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NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

SŁOWO WSTĘPNE
Mamy nowy rok i nowy kalendarz, z dumą prezentuję drugie wydanie Kalendarza Akcji
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej na rok 2016.
W życiu człowieka każdy rok jest na swój sposób ważny, a na pewno niepowtarzalny i jedyny przecież nie można przeżyć go dwa razy. Jednak obecny rok 2016 jest dla nas wyjątkowo doniosły. To
rok wielu wydarzeń, które wpłynęły nie tylko na obraz dzisiejszego świata, ale i na to kim się staliśmy.
Każdy miesiąc tegorocznego kalendarza, a czasami dzień, niesie ze sobą bagaż przeszłości
przypominający w sposób namacalny, w historii życia konkretnych osób, znaczenie wyrazów:
Ojczyzna, patriotyzm, ofiara, poświęcenie, świętość, wiara, chrzest, chrześcijaństwo, prawda... i
miłość ponad wszystko. Słowa, które tak bardzo zdewaluowały się nabierają świeżego, pierwotnego
znaczenia, kiedy wspominamy ludzi, którzy żyli nimi na co dzień i którzy za nie umarli. To nie puste
idee, to wartości godne pogłębienia, a przynajmniej rzetelnego poznania ku pamięci i czci naszych
bohaterów i świętych.
Kalendarz Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej na rok 2016 daje nam ku temu sposobność,
na jego stronach znajdziemy bogactwo informacji z historii świata, Polski i Kościoła, przeczytamy o
zbliżających się wydarzeniach, przedsięwzięciach i imprezach, odsyła nas do źródeł lub organizatorów
eventów, abyśmy poznali ich znaczenie lub wzięli w nich udział.
Zachęcam gorąco do codziennego korzystania z tej szczególnej publikacji „wszak nie czerpać z
bogactwa darmo nam danego to strata uwłaczająca rozumowi”. Oby każdy nasz dzień stał się
piękniejszym i bogatszym dzięki lekturze kartek tego Kalendarza przez duże K.
s. M. Agnieszka Wójt, nazaretanka
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ARCHIDIECEZJA ŁÓDZKA
www.archidiecezja.lodz.pl

BISKUP ORDYNARIUSZ
MAREK JĘDRASZEWSKI
ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI
PROFESOR NAUK TEOLOGICZNYCH
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1

BISKUP POMOCNICZY
IRENEUSZ PĘKALSKI
BISKUP TYTULARNY
CASTELLO DI TINGIZIO
WIKARIUSZ GENERALNY
DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO

90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 13,
tel. 42/66 48 711

BISKUP POMOCNICZY
MAREK MARCZAK
BISKUP TYTULARNY LENTINI
WIKARIUSZ GENERALNY
DOKTOR TEOLOGII

90-458 Łódź, ul. Ks. Skorupki 1
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BISKUPI EMERYTOWANI

ARCYBISKUP SENIOR
WŁADYSŁAW ZIÓŁEK
DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO

93-423 Łódź, ul. Rudzka 55/57,
tel.42/684-18 -49

BISKUP POMOCNICZY SENIOR
ADAM LEPA
BISKUP TYTULARNY REGIANY (AFRYKA)
DOKTOR TEOLOGII

90-458 Łódź , ul. I. Skorupki 9
tel.42/66 48 754

ARCYBISKUP SENIOR
JANUSZ BOLONEK
ARCYBISKUP TYTULARNY MADAURUS

90-458 Łódź , ul. Ks. I Skorupki 9,
tel. 42/6648 734

SEKRETARZ I CEREMONIARZ ARCYBISKUPA METROPOLITY:
KS. DR KAROL LITAWA
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1,
tel. 42/66-48-733
e-mail: litawa.k@archidiecezja.lodz.pl
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KURIA METROPOLITARNA ŁÓDZKA
90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 1/3, tel. centrali 42/6648 700
centrala Kurii łączy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Kurii
www.archidiecezja.lodz.pl
e-mail: kuria@archidiecezja.lodz.pl

BISKUP POMOCNICZY, WIKARIUSZ GENERALNY,
MODERATOR KURII I PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU DS. PERSONALNYCH
BP IRENEUSZ PĘKALSKI

BISKUP POMOCNICZY, WIKARIUSZ GENERALNY
BP MAREK MARCZAK, tel. 42 66-48-750

Kanclerz Rzecznik Prasowy Kurii:
Ks. prałat Zbigniew Tracz, tel. 42 66 48 730

Notariusze:
Ks. prałat Tadeusz Weber, tel. 42/66-48-732
Ks. Łukasz Burchard, tel. 42/66-48-732
Kanclerz i notariusze łączą rozmowy telefoniczne z arcybiskupem metropolitą Markiem Jędraszewskim
oraz biskupem Ireneuszem Pękalskim.

Sekretariat
Małgorzata Jędrzejczak, tel. 42/66-48- 728
Katarzyna Tomasik tel./fax 42 66-48-796; 42 66-48-717

Biuro Prasowe Kurii Metropolitarnej Łódzkiej
ul. Ks. I. Skorupki 3, tel. 42/66-48- 744
Dyrektor Biura: ks. Paweł Kłys

5

GŁÓWNI PATRONI POLSKI
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA - KRÓLOWA POLSKI,

ŚWIĘTY WOJCIECH - BISKUP I MĘCZENNIK,

ŚWIĘTY STANISŁAW - BISKUP I MĘCZENNIK.
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PATRONI POLSKI

ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA
ZAKONNIK

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA
PREZBITER MĘCZENNIK

PATRONI W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

Patron Arch. Łódzkiej
ŚWIĘTY JÓZEF,
OBLUBIENIEC
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI
PANNY

Tytuł Kościoła
Archikatedralnego ŚWIĘTY STANISŁAW
KOSTKA, ZAKONNIK

Patron miasta Bełchatowa
ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

Patron miasta Łodzi
ŚWIĘTA FAUSTYNA
KOWALSKA, DZIEWICA
I ZAKONNICA

Patronka miasta Brzezin
ŚWIĘTA ANNA
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Patron miasta Pabianic - ŚWIĘTY
MAKSYMILIAN MARIA KOLBE,
PREZBITER I MĘCZENNIK.

Patron Tomaszowa Mazowieckiego
ŚW. ANTONI Z PADWY – planowane
ogłoszenie 18 czerwca 2016 r.

Rok 2016
Najważniejsze dla Kościoła i Polski wydarzenia i rocznice
1. Hasło roku duszpasterskiego 2015/2016 - Nowe życie w Chrystusie.
Tematyką Roku jest: Chrzest – nowe życie,
symbolem: Woda i biała szata.
Jest to już trzecia część cyklu duszpasterskiego:
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.
2. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 8.12.2015 – 20.11.2016
ogłoszony przez Papieża Franciszka w całym Kościele powszechnym
3. Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski (KEP i Uchwała Sejmu RP) 28.11.2015 – 20.11.2016
4. Rok Św. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta (20.08.1845 -25.12.1916)
5. Rok Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916) w 100 rocznicę śmierci oraz 170 rocznicę urodzin
(Uchwała Sejmu RP)
6. Rok Feliksa Nowowiejskiego (7.02.1877 - 18.01.1946) w 70 rocznicę śmierci (Uchwała Sejmu RP)
7. Rok Cichociemnych w 75 rocznicę pierwszego lotu Cichociemnych i ich zrzutu na spadochronach na
terytorium okupowanej Polski (Uchwała Sejmu RP) – 15/16.02.1941r.
8. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie które przeżywać będziemy pod hasłem:
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). 26 – 31.07.2016
9. Wizyta Papieża Franciszka w Polsce 28-30.07.2016
10. 3 stycznia - 110 rocznica urodzin Romana Brandstaettera, dramaturga i poety (1906-1987)
11. 16 stycznia - 190 rocznica urodzin Romualda Traugutta (1826-1864), generała, ostatniego dyktatora
powstania styczniowego
12. 18 stycznia - 70 rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego
13. 20 stycznia - 190. rocznica śmierci Stanisława Staszica (1755-1826), uczonego, działacza oświatowego,
gospodarczego i politycznego, organizatora i mecenasa nauki, przyrodnika, filozofa, pisarza
politycznego i tłumacza
14. 22 stycznia - 95. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (1921-1944), polskiego poety,
żołnierza Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów
15. 2 lutego - 480. rocznica urodzin ks. Piotra Skargi (1536-1612), jezuity, kaznodziei, teologa,
hagiografa i polemisty katolickiego, działacza kontrreformacyjnego
16. 4 lutego - 270. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki (1746-1817), polskiego i amerykańskiego
generała, uczestnika wojny o niepodległość USA, naczelnika powstania kościuszkowskiego.
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17. 15/16 lutego - 75 rocznica pierwszego lotu Cichociemnych i ich zrzutu na spadochronach na
terytorium okupowanej Polski
18. 17 marca - 95. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej (1921)
19. 3 kwietnia - 145 rocznica urodzin abpa Wincentego Tymienieckiego (1871-1934) , ordynariusza
łódzkiego
20. 23 kwietnia - 400 rocznica śmierci Williama Shakespeare’a (1564-1616)
21. 26 kwietnia - 30 rocznica awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie (1986)
22. 3 maja - 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja (1791)
23. 5 maja - 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza
24. 13 maja - 35 rocznica zamachu na Jana Pawła II (1981)
25. 28 maja - 35 rocznica śmierci Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), kardynała, prymasa Polski
26. 17 czerwca - 320. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego (1629-1696), króla polskiego
27. 25 czerwca - 40. rocznica strajków w Radomiu Ursusie i Płocku (1976)
28. 28 czerwca - 60. rocznica Poznańskiego Czerwca, pierwszego strajku generalnego w PRL (1956)
29. 29 czerwca - 75. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), pianisty, kompozytora,
pedagoga, polityka
30. 30 czerwca - 105. rocznica urodzin Czesława Miłosza (1911-2004), poety, eseisty, tłumacza,
literaturoznawcy, laureata literackiej Nagrody Nobla
31. 2 lipca - 50. rocznica śmierci Jana Brzechwy (1900-1966), poety, satyryka, tłumacza
32. 5 lipca - 135. rocznica urodzin Augusta Hlonda (1881-1948), kardynała, prymasa Polski
33. 12 lipca - 20 rocznica śmierci Grzegorza Palki (1950-1996) działacza związkowego i polityka
związanego z Łodzią
34. 15 lipca - 140 rocznica śmierci Aleksandra Fredry , poety, komediopisarza (1793-1876)
35. 23 lipca - 65 rocznica śmierci kardynała Adama Sapiehy (1867-1951)
36. 25 lipca - 1000. rocznica urodzin Kazimierza I Odnowiciela (1016-1058), polskiego księcia
37. 3 sierpnia - 115. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), kardynała, prymasa Polski
38. 9 sierpnia -95 rocznica powołania Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi
39. 14 sierpnia - 75. rocznica śmierci o. Maksymiliana Marii Kolbego (1894-1941), franciszkanina,
kanonizowanego w 1982 r.
40. 11 września - 15 rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center, Pentagon i Kapitol w
Stanach Zjednoczonych
41. 24 września - 195. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), poety, prozaika,
dramaturga, rzeźbiarza, malarza, grafika
42. 25 września - 120 rocznica śmierci czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej (zm. w 1896 roku)
43. 4 listopada - 70. rocznica założenia UNESCO (Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury)
44. 15 listopada - 100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza, powieściopisarza, laureata Nagrody
Nobla
45. 13 grudnia - 35. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego (1981)
46. 25 grudnia - 100 rocznica śmierci Adama Chmielowskiego (brata Alberta), zakonnika i malarza
(ur. 1845)
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ROK LITURGICZNY 2015 / 2016

HASŁO ROKU DUSZPASTERSKIEGO:

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
WAŻNIEJSZE OBCHODY ROKU LITURGICZNEGO 2015 / 2016
1. Pierwsza Niedziela Adwentu
2. Święto Chrztu Pańskiego
3. Środa Popielcowa
4. Niedziela Zmartwychwstania
5. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
6. Niedziela Zesłania Ducha Świętego
7. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
8. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
9. Uroczystość Chrystusa Króla

29 listopada
10 stycznia
10 lutego
27 marca
8 maja
15 maja
26 maja
3 czerwca
20 listopada

ŚWIĘTA NAKAZANE
Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada na wszystkich wierzących obowiązek uczestniczenia we
Mszy świętej w najważniejszych uroczystościach liturgicznych w ciągu roku. Do tzw. świąt
nakazanych należą:








wszystkie niedziele w ciągu roku
1 stycznia - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego
26 maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy)
15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych
25 grudnia - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
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Lista ta obowiązuje od 30 listopada 2003 r. - zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Na terenie Polski zniesiony został obowiązek
uczestniczenia we Mszy świętej w trzy kolejne uroczystości:




19 marca - uroczystość świętego Józefa
29 czerwca - uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
8 grudnia - uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w święta nakazane wierni są
zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które
utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie
z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni
zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam
dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.
Od 30 listopada 2003 r. przeniesiona została także uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
z czwartku VI tygodnia Okresu Wielkanocnego na VII Niedzielę Wielkanocną - tak, aby jak najwięcej
osób mogło uczestniczyć we Mszy św. w tym dniu.

CZYTANIA MSZALNE 2015 / 2016
W niedziele, uroczystości i święta Pańskie - cykl C
W dni powszednie okresu zwykłego – cykl II

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
8.12.2015 – 20.11.2016
Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić
wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania
Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, aby świadectwo wierzących
stało się jeszcze mocniejsze i skuteczniejsze. … Rok Święty rozpocznie się
8 grudnia …W święto Niepokalanego Poczęcia otworzę z radością Drzwi
Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy
wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza,
przebacza i daje nadzieję…. W kolejną niedzielę, tj. III Niedzielę Adwentu,
otworzone zostaną Drzwi Święte w katedrze Rzymu, bazylice św. Jana na Lateranie, a następnie
w innych bazylikach papieskich. Postanawiam również, że w tę właśnie niedzielę w każdym Kościele
lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach
lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, zostanie otworzona na cały rok taka sama Brama
Miłosierdzia.
Papież Franciszek - Misericordiae Vultus – Bulla ogłaszająca Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
(http://www.iubilaeummisericordiae.va)

Logo Jubileuszu Miłosierdzia
Logo Jubileuszu Miłosierdzia jest zarejestrowanym znakiem międzynarodowym.
Jest ono sumą teologiczną miłosierdzia. Towarzyszy mu motto, które jest fragmentem z Łk 6,36
„Miłosierni jak Ojciec”.
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Proponuje ono życie miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i
nie potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por. Łk 6,37-38). Logo jest
dziełem ojca Marko I. Rupnika S.J. Przywołując bardzo cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek
Syna, który bierze na plecy zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia
tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany, aby ukazać Dobrego
Pasterza, który dotyka ciała człowieka aż do głębi czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie.
Jest jeszcze jeden szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz, w akcie
całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka.
Chrystus widzi oczami Adama, a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku
miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne człowieczeństwo oraz
przyszłość, która ją oczekuje. Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł.
migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej i średniowiecznej, gdyż
odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty
owalne o kolorze stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa, który
wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia ciemniejszego koloru sugeruje
również niepoznawalność miłości Ojca, który wszystko przebacza.
http://gosc.pl

Dekret o uzyskaniu łaski odpustu zupełnego
podczas Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej
Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia
Nowej Ewangelizacji z dnia 1 września 2015 roku, w Roku Miłosierdzia, łaskę odpustu zupełnego,
w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016r,
istnieje możliwość zyskiwania łaski odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnej kary za grzechy
odpuszczone już co do winy. Mogą jej dostąpić – dla siebie lub dla zmarłych – wierni, którzy w duchu
prawdziwej skruchy wypełniają warunki zwykłe uzyskania odpustu tj. brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa
według intencji Ojca Świętego łącznie z wypełnieniem jednego z następujących warunków
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specjalnych:
1. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych
otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych
przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z
Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne
będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty –
oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (Ojciec Święty Franciszek,
List z dnia 1 września 2015 roku).

W Archidiecezji Łódzkiej łaski odpustu zupełnego można dostąpić
w następujących kościołach:
1. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie,
2. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w Łasku,
3. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi,
4. Świętego Wojciecha w Łodzi,
5. Bazylice Archikatedralnej Świętego Stanisława Kostki w Łodzi,
6. Świętej Faustyny w Łodzi,
7. Miłosierdzia Bożego w Łodzi,
8. Świętego Antoniego Padewskiego i Świętego Jana Chrzciciela w Łodzi – Łagiewnikach,
9. Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim,
10. Świętego Antoniego i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Tomaszowie Mazowieckim,
11. Świętego Mikołaja Biskupa w Wolborzu,
12. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Zgierzu.
2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza
chorzy, starsi i samotni, mogą zyskać łaskę odpustu zupełnego przyjmując Komunię świętą lub
uczestnicząc we Mszy świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych
środków przekazu, budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, tj. brak przywiązania do
jakiegokolwiek grzechu, po sakramentalnej spowiedzi przyjęcie Komunii świętej i modlitwa według
intencji Ojca Świętego, gdy tylko to będzie możliwe.
3. Więźniowie „w kaplicach więziennych będą (…) mogli uzyskać odpust, a kiedy będą
przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten
gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte, ponieważ miłosierdzie Boże, które potrafi
przemienić serca, jest również w stanie przeobrazić kraty w doświadczenie wolności”. (Ojciec Święty
Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku), budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych
warunków, o których mowa w punkcie 2.
4. Wszyscy wierni otrzymają jubileuszowy odpust za każdym razem, kiedy wypełniają warunki
zwykłe, o których była mowa poprzednio, oraz sami spełnią jeden lub kilka z uczynków miłosierdzia
co do ciała lub co do duszy. „Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać
łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to
więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z
wiarą, nadzieją i miłością” (Ojciec Święty Franciszek, List z dnia 1 września 2015 roku).
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki
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Dekret o ustanowieniu kolejnych V kościołów
z Bramami Miłosierdzia w Archidiecezji Łódzkiej,
które zostaną otwarte w Środę Popielcową, tj. 10 lutego 2016r.
Łódź, dnia 25 stycznia 2016 roku
Święto Nawrócenia Świętego Pawła
Mając na uwadze dobro duchowe wiernych i w trosce większy przystęp do Bożego Miłosierdzia
z dniem 10 lutego 2016 roku (Środa Popielcowa) ustanawiam w Archidiecezji Łódzkiej kolejne
kościoły z Bramami Miłosierdzia. Są nimi:
+ kościół Świętych Archaniołów Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim,
+ kościół Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach,
+ kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koluszkach,
+ kościół Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Świętego
Krzyża w Ozorkowie,
+ kościół Miłosierdzia Bożego w Pabianicach.
Niniejszy Dekret należy stosować łącznie z Dekretem z dnia 29 listopada 2015 roku (Abp-0221757/2015).
+ Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Łódzki
ks. Zbigniew Tracz Kanclerz Kurii
"Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"

Modlitwa Roku Miłosierdzia
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a
będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę
i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr
zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział
do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży! Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca
niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego
i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać
słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: niech każda osoba, która się do nich
zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia
był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę
ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem
Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
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996 – 2016
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

Pełne wiary spojrzenie na to przełomowe w dziejach naszego narodu wydarzenie sprawia, że
przeżycie Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski nie ogranicza się do rozważania zagadnień
o charakterze społecznym, kulturowym czy narodowym. Są to z pewnością kwestie ważne, ale to
przecież nie te pytania usłyszał Mieszko I, gdy stanął przy chrzcielnicy. Najpierw zapytano go o to,
czy wyrzeka się szatana i jego próżnej chwały. Następnie, czy wierzy w Boga Ojca Wszechmogącego,
w Jego Jedynego Syna – Jezusa Chrystusa, wcielonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego,
w Ducha Świętego, w święty, katolicki i apostolski Kościół, w społeczność świętych
i w zmartwychwstanie ciała. Na wszystkie te pytania Mieszko odpowiedział: „Wierzę!”. To samo
wyznanie wiary powtarzamy i my 1050 lat później (Z listu KEP odczytanego w kościołach 22.11.2015)
Również Sejm jednomyślnie ustanowił rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu
Polski. Podkreślając znaczenie przyjęcia Chrztu przez Mieszka I, dokument przypomina słowa
wypowiedziane 14 lutego 1998 r. do polskich biskupów przez św. Jana Pawła II: „Polska weszła
w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie
Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów
ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy
współtwórcami, a zarazem dziedzicami bogatej historii i kultury”.
Centralne wydarzenia rocznicowe zaplanowano w Poznaniu i Gnieźnie w dn. 14- 16 kwietnia
2016r. Towarzyszyć im będą liczne inicjatywy religijne, kulturalne i społeczne.
Rocznicowe obchody rozpoczną się Mszą św. z udziałem Episkopatu w katedrze
gnieźnieńskiej. Po południu biskupi udadzą się na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie
w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych ośrodków obronnych
i administracyjnych ówczesnej Polski.
Na następne dwa dni obchody przeniosą się do Poznania. W piątek 15 kwietnia na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich planowane są uroczyste obrady Sejmu i Senatu z udziałem
1200 osób z zaproszonymi gośćmi. Prezydent Duda został poproszony o skierowanie stamtąd słów do
Polaków. Wieczorem w katedrze poznańskiej odprawiona zostanie uroczysta Msza św. z udziałem
biskupów polskich oraz przedstawicieli Episkopatów z zagranicy.
Następnego dnia, 16 kwietnia, w gmachu poznańskiego seminarium odbędzie się zebranie
plenarne KEP. Na Stadionie Miejskim odprawiona zostanie Msza św. a po niej nastąpi odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych. (http://www.niedziela.pl)
Honorowy patronat nad obchodami 1050. rocznicy Chrztu Polski objął Prezydent Andrzej Duda.
(http://www.tvn24.pl)
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.Modlitwa

Jubileuszowa 1050. Rocznicy Chrztu Polski

Boże nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście
w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy,
abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty, abyśmy mogli
poznawać Prawdę, kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością ofiarną i odważnie głosić
współczesnemu światu Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny, wspierajcie
nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony, w naszej historii, teraz i na wieki wieków.
Amen.

Obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej
8.11.2015 – 20.11.2016
1.
STACJA ŁASK. W Archidiecezji Łódzkiej obchody
1050. Rocznicy Chrztu polski zaczęły się 8 listopada 2015r.
Pierwszą ich stacją był Łask. Połączone były z 500-leciem
obecności wizerunku Matki Bożej Łaskiej w tamtejszej
kolegiacie. Ojciec Święty Franciszek skierował na uroczystości w
Łasku swego specjalnego wysłannika (legata) w osobie ks. kard.
Zenona Grocholewskiego. Jego homilia dotycząca wiary pozostanie
dla nas programowym przesłaniem na dalsze świętowanie 1050.
rocznicy chrztu. W pielgrzymce do Łasku uczestniczyli
reprezentanci wszystkich parafii Archidiecezji Łódzkiej, którzy na zakończenie uroczystości odebrali
jubileuszowe świece chrzcielne.
2.
STACJA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Druga stacja tego świętowania będzie miała
miejsce w Piotrkowie Trybunalskim 3 kwietnia 2016 r. Ze względu na wielkie tradycje polskiego
parlamentaryzmu związane z tym miastem, a przede wszystkim ze względu na to, że Piotrków był
siedzibą Trybunału Głównego Koronnego („Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni”), czyli
najwyższego sądu apelacyjnego Korony Królestwa Polskiego I
Rzeczypospolitej, pragniemy, aby uroczystości te podkreślały fundamenty, na
których powinien wznosić się ład państwowy i społeczny. Są nimi: prawo
naturalne i Dekalog. Ponieważ przed wiekami obradom Trybunału
patronowała obecność Matki Bożej w Jej wizerunku Matki Bożej
Trybunalskiej, podobnie będzie podczas rocznicowych obchodów 1050-lecia
chrztu w Piotrkowie. Stąd jest przewidziana uroczysta procesja z tym
Obrazem, w roku 2006 ukoronowanym przez Ojca Świętego Benedykta XVI,
od kościoła Ojców Jezuitów do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego.
Tam odbędzie się Msza św., której będzie przewodniczył abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
3.
Udział wiernych z naszej archidiecezji w ogólnopolskich obchodch Jubileuszu Chrztu
Polski - w TRIDUUM JUBILEUSZOWYM - Gniezno – Poznań - 14-16 kwietnia 2016r.
4.
AKT ODDANIA POLSKI MATCE BOŻEJ na Jasnej Górze z udzialem wiernych
naszej Archidiecezji. 3 maja 2016r.
5.
ŚWIĘTO RODZIN z pielgrzymką rodzin do Sanktuarium św. Maksymiliana Kolbe w
Pabianicach – 28 maja 2016r.
6.
STACJA ŁÓDŹ. Miejscem trzeciej stacji obchodów 1050. rocznicy chrztu będzie Łódź,
w której na dzień 12 czerwca 2016 r. przypada tradycyjne Święto Eucharystii. Procesję
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eucharystyczną poprowadzi i Mszę św. będzie celebrował ks. kard. Dominik Duka, arcybiskup Pragi
i prymas Czech. Jego obecność będzie wtedy prawdziwie symboliczna: przecież chrzest został
przyjęty przez Mieszka I bezpośrednio z rąk czeskich. Podczas tej uroczystości, w której udział wezmą
dzieci pierwszokomunijne naszej archidiecezji, będziemy starali się podkreślić również obecność
Matki Najświętszej poprzez to, że w procesji do katedry będzie niesiony Obraz Matki Bożej
Zwycięskiej.
7.
STACJA TOMASZÓW MAZOWIECKI. Czwartą stacją będzie
Tomaszów Mazowiecki. 11 czerwca 2015r. Rada Miasta i Rada Powiatu
jednocześnie uchwaliły bowiem, że patronem tego miasta i powiatu ma być św.
Antoni Padewski, patron założyciela Tomaszowa, hrabiego Antoniego Ostrowskiego
(XIX wiek). Zgodnie z procedurami, na moją prośbę tę uchwałę poparło zebranie
plenarne KEP, które miało miejsce w dniach 6-7 października 2015r. Spodziewamy
się, że zatwierdzi to również Stolica Apostolska. Uroczystości kościelne odbędą się
w sobotę 18 czerwca 2016r. uroczystą procesją z relikwiami św. Antoniego z
Padwy, z kościoła N.M.P. Królowej Polski, na miejski Plac Kościuszki. Tam będzie
sprawowana Msza św., której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Marek
Jędraszewski, Metropolita Łódzki. Podczas tej uroczystości planowane jest
ogłoszenie św. Antoniego z Padwy, patronem miasta i powiatu Tomaszów
Mazowiecki. Święty Antoni, jest patronem trudnych spraw społecznych, stąd
tematyka obchodów Tomaszowskich będzie dotyczyła trudnych spraw społecznych
miasta, ale i całej Archidiecezji. Św. Antoni Padewski jest patronem dzieci,
górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich i podróżnych. W ten sposób
nasze archidiecezjalne obchody 1050. rocznicy chrztu Polski nabierą również tego
szczególnego wymiaru, w którym chrześcijańska wiara przybiera postać
chrześcijańskiej caritas.
8.
PARAFIALNY AKT ODDANIA NMP KRÓLOWEJ POLSKI - 26 sierpnia 2016r.
9.
STACJA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI. Piątą stacją obchodów 1050. rocznicy Chrztu
Polski w Archidiecezji Łódzkiej, będzie Konstantynów Łódzki. To właśnie w tym mieście przed laty,
znajdował się tzw. hitlerowski obóz przejściowy. To z niego wywożono więźniów do obozu
koncentracyjnego w Dachau. Wśród przebywających w obozie i wywiezionych, było ponad 150
kapłanów Archidiecezji Łódzkiej. Tegoroczny październikowy Dzień Modlitw o Uświęcenie
Kapłanów, który odbywa się, co roku w łódzkiej katedrze, w tym roku odbędzie się w
Konstantynowie Łódzkim, w sobotę 1 października 2016r. . O godz. 10:00, w kościele p.w. św.
Józefa Robotnika, rozpocznie się modlitwa liturgią godzin, połączona z konferencją ks. bpa Edwarda
Dajaczka, ordynariusza diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej. Następnie kapłani ubrani w szaty
mszalne, przejdą ulicami miasta do przygotowanego ołtarza polowego, gdzie będzie sprawowana
Najświętsza Eucharystia, której przewodniczyć będzie bp Dajczak. To przejście kapłanów w ornatach
ulicami Konstantynowa Łódzkiego, będzie nawiązywało do pamiętnego przejścia kapłanów
aresztowanych przez władze hitlerowskie, a następnie wywiezionych na miejsce męczeństwa do
Dachau.
10.
PIELGRZYMKA NARODOWA DO RZYMU – październik 2016r.
11.
ODDANIE POLSKI CHRYSTUSOWI KRÓLOWI WSZECHŚWIATA w Krakowie
Łagiewnikach z udziałem wiernych z naszej Archidiecezji - 19 listopada 2016r.
12.
ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU CHRZTU POLSKI I ROKU MIŁOSIERDZIA –
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2016r.
(M.in. na podstawie listu Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego „Nowe życie w Chrystusie”
http://niedziela.pl/ Edycja łódzka 47/2015
"Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
20-25-31.07.2016
WIZYTA PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE
28-31.07.2016
Polskie Światowe Dni Młodzieży składać się będą z dwóch części: spotkań w diecezjach
i obchodów centralnych. W diecezjach w całej Polsce młodzi z całego świata będą gościć w dniach 20
-25 lipca. Następnie pojadą do Krakowa , gdzie będą gośćmi w dniach 25-31 lipca.
26 lipca 2016 r. na Krakowskich Błoniach odbędzie się uroczysta Msza Święta na otwarcie ŚDM,
28 lipca również na Błoniach nastąpi uroczyste powitanie papież Franciszka,
29 lipca odprawiona zostanie tam Droga Krzyżowa.
30 lipca w Brzegach pod Wieliczką odbędzie się czuwanie z papieżem Franciszkiem,
31 lipca uroczysta Msza Święta Posłania celebrowana przez Ojca Świętego Franciszka na
zakończenie ŚDM.

Modlitwa w intencji ŚDM 2016
„Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i
wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego
człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków. Prowadź
ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra
miłosiernej miłości, którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i
odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.
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Program „Dni w Diecezjach” w Archidiecezji Łódzkiej
„Łódź Piotrowa w drodze do Krakowa!”
20-25.07.2015r.

W ramach Dni w Diecezjach młodzież, która będzie gościła w Archidiecezji Łódzkiej będzie
miała za zadanie zbudować Łódź Piotrową. Każdy z regionów będzie miał za zadanie zbudować jeden
z elementów prawdziwej łodzi i zaznaczyć na niej obecność wszystkich uczestników poprzez
odciśnięcie na nim swoich dłoni, palców itd.
Goszcząc młodzież z całego świata chcielibyśmy pokazać, że przez doświadczenie spotkania
w wierze, zapoznanie młodzieży z historią Diecezji, wyjątkowymi postaciami oraz walorami
turystycznymi regionu czy też wspólną modlitwą można zbudować żywy Kościół młodych.
Każdego dnia rano młodzież będzie poznawać program na dany dzień, w południe będzie miała
możliwość uczestniczenia w Eucharystii, a w godzinach popołudniowych każdy będzie mógł wybrać
coś dla siebie spośród przygotowanych przez nas spotkań o charakterze modlitewnym, rekreacyjnym,
muzycznym i sportowym.
W dniu przyjazdu, po zakwaterowaniu do rodzin i wspólnym, domowym posiłku uczestnicy Dni
w Diecezjach będą uczestniczyć w grach i zabawach integracyjnych organizowanych przez
poszczególne regiony a wieczorem spotkają się na wspólnej modlitwie. Szczegóły programu na stronie
internetowej: http://www.lodzpiotrowa.com

Rok Adama Chmielowskiego –
Św. Brata Alberta
Sejm ustanowi rok 2016 Rokiem Adama Chmielowskiego m.in. za
"wybitne zasługi w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy
społecznej i artystycznej".
"Jego wielki talent oraz poświęcenie drugiemu człowiekowi przyczyniły
się do utrwalenia najważniejszych postaw społecznych oraz dały
Polakom nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną" czytamy w tekście uchwały.
- Setna rocznica jego śmierci zasługuje ze wszech miar na potraktowanie tego
roku jako wielkiego święta kultury, która zaznaczy jego twórczość i działalność niepodległościową
W uzasadnieniu uchwały przypomniano najważniejsze fakty z życia świętego. Adam Chmielowski
urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził ze ubogiej rodziny ziemiańskiej,
gdzie był wychowany w duchu głębokiego patriotyzmu.
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Brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem został ranny, w wyniku
czego amputowano mu nogę. Aby uniknąć represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął
studia malarskie.
Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała
duży wpływ na otoczenie. Po ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać
nowego ideału życia, czego wyrazem stało się jego malarstwo. Obrazy Adama Chmielowskiego
przyniosły mu miano "polskiego Fra Angelico".
Po pewnym czasie pieniędzmi ze sprzedaży swoich obrazów zaczął wspomagać najbiedniejszych, a
jego pracownia malarska stała się przytułkiem dla ubogich. Z miłości do Boga i ludzi Adam
Chmielowski zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych. Przeniósł się tam na
stałe, aby mieszkając wśród najuboższych, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko materialnej,
ale i moralnej.
25 sierpnia 1887 r. Adam Chmielowski przywdział szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert.
Dokładnie rok później złożył śluby tercjarza na ręce kard. Albina Dunajewskiego.
"Był człowiekiem głębokiej wiary. Odznaczał się heroiczną miłością
bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im
godność" - podkreślono dalej w projekcie uchwały.
Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytułki,
sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie
chorych. Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i
trudami życia w przytułku. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28
grudnia 1916 r. stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu
oddawanej.
Św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 r. na Błoniach
krakowskich, a kanonizował 12 listopada 1989 r. w Watykanie. Jest
patronem zakonów albertynek i albertynów, a w Polsce także
artystów plastyków.
W uchwale stwierdzono, że przypadająca w 2016 r. setna rocznica śmierci Adama Chmielowskiego
będzie "wielkim świętem kultury, promieniującym na cały świat. Jego życie oraz twórczość są
synonimem dorobku kulturalnego ludzkości, a bezpośredniość oddziaływania i uniwersalne piękno
przemawiają do odbiorców bez względu na różnice geograficzne i kulturowe".
Wg: http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x94998/rok-adama-chmielowskiego-i-jubileuszu-lecia-chrztu-polski/
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KRUCJATA RÓŻAŃCOWA ZA OJCZYZNĘ
Pomódlmy się za Polskę

Z Maryją Królową Polski modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i
Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich
ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i
godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali
zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1Tm2,1-3)

Idea modlitwy różańcowej w intencji Kościoła i Ojczyzny zrodziła się w Polsce w 2011 roku. W wielu
parafiach Archidiecezji Łódzkiej już wtedy ruszyły Krucjaty Różańcowe, których członkowie modlili
się formą nieustającego różańca w intencji Kościoła i Ojczyzny. Z poparciem arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego nadal w sposób zorganizowany, tworzą się parafialne grupy wiernych, którzy w ten
sposób modlą się wypełniając rozważaniami kolejnych tajemnic Różańca wszystkie godziny
wybranego przez siebie dnia miesiąca. Każda parafia modli się innego dnia. Równolegle trwa
modlitwa.
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to też codzienna modlitwa, co najmniej jedną dziesiątką różańca, z
intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o
wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Do takiej modlitwy po raz kolejny wzywa wiernych
Abp Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski :
Najpierw ze względu na czwarte przykazanie Dekalogu trzeba się modlić za Ojczyznę, i ta modlitwa
nie może być traktowana jako coś czysto okolicznościowego. Kościół zawsze uczył nas miłości do
Ojczyzny. Nie chodzi o same uczucia, ale także o codzienną pracę dla niej, o gotowość do poświęceń i
właśnie o modlitwę.".....
..." Pojawiły się nowe wyzwania i one domagają się od nas intensywnego uciekania się do Tej, która
jest Królową naszego narodu."..." Teraz też trzeba się modlić, kiedy przegrani w wyborach nie widzą
innej drogi do ratowania swoich interesów jak tylko przez wyciąganie ludzi na ulicę i szukanie
wsparcia w głównych ośrodkach ideologii liberalno-lewicowych za granicą. To bardzo niebezpieczne i
nawiązuje do czarnych kart naszej historii. Targowica w 1791 r. powstała również w „obronie
wolności". Konstytucja 3 Maja odrzucała bowiem liberum veto i wolną elekcję, które uchodziły za
klejnoty szlacheckiej wolności. Stanowiły jednak śmiertelne zagrożenie dla Rzeczypospolitej, z czego
Rosja, Prusy i Austria zdawały sobie sprawę. Gotowe były zrobić wszystko, żeby ten stan zachować.
Dlatego kiedy tracąca wpływy magnateria zwróciła się do carycy Katarzyny, by broniła wolności w
Polsce, ona ochoczo to uczyniła. Obecnie mamy do czynienia z podobnym schematem: „zagrożona
wolność", „zagrożona demokracja" i szukanie pomocy na zewnątrz dla obrony przywilejów tych grup,
które obecny rząd i parlament chce ograniczyć. Dlatego trzeba się modlić."... (Dziesiątka za Polskę cały wywiad z abp Markiem Jędraszewskim w tygodniku IDZIEMY – nr 4 (538) – 24.01.2016):

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za
przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze
wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej
Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej
ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen
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DIALOGI W KATEDRZE

Kuria Metropolitalna Łódzka serdecznie zaprasza do udziału w „Dialogach w Katedrze”
prowadzonych pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity
Łódzkiego. Spotkania odbywają się w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 19:30 w
Archikatedrze Łódzkiej.

Wielkopostne Kościoły Stacyjne
Każdego dnia Wielkiego Postu w innym kościele - Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym
roku w okresie pasyjnym na terenie miasta Łodzi odbywać się będzie pielgrzymowanie do Kościołów
Stacyjnych. Każdego dnia w innej świątyni naszego miasta odbywać się będzie Msza święta
celebrowana przez Biskupa Kościoła połączona ze słowem skierowanym do wiernych, którzy przez
uczestnictwo w świętej liturgii i pouczenie Pasterza będą mieli możliwość jeszcze lepiej przygotować
się do przeżycia Misterium Paschalnego.
Abp Marek Jędraszewski ustanowił specjalnym dekretem kościoły stacyjne, w których w
wyznaczone dni wraz z wiernymi modlić się będą biskupi. Idea nawiązuje do tradycji sięgającej
początków chrześcijaństwa.
"W oznaczone dni powszednie Wielkiego Postu będziemy gromadzić się w tych świątyniach na
Mszy świętej sprawowanej pod przewodnictwem biskupa, podejmując wielkopostne praktyki,
otwierając swoje serca na Słowo Boże, przyjmując Chleb Eucharystyczny i przez wspólną modlitwę
Koronką do Miłosierdzia Bożego zyskując łaskę odpustu" - zachęca abp Jędraszewski.
W dekrecie ustanawiającym kościoły stacyjne abp Jędraszewski przypomina, że "post jest
zewnętrznym znakiem większego zaangażowania, aby unikać zła i żyć Ewangelią". "Jałmużna
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obejmuje niezmierzony zakres dzieł miłosierdzia na rzecz bliźniego. Św. Augustyn uczy, że »nasza
modlitwa, połączona z pokorą i miłością, postem i praktykowaniem jałmużny, panowaniem nad sobą i
przebaczaniem krzywd, dając dobre rzeczy i nie odpłacając złymi, szuka pokoju i go osiąga« (Kazanie
206, 3 na Wielki Post: PL 38, 1042)" - czytamy w dokumencie. "W okresie Wielkiego Postu Kościół
zachęca do wierniejszej i żarliwszej modlitwy oraz do dłuższego rozważania Słowa Bożego. Praktyki
Wielkiego Postu przeżywane we wspólnocie Kościoła przynoszą owoce w postaci umocnienia wiary i
jej wyznawania z odwagą" - podkreśla metropolita łódzki.
„Niech wierni, zgromadzeni w oznaczone dni w tych świątyniach, podejmą wielkopostne praktyki,
otworzą swoje serca na Słowo Boże, przyjmą Chleb Eucharystyczny, a przez wspólną modlitwę
Koronką do Miłosierdzia Bożego skorzystają z łaski odpustu zupełnego.” (+ Marek Jędraszewski,
Arcybiskup Metropolita Łódzki)
Harmonogram Mszy Św. w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych w Łodzi (godz. 18.00)
Środa Popielcowa - Matki Boskiej Zwycięskiej
czwartek po Popielcu - Chrystusa Króla
piątek po Popielcu – Najśw. Serca Jezusowego
(Retkinia)
sobota po Popielcu - Najświętszej Eucharystii
I tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek - św. Franciszka
wtorek - św. Józefa (Ruda)
środa - Przemienienia Pańskiego
czwartek - św. Wojciecha
piątek - św. Maksymiliana Marii Kolbego
sobota - Trójcy Przenajświętszej
II tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek - św. Anny
wtorek - św. Apostołów Piotra i Pawła
środa - św. Alberta Chmielowskiego
czwartek - Matki Boskiej Jasnogórskiej
piątek - św. Jana Ewangelisty
sobota - bł. Jana XXIII
III tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek - Matki Boskiej Różańcowej

wtorek - św. Elżbiety Węgierskiej
środa - Opatrzności Bożej
czwartek - N M P Królowej Polski
piątek - Najświętszego Serca Jezusowego
(Julianów)
sobota - Matki Boskiej Bolesnej
IV tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek - Miłosierdzia Bożego
wtorek - św. Antoniego z Padwy
środa - Najświętszego Zbawiciela
czwartek - św. Marka Ewangelisty
piątek - Zesłania Ducha Świętego
sobota - św. Teresy od Dzieciątka Jezus
V tydzień Wielkiego Postu
poniedziałek - Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
wtorek - św. Józefa (ul. Ogrodowa)
środa - Najświętszego Imienia Jezus
czwartek - Podwyższenia Krzyża Świętego
piątek - św. Siostry Faustyny
sobota - św. Stanisława Kostki

"Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"

23

AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
Biuro (Kuria Biskupia) 90-458 Łódź, ul. Ks. Ignacego Skorupki 3 p.112
Dyżury: czwartki, godz. 10.00–12.00

Tel. (Kuria Biskupia) 42 664 87 52
www.aklodz.pl

PREZES DIECEZJALNEGO INSTYTUTU
AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ
MGR MARIANNA STRUGIŃSKA-FELCZYŃSKA,
tel. 517 944 230 e-mail: prezes@aklodz.pl

ASYSTENT KOŚCIELNY DIAK AŁ
KS. KAN. DR ANDRZEJ BLEWIŃSKI,
tel. 42 716 33 08
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Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2016 r.

1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia.
Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w
czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach : społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i
wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.
2. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają
coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja
Katolicka, która z nowym zapałem i nową energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud
zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i
parafiach.
3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w
ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę z młodymi ludźmi, których
pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.
4. 1050 rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa
naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z
życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od
Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.
5. W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do
Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną
(uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i róże
inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie
Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.
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Data

Nazwa

Informacji o świętych, uroczystościach i rocznicach

Rok 2016
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia
Rok Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski
Rok Św. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta (20.08.1845 -25.12.1916)
Rok Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916)
Rok Feliksa Nowowiejskiego (7.02.1877 - 18.01.1946)
Rok Cichociemnych (15/16.02.1941r- pierwszy zrzut Cichociemnych na teren Polski)

STYCZEŃ 2016
28.12.151.01.16
1.01.2016
piątek

1.01.2016
piątek

2.01.2016
sobota

Taizé - Walencja Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę
Taizé Walencja
UROCZYSTOŚĆ Kościół obchodzi uroczystość Maryi jako Matki Bożej, przez
którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z
ŚWIĘTEJ
tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów
BOŻEJ
RODZICIELKI Maryi czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej
także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.
MARYI
Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku
ma także inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom
jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych,
którzy skorzystali z darów Chrystusa.
Światowy Dzień Papież w swoim orędziu na 49. Światowy Dzień Pokoju
zatytułowanym: Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój zwraca
Pokoju
uwagę na aktualną sytuację świata, którą naznaczają „wojny i
działania terrorystyczne z ich tragicznymi konsekwencjami,
uprowadzenia osób, prześladowania na tle etnicznym czy
religijnym, sprzeniewierzanie się zasadom moralnym”.
Świętych
Bazylego
Wielkiego
i Grzegorza
z Nazjanzu,
biskupów
i doktorów
Kościoła.

Św. Bazyli Wielki, pustelnik, biskup, doktor Kościoła (329-379).
Urodził się w rodzinie zamożnej i głęboko religijnej. Jego babka,
matka Emmelia, siostra Makryna Młodsza i dwaj bracia Grzegorz z Nyssy i Piotr z Sebasty zostali wpisani do kanonu
świętych. Jest to wyjątkowy fakt w dziejach Kościoła. Studiował
retorykę oraz prawo w Konstantynopolu i Atenach. w tym
okresie zaprzyjaźnił się z Grzegorzem z Nazjanzu. Przeżycia po
śmierci brata poważnie wpłynęły na jego życie. Odbył podróż po
Egipcie, Palestynie, Syrii, Mezopotamii, zapoznając się z życiem
ascetów. Św. Grzegorz z Nazjanzu powróciwszy do rodzinnego
domu, rozdał swoją majętność ubogim, a sam podjął życie
pustelnicze. Nad rzeką Iris założył pustelnię, gdzie zaczęły
gromadzić się zastępy mnichów. W 364 roku został kapłanem,
sześć lat później arcybiskupem w swoim mieście - Cezarei
Kapadockiej. Człowiek szerokiej wiedzy znakomity mówca,
pracowity i miłosierny. Bronił chrześcijaństwa przed arianami.
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2.01.2016
sobota
3.01.2016
niedziela

3.01.2016
niedziela

6.01.2016
środa

Pozostawił bogatą spuściznę literacką. Poprzez swój "Asceticon"
stał się ojcem i prawodawcą monastycyzmu wschodniego.
Twórca liturgii wschodniej. W Kościele Wschodnim doznaje czci
jako jeden z najbardziej popularnych świętych.
Patron bazylianów i sióstr św. Krzyża.
W ikonografii przedstawiany jest św. Bazyli jako biskup w
pontyfikalnych szatach rytu łacińskiego, a także ortodoksyjnego,
jako mnich w benedyktyńskiej kukulli, eremita.
Jego atrybutami są: czaszka, gołąb nad głową, księga, model
kościoła, paliusz, rylec.
Św. Grzegorz z Nazjanzu, pustelnik, biskup, patriarcha, doktor
Kościoła (330-389/390). Był wielkim teologiem, humanistą i
poetą. Po studiach w Cezarei Palestyńskiej, Aleksandrii i
Atenach podjął życie klasztorne w Poncie, gdzie przebywał już
św. Bazyli. Był biskupem Sasiny a następnie pierwszym
patriarchą Konstantynopola. Zrzekł się godności metropolity, aby
w samotni oddawać się kontemplacji i pracy pisarskiej. W swych
poematach, których ocalało 245, pisze o tajemnicy wiary oraz
przeżycia mistycznego. Patron bazylianów i poetów.
W ikonografii św. Grzegorz ukazywany jest jako biskup rytu
bizantyjskiego lub w pontyfikalnych szatach rytu rzymskiego.
Czasami u jego stóp Lucyfer - symbol herezji.
Jego atrybutami są: anioł, księga Ewangelii, paliusz.
28. rocznica
28. rocznica święceń biskupich Biskupa Seniora Adama Lepy.
święceń biskupich We wszystkich Mszach świętych w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Biskupa Seniora
2. NIEDZIELA
PO
NARODZENIU
PAŃSKIM
110 rocznica
110 rocznica urodzin Romana Brandstaettera, dramaturga i poety
urodzin Romana (1906-1987)
Brandstaettera
UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA
PAŃSKIEGO

(tradycyjnie
Trzech Króli)

6.01.2016
środa

Orszak Trzech
Króli.

Uroczystość Objawienia Pańskiego, obchodzona jest – po raz
szósty w wolnej ojczyźnie – jako dzień wolny od pracy. Święto
obchodzone jest na pamiątkę Trzech Mędrców (Króli), którzy
udali się do Betlejem, aby oddać pokłon nowo narodzonemu
Jezusowi Chrystusowi.
Po homilii albo po modlitwie po Komunii św. obrzęd
błogosławieństwa kadzidła i kredy.
Zmiany w kodeksie pracy od 2011 roku. W piątek 24 września
2010 r. Sejm zadecydował, że święto Trzech Króli będzie dniem
wolnym od pracy.
Już po raz piąty, ulicami naszego miasta przejdzie Orszak
Trzech Króli. Orszak zakończy się o godz. 13:15 przy szopce
bożonarodzeniowej przed Archikatedrą. Na miejscu trzej
mędrcy złożą swoje dary w obecności abpa Jędraszewskiego.
Organizatorem Orszaku Trzech Króli jest Stowarzyszenie
Powrót Trzech Króli.
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6.01.2016
środa
6.01.2016
środa

Dzień modlitw w
intencji polskich
misjonarzy
Światowy Dzień
Papieskiego
Dzieła Misyjnego
Dzieci

Dzień Modlitw w intencji polskich misjonarzy Ogólnopolska
kolekta na Krajowy Fundusz Misyjny (Komisja Episkopatu
Polski ds. Misji).
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci (PDMD) – jedno z czterech
Papieskich Dzieł Misyjnych – ma na celu uwrażliwianie dzieci
na potrzeby swoich rówieśników na całym świecie. Pod
skrzydłami PDMD mali chrześcijanie na miarę swych
możliwości, wciąż spieszą z pomocą potrzebującym
rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi
codziennymi modlitwami, a także ofiarami materialnymi.
Dzień ten został ustanowiony przez papieża Piusa XII w 1949
roku, jako znak łączności duchowej wszystkich dzieci świata.
W polskim Kościele katolickim dzieci po raz pierwszy
obchodziły święto 8 stycznia 1984.
Misyjny Dzień Dzieci jest okazją do wspólnego świętowania, a
dla wielu małych misjonarzy dzień ten związany jest z
uroczystym przyjęciem do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.
Podczas modlitwy Anioł Pański 6 stycznia 2002, ówczesny
papież Jan Paweł II, tak powiedział:
„Kościół powierza dziś w sposób szczególny zadanie
ewangelizacji dzieciom. Taki ma sens Światowy Dzień Misyjny
Dzieci, który zobowiązuje „dziecięcych misjonarzy” do niesienia
światła solidarności szczególnie tam, gdzie wyjątkowo gęste są
ciemności ubóstwa, cierpienia i wojny. Misyjny wysiłek dzieci
jest niezwykle cenny dla licznych misjonarzy, którzy wierni
nakazowi pracują dla szerzenia Dobrej Nowiny aż po krańce
ziemi”.
Zbiórka ofiar na tacę na Krajowy Fundusz Misyjny.

6.01.2016
środa

Zbiórka ofiar na
tacę na misje

8.01.2016
piątek

16. rocznica
16. rocznica święceń biskupich Biskupa Ireneusza
święceń biskupich Pękalskiego. We wszystkich Mszach świętych w modlitwie
powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza
Biskupa

8.01.2016
piątek

Dialogi
w Katedrze

10.01.2016
niedziela

NIEDZIELA
ŚWIĘTO
CHRZTU
PAŃSKIEGO

Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych
Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Kościół wobec „in
vitro”

Święto Chrztu Pańskiego, dni świąteczne ruchome, w
pozostałych okresach roku liturgicznego niedziela po 6 stycznia.
Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia wierzącym
Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca
w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś
strony kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu.
Koniec okresu Narodzenia Pańskiego.
Obrzęd błogosławieństwa wody w święto Chrztu Pańskiego
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OKRES ZWYKŁY
12.01.2016
wtorek

74 rocznica
likwidacji obozu
cygańskiego

16.01.2016
sobota

190 rocznica
urodzin
Romualda
Traugutta

17.01.2016
Niedziela

2. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Dzień Judaizmu
w Kościele
Katolickim w
Polsce

17-27.01.2016

17.01.2016

17.01.2016

74 rocznica likwidacji obozu cygańskiego Litzmannstadt Getto
(Łódź).W uroczystościach przed tzw. Kuźnią Romów w Łodzi ul.
Wojska Polskiego 84 (obecnie miejsce pamięci) biorą udział
przedstawiciele władz, instytucji i duchowieństwa. Oficjalne
uroczystości organizuje – Centrum Dialogu Marka Edelmana
190 rocznica urodzin Romualda Traugutta (1826-1864),
generała, ostatniego dyktatora powstania styczniowego.
Sejm upamiętnił 190. rocznicę urodzin jednego z przywódców
Powstania Styczniowego Romualda Traugutta. „Jego odwaga
oraz poświęcenie przyczyniły się do utrwalenia pragnienia
wolności oraz nadziei na odzyskanie niepodległości przez
Polaków” – podkreślono w uchwale.
Dzień Judaizmu - święto w polskim Kościele katolickim,
ustanowione przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 roku,
obchodzone corocznie 17 stycznia, tj. w wigilię Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dzień Judaizmu ma na celu ponowne odkrycie więzi z
judaizmem poprzez wgłębienie się we własną (katolików)
tajemnicę. W Toruniu odbędą się ogólnopolskie obchody XIX
Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Towarzyszyć im
będzie motto: "Co ty tu robisz, Eliaszu?" (1 Krl 19, 9).

Tydzień Modlitw Pod hasłem zaczerpniętym z 1 Listu św. Piotra "Wezwani, by
ogłaszać wielkie dzieła Pana" (por. 1 P 2,9) w całym Kościele
o Jedność
obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Chrześcijan
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, ogłoszony był z
inicjatywy ks. Paula Wattsona w 1908, zaakceptowany przez
Piusa X w 1910 roku. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, to
czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach,
konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
71 rocznica zbrodni nazistowskiej – spalenia więźniów w
71 rocznica
więzieniu w Łodzi- Radogoszczy.
zbrodni
w Radogoszczy Bazylika Archidiecezjalna , Msza św. godz.19.00
Św. Antoniego, Św. Antoni (zwany później Wielkim) urodził się w Środkowym
Egipcie w 251 r. Miał zamożnych i religijnych rodziców, których
opata
jednak wcześnie stracił (w wieku 20 lat). Po ich śmierci, kierując
się wskazaniem Ewangelii, sprzedał ojcowiznę, a pieniądze
rozdał ubogim. Młodszą siostrę oddał pod opiekę szlachetnym
paniom, zabezpieczając jej byt materialny. Sam zaś udał się na
pustynię w pobliżu rodzinnego miasta. Tam oddał się pracy
fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. Podjął życie pełne
umartwienia i milczenia. Antoni musiał znosić wiele jawnych
ataków ze strony szatana, który go nękał, jawiąc mu się w
różnych postaciach. Doznawał wtedy umacniających go wizji
nadprzyrodzonych.
Początkowo Antoni mieszkał w grocie. Około 275 r. przeniósł się
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17.01.2016

Światowy Dzień
Migranta
i Uchodźcy

18.01.2016
poniedziałek

70 rocznica
śmierci Feliksa
Nowowiejskiego

na Pustynię Libijską. Dziesięć lat później osiadł w ruinach
opuszczonej fortecy Pispir na prawym brzegu Nilu. Miał dar
widzenia rzeczy przyszłych. Słynął ze świętości i mądrości.
Według podania św. Antoni zmarł 17 stycznia 356 roku w wieku
105 lat. Życie św. Antoniego było przykładem dla wielu nie tylko
w Egipcie, ale i w innych stronach chrześcijańskiego świata.
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W drugą niedzielę
zwykłą obchodzony jest Dzień Migranta i Uchodźcy. "Jest on
pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot
chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów
oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich
różnorakich problemów" - czytamy w instrukcji Papieskiej Rady
ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która
zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta.
Migracje - znak dzisiejszych czasów. Przebywający w Polsce
imigranci bez względu na przynależność religijną otrzymują za
pośrednictwem Caritas pomoc materialną i prawną. Chociaż
tylko niecałe 4% imigrantów to katolicy, wszyscy oni mogą
liczyć na opiekę duszpasterską Kościoła. W parafiach coraz
częściej sprawowane są Msze św. w językach obcych. Program
pomocy cudzoziemcom stworzyła Caritas Polska. Obecnie
działają cztery biura pomocy dla migrantów i uchodźców i są one
odpowiedzialne za udzielanie cudzoziemcom, którzy znaleźli się
w Polsce kompleksowej pomocy socjalnej, prawnej
i psychologicznej.
Wielokulturowy charakter współczesnych społeczeństw skłania
Kościół do podejmowania nowych działań w zakresie
solidarności, jedności i ewangelizacji. Tegoroczny
„Odwaga wiary, nadziei i miłości pozwala zmniejszyć dystans,
dzielący od ludzkich dramatów. Jezus Chrystus wciąż oczekuje,
aby Go rozpoznawać w migrantach i w uchodźcach,
w uciekinierach i przesiedleńcach, i także w ten sposób wzywa
nas, abyśmy dzielili się zasobami, niekiedy rezygnując z części
naszego nabytego dobrobytu” – zwraca uwagę papież Franciszek
w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Ojciec Święty podkreśla, że nikogo nie wolno uważać za
niepotrzebnego, będącego nie na swoim miejscu czy do
odrzucenia. Nierzadko jednak ruchy migracyjne wzbudzają
nieufność i wrogość, nawet we wspólnotach kościelnych.
„W takim wypadku podejrzenia i uprzedzenia stają w
sprzeczności z biblijnym przykazaniem, by przyjmować z
szacunkiem i solidarnością przybysza będącego w potrzebie” –
przekonuje Papież.
Feliks Nowowiejski patronem roku 2016.
W 2016 roku przypada 70. rocznica śmierci kompozytora, a w
2017 roku 140. rocznica urodzin.
Feliks Nowowiejski urodził się 7 lutego 1877 roku w
Wartemborku (dzisiaj Barczewo), a zmarł 18 stycznia 1946 roku
w Poznaniu. Był kompozytorem, dyrygentem, pedagogiem,
organistą, szambelanem papieskim. Jest autorem muzyki do
„Roty” Marii Konopnickiej oraz hymnu „O Warmio moja miła”,
który jest oficjalnym hymnem i hejnałem Olsztyna. W
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rodzinnym domu kompozytora w Barczewie jest Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, można tam znaleźć
wiele cennych, oryginalnych pamiątek z życia i twórczości
Nowowiejskiego, takich jak m.in. jego fortepian, meble, rękopisy
i wiele dokumentów.
Pierwszym akcentem obchodów roku Feliksa Nowowiejskiego
będzie koncert 18 stycznia (w rocznicę śmierci kompozytora),
który w Olsztynie da chór Bel Canto.
Sejm ustanowił Feliksa Nowowiejskiego patronem 2016 r. w
przekonaniu o szczególnym znaczeniu dorobku tego wybitnego
kompozytora. Podkreślono, że artysta był autorem wielu pieśni
patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków.
"W niepodległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i
organizowaniu życia artystycznego... Nowowiejski zawsze stał po
stronie polskości i polskiej kultury" - głosi uchwała przyjęta
przez Sejm.
19.01.2016
wtorek

20.01.2016
środa

21.01.2016
czwartek

Józef Sebastian Pelczar (ur. 17 stycznia 1842 w Korczynie,
Św. Józefa
zm. 28 marca 1924 w Przemyślu) – polski biskup
Sebastiana
Pelczara, biskupa rzymskokatolicki, biskup pomocniczy przemyski w latach 1899–
1900, biskup diecezjalny przemyski w latach 1900–1924,
założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca
Jezusowego, święty Kościoła katolickiego. Dbał o najuboższych
mieszkańców swej diecezji.
Z jego inicjatywy powstawały ochronki dla dzieci, kuchnie dla
ubogich, schroniska dla bezdomnych, szkoły gospodarcze dla
dziewcząt, bezpłatna nauka w seminarium duchownym dla
chłopców z ubogich rodzin. W publikacjach szerzył i promował
naukę społeczną papieża Leona XIII. Starał się zaradzić
problemom emigracji i alkoholizmowi. Józef Sebastian Pelczar
został beatyfikowany w Rzeszowie przez papieża Jana Pawła II
2 czerwca 1991 podczas IV pielgrzymki do Polski. Jego
kanonizacja odbyła się 18 maja 2003 na placu św. Piotra w
Rzymie.
Relikwie świętego znajdują się w kościele archikatedralnym pod
wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemyślu.
Po utworzeniu diecezji rzeszowskiej został jej patronem.
190. rocznica
190. rocznica śmierci Stanisława Staszica (1755-1826),
śmierci
uczonego, działacza oświatowego, gospodarczego i politycznego,
Stanisława
organizatora i mecenasa nauki, przyrodnika, filozofa, pisarza
Staszica
politycznego i tłumacza

Św. Agnieszki,
dziewicy i
męczennicy

Św. Agnieszka, dziewica, męczennica. Jedna z najbardziej
popularnych świętych w starożytności. Jako 12 - letnia
dziewczynka, pochodząca ze starego rodu, miała ponieść
męczeńską śmierć na stadionie Domicjana w około 305 roku. Na
miejscu "świadectwa krwi" dzisiaj jest Piazza Navona - jedno
z najpiękniejszych i najbardziej uczęszczanych miejsc Rzymu.
Tuż obok, nad grobem męczennicy wzniesiono bazylikę pod jej
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wezwaniem, w której 21 stycznia - zgodnie ze starym zwyczajem
- poświęca się dwa białe baranki. Patronka dzieci, panien,
ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie
obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu.
Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów.
W ikonografii przedstawia się Świętą z barankiem mającym
nimb lub z dwiema koronami – dziewictwa i męczeństwa. Nieraz
obok płonie stos, na którym ją prawdopodobnie spalono.
Dzień Babci święto obchodzone w Polsce od 1964 roku.

21.01.2016
czwartek

Dzień Babci

22.01.2016
piątek

Dzień Dziadka

Dzień Dziadka, święto obchodzone w Polsce od lat 80. XX
wieku.

22.01.2016

153. rocznica
Wybuchu
Powstania
Styczniowego
albo
Św. Wincentego
Pallottiego,
prezbitera

Uroczystości upamiętniające
Powstania Styczniowego.

95. rocznica
urodzin
Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
3. NIEDZIELA
ZWYKŁA

95. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (19211944), polskiego poety, żołnierza Armii Krajowej,
podharcmistrza Szarych Szeregów

22.01.2016
piątek

22.01.2016
piątek

24.01.2016
niedziela

153.

rocznicę

wybuchu

22 stycznia przypada 166. rocznica śmierci Wincentego
Pallottiego (1795 – 1850), włoskiego kapłana, kanonizowanego
w 1963 r., założyciela zgromadzenia zakonnego pallotynów (21
IV – 220. rocznica urodzin)
Wincenty Pallotti podjął studia filozoficzne i teologiczne na
papieskim uniwersytecie "Sapienza", które uwieńczył
podwójnym doktoratem. 4 kwietnia 1835 roku założył
Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, charakteryzujące się
nowatorskim programem duszpasterskim, który opiera się na
współpracy świeckich i duchownych. Na czele Zjednoczenia
miała stać nowa rodzina zakonna, Stowarzyszenie Apostolstwa
Katolickiego (SAC), która miała spełniać zadanie animatora
wszystkich dzieł katolickiego apostolatu. Nową rodzinę zakonną
związał jedynie przyrzeczeniem i profesją. Do dziś centralną
część tego dzieła stanowią księża i bracia pallotyni oraz siostry
pallotynki. Pallotyni zatwierdzeni zostali przez Stolicę
Apostolską w roku 1904.

Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora
Kościoła, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej. Franciszek
Salezy (ur. 21 sierpnia 1567 w Thorens-Glières, zm. 28 grudnia
1622 w Lyonie) – francuski teolog i filozof, przedstawiciel
Św. Franciszka humanizmu, założyciel Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Salezego, biskupa Panny (Sióstr Wizytek), święty katolicki, doktor Kościoła
i biskup Genewy. Znany jest z głębokiej wiary i delikatnego
i doktora
traktowania podziałów religijnych. Autor pism o formacji
Kościoła
duchowej, np. "Wprowadzenie do życia pobożnego" i "Traktat o
Miłości Bożej". Franciszek rozwinął język migowy w celu
nauczania osób niesłyszących o Bogu. Z tego powodu jest on
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patronem osób niesłyszących.
Franciszek Salezy został beatyfikowany w 1661 przez papieża
Aleksandra VII, który następnie kanonizował go w 1665. Uznany
za doktora Kościoła przez Piusa IX w 1877.
W 1923, Pius XI ogłosił go patronem dziennikarzy i katolickiej
prasy.
25.01.2016
poniedziałek

ŚWIĘTO
NAWRÓCENIA
ŚW. PAWŁA,
APOSTOŁA

26.01.2016
wtorek

Św. Tymoteusza
i Tytusa,
biskupów

Szaweł urodził się w Tarsie w Cylicji (obecnie Turcja) około 510 roku po Chrystusie. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej
sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym
przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako
świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z
własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku, aby
tam ścigać chrześcijan. Jak podają Dzieje Apostolskie, u bram
miasta "olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na
ziemię, usłyszał głos: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?» - «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On:
«Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do
miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić» (Dz 9, 3-6).
Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu
przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym
roku co św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzymie w IV wieku szczątki
Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano
bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów,
Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania,
Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy, powroźników, tkaczy.
Obaj należą do pierwszego pokolenia biskupów, którzy byli
uczniami apostołów.
Byli pierwszymi pomocnikami św. Pawła w dziele ewangelizacji.
Paweł udzielił im chrztu świętego, a następnie włożył na nich
ręce i ustanowił biskupami założonych przez siebie
chrześcijańskich wspólnot. Tymoteusz i Tytus mogą być dla nas
przykładem gorliwości w głoszeniu Jezusa Chrystusa.
Tymoteusz był młodym biskupem Efezu. Greckie imię
Tymoteusz oznacza "tego, kto czci Boga". Współpracował ze św.
Pawłem, trudząc się głoszeniem Słowa, dbał o jedność
powierzonej mu chrześcijańskiej wspólnoty w Efezie. W II
Liście św. Pawła do Tymoteusza (1, 8), Apostoł zachęca go, aby
na nowo rozpalił charyzmat Boży, który otrzymał przez włożenie
rąk: "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i
miłości, i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa
Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i
przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga".
Charyzmat to po prostu dar darmo dany dla drugiego, po to, by
służyć w duchu Chrystusa, a więc bez rozgłosu, bez światowej
gadaniny, w sprawiedliwości, miłości i pokoju, dbając o czystość
serc.
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27.01.2016
środa

Bł. Jerzego
Matulewicza,
biskupa

27.01.2016
środa

Dzień Islamu

27.01.2016

Międzynarodowy
Dzień Pamięci
o Ofiarach
Holokaustu

Jerzy Bolesław Matulewicz - Matulaitis (ur. 13 kwietnia 1871
w Lugine koło Mariampola, zm. 27 stycznia 1927 w Kownie) –
litewski duchowny katolicki, biskup wileński, odnowiciel i
generał zakonu Marianów, błogosławiony Kościoła katolickiego.
Jest też założycielem Zgromadzenia Sióstr Ubogich
Niepokalanego Poczęcia NMP na Litwie i Zgromadzenia Sióstr
Służebnic Jezusa w Eucharystii. Złożył rezygnację z funkcji
biskupa w 1925, by zająć się zgromadzeniem, ale papież Pius XI
wówczas mianował go arcybiskupem i powierzył mu stanowisko
wizytatora apostolskiego na Litwie. Przyczynił się do poprawy
stosunków Litwy z Watykanem organizując nową prowincję
kościelną i przygotowując zawarcie konkordatu. Zmarł w
Kownie 27 stycznia 1927 roku. 28 czerwca 1987 roku został
beatyfikowany przez Jana Pawła II; uważany jest za jednego z
patronów Litwy. Podejmowane są starania o kanonizację.
27 stycznia 2006 w Warszawie na ul. Wileńskiej 69 została
otwarta Sala Pamięci Bł. Jerzego Matulewicza biskupa. Pierwsza
ekspozycja zawiera te przedmioty należące do Jerzego
Matulewicza z okresu jego biskupstwa w Wilnie, które
zachowały się w Polsce. Mają one wartość relikwii II stopnia.
Pod hasłem „Chrześcijanie i Muzułmanie: razem wobec
przemocy popełnianej w imię religii” w Warszawie odbędą się
ogólnopolskie obchody XVI Dnia Islamu w Kościele katolickim
w Polsce.
Dzień modlitw poświęcony Islamowi w Kościele Katolickim w
Polsce obchodzony jest od 2001 r. Został on ustanowiony
decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako "dzień modlitw
poświęcony islamowi". Organizuje go Komitet ds. Dialogu z
Religiami Niechrześcijańskimi, który wchodzi w skład Rady ds.
Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski i
zajmuje się przede wszystkim dialogiem z islamem.
Przewodniczący Komitetu uczestniczy w pracach Rady Wspólnej
Katolików i Muzułmanów - jest to jedyna taka organizacja na
świecie. Współpracuje z nimi Instytut Dialogu Kultury i Religii
UKSW i Akcja Katolicka Diecezji Warszawsko-Praskiej.
W 2015 r. Dzień Islamu obchodzony jest po raz piętnasty, tym
razem pod hasłem "Ku prawdziwemu braterstwu między
muzułmanami i chrześcijanami". Tak jak w poprzednich latach,
miejscem centralnych obchodów tego dnia jest Warszawa.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Obchodzony jest 27 stycznia
z inicjatywy Zgromadzenia Ogólnego ONZ w rocznicę
wyzwolenia obozu Auschwitz- Birkenau. Na całym świecie
oddaje się cześć ofiarom Holokaustu. Zbrodnia ta wstrząsnęła
ludzką cywilizacją dlatego też celem obchodów jest zachowanie
pamięci o ofiarach dla przyszłych pokoleń oraz potępienie
przekonania, że z powodu rasy czy religii czyjeś życie jest mniej
warte.
Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (ang.
International Day of Commemoration in Memory of the Victims
of the Holocaust) – święto uchwalone 1 listopada 2005 roku
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu uczczenia pamięci
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27.01.2016

49. rocznica
śmierci
+ Bp Michała
Klepacza

28.01.2016
czwartek

Św. Tomasza
z Akwinu,
prezbitera
i doktora
Kościoła

31.01.2016
niedziela

4. NIEDZIELA
ZWYKŁA
63. Światowy
Dzień
Trędowatych

ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II
wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób
Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako
wydarzenia historycznego.
Datę obchodów wyznaczono na 27 stycznia – rocznicę
wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku przez 100
Lwowską Dywizję Piechoty, którą dowodził generał major
Fiodor Krasawin.
+Bp Michał Klepacz. Urodził się 22.07.1893. Biskup
diecezjalny łódzki w latach 1947–1967. 2 czerwca 1916 został
wyświęcony na księdza przez biskupa Jana Cieplaka w
Petersburgu. Aresztowany i więziony przez Niemców w latach
1942–1944. Był więźniem obozu w Prawieniszkach na Litwie.
Profesor seminarium duchownego w Wilnie i Białymstoku w
latach 1944–1946.
Prekonizowany na stolicę biskupią w Łodzi 20 grudnia 1946.
Kanonicznie objął rządy nad diecezją łódzką 2 marca 1947,
konsekrowany 13 kwietnia 1947 w kościele farnym w
Białymstoku przez kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski.
20 kwietnia 1947 odbył ingres do katedry łódzkiej.
28 września 1953, trzy dni po aresztowaniu przez
funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego
prymasa Stefana Wyszyńskiego, przejął na żądanie władz PRL
przewodnictwo Konferencji Episkopatu Polski.
Na mocy jego decyzji w 1964 powstało w Łodzi Duszpasterstwo
Akademickie „Węzeł”.
Zmarł 27 stycznia 1967 roku. Został pochowany w krypcie
biskupów łódzkich bazyliki archikatedralnej.
Tomasz z Akwinu (ur. ok. 1225[1], zm. 7 marca 1274) – filozof
scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym
z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa.
Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który
nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji (łac.
contemplata aliis tradere).
W ujęciu Tomasza pierwszym i najważniejszym przedmiotem
wiary jest poznanie pierwszej prawdy czyli Boga – tak jak On się
objawia w swoim słowie. Dlatego można ją umieścić pośrodku,
między wiedzą a opinią. Ale ze względu na autorytet słowa
Bożego, jest ona pewniejsza od ludzkiej wiedzy. Wiara odnosząc
człowieka do Boga, sprawia, że zdolny jest on posiąść wieczne
szczęście, gdyż dzięki niej przyjmuje łaskę zbawienia z grzechu
i śmierci, które wysłużył Chrystus przez swoje wcielenie oraz
mękę i zmartwychwstanie.
63. Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd - „By im
przywrócić ludzką godność”.
Święto ustanowione z inicjatywy francuskiego podróżnika, poety
i dziennikarza Raoula Follereau jest obchodzony od 1954 roku,
w ostatnią niedzielę stycznia (w Indiach 30 stycznia w dniu
śmierci Mahatmy Gandhiego) w około 150 krajach na świecie.
Jest okazją do zwrócenia uwagi świata, szczególnie bogatej jego
części, na problem ludzi chorych na trąd i wyrażenia solidarności
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z nimi.
Od 1995 roku Światowy Dzień Trędowatych organizuje w Polsce
Fundacja Polska Raoula Follereau.
„Ogłosiłem Światowy Dzień Trędowatych, aby uczulać,
mobilizować, bulwersować opinię publiczną na rzecz tych
biednych chorych, którzy mają pełny tytuł, by byli traktowani jak
ludzie!” - Raoul Follereau 1954
Wsparcie na rzecz ośrodków dla trędowatych można przekazać
na konto: Fundacja Polska Raoula Follereau 87 1240 1082 1111
0000 0387 2932 z dopiskiem „TRĄD”
31.01.2016
niedziela

Św. Jana Bosko,
prezbitera

Patron praktykantów,
uczniów,
studentów,
młodzieży,
redaktorów, wydawców, Oświęcimia.
Jan Melchior Bosko, wł. Giovanni Melchiorre Bosco (ur.
16 sierpnia 1815 roku w Becchi, zm. 31 stycznia 1888 roku
w Turynie) – duchowny włoski, prezbiter, założyciel
zgromadzenia salezjanów i salezjanek oraz Stowarzyszenia
Salezjanów Współpracowników, twórca Rodziny Salezjańskiej,
tercjarz franciszkański, święty Kościoła katolickiego. Nazywany
jest „Ojcem i Nauczycielem Młodzieży”. Św. Jan Bosko
odnowił kult Maryi Wspomożycielki Wiernych, a także
wprowadził w swoich domach system prewencyjny. Opiera się
on w całości na rozumie, religii i miłości wychowawczej;
natomiast zakazuje wszelkiego rodzaju kar cielesnych.
Wprowadza zasadę, że wychowawca stara się być dla
wychowanka przyjacielem, a nie osobą, która go nadzoruje i
wymierza odpowiednie kary.
Święty Jan Bosko został beatyfikowany 2 czerwca 1929
i kanonizowany 1 kwietnia 1934 przez Piusa XI. Kanonizowany
został w dzień Wielkanocy, który to dzień sprawił, że „Rzym był
naprawdę salezjański”.

LUTY 2016
2.02.2016
wtorek

ŚWIĘTO
OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO
(Matki Boskiej
Gromnicznej,
Święto
Oczyszczenia
Maryi)

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po
Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa
w Świątyni Jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą
obrzędu oczyszczenia.
Tradycyjnie dzień ten nazywa się dniem Matki Bożej
Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia
przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Obchodom towarzyszy
procesja ze świecami. Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej
kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków
i choinek - kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny - ten skończył
się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia.
Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych
z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz
ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.
Obrzęd błogosławieństwa świec (gromnic).
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2.02.2016
wtorek

Światowy Dzień
Życia
Konsekrowanego

2.02.2016

zbiórka

2.02.2016
wtorek

480. rocznica
urodzin ks. Piotra
Skargi

480. rocznica urodzin ks. Piotra Skargi (1536-1612), jezuity,
kaznodziei, teologa, hagiografa i polemisty katolickiego,
działacza kontrreformacyjnego

4.02.2016
czwartek

Tłusty Czwartek

4.02.2016
czwartek

270. rocznica
urodzin Tadeusza
Kościuszki
Św. Agaty,
dziewicy i
męczennicy

W polskiej tradycji ludowej ostatni czwartek przed Wielkim
Postem to tłusty czwartek. Rozpoczyna on ostatnie dni
karnawału zwane zapustami. Tego dnia pieczemy i zjadamy
pączki, faworki czyli chrusty. Smacznego!
270. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki (1746-1817),
polskiego i amerykańskiego generała, uczestnika wojny o
niepodległość USA, naczelnika powstania kościuszkowskiego.
Agata Sycylijska, również: Święta Agata, Agata z Katanii (z
Sycylii), (cs.) Muczenica Agafija, Sicilijskaja (ur. 235, zm. 5
lutego 251) – dziewica, męczennica chrześcijańska, święta
Kościoła katolickiego i prawosławnego. O Św. Agacie wiemy, że
żyła w Katanii na Sycylii i że pochodziła z arystokratycznego
rodu. Urodziła się w 235 r. Po przyjęciu chrztu świętego
postanowiła żyć w dziewictwie. Była to jej ofiara dla Chrystusa.
Na urodę św. Agaty zwrócił uwagę prefekt miasta, który robił
starania o jej rękę. Jednak Agata wierna Chrystusowi, odrzuciła
jego oświadczyny. Ściągnęła przez to na siebie jego gniew i
nienawiść. Jako wykonawca edyktu cesarskiego kazał ją zatem
aresztować jako jedną z pierwszych i poddać wymaganej próbie.
Podczas przesłuchań sędzia zadał jej między innymi pytanie: Czy
nie wstydzisz się być chrześcijanką i prowadzić takie niewolnicze
życie?
Odpowiedziała mu na to: O wiele wyższa jest pokora i służba
w chrześcijaństwie niż bogactwa i pycha panujących!
Wówczas, aby ją upokorzyć i zniesławić, oddał ją do domu
rozpusty. Zemsta jednak nie powiodła się. Święta bowiem
zachowała niewinność. Wtedy poddał ją rożnym torturom,
pastwiąc się specjalnie nad jej kobiecością: rozszarpywano jej
piersi, a następnie je odcięto. Żadne tortury nie zdołały oderwać

5.02.2016
piątek

Od 1997 r. 2-go lutego Kościół powszechny obchodzi
ustanowiony przez św. Jana Pawła II Dzień Życia
Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały
swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach,
zgromadzeniach
zakonnych,
stowarzyszeniach
życia
apostolskiego i instytutach świeckich. Pamiętajmy o nich
podczas modlitwy na Eucharystii. Z woli papieża Franciszka od
pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016
w całym Kościele trwa Rok Życia Konsekrowanego. Jest on
przeżywany pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie
konsekrowane w Kościele dzisiaj".
Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego – Bazylika
Archikatedralna w Łodzi – godz. 12.00
Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby zakonów kontemplacyjnych
Archidiecezji Łódzkiej
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6.02.2016
sobota

Św. Pawła Miki
i Towarzyszy,
męczenników

jej od wiary świętej. W końcu wrzucono ją na rozżarzone węgle,
na których zakończyła życie ziemskie 5 lutego 251 roku.
Ponieważ św. Agata zakończyła życie na rozżarzonych węglach,
dlatego wieki średnie uczyniły ją patronką ognia.
Stąd zwracano się do niej z prośbami, aby strzegła przed ogniem
lasy i chaty z zabudowaniami i dobytkiem. Ciało św. Agaty
pochowano ze czcią, poza miastem, w bezpiecznym miejscu. Od
początku Święta cieszyła się bowiem czcią ze strony
współziomków. Jednak "wybuch" jej kultu nastąpił razem
z wybuchem wulkanu na Etnie. Miało to miejsce w rok po jej
męczeńskiej śmierci. Ognista lawa popłynęła wtedy wprost na
miasto. Nagle zmieniła kierunek i ominęła Katanię. Jej
mieszkańcy nie mieli wątpliwości co do tego, że swoje ocalenie
zawdzięczają, wielkiej rodaczce. Odtąd czcili ją jako główną
patronkę miasta i okolic. Jej kult objął szybko całą Sycylię.
Następnie przekroczył jej granice i rozpowszechniał się w całym
chrześcijaństwie.
Tam gdzie istnieje zwyczaj, we wspomnienie św. Agaty udziela
się błogosławieństwa chleba i wody.
Pierwszym misjonarzem w Japonii był św. Franciszek Ksawery
w latach 1549-1551. Niestety, pięknie zapowiadające się dzieło
zostało prędko zatrzymane przez fanatyzm władców. Wybuchło
nagłe, bardzo krwawe prześladowanie. Na te właśnie czasy
przypada bohaterska śmierć św. Pawła Miki i jego 25
Towarzyszy. Wśród tych męczenników było 3 jezuitów, 6
franciszkanów i 17 tercjarzy franciszkańskich.
Paweł Miki urodził się koło Kioto w zamożnej rodzinie w roku
1565. Miał zaledwie 5 lat, kiedy otrzymał chrzest - w Japonii
w XVI w. zdarzało się to niezwykle rzadko. Kształcił się u
jezuitów, do których w wieku 22 lat wstąpił. Będąc klerykiem,
pomagał misjonarzom jako katechista. Po nowicjacie i studiach
przemierzył niemal całą Japonię, głosząc naukę Chrystusa. Kiedy
miał już otrzymać święcenia kapłańskie, w 1597 r. wybuchło
prześladowanie. Aresztowano go i poddano torturom, aby
wyrzekł się wiary. W więzieniu spotkał się z 23 Towarzyszami.
Po torturach obwożono ich po mieście z wypisanym wyrokiem
śmierci. Paweł wykorzystał okazję, by zebranym tłumom głosić
Chrystusa. Więźniów umieszczono w więzieniu w pobliżu miasta
Nagasaki. Dołączono do nich jeszcze dwóch chrześcijan, których
aresztowano za to, że usiłowali nieść pomoc więźniom. Na
naleganie prowincjała władze zgodziły się dopuścić do
skazanych kapłana z sakramentami. Tę okazję wykorzystali dwaj
nowicjusze, by na jego ręce złożyć śluby zakonne.
Poza miastem ustawiono 26 krzyży, na których zawieszono
aresztowanych chrześcijan. Paweł Miki jeszcze z krzyża głosił
zebranym poganom Chrystusa, dając wyraz swojej radości z
tego, że ginie tak zaszczytną dla siebie śmiercią. Zachęcał do
wytrwania także swoich Towarzyszy. Męczennicy przeszyci
lancami żołnierzy dopełnili swej ofiary 5 lutego 1597 r. Są to
pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu. Do chwały
błogosławionych wyniósł ich Urban VIII w roku 1627, a do
chwały świętych - Pius IX w roku 1862. Ten sam papież
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7.02.2016
niedziela
7-13.02.2016

8.02.2016
środa

9.02.2016
wtorek

doprowadził ponadto do beatyfikacji kolejnych 205
męczenników
japońskich,
którzy
ponieśli
śmierć
w wieku XVII.
5. NIEDZIELA 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym czasie
ZWYKŁA
pokutujemy i modlimy się o trzeźwość oraz składamy lub
odnawiamy przyrzeczenia trzeźwościowe.
Tydzień Modlitw Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (TMoTN) – w polskim
Kościele katolickim obchodzony od 1968 roku. Obchody
o Trzeźwość
rozpoczynają się w ostatnią niedzielę przed Popielcem.
Narodu
W obchody zaangażowany jest Zespół ds. Apostolstwa
Trzeźwości przy Konferencji Episkopatu Polski oraz Ośrodek
Apostolstwa Trzeźwości założony w 1968 przez kapucynów.
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu nawiązuje do tradycji
chrześcijańskiej polegającej na wynagradzaniu za grzechy
popełniane w czasie zabaw karnawałowych.
Modlitwy do Boga kierowane są za wstawiennictwem patronów
trzeźwości m.in.: św. Jana Chrzciciela, św. Maksymiliana Marii
Kolbego, bł. Honorata Koźmińskiego, Mateusza Talbota apostoła trzeźwości, sługi Bożego, pierwszego trzeźwego
alkoholika, którego trwa proces beatyfikacyjny.
Od 1981 roku corocznie odbywają się pielgrzymki na Jasną Górę
w intencji trzeźwości i odnowy moralnej Narodu Polskiego
Międzynarodowy Pierwszy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki
Dzień Modlitwy z Handlem Ludźmi. Jego inicjatorami są międzynarodowe unie
i Refleksji
przełożonych generalnych: żeńskich i męskich.
Przeciwko
Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy na
Handlowi Ludźmi świecie jest 21 mln ofiar handlu ludźmi. Od początku swego
pontyfikatu Papież Franciszek wzywa do eliminacji tego
haniebnego zjawiska. Kierując się jego wezwaniami i wspierani
przez niego, zakonnice i zakonnicy wyszli z inicjatywą Dnia,
który w tym roku odbędzie się pod hasłem „Zapalić światło
przeciwko handlowi ludźmi”.
Na obchody nieprzypadkowo wybrano wspomnienie liturgiczne
św. Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po
uwolnieniu wstąpiła do zgromadzenia kanosjanek.
Ostatki

9 lutego we wtorek przypada ostatni dzień karnawału. Kończą się
zapusty, czyli czas jedzenia obfitych i tłustych potraw. Przyjęło
się, że podczas Ostatków oprócz ucztowania i zabawy możemy
się spodziewać wizyty przebierańców. Zwyczaj ten polega na
przebieraniu się i wzajemnym odwiedzaniu w zaprzyjaźnionych i
zupełnie obcych domach. Przebierańcy w zamian za odśpiewanie
i odtańczenie kilku ludowych przyśpiewek otrzymują w każdym
domu drobną kwotę pieniężną, cukierki, pączki oraz jajka będące
symbolem zbliżającej się Wielkanocy, z których wieczorem
przyrządza się jajecznicę. Przebierać się można w stroje różnych
postaci, zwierząt lub maszkar, a napotkanym osobom wręcza się
zielone gałązki drzew iglastych. W miarę możliwości w grupie
przebierańców powinny znaleźć się postacie diabła, śmierci,
cyganki lub cygana, niedźwiedzia, pary młodej, Żyda, lekarza,
kominiarza itp.
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OKRES WIELKIEGO POSTU
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. „Gorzkie Żale należą do tradycji nabożeństw
wielkiego Postu i są rozważaniem Męki Pana podjętej dla naszego zbawienia. Pomagają one zbliżyć się
do tajemnicy zbawczej śmierci Chrystusa. Odpowiednio dobrane fragmenty Pisma Świętego i
rozważanie Męki Pańskiej powinny pogłębić treściowo to wielkopostne nabożeństwo i pełniej
ukazywać jego powiązanie z tajemnicą Eucharystii
10.02.2016
środa

ŚRODA
POPIELCOWA

Popielec, Środa Popielcowa − w kalendarzu chrześcijańskim
pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty obejmujący
46 dni kalendarzowych (40-dniowy okres postu, bez wliczania
niedziel) przed Wielkanocą.
Tego dnia kapłan błogosławi i posypuje popiół na głowy
wiernych. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty
pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił
go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Wówczas
postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych
w Niedzielę Palmową z ubiegłego roku.
W Środę Popielcową katolików obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły
(między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby
posiłków do syta do jednego w ciągu dnia. Popielec nie jest
dniem wolnym od pracy.

10.02.2016
środa

Zbiórka ofiar

Zbiórka ofiar do puszek na dzieła Caritas Archidiecezji Łódzkiej

10.02.2016
środa

Jałmużna
wielkopostna

10.02.2016
środa

Kościół stacyjny

30 tysięcy tekturowych skarbonek przygotowała Caritas
Archidiecezji Łódzkiej. Przez cały okres Wielkiego Postu wierni
wrzucać będą do nich datki na rzecz potrzebujących. W tym roku
wszystkie zebrane pieniądze będą przeznaczone na pomoc w
leczeniu dzieci i osób starszych. Jałmużna Wielkopostna
organizowana jest w naszej diecezji po raz 10. Skarbonki są
dostępne w łódzkich parafiach od Środy Popielcowej. Po 40
dniach Wielkiego Postu skarbonki wrócą do kościołów
parafialnych.
Kościół stacyjny: Matki Boskiej Zwycięskiej

10.02.2016
środa

Świętej
Scholastyki,
dziewicy

Scholastyka pochodziła z Nursji i była bliźniaczką św.
Benedykta Urodziła się ok. 480 roku.
Scholastyka była niewątpliwie od dziecka pod urokiem
św. Benedykta. Towarzyszyła mu też w jego podróżach
i naśladowała jego tryb życia, poświęcony Panu Bogu. Kiedy św.
Benedykt założył pierwszy klasztor w Subiaco, ona poniżej
założyła podobny klasztor dla niewiast. Do dnia dzisiejszego
istnieją tam dwa klasztory na wzgórzach w pobliżu Subiaco: w
Plombariola - żeński klasztor św. Scholastyki i męski klasztor
św. Benedykta. Można także oglądać grotę, gdzie się spotykali na
świętych rozmowach. Podobnie działo się na Monte Cassino.
Św. Benedykt i Św. Scholastyka to bliźniacze rodzeństwo, którzy
odznaczali się dobrocią i pobożnością. Według Grzegorza
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10-14.02.2016

Kwartalne dni
modlitw o ducha
pokuty

11.02.2016
czwartek

Dzień powszedni
albo
Najświętszej
Maryi Panny
z Lourdes

Wielkiego Św. Scholastyka już w dzieciństwie poświęcona
została na służbę Bożą. Przez jakiś czas przebywała
prawdopodobnie
w klasztorze w Piumarola, następnie niedaleko Subiaco, a w
końcu pod Monte Cassino. Co roku spotykała się z bratem na
rozmowę duchowną.
Pewnego dnia, przeczuwając swoją bliską śmierć, chciała dłużej
z nim pozostać. Ponieważ - jak to opowiada św. Grzegorz Wielki
- do późnych godzin przeciągnęły się ich święte rozmowy,
Scholastyka zwróciła się do brata: Proszę cię, nie odchodź ode
mnie tej nocy. Aż do świtu rozmawiajmy o radościach nieba.
Siostro! - zareagował Benedykt. - O czym ty mówisz? Żadną
miarą nie mogę przebywać poza klasztorem. Na te słowa
Scholastyka złożyła ręce, skłoniła głowę i wyraziła Bogu swą
prośbę. Natychmiast rozszalała się wichura, spadł tak ulewny
deszcz, że nikt nie mógł opuścić tego miejsca ani na krok.
- Oto prosiłam cię - wyznała bratu - a nie chciałeś mnie
wysłuchać. Poprosiłam więc Boga mego i zostałam wysłuchana.
Teraz więc odejdź, jeśli zdołasz. Pozostaw mnie i wracaj do
klasztoru.
Z konieczności spędził na rozmowie z siostrą całą noc. W trzy
dni później zobaczył na modlitwie jej duszę w postaci gołębicy
ulatującej ku niebu. Św. Scholastyka pochowana została na
Monte Cassino.
Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich
benedyktynek. W ikonografii Święta przedstawiana jest
z gołębiem. Uchodzi także za orędowniczkę w czasie burz
i niepogody.
Od Środy Popielcowej do I Niedzieli wielkiego Postu trwają
Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX
dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej
pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej
w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego –
16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
18 stycznia 1862 roku komisja biskupa z Targes po wielu
badaniach ogłosiła dekret, że "można dać wiarę" zjawiskom,
jakie się przydarzyły w Lourdes. W roku 1891 Leon XII
ustanowił święto Objawienia się Matki Bożej w Lourdes, które
św. Pius X w 1907r. rozciągnął na cały Kościół. Lourdes jest
obecnie słynnym miejscem pielgrzymkowym, do którego
przybywają tysiące ludzi, by czcić Matkę Bożą jako Uzdrowienie
Chorych.
Bernadetta wstąpiła w 1866 roku do klasztoru Notre Dame de
Nevers i tam zmarła na gruźlicę w 1879 r. w wieku 35 lat. Pius
XI
w roku 1925 uroczyście ją beatyfikował, a w roku 1933 kanonizował. Jej wspomnienie obchodzone jest 16 kwietnia.
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11.02.2016
czwartek

Światowy Dzień
Chorych

11.02.2016
czwartek
12.02.2016
piątek
12.02.2016
piątek

Kościół stacyjny

23. Światowy Dzień Chorych – święto chrześcijańskie
obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana
Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75.
rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie
świętego papieża.
Święto obchodzone jest w dniu wspominania w Kościele
powszechnym pierwszego objawienia Maryi w Lourdes.
Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku
w którymś z sanktuariów maryjnych na świecie.
Konieczność
zapewnienia
lepszej
opieki
chorym,
dowartościowanie cierpienia chorych na płaszczyźnie ludzkiej,
a przede wszystkim duchowej, włączenie w duszpasterstwo
służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych,
popieranie zaangażowania wolontariatu.
Kościół stacyjny: Chrystusa Króla

Kościół stacyjny

Kościół stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego (Retkinia)

Dialogi
w Katedrze

Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych.
Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Zagadnienia
tożsamości płciowej

13.02.2016
sobota
14.02.2016
niedziela

Kościół stacyjny

14.02.2016
niedziela
14.02.2016
niedziela

15.02.2016
poniedziałek

I NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU
ŚWIĘTO
ŚWIĘTYCH
CYRYLA,
MNICHA, I
METODEGO,
BISKUPA,
PATRONÓW
EUROPY
Zbiórka ofiar
Walentynki

Kościół stacyjny

Kościół stacyjny: Najświętszej Eucharystii
Bracia św. Cyryl (827-869) i św. Metody (815-885) byli
misjonarzami greckimi i prowadzili w IX wieku misje
chrystianizacyjne na ziemiach zamieszkałych przez Słowian,
dlatego nazywa się ich apostołami Słowiańszczyzny. Przyczynili
się do rozwoju języka i piśmiennictwa. Encykliką „Egregiae
virtutis” 31 grudnia 1980 roku Jan Paweł II ogłosił patronami
Europy świętych Cyryla i Metodego – w 1100. rocznicę śmierci
Cyryla. Kościół katolicki wspomina ich 14 lutego.

Zbiórka ofiar na tacę na budowę kościołów Archidiecezji
Łódzkiej
Walentynki. Nazwa pochodzi od św. Walentego – biskupa, który
poniósł śmierć męczeńską – nie uległ torturom wymuszającym
wyrzeczenie się Chrystusa, został ścięty 14 lutego 269 roku. Jego
kult objął niemal całą Europę, a w Anglii i Stanach
Zjednoczonych czczono go jako patrona zakochanych. Ten
zwyczaj z czasem przyjął się w innych krajach, a od kilku lat
również w Polsce
Kościół stacyjny: Św. Franciszka z Asyżu
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15.02.2016

Dzień imienin
Św. s. Faustyny
i wspomnienie
nieobowiązkowe
Bł. Ks. Michała
Sopoćko

15.02.2016
poniedziałek

75. rocznica
pierwszego
zrzutu
Cichociemnych

Dzień imienin Św. Siostry Faustyny (wspomnienie liturgiczne
5 października) i liturgiczne wspomnienia jej wileńskiego
kierownika duchowego bł. Ks. Michała Sopoćko. Michał
Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie
(zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim na
Wileńszczyźnie. Mimo problemów materialnych rodzice zadbali
o podstawowe wykształcenie dzieci. Po ukończeniu szkoły
miejskiej w Oszmianie, w 1910 r. Sopoćko rozpoczął czteroletnie
studia w seminarium duchownym w Wilnie. Święcenia
kapłańskie otrzymał 15 czerwca 1914 r. Studia na Uniwersytecie
Warszawskim z teologii moralnej oraz prawa i filozofii ukończył
magisterium w 1923 r.; trzy lata później uzyskał tam tytuł
doktora teologii. W latach 1922-1924 studiował także w
Wyższym Instytucie Pedagogicznym. W czasie studiów podobnie
jak w latach wcześniejszych był kapelanem wojskowym (aż do
roku 1929). W 1927 roku został mianowany ojcem duchownym,
a rok potem - wykładowcą w Seminarium Duchownym i na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie. Po 1932 r. poświęcił się głównie pracy naukowej. Podjął
naukę języków: niemieckiego, angielskiego i francuskiego,
których znajomość ułatwiła mu studiowanie. Habilitował się w
1934 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1932 r. był
spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Tam spotkał siostrę Faustynę Kowalską, która od
maja 1933 r. została jego penitentką. Spotkanie to okazało się
ważne dla obojga. Ona znalazła w nim mądrego spowiednika,
który był inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego,
a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia Bożego
i stworzył podstawy teologiczne tego kultu. W Dzienniczku
siostra Faustyna zapisała obietnicę Pana Jezusa, dotyczącą jej
spowiednika, ks. Michała Sopoćki, który pomagał jej przekazać
prawdę o Miłosierdziu Bożym: Tyle koron będzie w koronie
jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to. Nie za pomyślność w
pracy, ale za cierpienie nagradzam (Dzienniczek, 90).
Od 1944 r., gdy Seminarium Duchowne w Wilnie wznowiło
działalność, wykładał w nim aż do jego zamknięcia przez władze
radzieckie. Ponieważ groziło mu aresztowanie, wyjechał w 1947
roku do Białegostoku, gdzie w seminarium wykładał pedagogikę,
katechetykę, homiletykę, teologię pastoralną i ascetyczną. Uczył
też języków łacińskiego i rosyjskiego. Zmarł w domu Sióstr
Misjonarek przy ul. Poleskiej 15 lutego 1975 r., w dzień
wspomnienia świętego Faustyna, patrona siostry Faustyny
Kowalskiej. Został pochowany na cmentarzu w Białymstoku.
28 września 2008 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Białymstoku miała miejsce uroczysta beatyfikacja ks. Michała.
Postanowieniem Sejmu RP:
Rok 2016 r. jest Rokiem Cichociemnych.
W 2016 r. przypada 75. rocznica pierwszego zrzutu do walki w
okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku
Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. Wydarzenia te
miały miejsce w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. – Działania
Cichociemnych umożliwiły nawiązanie łączności z Krajem drogą
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lotniczą oraz przeprowadzenie akcji sabotażowo-dywersyjnych
przeciwko okupantom. Do końca 1944 roku na obszar Polski
zrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których 112 oddało
życie za wolną Ojczyznę
Cichociemni stanowili elitę Polskich Sił Zbrojnych i z uwagi na
swoje zasługi w walce o niepodległość Polski powinni mieć stałe
miejsce w panteonie polskich bohaterów narodowych - stwierdza
uchwała sejmowa
Cichociemni to specjalnie szkoleni żołnierze polskiej armii,
którzy w czasie II wojny światowej zrzucani byli na
spadochronach na terytorium okupowanej Polski. Ich zadaniem
była organizacja ruchu oporu i walka z okupantem.
Cichociemnymi zostawali wyłącznie ochotnicy. Pierwszy lot i
skoki odbyły się w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Do końca
wojny do Polski tą drogą trafiło 316 żołnierzy. Wśród nich byli
m.in. gen. bryg. Leopold Okulicki „Niedźwiadek”, mjr Jan
Piwnik „Ponury”, Jan Nowak Jeziorański oraz Elżbieta
Zawacka „Zo” – jedyna kobieta w tej formacji. Tradycje
cichociemnych przejęli żołnierze GROM-u, którzy co roku
spotykają się z żyjącymi cichociemnymi oraz ich rodzinami.
16.02.2016
wtorek

Kościół stacyjny

Kościół stacyjny: Św. Józefa (Ruda)

17.02.2016
środa

Kościół stacyjny

Kościół stacyjny: Przemienienia Pańskiego

17.02.2016
środa

Dzień powszedni
albo
Wspomnienie
Siedmiu Świętych
Założycieli
Zakonu Serwitów
NMP

18.02.2016
czwartek

Kościół stacyjny

Do grona czczonych dziś Założycieli należeli: Aleksy Falconieri,
Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfiglio Monaldi,
Gerardino Sostegni, Hugo Lippi-Uguccioni oraz Jan
Buonagiunta Monetti. Jako wędrowni kaznodzieje serwici
przemierzyli Italię, Francję, Niemcy i Węgry. Dotarli nawet do
Polski. W 1304 r. Stolica Apostolska zatwierdziła ich Zakon.
Istnieje on do dzisiaj. Największą sławą okrył zakon św. Filip
Benicjusz (+ 1285), który stał się prawodawcą tej rodziny
zakonnej i najbardziej przyczynił się do jej rozpowszechnienia.
Innym znanym serwitą był św. Peregryn Laziosi (+ 1345), patron
chorych na raka. Niebawem powstał także zakon żeński,
serwitek, którego założycielką była św. Juliana Falconieri (12701341), bratanica Aleksego.
Papież Benedykt XIII wszystkich siedmiu pierwszych serwitów
wyniósł do chwały ołtarzy w latach 1717-1725, a papież Leon
XIII zaliczył ich w poczet świętych 15 stycznia 1888 roku jako
Siedmiu Świętych Założycieli Zakonu Serwitów Najświętszej
Maryi Panny (nazywanych także Braćmi z Monte Senario). Ich
relikwie przechowywane są w sanktuarium na Monte Senario.
Kościół stacyjny: Św. Wojciecha
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18.02.2016
czwartek

Spotkanie
Spotkanie Asystentów Diecezjalnych
Asystentów
w Warszawie, godz. 11.00
Diecezjalnych
Akcji Katolickiej

Akcji

Katolickiej

19.02.2016
piątek

Kościół stacyjny

Kościół stacyjny: Św. Maksymiliana Marii Kolbego

20.02.2016
sobota

Kościół stacyjny

Kościół stacyjny: Trójcy Przenajświętszej

21.02.2016
niedziela

II NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU
Zbiórka ofiar
Międzynarodowy
Dzień Języka
Ojczystego
ŚWIĘTO
KATEDRY ŚW.
PIOTRA,
APOSTOŁA

Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby polskich misjonarzy w
Afryce

21.02.2016
niedziela
22.02.2016
poniedziałek

22.02.2016
poniedziałek
22.02.2016
poniedziałek

23.02.2016
wtorek
23.02.2016
wtorek

Kościół Stacyjny

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (UNESCO)
Do roku 1969 Kościół łaciński obchodził dwa święta związane
ze Stolicą Piotrową: Katedry św. Piotra w Rzymie (18 I) i
Katedry św. Piotra w Antiochii (22 II). Po reformie liturgii oba te
święta zostały połączone w jedno pod wspólną nazwą: Katedry
św. Piotra.
Dzisiejsze święto przypomina, że Stolica Piotrowa jest podstawą
jedności Kościoła. Kościół modli się, aby "pośród zamętu świata
nasza wiara pozostała nienaruszona".
Kościół Stacyjny: Św. Anny

Rocznica ingresu 30 rocznica ingresu do Katedry łódzkiej Arcybiskupa Seniora.
Władysława Ziółka 24 stycznia 1986 r. mianowany został
do katedry
biskupem diecezjalnym łódzkim przez Ojca Świętego Jana Pawła
łódzkiej
II. Objął kanonicznie diecezję 25 stycznia 1986 r., ingres do
katedry łódzkiej odbył 22 lutego 1986 r.
Kościół Stacyjny Kościół stacyjny: Świętych apostołów Piotra i Pawła
Dzień powszedni
albo
Bł. Stefana
Wincentego
Frelichowskiego

70 rocznica śmierci bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
patrona harcerzy. Wincenty przyszedł na świat 22 stycznia
1913 roku w Chełmży. Wzrastał w rodzinie, w której panowała
atmosfera wzajemnej życzliwości, wzajemnego wspierania,
sumiennej pracowitości. W latach szkolnych związał się
z harcerstwem. Zapalony wielkimi ideałami, odnajdywał radość
w służbie drugiemu człowiekowi, działając w 24. Pomorskiej
Drużynie Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Będąc uczniem
ośmioklasowego męskiego gimnazjum humanistycznego
w Chełmży, rozwijał swoje życie wewnętrzne w Sodalicji
Mariańskiej. Decyzja wstąpienia na drogę kapłaństwa nie
przyszła mu łatwo. Nie było łatwo wszystko zostawić, ale nie
utracił swojej naturalnej radości, którą nadal promieniował w
nowym środowisku. Chciał oddać się na służbę Bogu. W dniu 14
marca 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie. Rok później
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24.02.2016
środa
24.02.2016
środa

25.02.2016
czwartek
25.02.2016
czwartek
26.02.2016
piątek
27.02.2016
sobota
28.02.2016
niedziela
29.02.2016
poniedziałek

Kościół Stacyjny

został wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu.
Gdy 7 września 1939 r. oddziały niemieckiego Wermachtu
wkroczyły do Torunia, rozpoczęły się aresztowania. W dniu 17
października aresztowano ks. Frelichowskiego. Był on dla władz
niemieckich szczególnie podejrzany ze względu na swoje
zaangażowanie w ruchu harcerskim. Ksiądz Wincenty zaraził się
tyfusem - zmarł w opinii świętości w dniu 23 lutego 1945 roku,
w przeddzień wyzwolenia obozu. Wyjątkowość zmarłego
kapłana uznali nawet hitlerowcy, pozwalając po raz pierwszy w
obozie w Dachau na wspólne modlitwy przy trumnie, wyłożonej
białym prześcieradłem, udekorowanej kwiatami. Współwięzień
wyjął kilka kosteczek z jego palców, by przechować je jako
relikwie, zanim spalono ciało w krematorium. Św. Jan Paweł II
ogłosił ks. Frelichowskiego błogosławionym 7 czerwca 1999
roku w Toruniu podczas pielgrzymki do Ojczyzny. 22 lutego
2003 roku bł. Stefan Wincenty został ogłoszony patronem
harcerstwa polskiego.
Kościół stacyjny: Św. Alberta Chmielowskiego

12. rocznica
ustanowienia
Metropolii
łódzkiej
Rada
Duszpasterska
Kościół Stacyjny

12. rocznica ustanowienia Metropolii łódzkiej przez Ojca
Świętego Jana Pawła II. Decyzją Papieża w skład Metropolii
weszły: Archidiecezja łódzka i Diecezja łowicka. Metropolitą
łódzkim jest J.E. ks. Abp Marek Jędraszewski
Zebranie Rady Duszpasterskiej, sala konferencyjna, ul. Skorupki
3, godz. 10.00
Kościół Stacyjny: Matki Boskiej Jasnogórskiej

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Św. Jana Ewangelisty

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Św. Jana XXIII

III NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU
Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Matki Boskiej Różańcowej

MARZEC 2016
1.03.2016
wtorek
01.03.2016
wtorek

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Św. Elżbiety Węgierskiej

Narodowy Dzień
Pamięci
„Żołnierzy
Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie
święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, poświęcone
pamięci
Żołnierzy
Wyklętych
–
żołnierzom
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia,
ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku.
Uzasadnienie projektu ustawy nie wyjaśnia, dlaczego na
celebrowanie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych” wybrano dzień 1 marca. Pomysł ustanowienia
święta w tym terminie wysunął ówczesny prezes Instytutu
Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka.
Tego dnia w 1951 roku (65 lat temu) w więzieniu
mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach
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2.03.2016
środa
3.03.2016
czwartek
4.03.2016
piątek
4.03.2016
piątek

Kościół Stacyjny

IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”:
Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym,
Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i
Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi
koordynatorami „Walki o Wolność i Niezawisłość Polski z
nową sowiecką okupacją”. (WiN).
Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
Kościół Stacyjny: Opatrzności Bożej

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Najświętszego Serca Jezusowego (Julianów)

ŚWIĘTO ŚW.
KAZIMIERZA,
KRÓLEWICZA

5.03.2016
sobota
5.03.2016
sobota
6.03.2016
niedziela

Zebranie Rady
Duszpasterskiej
Kościół Stacyjny

Św. Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie
na Wawelu. Był drugim z kolei spośród sześciu synów
Kazimierza Jagiellończyka. Po powrocie do kraju królewicz nie
przestał interesować się sprawami publicznymi, wręcz
przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim
swego następcę i wciągał go powoli do współrządzenia.
Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie Kazimierz jako
namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał
pogodzić z bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w
1483 r. do Wilna, umarł w drodze z powodu trapiącej go
gruźlicy.
Kiedy w 1602 r. z okazji kanonizacji otwarto grób Kazimierza,
jego ciało znaleziono nienaruszone mimo bardzo dużej
wilgotności grobowca. Przy głowie Kazimierza zachował się
tekst hymnu ku czci Maryi Omni die dic Mariæ (Dnia każdego
sław Maryję), którego autorstwo przypisuje się św. Bernardowi
(+ 1153). Wydaje się prawdopodobne, że Kazimierz złożył ślub
dozgonnej czystości. Miał też odrzucić proponowane mu
zaszczytne małżeństwo z córką cesarza niemieckiego,
Fryderyka III.
Św. Kazimierz jest jednym z najbardziej popularnych polskich
świętych. Jest także głównym patronem Litwy. W diecezji
wileńskiej do dziś zachował się zwyczaj, że w dniu św.
Kazimierza sprzedaje się obwarzanki, pierniki i palmy; niegdyś
sprzedawano także lecznicze zioła (odpustowy jarmark zwany
Kaziukami).
W tym samym roku Pius XII ogłosił św. Kazimierza głównym
patronem młodzieży litewskiej.
Zebranie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej

7.03.2016
poniedziałek
08.03.2016

Kościół Stacyjny

IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Radości –
„Laetare”. Kapłani są ubrani w różowe ornaty. Ołtarz może być
ozdobiony kwiatami. Są to radosne chwile w wielkopostnej
zadumie, gdyż źródłem radości jest Bóg i Jego wierna miłość.
Kościół Stacyjny: Miłosierdzia Bożego

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: św. Antoniego z Padwy

IV NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU

Kościół Stacyjny: Matki Boskiej Bolesnej

47

wtorek
08.03.2016
wtorek
08.03.2016
wtorek

Międzynarodowy
Dzień Kobiet
Św. Jana Bożego,
zakonnika –
wspomnienie
dowolne

Międzynarodowy Dzień Kobiet, obchodzony jako wyraz
szacunku dla kobiet.
465. rocznica śmierci Jana Bożego (1495 – 1550),
hiszpańskiego zakonnika, założyciela zakonu bonifratrów.
Zmarł na klęczkach 8 marca 1550 r. w wieku 55 lat. W tym roku
mija też 520. rocznica jego urodzin.

9.03.2016
środa
10.03.2016
czwartek
11.03.2016
piątek
11.03.2016
piątek

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Najświętszego Zbawiciela

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Św. Marka Ewangelisty

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Zesłania Ducha Świętego.

Dialogi
w Katedrze

Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych.
Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Zagrożenia dla
wiary i życia człowieka: okultyzm i wróżbiarstwo

11.03.2016
piątek

42. rocznica
śmierci Sługi
Bożej

Sługa Boża Stanisława Leszczyńska – żona, matka czworga
dzieci, z zawodu położna. 17 kwietnia 1943 r., Stanisława wraz
z córką Sylwią po przesłuchaniach w siedzibie gestapo została
przewieziona do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie
otrzymała numer obozowy 41335 a córka 41336. W czasie
rewizji udało się Leszczyńskiej zachować zaświadczenie
uprawniające ją do wykonywania zawodu położnej, dzięki temu
została mianowana położną obozową. To właśnie ona
odpowiedziała obozowemu lekarzowi w esesmańskim
mundurze dr Mengele, gdy ten kazał jej zabijać nowonarodzone
dzieci: "Nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci!" Każdego dnia i
każdej nocy gdy przyjmowała na świat dziecko, które starała się
ocalić za wszelka cenę, czynem swoim odpowiadała
hitlerowskim zbrodniarzom - nie, nigdy! Całą gehennę obozu
opisała Leszczyńska po latach w swym wstrząsającym
"Raporcie położnej z Oświęcimia". Położną obozową pozostała
do końca, do dnia 26 stycznia 1945 r, w którym to dniu obóz
został wyzwolony. Teren obozu opuściła wraz z córką 2 lutego
1945 r. Pierwsze swoje kroki skierowała do kościoła w
Oświęcimiu, gdzie przyjęła sakramenty święte.
Zmarła w 1974 roku 11 marca. Pogrzeb odbył się na cmentarzu
św. Rocha na Radogoszczy w Łodzi. W setną rocznicę urodzin
Stanisławy Leszczyńskiej (1996 r.) jej doczesne szczątki zostały
przeniesione z cmentarza do kościoła Wniebowzięcia NMP, w
którym została ochrzczona.
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Pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc
chrześcijaństwa” odbędzie się 10. Zjazd Gnieźnieński

11-13.03.2016

10. Zjazd
Gnieźnieński

12.03.2016
sobota
12.03.2016
sobota

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Misterium Męki
Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej ulicami miasta Łodzi, które
rozpocznie się o godz. 19.00 w parku im. Henryka
Sienkiewicza. Misterium Męki Pańskiej, które w formie
inscenizacji będzie przedstawione przez młodzież, przejdzie
ulicami miasta i zakończy się w tym roku na Placu Wolności.
Tegoroczne Misterium Męki Pańskiej będzie animowane
przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży naszej
Archidiecezji.

13.03.2016
niedziela

5. NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU

3. Rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka. W głównej
Mszy św. po modlitwie po Komunii św. hymn dziękczynny Te
Deum. We wszystkich mszach św. okolicznościowe wezwanie
w intencji Ojca Świętego

13-16.03.2016

Rekolekcje dla
inteligencji
Kościół Stacyjny

Rekolekcje dla inteligencji, kościół Ojców Jezuitów, Łódź ul. H.
Sienkiewicza 60, Msza św. godz. 18.00
Kościół Stacyjny: Wniebowzięcia NMP

215. rocznica
śmierci Ignacego
Krasickiego
245. rocznica
urodzin Józefa
Chłopickiego
Kościół Stacyjny

215. rocznica śmierci Ignacego Krasickiego (1735-1801),
biskupa, poety, prozaika, publicysty, komediopisarza

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny: Najświętszego Imienia Jezus

Kościół Stacyjny

Kościół Stacyjny :Podwyższenia Świętego Krzyża

18 rocznica
nadania
osobowości
prawnej AK AŁ
Poświęcenie
muzeum
95. rocznica
uchwalenia
Konstytucji
Marcowej
54. rocznica
święceń
kapłańskich
Kościół Stacyjny

17 marca 1998 roku - nadanie osobowości prawnej Akcji
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

Droga Krzyżowa

Łódzka Droga Krzyżowa. Kościół św. Faustyny Kowalskiej,
godz. 19.00

14.03.2016
poniedziałek
14.03.2016

14.03.2016

15. 03.2016
wtorek
16.03.2016
środa
17.03.2016
czwartek
17.03.2016
czwartek

17.03.2016
czwartek
17.03.2016
czwartek

18.03.2016
piątek
18.03.2016
piątek
18.03.2016
piątek

245. rocznica urodzin Józefa Chłopickiego (1771-1854),
generała, dyktatora
powstania listopadowego
Kościół Stacyjny: Św. Józefa (ul. Ogrodowa)

Poświęcenie muzeum im. Sł. B. Rodziny Ulmów w Markowej k.
Przemyśla dla upamiętnienia Polaków, którzy ratowali Żydów.
95. rocznica uchwalenia Konstytucji Marcowej (1921)

54. rocznica święceń kapłańskich bpa Adama Lepy
Kościół Stacyjny: Św. Faustyny Kowalskiej
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19.03.2016
sobota

UROCZYSTOŚĆ
ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Głównego
Patrona
Archidiecezji
Łódzkiej

Uroczystość Św. Józefa – Głównego Patrona Archidiecezji
Łódzkiej.
Msza Św. godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej
Święty Józef, Opiekun Zbawiciela na życie zarabiał
stolarstwem i pracą jako cieśla. Ojcowie i pisarze Kościoła
podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją
Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół
słusznie stawia św. Józefa na czele wszystkich świętych i daje
mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii.
Wielką czcią do św. Józefa wyróżniała się św. Teresa z Avila,
wielka reformatorka Karmelu (+ 1582). Twierdziła ona wprost,
że o cokolwiek prosiła Pana Boga za jego przyczyną, zawsze
otrzymała i nie była nigdy zawiedziona. Wszystkie swoje
klasztory fundowała pod jego imieniem. Jego też obrała za
głównego patrona swoich dzieł. Doroczną uroczystość św.
Józefa obchodziła bardzo bogato, zapraszając najwybitniejszych
kaznodziejów, orkiestrę i chóry, dekorując świątynię,
wystawiając najbogatsze paramenty liturgiczne.
Podobnie św. Wincenty a Paulo ustanowił św. Józefa patronem
swojej kongregacji misyjnej, przed nim zaś uczynił to św.
Franciszek Salezy. Do szczególnych czcicieli św. Józefa zaliczał
się również św. Jan Bosko. Stawiał on Józefa za wzór swojej
młodzieży rzemieślniczej.
Apokryfy i pisma Ojców Kościoła wysławiają jego cnoty
i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela
i wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego,
licznych zakonów, krajów, m.in. Austrii, Czech, Filipin,
Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, wielu diecezji i miast oraz
patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a
także cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników,
wszystkich pracujących i uciekinierów. Wzywany jest także
jako patron dobrej śmierci.
Patron Archidiecezji Łódzkiej
19 marca każdego roku Kościół powszechny oddaje cześć
Świętemu Józefowi, Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny.
Podczas uroczystości Ks. Arcybiskup wręcza osobom świeckim
odznaczenia za zasługi dla Archidiecezji Łódzkiej.
Przypomniał też zachętę Jana Pawła II o modlitwę do Św.
Józefa jaką zawarł św. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o
świętym Józefie, Redemptoris custos: „Trzeba modlić się o
[Jego] orędownictwo; jest ono ustawicznie potrzebne
Kościołowi nie tylko dla obrony przeciw pojawiającym się
zagrożeniom, ale także i przede wszystkim dla umocnienia go w
podejmowaniu zadania ewangelizacji” (n. 29).

19.03.2016
sobota
19.03.2016
sobota

Kościół Stacyjny
3. rocznica
inauguracji
pontyfikatu

Kościół Stacyjny: Św. Stanisława Kostki
3. rocznica inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka.
Msza św. godz. 18.00 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi
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19.03.2016
sobota

Droga Krzyżowa
w Łódzkim Lesie
Łagiewnickim

XVII Droga Krzyżowa w Łódzkim Lesie Łagiewnickim.
Wśród budzącej się do życia przyrody rozważać będziemy
Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa.
Zbiórka uczestników w sobotę 19 marca 2016r. o godz. 9.20
Plac Dąbrowskiego - przystanek autobusu linii 51. Odjazd
autobusu o godz. 9.30 (dla uczestników z Łodzi) lub o godz. 9.30, Plac
Kilińskiego w Zgierzu - przystanek autobusu linii 51. Odjazd
autobusu o godz. 9.43 (dla uczestników ze Zgierza) - uczestnicy powinni
posiadać bilety MPK).
Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 10.00 - ul. Wycieczkowa przystanek
MPK „Radiostacja” przy parkingu.
Na zakończenie w Klasztorze O. Franciszkanów w
Łagiewnikach ok. godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza
Święta.
Organizatorami
są:
Wspólnota
Miejscowa
Franciszkańskiego
Zakonu
Świeckich
przy
Parafii
Podwyższenia Św. Krzyża w Łodzi, Rada Rycerzy Kolumba przy
Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi, Rada Osiedla
„KATEDRALNA” w Łodzi. Akcja Katolicka Archidiecezji
Łódzkiej.
Honorowy patronat nad drogą krzyżową objął Ksiądz
Arcybiskup Marek Jędraszewski – metropolita łódzki

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki tydzień jest przeznaczony na wspomnienie Męki Chrystusa, poczynając od Jego mesjańskiego
wjazdu do Jerozolimy
20.03.2016
niedziela

NIEDZIELA
PALMOWA
MĘKI
PAŃSKIEJ

Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa Pana do
Jerozolimy dla dokonania swgo Paschalnego Misterium
W ramach procesji lub uroczystego wejścia dokonuje się
błogosławieństwa gałązek (palm). Opowiadanie o Męce
Pańskiej ma szczególnie uroczysty charakter. Może być
śpiewane lub czytane przez trzech wykonawców, którzy dzielą
między siebie role: Chrystusa, narratora i ludu.

20.03.2016
niedziela

Światowy Dzień
Młodzieży

31. Światowy Dzień Młodzieży. Marsz dla Jezusa. Łodź, Plac
Wolności, godz. 13.30.

20.03.2016
niedziela

Międzynarodowy
Dzień Inwalidów
i Ludzi Niepełnosprawnych
Pierwszy dzień
wiosny

Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych.
Przypada zawsze w trzecią niedzielę marca.

Światowy Dzień
Wody

Światowy Dzień Wody, święto ustanowione przez
Zgromadzone Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992 roku.

21.03.2016

22.03.2016
wtorek

Pierwszy dzień wiosny

51

24.03.2016
czwartek

WIELKI
CZWARTEK

Msza Krzyżma, Bazylika Archikatedralna, godz. 10.00 w
której Biskup koncelebruje ze swoim prezbiterium, konsekruje
Krzyżmo święte i błogosławi inne oleje. Kapłani odnawiają
przyrzeczenia złożone przy święceniach. Czynią to publicznie
podczas Mszy Św. z poświęceniem Krzyżma lub prywatnie.
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Msza Wieczerzy Pańskiej
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania
Chrystusa jest szczytem roku liturgicznego. Rozpoczyna się
ono od Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej wieczorem w
Wielki Czwartek, ma swoje centrum w najbardziej uroczystej z
liturgii - liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, a kończy II
Nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Te
trzy dni stanowią jeden wspólny obchód liturgiczny; żadna z
liturgii tych dni nie kończy się błogosławieństwem czy
rozesłaniem. Kościół w sposób szczególny trwa w tym czasie
przy Chrystusie, kontemplując tajemnicę Jego męki, śmierci i
zwycięskiego powstania z martwych.

24.03.2016
czwartek

Dzień Misjonarzy
Męczenników
modlitwa i post
za misje

Dzień Modlitwy i Postu za Misjonarzy Męczenników został
zaproponowany po raz pierwszy w 1993 r. przez Młodzieżowy
Ruch Papieskich Dzieł Misyjnych we Włoszech. Obchodzony
jest on w rocznicę śmierci abpa Oscara Romero, zastrzelonego
w szpitalnej kaplicy 24 marca 1980 r. w Salwadorze podczas
sprawowania Eucharystii.
W tym dniu wspominamy wszystkich zamordowanych
misjonarzy i tych, którzy co roku giną z powodu swojej wiary w
Jezusa Chrystusa. Agencja Informacyjna Fides pod koniec
każdego roku publikuje listę osób pracujących w
duszpasterstwie Kościoła katolickiego, które zostały
zamordowane w czasie ostatnich dwunastu miesięcy.
Tegoroczny Dzień Modlitwy i Postu za Współczesnych
Misjonarzy ma wyjątkowy charakter, ze względu na to, że
5 grudnia 2015 roku w Chimbote, zostali beatyfikowani
również polscy franciszkanie Michał Tomaszek i Zbigniew
Strzałkowski. Zakonnicy prowadzili działalność misyjną w Peru
i zginęli w 1990 roku z rąk członków maoistowskiego
ugrupowania „Świetlisty Szlak”.
W ostatnich latach, pracując na terenach misyjnych, męczeńską
śmiercią zginęli również: kleryk Robert Gucwa (Rep.
Środkowoafrykańska, 1994), ks. Jan Czuba (Kongo, 1998),
oblat o. Henryk Dejneka (Kamerun, 2001), s. Czesława Lorek
(Dem. Republika Konga, 2003), franciszkanin Mirosław
Karczewski (Ekwador, 2010), salezjanin Marek Rybiński
(Tunezja, 2011). W tragicznych okolicznościach zginęli również
ks. Andrzej Dudzik (Sierra Leone, 2011) i ks. Mariusz Graszk
(Boliwia, 2013).
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24.03.2016
czwartek

Narodowy Dzień
Życia

25.03.2016
piątek

WIELKI PIĄTEK

25.03.2016
piątek
25.03.2016
piątek

WIELKI PIĄTEK
Zbiórka ofiar
24 rocznica
ustanowienia
Archidiecezji
Łódzkiej
i
12 rocznica
powołania
metropolii łódzkiej

26.03.2016
sobota

WIELKA
SOBOTA

Narodowy Dzień Życia - Święto ustawowe uchwalone w 2004 r.
decyzją Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej.
Z woli
parlamentarzystów, dzień ten ma skłaniać do narodowej
refleksji nad odpowiedzialnością za ochronę i budowanie
szacunku dla życia. Szczególną uwagę w tym dniu należy
poświęcić najmłodszym, a zwłaszcza najsłabszym i
potrzebującym pomocy. Powinny być też podejmowane
działania, które służą ochronie życia.
Liturgia Męki Pańskiej. Osobista adoracja Krzyża.
Obowiązuje post ścisły. Doradza się, aby był on przedłużony
na Wielką sobotę, tak, by Kościół z uwznioślonym i otwartym
duchem przeszedł do radości niedzieli Zmartwychwstania
(PS39)
Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, (od Liturgii
Męki Pańskiej drugi) upamiętniający śmierć Jezusa Chrystusa
na krzyżu. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa
odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa
Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych
symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu. W tym dniu
nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie
ma także pieśni na wejście. Na początku celebrans przez chwilę
leży krzyżem przed ołtarzem. W tym czasie wierni klęczą. Dalej
następuje Liturgia Słowa Bożego – w jej skład wchodzą dwa
czytania, psalm (bez organów) oraz opis Męki Pańskiej z
Ewangelii św. Jana.
Po kazaniu następuje Adoracja Krzyża, podczas której kapłani,
służba liturgiczna i wierni całują rany Jezusa na krzyżu. Po niej
następuje Komunia święta, a po jej zakończeniu Jezus pod
postacią eucharystyczną zostaje przeniesiony do specjalnie
przygotowanej kaplicy adoracji (zwanej na tę okazję w tradycji
ludowej Grobem Pańskim), gdzie zaczyna się adoracja.
Zbiórka ofiar na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej
23 rocznica ustanowienia Archidiecezji Łódzkiej.
25 marca 1992 roku na podstawie bulli Totus Tuus Poloniae
Populus Papieża Jana Pawła II nastąpił nowy podział
administracyjny Kościoła Katolickiego w Polsce. Łódź została
stolicą
archidiecezji
podległej
bezpośrednio
Stolicy
Apostolskiej. Biskup Łódzki Władysław Ziółek został
wyniesiony do godności arcybiskupa.
11 rocznica powołania metropolii łódzkiej
Metropolię łódzką powołał Ojciec Święty Jan Paweł II 25 marca
2004 roku. Podniósł również biskupa ordynariusza archidiecezji
łódzkiej do godności metropolity łódzkiego. Do nowo
utworzonej metropolii została włączona diecezja łowicka.
Obrzęd błogosławieństwa pokarmów
OKRES WIELKANOCNY
Wigilia Paschalna
Parafialne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych
Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania. Dla uczniów
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26.03.2016
sobota

Dzień Modlitw za
Więźniów

27.03.2016
niedziela

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO

Jezusa był to dzień największej próby. Według Tradycji
apostołowie rozpierzchli się po śmierci Jezusa, a jedyną osobą,
która wytrwała w wierze, była Bogurodzica.
Dlatego też każda sobota jest w Kościele dniem Maryjnym. Po
śmierci krzyżowej i złożeniu do grobu wspomina się zstąpienie
Jezusa do otchłani. Wiele starożytnych tekstów opisuje
Chrystusa, który „budzi” ze snu śmierci do nowego życia
Adama i Ewę, którzy wraz z całym rodzajem ludzkim
przebywali w Szeolu.
Tradycją Wielkiej Soboty jest poświęcenie pokarmów
wielkanocnych: chleba - na pamiątkę tego, którym Jezus
nakarmił tłumy na pustyni; mięsa - na pamiątkę baranka
paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej
z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe
życie. W zwyczaju jest też masowe odwiedzanie różnych
kościołów i porównywanie wystroju Grobów.
Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny czas w ciągu roku,
kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św.
Dzień Modlitw za Więźniów – polskie święto katolickie
obchodzone corocznie 26 marca, ustanowione na Konferencji
Episkopatu Polski podczas 347. Zebrania Plenarnego
Episkopatu, które obradowało w Warszawie w dniach 10-11
marca 2009 roku. Z inicjatywą ustanowienia święta wystąpiło
Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom Bractwo
Więzienne, wraz ze swym założycielem ks. Janem Sikorskim,
oraz naczelny kapelan więziennictwa i wiceprezydent
Międzynarodowej Komisji Katolickiego Duszpasterstwa
Więziennego ks. Paweł Wojtas.
Obchody odbywają się w dniu wspomnienia Dobrego Łotra
(św. Dyzma), patrona więźniów, a Bractwo Więzienne
organizuje
w tym dniu pielgrzymkę przedstawicieli więźniów na Jasną
Górę.
Ideą ustanowienia Dnia Modlitw za Więźniów jest potrzeba
ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają
daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym
brakuje nadziei w Miłosierdzie Boże. W 1991 roku papież Jan
Paweł II, podczas IV podróży apostolskiej do Polski
odwiedzając Zakład Karny w Płocku, zwrócił się do więźniów
ze słowami: „Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni.
Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej - świętym.”
WIELKANOC
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca
obchodzimy w Kościele Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką
Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał
się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia
największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego
słusznie noc tego cudu nazywamy wielką.
Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca.
Rozpoczyna ją liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan
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27.03.2016
niedziela

Międzynarodowy
Dzień Teatru

28.03.2016
poniedziałek

PONIEDZIAŁEK
W OKTAWIE
WIELKANOCY

28.03.2016
poniedziałek

Zbiórka ofiar

29.03.2016
wtorek

WTOREK W
OKTAWIE
WIELKANOCY

święci ogień, od którego następnie zapala się Paschał - wielką
woskową świecę, która symbolizuje zmartwychwstałego
Chrystusa. Na paschale kapłan żłobi znak krzyża, wypowiadając
słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i
Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i
panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Umieszcza
się tam również pięć ozdobnych czerwonych gwoździ,
symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie
Paschał ten wnosi się do okrytej mrokiem świątyni, a wierni
zapalają od niego swoje świece, przekazując sobie wzajemnie
światło. Niezwykle wymowny jest widok rozszerzającej się
jasności, która w końcu wypełnia cały kościół. Zwieńczeniem
obrzędu światła jest uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) Exultet, która zaczyna się od słów: "Weselcie się już zastępy
Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią
dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi
zwycięstwo!".
Dalsza część liturgii paschalnej to czytania przeplatane
psalmami. Przypominają one całą historię zbawienia,
poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z
niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do
Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Wigilia Paschalna kończy się Eucharystią i procesją
rezurekcyjną.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
Międzynarodowy Dzień Teatru
OKTAWA WIELKANOCNA
W Poniedziałek Wielkanocny kontynuuje się świętowanie
zmartwychwstania Chrystusa. Dzień ten nie ma jakiegoś innego
specjalnego znaczenia w liturgii Kościoła. Z liturgicznego
punktu widzenia cały okres wielkanocny trwający 50 dni, od
Niedzieli Wielkanocnej aż do uroczystości Zesłania Ducha
Świętego włącznie, powinien być świętowany jak jedna wielka
niedziela. Oczywiście z praktycznego punktu widzenia jest to
niemożliwe do spełnienia. Jednakże w ramach tych 50 dni w
sposób szczególny w liturgii wyróżniona jest Oktawa
Wielkanocna, czyli pierwszy tydzień po Wielkanocy. Oktawa
Wielkanocna trwa do pierwszej Niedzieli po Wielkanocy
włącznie. W średniowieczu w niektórych krajach podczas
Oktawy Wielkanocnej chłopi byli zwolnieni z pańszczyzny tak,
że w jakiejś mierze cały ten tydzień po Wielkanocy miał
świąteczny charakter.
Zbiórka ofiar DO PUSZEK na potrzeby KUL I NA Instytut
Teologiczny w Łodzi
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
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30.03-2.04.
2016

ŚRODA,
CZWARTEK,
PIĄTEK
I SOBOTA
W OKTAWIE
WIELKANOCY

Oktawa wielkanocna (cd), czyli uroczyste obchody
zmartwychwstania Jezusa. Oktawa rozpoczyna się Wigilią
Paschalną w Wielką Noc i trwa do Niedzieli Miłosierdzia
Bożego. Jest to łącznie 8 dni. Z racji tego, że każdy dzień
oktawy jest uroczystością Zmartwychwstania, w piątek
wielkanocny nie obowiązuje post. W każdej mszy oktawy w
rozesłaniu dodaje się podwójne Alleluja:
(Oktawa Wielkanocna Fundacja "Opoka" Papież Franciszek)

30.03.2016
środa

74. rocznica
śmierci Sł. Bożego
+ ks. Dominika
Kaczyńskiego

Ten
tydzień
jest
tygodniem
radości:
świętujemy
zmartwychwstanie Jezusa. Jest to radość prawdziwa, głęboka,
oparta na pewności, że Chrystus zmartwychwstały już nie
umrze, lecz żyje i działa w Kościele i w świecie. Ta pewność
jest w sercach wierzących od owego poranka wielkanocnego,
kiedy kobiety poszły do grobu Jezusa i aniołowie powiedzieli
do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?» (Łk
24, 5).— Te słowa są niejako kamieniem milowym historii; ale
jest to też «kamień, o który się potykamy», jeśli nie otworzymy
się na Dobrą Nowinę, jeśli myślimy, że mniej drażni Jezus
martwy niż Jezus żywy! Ile razy natomiast na naszej codziennej
drodze potrzebujemy, by ktoś nam powiedział: «Dlaczego
szukasz żyjącego wśród umarłych?». Jakże często szukamy
życia wśród rzeczy martwych, wśród rzeczy, które nie mogą dać
życia, wśród rzeczy, które dziś są, a jutro ich nie będzie, rzeczy,
które przemijają. „Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych?”.
+ ks. Dominik Kaczyński. (ur. 4 sierpnia 1886 w Wieruszowie,
zm. 30 marca 1942 roku w Dachau) – Sługa Boży Kościoła
katolickiego. Kapłan i męczennik, zamordowany w KL Dachau.
Był jednym z ośmiorga dzieci Wiktora i Wandy z Dajkowskich.
Chodził do szkoły powszechnej i Seminarium Nauczycielskiego
w Siennicy, później uczył się w III Gimnazjum w Warszawie.
W 1906 roku wstąpił do Metropolitalnego Warszawskiego
Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 23
września 1911 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie z
rąk biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. Pracował w Jadowie,
Grodzisku, w parafii św. Anny w Łodzi. Był wikariuszem i
prefektem szkół w Łodzi i Warszawie.
Po utworzeniu w 1920 roku diecezji łódzkiej pełnił obowiązki
osobistego kapelana ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego i
sekretarza Kurii Diecezji Łódzkiej.
W 1924 roku został mianowany proboszczem nowo powstałej
parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, gdzie ze środków
parafian oraz przedsiębiorców niemieckich i żydowskich
wzniósł kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi wotum za bitwę warszawską. Pełnił posługę spowiednika w
zgromadzeniach zakonnych i alumnów Wyższego Seminarium
Duchownego w Łodzi. Otrzymał godność Szambelana
Papieskiego, kanonika Kapituły Katedralnej i radcy Kurii
Biskupiej. W sierpniu 1926 roku zorganizował pierwszą pieszą
pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę.
W czasie II wojny światowej wraz z dwoma wikariuszami
został aresztowany 6 października 1941 roku przez Niemców i
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wywieziony do obozu przesiedleńczego w Konstantynowie
Łódzkim, a w dniu 30 października do obozu koncentracyjnego
w Dachau, gdzie umieszczono go w bloku 28. Zmarł w obozie
wycieńczony ciężką pracą.
Jest jednym ze 122 Sług Bożych, wobec których 17 września
2003 roku rozpoczął się drugi proces beatyfikacyjny drugiej
grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej.
Czytaj więcej na
http://www.meczennicy.pelplin.pl/?a=1&id=25&tekst=142#txt

KWIECIEŃ 2016
1.04.2016
piątek

Prima Aprilis

Prima aprilis to po łacinie znaczy 1 kwietnia (z łac. Prima dies
Aprilis), dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem
kwietnia, obchodzony w wielu krajach świata. Polega on na
robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, Tego dnia w
wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe informacje.
Pochodzenie tego zwyczaju nie jest jeszcze wyjaśnione.

2.04.2016
sobota

11. rocznica
śmierci papieża
Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II papież (Karol Wojtyła) (1920 – 2005) polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski,
a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał,
zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
(1969 - 1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasta
Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler
Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego.

2.04.2016
sobota

Festyn
Miłosierdzia
Bożego

Festyn jest organizowany zawsze w przeddzień Święta
Miłosierdzia Bożego, ustanowionego przez papieża Jana
Pawła II w związku z objawieniami, jakie miała św. Faustyna.
Św. Faustyna Kowalska jest patronką Łodzi od 2005 roku.
Festyn ma uczcić postać św. Faustyny Kowalskiej - Patronki
Miasta Łodzi (jedyne miasto na świecie, które ma św. Faustynę
za patronkę) i przybliżyć jej życiorys mieszańcom miasta. W
Łodzi w parku Wenecja (dziś Słowackiego) rozpoczęło się
apostołowanie młodej jeszcze Heleny Kowalskiej – 92.
rocznica objawienia (1924 r.). Podczas zabawy tanecznej w
parku, wydarzyło się coś co na zawsze odmieniło jej życie. Z
potrzeby serca i ducha udała się do kościoła św. Stanisława
Kostki, i tam podjęła ważną dla siebie i Kościoła decyzję o
wstąpieniu do klasztoru. Całe życie św. Faustyny Kowalskiej
wypełnione było posłannictwem Miłosierdziu Bożemu.
Poprzez przemarsz drogą, którą szła św. Faustyna z parku
Słowackiego, ulicą Pabianicką, Piotrkowską, aż do
dzisiejszej Archikatedry, pragniemy upamiętnić szczególną
chwilę jej życia, a także uzmysłowić mieszkańcom, że i oni
mogą chodzić drogą świętej. Tą drogę przebył też 29 lat temu
Honorowy Obywatel Miasta Łodzi, dziś już Święty Jan
Paweł II.
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3.04.2016
niedziela

3-9.04.2016

3.04.2016
niedziela

3.04.2016
niedziela

3.04.2016
niedziela

Niedziela Miłosierdzia Bożego, Święto Miłosierdzia Bożego –
w Kościele katolickim święto obchodzone w II Niedzielę
wielkanocną ku czci Bożego Miłosierdzia (1. niedziela po
Wielkanocy), ustanowione w 2000 roku przez św. Jana Pawła II.
Według prywatnych objawień mistycznych św. siostry Faustyny
Kowalskiej, ustanowienia tego święta żądał sam Jezus Chrystus
i dał obietnice związane z nim. Poprzedza je nowenna do
Miłosierdzia Bożego, rozpoczynana w Wielki Piątek.
Niektóre fragmenty Dzienniczka Faustyny Kowalskiej,
mówiące o święcie: Miłosierdzia Bożego:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia (Dz. 299).
W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św.
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. (Dz. 699).
Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 roku Jan Paweł II
ogłosił II Niedzielę Wielkanocną jako Święto Miłosierdzia
Bożego dla całego Kościoła. Uroczystego aktu zawierzenia
świata Bożemu Miłosierdziu Papież dokonał 17 sierpnia 2002
roku w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowskich
Łagiewnikach.
W Święto Miłosierdzia Bożego w 2011 roku, w dniu 1 maja, Jan
Paweł II został ogłoszony błogosławionym, zaś w Święto
Miłosierdzia Bożego w dniu 27 kwietnia 2014 Jan Paweł II
został ogłoszony świętym razem z Janem XXIII.
Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim
72 Tydzień
Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez kolejne
Miłosierdzia
dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu
października.
2. NIEDZIELA
Msza św. z okazji 1050-lecia Chrztu Polski w Piotrkowie
WIELKANOCNA Trybunalskim w kościele Najświętszego Serca Jezusowego,
MIŁOSIERDZIA godz. 12.00
BOŻEGO
2. NIEDZIELA
WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

Patronalne święto 2 kwietnia 1990 roku – powołane zostało do życia Caritas.
Niedziela Miłosierdzia będąca patronalnym świętem Caritas w
Caritas
Polsce rozpocznie 72. Tydzień Miłosierdzia. Jest to dobra
okazja, by podziękować Bogu za pracowników i tysiące
wolontariuszy Caritas

145 rocznica
urodzin
bpa Wincentego
Tymienieckiego

145 rocznica urodzin abpa Wincentego Tymienieckiego (18711934) , ordynariusza łódzkiego
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4.04.2016
poniedziałek

4.04.2016
poniedziałek

4.04.2016
poniedziałek
6.04.2016
środa
7.04.2016
czwartek

UROCZYSTOŚĆ Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy – w
ZWIASTOWANIA wyznaniach chrześcijańskich objawienie się Marii Archanioła
PAŃSKIEGO
Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna
Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św.
Łukasza.
Uroczystość liturgiczna Zwiastowania Pańskiego w Kościele
katolickim obchodzona jest 25 marca, na 9 miesięcy przed
uroczystością Bożego Narodzenia. Tego dnia czci się tajemnicę
wcielenia Syna Bożego.
Jeżeli dzień ten wypada w niedzielę, obchody święta
przekładane są na następny dzień.
Dzień Świętości W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą
najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia.
Życia
W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na
swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też
dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej
bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym
grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki
zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję. Duchowa Adopcja
jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie
matki. Trwa tyle, ile ciąża - 9 miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej
modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do obchodzenia
Dnia Świętości Życia wezwał papież Jan Paweł II w encyklice
„Evangelium vitae” wyjaśniał, że podstawowym celem Dnia
jest „budzenie w sumieniach, rodzinach, w Kościele i w
społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość
ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”
Zbiórka ofiar
Zbiórka ofiar do puszek na Fundusz Obrony Życia
Światowy Dzień
Sportu
Św. Jana
Chrzciciela
de la Salle,
prezbitera

Światowy Dzień Sportu
Św. Jan Chrzciciel de la Salle urodził się w 1651 w Reims.
Jako najstarszy z jedenaściorga rodzeństwa zaczął uczęszczać
do College de Bons-Enfants w wieku 9 lat. Po swoim krewnym,
w wieku 16 lat, objął wysoko cenioną godność kanonika słynnej
katedry w Reims. W 1670 r. wyjechał do seminarium SaintSuplice w Paryżu. Po 1.5-rocznym pobycie musiał wrócić
z powodu śmierci rodziców. Od tej pory wychowywał swoje
rodzeństwo.
Mimo tego ukończył studia teologicznie i został, w 1678 r.,
wyświęcony. Dwa lata później otrzymał doktorat z teologii.
Stworzył wiele typów szkół tj. podstawowe, wieczorowe,
niedzielne, zawodowe, średnie, seminaria nauczycielskie.
Nauka w nich odbywała się w języku ojczystym i była
bezpłatna. Objęły one dużą część Francji, stając się
wzorcowymi i konkurencyjnymi. Wprowadził w nich, jako
pierwszy, podział na klasy. Dzisiaj Bracia Szkół
Chrześcijańskich mają swe szkoły w prawie 90 krajach. Napisał
rozważania na temat powołania nauczycielskiego, krótkie
katechizmy wiary, podręczniki dobrego wychowania, i inne,
niezbędne nauczycielom i katechetom, pomoce wychowawcze.
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Stąd też zalicza się go ojców współczesnej pedagogiki.
Swój majątek oddał ubogim, przeznaczając go na zakup chleba
podczas klęski głodu w latach 1683-1684.
Zmarł w Wielki Piątek w 1719 w Saint-Yon koło Rouen. .
Zwłoki Jana Chrzciciela de la Salle zostały wyrzucone z grobu i
zbezczeszczone podczas szaleństw rewolucji francuskiej.
Do chwały ołtarzy wyniósł go (1888) i kanonizował (1900)
Leon XIII. Natomiast w 1950 r. Pius XII ogłosił Jana patronem
nauczycieli i wychowawców, dzieci i młodzieży.
7.04.2016
czwartek

Światowy Dzień
Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony od 1950 roku
w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (1948).

7.04.2016
czwartek

Międzynarodowy
Dzień Pamięci
Ludobójstwa
w Rwandzie
w 1994 r.
Ogólnopolska
Pielgrzymka
Pracowników
Caritas
Posiedzenie Rady
KIAK

Ludobójstwo w Rwandzie – masakra osób pochodzenia Tutsi
dokonana przez ekstremistów Hutu (przede wszystkim z
bojówek Interahamwe i Impuzamugambi) w Rwandzie w ciągu
około 100 dni od 6 kwietnia do lipca 1994 roku. Jej ofiarą
padło, według szacunków, od 800 000 do 1 071 000 ludzi.
Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników Caritas
do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – Łagiewniki

10.04.2016
niedziela
10.04.2016
niedziela

3. NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Zbiórka ofiar

10.04.2016
niedziela

6 rocznica
katastrofy
lotniczej
w Smoleńsku

Ogólnopolska Niedziela Biblijna i początek Tygodnia
Biblijnego
Zbiórka ofiar na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium
Duchownego (dekanaty: łódzki, pabianicki, piotrkowski,
tomaszowski, zgierski)
Katastrofa lotnicza, do której doszło w Smoleńsku
w sobotę, 10 kwietnia 2010 roku o godz. 8:41:06 czasu
środkowoeuropejskiego letniego.
Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech
Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie
Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa
parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił
Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie
instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw,
organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby
towarzyszące, stanowiący delegację polską na uroczystości
związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także
załoga samolotu.

11.04.2016
poniedziałek

1. rocznica
święceń biskupich
Biskupa Marka
Marczaka
95. rocznica

9.04.2016
sobota

8,9,10.04.2016

11.04.2016
poniedziałek

Posiedzenie Rady
8.04.wieczorem

KIAK w
wyjazd

Warszawie
10.04

(przyjazd
rano)

1. rocznica święceń biskupich Biskupa Marka Marczaka. We
wszystkich Mszach świętych w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Biskupa
95. rocznica nominacji Ks. Wincentego Tymienieckiego na
pierwszego ordynariusza diecezji łódzkiej (1921)
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13.04.2016
środa

Światowy Dzień
Pamięci Ofiar
Katynia

Obchody Zbrodni Ofiar Katyńskich. Msza św. w Katedrze
Polowej.
Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako zbrodnia
komunistyczna, rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21
768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i
policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej
uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) (Komitetu
Centralnego
Wszechzwiązkowej
Komunistycznej
Partii
(bolszewików)) z 5 marca 1940 roku (tzw. decyzja katyńska).
Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”
i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała
radziecka policja polityczna NKWD.
W latach 1940–1990 władze ZSRR zaprzeczały swojej
odpowiedzialności za zbrodnię katyńską, lecz 13 kwietnia 1990
roku oficjalnie przyznały, że była to „jedna z ciężkich zbrodni
stalinizmu”. Wiele kwestii związanych ze zbrodnią katyńską nie
zostało jak dotąd wyjaśnionych.
Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi
Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy
(naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele,
urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych
zawodów), którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej
przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu RibbentropMołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych
okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni.
Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy
Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP),
Straży Granicznej i Służby Więziennej. Poza tym wśród ofiar
było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez
statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie
okupowanych
przez
ZSRR
Kresów
Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny ofiar zbrodni przebywające
na tych terenach – ok. 22–25 tys. rodzin ponad 60 tys. osób) –
wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu na podstawie
uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 2 marca 1940 roku
podjętej na wniosek Ławrientija Berii i Nikity Chruszczowa.
Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach
w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru,
Piatichatkach na przedmieściu Charkowa, Bykowni koło
Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych
miejscach (prawdopodobnie m.in. Kuropaty na Białorusi).
Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943
roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska.
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14.04.2016

1050. Rocznica
Chrztu Polski

1050. Rocznica Chrztu Polski

14.04.2016

Gniezno

15.04.2016

Poznań

16.04.2016

Poznań

W Gnieźnie będzie miała miejsce m.in. uroczysta Msza
Święta w katedrze, przy relikwiach św. Wojciecha, jak
również celebracja jubileuszowa w Ostrowie Lednickim,
gdzie na pamiątkę rocznicy chrztu zabrzmi dzwon "Mieszko
i Dobrawa".
Obchody będą kontynuowane w Poznaniu, gdzie po raz
pierwszy poza Warszawą odbędzie się Zgromadzenie
Narodowe z udziałem 1200 osób, w tym wielu ważnych gości
z Europy i świata.
W godzinach popołudniowych można będzie
wysłuchać jubileuszowego Oratorium 966.pl w wykonaniu
Filharmonii Poznańskiej. Następnie z fary do katedry
poznańskiej przejdzie procesja maryjna, która zakończy się
Eucharystią.

14-16.04.
2016

17.04.2016
niedziela

Rok 2016 ogłoszony został zarówno przez władze kościelne jak
i państwowe Rokiem Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Główne uroczystości kościelne i państwowe będą miały miejsce
w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16.2016 r.
Mieszko
I (ur. 922-945, zm. 25 maja 992) – książę Polski z
Hołd dla
dynastii Piastów.
Mieszka I
Senat Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pierwszemu
historycznemu władcy Polski - Mieszkowi I, którego decyzja
o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała
fundamentalne znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa. Książę
Mieszko I z dynastii Piastów zjednoczył plemiona polskie
w jeden organizm państwowy, określił w walce i przez zabiegi
dyplomatyczne jego terytorium. Przyjęcie przez niego
chrześcijaństwa
dopełniło
procesu
państwotwórczego
w wymiarze ideowym i etycznym — czytamy w uchwale. Rok
966 jest symbolicznym początkiem dziejów Narodu Polaków,
którego politycznym pragnieniem było zawsze posiadanie
własnego i niezależnego państwa - głosi senacka uchwała.
TRIDUUM
Udział wiernych z naszej archidiecezji w ogólnopolskich
JUBILEUSZOWE obchodch Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski –
Gniezno – Poznań w TRIDUUM JUBILEUSZOWYM
Centralne uroczystości kościelno-państwowe; 371. Zebranie
Plenarne KEP. Gniezno – Poznań

4. NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Światowy Dzień
Modlitw o
Powołania

Centralnym wydarzeniem na 30-tysięcznym stadionie INEA
Stadion będzie Msza Święta z chrztem dorosłych i posłaniem
do głoszenia Ewangelii. W drugiej części spotkania
zaplanowano historyczny quiz multimedialny "Człowiek
1050-lecia" oraz musical "Jezus Christ Superstar"
w wykonaniu Teatru Muzycznego w Poznaniu.
Światowy Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i
Zakonne – rozpoczyna się Dniem Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Jest to święto obchodzone corocznie w
Kościele katolickim w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną
Niedzielą Dobrego Pasterza, ustanowione przez papieża Pawła
VI 23 stycznia 1964 roku. Ustanowienie święta w okresie
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17-25.04.2016

52 Światowy
Tydzień Modlitw
o Powołania

17.04.2016
niedziela

Zbiórka ofiar

17.04.2016
niedziela

51. rocznica
śmierci
arcybiskupa
Włodzimierza
Jasińskiego
Dialogi
w Katedrze

22.04.2016
piątek

22-24.04.2016

23.04.2016
sobota

23.04.2016
sobota
23.04.2016
sobota
24.04.2016
niedziela
25.04.2016
poniedziałek

Pielgrzymka
Akademicka na
Jasną Górę
UROCZYSTOŚĆ
ŚW.
WOJCIECHA,
BISKUPA I
MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO
PATRONA
POLSKI
Światowy Dzień
Książki
400 rocznica
śmierci Williama
Shakespeare’a
5. NIEDZIELA
WIELKANOCNA
ŚWIĘTO ŚW.
MARKA,
EWANGELISTY

wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się
wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był
spadek powołań, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Zmalała drastycznie ilość księży, zakonników i zakonnic,
obserwowano liczne w owym czasie wystąpienia i porzucenia
stanu duchownego.
Pierwsze obchody odbyły się 12 kwietnia 1964 roku.
Szczególnym dniem modlitwy o powołania w ciągu roku są
także pierwsze czwartki miesiąca
Zbiórka ofiar na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium
Duchownego (dekanaty: aleksandrowski, bełchatowski,
brzeziński, koluszkowski, konstantynowski, łaski, ozorkowski,
poddębicki, strykowski, szczercowski, tuszyński, widawski,
wolborski, zelowski)
51. rocznica śmierci arcybiskupa Włodzimierza Jasińskiego
17 kwietnia 1965 zmarł w Tuchowie abp Włodzimierz Jasiński,
drugi ordynariusz diecezji łódzkiej.
Arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiada na pytania
wiernych Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Kościół
wobec małżeństw osób rozwiedzionych

80. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę
Św. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski
(obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa,
biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji
gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińskokołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka.
Grób św. Wojciecha znajduje się w katedrze w Gnieźnie.
Ogólnopolskie uroczystości odpustowe św. Wojciecha,
głównego Patrona Polski i wręczenie krzyży misyjnych nowym
misjonarzom odbywają się w Gnieźnie
Światowy Dzień Książki
400 rocznica śmierci Williama Shakespeare’a (1564-1616)

W księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan,
Dzieje Apostolskie (Dz 12, 12) wspominają go jako "Jana
zwanego Markiem", syn Marii, która prawdopodobnie była
właścicielką domu, w którym odbyła się Ostatnia Wieczerza.
Był Palestyńczykiem. Największą zasługą św. Marka jest to, że
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25.04.2016
poniedziałek

Dzień imienin
Arcybiskupa
Marka
Jędraszewskiego
oraz biskupa
Marka Marczaka

26.04.2016
wtorek

Najświętszej
Maryi Panny,
Matki Dobrej
Rady

26.04.2016
wtorek

30 rocznica awarii
elektrowni
jądrowej
w Czarnobylu
81 rocznicawystawienia
obrazu

26-28.04.
2016

27.04.2016
środa

2. Rocznica
kanonizacji
Jana Pawła II
i Jana XXIII

zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki Pana Jezusa.
Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra.
Napisał ją św. Marek przed rokiem 62, w którym ukazała się
Ewangelia św. Łukasza. Mogła więc powstać w latach 50-60.
Zaczyna on swoją Ewangelię od Chrztu Pana Jezusa i od
powołania św. Piotra na Apostoła. Podaje on jako szczegół
charakterystyczny: pobyt Pana Jezusa w domu św. Piotra
i uzdrowienie jego teściowej (Mk 1, 29-31).
Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, murarzy,
koszykarzy i szklarzy oraz miast: Bergamo, Wenecji, a także
Albanii. Przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w
sprawach pogody.
Dzień imienin Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka
Jędraszewskiego oraz biskupa Marka Marczaka. We
wszystkich Mszach świętych w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Arcybiskupa Metropolity
Łódzkiego i Księdza Biskupa Pomocniczego. Msza św. w
bazylice Archikatedralnej, godz. 12.00
Najświętsza Maryja Panna Matka Boża Dobrej Rady - to
tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w celu podkreślenia jej
roli jako pośredniczki i wychowawczyni wypraszającej u Boga
oświecenie w trudnych sytuacjach, zwłaszcza wymagających
roztropnych decyzji w życiu duchowym lub działalności
apostolskiej. Podstawę kultu MB Dobrej Rady stanowią teksty
biblijne z ksiąg mądrościowych zastosowane do Najświętszej
Maryi Panny, a także teologiczne uzasadnienia św. Augustyna,
św. Anzelama z Canterbury i św. Bernarda z Clairvaux - o
Matce Bożej jako wszechpośredniczce łask, zwłaszcza darów
Ducha Świętego.
30 rocznica awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu na
Ukrainie (1986)
81 rocznica wystawienia obrazu Jezusa Miłosiernego do
publicznej czci w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w
Ostrej Bramie.
Druga rocznica Kanonizacji bł. Jana Pawła II i Ojca Św.
Jana XXIII
Uroczystość kanonizacji odbyła się 27 kwietnia 2014 (tj. w
Niedzielę Miłosierdzia Bożego) w Watykanie na Placu
Świętego Piotra. Dwaj błogosławieni papieże – Jan XXIII oraz
Jan Paweł II – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.
Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy
lata po beatyfikacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i
trzynaście lat po beatyfikacji. W przypadku Jana XXIII papież
Franciszek zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia cudu za
wstawiennictwem błogosławionego.
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29.04.2016
piątek

ŚWIĘTO ŚW.
KATARZYNY
SIENEŃSKIEJ,
DZIEWICY I
DOKTORA
KOŚCIOŁA,
PATRONKI
EUROPY

Św. Katarzyna z Sieny (1347-1380) – doktor Kościoła,
tercjarka dominikańska, mistyczka i stygmatyczka. Angażowała
się w sprawy Kościoła oraz działała na rzecz pokoju we
Włoszech. Pozostawiła po sobie pisma – „Dialogi”. W 1970
roku papież Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, a w 1999
roku Jan Paweł II dołączył do grona patronów Europy. Święto
liturgiczne przypada 29 kwietnia.
Św. Katarzyna ze Sieny, dziewica i doktor kościoła, patronka
Europy
Katarzyna ze Sieny OPs, wł. Caterina Benincasa (ur. 25 marca
1347 w Sienie, zm. 29 kwietnia 1380 w Rzymie) – włoska
tercjarka dominikańska, mistyczka, katolicka święta, doktor
Kościoła i patronka Europy.

29.04.2016
piątek

Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa
Polskiego w czasie
II Wojny
Światowej

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II
Wojny Światowej. Ustanowiony przez Konferencję Episkopatu
Polski
w 2002 r. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego jest
kontynuacją idei niezwykłej pielgrzymki więźniów Dachau i jak ona - przypada 29 kwietnia. Dzień ten staje się też
wypełnieniem wezwania Jana Pawła II skierowanego podczas
pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r.: „Za szczególną powinność
naszego pokolenia w Kościele uważam zebranie wszystkich
świadectw o tych, którzy dali życie za Chrystusa. (...) Trzeba,
ażebyśmy przechodząc do trzeciego tysiąclecia, spełnili
obowiązek powinność wobec tych, którzy dali wielkie
świadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu” - mówił Jan Paweł
II 7 czerwca 1999 r. w Bydgoszczy. Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego obejmuje wspomnienie kapłanów
męczenników, więźniów obozów koncentracyjnych w czasie
drugiej wojny światowej oraz prześladowanych w okresie PRL
Na terenie diecezji łódzkiej przed II wojną światową posługę
pełniło 357 duchownych, podczas wojny większość wywieziono
do obozu w Dachau, zginęło 155, w tym 113 w obozie w
Dachau. Parafia katedralna utraciła trzech swoich duszpasterzy.
W tym roku przypada 71. rocznica oswobodzenia Obozu
Koncentracyjnego w Dachau.
16 rocznica kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej.
30 kwietnia 2000 miała miejsce kanonizacja, której dokonał Jan
Paweł II. Uroczystości odbyły się w Krakowie i w Rzymie.
Wtedy też zostało ustanowione święto Miłosierdzia Bożego. Za
cud kanonicznie stwierdzono uzdrowienie uszkodzonej lewej
komory serca polskiego księdza. Międzynarodowa Akademia
Bożego Miłosierdzia, działająca przy sanktuarium w
Łagiewnikach, rozpoczęła starania, aby ogłosić Faustynę
Kowalską doktorem Kościoła.
Kult Bożego Miłosierdzia zaczął szerzyć się w Polsce dzięki
objawieniom skromnej zakonnicy ze Zgromadzenia Matki
Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej. W 1935 roku objawił
jej się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym
Miłosierdziu całemu światu. "Jestem miłością i miłosierdziem
samym" - mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby

30.04.2016

16. rocznica
kanonizacji Św.
Faustyny
Kowalskiej
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ogłosiła to orędzie całemu światu. Wskazał s. Faustynie pięć
sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i
całego świata: odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego,
modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: "Jezu,
ufam Tobie", modlitwę w godzinie konania Chrystusa na
krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00),
obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia
Bożego modlitwą, słowem i czynem.

MAJ 2016
Tradycyjnie w maju w kościołach, a nawet przy przydrożnych ozdobionych
krzyżach i kapliczkach zbierają się wierni na „Majówki” – nabożeństwa ku czci
Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej.
1.05.2016
niedziela
1.05.2016
niedziela

6. NIEDZIELA
WIELKANOCNA

1.05.2016
niedziela

Światowy Dzień
Solidarności Ludzi
Pracy

2,3,4.05.2016

Dni Modlitw o
Urodzaje
(dawniej
Dni Krzyżowe)

2.05.2016
poniedziałek

Św. Atanazego,
biskupa i doktora
Kościoła

Św. Józefa,
Rzemieślnika

Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z
przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku: 19
marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako wzór i
patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do
Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież
Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika,
nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu,
obchodzonemu na całym świecie od 1892 r., świętu pracy.
Odtąd tego dnia także Kościół akcentuje szczególną godność i
znaczenie pracy. To wspomnienie jest wyrazem zrozumienia i
poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także
okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają
stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach
pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi
Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto
klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja.
W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950
roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka
dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku
w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku
będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz
wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.
W Polsce Dni Modlitw o Urodzaje odbywają się w
poniedziałek, wtorek i środę przed Uroczystością
Wniebowstąpienia Pańskiego. W poszczególnych kościołach
wypada w tych dniach odprawić procesję lub okolicznościowe
nabożeństwa błagalne, obrzęd błogosławieństwa pól.
Św. Atanazy Wielki, gr. Atanazy Aleksandryjski żył na
przełomie III i IV wieku (ur. ok. 295, zm. 2 maja 373). Biskup
Aleksandrii, Uczestniczył w Soborze Nicejskim (325 r.).
Napisał dzieła w obronie wiary. Jako biskup Aleksandrii
zwalczał poglądy arian, pisarz wczesnochrześcijański, teologapologeta, kaznodzieja, ojciec i doktor Kościoła, święty
Kościoła katolickiego i prawosławnego.
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2.05.2016
poniedziałek

Dzień Flagi
Rzeczpospolitej
Polskiej

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na
mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w celu popularyzowania
wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
Msza św. w Katedrze Polowej WP

3.05.2016
wtorek

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
KRÓLOWEJ
POLSKI,
GŁÓWNEJ
PATRONKI
POLSKI

3.05.2016
wtorek

Święto
Konstytucji
3 Maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Bazylika Archikatedralna - Msza Św. o godz.9.30
Odnowienie Aktu oddania się NMP.
Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych
wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami
w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia
królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po
odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie
święto obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla
Kościoła w Polsce papież Benedykt XV. Po reformie
liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi
uroczystości. Święto wyraża wiarę narodu w szczególną opiekę
Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za
pośrednictwem Maryi. Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo
stary.
Szczególne związanie kultu Maryi, Królowej Korony Polskiej,
z Jasną Górą nastąpiło 8 września 1717 r., kiedy to dokonano
koronacji jasnogórskiego obrazu, co uznano za koronację Maryi
na Królową Polski.
Jasnogórskie Śluby Narodu - po uwolnieniu Prymasa - złożył
uroczyście na Jasnej Górze Episkopat Polski 26 sierpnia 1956 r.
w uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w obecności
miliona wiernych. 10 lat później, 3 maja 1966 r. tam właśnie
odbyły się centralne uroczystości milenijne chrztu Polski.
Dokonano wówczas aktu zawierzenia Matce Bożej i
powierzenia narodu polskiego Jej opiece na kolejne 1000 lat .
Odnowienie Aktu oddania się Najświętszej Maryi Panny.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon ,,Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej
Święto narodowe
(225 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja)
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.

4.05.2016
środa

Św. Floriana,
męczennika

Święty Florian, właśc. Florian z Lauriacumu (ur. 2. połowa III
wieku w Ceti, zm. 304) – męczennik i święty katolicki.
Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W
młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego –
Dioklecjana (284-305). W roku 304 ujął się za
prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został
skazany na karę śmierci. 4 maja 304 poniósł śmierć męczeńską
w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej
Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch).
Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie
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oddziałem gaśniczym. Według legendy, ocalił płonącą wioskę
jednym wiadrem wody.
4.05.2016
środa

5.05.2016
czwartek

6.05.2016
piątek

36 rocznica
święceń biskupich
Abp Władysława
Ziółka
170 rocznica
urodzin Henryka
Sienkiewicza

36 rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora
Władysława Ziółka We wszystkich Mszach św. w modlitwie
powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji Ks.
Arcybiskupa Seniora
Henryk Sienkiewicz patronem rok2016
Uhonorowanie Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916)
wiąże się z przypadającą w 2016 r. 170. rocznicą urodzin oraz
100. rocznicą jego śmierci. – Henryk Sienkiewicz to pierwszy
Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury,
doceniony za całokształt twórczości i – jak wówczas
stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie
ducha Narodu – podkreślono w uchwale Senatu RP.
Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną
budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości,
umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń - podkreślili
senatorowie. (więcej informacji przy dacie 15.11.2016)

ŚWIĘTO
ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW
FILIPA I JAKUBA

Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był
uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa, został
jednym z dwunastu Jego uczniów. Wzmianka, że Filip
pochodził z miasta Andrzeja i Piotra, wskazuje, że wszyscy
trzej Apostołowie musieli się znać poprzednio, że znał go
dobrze także św. Jan Apostoł, który te szczegóły przekazał. O
powołaniu Filipa na Apostoła upewniają nas także katalogi,
czyli trzy wykazy Apostołów, jakie nam pozostawiły Ewangelie
(Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14), gdzie Filip jest zawsze
wymieniany na piątym miejscu.
Filip musiał się cieszyć specjalnym zaufaniem Pana Jezusa,
skoro poganie proszą go, aby im dopomógł w skontaktowaniu
się z Chrystusem.
Jakub Młodszy apostoł ze swymi atrybutami - książką i
drążkiem folusznika. Św. Jakub Młodszy był bratem św. Judy
Tadeusza i prawdopodobnie także św. Szymona - również
apostołów. Pochodził z Nazaretu. Nazywany jest także bratem
lub krewnym Pana Jezusa, był bowiem prawdopodobnie synem
Marii Kleofasowej - siostry lub bratowej św. Józefa. Św. Jakub
Młodszy w spisie apostołów z reguły bywa wymieniany przy
końcu, prawdopodobnie znaczy to, że późno przystąpił do Pana
Jezusa.
Po Zmartwychwstaniu Jakub pracował z apostołami nad
założeniem i umocnieniem pierwszej gminy chrześcijańskiej.
Po śmierci Jakuba Starszego w 44 r. został też jej
przewodniczącym. Musiał zyskać sobie duży autorytet, skoro
nawet św. Piotr - ustanowiony przez samego Jezusa głową
Kościoła - liczył się z jego zdaniem. Jakub od nawróconych na
chrześcijaństwo Żydów żądał zachowywania Prawa
Mojżeszowego. Między rokiem 45 a 49 św. Jakub napisał List
do wiernych Kościoła narodowości żydowskiej. List ten jest

68

7.05.2016
sobota

zbiorem praktycznych pouczeń dla pierwszych chrześcijan.
O śmierci św. Jakuba pisze znany historyk żydowski, Józef
Flawiusz. W 62 r. w czasie, gdy w Judei nie było rzymskiego
namiestnika, ponieważ jeden umarł, a drugi był dopiero w
drodze, arcykapłan Ananos zwołał Sanhedryn i postawił przed
sądem Jakuba oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie
prawa i skazał na ukamienowanie. Hegezyp dodaje, że podczas
kamienowania pewien folusznik doskoczył do apostoła i
uderzył go pałką w głowę. W ten sposób go dobił. Euzebiusz
tymczasem podaje, że najpierw strącono św. Jakuba z wieży
świątyni żydowskiej w Jerozolimie.
W roku 351 na skutek objawienia, jakie miał św. Epifaniusz,
znaleziono relikwie św. Jakuba, Zachariasza i Symeona. Na
miejscu tym wystawiono ku ich czci grobowiec-kaplicę. Za
panowania cesarza Justyniana (565-578) przeniesiono je do
Konstantynopola, do kościoła wystawionego ku ich czci.
Obecnie relikwie św. Jakuba przechowywane są w bazylice św.
Filipa i Jakuba w Rzymie. Imię Jakub pochodzi z języka
hebrajskiego: Jaaqob - "niech Bóg strzeże".
Najświętszej Maryi W roku 1971 Święta Kongregacja do spraw Kultu Bożego
zatwierdziła Mszę pod tytułem "Najświętsza Maryja Panna,
Panny, Matki
Matka i Pośredniczka łaski". Ta Msza, zgodnie z nauką Soboru
Łaski Bożej
Watykańskiego II, równocześnie wspomina o roli
macierzyńskiej i o funkcjach pośrednictwa Najświętszej Panny.
Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest jedynym
Pośrednikiem, który zawsze żyje, aby wstawiać się za nami.
Błogosławiona Dziewica, Matka i Pośredniczka łaski, została
przez Boga w przedziwnym zamyśle Jego miłości ustanowiona
Matką i pomocnicą Odkupiciela. Jest Ona Matką łaski,
ponieważ nosiła w swym czystym łonie prawdziwego Boga i
człowieka, a potem wydała dla nas samego Twórcę łaski. Jest
Pośredniczką łaski, ponieważ była pomocnicą Chrystusa w
uzyskaniu dla nas największej łaski - odkupienia i zbawienia,
życia Bożego i chwały bez końca.
W Polsce w wielu kościołach i sanktuariach znajdują się obrazy
Matki Bożej Łaskawej. Do najbardziej znanych i otoczonych
kultem należą wizerunki w bazylice katedralnej w Kielcach i w
kościele jezuitów na Starym Mieście w Warszawie.
Matka Boża Łaskawa – Patronka Warszawy – łaskami
słynący wizerunek Matki Bożej patronującej Warszawie. Matka
Boża Łaskawa przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim
płaszczu, z rozłożonymi szeroko rękoma, w dłoniach trzyma
połamane strzały gniewu Bożego. Obraz znajduje się w
kościele oo. jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Jest
kopią wizerunku Matki Bożej Łaskawe z Faenzy we Włoszech.
Matka Boża Kielecka Łaskawa. Jej wizerunek znajduje się w
bazylice katedralnej w Kielcach. To dzieło malarskie
przedstawia Matkę Bożą trzymającą na lewym ręku Dzieciątko
Jezus, które swoją lewą rękę podnosi w geście
błogosławieństwa, w prawej zaś trzyma księgę. Znalazł się on
tutaj z fundacji Wojciecha Piotrowskiego, audytora sądu
biskupiego w 1602 r. Wkrótce obraz zasłynął jako cudowny i
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8.05.2016
niedziela

NIEDZIELA
WNIEBOWSTĄPIENIE
PAŃSKIE

8.05.2016
niedziela

NIEDZIELA
WNIEBOWSTĄPIENIE
PAŃSKIE
Pielgrzymka do
grobu Czcigodnej
Sługi Bożej
Wandy
Malczewskiej.

ściągał wiernych z całej okolicy,. Wierni modlący się przed tym
Obrazem głównie na uroczystość Matki Bożej Różańcowej
doznawali wielu łask, stąd ta właśnie cecha stała się jednym z
przydomków Matki Boskiej Kieleckiej - co zapisano na ramie:
„Matka Boska Kielecka Łaskawa XVII w." Wyrazem kultu są
liczne wota ofiarowywane przez cudownie ocalonych,
uzdrowionych i obdarowanych łaskami
Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba
zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W Polsce w Kościele
rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem
Watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę
Wielkanocną.
Wniebowstąpienie
jest
ukoronowaniem
tajemnicy paschalnej. Chrystus przez czterdzieści dni po swoim
zmartwychwstaniu ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego
dnia na ich oczach wzniósł się do nieba. W dniu
Wniebowstąpienia człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje
najwyższą chwałę, która jest nagrodą za doskonałe
posłuszeństwo Ojcu. Święto to jest obchodzone w liturgii
Kościoła od IV wieku. Uroczystość Wniebowstąpienia
pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego
na Apostołów. Na świętowane dziś wydarzenie używamy
określenia "wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą
wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas
wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o
„Wniebowzięciu”.
Pielgrzymka do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy
Malczewskiej. Parzno, godz. 16.00.
Druga niedziela maja już od kilku lat gromadzi wiernych
archidiecezji łódzkiej w Parznie, u grobu sługi Bożej Wandy
Malczewskiej. Kościół łódzki w dorocznej pielgrzymce
przybywa do miejsca, gdzie spoczywają doczesne szczątki
Wandy i gdzie nadal jest ona obecna w życiu, pamięci i
modlitwie parafian, a liczne grupy przybywających tu
pielgrzymów świadczą o rozwoju i żywotności jej kultu.
Sługa Boża Wanda Justyna Nepomucena Malczewska
urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Została ochrzczona
22 maja 1822 roku.
Ojciec Wandy, Stanisław Malczewski, gorący patriota, był
działaczem politycznym. Po matce Julii z Żurawskich, osobie
głęboko religijnej, Wanda odziedziczyła usposobienie wrażliwe
na wszelką biedę i cierpienie. Już w dzieciństwie wykazywała
zamiłowanie do pełnienia uczynków miłosierdzia.
Wielkim wydarzeniem w życiu Wandy było przyjęcie Pierwszej
Komunii Świętej, do której przystąpiła w kościele farnym w
Radomiu, w rocznicę swego chrztu, 22 maja 1830 roku, a więc
w wieku ośmiu lat, jak na owe czasy bardzo wcześnie.
Powodem tak wczesnej Komunii Świętej było gorące
pragnienie przyjęcia Pana Jezusa oraz wyjątkowe rozumienie
tajemnic wiary.
W wieku 10 lat Wanda utraciła matkę. Przez 14 lat mieszkała z
ojcem i macochą, później ciotka Konstancja Siemieńska zabrała
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niedziela
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poniedziałek

71. rocznica
zakończenia
II wojny światowej
UROCZYSTOŚĆ
ŚW.
STANISŁAWA,
BISKUPA
I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO
PATRONA
POLSKI

ją do swego majątku w Klimontowie.
Młoda Wanda oddała się całkowicie Bogu przez modlitwę i
pracę dla bliźnich. Starała się przy pomocy wpływowej i
zamożnej rodziny Siemieńskich służyć biednym ludziom wsi.
Wiele wysiłku wkładała w podnoszenie oświaty wśród ludu.
Mieszkańców wsi uczyła czytać i zaopatrywała ich w książki,
sprowadzane przez Siemieńskiego. Wyszukiwała zdolną
młodzież wiejską i przygotowywała ją do szkoły średniej.
Wyjednywała u Siemieńskich fundusze dla młodzieży
pragnącej się uczyć. Jednym z wielu wychowanków Wandy
Malczewskiej i Jacka Siemieńskiego był ksiądz Grzegorz
Augustynik, pierwszy biograf Wandy.
W październiku 1872 roku zmarł Jacek Siemieński, a w 6
tygodni później jego matka, Konstancja z Malczewskich.
Wanda nie chcąc być ciężarem dla rodziny, przeniosła się w
1881 roku do klasztoru sióstr dominikanek pod wezwaniem św.
Anny pod Przyrowem, gdzie przełożoną była jej przyjaciółka,
Jadwiga Łopatto. Przez 11 lat pobytu w klasztorze zajmowała
się szyciem paramentów liturgicznych, odwiedzaniem i
leczeniem chorych, a przede wszystkim modlitwą. Po nagłej
śmierci przełożonej 1892 roku Wanda powróciła do rodziny
Siemieńskich. Jednak w tym samym to roku ks. Tomasz
Swiniarski, który został proboszczem w Parznie, zabrał
staruszkę do siebie na plebanię. W Parznie Wanda pomimo
podeszłego wieku oddała się z wielkim zapałem pracy
społecznej i charytatywnej. Gromadziła wokół siebie dzieci i
młodzież. Nie mogąc, z powodu braku sił, odwiedzać chorych,
chętnie przyjmowała ich u siebie. Wyczerpana pracą i
umartwieniami coraz bardziej zapadała na zdrowiu. Dnia 25
września 1896 roku poprosiła o sakramenty święte. Po ich
przyjęciu, pożegnawszy się z obecnymi, zakończyła życie.
Wanda Malczewska była uznana przez ludzi, którzy ją znali,
zwłaszcza przez parafian z Parzna, za osobę świątobliwą. Pod
wpływem takiej opinii 26 września 1923 roku przeniesiono jej
zwłoki z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w
Parznie. Władza kościelna Archidiecezji Łódzkiej stara się o
wyniesienie Wandy Malczewskiej na ołtarze.
71. rocznica zakończenia II wojny światowej (1945)
Liturgicznie uroczystość Św. Stanisława, Biskupa przypada 8
maja. (W tym roku z racji niedzieli Wniebowstąpienia
Pańskiego przesunięta na 9 maja) Co roku tego dnia odbywa się
w Krakowie uroczysta procesja z relikwiami św. Stanisława z
Wawelu na Skałce.
Św. Stanisław urodził się 26 lipca 1030 roku w Szczepanowie.
Około 1060 roku przyjął święcenia kapłańskie i został
kanonikiem krakowskim. Stanisław od 1072 roku był biskupem
krakowskim co oznacza, że niewątpliwie musiał pochodzić z
możnego rodu. Odgrywał bardzo istotną rolę jako biskup
Krakowa. Trzeba bowiem pamiętać, że w owych czasach
Kraków był nieformalną stolicą Polski – mówił historyk
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Grzegorz Myśliwski. Prawdopodobnie Stanisław został
mianowany na swój urząd przez samego Bolesława
Szczodrego, wówczas to władca mianował biskupów, a więc
pierwotnie musiał to być ktoś komu ufał.
Po roku 1077 doszło do konfliktu między Bolesławem
Szczodrym a biskupem Stanisławem. Ponieważ biskup był
mianowany przez króla, to wszelki sprzeciw wobec króla był
traktowany jako bunt. Wtedy to biskup został skazany na
poćwiartowanie.
Stanisław poniósł śmierć w roku 1079, co wywołało wojnę
domową, którą Bolesław Szczodry przegrał i musiał uciekać
z kraju. "Cały ród Bolesława poniósł karę za św. Stanisława,
gdyż tak jak żaden dobry uczynek nie pozostaje bez nagrody,
tak i żaden zły bez kary” - pisał w "Kronice Polskiej" Wincenty
Kadłubek.
Wieść o męczeńskiej śmierci biskupa Stanisława z biegiem lat
obrosła w legendę. W 1253 roku doszło do kanonizacji
krakowskiego biskupa na świętego.
9.05.2016
poniedziałek

Dzień Europy

10.05.2016
wtorek

Rocznica
ustanowienia
parafii
prawosławnej
Wspomnienie
dowolne:
Najświętszej Maryi
Panny Fatimskiej

13.05.2016
piątek

13.05.2016
piątek

35. rocznica
zamachu na
Papieża

Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej
Rocznica ustanowienia parafii prawosławnej.
.
99. rocznica objawień Matki Bożej Fatimskiej
W Fatimie, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie,
Franciszkowi oraz Łucji – ukazała się Matka Najświętsza.
Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja
powiedziała wtedy do nich: "Nie bójcie się, nic złego wam nie
zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu
przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku
powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie
codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata".
Objawienia powtarzały się każdego 13 dnia miesiąca, aż do
października. Podczas ostatniego spotkania z dziećmi (przy
obecności 70 tys. ludzi) Maryja powiedziała: "Przyszłam
upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga
ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają
Różaniec i pokutują za grzechy".
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice
fatimskie. Pierwsze dwie ujawniono już kilkadziesiąt lat temu.
Ostatnią przedstawił światu Jan Paweł II podczas swojej wizyty
w Fatimie w maju 2000 r. oznajmiając, że właśnie opiece Matki
Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu
dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu
Świętego Piotra w Rzymie.
35. rocznica zamachu na życie Papieża św. Jana Pawła II
- 1981 rok.
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13.05.2016
piątek

Dialogi
w Katedrze

Arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiada na pytania
wiernych Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat:
Objawienia Maryjne

14.05.2016
sobota

ŚWIĘTO
ŚW. MACIEJA,
APOSTOŁA

14.05.2016
sobota

ŚWIĘTO MARYI
KRÓLOWEJ
APOSTOŁÓW

Św. Maciej należał do uczniów Chrystusa, którzy towarzyszyli
Mistrzowi od Jego chrztu w Jordanie aż do Wniebowstąpienia.
Został wybrany na apostoła na miejsce Judasza, jako świadek
zmartwychwstania Chrystusa Pana. (Dz 1, 15-26). Maciejowi
udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez
nałożenie rąk.
Według tradycji miał najpierw głosić Ewangelię w Judei, a
potem w Etiopii, gdzie poniósł śmierć męczeńską około 50
roku.
Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św.
Helena, cesarzowa, matka Konstantyna Wielkiego. W czasach
późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są
one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w
Trewirze w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W
Trewirze kult św. Macieja był kiedyś bardzo rozwinięty. Św.
Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych,
kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz
alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go niepłodne
małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę.
Święto Maryjne w Polsce ruchome – Maryi Królowej
Apostołów. Obchodzone w sobotę po Wniebowstąpieniu

14.05.2016
sobota

Czuwanie ruchów
i stowarzyszeń

Czuwanie ruchów i stowarzyszeń katolickich archidiecezji
łódzkiej w Wigilię Uroczystości Zesłania Duch Świętego

14.05.2016
sobota
15.05.2016
niedziela
15.05.2016
niedziela

Święcenia
diakonatu
Międzynarodowy
Dzień Rodziny
Dzień Cierpienia w
intencji misji

Święcenia diakonatu. Bazylika Archikatedralna, godz. 10.00
Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku.
Dzień Cierpienia w intencji misji. Zesłanie Ducha Świętego
rozpoczyna misyjną działalność Kościoła. Także chorzy, którzy
przez tajemnicze zrządzenie Boże pozostają na jakiś czas lub
na zawsze wyłączeni z aktywnego życia, są zaproszeni
do wspierania misyjnego dzieła Kościoła „mocą swej ludzkiej
niemocy”, cierpień i samotności. Właśnie dzień Zielonych
Świątek i jednocześnie Dzień Cierpienia w Intencji Misji jest
szczególnym momentem, by chorym uświadomić ścisłą i świętą
łączność z całym Kościołem oraz zachęcić ich, aby na miarę
swych możliwości wielkodusznie ofiarowali swoje życie
i cierpienie za zbawienie świata.
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15.05.2016
niedziela

NIEDZIELA
ZESŁANIA
DUCHA
ŚWIĘTEGO

15.05.2016
niedziela

Zbiórka ofiar

16.05.2016
poniedziałek

ŚWIĘTO
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
MATKI
KOŚCIOŁA

KONIEC OKRESU WIELKANOCNEGO.
Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego - Zielone Świątki.
Pięćdziesiątego dnia po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus
zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych
w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy
przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca,
Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o
Mnie" (J 15, 26). Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu
językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe –
charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało
zapowiedziane przez Jezusa przed jego Wniebowstąpieniem.
Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą
(Pentecoste), potocznie Zielonymi Świątkami, jest w
chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7
tygodni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, a więc
przypada również w niedzielę. Jest to jedno z najważniejszych
świąt o charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone przez
dwa dni.
W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym,
rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu
wszystkim narodom. Zesłanie Ducha Świętego to jedno
z najważniejszych świąt chrześcijańskich w całym roku
liturgicznym. Zesłanie Ducha Świętego ostatecznie dopełnia
dzieła Zmartwychwstałego Zbawiciela, który nie tylko założył
Kościół, ale i powierzył go opiece Ducha Św. Po decyzji
synodu elwirskiego w 306 r., kiedy w Kościele zaprowadzono
osobne święto, obchody trwały nie tak jak obecnie przez dwa,
lecz aż przez siedem dni.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon, „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
Zbiórka ofiar na tacę na potrzeby organizacyjne
Światowego Dnia Młodzieży (Kraków 2016)
Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek
po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało
wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja
1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten
został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było
początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje
Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w
Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją,
Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza,
Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu
Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w
Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na
Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i
Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce
Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a
w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI.

74

16.05.2016
poniedziałek

ŚWIĘTO ŚW.
ANDRZEJA
BOBOLI,
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PATRONA
POLSKI

18.05.2016
środa

96. rocznica
urodzin Papieża
Jana Pawła II

18.05.2016
środa
19.05.2016
czwartek

Międzynarodowy
Dzień Muzeów
ŚWIĘTO JEZUSA
CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I
WIECZNEGO
KAPŁANA

Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o
ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej
macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski,
kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w
dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej,
wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia
Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia
naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w
naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem,
pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również
bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona
do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi
jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium
Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce
Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym.
Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej
nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami". Wniósł
równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to
znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i
aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla
całego Kościoła Powszechnego.
Św. Andrzej Bobola, SJ herbu Leliwa (ur. 30 listopada 1591
w Strachocinie k. Sanoka, zm. 16 maja 1657 w Janowie
Poleskim) – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz,
kaznodzieja, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor
tekstu ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Jeden z
patronów Polski.
W sensie historycznym najmłodszym patronem Polski jest św.
Andrzej Bobola, którego Watykańska Kongregacja Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła opiekunem
Polaków w 2002 roku. Wraz ze św. Stanisławem Kostką –
ogłoszonym patronem Polski w 1671 r. – należy on do grona
tzw. drugorzędnych patronów naszego narodu
96. rocznica urodzin św. Jana Pawła II papieża (Karola
Wojtyły) (1920 - 2005), teologa, filozofa, poety i dramaturga (2
IV – 11. Rocznica śmierci)
Międzynarodowy Dzień Muzeów
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Święto liturgiczne w Kościele katolickim wyznaczone przez
Stolicę Apostolską w 2012 na czwartek po niedzieli Zesłania
Ducha Świętego. Pierwsze obchody odbyły się 23 maja 2013
roku.
W niektórych wspólnotach zakonnych i krajach święto to
obchodzono od lat. Rozszerzone zostało na cały Kościół
katolicki przez Benedykta XVI, pod koniec jego pontyfikatu.
Obchody mają podkreślać świętość życia duchowieństwa oraz
pobudzać działania zmierzające do zwiększenia liczby powołań
do kapłaństwa.
Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kaplana,
ma stać się inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła
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19.05.2016
czwartek
19.05.2016
czwartek
20-29.05.2016
21,22.05.2016

22.05.2016
niedziela

24.05.2016
wtorek

Święcenia
prezbiteratu
Dzień Dobrych
Uczynków
XXIII Łódzkie Dni
Rodziny
Ogólnopolska
pielgrzymka służby
zdrowia
NIEDZIELA
NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY

Najświętszej
Maryi Panny,
Wspomożycielki
Wiernych

za jego pasterzy, a jednocześnie ma przywoływać wzór
Chrystusa-Kapłana tym, którzy uczestniczą w Jego kapłaństwie
służebnym oraz przypomnieć wszystkim wiernym o ich
uczestnictwie w kapłaństwie powszechnym.
Święcenia prezbiteratu (Bazylika Archikatedralna, czwartek,
godz.16.00)
Dzień Dobrych Uczynków
XXIII Łódzkie Dni Rodziny
Ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia na Jasną Górę
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Prawda o tajemnicy
Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że
przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest
jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Odrębny obchód
ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii w wieku XI. W roku
1334 papież Jan XXI rozszerzył go na cały Kościół. W Polsce z
tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii
świętej wielkanocnej.
Nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki sięga
początków chrześcijaństwa. Gdy tylko zaczął rozwijać się
wśród wiernych kult Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w
Jej przemożną przyczynę u Syna nakazywała uciekać się do
Niej we wszystkich potrzebach. Tytuł Wspomożycielki
Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których
Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski
swoich dzieci.
W roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wszedł
do liturgii Kościoła, gdy papież Pius VII ustanowił święto
Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja jako
podziękowanie Matce Bożej za to, że właśnie tego dnia,
uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na
osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską. Wielu świętych
miało
szczególne
nabożeństwo
do
Matki
Bożej
Wspomożycielki Wiernych. Jej słynny wizerunek w Turynie
został namalowany na zamówienie św. Jana Bosko, który
oprócz salezjanów założył także zgromadzenie sióstr Córek
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Wielkim czcicielem Matki Bożej Wspomożycielki był
salezjanin, prymas Polski, kardynał August Hlond. Nie mniej
żarliwym apostołem Maryi Wspomożycielki był jego następca,
kardynał Stefan Wyszyński. 5 września 1958 roku dzięki jego
staraniom Episkopat Polski wniósł do Stolicy Apostolskiej
prośbę
o wprowadzenie święta Maryi Wspomożycielki Wiernych
w liturgicznym kalendarzu polskim. Episkopat Polski chciał w
ten sposób podkreślić, że naród polski nie tylko wyróżniał się
wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Najświętszej
Maryi Panny, ale że może wymienić wiele dat, kiedy doznał Jej
szczególniejszej opieki. Polskie Sanktuarium Matki Bożej
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24.05.2016
wtorek

43. rocznica
święceń
Arcybiskupa

24.05.2016
wtorek

Dzień Modlitw Za
Kościół w Chinach

26.05.2016
czwartek

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA
(Boże Ciało)

26.05.2016
czwartek
26.05.2016

DZIEŃ MATKI

28.05.2016
sobota
28.05.2016
sobota

Pielgrzymka
Rodzin
35. rocznica
śmierci Sł. Bożego
Kard. Stefana
Wyszyńskiego

Św. Filipa
Nereusza,
prezbitera

Wspomożenia Wiernych zostało ustanowione w 2013 r.
w salezjańskiej parafii w Rumii na Kaszubach.
43. rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego. We wszystkich
Mszach św. w modlitwie powszechnej okolicznościowe
wezwanie w intencji Arcybiskupa Metropolity
24 maja jest w Chinach wspomnieniem Matki Boskiej z She
Shan - Królowej Chin.
Papież Benedykt XVI ogłosił go w 2007 r. Dniem Modlitw za
Kościół w Chinach. – Ci ludzie potrzebują wiele męstwa, by
wyznawać swą wiarę. Nasz katolicyzm jest można powiedzieć
katolicyzmem cieplarnianym, bo mamy pod ręką kapłanów i
sakramenty. Dlatego musimy się tym darem dzielić - podkreśla
s. Aleksandra Huf ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego,
które angażuje się w prace stowarzyszenia Sinicum.
Stowarzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ wspiera
Kościół w Chinach i zajmuje się przede wszystkim
kształceniem i formacją sióstr zakonnych oraz kleryków
pochodzących z Chin. Dzięki temu, mogą oni zdobytą wiedzę i
umiejętności przenieść na grunt Kościoła w Chinach.
Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół
obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus
rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół
obchodzi osobną Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar
niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób
podziękować.
Procesje do czterech ołtarzy
Dzień Matki jako wyraz szacunku dla wszystkich matek
Filip Neri, także Filip Neriusz lub Nereusz, wł. Filippo de Neri
(ur. 21 lipca 1515 we Florencji, zm. 26 maja 1595 w Rzymie) –
włoski duchowny katolicki, jeden z przywódców
kontrreformacji, uznawany przez Kościół katolicki za świętego.
Zaznaczył się w historii muzyki jako twórca i propagator
oratorium - organizował on nabożeństwa połączone ze
śpiewaniem pochwalnych pieśni religijnych (laudes) w formie
dialogowanej. Od nazwy domu (oratorio), w którym
wykonywano te nabożeństwa, przyjęła się nazwa tej formy
muzycznej. Filip Neri otrzymał stygmaty Ducha Świętego. W
1551 założył zakon filipinów (oratorianów).
Była to pierwsza formacja zakonna katolicka, w którym nie
było ślubów zakonnych. Zmarł w wieku 80 lat.
Pielgrzymka Rodzin do sanktuarium św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Pabianicach. Msza św. godz.12.00
35. rocznica śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego
(1901-1981), prymasa Polski.
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29.05.2016
niedziela
29.05.2015

29.05.2016
niedziela
31.05.2016
wtorek

31.05.2016
wtorek

9 NIEDZIELA
ZWYKŁA
Zbiórka ofiar
Św. Urszuli
Ledóchowskiej,
dziewicy

Pielgrzymka
mężczyzn do
Piekar Śląskich
ŚWIĘTO
NAWIEDZENIA
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

Europejski Dzień
Sąsiada

Zbiórka ofiar do puszek na kolonie letnie dla dzieci
organizowane przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej
Urszula Ledóchowska, właśc. Julia Maria hr. HalkaLedóchowska (ur. 17 kwietnia 1865 w Loosdorfie w Austrii,
zm. 29 maja 1939 w Rzymie) – święta katolicka, założycielka
Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
Powszechnie ceniono ją i szanowano za poświęcenie dla innych
(zwłaszcza dzieci) oraz pogodę ducha, którą sama uznawała za
świadectwo więzi z Chrystusem. Gdy umarła podczas wizyty w
Rzymie, mówiono, że "zmarła święta".
20 czerwca 1983 w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę
Urszulę, a 18 maja 2003 w Rzymie kanonizował. W 1989,
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci zachowane od zniszczenia
ciało błogosławionej Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do
Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego.
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy
w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego
i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy
przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem
- Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek.
Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej
Ewangelii (Łk 1, 39-56)
Europejski Dzień Sąsiada

CZERWIEC 2016
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult
Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z
czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa.
Tradycyjnie w czerwcu w kościołach,– nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa ze śpiewem
Litanii do Serca Jezusowego
1.06.2016
środa

św. Justyna
męczennika

Justyn urodził się ok. roku 100 we Flawii Neapolis w
Palestynie, zmarł ścięty mieczem między 163 a 167 w Rzymie.
Był filozofem i apologetą tworzącym w języku greckim.
Wyznawał poglądy millenarystyczne. Zaliczony został do
najstarszych pisarzy starochrześcijańskich, męczennik, święty
Kościoła katolickiego i prawosławnego.

1.06.2016
środa

Rocznica
Powstania Gminy
Żydowskiej
Rocznica urodzin
ks. Jana
Twardowskiego

Rocznica Powstania Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Dla
podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
100. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915 2006), polskiego poety, autora utworów dla dzieci

1.06.2016
środa
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1.06.2016
środa
2.06.2016
czwartek

Międzynarodowy
Dzień Dziecka
42. rocznica
święceń

Międzynarodowy Dzień Dziecka

2.06.2016
czwartek
3.06.2016
piątek

Błogosławienie
wianków
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA
PANA JEZUSA

3.06.2016
piątek

Światowy Dzień
Modlitw o
Uświęcenie
Kapłanów
Świętych Karola
Lwangi
i Towarzyszy
męczenników

Tam, gdzie istnieje zwyczaj, na zakończenie oktawy Bożego
Ciała – święcenie wianków
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – uroczystość
w piątek po drugiej niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
Po głównej Mszy św., po modlitwie po Komunii św. –
wystawienie Najświętszego Sakramentu.
Litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Zadośćuczynienia.
Można spożywać pokarmy mięsne.
Najświętsze Serce Pana Jezusa. Mistyka średniowiecza łączyła
kult Serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do
Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najwcześniejszych, którzy
w Ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce
Boże, należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep
mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce
Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie.
Warto wymienić przynajmniej kilku świętych i błogosławionych,
którzy wyróżniali się w średniowieczu szczególnym
nabożeństwem do Serca Pana Jezusa; w tym Sercu znaleźli dla
siebie źródło szczególnej radości i uświęcenia: Św. Mechtylda
(1241-1298), św. Gertruda (1250-1303), św. Małgorzata z
Kortony (1252-1297), św. Małgorzata Maria Alacoque (16471690).
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów –
obchodzony w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ustanowiony przez Jana Pawła II w 1995 roku.

3.06.2016
piątek

42. rocznica święceń kapłańskich Biskupa Ireneusza
Pękalskiego. We wszystkich Mszach św. w modlitwie
powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza
Biskupa

Karol Lwanga, również: Karol Lwanga i Towarzysze (ur. 1860
lub 1865 w Bulimu w Bugandzie, zm. 3 czerwca 1886 w
Namugongo) – afrykański wódz plemienia Nagweya,
przełożony paziów króla Mwangi (+1903), męczennik
chrześcijański, święty Kościoła katolickiego, anglikańskiego i
ewangelickiego.
Śmierć poniósł w czasie prześladowania chrześcijan przez króla
Mwangę. Został spalony na stosie razem z 13 towarzyszami w
ten sam dzień Wniebowstąpienia Pańskiego i w tym samym
miejscu. Jego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim,
ewangelickim i anglikańskim obchodzone jest w dies natalis (3
czerwca) w grupie 22 Męczenników z Ugandy, chociaż
męczenników było znacznie więcej, zarówno wyznania
katolickiego jak i anglikańskiego. Beatyfikował ich Benedykt
XV 6 czerwca 1920, wcześniej ogłaszając ich męczennikami
(29 lutego tegoż roku).Kanonizacji 22 męczenników dokonał
Paweł VI 18 października 1964 roku w Rzymie. Z rąk Mwangi
wcześniej zginął m.in. św. James Hannington (+29 października
1885), biskup anglikański i misjonarz.
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4.06.2016
sobota

4.06.2016
sobota

5.06.2016
niedziela

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Wspomnienie obowiązkowe – sobota po Uroczystości
Najświętszego Serca Pana Jezusa
Liturgiczne święta Matki Bożej idą zwykle równolegle ze
świętami Pana Jezusa. Tak więc Kościół obchodzi: Boże
Narodzenie (25 XII) Narodzenie Najświętszej Maryi (8 IX),
Ofiarowanie Chrystusa w świątyni (2 II) i Ofiarowanie Maryi
(21 XI), Wielki Piątek i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej (15
IX), Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Wniebowzięcie Maryi (15
VIII), Serca Pana Jezusa i Serca Maryi (dzień później),
Chrystusa Króla (w ostatnią niedzielę przed Adwentem) i Maryi
Królowej (22 VIII).
Samo święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny zapoczątkował św. Jan Eudes już w roku 1643.
Wyznaczył je dla swoich rodzin zakonnych na dzień 8 lutego.
On to ustanowił zakon pod wezwaniem Serc Jezusa i Maryi
(kongregacja eudystów), ustalił odpowiednie pozdrowienie
codzienne wśród współbraci tego zakonu i napisał teksty
liturgiczne: mszalne i brewiarzowe na dzień święta. Wiemy
także, że św. Jan Eudes pierwszy napisał dziełko na temat kultu
Serca Maryi. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku
1680. Papież Pius VII (+1823) zatwierdził święto
Najświętszego Serca Maryi dla niektórych diecezji i zakonów
jako święto lokalne. Papież Pius IX (+ 1878) zatwierdził teksty
Mszy świętej dla tego święta i oficjum brewiarza. Dla całego
Kościoła święto Niepokalanego Serca Maryi wprowadził
papież Pius XII dnia 4 maja 1944 roku. Posoborowa reforma
liturgiczna przesunęła je na sobotę po uroczystości
Najświętszego Serca Jezusowego.
Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 (potocznie
Ogólnopolskie
zwane "Lednicą") – coroczne spotkania katolickiej młodzieży
Spotkanie
polskiej – a od kilku lat również z zagranicy. Jest to największe
Młodych
na świecie regularne spotkanie religijne młodych bez
Lednica 2000
osobistego udziału papieża.
XX Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się pod hasłem
„Amen”.
10 NIEDZIELA
Święto Dziękczynienia – polskie święto katolickie obchodzone
ZWYKŁA
w pierwszą niedzielę czerwca. Dzień ten został ustanowiony w
2008 roku przez arcybiskupa metropolitę Kazimierza Nycza
Arcybiskup Kazimierz Nycz ustanowił każdą pierwszą
Dzień
niedzielę czerwca Dniem Dziękczynienia, aby propagować ideę
Dziękczynienia
wdzięczności Bożej Opatrzności. Idea tego dnia jest związana
Święto
Opatrzności Bożej z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z
roku 1792. Dzień ten ma przypominać, że prawdziwym wotum
jest Polska Bogu wdzięczna, a budowa Świątyni Opatrzności
Bożej powinna łączyć się z umacnianiem idei dziękczynienia
wśród Polaków. Czerwcowy termin Dnia Dziękczynienia ma
wyrażać wdzięczność i pamięć o Janie Pawle II, którego
pielgrzymki do ojczyzny rozpoczynały się z początkiem tego
miesiąca.
Święto Opatrzności Bożej ( Warszawa –Wilanów)
Niepokalanego
Serca Najświętszej
Maryi Panny
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Dokładna data urodzenia Bonifacego nie jest znana –
przyjmuje się, że urodził się między 672 a 675 rokiem.
Wychowywał się w klasztorach w Exeter i Nersling, później
został kierownikiem szkoły klasztornej w tym ostatnim. W 716
roku bez efektów próbował prowadzić działalność misyjną w
Fryzji u boku Wilibrorda. Po powrocie na Wyspy Brytyjskie
został wybrany opatem Nersling. Nie przyjął godności i w 718
roku wyruszył z pielgrzymką do Rzymu. Otrzymawszy
błogosławieństwo papieża Grzegorza II rozpoczął działalność
misyjną.
Był jednym z najważniejszych misjonarzy i reformatorów
Kościoła katolickiego w północno-zachodniej części Królestwa
Franków na początku VIII. w. W Niemczech nazywany jest
także apostołem Niemców, chociaż jego działania
koncentrowały się bardziej na tworzeniu organizacji kościelnej
na w dużej mierze schrystianizowanych już terenach, a mniej
na pracy.

5.06.2016
niedziela

Św. Bonifacego
biskupa i
męczennika

6.06.2016
poniedziałek
8.06.2016
środa

50 rocznica
święceń
kapłańskich
Św. Jadwigi
Królowej

10.06.2016
piątek

Bł. Bogumiła,
biskupa

Bogumił urodził się we wsi Koźmin. Był arcybiskupem, a
potem pustelnikiem. Zasłynął z daru modlitwy i nauczania
ubogiej ludności. Zmarł 10 czerwca 1182 r.

10.06.2016
piątek

Dialogi
w Katedrze

Arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiada na pytania
wiernych Archikatedra Łódzka godz.19.30. Temat: Uczynki
miłosierdzia w codziennym życiu

50 rocznica święceń kapłańskich (1966). Bazylika
Archikatedralna, godz. 12.00
Św. Jadwiga Królowa Polski i Patronka Rodzin
Została kanonizowana dopiero w roku 1997, a więc VI wieków
po swojej śmierci. Jadwiga urodziła się w roku 1374. Była
córką Ludwika – króla Węgier i Polski. Poślubiając
Władysława Jagiełłę, przyczyniła się do nawrócenia Litwy na
chrześcijaństwo. Dzięki niej powstał Wydział Teologiczny na
Uniwersytecie Krakowskim. Zmarła w Krakowie 17 lipca
1399r.
Często mylona jest ze świętą Jadwigą Śląską, której
wspomnienie przypada 16 października. Dopiero w XX starania
o beatyfikację Jadwigi Królowej podjęli arcybiskup krakowski
kardynał Adam Stefan Sapieha (+1951) i kardynał Karol
Wojtyła.
Kanonizacji Jadwigi dokonał św. Jan Paweł II - na krakowskich
Błoniach, 8 czerwca 1997 r.
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11.06.2015
sobota

12.06.2016
niedziela

12.06.2016
niedziela
13.06.2016
poniedziałek

Święty Barnaba, cs. Apostoł Warnawa, aram. Barnebhuah (zm.
61) – urodzony jako Józef, według Dziejów Apostolskich
zaliczany do grona apostołów w szerszym znaczeniu, święty
katolicki i prawosławny. Święty ten wymieniany jest w
Modlitwie
Eucharystycznej
(Communicantes)
Kanonu
rzymskiego
Urodzony na Cyprze, Żyd, z rodu Lewiego, wuj św. Marka
Ewangelisty. Po nawróceniu św. Pawła, ten zaopiekował się
nim i przedstawił go innym apostołom (Dz. Ap. 9:27).
Barnaba był jednym z opiekunów i nauczycieli Kościoła
rozwijającego się w Antiochii, a potem misjonarzem na Cyprze
i w Azji Mniejszej (Dz 13, 13-14), podróżował wraz ze św.
Markiem i św. Pawłem m.in. niosąc pomoc dotkniętej głodem
Judei (Dz 11,27-30). Brał udział w pierwszym soborze w
Jerozolimie (Dz 15, 1-29).
11. NIEDZIELA
Główne obchody 1050-lecia Chrztu Polski
ZWYKŁA
w Archidiecezji Łódzkiej
Archidiecezjalne Święto Eucharystii
Rozpoczęcie procesji, kościół Matki Boskiej Zwycięskiej w
Łodzi, godz.10.00
Msza św., plac św. Jana Pawła II, godz. 11.00
Wieczór uwielbienia za dar Eucharystii, plac św. Jana Pawła II
w Łodzi godz. 19.00.
Archidiecezjalne Święto Eucharystii - upamiętnia wizytę Jana
Pawła II, który przyjechał do Łodzi w 1987 roku.
Archidiecezjalne Święto Eucharystii obchodzone jest w Łodzi
od 1989 roku. Zostało ono ustanowione w celu przypominania
i ugruntowania treści Drugiego Krajowego Kongresu
Eucharystycznego (1987) i Drugiego Diecezjalnego Kongresu
Eucharystycznego (1988).
Pierwsze Święto Eucharystii obchodzone było 11 czerwca
1989 r. Co roku przypada ono w drugą niedzielę czerwca.
Święto rozpoczyna się zawsze przed sanktuarium Matki Boskiej
Zwycięskiej przy ul. Łąkowej. Stamtąd wyrusza procesja
eucharystyczna, która dociera na plac katedralny. Odprawiana
jest uroczysta Msza święta.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
Zbiórka ofiar
Zbiórka ofiar na tacę na budowę kościołów Archidiecezji
Łódzkiej
Antoni z Padwy, Antoni Padewski, (ur. 1195 w Lizbonie, zm.
Św. Antoniego
z Padwy, prezbitera 13 czerwca 1231 w Arcelli k. Padwy) – portugalski teolog,
i doktora Kościoła franciszkanin, święty Kościoła katolickiego, prezbiter i doktor
Kościoła
Za życia zwano go młotem na heretyków. Był jednym z
najbardziej cenionych kaznodziei XIII w.; elokwentny, ze
świetną pamięcią, szeroką wiedzą i silnym, czystym głosem.
Pewnej nocy Dzieciątko Jezus nawiedziło Antoniego i
ucałowało go zapewniając o miłości Boga. Z tej przyczyny
święty jest przedstawiany z małym Jezusem z Nazaretu na ręku.
Na miejscu grobu św. Antoniego – Il Santo – wznosi się
potężna bazylika, jedno z najpopularniejszych sanktuariów w
Św. Barnaby,
apostoła

82

Europie.
Jego proces kanonizacyjny jest najkrótszym w historii Kościoła
katolickiego, kanonizowany 30 maja 1232 przez papieża
Grzegorza IX (ogłoszony świętym 352 dni po śmierci).
16 stycznia 1946 papież Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.
Święty Antoni jest patronem osób i rzeczy zaginionych.
25-lecia święceń kapłańskich (1991), Msza Św. jubilatów w
Bazylice Archikatedralnej ( godz.12.00)
29 rocznica wizyty Ojca świętego Jana Pawła II w Łodzi.
XIV Wędrówka Łódzkim szlakiem Jana Pawła II
(rozpoczęcie o godz. 10.00 przed siedzibą Rady Miejskiej)

13.06.2016
poniedziałek
13.06.2016
poniedziałek

25-lecia święceń
kapłańskich
Wędrówka
Łódzkim szlakiem
Jana Pawła II

14.06.2016
wtorek

Bł. Michała
Kozala, biskupa
i męczennika

Bł. Michał Kozal urodził się w roku 1893 w Nowym Folwarku
koło Krotoszyna. Był kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. W
roku 1939 został biskupem pomocniczym diecezji
włocławskiej. W listopadzie tego roku aresztowała go policja
niemiecka i po wielu etapach osadzono go w obozie
koncentracyjnym w Dachau, gdzie 26 stycznia 1943 r. został
zabity śmiercionośnym zastrzykiem.

15.06.2016
środa

Bł. Jolanty,
zakonnicy

Bł. Jolanta (1244-1304)
Jolenta Helena, również
błogosławiona Jolenta[a] – królewna węgierska z dynastii
Arpadów, siostra św. Kingi, księżna kaliska, od 1257
wielkopolska, klaryska (OSC), błogosławiona Kościoła
rzymskokatolickiego.
Pochodziła z Węgier, jednak jej dorosłe życie związane było z
Polską. Jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej oraz miasta
Kalisza.
Jolanta urodziła się w 1244 roku w Ostrzyhomiu na Węgrzech,
była dziewiątym dzieckiem króla Beli IV (tercjarza
franciszkańskiego) i Marii Laskaris. Pochodziła z rodziny
Arpadów, która dała Kościołowi kilka osób wyniesionych do
chwały ołtarzy: św. Stefana Węgierskiego (975-1038, król
Węgier), jego syna św. Emeryka (1007-1031) oraz św.
Władysława (ok. 1048-1095, króla Węgier). Była żoną księcia
kaliskiego Bolesława Pobożnego. Była wzorową żoną i matką.
Fundowała liczne klasztory franciszkańskie. Opiekowała się też
biednymi i chorymi. Zmarła w opinii świętości w roku 1298, 17
czerwca u klarysek w Gnieźnie.

16.06.2016
czwartek

115 lat od
rozpoczęcia
budowy łódzkiej
Archikatedry

16 VI 1901 - rozpoczęto budowę największego kościoła
katolickiego w Łodzi (pw. św. Stanisława Kostki), dzisiejszej
Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej. Kamień węgielny pod
nową świątynię wmurował arcybiskup warszawski Wincenty
Chościak-Popiel

17-18.06. 2016

Ogólnopolska
Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę
Pielgrzymka Akcji
Katolickiej
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17.06.2016
piątek

Św. Alberta
Chmielowskiego
zakonnika

17.06.2016
piątek

320. rocznica
śmierci Jana III
Sobieskiego
Pielgrzymka
Apostolstwa
Trzeźwości
Obchody
1050-lecia
Chrztu Polski
12. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Międzynarodowy
Dzień Migranta
i Uchodźcy
Św. Alojzego
Gonzagi,
zakonnika

18,19.06.2016

18.06.2016
sobota
19.06.2016
niedziela
20.06.2016
poniedziałek
21.06.2015
wtorek

Rok 2016 Rokiem Alberta Chmielowskiego
Adam Hilary Bernard Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec,
znany jako święty Albert Chmielowski oraz święty Brat Albert
(ur. 20 sierpnia 1846 w Igołomii, zm. 25 grudnia 1916 w
Krakowie) − polski zakonnik franciszkański, założyciel
zgromadzenia albertynów i albertynek, powstaniec, malarz,
święty Kościoła katolickiego, znany z pełnej poświęcenia pracy
dla biednych i bezdomnych.
320. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego (1629-1696), króla
polskiego
Ogólnopolska pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną
Górę
Obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Msza św. w Tomaszowie
Mazowieckim, godz.12.00

Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy
Alojzy urodził się 9 marca 1568 r. (okolice Mantui) jako
najstarszy z ośmiu synów margrabiego Ferdynanda di
Castiglione. Kiedy miał 7 lat, przeżył swoje „nawrócenie”, jak
sam twierdził. Codziennie z budującą pobożnością odmawiał na
klęczkach oprócz normalnych pacierzy rannych i wieczornych
siedem psalmów pokutnych i oficjum do Matki Bożej. W 1579
r. ojciec Alojzego został mianowany gubernatorem Monferrato
w Piemoncie. Przenosząc się na tamtejszy zamek, zabrał też ze
sobą Alojzego. Gdy chłopiec miał 12 lat, jego rodzice przenieśli
się do Madrytu. Alojzy nadal pogłębiał w sobie życie
wewnętrzne przez odpowiednią lekturę. Rozczytywał się w
dziełach św. Piotra Kanizego i w „Ćwiczeniach duchowych”
św. Ignacego. Modlitwę przedłużał do pięciu godzin dziennie.
Równocześnie kontynuował studia, a 25 listopada 1585 r.
wstąpił do nowicjatu jezuitów w Rzymie. Jak sam wyznał,
praktyki pokutne, które zastał w zakonie, były znacznie lżejsze
od tych, jakie sam sobie nakładał. Cieszył się jednak bardzo, że
miał okazję do ćwiczenia się w wielu innych cnotach, do jakich
zakon dawał mu okazję. W latach 1590-1591 Rzym nawiedziła
epidemia dżumy. Alojzy prosił przełożonych, by mu zezwolili
posługiwać zarażonym. Wraz z innymi klerykami udał się na
ochotnika do szpitala św. Sykstusa oraz do szpitala Matki Bożej
Pocieszenia. Wyczerpany studiami i umartwieniami organizm
kleryka uległ zarazie. Alojzy zmarł jako kleryk, bez święceń
kapłańskich, 21 czerwca 1591 r. w wieku zaledwie 23 lat.
Sława jego świętości była tak wielka, że już w roku 1605
papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizacja
odbyła się jednak dopiero w roku 1726. Dokonał jej papież
Benedykt XIII wraz z kanonizacją św. Stanisława Kostki. Tenże
papież ogłosił w 1729 r. św. Alojzego patronem młodzieży,
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zwłaszcza studiującej. W 1926 r. papież Pius XI ogłosił św.
Alojzego patronem młodzieży katolickiej. Relikwie św.
Alojzego spoczywają w kościele Św. Ignacego w Rzymie.
21.06.2016
wtorek

21.06.2016
wtorek

Najświętszej Maryi Cudowny wizerunek Matki Bożej Opolskiej znajduje się w
Panny Opolskiej ołtarzu katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu.
(diecezja opolska) Wizerunek przedstawia Madonnę ujętą w półpostaci, z Jezusem
na lewym ramieniu. W prawej dłoni Matka Boża trzyma jabłko.
Głowę ma lekko schyloną w stronę Syna, który twarzyczką
zwraca się ku Matce, a prawą rączkę unosi w geście
błogosławieństwa, w lewej zaś ręce trzyma księgę Pisma
świętego. Tło obrazu stanowi amarantowe sukno.
Kult Matki Bożej Opolskiej rozwijał się coraz bardziej,
ściągając licznych pielgrzymów nie tylko ze Śląska, lecz
również z Czech oraz później zza kordonów polskich zaborów.
W 1813 roku przeniesiono obraz z kościoła jezuitów do
katedry. Po II wojnie światowej nastąpiło nowe ożywienie
kultu. Przed wizerunkiem Maryi Opolskiej kończono wszystkie
ważniejsze uroczystości odprawiane w katedrze - m.in. ingresy
kolejnych biskupów, obchody narodowe i ogólnokościelne. O
kulcie świadczą liczne wota, m.in. srebrna sukienka ofiarowana
przez Jana III Sobieskiego, złoty medal - dar papieża Jana
XXIII i kielich mszalny - dar Pawła VI. 21 czerwca 1983 roku,
w 500-lecie istnienia wizerunku, w obecności 700 tysięcy
pielgrzymów, św. Jan Paweł II dokonał uroczystej koronacji
obrazu. Po homilii wygłoszonej na Górze św. Anny, gdzie miała
miejsce koronacja, papież powiedział:
„Trzeba sięgnąć do początku owego sześćsetlecia, które w roku
ubiegłym i bieżącym gromadzi nas wokół Jasnej Góry. Początek
ten zaś znajduje się właśnie tutaj: na Piastowskim Śląsku. Z
Wrocławia przybywam na Opolszczyznę, ażeby zatrzymać się
na ziemi tego Piasta, z którego imieniem jest związana fundacja
Jasnej Góry i darowizna jasnogórskiego obrazu. Jest to
Władysław II, książę opolski, zwany powszechnie Opolczykiem.
Dokonał swego życia w Opolu, tutaj też spoczywa w
podziemiach kościoła franciszkańskiego. W ten sposób
dzisiejsza stacja na ziemi opolskiej wpisuje się w papieską
pielgrzymkę jasnogórskiego jubileuszu. Stacja ta ma miejsce na
Górze Świętej Anny. Na pamiątkę mej obecności na tej ziemi
pragnę także dokonać koronacji czcigodnego obrazu Matki
Bożej z katedry opolskiej”.
Najświętszej Maryi Łaskami słynąca figura Matki Bożej, czczona w
sanktuarium na Górze Iglicznej (diecezja świdnicka) została
Panny z Góry
wykonana z drewna lipowego w Austrii ok. 1750 r. przez
Iglicznej,
„Przyczyna naszej nieznanego artystę. Ma 39 cm wysokości i jest ludową kopią
cudownej figury Matki Bożej z austriackiego sanktuarium w
radości”
(diecezja
Mariazell. Figura przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus
świdnicka)
trzymanym na prawej ręce. Suknia Maryi jest w kolorze błękitu
z motywem kwiatowym, zaś suknia Jezusa jest gładka, ma
kolor czerwieni. Suknie obu postaci są w kształcie trapezu z
poziomymi pasami imitującymi sploty sznura z wisiorami.
Podstawę figury stanowią trzy główki aniołków. Na figurę
zakładane są sukienki. Św. Jan Paweł II w dniu 21 czerwca
85

1983 r., podczas II pielgrzymki do Ojczyzny, dokonał we
Wrocławiu koronacji cudownej figury Matki Bożej nadając jej
wezwanie "Przyczyna naszej radości".
22.06.2016
środa
23.06.2016
czwartek
24.06.2016
piątek

Pierwszy dzień
lata
Dzień Ojca
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
ŚW. JANA
CHRZCICIELA

Pierwszy dzień lata
Dzień Ojca obchodzony w Polsce od 1965 roku
Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg
jest łaskawy".
Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się
takim przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego
narodzin.
U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień
ich śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w
kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie
męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29
sierpnia. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele.
Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie,
będąca katedrą papieża. Jan Chrzciciel jest patronem Austrii,
Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, Węgier;
Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wrocławskiej;
Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem,
Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergii, Nysy, Wiednia,
Wrocławia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów
(Kawalerów Maltańskich), mnichów, dziewic, pasterzy, kowali,
krawców, kuśnierzy, rymarzy; abstynentów, niezamężnych
matek, skazanych na śmierć. Jest orędownikiem podczas
gradobicia i w epilepsji.
Zakończenie roku szkolnego

24.06.2016
piątek
25.06.2016
sobota

Zakończenie roku
szkolnego
Dzień powszedni
albo
Najświętszej Maryi
Panny
Świętogórskiej
z Gostynia
(archidiecezja
poznańska)

25.06.2016
sobota

Rocznica strajków 40. rocznica strajków w Radomiu Ursusie i Płocku (1976)
w Radomiu Ursusie
i Płocku

26.06.2016
niedziela
27.06.2016
poniedziałek

13. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Dzień imienin abp
Władysława Ziółka

Cudowny obraz Matki Bożej Świętogórskiej, Róży Duchownej,
znajdujący się w sanktuarium w Gostyniu, jest dziełem
nieznanego wielkopolskiego artysty. Namalowany został
prawdopodobnie na cyprysowej desce (145x107 cm), pochodzi
z 1540 r. i posiada dużą wartość artystyczną. Przedstawia
Matkę Bożą piastującą Dzieciątko Jezus na lewym ramieniu. W
prawej ręce Maryja trzyma kwiat białej róży.

Dzień imienin Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka. We
wszystkich Mszach św. w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Arcybiskupa
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27.06.2016
poniedziałek

28.06.2015
wtorek

28.06.2016
wtorek

Dzień powszedni
albo
Najświętszej Maryi
Panny
Nieustającej
Pomocy
(diecezja toruńska)

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy Maryja jest
Matką Kościoła, ludu Bożego, który Jej Syn nabył swoją
najdroższą Krwią. Jest Matką każdego z nas. Niewątpliwie jest
jeden nasz Pośrednik, według słów Apostoła: "Bo jeden jest
Bóg; jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek
Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za
wszystkich" (1 Tm 2, 5-6). Nie przeszkadza to jednak
bynajmniej, byśmy mogli mówić o macierzyńskiej roli Maryi w
Najświętszej Maryi stosunku do wszystkich. Nie przyćmiewa ona żadną miarą i nie
pomniejsza tego jedynego pośrednictwa Chrystusowego, lecz
Panny
ukazuje jego moc: "Cały bowiem wpływ zbawienny
Nieustającej
Błogosławionej Dziewicy na ludzi wywodzi się nie z jakiejś
Pomocy
konieczności rzeczowej, lecz z upodobania Bożego, i wypływa z
(diecezja
nadmiaru zasług Chrystusowych, na Jego pośrednictwie się
pelplińska)
opiera, od tego pośrednictwa całkowicie jest zależny i z niego
czerpie całą moc swoją. Nie przeszkadza zaś w żaden sposób
bezpośredniej łączności wiernych z Chrystusem, przeciwnie,
umacnia je" (KK, nr 60). „Macierzyństwo Maryi w ekonomii
łaski trwa nieustannie - poczynając od aktu zgody, którą przy
zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania
pod krzyżem - aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia
wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie
zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie
swoje wstawiennictwo zjednuje nam dary wiecznego
zbawienia. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się
braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na
trudy i niebezpieczeństwa, dopóki nie zostaną doprowadzeni do
szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy
stosuje
się
w
Kościele
tytuły:
Orędowniczki,
Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. Rozumie się
jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani
nie przydają godności i skuteczności działania Chrystusa
jedynego Pośrednika. Kościół nie waha się jawnie wyznawać
taką podporządkowaną rolę Maryi; ciągle jej doświadcza i
zaleca ją sercu wiernych, aby oni wsparci tą macierzyńską
opieką, jeszcze silniej przylgnęli do Pośrednika i Zbawiciela"
(KK, nr 62).
Dzień imienin
Dzień imienin Biskupa Ireneusza Pękalskiego. We wszystkich
Biskupa Ireneusza Mszach św. w modlitwie powszechnej okolicznościowe
Pękalskiego
wezwanie w intencji Księdza Biskupa
Św. Ireneusza,
biskupa
i męczennika

Św. Ireneusz urodził się w Smyrnie, porcie nad Morzem
Egejskim (obecnie Izmir w Turcji). Jego imię zawiera w sobie
greckie słowo „eirene” – pokój. Zasłynął jako ten, który głosił
Chrystusa jako Księcia Pokoju. Był uczniem św. Polikarpa,
który z kolei dobrze znał św. Jana Apostoła. Od św. Polikarpa
uczył się fascynacji prawdą. W okresie, kiedy mnożyły się
herezje, św. Ireneusz odważnie bronił nauczania Kościoła.
Wiernie bronił tradycji apostolskiej i zasady, że Biblię może
właściwie czytać tylko Kościół. Został kapłanem diecezji
lyońskiej. W 177 r. w imieniu tego Kościoła wyjechał do
Rzymu, aby zawieźć papieżowi Eleuteriuszowi słynny „list
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28.06.2016
wtorek

60. rocznica
Poznańskiego
Czerwca

29.06.2016
środa

UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA

29.06.2016
środa

19. rocznica
święceń biskupich
Arcybiskupa
Marka
Jędraszewskiego,
Metropolity
Łódzkiego

męczenników lyońskich”. Nie mając 40 lat, został następcą
biskupa Potyna na stolicy biskupiej w Lyonie. Św. Ireneusz
musiał pokonać dwóch wrogów: zewnętrznego w postaci
pogaństwa i judaizmu oraz wewnętrznego w postaci herezji
gnostyckiej i montanizmu. W swoim najbardziej znanym dziele
„Przeciw herezjom” walczył zwłaszcza z herezją gnostycyzmu.
Przypuszcza się, że zginął śmiercią męczeńską około 202 r.
Warto wzywać jego wstawiennictwa w modlitwie o czystość
wiary, o rozwój życia duchowego, a także za pasterzy Kościoła.
60. rocznica Poznańskiego Czerwca, pierwszego strajku
generalnego w PRL (1956)
Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Bazylika
Archikatedralna, Msza św. godz. 12.00 (możliwość uzyskania
odpustu zupełnego dla osób posiadających dewocjonalia
poświęcone przez papieża i biskupa)
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz
ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z
pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie,
że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy
chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla
Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i
sanktuaria. Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki
obu Apostołów w jednym dniu opinia, dzisiaj uznawana za
mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego
samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu
Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i
na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie,
że był to dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo
dawny zwyczaj, że święta liturgiczne obchodzono
w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) wyznawców.
Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem: blacharzy,
budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy,
rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas
epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże.
W czasie pontyfikatu papieża Benedykta XVI Kościół
obchodził Rok św. Pawła w związku z jubileuszem 2000 lat od
narodzin Apostoła Narodów (2008-2009)
 19. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa
Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego,
Metropolity Łódzkiego ( Msza Św. godz. 12.00,
Bazylika Archikatedralna)
 3. rocznica przyjęcia paliusza przez Arcybiskupa
Metropolitę Łódzkiego Marka Jędraszewskiego.
 12 rocznica powstania Metropolii Łódzkiej
 W głównej Mszy św. po modlitwie po komunii św.
hymn dziękczynny Te Deum
 We wszystkich Mszach św. w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Arcybiskupa
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29.06.2016
środa
29.06.2016
środa

30.06.2016
czwartek

Metropolity
Dnia 17 maja 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował
ks. Marka
Jędraszewskiego
biskupem
pomocniczym
Archidiecezji Poznańskiej. Święcenia biskupie otrzymał z rąk
arcybiskupa Juliusza Paetza dnia 29 czerwca 1997 roku w
Poznaniu
Zbiórka ofiar na tacę na potrzeby Stolicy Apostolskiej

Zbiórka ofiar
75. rocznica
śmierci Ignacego
Jana
Paderewskiego
105. rocznica
urodzin
Czesława Miłosza

75. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego (18601941), pianisty, kompozytora, pedagoga, polityka
105. rocznica urodzin Czesława Miłosza (1911-2004), poety,
eseisty, tłumacza, literaturoznawcy, laureata literackiej Nagrody
Nobla

LIPIEC 2016
1-2.07.2016

Ogólnopolska
pielgrzymka
nauczycieli i
wychowawców
Światowy Dzień
Architektury

79 . Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na
Jasną Górę
1 lipca - XV Ogólnopolskie Sympozjum Nauczycieli na Jasnej
Górze.
Światowy Dzień Architektury

2.07.2016
sobota

Najświętszej
Maryi Panny
Kodeńskiej
(diecezja
siedlecka)

2.07.2016
sobota

Najświętszej
Maryi Panny
Licheńskiej

W Kodniu nad Bugiem znajduje się sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Kodeńskiej, Matki Jedności. Opiekują się nim
obecnie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. W głównym ołtarzu
kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który według
tradycji został namalowany w VI w. przez św. Augustyna
z Canterbury na prośbę papieża Grzegorza I, jako kopia rzeźby
Matki Bożej, która znajdowała się w jego prywatnej kaplicy. Papież
postanowił podarować rzeźbę Leanderowi, arcybiskupowi Sewilli,
który umieścił ją w sanktuarium w Guadalupe w Hiszpanii.
Obraz został ukoronowany 15 sierpnia 1723 roku przez biskupa
łuckiego Stefana Rupniewskiego jako trzeci z kolei obraz Matki
Bożej na prawie papieskim na ziemiach Rzeczypospolitej (po
obrazie Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Trockiej).
W bazylice Matki Bożej Bolesnej w Licheniu wierni otaczają
szczególnym kultem obraz Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej
Królowej Polski. Jest on olejną kopią wizerunku Matki Bożej
Cierpliwie Słuchającej. Ukazuje górną część postaci Maryi, z głową
zwróconą w lewo i pochyloną ku dołowi. Po obu stronach brzegi
szat Maryi zostały przyozdobione symbolami Męki Pańskiej. Na
piersiach znajduje się orzeł w koronie. Pod postacią Madonny
widnieje wstęga z napisem: "Królowo Polski, udziel pokoju dniom
naszym!" Obraz został koronowany przez kard. Stefana
Wyszyńskiego w dniu 15 sierpnia 1967 r. W sanktuarium
licheńskim, którym opiekują się księża marianie, w 1999 r. modlił
się św. Jan Paweł II. Dokonał wówczas poświęcenia nowego
kościoła. Zachęcał wówczas: "Zgromadzeni na tej (...) modlitwie w
licheńskim sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki, błagajmy Ją

1.07.2016
piątek
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2.07.2016
sobota

Najświętszej
Maryi Panny
Tuchowskiej
(diecezja
tarnowska)

2.07.2016
sobota

50. rocznica
śmierci Jana
Brzechwy

3.07.2016
niedziela

14. NIEDZIELA
ZWYKŁA

3.07.2016
niedziela

ŚWIĘTO ŚW.
TOMASZA,
APOSTOŁA

wszyscy - biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę
żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego.
Wiarę, która każdego dnia karmi się modlitwą, umacnia
sakramentami świętymi i czerpie z bogactwa Ewangelii
Chrystusowej; wiarę mocną, która nie lęka się żadnych trudności,
ani cierpień czy niepowodzeń, bo oparta jest na przekonaniu, że
«dla Boga nie ma nic niemożliwego» (por. Łk 1, 37); wiarę
dojrzałą, bez zastrzeżeń, która współdziała z Kościołem świętym
w autentycznym budowaniu mistycznego Ciała Chrystusa".
W głównym ołtarzu świątyni "króluje" Matka Boża Tuchowska Pani Tarnowskiej Ziemi. Cudowny obraz, Przedstawia Matkę Bożą
z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce.
Pierwsze wzmianki o pielgrzymkach do Tuchowa pochodzą z XVI
wieku. W 1641 r. cuda zostały potwierdzone powagą Kościoła, co
przyczyniło się do ożywienia kultu. Na miejscu drewnianego
kościółka stanęła w 1683 r. obecna murowana świątynia.
Pierwszymi opiekunami sanktuarium byli benedyktyni. Po ich
kasacie przez pewien czas (1820-1843) byli tu jezuici. Od 1893 r.
pracują tutaj redemptoryści. To oni rozbudowali kościół i klasztor,
doprowadzając też do aktu koronacji, którego dokonał biskup
tarnowski Leon Wałęga w dniu 2 października 1904 roku.
50. rocznica śmierci Jana Brzechwy (1900-1966), poety, satyryka,
tłumacza
Jan Brzechwa, właściwie Jan Wiktor Lesman, ps. Szer-Szeń,
Inspicjent Brzeszczot (ur. 15 sierpnia 1898[a] w Żmerynce, zm. 2
lipca 1966 w Warszawie) – polski poeta pochodzenia żydowskiego,
autor wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych
tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej.
Był wnukiem warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda
Lesmana, a przy tym kuzynem (po stronie ojca) poety Bolesława
Leśmiana

Tomasz Apostoł – postać biblijna, jeden z 12 apostołów Chrystusa,
męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego,
anglikańskiego, luterańskiego, ormiańskiego, koptyjskiego,
syryjskiego i prawosławnego. Święty ten wymieniany jest
w Modlitwie Eucharystycznej (Communicantes) Kanonu
rzymskiego. Jest adresatem modlitw wiernych w chwilach
zwątpień.
Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi
Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma Świętego,
jedynie Dzieje Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz,
zwany także Didymos, czyli Bliźniak, należał do ścisłego grona
Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest gotów
pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas
Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu,
kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19nn.);
nad jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu
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ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2). Osobą św. Tomasza
Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska.
Powstało też wiele apokryfów jemu przypisywanych. Św. Tomasz
został pochowany w Mailapur (przedmieście dzisiejszego
Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do
Edessy, potem na wyspę Chips, a w 1258 r. do Ortony w Italii.
Św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi,
Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów,
kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów.
135. rocznica urodzin Augusta Hlonda (1881-1948), kardynała,
prymasa Polski, salezjanina, Sługi Bożego.
Proces beatyfikacyjny Augusta Hlonda trwa od 1992.

5.07.2016
wtorek

135. rocznica
urodzin
Augusta
Hlonda

6.07.2016
środa

Bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej,
dziewicy.

Maria Teresa Ledóchowska (ur. 29 kwietnia 1863 w Loosdorf,
zm. 6 lipca 1922 w Rzymie) – siostra Urszuli Ledóchowskiej,
polska misjonarka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
św. Piotra Klawera (klawerianki, SSPC), dziewica i błogosławiona
Kościoła rzymskokatolickiego.
Działalność bł. Marii Teresy Ledóchowskiej polegała przede
wszystkim na niesieniu pomocy misjom, intensywnej pracy
publicystycznej i odczytowej oraz budzeniu powołań misyjnych
w krajach europejskich. W 1894 roku założyła Sodalicję św. Piotra
Klawera dla Misji Afrykańskich, przekształconą następnie
w Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (patronem
zgromadzenia jest hiszpański jezuita, misjonarz i apostoł
niewolników z XVII wieku).
Zasługi bł. Marii Teresy Ledóchowskiej na polu misji i walki
z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki” (chociaż nigdy
Afryki nie odwiedziła). 19 października 1975 r. Papież Paweł VI
zaliczył ją w poczet błogosławionych, a na prośbę biskupów
polskich ogłosił 20 stycznia 1976 roku patronką dzieła współpracy
misyjnej w Polsce. Od 1934 jej ciało znajduje się w domu
generalnym Sodalicji.

6.07.2016
środa

Dzień
Patronalny
Apostolstwa
Chorych

Dzień patronalny Apostolstwa Chorych
e-mail: sekretariat@apchor.pl , strona internetowa: www.apchor.pl
Krajowym Duszpasterzem Apostolstwa Chorych jest ks. Wojciech
Bartoszek. Apostolstwo Chorych jest wspólnotą osób, które dzięki
ścisłemu zjednoczeniu z cierpiącym i zmartwychwstałym
Chrystusem odkrywają powołanie do złożenia duchowej ofiary ze
swojego cierpienia, stając się przez to szczególnymi świadkami dla
innych. Dzięki ofiarowaniu zasług płynących z tej duchowej drogi,
cierpiący mogą wyprosić u Boga łaski dla całego Kościoła. [...]
Początki wspólnoty chorych odkrywających wartość cierpienia
sięgają XIX w. Powołanie do ofiarowania cierpienia wiąże się
z akcentowaną zwłaszcza na Soborze Trydenckim teologią ofiary,
która znajdowała odzwierciedlenie w duchowości poszczególnych
osób oraz wspólnot religijnych. [...]
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6.07.2016
środa

Matki Bożej
Uzdrowienia
Chorych

Święto Matki Bożej Uzdrowienia Chorych ustanowił papież
Paweł VI i mianował Ją główną Patronką Apostolstwa Chorych w
Polsce . Od 1968 r. to Jej wspomnienie obchodzone jest 6 lipca
każdego roku. Zaufanie Maryi jako Uzdrowicielce Chorych ma
swoje źródło w Jej własnym cierpieniu. Macierzyństwo Matki
Zbawiciela od samego początku było bowiem naznaczone ofiarą:
„A twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2,35). Maryja, mimo że nie
cierpiała fizycznie, całkowicie brała udział w męce Chrystusa.
Zatem każdy nasz ból, fizyczny czy duchowy, może znaleźć
ukojenie w Jej Matczynym Sercu. Maryjne sanktuaria przepełnione
są licznymi wotami dziękczynnymi, świadectwami uzdrowionych
czy imitacjami chorujących części ciała. Wszystko to jest znakiem
realnej obecności i troski Maryi.

8.07.2016
piątek

Św. Jana z
Dukli prezbitera

Jan z Dukli (ur. ok. 1414 w Dukli, zm. 29 września 1484 we
Lwowie) – polski święty katolicki, pustelnik, franciszkanin, pod
koniec życia w surowszej gałęzi zakonu: bernardynach.
Wstawiennictwu św. Jana przypisuje się cudowne ocalenie Lwowa
w roku 1648 podczas oblężenia przez wojska Bohdana
Chmielnickiego.
Papież Klemens XII ogłosił Jana z Dukli błogosławionym w roku
1733, a Jan Paweł II kanonizował błogosławionego w Dukli 10 VI
1997 r. Relikwie św. Jana przebywają w Dukli w Kościele Ojców
Bernardynów. Wspomniany papież Klemens XII na prośbę króla,
biskupów i kapituł katedralnych ogłosił w roku 1739 bł. Jana
patronem Korony i Litwy. Św. Jan jest patronem Archidiecezji
Przemyskiej, Lwowa, rycerstwa polskiego, jego postać widnieje
w herbie Dukli
W kolekcie mszalnej wspomina się, że Bóg obdarzył św. Jana
cnotami: pokory i cierpliwości, o co też Pana prosimy. Modlitwa
nad darami zawiera prośbę, abyśmy nie mieli ducha wyniosłości,
ale zostali wywyższeni w wiecznej chwale dzięki wstawiennictwu
naszego Patrona, człowieka pokornego i cierpliwego dzięki ofierze
mszalnej. Po Komunii zanosimy do Boga błaganie, abyśmy za
przykładem św. Jana z Dukli zawsze przede wszystkim szukali
Boga i wobec świata nosili w sobie obraz zmartwychwstałego
Chrystusa.

10.07.2016
niedziela
11.07.2016
poniedziałek

15. NIEDZIELA
ZWYKŁA
ŚWIĘTO ŚW.
BENEDYKTA,
OPATA,
PATRONA
EUROPY

Św. Benedykt z Nursji (480-547) opracował regułę zakonną, którą
do 1595 roku zastosowało ponad 100 zakonów, a jeden z nich nosi
nazwę Zakonu Benedyktynów. Papież Paweł VI w 1964 roku,
w trakcie Soboru Watykańskiego II, ogłosił św. Benedykta
patronem Europy, uznając jego wkład w łączenie tradycji
Wschodu i Zachodu. Świętemu przysługuje tytuł patriarchy
monastycyzmu Zachodu.
Benedykt z Nursji, opat należy do najgłośniejszych postaci
w Kościele łacińskim. Wsławił się niezwykle mądrą i wyważoną
regułą, która stała się podstawą dla bardzo wielu późniejszych
rodzin zakonnych na Zachodzie. Przez założony przez siebie zakon
Benedykt przyczynił się nie tylko do pogłębienia życia religijnego
w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Jego synowie
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duchowi zasłużyli się najwięcej dla pozyskania Chrystusowi ludów
germańskich. Te racje skłoniły Pawła VI do tego, by w 1964 r.
wyróżnić św. Benedykta zaszczytnym tytułem głównego patrona
Europy.
Chociaż św. Benedykt zajmuje w dziejach Kościoła katolickiego
poczesne miejsce, udokumentowane wiadomości o nim są nikłe.
Podstawowym źródłem jest dzieło św. Grzegorza I Wielkiego,
papieża, przedtem mnicha benedyktyńskiego, który żył w czasach
bliskich św. Benedykta.
W Polsce najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest
Tyniec. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem
(+ 997)
4. rocznica nominacji Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego
Marka Jędraszewskiego. W głównej Mszy św. po modlitwie po
komunii św. hymn dziękczynny Te Deum. We wszystkich Mszach
św. w modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie w
intencji Arcybiskupa Metropolity.
Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował
bp. Marka Jędraszewskiego Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim.

11.07.2016
poniedziałek

4. rocznica
nominacji
Arcybiskupa

12.07.2016
wtorek

Św. Brunona
Bonifacego
z Kwerfurtu,
biskupa i
męczennika

Bruno urodził się w 974 r. Był w młodości kapelanem cesarza
Ottona III. W 998 r. wstąpił do Benedyktynów. Otrzymał święcenia
biskupie w Magdeburgu. W roku 1009 r. poniósł śmierć męczeńską
w Prusach.

12.07.2016
wtorek

20 rocznica
śmierci
Grzegorza Palki

20 rocznica śmierci Grzegorza Palki (1950-1996) działacza
związkowego i polityka związanego z Łodzią

13.07.2016
środa

58. rocznica
Arcybiskupa
Seniora
Władysława
Ziółka

58. rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Seniora Władysława
Ziółka. We wszystkich Mszach św. w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Arcybiskupa Seniora.

13.07.2016
środa

Świętych
Andrzeja
Świerada
i Benedykta
Pustelników

Wśród świętych, których w lipcu przypomina Kościół, są dwaj
przyjaciele – święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt.
Choć żyli w czasach, kiedy na ziemiach polskich chrześcijaństwo
dopiero się kształtowało i byli jednymi z pierwszych Polaków
wyniesionych do chwały ołtarzy (1083 r.), ich życie może stanowić
dla nas, żyjących na początku trzeciego tysiąclecia, drogowskaz na
drodze do świętości. Swoje życie związali z benedyktynami.
Czego uczą nas Święci Pustelnicy? Najpierw stawiania Boga na
pierwszym miejscu w każdym czasie i w każdej sytuacji. Wskazują
również na wagę modlitwy i postów w rozwoju życia duchowego,
a także na pracę, która ma prowadzić do świętości.
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15.07.2016
piątek

Św.
Bonawentury
biskupa
i doktora
Kościoła

15.07.2016
piątek

Rocznica bitwy
pod
Grunwaldem
140 rocznica
śmierci
Aleksandra
Fredry

15.07.2016
piątek

16.07.2016
sobota

Najświętszej
Maryi Panny z
Góry Karmel
(Matki Bożej
Szkaplerznej)

17.07.2016
niedziela
17-20.07.
2016
19-25.07.
2016

16. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Kongres
młodzieży
polonijnej
Światowe Dni
Młodzieży
Dni
w Diecezjach

Św. Bonawentura – olbrzym umysłu i serca.
Św. Bonawentura (1221-1274) to drugi, obok św. Tomasza
z Akwinu, olbrzym umysłu i serca – epoki średniowiecza. Jest
uznawany powszechnie za klasyka szczytowego okresu scholastyki
oraz za jedną z największych postaci XIII wieku.
Papież Sykstus V w roku 1588 porównał obu tych świętych
i myślicieli - Tomasza i Bonawenturę - do dwóch kandelabrów,
które oświecają światłem swej mądrości cały Kościół.
Giovanni Fidanza, bo tak właściwie nazywał się św. Bonawentura,
urodził się około roku 1221 w Bagnoregio niedaleko Viterbo, we
Włoszech. Legenda głosi, że jako maleńkie dziecko został
cudownie uzdrowiony przez wstawiennictwo św. Franciszka.
606. rocznica bitwy pod Grunwaldem (1410)
140 rocznica śmierci Aleksandra Fredry , poety, komediopisarza
(1793-1876)
Aleksander Fredro hrabia herbu Bończa (ur. 20 czerwca 1793 w
Surochowie, zm. 15 lipca 1876 we Lwowie) – tworzył w epoce
romantyzmu.

Dzisiejsze wspomnienie zwraca nas ku Maryi objawiającej się na
górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii
proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku po
Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez Turków,
duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne na
Karmelu.
Maryja ofiarowuje szkaplerz karmelitański św. Szymonowi
Stockowi. Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do
czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock,
szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie
błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw
w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą
Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona brązową szatę,
wypowiadając jednocześnie słowa: "Przyjmij, najmilszy synu,
szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla
ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia
piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach,
przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania". Szymon Stock
z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej
rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie.
Kongres młodzieży polonijnej w Warszawie
Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej - pobyt
młodzieży całego świata w polskich diecezjach jako przygotowanie
do 31. Światowych Dni Młodzieży
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20.07.2016
środa

Bł. Czesława,
prezbitera

22.07.2016
piątek

Św. Marii
Magdaleny

23.07.2016
sobota

ŚWIĘTO ŚW.
BRYGIDY,
ZAKONNICY,
PATRONKI
EUROPY

23.07.2016
sobota

65 rocznica
śmierci
kardynała
Adama Sapiehy

Bł. Czesław Odrowąż OP (ur. ok. 1175-80 w Kamieniu Śląskim,
zm. 15 lipca 1242 we Wrocławiu) – błogosławiony Kościoła
katolickiego, prezbiter, polski dominikanin, w 1963 ogłoszony
patronem Wrocławia. Jan Długosz przytacza barwną legendę, jak
Czesław swoją modlitwą uratował Wrocław od najazdu Tatarów
i całkowitego zniszczenia w roku 1241. Czesław stał się więc
założycielem rodziny dominikańskiej na ziemi czeskiej.
Według biblijnej relacji Maria pochodziła z Magdali – „wieży ryb”
nad Jeziorem Galilejskim, ok. 4 km na północny zachód od
Tyberiady. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów (Mk16,9;
Łk8,2). Odtąd włącza się ona do grona Jego słuchaczy i wraz
z innymi niewiastami troszczy się o wędrujących z Nim ludzi.
Maria Magdalena była jedną z trzech niewiast, które udały się do
grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty
(J 20, 1). Kiedy Magdalena ujrzała kamień od grobu odwalony,
przerażona, że Żydzi zbezcześcili ciało ukochanego Zbawiciela,
wyrzucając je z grobu w niewiadome miejsce, pobiegła do
Apostołów i powiadomiła ich o tym. Potem sama wróciła do grobu
Pana Jezusa. Zmartwychwstały Jezus ukazał jej się jako ogrodnik (J
20, 15). Ona pierwsza powiedziała Apostołom, że Chrystus żyje
(Mk 16, 10; J 20, 18). Dlatego też jest nazywana apostola
Apostolorum - apostołką Apostołów, a Kościół przez długie stulecia
recytował w jej święto uroczyste wyznanie wiary. Wschód i
Zachód, oddając hołd Magdalenie, obchodzą jej pamiątkę tego
samego dnia - 22 lipca.
Św. Brygida Szwedzka (1303-1373) – żona, matka 8. dzieci, a
także założycielka Zakonu Najświętszego Zbawiciela, zwanego
także Zakonem Brygidek. Miała liczne objawienia, które zostały
spisane i zgromadzone w księdze pt. „Objawienia niebieskie”.
Papież Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy w 1999 roku.
Brygida Szwedzka urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło
Uppsali. Według żywotów Brygida miała od dziecka cieszyć się
oznakami szczególnej przyjaźni Pana Jezusa. W wieku 13 lat
została wydana za mąż, małżeńska para doczekała się ośmiorga
dzieci, w śród nich św. Katarzyny Szwedzkiej. Po śmierci męża
zdecydowała się na życie zakonne, a po otrzymaniu od króla
szwedzkiego posiadłości ziemskich na terenie Szwecji – założyła
tam klasztor dla nowego zakonu brygidek.
1 października 1999 r. św. Jan Paweł II ogłosił św. Brygidę
patronką Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą
Benedyktą od Krzyża). Św. Brygida jest także patronką Szwecji,
pielgrzymów oraz dobrej śmierci.
65 rocznica śmierci kardynała Adama Sapiehy (1867-1951)
Adam Stefan Sapieha, Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef
Sapieha herbu Lis (ur. 14 maja 1867 w Krasiczynie, zm. 23 lipca
1951 w Krakowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup
diecezjalny krakowski w latach 1911–1951 (od 1926 arcybiskup
metropolita), kardynał prezbiter od 1946, senator I kadencji w II
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1923. Przez historyków
uznawany za jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła
polskiego I połowy XX wieku. Nazywany Księciem Niezłomnym.
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24.07.2016
niedziela

17. NIEDZIELA
ZWYKŁA

25-31.07.
2016

31 Światowe
Dni Młodzieży

28-31.07.
2016

Papież
Franciszek
w Polsce
17.
Ogólnopolski
Tydzień św.
Krzysztofa

24-30.07.
2016

24.07.2016
niedziela

25.07.2016
poniedziałek

Akcja św.
Krzysztofa
Św. Kingi,
dziewicy

ŚWIĘTO ŚW.
JAKUBA,
APOSTOŁA

31. Światowe Dni Młodzieży z udziałem Ojca Świętego
Franciszka w Krakowie
Pielgrzymka Papieża Franciszka
Rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa,
podejmujący inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na drodze. MIVA
Polska zachęca do udziału w Akcji św. Krzysztofa: Podziękuj
Bogu za bezpieczne podróże i ofiaruj 1 gr za 1 km bezpiecznej jazdy
na środki transportu dla misjonarzy
Wspomnienie św. Krzysztofa - 25 lipca
Św. Kinga pochodziła z węgierskiej rodziny królewskiej Arpadów.
W wieku 5 lat została zaręczona z 13-letnim księciem krakowskosandomierskim, Bolesławem i aż do ślubu w wieku 12 lat
wychowywała się razem z przyszłym mężem na dworze
w Sandomierzu.
Księżna, która od dziecka pragnęła całkowicie poświęcić się Bogu,
skłoniła męża do wspólnego złożenia ślubu czystości (stąd
przydomek księcia - Wstydliwy).
Zgodnie z legendą sprowadziła do Polski sól. Dowodem miał być
pierścień wrzucony przez nią do szybu kopalni na Węgrzech
i znaleziony w pierwszej bryle soli wydobytej w Bochni. Przyjmuje
się, że Kinga faktycznie doprowadziła do uruchomienia pierwszego
szybu solnego w Polsce – zrobili to sprowadzeni przez nią
węgierscy górnicy.
Po śmierci Bolesława wstąpiła do ufundowanego przez siebie
klasztoru klarysek w Starym Sączu. Według tradycji przyczyniła się
do wprowadzenia pieśni, pacierzy i chóralnego śpiewu sióstr
w języku polskim.
Beatyfikowana została przez papieża Aleksandra VIII w 1690 r.
Ćwierć wieku później papież Benedykt XIII ogłosił ją patronką
Polski i Litwy. Świętą została ogłoszona 16 czerwca 1999 r. przez
papieża Jana Pawła II.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
zatwierdziła św. Kingę jako patronkę samorządowców w Polsce.
Podczas sesji
25.08.2007 w Szczawnicy dokument Stolicy
Apostolskiej odczytany został tamtejszym radnym - inicjatorom
pomysłu.
Przez wieki Jakub Starszy, Apostoł należał do najpopularniejszych
świętych. Wierni przez długi czas oddawali temu apostołowi
największą cześć pośród Dwunastu. Razem z Piotrem i Janem
cieszył się wielka serdecznością Jezusa i wraz z nimi należał do
umiłowanych uczniów. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira
i Przemienienia Pańskiego. Towarzyszył Jezusowi w Ogrodzie
Oliwnym. Po Zmartwychwstaniu Jezusa Jakub miał nadal głosić
Ewangelię, aż w końcu na rozkaz Heroda Agryppy I został ścięty w
Jerozolimie. Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba
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25.07.2016
poniedziałek

Dzień
kierowców
Św. Krzysztofa,
męczennika

25.07.2016
poniedziałek

1000. rocznica
urodzin
Kazimierza I
Odnowiciela

zostały sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii.
Nazwa Compostella ma się wywodzić od łacińskich słów Campus
stellae (Pole gwiazdy), bowiem relikwie Świętego, przywiezione
najpierw do miasta Iria, zaginęły - dopiero w IX w. miał je odnaleźć
biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago
znaczy zaś po polsku "święty Jakub". Te dwie nazwy łączy się w
jedno, stąd nazwa miasta brzmi dziś Santiago de Compostella. Do
dziś znajduje się tam grób św. Jakuba. W wiekach średnich po
Ziemi Świętej i Jerozolimie było to trzecie sanktuarium
chrześcijaństwa.
Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. in.
zakonów rycerskich walczących z islamem, czapników, hospicjów,
szpitali, kapeluszników, pielgrzymów, sierot.
Dzień kierowców pojazdów mechanicznych
Obchodzony w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa
Błogosławieństwo pojazdów mechanicznych
Imię Krzysztof wywodzi się z języka greckiego i oznacza tyle, co
„niosący Chrystusa”. O życiu św. Krzysztofa brak pewnych
wiadomości. Według późniejszych, ale prawdopodobnych
świadectw, opartych na tradycji, św. Krzysztof miał pochodzić
z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji. Tam miał ponieść śmierć
męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 roku.
Pewnej nocy usłyszał, że dziecko prosi o przeniesienie na drugi
brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął nieść. Dziecko stawało się coraz
cięższe, tak że w pewnym momencie Reprobusowi groziło
utonięcie. Dotarł jednak do drugiego brzegu i spytał "Kim jesteś?".
Usłyszał: "Jam jest Jezus, twój Zbawiciel. Dźwigając mnie,
dźwigasz cały świat". Na pamiątkę tego zdarzenia Reprobus miał
otrzymać greckie imię Christophoros, co oznacza „niosący
Chrystusa”.
W średniowieczu św. Krzysztof został zaliczony do grona
„Czternastu Wspomożycieli”, czyli do szczególnych patronów.
Opiekował się podróżnymi, pielgrzymami, przewodnikami,
flisakami, marynarzami.
1000. rocznica urodzin Kazimierza I Odnowiciela (1016-1058).
Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca
1058[1] w Poznaniu) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w
latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.
Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem lat
poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co
spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Książę został
wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec. W kraju
zapanował chaos. Brak centralnej władzy spowodował samowolę, a
nawet utworzenie na części terytorium niezależnego państewka
(Masław na Mazowszu). Doszło do powstania ludowego, a w
1039(?) najazdu księcia Czech Brzetysława.
Dopiero w 1039, a być może 1040 Kazimierz powrócił do kraju,
przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i
kościelnej. W polityce zagranicznej oparł się na sojuszu z Rusią. W
1047 ostatecznie pokonał Masława i przywrócił polskie panowanie
na Mazowszu. Przeniósł z Gniezna do Krakowa główny ośrodek

97

władzy państwowej i odnowił tamtejsze biskupstwo. Ufundował
opactwo benedyktynów w Tyńcu (1044). Zbrojnie opanował też
zagarnięty przez Czechów Śląsk (1050), jednak na zjeździe w
Kwedlinburgu w 1054 zgodził się płacić za niego Czechom
coroczny trybut.
26.07.2016
wtorek

Świętych
Joachima i
Anny
Rodziców
Najświętszej
Maryi Panny

26.07.2016
wtorek

W Brzezinach uroczystość św.
Anny Patronki
Miasta

29.07.2016
piątek

Św. Marty

Wspomnienie Świętach Anny i Joachima, Rodziców
Najświętszej Maryi Panny
26 lipca - Dniem wdzięczności wobec rodziców, dziadków i
emerytów.
Niewiele wiadomo o życiu Joachima, był starym kapłanem, który
wraz z żoną, żył w Jerozolimie. Byli bezdzietni. Pewnego dnia
anioł oznajmił Joachimowi, że urodzi się mu dziecko – i
rzeczywiście jego żona powiła Maryję. Liturgiczny obchód ku czci
rodziców Maryi pojawił się najpierw na Wschodzie. Wprowadził go
w 710 r. cesarz Justynian II pod tytułem Poczęcie św. Anny. Na
Zachodzie wprowadzono je późno. W Neapolu jest znane w wieku
X. Papież Urban VI bullą Splendor aeternae gloriae z 21 czerwca
1378 r. zezwolił na obchodzenie tego święta w Anglii. Juliusz II w
1522 r. rozszerzył je na cały Kościół i wyznaczył na 20 marca.
Paweł V zniósł jednak to święto w 1568 r., opierając swoją decyzję
na tym, że o rodzicach Maryi z ksiąg Pisma świętego nic nie
wiemy. Przeważyła jednak opinia, że należy im się szczególna
cześć. Dlatego Grzegorz XIII święto Joachima i Anny ponownie
przywrócił (1584). Z tej okazji wyznaczył jako dzień pamięci
26 lipca. Papież św. Pius X w 1911 roku wprowadził osobno święto
św. Joachima, wyznaczając dzień pamiątki na 16 sierpnia. Św. Anna
miała nadal swoje święto dnia 26 lipca. Reforma liturgiczna z roku
1969 połączyła na nowo imiona obojga pod datą 26 lipca.
W Brzezinach uroczystość Św. Anny Głównej Patronki Miasta
Dekretem wydanym przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów św. Anna została ogłoszona patronką Brzezin
w archidiecezji łódzkiej. Święta czczona jest jako patronka
szczęśliwych małżeństw, dzieciństwa, opiekunka pomyślnych
narodzin, ale też tkaczy i krawców, czyli społeczności, które
budowały Brzeziny.
To ważne dla historii miasta wydarzenie związane jest
z przypadającymi w tym roku trzema rocznicami: 295. rocznicą
powstania modrzewiowego kościoła św. Anny, 650-leciem
potwierdzenia nadania praw miejskich dla Brzezin przez króla
Kazimierza II Wielkiego oraz 875. jubileuszem erygowania parafii
w Brzezinach (30.10.2014 roku).
Marta pochodziła z Betanii, miasteczka położonego na wschodnim
zboczu Góry Oliwnej, w pobliżu wioski Betfage, odległego od
Jerozolimy o ok. 3 km drogi. Była siostrą Marii i Łazarza, których
Chrystus darzył swą przyjaźnią. Bardzo wiele razy gościła Go w
swoim domu. Św. Łukasz opisuje szczegółowo jedno ze spotkań
(Łk 10, 38-42). Martę wspomina w Ewangelii św. Jan, odnotowując
wskrzeszenie Łazarza. Wyznała ona wtedy wiarę w Jezusa jako
Mesjasza i Syna Bożego (J 11, 1-45). Ewangelista Jan opisuje także
wizytę Jezusa u Łazarza na sześć dni przed wieczerzą paschalną,
gdzie posługiwała Marta (J 12, 1-11). Właśnie z Betanii Jezus
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29.07.2016
piątek

31.07.2016
niedziela
31.07.2016
niedziela

31.07.2016
niedziela

wyruszył triumfalnie na osiołku do Jerozolimy w Niedzielę
Palmową (Mk 11, 1). Wreszcie w pobliżu Betanii Pan Jezus wstąpił
z Góry Oliwnej do nieba (Łk 24, 50).
Rocznica
Rok 1423 - 29 lipca – Nadanie Łodzi praw miejskich przez króla
nadania Łodzi
Władysława Jagiełło w Przedborzu nad Pilicą, a tym samym
praw Miejskich przywilejów handlowych (prawo odbywania targów we środy
i dwóch jarmarków rocznie).
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
18. NIEDZIELA Zbiórka ofiar do puszek na działalność Caritas Archidiecezji
ZWYKŁA
Łódzkiej
zbiórka ofiar
Uroczystości
Uroczystości 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego –
72. rocznicy
Msza św. na Pl. Krasińskich
wybuchu
Powstania
Warszawskiego
Św. Ignacy z Loyoli, kapłan. Inigo Lopez de Loyola urodził się
Św. Ignacego
w roku 1491 w kraju Basków, jako trzynaste dziecko w zamożnym
z Loyoli,
rycerskim rodzie. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem
prezbitera
ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer
w wojsku wicekróla Nawarry W czasie walk hiszpańskofrancuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony
poważnie w nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku.
Rekonwalescencja była dla niego okresem łaski gruntownej
przemiany. Po powrocie do zdrowia zawiesił oręż przed cudownym
obrazem Matki Bożej w opactwie benedyktyńskim Montserrat i
zamieszkał w grocie pod Manrezą. Tu, w oparciu o dzieło opata
Garcii de Cisneros, napisał szkic sławnych „Ćwiczeń duchownych”.
W 1523 roku przez Rzym, Wenecję udał się do Ziemi Świętej.
Chciał tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań
tamtejszego legata papieskiego wrócił do kraju. Uczył się, a
następnie studiował w Barcelonie, Alcala, Salamance, Paryżu. Tam
15 sierpnia 1534 roku wraz z sześciu przyjaciółmi złożywszy śluby
ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu
Świętemu, dał początek nowemu zakonowi, zwanemu
Towarzystwem Jezusowym. W 1537 roku Ignacy przyjął święcenia
kapłańskie. Papież Paweł III zatwierdził nową wspólnotę w 1540
roku. Wkrótce potem św. Ignacy został wybrany przełożonym
generalnym, urząd ten piastował do śmierci. Pozostawił po sobie 7
tysięcy listów, zawierających nieraz cenne pouczenia duchowe,
"Opowiadanie pielgrzyma" oraz "Dziennik duchowy" - świadectwo
ignacjańskiej mistyki. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości
mają szczególne znaczenie jego "Konstytucje" zakonu, w których
zniósł obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania
reguły klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej
modlitwy myślnej, liturgię jako źródło życia duchowego, oraz
"Ćwiczenia duchowne" - pierwowzór rekolekcji. W swoim
nauczaniu przypominał, że człowiek musi dokonać pewnego
wysiłku, aby współpracować z Bogiem. Św. Ignacy zmarł 31 lipca
1556 roku, przepowiedziawszy datę swej śmierci. Beatyfikowany
przez Pawła V (1609), kanonizowany przez Grzegorza XV (1622).
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Jest patronem trzech diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów;
dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów,
żołnierzy oraz rekolekcji. Jego relikwie spoczywają w rzymskim
kościele Di Gesu.

SIERPIEŃ 2016
miesiąc dobrowolnego daru abstynencji
1.08.2016
poniedziałek

Dzień modlitw za
spowiedników
i teologów
moralistów

1.08.2016
poniedziałek

Św. Alfonsa
Marii
Liguoriego,
biskupa i doktora
Kościoła

1.08.2016
poniedziałek

91. rocznica
wstąpienia
Helenki
Kowalskiej do
klasztoru
Narodowy Dzień
Pamięci
Powstania
Warszawskiego

1.08.2016
poniedziałek

1.08.2016
poniedziałek

72 rocznica
śmierci Sługi
Bożego ks.
Tadeusza
Burzyńskiego

1 sierpnia obchodzimy Dzień Modlitw za Spowiedników
i Teologów Moralistów. Sakrament pokuty i pojednania, to obok
Eucharystii, jeden z sakramentów, które najbardziej przemieniają
człowieka. On nie tylko przyczynia się do naszego nawracania się
ku Bogu, ale także pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia.
Dobrze więc, że jest taki czas, w którym więcej modlitwy będzie
płynąć w intencji naszych stałych spowiedników i kierowników
duchowych. Być może będzie to także okazja, by móc pomodlić
się o dobrego spowiednika dla siebie.
Alfons Maria Liguori (ur. 27 września 1696 w Marianella koło
Neapolu, zm. 1 sierpnia 1787 w Pagani koło Neapolu) – włoski
duchowny katolicki, założyciel redemptorystów, biskup,
kaznodzieja i poeta, święty Kościoła katolickiego, doktor
Kościoła.
Św. Alfons uczył, że świętość jest powszechnym powołaniem
wszystkich ludzi. Mówił przede wszystkim o miłości Boga do
człowieka, o cierpiącym za nas Chrystusie oraz o tym, jak
człowiek może odpowiedzieć na tak wielką miłość Boga.
Szczególną moc jego słowom nadawały kazania o Jezusie
ukrzyżowanym. Mówił: Jeśli ktoś nie pokocha Jezusa
ukrzyżowanego, nie pokocha Go nigdy. Z głoszeniem przez św.
Alfonsa miłości Bożej i umiłowania Jezusa cierpiącego łączyło się
konsekwentne wezwanie do radykalnego nawrócenia. Polegać ono
miało w rzeczywistości na tym, by na miłość Boga odpowiedzieć
świętością codziennego życia.
91. rocznica wstąpienia Helenki Kowalskiej – św. Siostry
Faustyny – do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

72. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego.
Bazylika Katedralna, Msza św. o godz. 12.00
Święto
państwowe
w
hołdzie
bohaterom
Powstania
Warszawskiego obchodzone od 2010 roku. Dla podkreślenia
ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który
umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
Tadeusz Burzyński (ur. 8 października 1914 w Chruślinnie, zm.
1 sierpnia 1944 w Warszawie) - Sługa Boży, męczennik, prezbiter,
uczestnik Powstania warszawskiego, drużynowy harcerski,
członek AK.
Pochodził z rodziny chłopskiej. Ucząc się w gimnazjum w
Łowiczu był drużynowym harcerskim. Przedwojenne harcerstwo
wychowało go w ideałach umiłowaniem wolności, patriotyzmem,
służbą dla społeczeństwa i Bogu. Po ukończeniu gimnazjum w
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2.08.2016
wtorek

Matki Bożej
Anielskiej
(Porcjunkuli)

3.08.2016
środa

20. rocznica
śmierci biskupa
Józefa
Rozwadowskiego
115. rocznica
urodzin
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego
Św. Jana Marii
Vianneya,
prezbitera

3.08.2016
środa

4.08.2016
czwartek

1933 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi,
które ukończył przyjmując 21 sierpnia 1938 r. święcenia
kapłańskie z rąk bp Włodzimierza Jasińskiego. Podczas studiów
kontynuował swoją działalność harcerską w Harcerskim Kręgu
Kleryckim w Łodzi. Po święceniach przeniósł się do Pęcherów i
kontynuował studia na wydziale teologicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. W tym okresie pełnił obowiązki kapelana w
Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. W
lipcu 1944 r. skierowany został by zastąpić ks. Jana Zieję na
stanowisku kapelana w warszawskim Domu SS Urszulanek
Najświętszego Serca Jezusa Konającego. Będąc członkiem Armii
Krajowej uczestniczył w Powstaniu warszawskim jako kapelan.
Został śmiertelnie ranny przy umierającym powstańcu po
wysłuchaniu spowiedzi i udzieleniu sakramentu Eucharystii.
Umierał w pełni świadomości modląc się: Jezu, kocham Cię! Jezu,
adoruję Cię!
Był pierwszym poległym w powstaniu duchownym. Przed
śmiercią sakramentu namaszczenia udzielił ks. Tadeuszowi
Burzyńskiemu salezjanin ks. Pisarski. Pośmiertnie odznaczony
został Krzyżem Walecznych (rozkaz Komendy Okręgu
Warszawskiego Armii Krajowej nr 23 z 27 sierpnia 1944 r.).
Relikwie ks. Tadeusza Burzyńskiego spoczywają w rodzinnym
grobie w Chruślinie.
Jest jednym z 122 sług Bożych, drugiej grupy męczenników z
okresu II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny
rozpoczął się 17 września 2003 roku, a na etapie diecezjalnym
toczy się w archidiecezji łódzkiej.
Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej obchodzone jest bardzo
uroczyście jako święto patronalne jedynie w kościołach i
klasztorach franciszkańskich.
Odpust Porcjunkuli - Matki Bożej Anielskiej.
Matka Boska Anielska -Taką nazwę miała kapliczka Porcjunkula
za czasów św. Franciszka. Nie jest wykluczone, że on sam jej dał
taką nazwę. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy
anielskie i dlatego dano jej tę nazwę.
20. rocznica śmierci biskupa Józefa Rozwadowskiego.

115. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego (1901-1981),
kardynała, prymasa Polski

Jan Maria Vianney OFS, proboszcz z Ars, (franc.) Jean Baptiste
Marie Vianney (ur. 8 maja 1786 w Dardilly koło Lyonu, zm.
4 sierpnia 1859 w Ars) − francuski ksiądz, tercjarz franciszkański,
święty katolicki.
Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4 VIII 1859 r. po 41 latach
pobytu w Ars. Został beatyfikowany w roku 1905 przez papieża
Piusa X, natomiast Pius XI kanonizował go w roku 1925 i w

101

5.08.2016
piątek

Rocznica
poświęcenia
rzymskiej
Bazyliki
Najświętszej
Maryi Panny,
Matki Bożej
Śnieżnej

6.08.2016
sobota

ŚWIĘTO
PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO

7.08.2016
niedziela
8.08.2016
poniedziałek

19. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Św. Dominika,
prezbitera

cztery lata później ogłosił św. Jana Marię Vianney'a patronem
wszystkich proboszczów Kościoła Katolickiego. W setną rocznicę
jego śmierci papież Jan XXIII wydał encyklikę, w której
przypomniał chrześcijańskiemu światu tę piękną postać. Osobie
świętego proboszcza z Ars Jan Paweł II poświęcił
wielkoczwartkowy list do kapłanów w roku 1987.
Przypadające dzisiaj wspomnienie dotyczy rocznicy poświęcenia
rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny „Większej”.
Przymiotnik ten wynika z faktu, że jest to pierwszy i największy
kościół rzymski poświęcony Maryi. Jest to także jedna
z pierwszych na świecie świątyń poświęconych Matce Bożej.
W Bazylice tej czci się Matkę Bożą Śnieżną. Według tradycji,
w 352 r. Maryja ukazała się papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu
patrycjuszowi Janowi, nakazując im budowę kościoła w miejscu,
które im wskaże. 5 sierpnia, w okresie upałów, Wzgórze
Eskwilińskie pokryło się śniegiem - tam zbudowano świątynię.
Musiała być ona niewielka i być może uległa zniszczeniu.
Sykstus III (432-440), pragnąc uczcić zakończenie soboru w
Efezie, na którym ogłoszono dogmat o Bożym Macierzyństwie
Maryi (Theotokos), postanowił przebudować gruntownie tę
bazylikę. Wspomnienie tego wydarzenia obchodzono pierwotnie
jedynie w samej bazylice, z czasem jednak kolejni papieże
rozszerzali je najpierw na teren Rzymu, a potem już całego
Kościoła.
W Polsce Święto Przemienienia Pańskiego znane jest od
XI wieku. Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej
chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny,
eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas
wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania
uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest
dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi
nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To
nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany.
To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie
wytyczone
Jego
wyznawcom.
Warunkiem
naszego
eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa,
wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana
w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła
dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi
być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.
Św. Dominik Guzman urodził się w Caleruega w Hiszpanii około
roku 1170. Zwalczał herezję albigensów. Założył Zakon
Kaznodziejski, który wkrótce rozszerzył się w całej Europie.
Zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 r. W ikonografii św. Dominik
przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są:
gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia - czasami złota,
księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe
łaty trzymający pochodnię w pysku (symbol zakonu: Domini
canes - "Pańskie psy"), różaniec.
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9.08.2016
wtorek

ŚWIĘTO ŚW.
TERESY
BENEDYKTY
OD KRZYŻA,
DZIEWICY
I MĘCZENNICY,
PATRONKI
EUROPY

9.08.2016
wtorek

Wspomnienie
pierwszych
polskich
misjonarzy
męczenników

9.08.2016
wtorek

95 rocznica
powołania WSD
w Łodzi

Św. Edyta Stein, znana także jako św. Teresa Benedykta od
Krzyża (1891-1942) była Żydówką z pochodzenia, obywatelką
Niemiec, twórczym filozofem i wykładowcą akademickim. W
1921 roku przeszła na katolicyzm, a w 1933 roku wstąpiła do
Zakonu Karmelitanek. Zmarła śmiercią męczeńską w obozie
Auschwitz. Jan Paweł II ogłosił ją patronem Europy w 1999 roku.
Wspomnienie liturgiczne przypada 9 sierpnia.
Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu
jako jedenaste dziecko głęboko wierzących Żydów: Zygmunta
i Augusty z domu Courant. Z licznego rodzeństwa wychowało się
tylko siedmioro dzieci. Niedługo po urodzeniu Edyty zmarł jej
ojciec. Rodzinny interes przejęła przedsiębiorcza matka,
zmieniając go w dobrze prosperującą i uznaną firmę. Chociaż w
domu gorliwie przestrzegano przepisów religii, Edyta w wieku 20
lat uważała się za ateistkę. W 1911 r. z doskonałymi wynikami
zdała egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we
Wrocławiu.
W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się
z autobiografią mistyczki i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila.
1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała imię
Teresa. Jej rozwój duchowy odbywał się głównie w klasztorze
Sióstr Dominikanek św. Magdaleny. Przeniosła się do Kolonii,
gdzie 14 października 1933 r. wstąpiła do Karmelu. 15 kwietnia
następnego roku otrzymała habit karmelitański. 2 sierpnia 1942 r.
podczas masowego aresztowania Żydów została aresztowana
przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie,
wraz z siostrą Różą, 7 sierpnia deportowano ją do obozu w
Auschwitz. Tam 9 sierpnia 1942 roku obie zostały zagazowane i
spalone.
Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r.
św. Jan Paweł II, kanonizował ją zaś 11 października 1998 roku.
Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r.
ogłosił ją - wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną ze
Sieny - patronką Europy.
5.12.2015r dwóch polskich franciszkanów: Michał Tomaszek i
Zbigniew Strzałkowski oraz włoski ksiądz Alessandro Dordi
zostali ogłoszeni błogosławionymi. Podczas Mszy św. na stadionie
Stulecia w Chimbote w Peru z udziałem tysięcy wiernych aktu
beatyfikacji w imieniu papieża Franciszka dokonał kard. Angelo
Amato. "Język trzech naszych męczenników - miłości, pokoju i
pojednania był prawdziwym „świetlistym szlakiem”, który jako
jedyny może doprowadzić ludzi do Boga i szczęścia - powiedział
prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Misjonarze zostali
zamordowani 9 sierpnia 1991 r. w przez maoistowskich
bojówkarzy ze "Świetlistego Szlaku" a ks. Alessandro Dordi
zginął męczeńsko w tym samym roku.
95 rocznica powołania Wyższego Seminarium Duchownego w
Łodzi
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10.08.2016
środa

ŚWIĘTO ŚW.
WAWRZYŃCA,
DIAKONA
I MĘCZENNIKA

10.08.2016
środa

82 rocznica
śmierci Biskupa
Wincentego
Tymienieckiego

11.08.2016
czwartek

Św. Klary
dziewicy

Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła
rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Mimo że wiele osób
sławiło jego bohaterską śmierć, to właściwie jedynym źródłem
opisującym ten fakt jest Liber Pontificalis (Księga Papieży), która
śmierć Wawrzyńca wiąże bezpośrednio z męczeństwem papieża
św. Sykstusa II, który zginął dnia 6 sierpnia 258 r. wraz ze swoimi
czterema diakonami. Ciało Męczennika pogrzebał św. Justyn,
kapłan, w posesji św. Cyriaki. Co roku wierni tłumnie gromadzili
się wokół jego grobu. Jego imię włączono do kanonu Mszy świętej
i do Litanii do Wszystkich Świętych. Cesarz Konstantyn Wielki
nad jego grobem w roku 330 wystawił bazylikę. Wawrzyniec był
w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych
świętych. Doznawał on czci jako szczególny patron ubogich,
piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w
czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym.
Kult Wawrzyńca wcześnie rozprzestrzenił się także na ziemie
polskie. Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi, diecezji
pelplińskiej i Wodzisławia Śląskiego.
82 rocznica śmierci biskupa Wincentego Tymienieckiego
Wincenty Tymieniecki (ur. 19 marca 1871 w Piotrkowie
Trybunalskim, zm. 10 sierpnia 1934 w Łodzi) – polski biskup
rzymskokatolicki, pierwszy biskup diecezjalny łódzki w latach
1921–1934. Od czasu powołania diecezji łódzkiej 10 grudnia 1920
pełnił funkcję wikariusza generalnego. Bullą papieską z dnia 11
kwietnia 1921 został powołany na pierwszego biskupa
diecezjalnego diecezji łódzkiej. Sakrę biskupią przyjął 29 czerwca
1921 z rąk kard. Aleksandra Kakowskiego. Zorganizował kurię,
seminarium duchowne, sąd kościelny oraz kapitułę katedralną.
Rozwinął działalność charytatywną i oświatową wśród
robotników.
Został pochowany w krypcie bazyliki archikatedralnej św.
Stanisława Kostki w Łodzi.
św. Klara (ok. 1193 - 1253) Imię Klara, pochodzi z łaciny "clara"
i oznacza: jasna, czysta, a także sławna. Poprzez nadanie tego
imienia wyrażano pragnienie, aby osoba, która je nosi, była
wzorem i przykładem dla innych. Pierwszą znaną świętą, która na
chrzcie św. otrzymała to imię była św. Klara z Asyżu.
Urodziła się w tym włoskim miasteczku w roku 1193 lub 1194.
Była najstarszą z trzech córek pana Favarone z rycerskiego rodu
Offreduccio i jego małżonki Ortolany. Matka, bardzo pobożna,
często modliła się będąc brzemienną o szczęśliwe narodziny
pierwszego dziecka. Podczas jednej z modlitw usłyszała słowa:
"Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż
słońce!". Umocniona tą przepowiednią nadała dziewczynce imię
Klara. Dziecię otoczono troskliwą opieką. Jak na szlachecki ród
przystało, zdobyła staranne wykształcenie, a także nauczyła się
zarządzać domem; matka przekazywała jej tajniki haftu, ale
również wiarę, umiłowanie modlitwy, szacunek dla każdego
człowieka i miłosierdzie wobec ubogich.
Gdy Klara była 12-letnią dziewczynką, Asyż został poruszony
wyczynami
młodego
Jana
Bernardone,
przezywanego
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11.08.2016
czwartek

Najświętszej
Maryi Panny
Świętolipskiej

13.08.2016
sobota

Matki Bożej
Kalwaryjskiej

Franciszkiem. Po nieudanych próbach wejścia do stanu
rycerskiego, ten syn kupca odszedł z miasta i został pustelnikiem.
Wrócił jednak do Asyżu i zaczął wygłaszać płomienne kazania
o miłości Bożej, o przyjaźni z Jezusem, o chwale Najświętszej
Panny Maryi. Wszyscy orzekli, że Franciszek postradał zmysły,
lecz Klara słuchając bosego Biedaczyny, odzianego w nędzną
tunikę przepasaną sznurem, coraz bardziej rozumiała, że mówi
prawdę, że wciąż Boża Miłość nie jest kochana.
Po kilku latach także inni Asyżanie pojęli, że to co głosi
Franciszek nie jest kolejną herezją, jakich wiele wówczas
wymyślano. Jego dawni przyjaciele, jeden po drugim, zdobywali
się na odejście od dotychczasowego życia, aby modlitwą, pracą i
posługą rozgrzewać ludzkie serca. Jej świętość ma źródło w
bezgranicznej ufności Jezusowi Chrystusowi, w radykalnym
przyjęciu do swojego życia nauki Ewangelii i całkowitym
posłuszeństwie papieżowi oraz nauczaniu Kościoła katolickiego.
Osłabiona i schorowana pod koniec życia Klara doznała cudownej
łaski. Gdy siostry udały się do kaplicy, aby uczcić Boże
Narodzenie, ona pozostała na swym posłaniu chora. Rozważając tę
tajemnicę westchnęła do Dzieciątka: "Panie Boże, to ze względu
na Ciebie zostałam tu sama!". Wtedy otrzymała łaskę usłyszenia i
ujrzenia Pasterki, jaką w kościółku Królowej Aniołów zw.
Porcjunkulą odprawiał Franciszek z braćmi. Z tego powodu
w 1958 r. papież Pius XII ogłosił Klarę patronką telewizji.
Matka Boża Świętolipska, Matka jedności chrześcijan. Obraz,
który od XVII wieku cieszy się niesłabnącym kultem, stanowi
kopię obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani z bazyliki
rzymskiej. Namalowany został w 1640 roku przez niderlandzkiego
malarza Bartłomieja Pensa i umieszczony w Świętej Lipce.
Początki sanktuarium i kultu Matki Bożej są jednak wcześniejsze
i sięgają XIII wieku. Tradycja wspomina o skazańcu w Kętrzynie,
który w przeddzień egzekucji miał otrzymać od Matki Bożej
polecenie, by wyrzeźbił Jej wizerunek, za co Ona okaże mu swe
miłosierdzie. Skazaniec pracował całą noc i z klocka drzewa
wykonał piękną rzeźbę Matki Bożej. Był to człowiek, który dotąd
nie miał nic wspólnego z rzeźbieniem. Sędziowie uznali to za
szczególny znak łaski Bożej i następnego ranka ułaskawiono
skazańca. Wracając z więzienia, umieścił on figurę na przydrożnej
lipie w okolicy Reszla.
Dzień 11 sierpnia 1968 roku przeszedł do historii sanktuarium
jako szczególny; w tym bowiem dniu Prymas Tysiąclecia, kard.
Stefan Wyszyński, dokonał koronacji cudownego obrazu Matki
Bożej Świętolipskiej. Jednym z uczestników tego aktu był także
metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła. W uroczystości wziął
udział prawie cały Episkopat Polski.
Wspomnienie Matki Bożej Kalwaryjskiej jest świętem
w archidiecezji krakowskiej. Matka Boska Płacząca – wizerunek
znajdujący się w bocznej kaplicy bazyliki Matki Bożej Anielskiej
w Kalwarii Zebrzydowskiej, przedstawiający Matkę Bożą
z Dzieciątkiem, powstały prawdopodobnie w I połowie XVII
wieku. Przez wiernych uważany za cudowny.
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W Pabianicach: uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego

14.08.2016
niedziela

20. NIEDZIELA
ZWYKŁA

14.08.2016
niedziela
14.08.2016
niedziela

Zbiórka ofiar na tacę na budowę Centrum Studiów św. Jana Pawła
II w Łodzi
Św. Maksymiliana 75 rocznica śmierci Maksymilian Maria Kolbe
Marii Kolbego,
Maksymilian Maria Kolbe, właśc. Rajmund Kolbe (polski
prezbitera i
franciszkanin konwentualny, prezbiter, męczennik i święty
męczennika
Kościoła katolickiego.)
Urodził się jako Rajmund Kolbe 8 stycznia 1894 w rodzinie
robotniczej w Zduńskiej Woli. W wieku 13 lat rozpoczął edukację
w małym seminarium franciszkańskim we Lwowie, a zakończył ją
na papieskich uniwersytetach Gregorianum i Seraphicum
w Rzymie, gdzie w 1918 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Jeszcze
jako kleryk założył Rycerstwo Niepokalanej. Stworzył największe
w międzywojniu wydawnictwo prasy katolickiej, w którym
ukazywały się setki tysięcy egzemplarzy pism: „Rycerza
Niepokalanej”, jego wersji dla dzieci i młodzieży oraz „Małego
Dziennika”. W 1927 r. założył k. Szymanowa klasztor,
a jednocześnie ważne centrum religijno-kulturalne Niepokalanów.
W latach 1930-1936 przebywał w Nagasaki w Japonii, gdzie
założył klasztor, seminarium duchowne i wydawnictwo. W czasie
II wojny światowej znalazł się w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz (numer 16670). Pełnił tam posługę kapłańską
i podtrzymywał więźniów na duchu, a w końcu dobrowolnie oddał
życie za współwięźnia - ojca rodziny.
Zginął w bunkrze głodowym, uśmiercony zastrzykiem z fenolu
14 sierpnia 1941, a jego ciało zostało spalone w krematorium.
Jako jedyny święty w dziejach Kościoła został beatyfikowany jako
wyznawca (1971 r.), a kanonizowany jako męczennik (1982).
Św. Maksymilian Maria Kolbe jest patronem miasta Pabianic.
UROCZYSTOŚĆ Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – przedmiot wiary
WNIEBOdotyczącej wzięcia do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi
WZIĘCIA
Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia. Dogmat ten
NAJŚWIĘTSZEJ uznawany jest w Kościele katolickim. Według teologii katolickiej
MARYI PANNY Maryja mocą Bożą została wzięta do nieba podobnie jak Henoch i
Eliasz. Święto nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej
(Polska), Matki Boskiej Znakomitej (Kongo) bądź Matki Boskiej
Korzennej (Czechy). W Kościele jest obchodzone, pod tą pierwszą
nazwą, od V wieku. W Polsce i innych krajach europejskich czci
się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej
roślinności.
W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście,
jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii
Zebrzydowskiej, odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi
oraz jej Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają
pielgrzymki z całej Polski właśnie na to święto. W innych
częściach kraju często wiąże się ono ze świętem dożynek.
Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów odbywa się na Mszy
św. po modlitwie po Komunii św. .
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.

15.08.2016
poniedziałek

Zbiórka ofiar

106

15.08.2016
poniedziałek

Dzień Wojska
Polskiego
96. rocznica
Cudu nad Wisłą.

15.08.2016
poniedziałek

Uroczystość
Najświętszej
Maryi Panny
Rokitniańskiej

15.08.2016
poniedziałek

Najświętszej
Maryi Panny z
Kalwarii
Pacławskiej

16.08.2016
wtorek

201. rocznica
urodzin Jana
Bosko
Św. Jacka,
prezbitera

17.08.2016
środa

96. rocznica Cudu nad Wisłą.
Bazylika Archikatedralna w Łodzi; Msza św. godz. 9.30.
Bitwa warszawska (nazywana też Cudem nad Wisłą) – bitwa
stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 w czasie wojny polskobolszewickiej. Uznana za 18. na liście przełomowych bitew
w historii świata.
Autorem i realizatorem planu bitwy był Józef Piłsudski (zdaniem
niektórych historyków Tadeusz Rozwadowski). Decydująca bitwa
tej wojny zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę
i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Europę
Zachodnią. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego
oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Józefa
Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy
jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na
przedpolach Warszawy.
Matka Boża Rokitniańska jest główną Patronką diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. 18 czerwca 1989 r. prymas Polski
kard. Józef Glemp w obecności 120 tysięcy pielgrzymów
ukoronował wizerunek Matki Bożej Rokitniańskiej koronami
papieskimi. Wcześniej, 22 kwietnia, złotą koronę poświęcił św.
Jan Paweł II. Wizerunek Matki Bożej Rokitniańskiej towarzyszył
spotkaniu św. Jana Pawła II w czasie liturgii słowa w Gorzowie
Wielkopolskim podczas jego podróży apostolskiej do Polski
w dniu 2 czerwca 1997 r.
W Kalwarii Pacławskiej znajduje się sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej Kalwaryjskiej. W kościele klasztornym odbiera
kult cudowny obraz Matki Bożej. W XVII w. słynący łaskami
obraz cześć odbierał we franciszkańskim kościele w Kamieńcu
Podolskim. Modlili się przed nim między innymi hetmani
Stanisław Żółkiewski, Stefan Czarniecki, książę Jarema
Wiśniowiecki, królowie Jan Kazimierz i Jan III Sobieski.
W 1685 r. zanotowano pierwszy cud przez wstawiennictwo Matki
Bożej - uratowanie kościoła od pożaru. W XVIII w. kult Matki
Bożej Kalwaryjskiej zaczął się rozwijać, zanotowano w księgach
ponad 50 cudów. 15 sierpnia 1882 r. odbyła się koronacja łaskami
słynącego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami
papieskimi; dokonał jej bp Łukasz Ostoja Solecki.
201. rocznica urodzin Jana Bosco (1815 - 1888), włoskiego
księdza, założyciela zgromadzenia salezjanów i salezjanek,
kanonizowanego (1934)
Św. Jacek Odrowąż (ok. 1183-1257)
Jedna z najwybitniejszych postaci Polski i Europy XIII w. Urodził
się w Kamieniu Śląskim. Był kanonikiem krakowskim i krewnym
tamtejszego biskupa Iwona Odrowąża, jednego z reformatorów
życia chrześcijańskiego na ziemiach polskich.
Kiedy biskup Iwo spotkał w Rzymie św. Dominika, prosił go
o wysłanie zakonników do Polski. Na to Dominik miał
odpowiedzieć: „Daj mi ludzi, a zrobię z nich kaznodziejów”.
W ten sposób dwaj krewni biskupa: św. Jacek i bł. Czesław zostali
pierwszymi polskimi dominikaninami.
Przyjąwszy w 1220 r. habit – prawdopodobnie z rąk samego
zakonodawcy – wrócili do Polski, już w drodze zakładając
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20.08.2016
sobota

św. Bernarda
opata i doktora
Kościoła

klasztory (w sumie św. Jacek założył kilkanaście klasztorów, które
zarazem były szkołami teologicznymi).
Był świetnym organizatorem, ale przede wszystkim gorliwym
misjonarzem. Przez ponad 30 lat przemierzał jako wędrowny
kaznodzieja Polskę, Czechy, Morawy, a także Ruś i Prusy.
Tradycja podaje, że dotarł nawet do Danii i Szwecji oraz na Krym
i do Azji Środkowej. Lud uważał go za niezawodnego orędownika,
który wyprosił u Boga wiele cudów. Najbardziej znany jest cud
podniesienia zbóż zniszczonych gradobiciem, do którego
nawiązuje istniejący do dziś zwyczaj święcenia kłosów w dzień
św. Jacka.
Sylwetkę św. Bernarda z Clairvaux i jego dzieło przedstawił
Benedykt XVI w przemówieniu podczas modlitwy Anioł Pański
w Castel Gandolfo. 20 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie
świętego, doktora Kościoła, który żył na przełomie XI i XII w.
Papież wezwał do modlitwy o dar prawdziwego i trwałego pokoju.
Na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego zebrały się rzesze
pielgrzymów z całego świata w tym wielu Polaków.
Papież wskazał na aktualność przykładu życia i nauczania św.
Bernard z Clairvaux (1091-1153), który w wieku 25 lat został
wybrany na opata klasztoru cystersów i stał na jego czele przez 38
lat, aż do śmierci. Mówiąc o dziele świętego Papież zwrócił
uwagę, że "bogactwo i zalety jego teologii polegają nie tyle na
tym, że obrał on nowe drogi, ile raczej na tym, że udało mu się
przedstawić prawdy wiary w nowym stylu, tak jasno i zwięźle, by
zafascynować słuchacza i nakłonić jego serce do skupienia
i modlitwy".
Benedykt XVI przypomniał, że dla św. Bernarda z Clairvaux
"największą siłą życia duchowego jest miłość". "Bóg, który jest
Miłością, stworzył człowieka z miłości i ze względu na miłość go
odkupił; zbawienie wszystkich istot ludzkich, śmiertelnie
zranionych przez grzech pierworodny i obciążonych własnymi
grzechami, polega na mocnym przylgnięciu Bożej miłości,
objawionej nam w pełni w Chrystusie ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym. W swojej miłości Bóg uzdrawia naszą wolę
i nasz umysł, wynosząc je na najwyższy szczebel jedności z sobą,
to jest do świętości i mistycznego związku" - mówił Papież.
Nawiązując do nauczania świętego, Benedykt XVI podkreślił
znaczenie wewnętrznego skupienia, zasadniczego elementu
pobożności.
- Należy wystrzegać się, zauważa święty, niebezpieczeństw
przesadnej aktywności, bez względu na kondycję i urząd, jaki się
pełni, albowiem nadmiar zajęć prowadzi często do "twardości
serca", nie są niczym innym, jak cierpieniem ducha, zatraceniem
umysłu, zagubieniem łaski - powiedział Papież.
- Napomnienie dotyczy każdego rodzaju zajęć, nawet tych, które
związane są z rządami w Kościele - zaznaczył Ojciec Święty.
Papież podkreślił prymat modlitwy i kontemplacji w życiu
chrześcijanina. - Jakże przydatne i dla nas jest to przywołanie do
prymatu modlitwy i kontemplacji! Niechaj pomoże nam je
urzeczywistnić w naszym życiu święty Bernard, który potrafił
pogodzić mnisze dążenie do samotności i spokoju krużganku
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z niecierpiącymi zwłoki ważnymi i złożonymi misjami na służbie
Kościoła - powiedział Benedykt XVI.
Papież na zakończenie przypomniał, że św. Bernard nosi także
miano "Doktora maryjnego" i wezwał do modlitwy, aby Matka
Boża "wyjednała dla całego świata dar prawdziwego i trwałego
pokoju".
Podczas niedzielnego spotkania pielgrzymi entuzjastycznie witali
Papieża. Polacy skandowali na jego cześć: Niech żyje Papież!"
i "Przyjedź do nas!" Ojciec Święty serdecznie dziękował za
pozdrowienia.
Po polsku papież powiedział: "Pozdrawiam polskich pielgrzymów.
W Ewangelii na dzisiejszą niedzielę Chrystus mówi: Ja jestem
chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb
będzie żył na wieki (J 6, 51). Obyśmy zawsze łaknęli tego pokarmu
i nim posileni zdążali ku życiu wiecznemu. Maryja, «Niewiasta
Eucharystii», niech nam wyprasza tę łaskę. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus".
21.08.2016
niedziela

21. NIEDZIELA
ZWYKŁA

21.08.2016
niedziela

Św. Piusa X,
papieża

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

Wspominamy św. Piusa X (ur. 1835 zm. 1914) – papieża
Eucharystii i antymodernisty.
"Muzyka kościelna powinna w najwyższym stopniu posiadać cechy
właściwe liturgii, a mianowicie: świętość i piękność formy,
z których wynika koniecznie inna jej cecha, powszechność.
Powinna być święta, a więc wykluczać wszelką świeckość, nie
tylko w samej sobie, ale też i w sposobie, w jaki zostaje przez
wykonawców oddana". Św. Pius X odrodził życie eucharystyczne
w Kościele. Na jego polecenie wydane zostały dwa bardzo ważne
dekrety: O codziennej Komunii Świętej oraz O wcześniejszym
dopuszczeniu dzieci do pierwszej Komunii Świętej. Nazywany był
"papieżem dzieci". Przeprowadził reformę Kurii Rzymskiej,
kalendarza kościelnego, liturgii i muzyki sakralnej. Zajmował się
sprawami społecznymi, prowadził mediacje w sporach między
państwami Ameryki Południowej. Zdecydowanie występował
przeciwko błędom modernistycznym. Jego najbardziej znana
encyklika Pascendi Dominici Gregis ostrzega przed
niebezpieczeństwami modernizmu. Był człowiekiem wielkiej
pokory i modlitwy.
Pius X zmarł w roku 1914, kanonizowany został w roku 1954.
W wydanym na jego polecenie w roku 1905 dekrecie o codziennej
Komunii Świętej czytamy m. in. "Starać się trzeba, by Komunię
Świętą wyprzedzało pilne przygotowanie, a po niej nastąpiło
stosowne do godności tego Sakramentu dziękczynienie, w miarę
sił, stanu i warunków przyjmującej osoby".

21-26.08.
2016

91. Łódzka Piesza 21 sierpnia - wyjście 91. Łódzkiej Pielgrzymki Pieszej na
Pielgrzymka na Jasną Górę (6 dni dla Ciebie i Pana Boga).
Jasna Górę
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Najświętszej
Maryi Panny
Królowej

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej zostało
wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża Piusa XII
encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios), wydaną
11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu Maryi.
Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych
jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. Maryja
ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż
miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go
w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie,
towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania - aż do
krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną. Jest nad
Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli
więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej
Syna. Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad
wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich
Świętych, Królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest więc
pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym.
Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę
"Regentki".

23.08.2016
wtorek

Europejski
Dzień Pamięci
Ofiar Stalinizmu
i Nazizmu

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, znany
również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki - święto
obchodzone 23 sierpnia, zaproponowane przez Parlament
Europejski w 70. rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow.
Święto ma być Dniem Pamięci ofiar wszystkich reżimów
totalitarnych i autorytarnych oraz czczenia ich pamięci w godny i
bezstronny sposób.
Obchody Dnia mają na celu upamiętnienie ofiar masowych
deportacji i eksterminacji w czasach stalinizmu i nazizmu, a
jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia
pokoju i stabilizacji europejskiego kontynentu.

24.08.2016
środa

ŚWIĘTO ŚW.
BARTŁOMIEJA,
APOSTOŁA

Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których
wybrał sobie Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów.
Tradycja chrześcijańska ma niewiele do powiedzenia o
św. Bartłomieju. Z apokryfu Męka Bartłomieja Apostoła – wiemy,
że Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii. Tam miał nawet
nawrócić brata królewskiego - Polimniusza. Na rozkaz króla
Armenii, Astiagesa, został pojmany w mieście Albanopolis,
ukrzyżowany, a w końcu ścięty. Od św. Izydora (+ 636), biskupa
Sewilli, rozpowszechniła się pogłoska, że św. Bartłomiej został
odarty ze skóry. Stąd też został uznany za patrona rzeźników,
garbarzy i introligatorów. Jako przypuszczalną datę śmierci
Apostoła podaje się rok 70.

25.08.2016
czwartek

111. rocznica
urodzin
św. s. Faustyny
Kowalskiej

111. rocznica urodzin s. Faustyny Kowalskiej (1905 - 1938),
polskiej zakonnicy, mistyczki, kanonizowanej (2000), patronki
Łodzi

22.08.2016
poniedziałek
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26.08.2016
piątek

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ

27.08.2016
sobota

111. rocznica
chrztu
s. Faustyny
Św. Moniki

27.08.2016
sobota

28.08.2016
niedziela

22. NIEDZIELA
ZWYKŁA

28.08.2016
niedziela

Św. Augustyna
biskupa i doktora
Kościoła

Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma
swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją
od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by
modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe
wpisanym w dzieje Polski.
Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią.
Wielokrotnie modlił się przed nim także kard. Karol Wojtyła,
a potem - papież Jan Paweł II. Co roku, na uroczystości maryjne
(szczególnie 15 i 26 sierpnia) do jasnogórskiego sanktuarium
przybywają setki tysięcy ludzi, bardzo często idąc w pieszych
pielgrzymkach przez wiele dni.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej powstała
z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku
powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół
Królowej Polski - Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej
Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X
ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej.
Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę
oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i brewiarza.
Święto patronalne Pomocników Maryi Matki Kościoła.
111. rocznica chrztu s. Faustyny Kowalskiej w kościele
parafialnym w Świnicach Warckich
Święta Monika, Monika z Hippony (Tagasty), łac. i wł. Monica
(ur. ok. 332 w Tagaście w Numidii, obecnie Souk Ahras w
Algierii, zm. 387 w Ostii) – święta Kościoła katolickiego, matka
św. Augustyna.
Święta Monika kochała Boga i bliźnich, rodzinę i swego „syna
marnotrawnego”, o którym nieustannie pamiętała, także wówczas,
gdy ścieżki jego życia bardzo oddaliły się od jej dróg. Tak też
tylko i wyłącznie dzięki świadectwu biskupa Hippony osoba jego
matki obecna jest w naszej zbiorowej pamięci (jak zaś trafnie
zauważył jeden z autorów, „jeśli stworzenie ludzkie miało
szczęście napotkać biografa o kwalifikacjach św. Augustyna,
historycy nie potrzebują już szukać innego”) i zapewne na trwałe
w niej pozostanie.

Augustyn urodził się 13 listopada 354 r. w Tagaście (obok Suk
Ahras w Algierii), w rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza.
Matka Augustyna, św. Monika, pochodziła z rodziny o tradycji
chrześcijańskiej i bardzo pragnęła, by jej syn przyjął chrzest.
Pragnienie to spełniło się jednak dopiero po 33 latach. Na rozwoju
Augustyna niewątpliwie zaciążył fakt, że ojciec i matka różnili się
co do wiary i przekonań odnośnie do spraw decydujących o losach
człowieka. Przez to Augustyn przez wiele lat pozostawał rozdarty
między wpływem matki i ojca.
Augustyn był najstarszy z rodzeństwa, po nim urodził się
Nawigiusz. Nawrócił się on w tym samym czasie, co Augustyn,
był też przy śmierci matki. Nawigiusz ożenił się i miał kilka córek,
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z których wszystkie poświęciły się Panu Bogu na służbę w jednym
z klasztorów. Jedna z sióstr Augustyna wyszła za mąż, a po
śmierci męża wstąpiła do klasztoru w Hipponie, gdzie została
przełożoną. Gdy w roku 424 zmarła, Augustyn napisał dla tego
klasztoru regułę. Na niektórych manuskryptach Augustyn
podpisuje się jako Aureliusz. Był to zapewne jego przydomek,
chociaż nie wiadomo, kiedy go sobie nadał.
29.08.2016
poniedziałek

Męczeństwa św.
Jana Chrzciciela

Jan Chrzciciel był jedynym synem kapłana Zachariasza i
Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne
narodzenie
i posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten
sprawował w świątyni swe funkcje kapłańskie. Jan urodził się
sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa.
Bardzo wcześnie, może już w dzieciństwie, Jan udał się na
pustynię. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza
rozpoczął swą misję poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czynił
to na pustkowiu, nad Jordanem, w Betanii, później w Ainon
niedaleko Salim. Zjawienie się Jana i jego wystąpienia odbijały się
szerokim echem po Palestynie i okolicznych krajach. Sprawiła to
wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na ziemi. Jan
prowadził pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Chrzcił wodą
ciągnące do niego tłumy. Ochrzcił również Jezusa.
Głowa św. Jana Chrzciciela
Zainteresował się nim także władca Galilei, Herod II Antypas. Być
może sam Jan udał się do niego, by rzucić mu w oczy: "Nie wolno
ci mieć żony twego brata". Rozgniewany władca nakazał go
aresztować i osadzić w twierdzy Macheront. W czasie uczty
urodzinowej pijany król pod przysięgą zobowiązał się dać córce
Herodiady, Salome, wszystko o cokolwiek poprosi. Ta po naradzie
z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął on ścięty
mieczem. Był ostatnim prorokiem Starego Testamentu.
Jan Chrzciciel jest jedynym świętym, którego Kościół czci w
ciągu roku dwukrotnie: 24 czerwca - w uroczystość jego
narodzenia, i 29 sierpnia - we wspomnienie jego męczeńskiej
śmierci.
Obchody męczeństwa św. Jana Chrzciciela przypominają również
nam, współczesnym chrześcijanom, że nie jest możliwy
kompromis z miłością do Chrystusa, do Jego słowa, do Prawdy.
Prawda jest Prawdą, nie ma kompromisu. Życie chrześcijańskie
wymaga «męczeństwa» codziennej wierności Ewangelii, a więc
odwagi, potrzebnej, by pozwolić Chrystusowi, aby wzrastał w nas
i nadawał kierunek naszym myślom i uczynkom. Może to nastąpić
w naszym życiu tylko wtedy, kiedy więź z Bogiem jest mocna.
Modlitwa nie jest czasem straconym, nie jest odbieraniem czasu
działaniu, nawet apostolskiemu, a wręcz przeciwnie: tylko wtedy,
gdy potrafimy pielęgnować życie modlitwy wiernej, stałej i ufnej,
Bóg da nam zdolności i siłę, by żyć w sposób szczęśliwy i
pogodny, pokonywać trudności i z odwagą dawać Mu świadectwo.
Niech św. Jan Chrzciciel wstawia się za nami, abyśmy potrafili
zawsze dawać pierwszeństwo Bogu w naszym życiu.
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31.08.2016
środa

Ogólnopolski
Dzień
Solidarności

Rocznica zalegalizowania Solidarności, obchodzona jest jako
Ogólnopolski Dzień Solidarności.
36 lat temu 31 sierpnia 1980 roku podpisano Porozumienia
Sierpniowe i zalegalizowano NSZZ „Solidarność”

WRZESIEŃ 2016
1.09.2016
czwartek

1.09.2016
czwartek

1.09.2016
czwartek

Bronisława, norbertanka, dziewica (ok. 1200-29 VIII 1259; 1 IX;
Grzegorz XVI zatwierdził kult 23 VIII 1839).
Błogosławiona Bronisława – Zapomniana Patronka Polski.
1 września Kościół katolicki wspomina błogosławioną Bronisławę.
Jedynym polskim świętym, którego postać widnieje na słynnej
kolumnadzie Berniniego okalającej plac Św. Piotra na Watykanie
jest św. Jacek Odrowąż. Patronka dnia dzisiejszego była z nim
i z bł. Czesławem spokrewniona; prawdopodobnie była siostrą lub
kuzynką Jacka.
Urodziła się na początku XIII w., około roku 1200, choć niektóre
źródła podają rok 1203 lub 1204. Cieszyła się pochodzeniem
z możnego i bogatego rodu, słynęła też z urody i rozlicznych
talentów. Wydawać się mogło, że możliwość korzystania z uroków
tego świata stoi przed nią otworem. Wzgardziła jednak powabami
świata umiłowawszy Jezusa, dla którego postanowiła żyć
w dziewiczej czystości i pobożności. Już jako szesnastoletnia
dziewczyna wstąpiła do zakonu o niezwykle surowej regule –
podkrakowskiego klasztoru Panien Norbertanek na Zwierzyńcu.
Spędziła tam ok. 40 lat odznaczając się wielką gorliwością życia
zakonnego. Przy relikwiach Bronisławy dochodziło do licznych
uzdrowień, ludzie odzyskiwali wzrok, słuch i władzę
w kończynach. W 1839 roku Święta Kongregacja Obrzędów
wydała dekret zatwierdzający cześć oddawaną przez sześć wieków
Bronisławie. Papież Grzegorz XVI zaliczył ją do Błogosławionych
Patronów Polski. W kilkadziesiąt lat później została przyjęta do
brewiarza i mszału. Jej wspomnienie w Kościele katolickim
przypada na dzień 1 września.
77. rocznica
77. rocznica wybuchu II wojny światowej.
wybuchu II
Uroczystości patriotyczno – religijne, modlitwa za poległych
wojny
w obronie Ojczyzny z racji 77. rocznicy wybuchu II wojny
światowej
światowej. Bazylika archikatedralna. Msza Św. o godz. 12.00.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
Dzień Weterana Dzień Weterana – polskie święto obchodzone 1 września od 1997
roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym
dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają
wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew.
Rozpoczęcie
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego katechetycznego.
roku szkolnego Obrzęd błogosławieństwa dzieci rozpoczynających nowy rok
szkolny i katechetyczny
Bł. Bronisławy,
dziewicy
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1.09.2016
czwartek

Najświętszej
Maryi Panny,
Królowej
Pokoju

3.09.2016
sobota

Św. Grzegorza
Wielkiego,
papieża i
doktora
Kościoła

3-4.09.2016

Ogólnopolskie
dożynki na
Jasnej Górze
23. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Najświętszej
Maryi Panny,
Matki
Pocieszenia

4.09.2016
niedziela
4.09.2016
niedziela

W Stoczku Klasztornym w archidiecezji warmińskiej w 1640 r.
zbudowano kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Maryja - Królowa Pokoju
W ołtarzu głównym kościoła znajduje się słynący łaskami obraz
Matki Bożej Królowej Pokoju. Św. Jan Paweł II podczas
pielgrzymki do Polski dnia 19 czerwca 1983 r. na wałach Jasnej
Góry dokonał rekoronacji obrazu. W homilii Ojciec Święty
powiedział o nim: Tym aktem wyrażam dziękczynienie Matce
Pokoju za trzysta z górą lat opieki nad Świętą Warmią, która na
przestrzeni dziejów i zmiennych losów historii dochowała wierności
Chrystusowi i Jego Kościołowi. Wspomniał też o Stoczku jako
miejscu uwięzienia ks. Kardynała Wyszyńskiego oraz o jego akcie
oddania się Matce Bożej. Zakończył słowami: Wszystkich Was
zawierzam Matce Pokoju.
Wspomnienie Maryi jako Królowej Pokoju jest obchodzone
liturgicznie co roku 1 września - w rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie patrycjuszy.
Jego rodzice, św. Gordian i św. Sylwia, doznają chwały ołtarzy.
Św. Grzegorz Wielki – wybitny papież i doktor Kościoła.
Był papieżem modlitwy i wybitnym teologiem. Pozostawił po sobie
liczne dzieła literackie. Uporządkował muzykę kościelną poprzez
stworzenie chorału gregoriańskiego. To od niego wziął się zwyczaj
odprawiania Mszy św. gregoriańskich.
Poglądy Grzegorza na kwestie moralne były niezwykle
rygorystyczne. Od księży wymagał przestrzegania ścisłego celibatu.
Niezadowolonych z nowego ładu pozbawiał urzędów. Szczególnie
ostro wypowiadał się przeciw klasztorom, do których kobiety miały
bezpośredni dostęp i mogły przyprowadzać dzieci na spotkania z
“ojcami chrzestnymi”.
W 1298 roku został ogłoszony przez papieża Bonifacego VIII
doktorem Kościoła.
Grzegorz zmarł 12 marca 604 r. i w ten dzień przypada jego święto
w kalendarzu tradycyjnym, natomiast w nowym Mszale obchodzi
się jego święto 3 września, w rocznicę jego biskupiej konsekracji.
Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze
4 września - Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę.

Maryja, Matka Chrystusa, jest Matką żywego ciała Chrystusa Matką Kościoła. We wszystkich swoich potrzebach, wszelkiego
rodzaju nieszczęściach i cierpieniach, chrześcijanie zawsze
doświadczali Jej matczynej troski i pomocy. Dlatego od wielu
wieków w zakonie augustiańskim czci się Maryję jako Matkę
Pocieszenia albo Pocieszycielkę strapionych. Maryja nosi tytuł
Matki Pocieszenia w jeszcze innym, głębszym sensie. Ewangelia
mówi o starcu Symeonie, że oczekiwał on Mesjasza, pociechy
Izraela. Maryja jest Matką Pocieszenia, gdyż to właśnie Ona dała
ziemskie życie Zbawicielowi, który jest prawdziwym
Pocieszycielem ludzi.
Chociaż kult Matki Bożej Pocieszenia wiąże swe powstanie
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8.09.2016
czwartek

ŚWIĘTO
NARODZENIA
NAJŚWIĘTSZE
J MARYI
PANNY (Matki
Boskiej
Siewnej)

8.09.2016
czwartek

4. rocznica
objęcia
Archidiecezji
przez
Arcybiskupa

z zakonem augustiańskim, bardzo szybko rozszerzył się na cały
Kościół. W Polsce znajduje się wiele słynących łaskami obrazów
Matki Bożej Pocieszenia.
Obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi.
Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli św. Anna
i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego
wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za
karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili
Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną
w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę,
Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na
ziemię. Według wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja
przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem
Pana Jezusa.
Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód
ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim.
Narodziny Maryi W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny
zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano
orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno
pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano
ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami
poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić
sobie dobry urodzaj.
Dzisiejsze święto przypomina nam, że Maryja była zwykłym
człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe
życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana.
Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła, bawiła się,
pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych
i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna
zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że "będą Ją chwalić
wszystkie pokolenia".
4. rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do Bazyliki
Archikatedralnej Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka
Jędraszewskiego. W głównej Mszy św. i modlitwie po Komunii
Św. hymn dziękczynny Te Deum. We wszystkich Mszach św. w
modlitwie powszechnej okolicznościowe wezwanie w intencji
Arcybiskupa Metropolity
Dnia 11 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował bp. Marka
Jędraszewskiego arcybiskupem metropolitą łódzkim.
8 września mija 3. rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do
Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej Arcybiskupa Łódzkiego Marka
Jędraszewskiego. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są
słowa Scire Christum (Znać Chrystusa).
Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski pełni następujące funkcje
w Konferencji Episkopatu Polski: należy do Rady Stałej KEP, jest
członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary,
członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, członkiem Rady ds.
Duszpasterstwa Młodzieży, członkiem Ogólnopolskiego Komitetu
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8.09.2016
czwartek

Najświętszej
Maryi Panny
Gietrzwałdzkiej

9.09.2016
piątek

Dialogi w
Katedrze

11.09.2016
niedziela
11.09.2016
niedziela

24. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Dzień
Wspólnoty
Ruchu „Światło
–Życie”
15 rocznica
ataków
terrorystycznych

11.09.2016
niedziela

Organizacyjnego Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w
2016 r. Ponadto Metropolita Łódzki wypełnia obowiązki delegata
KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego oraz jest członkiem Rady
Programowej Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Od 30 września 2012 r. Metropolita Łódzki pełni obowiązki
przewodniczącego komisji ds. katechezy, szkół i uniwersytetów
Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
Dnia 30 listopada 2013 r., decyzją Ojca Świętego Franciszka,
abp Marek Jędraszewski został włączony na okres pięciu lat do
grona Członków Kongregacji Wychowania Katolickiego.
Podczas 364. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
(12-13 marca 2014), Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski został
wybrany Zastępcą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski.
Gietrzwałd znajduje się między Olsztynem a Ostródą. Stał się
sławny dzięki objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce 19 lat
po Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku.
Wizjonerkami były trzynastoletnia wtedy Justyna Szafryńska
i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Matka Boża, która ukazała
się im na klonie, przemówiła po polsku. Jej głównym przesłaniem
było zachęcenie ludzi do gorliwego odmawiania różańca. Maryja
podczas objawień przedstawiła się jako "Niepokalane Poczęcie" powszechnie
uznano
to
za
potwierdzenie
dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu, ogłoszonego 8 grudnia 1854 roku przez
Piusa IX.
10 września 1967 r. prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński
dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 2 czerwca
1970 r. papież Paweł VI nadał kościołowi w Gietrzwałdzie tytuł
bazyliki mniejszej. We wrześniu 1977 roku biskup warmiński, na
terenie którego diecezji znajduje się sanktuarium w Gietrzwałdzie,
na mocy dekretu Prymasa Polski i za zgodą Stolicy Apostolskiej
zatwierdził autentyczność objawień gietrzwałdzkich jako
wiarygodnych, nie sprzeciwiających się wierze i moralności
chrześcijańskiej. To jedyne jak dotąd objawienia Matki Bożej na
terenie Polski, uznane oficjalnie przez Kościół za zgodne
z nauką katolicką.
Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych
Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Codzienna modlitwa
– wartości i trudności

Dożynki archidiecezjalne (Bazylika Archikatedralna, godz. 12:30)
Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu „Światło –Życie”.

15 rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center,
Pentagon i Kapitol w Stanach Zjednoczonych
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9-11.09.2016
niedziela

11-17.09.
2016

Pielgrzymka
Kombatantów i
Harcerzy na
Jasną Górę
Tydzień
wychowania
w Polsce

12.09.2016
poniedziałek

Najświętszego
Imienia Maryi

12.09.2016
poniedziałek

Najświętszej
Maryi Panny
Piekarskiej

12.09.2016
poniedziałek

Najświętszej
Maryi Panny
Rzeszowskiej

Ogólnopolska Pielgrzymka Kombatantów AK i Harcerzy (ZHR) na
Jasną Górę.
Ta nowa inicjatywa Kościoła w Polsce ma podkreślić rolę
wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.
Dzisiejsza szkoła zbyt często tylko kształci, a zapracowani rodzice
poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede
wszystkim o zapewnienie potrzeb materialnych. „Jest pilna
potrzeba zajęcia się problemami wychowania” – mówi bp Marek
Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
Tydzień Wychowania nawiązuje do obchodzonych lokalnie
kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
Tydzień Wychowania jest obchodzony zawsze w tygodniu,
w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci
i młodzieży (przypada ono 18 września).
Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ
należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki
miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga
i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej
pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Piekary to największe śląskie sanktuarium maryjne. W XIX w.
w pobliżu sanktuarium wzniesiono również Kalwarię - 14 kaplic,
przy których rozważa się kolejne stacje Drogi Krzyżowej. Jan
XXIII 1 grudnia 1962 r. nadał kościołowi w Piekarach tytuł bazyliki
mniejszej. W okresie międzywojennym rozpoczęła się tradycja
organizowania pielgrzymek dziewcząt i kobiet do Matki Bożej
Piekarskiej (na uroczystości Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia)
oraz chłopców i mężczyzn - w ostatnią niedzielę maja. W okresie
II wojny światowej były one zakazane, ale wznowiono je tuż po jej
zakończeniu.
15 sierpnia 1513 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, Jakub Ado przechadzał się po swoim sadzie,
w którym podziwiał piękne tego roku owoce i dziękował za
urodzaj. Gdy zbliżył się do ulubionej gruszy, zauważył jakieś
niezwykłe światło. Początkowo przestraszył się, bo czegoś
podobnego nigdy wcześniej nie widział. Światło było bardzo jasne,
ale nie raziło. Gdy Jakub przybliżył się do drzewa, coś kazało mu
upaść na kolana. Wtedy usłyszał głos Najświętszej Panienki: "Nie
bój się, chcę na tym miejscu chwałę mego Syna widzieć i nieść
pociechę utrapionym". Gdy z pobliskiej chaty nadbiegli żona
i dzieci Jakuba, światłość rozpłynęła się, a ich oczom ukazała się
drewniana figura Matki Bożej z Dzieciątkiem.
25 marca 1754 r. ojciec Jan Kapistran Kwolek przywiózł z Rzymu
korony poświęcone przez papieża Benedykta XIV. Niestety
koronacja nie odbyła się, gdyż zmarł Jerzy Ignacy Lubomirski.
Dopiero dziesięć lat później sprawą zajęła się wdowa po nim, Anna
Lubomirska. Koronacja odbyła się 8 września 1763 r., w święto
Narodzenia Matki Bożej. Kult Matki Bożej Rzeszowskiej wzrastał.
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12-14.09.
2016

13.09.2016
wtorek

09. 2016

13-14.09.
2016
14.09.2016
środa

Jesienne
zebranie
Papieskich Dzieł
Misyjnych oraz
innych
środowisk
misyjnych
Św. Jana
Chryzostoma,
biskupa i
doktora
Kościoła

Sztafeta Akcji
Katolickiej do
grobu
Ks. Jerzego
Popiełuszki
81. rocznica
ŚWIĘTO
PODWYŻSZEN
IA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO

Doszło jednak do kradzieży złotych koron. Rekoronacji, tym razem
bez rozgłosu, dokonano w 1866 r. Mimo to kradzież powtórzyła się
dwa lata później. Druga rekoronacja odbyła się dopiero 30 lat
później. Od 15 sierpnia 1999 r. Matka Boża z sanktuarium oo.
bernardynów czczona jest także jako Patronka Rzeszowa.
Jesienne zebranie Papieskich Dzieł Misyjnych oraz innych
środowisk misyjnych

Jan Chryzostom zwany jest potocznie Janem Złotoustym. Był
patriarchą Konstantynopola, najwybitniejszym kaznodzieją
Kościoła greckiego.
Urodził się ok. 350 r. w Antiochii. Pochodził z arystokratycznej
rodziny chrześcijańskiej. Osierocony wcześnie przez ojca był
wychowywany głównie przez matkę. Studiował filozofię i retorykę.
W roku 369 przyjął chrzest i poświęcił się studiom Pisma Świętego.
Aby głębiej przestudiować święte księgi, zdecydował się na
prowadzenie życia pustelniczego. Z powodu nadmiernych
umartwień zachorował i musiał powrócić do Antiochii. W 386 r.
przyjął święcenia kapłańskie. Przez 12 lat głosił kazania w
głównych kościołach Antiochii. Uzyskał wtedy sławę
najwybitniejszego mówcy i przydomek Złotoustego.
Z polecenia cesarza Arkadiusza został wybrany, wbrew swojej woli,
na patriarchę Konstantynopola. Zreformował życie tamtejszego
Kościoła, zlikwidował dotychczasowy przepych domu biskupiego,
walczył z nadużyciami wśród biskupów i kapłanów. Mnichom
nakazał stałe przebywanie w klasztorze i prowadzenie ascetycznego
życia. Zakładał szpitale i hospicja dla ubogich. Troszczył się też o
rozwój misji. Jego radykalizm przysparzał mu jednak sporo
wrogów, którzy skazali go nawet na wygnanie do Bitynii, a poprzez
różne intrygi doprowadzili do usunięcia z urzędu.
Zmarł z wycieńczenia podczas marszu na miejsce wygnania. Jego
ostatnie słowa miały brzmieć: „Bogu za wszystko dzięki”.
Sztafeta im. Ks. Jerzego Popiełuszki ku czci męczenników stanu
wojennego

81. rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez
Rzymian, rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa,
trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych prześladowań
matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać
Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego
wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320,
326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo
14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano

118

15.09.2016
czwartek

Najświętszej
Maryi Panny
Bolesnej

16.09.2016
piątek

Świętych
męczenników
Korneliusza,
papieża
i Cypriana,
biskupa

w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników
(Martyrium)
i
Zmartwychwstania
(Anastasis).
Bazylika
Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża.
13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie
miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę
obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia
Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września,
ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża
na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała
miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto
wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie
Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.
Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako
symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go
traktować jedynie jako elementu dekoracji naszego mieszkania,
miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego
stroju.
Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem boleści - Tymi słowami
prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni,
zapowiedział Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza
i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział
w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż. Maryja nie
była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała
w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na
płaszczyźnie samej natury, aby matka nie doznawała cierpień na
widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi
z ludzi. Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest
Zbawicielem rodzaju ludzkiego.
Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia
cierpień Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą
Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września - Siedmiu
Boleści Maryi.
Przez wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej,
która - jak nikt inny - była zjednoczona z Chrystusem, również
w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
Korneliusz (ur. w Rzymie, zm. czerwcu 253 w Rzymie) – święty
Kościoła katolickiego, papież w okresie od marca 251 do czerwca
253. Bronił jedności Kościoła, zwalczając schizmę Nowacjana.
Umarł na wygnaniu w Civitavecchia w 253 roku.
Święty ten wymieniany jest w Modlitwie Eucharystycznej Kanonu
rzymskiego.
W ikonografii św. Korneliusz przedstawiany jest w stroju papieskim
z paliuszem, czasami w tiarze. Jego atrybutami są: korona w ręku,
gałązka palmowa, miecz, róg, tiara.
Św. Cyprian, biskup, męczennik, urodził się w Kartaginie
(Tunezja). Był człowiekiem wykształconym, z zawodu adwokat. Po
przyjęciu chrześcijaństwa został kapłanem, a później przez
aklamację miasta biskupem Kartaginy. Jako duszpasterz musiał
stawić czoło prześladowaniom i wewnętrznym sporom. Dzięki swej
świętości i wiedzy wywierał poważny wpływ na Kościół zwłaszcza
w Afryce. Jego korespondencja z papieżem Korneliuszem stanowi
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17.09.2016
sobota

17.09.2016
sobota
17-18.09.
2016
18.09.2016
niedziela

18.09.2016
niedziela

77. Rocznica
napaści
Związku
Radzieckiego
na Polskę.
Dzień Golgoty
Wschodu
(Dzień
Sybiraka)
3. rocznica
święceń
biskupich
Pielgrzymka
Ludzi Pracy na
Jasną Górę
ŚWIĘTO ŚW.
STANISŁAWA
KOSTKI,
ZAKONNIKA,
PATRONA
POLSKI

świadectwo prymatu biskupa Rzymu. W czasie prześladowań za
cesarza Waleriana został aresztowany i zesłany na pustynię koło
Curubis (257). Sprowadzony do Kartaginy, został ścięty mieczem
14 września 258 roku w obecności wiernych. W tym samym czasie
w Rzymie odbywało się przeniesienie relikwii św. Korneliusza.
Imiona obu męczenników wymienia się w Kanonie rzymskim.
W ikonografii św. Cyprian przedstawiany jest w szatach biskupich.
Jego atrybuty: biskupi krzyż, księga, gałązka palmowa, miecz,
paliusz, pastorał.
77. Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę.
Bazylika Archikatedralna , Msza św. o godz.12.00

3. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Konrada Krajewskiego,
Papieskiego Jałmużnika
XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę.

Święto liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest od
13 listopada 1670, kiedy to Klemens X zezwolił zakonowi jezuitów
na odprawianie mszy świętej i brewiarza o Stanisławie.
Od 1969, po reformie liturgicznej Pawła VI na II Soborze
Watykańskim, święto obchodzone jest w polskim Kościele
18 września, podczas kiedy w pozostałej części Kościoła nadal
13 listopada.
Św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski Stanisław urodził
się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana,
kasztelana zakroczymskiego, i Małgorzaty z Kryskich (z Drobina).
Krewni rodziny zajmowali eksponowane stanowiska w ówczesnej
Polsce. Miał trzech braci i dwie siostry. W wieku 15 lat postanowił
zostać jezuitą, dlatego bez zgody rodziców po studiach wyjeżdża do
przełożonego jezuitów w Niemczech, który powierza go opiece
generałowi Towarzystwa św. Franciszkowi Borgiaszowi. Umiera
15.08.1568r.
Papież Benedykt XIII ogłosił go świętym w 1726r., zaś Jan XXIII
umieścił go w 1962r. wśród patronów Polski. Stanisław Kostka
został jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Litwy
w 1674, polskiej młodzieży.
25. NIEDZIELA W Bazylice Archikatedralnej uroczystość św. Stanisława Kostki.
ZWYKŁA
Św. Stanisław Kostka - patron Katedry Archidiecezji Łódzkiej.
Odpust w Katedrze Archidiecezji Łódzkiej św. Stanisława Kostki.
Po Mszy św. odpustowej procesja i wręczenie nagród. Uroczystość
poprzedzona 3-dniowym Triduum.
Corocznie będzie również przyznawana nagroda pod nazwą „Serce
Łodzi” honorująca osoby i instytucje, które działają dla dobra Łodzi
i jej mieszkańców, a ich praca przynosi widoczne rezultaty.
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18.09.2016
niedziela

Zbiórka ofiar

18.09.2016
niedziela
18.09.2016
niedziela

Dziękczynienie
młodych
Diecezjalny
Dzień
Wspólnoty
Ruchu
Światło –Życie

18.09.2016
niedziela

Dzień modlitw
w intencji
Środków
Społecznego
Przekazu
Najświętszej
Maryi Panny z
La Salette

19.09.2016
poniedziałek

Nagrodę będzie przyznawała Kapituła, w skład której wejdą m.in.
duchowni trzech wyznań chrześcijańskich i Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej. Będzie wręczana w dniu odpustu w parafii
archikatedralnej, na pamiątkę przywrócenia miastu dzwonu „Serce
Łodzi” Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon
„Serce Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki
katedralnej.
Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy
odpuszczone już co do winy. Rozróżnia się odpusty cząstkowe i
zupełne (zależnie od tego, w jakim stopniu uwalniają nas od kary
doczesnej). Odpusty te może zyskiwać każdy ochrzczony po
spełnieniu odpowiednich warunków dla siebie lub ofiarowywać je
za zmarłego.
Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej
Dziękczynienie młodych za owoce wizyty Ojca Świętego
Franciszka i 31. ŚDM (w diecezjach)
Każdego roku w trzecią niedzielę września członkowie Ruchu
Światło-Życie
w
Archidiecezji
Łódzkiej
przeżywają
powakacyjny Dzień Wspólnoty. Jest to wyjątkowy czas radosnego
dziękczynienia za doświadczenie wakacyjnych oaz rekolekcyjnych.
W tym dniu razem gromadzą się kapłani moderatorzy, rodziny
Kościoła Domowego, młodzież i dzieci formujące się w Ruchu
Światło-Życie. Corocznie tej dziękczynnej modlitwie przewodniczy
Pasterz Archidiecezji Łódzkiej.
Dzień Wspólnoty odbędzie się po raz kolejny w kościele
parafialnym pw. N.M.P. Królowej Polski, przy którym mieści się
Archidiecezjalne Centrum Ruchu Światło-Życie o godz. 15.30
(ul. Zgierska 230/232, Łódź)
Dzień modlitw w intencji Środków Społecznego Przekazu

Najświętsza Maryja Panna z La Salette. W sobotę, 19 września
1846 r., Matka Najświętsza ukazała się dwojgu dzieciom
pochodzącym z Corps w Alpach francuskich: jedenastoletniemu
Maksyminowi Giraud i prawie piętnastoletniej Melanii Calvat,
którzy pilnowali swoich krów na hali należącej do La Salette, na
górze Planeau.

20.09.2016
wtorek

Dzień Środków
Społecznego
Przekazu

Światowy Dzień Modlitw Środków Społecznego Przekazu.
Polecamy w modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami
prawdy i chrześcijańskiej miłości.

20.09.2016
wtorek

Świętych
Andrzeja Kim
Taegon,
prezbitera,
Pawła Chong
i Towarzyszy
Męczenników

Z początkiem XVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę
w Chrystusa do Korei. W roku 1836 przybyli tam misjonarze
z Francji. Wybuchły wtedy krwawe prześladowania, w których
103 męczenników oddało życie za wiarę. Pośród nich był pierwszy
kapłan koreański, Andrzej Kim Taegon, i wybitny apostoł świecki,
Paweł Chong Hasang.
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21.09.2016
środa

ŚWIĘTO ŚW.
MATEUSZA,
APOSTOŁA
I EWANGELISTY

21.09.2016
środa

Międzynaro dowy
Dzień Modlitwy
o Pokój

23.09.2016
piątek

Św. o. Pio
z Pietrelciny,
prezbitera

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi,
syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych
miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie
Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię Mateusz. Imię to nie
należy do często spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi ono
z hebrajskiego Mattaj lub Mattanja, co po polsku oznacza "dar
Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan).
Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł
i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych
miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał tam opłaty za
przejazdy przez jezioro i przewóz towarów.
O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy się
z nim po raz pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał
go w komorze celnej i powołał na swojego Apostoła.
Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój – ekumeniczne święto
z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w ramach dekady
Kościołów „Przezwyciężania przemocy” obchodzone corocznie
21 września.
Zamysł wyznaczenia corocznego święta powstał w 2004 roku
podczas spotkania sekretarza generalnego światowej Rady
Kościołów ks. dr Samuela Kobii i sekretarza generalnego ONZ
Kofi Annana. Obchodzone jest w Kościołach w tym samym
terminie, co Międzynarodowy Dzień Pokoju uchwalony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Do obchodów Dnia włączyła się
Polska Rada Ekumeniczna, zachęcając tym samym oddziały
regionalne i wszystkie Kościoły w Polsce do zorganizowania
nabożeństw i wspólnej modlitwy o pokój.
Ojciec Pio z Pietrelciny, jak św. Paweł apostoł, w centrum swego
życia i apostolatu umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy,
mądrości i chwały. Żarliwa miłość do Jezusa Chrystusa sprawiła, że
upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze z siebie dla zbawienia
świata. Francesco Forgione przyszedł na świat w miasteczku
Pietrelcina w południowych Włoszech 25 maja 1887 r. Od piątego
roku życia miewał wizje Nieba i był przedmiotem prześladowań
przez szatana; w widzeniach rozmawiał z Panem Jezusem, Jego
Matką, oraz ze swoim Aniołem Stróżem, lecz te doświadczenia
Nieba przeplatane były obecnością piekła i szatana. W wieku 12 lat
przyjął sakramenty: I Komunii Świętej i bierzmowania. 27 stycznia
1907 roku złożył wieczyste śluby zakonne. W roku 1910 otrzymał
święcenia kapłańskie w katedrze Benevento. W lipcu 1916 roku
Ojciec Pio został wysłany do klasztoru w San Giovanni Rotondo i
tam przebywał aż do śmierci.
20 września 1918 roku podczas modlitwy przed wizerunkiem
Chrystusa ukrzyżowanego Ojciec Pio otrzymał stygmaty. Na jego
dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany - znaki męki
Jezusa. Zaczęły się goić dopiero tuż przed śmiercią a następnie
znikły całkowicie.
Niezwykłe zapachy - zapach świętości Ojca Pio – niektórzy święci
posiedli dar, który jest znany jako “zapach świętości”. Fenomen ten
nazywany jest osmogenezą. Pozwala on na odczuwanie obecności
świętego poprzez charakterystyczny dla niego aromat (zapach
fiołków). Ów zapach świętości Ojca Pio był wyraźnie wyczuwalny
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23.09.2016
piątek
24.09.2016
sobota

24.09.2016
sobota

Pierwszy dzień
jesieni
Poznańskie
Forum
Duszpasterskie
Politechnika
Poznańska
195. rocznica
urodzin
Cypriana Kamila
Norwida

przez ludzi, którzy znajdowali się w pobliżu. Wydobywał się z jego
ciała, ubrań lub przedmiotów które dotknął. Czasem był
wyczuwalny w miejscach przez które jedynie przeszedł.
Dar jasnowidzenia - Dzięki natchnieniu Ducha Św. Ojciec Pio
posiadał zdolność spoglądania do wnętrza człowieka.
Dar modlitwy wstawienniczej i ustawicznej - Modlitwy Ojca Pio
były szczególnie skuteczne. Do dziś ludzie modlący się za Jego
wstawiennictwem doświadczają wielu łask.
Bilokacja - jeden z najniezwyklejszych darów – choć Ojciec Pio był
fizycznie obecny w jednym miejscu, doświadczano jego obecności
także gdzie indziej. Istnieją dowody na to, że od czasu wystąpienia
z armii w r. 1916 ojciec Pio nigdy nie opuścił San Giovanni
Rotondo, a jednak był widziany w wielu miejscach na świecie,
nawet w Kalifornii... W dniu 18 grudnia 1997 roku w obecności
Ojca Świętego Jana Pawła II został ogłoszony Dekret
o heroiczności cnót Ojca Pio.
2 maja 1999 roku, podczas uroczystej Koncelebry Eucharystycznej
na placu Św. Piotra w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II, na mocy
władzy apostolskiej ogłosił Błogosławionym Sługę Bożego o. Pio
z Pietrelciny, wyznaczając jego liturgiczne wspomnienie na dzień
23 września. Starając się o kanonizację Błogosławionego Pio
z Pietrelciny, Postulatura przedstawiła kompetentnej Kongregacji
akta o cudzie uzdrowienia małego Matteo Pio Colella z San
Giovanni Rotondo. Został on zbadany i potwierdzony.
20 grudnia 2001 roku, w obecności Jana Pawła II, został ogłoszony
Dekret o cudzie, a 26 lutego 2002 roku promulgowano Dekret
o kanonizacji.
Kanonizacja Ojca Pio miała miejsce 16 czerwca 2002 roku na Placu
św. Piotra w Rzymie.
Pierwszy dzień jesieni
Konferencja w Poznaniu organizowana przez Diecezjalny
Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu

195. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821-1883),
poety, prozaika, dramaturga, rzeźbiarza, malarza, grafika

25.09.2016
niedziela

26. NIEDZIELA
ZWYKŁA

25.09.2016
niedziela

11. rocznica
11. rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskiej
koronacji obrazu
Matki Boskiej
Łaskiej
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25.09.2016
niedziela

120. rocznica
śmierci
Sługi Bożej
W. Malczewskiej

120 rocznica śmierci czcigodnej Sługi Bożej Wandy
Malczewskiej (zm. w 1896 roku)
O Wandzie Malczewskiej więcej informacji pod datą 8 maja
Piesza Pielgrzymka do Parzna, do grobu Czcigodnej Sługi Bożej
Wandy Malczewskiej odbywa się zawsze w drugą niedzielę maja
(w tym roku 8 maja 2015)

25.09.2016
niedziela

Bł. Władysława
z Gielniowa,
prezbitera

Bł. Władysław z Gielniowa. Zakonnik, kapłan, literat. Był
wieloletnim wikariuszem prowincjalnym bernardynów. Autor
pierwszych pieśni religijnym w języku polskim, z których niektóre
są śpiewane do dziś. Żarliwy kaznodzieja. Zmarł w Warszawie
w 1505 r. Patron Stolicy.
Urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Na chrzcie
otrzymał imię Marcin, Jan. Jego rodzice byli ubogimi
mieszczanami. Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do
Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na
tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Pod tą datą figuruje
w księdze rejestracyjnej Akademii Krakowskiej. Dla swojego
zakonu Władysław zasłużył się najwięcej przez to, że stał się
współautorem konstytucji, które zatwierdzone przez kapitułę
prowincji i kapitułę generalną w Urbino (1490) stały się na pewien
czas dla prowincji obowiązkowym kodeksem prawnym.
Jego życie było przepełnione modlitwą i duchem pokuty. Miał
szczególne nabożeństwo do Męki Pańskiej. Sypiał zaledwie kilka
godzin na lichym sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie
własnym habitem. Swoje ciało trapił bezustannie postem
i biczowaniem. Na modlitwę poświęcał wiele godzin. Miał dar łez
i ekstaz. Chodził zawsze boso, nawet w najsurowsze zimy. Boso
(w trepkach) także odbywał wizytacje swojej odległej prowincji
i zagraniczne podróże. Wyróżniał się niezwykłą gorliwością
o zbawienie dusz, nie oszczędzając się na ambonie
i w konfesjonale. W 1504 r. Władysław został gwardianem przy
kościele św. Anny w Warszawie. Tutaj umarł 4 maja 1505 r.,
w kilka tygodni po ekstazie, jaką przeżył podczas kazania w Wielki
Piątek. Uniósł się wówczas na oczach tłumu wypełniającego
świątynię w górę ponad ambonę i zaczął wołać: "Jezu, Jezu!".
Zaraz po jego śmierci oddawano Władysławowi cześć należną
świętym. 11 lutego 1750 r. papież Benedykt XIV wydał urzędowy
akt beatyfikacyjny. W roku 1759 Klemens XIII ogłosił
bł. Władysława patronem Królestwa Polskiego i Litwy, a 19
grudnia 1962 r. papież Jan XXIII ogłosił bł. Władysława z
Gielniowa głównym patronem Warszawy.
Obecnie główną Patronką Warszawy jest Najświętsza Maryja Panna
Łaskawa z kościoła jezuitów przy katedrze. Bł. Władysław jest
patronem drugorzędnym. Jego relikwie przez wieki spoczywają w
kościele św. Anny w Warszawie.

25.09.2016
niedziela

Ogólnopolska
Pielgrzymka
Małżeństw
i Rodzin

Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę
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na Jasną Górę
26.09.2016
poniedziałek

Najświętszej
Maryi Panny
Leśniańskiej

26 września 1683 r. dwaj chłopcy, pasący bydło, znaleźli na
drzewie dzikiej gruszy jaśniejący obraz. Wizerunek, umieszczony
w zbudowanym dlań kościele, zaczął gromadzić rzesze ludzi.
W miejscu zaś, gdzie według tradycji ukazał się cudowny
wizerunek, została później zbudowana kaplica. Komisja biskupia
dwukrotnie: w 1684 i 1700 r. wydała dekret o niezwykłości łask.
Obraz Matki Bożej Leśniańskiej. Parafię w Leśnej na Podlasiu
erygowano w 1695 r. W okresie zaborów, gorący kult Maryi
Leśniańskiej trwał nieprzerwanie mimo ukrycia obrazu w obawie
przed zabraniem około 1867 r. Obraz odnaleziono i w 1927 r.
uroczyście wprowadzono do Leśnej. Wizerunek koronował kard.
Stefan Wyszyński 18 sierpnia 1963 r. (w 280. rocznicę objawienia).
W 1984 r. kościół leśniański podniesiono do godności bazyliki
mniejszej.

27.09.2016
wtorek

Św. Wincentego
a Paulo,
prezbitera

Wincenty urodził się w Akwitanii w roku 1581. Po studiach przyjął
święcenia kapłańskie. Założył zgromadzenie księży misjonarzy
i sióstr miłosierdzia. W ten sposób chciał się przyczynić do formacji
duchowieństwa i otoczyć opieką ubogich. Zmarł 27 września 1660
r. w Paryżu.

27.09.2016
wtorek

Obchody 76.
rocznicy
powołania
Polskiego
Państwa
Podziemnego
Koronka na
ulicach miasta
Łodzi i
województwa

Obchody 76. rocznicy powołania Polskiego Państwa Podziemnego

28.09.2016
środa

28.09.2016
środa

Św. Wacław,
męczennika

Idea „Koronki na ulicach miast świata” zrodziła się w Łodzi
w 2007 r. podczas koncertu na cześć patronki miasta św. Faustyny,
który zorganizowały osoby z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich
wraz z opiekunem o. Remigiuszem Recławem, jezuitą. Do Łodzi
przyjechał wtedy ks. Andrzej Kozakiewicz - kustosz sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i poprosił, by mieszkańcy
miasta odmawiali Koronkę w intencji beatyfikacji ks. Michała
Sopoćko, spowiednika św. Faustyny i wielkiego apostoła Bożego
Miłosierdzia. Łodzianie podchwycili prośbę księdza, ale
postanowili także wyjść z tą cudowną modlitwą na ulice.
Koronkę zaplanowano na 28 września 2008 r. Kilka miesięcy
potem okazało się, że jest to także termin beatyfikacji ks. Sopoćko.
Akcji patronuje Metropolita Łódzki abp Marek Jędraszewski.
Organizatorami akcji są Polska i Haiti.
Św. Wacław z dynastii Przemyślidów urodził się około 907 r. Był
synem czeskiego księcia Wratysława I. Wychowywała go jego
pobożna babka św. Ludmiła. Po śmierci ojca, mając 18 lat, objął
rządy. W podległych mu ziemiach szerzył chrześcijaństwo, które
zostało przyjęte w 885 r., popierał misjonarzy.
Jako władca zasłynął z hojności, wspierał ubogich, rozdawał
jałmużny. Jego chrześcijańska gorliwość wzbudziła sprzeciw
możnowładców, którzy chcieli powrotu do pogaństwa. Wacław
zginął z rąk siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława
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28.09.2016
środa
29.09.2016
czwartek

29.09.2016
czwartek
30.09.2016
piątek

Okrutnego w Starym Bolesławcu. Przekazy kronikarskie podają, że
mordu dokonano u bram kościoła. Relikwie świętego
przechowywane są w katedrze praskiej. Św. Wacław jest głównym
patronem Czech, Moraw, Pragi oraz katedry na Wawelu.
Rocznica śmierci 38 rocznica śmierci Papieża Jana Pawła I (1978)
Papieża Jana
Pawła I
ŚWIĘTO
Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
ŚWIĘTYCH
Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do
ARCHANIOŁÓ stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do
W MICHAŁA, ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.)
GABRIELA
istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św.
I RAFAŁA
Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie
wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.
Ogólnopolski
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
Dzień Głośnego
Czytania
Św. Hieronima,
Prezbitera
i doktora
Kościoła

Św. Hieronim, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się około 340 roku
w bogatej chrześcijańskiej rodzinie, w Strydonie (dzisiejsza Istria).
Studiował w Rzymie. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza.
Po skończeniu studiów udał się do ówczesnej stolicy cesarstwa Trewiru, gdzie na życzenie rodziny podjął karierę urzędniczą.
W kilka lat później w Akwilei został duchownym. Stamtąd udał się
do Syrii, gdzie na Pustyni Chalcydyckiej prowadził życie
pustelnicze, studiując Pismo Święte i języki wschodnie.
Wyczerpany postami znalazł się w obliczu śmierci. W Antiochii
przyjął święcenia kapłańskie (377). W pięć lat później udał się na
synod do Rzymu, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną
i religijną. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża
Damazego. Po jego śmierci, w 385 roku przez Egipt, Palestynę,
wielkie klasztory Wschodu, skierował się do Betlejem, w którym
mieszkał do śmierci. Organizował tam działalność charytatywną,
prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory.
Hieronim odznaczał się encyklopedyczną wiedzą, wybuchowym
temperamentem, umiłowaniem ascezy, pracowitością, gorącym
przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki Bożej, a przede
wszystkim umiłowaniem Pisma Świętego. Przełożył Biblię na język
łaciński. Dzieło to zajęło mu 24 lata. Jego przekład, tzw. Wulgata,
został przyjęty jako tekst urzędowy Kościoła Zachodniego.
Pozostawił po sobie spuściznę literacką, której ogromu niepodobna
przypisać jednemu człowiekowi. Napisał komentarze do wielu
ksiąg Pisma oraz przełożył wiele tekstów ojców Kościoła. Zwalczał
współczesne mu herezje. Ostatnie lata spędził w grocie sąsiadującej
z Grotą Narodzenia Pana Jezusa.
Zmarł 30 września 420 roku. Jego relikwie sprowadzono z czasem
do Rzymu. Obecnie znajdują się w bazylice S. Maria Maggiore.
Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.
Patron eremitów, biblistów, egzegetów, księgarzy, studentów.
"Jedyną doskonałością ludzką jest świadomość własnej
niedoskonałości… Nawrócenie nigdy nie jest zbyt późne. Łotr z
krzyża przychodzi do raju..”.
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Oficjalne potwierdzenie kultu świętego Hieronima nastąpiło
w 1747 roku (beatyfikacja przez papieża Benedykta XIV) oraz
w 1767 roku (kanonizacja przez papieża Klemensa XIII).

PAŹDZIERNIK 2016
Przez cały miesiąc odprawiane są Nabożeństwa Różańcowe.
Różaniec to modlitwa tak bardzo droga w pobożności Maryjnej. Ta forma pobożności ludowej, którą z
prostotą dziecka odnosimy do Maryi jako Anua Caeli – Bramy Niebios, kierując do Niej, niby w
przyjaznej konwersacji, nasze powtarzające się wezwanie; pozwalamy się wprowadzić w kontemplację
Tajemnic czyli w obręb dziejów historii naszego Zbawienia, rozważanych w świetle Jej obecności. To
Ona pozwala nam przechodzić przed wielkimi wydarzeniami z życia Jezusa, tak jakby się nakładały na
zwyczajne zdarzenia naszego życia. To rodzaj duchowej telewizji.(św. Jan Paweł II – 7 maja 1981)
1.10.2016
sobota

Początek
corocznej akcji
AdoMiS (A
doptuj
Misyjnych
Seminarzystów)

Zaadoptuj misyjnego seminarzystę - Bp Jerzy Mazur.
AdoMIS (Adoptuj Misyjnych Seminarzystów) czyli akcja
adopcji kleryka z krajów misyjnych to nowa inicjatywa Papieskich
Dzieł Misyjnych. Mówił o niej podczas 363. zebrania plenarnego
KEP bp Jerzy Mazur, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji. Zreferował także reaktywowanie Krajowej Rady Misyjnej
i przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego.
Bp Mazur referował reaktywowanie Krajowej Rady Misyjnej, co
miało miejsce 20 czerwca 2013 r. Powołano ją do istnienia
18 czerwca 2005 roku na 332. zebraniu plenarnym KEP.
Najważniejszym celem Rady jest integrowanie środowisk
misyjnych, animacja działalności misyjnej w Polsce oraz
"osiągnięcie większej jedności i skuteczności podejmowanych
inicjatyw misyjnych i współpracy".
Krajowa Rada Misyjna składa się z 38 członków reprezentujących
Komisję Episkopatu Polski ds. Misji i jej agendy, Zarząd Krajowy
Papieskich Dzieł Misyjnych, Delegatów Biskupów ds. Misji
i Diecezjalnych Dyrektorów PDM, zgromadzenia zakonne męskie
i żeńskie, środowiska skupiające świecki wolontariat misyjny,
organizacje katolickie, stowarzyszenia i wspólnoty wspierające
polskich misjonarzy. Rada spotyka się przynajmniej raz w roku na
zgromadzeniach plenarnych. Z kolei Prezydium Rady będzie
spotykało się kilka razy w ciągu roku, by podejmować
najważniejsze problemy misyjne związane z animacją i formami
wspierania misji.
Przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego
zaplanowanego na 2015 rok. Będzie on związany z 50. rocznicą
ogłoszenia Dekretu o Działalności misyjnej "Ad Gentes" oraz
25. rocznicą ukazania się encykliki bł. Jana Pawła II "Redemptoris
missio". Kongres wpisuje się też w ogólnopolskie przygotowania
do 1050. rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie.
W dniach 12-14 czerwca 2015 roku w Warszawie odbędzie się
IV Krajowy Kongres Misyjny. W jego ramach odbędzie się
sympozjum misjologiczne na UKSW.
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1.10.2016
sobota

Św. Teresy
od Dzieciątka
Jezus, dziewicy
i doktora
Kościoła

1.10.2016
sobota

Dzień Modlitw
o Świętość
Kapłanów

1.10.2016
sobota

Ku czci
św. Faustyny

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus: Miłość jest wszystkim;
Święty to ktoś, kogo najbardziej interesuje miłość.
Święta Teresa urodziła się 2 stycznia 1873 r. w Alencon (Francja)
jako ostatnia z dziewięciorga dzieci Zelii Guerin i Ludwika Martin
(beatyfikowani razem 19 października 2008 roku). Jej ojciec był
zegarmistrzem, a matka - koronkarką. Rodzice byli ludźmi
pobożnymi i doświadczonymi przez cierpienie, bo wcześniej
zmarło im czworo dzieci. Gdy Tereska skończyła 8 lat, rozpoczęła
naukę w szkole klasztornej sióstr benedyktynek. 13 maja 1883 r.
została uzdrowiona z ciężkiej choroby za wstawiennictwem Matki
Bożej. Odtąd zapragnęła uczynić wszystko, aby ratować ludzi
grzesznych. Modliła się żarliwe o nawrócenie mordercy
i doczekała się jego przemiany zanim został wykonany wyrok.
Święta z Lisieux ukazuje nam istotę świętości. Ona, która tyle się
nacierpiała, zawsze pamiętała o tym, że jej powołaniem nie jest
cierpienie lecz miłość: „Wtedy to zawołałam z największą radością:
O Jezu, moja Miłości, nareszcie znalazłam moje powołanie: moim
powołaniem jest miłość. Znalazłam już własne miejsce w Kościele.
W sercu Kościoła, mojej Matki, ja będę miłością. W ten sposób
będę wszystkim i urzeczywistni się moje pragnienie.”
Święta Tereska przypomina nam również i to, że nasza miłość do
Boga powinna być nierozerwalnie związana z miłością do
człowieka. Nie można kochać Boga, nie kochając tych, których On
kocha nieodwołalnie, czyli ludzi, którzy pojawiają się na naszej
drodze i którzy noszą w sobie godność dzieci Bożych oraz wielki
głód miłości. Święta od Dzieciątka Jezus kochała szczególnie tych,
którzy oddalali się od miłości i cierpieli. Do takich ludzi należą
w naszych czasach uzależnieni. Jest ich coraz więcej i cierpią coraz
bardziej. To nie przypadek, że twórca ruchów trzeźwościowych
w Europie — irlandzki duchowny, ks. Matt Talbot - był duchowo
związany najbardziej właśnie ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus.
Święta Tereska od Dzieciątka Jezus upewnia nas o tym, że Bogu
można zawierzyć zawsze i wszystkich: tych, których najbardziej
kochamy i tych, którzy cierpią, bo jeszcze nie kochają i nie
przyjmują miłości.
Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów. Konstantynów Łódzki,
godz. 10.00; kościół p.w. św. Józefa Robotnika
Ku czci św. Faustyny, Patronki Łodzi. Msza św. w kościele św.
Faustyny (Plac Niepodległości) o godz. 18.00, po której wyruszy
procesja z relikwiami Świętej ulicami Łodzi do Bazyliki
Archikatedralnej
77. rocznica śmierci Św. Faustyny (5 października),
Od 2005 roku św. Faustyna Kowalska jest Patronką Łodzi. Helena
Kowalska posłuszna woli zmartwychwstałego Chrystusa wyruszyła
z naszego Miasta w świat, aby stać się wielką Apostołką Boga,
który jest pełen miłosierdzia.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
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2.10.2016
niedziela

27. NIEDZIELA Zbiórka ofiar na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium
ZWYKŁA
Duchownego
Zbiórka ofiar

2.10.2016
niedziela

Świętych
Aniołów
Stróżów

4.10.2016
wtorek

Św. Franciszka
z Asyżu

5.10.2016
środa

Św. Faustyny
Kowalskiej,
zakonnicy;
patronki Łodzi

Dlaczego nie oddać się świadomie pod opiekę własnego Anioła
Stróża i nie prosić go o pomoc w tym, co nas przerasta lub
przeraża, choćby było tak banalne jak budzenie? Nie lękajmy się
także posyłać go do osób, które liczą na naszą pomoc. Ojciec Pio
zachęca do tego każdego z nas: „Możesz przysłać swego Anioła
Stróża o każdej porze dnia i nocy, ponieważ zawsze jestem
szczęśliwy, przyjmując go”. Przebywanie w obecności aniołów jest
bowiem prawdziwym szczęściem.
„Aniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego”. Amen.
Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi,
przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również
Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary.
Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały
i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są
nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze
ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, "osobnego" Anioła
Stróża.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów,
posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia
człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem
a ludźmi. Nauka o nich jest oparta przede wszystkim na dwóch
fragmentach Biblii. W psalmie 91 czytamy:
Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich
twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej
stopy o kamień.
Św. Franciszek z Asyżu, właśc. włos. Giovanni Bernardone,
nazywany Biedaczyną z Asyżu (ur. 1181 lub 1182 w Asyżu, zm.
3 października 1226 w Porcjunkuli koło Asyżu) – włoski duchowny
katolicki, diakon, założyciel zakonu franciszkanów, a pośrednio
także klarysek i tercjarzy, misjonarz, mistyk średniowieczny,
stygmatyk, uważany za prekursora ekologii. Jest przepięknym
wzorem do naśladowania nie tylko dla swojego pokolenia.
Św. Faustyna Kowalska, dziewica i zakonnica; Główna patronki
Łodzi.
Św. Faustyna - Helena Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r.
w rolniczej rodzinie z Głogowca k/Łodzi jako trzecie z
dziesięciorga dzieci. Dwa dni później została ochrzczona w
kościele parafialnym pod wezwaniem św. Kazimierza w Świnicach
Warckich (diecezja włocławska). Nadano jej wówczas imię Helena.
Kiedy miała siedem lat, po raz pierwszy usłyszała w duszy głos
wzywający do doskonalszego życia. W 1914 r. przyjęła I Komunię
świętą,
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a dopiero trzy lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej.
Mimo dobrych wyników uczyła się tylko trzy lata, potem musiała
zrezygnować,
aby
pomagać
matce
w
domu.
W szesnastym roku życia opuściła dom rodzinny, by na służbie
u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na
własne utrzymanie i pomóc rodzicom. Przez cały czas bardzo
pragnęła życia zakonnego, ale rodzicom powiedziała o swoich
zamiarach dopiero w 1922 r. Ojciec jednak nie wyraził zgody,
motywując odmowę brakiem pieniędzy na wyprawę wymaganą
w klasztorach. W lipcu 1924 r., kiedy Helena z koleżankami
uczestniczyła w zabawie w parku Wenecja koło łódzkiej
katedry, Pan Jezus przemówił do niej i polecił niezwłocznie
pojechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Helena
postanowiła nie wracać do domu i postawić rodziców przed faktem
dokonanym. O tym planie powiedziała tylko siostrze, z którą była, i
pierwszym pociągiem przyjechała do Warszawy. Tu następnego
dnia zgłosiła się do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
przy ul. Żytniej. Musiała jednak jeszcze rok przepracować w
Warszawie, aby odłożyć pieniądze na skromną wyprawę. 1 sierpnia
1925 r. została przyjęta do Zgromadzenia. Postulat odbywała w
Warszawie, a nowicjat w Krakowie, gdzie w czasie obłóczyn
zakonnych razem z habitem otrzymała imię Maria Faustyna. Od
marca 1926 r. Bóg doświadczał siostrę Faustynę ogromnymi
trudnościami wewnętrznymi; wiele przecierpiała aż do końca
nowicjatu. W Wielki Piątek 1927 r. zbolałą duszę nowicjuszki
ogarnął żar Bożej Miłości. Zapomniała o własnych cierpieniach,
poznając, jak bardzo cierpiał dla niej Jezus. 30 kwietnia 1928 r.
złożyła pierwsze śluby zakonne, następnie z pokorą i radością
pracowała w różnych domach zakonnych, m.in. w Krakowie,
Płocku i Wilnie, pełniąc rozmaite obowiązki. Zawsze pozostawała
w pełnym zjednoczeniu z Bogiem. Jej bogate życie wewnętrzne
wspierane było poprzez wizje i objawienia.
W zakonie przeżyła 13 lat.
22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała Pana Jezusa
Miłosiernego. Otrzymała wtedy polecenie namalowania takiego
obrazu, jak ukazana jej postać Zbawiciela, oraz publicznego
wystawienia go w kościele. Mimo znacznego pogorszenia stanu
zdrowia pozwolono jej na złożenie profesji wieczystej 30 kwietnia
1933 r. Później została skierowana do domu zakonnego w Wilnie.
Na początku 1934 roku zwróciła się z prośbą do artysty-malarza
Eugeniusza Kazimierskiego o wykonanie według jej wskazówek
obrazu Miłosierdzia Bożego. Gdy w czerwcu ujrzała ukończony
obraz, płakała, że Chrystus nie jest tak piękny, jak Go widziała.
Dzięki usilnym staraniom ks. Michała Sopoćko, kierownika
duchowego siostry Faustyny, obraz został wystawiony po raz
pierwszy w czasie triduum poprzedzającego uroczystość
zakończenia Jubileuszu Odkupienia świata w dniach 26-28 kwietnia
1935 r. Został umieszczony wysoko w oknie Ostrej Bramy i widać
go było z daleka. Uroczystość ta zbiegła się z pierwszą niedzielą po
Wielkanocy, tzw. niedzielą przewodnią, która - jak twierdziła
siostra Faustyna - miała być przeżywana na polecenie Chrystusa
jako święto Miłosierdzia Bożego. Ksiądz Michał Sopoćko wygłosił
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wówczas kazanie o Bożym Miłosierdziu.
W 1936 r. stan zdrowia siostry Faustyny pogorszył się znacznie,
stwierdzono u niej zaawansowaną gruźlicę. Od marca tego roku do
grudnia 1937 r. przebywała na leczeniu w szpitalu na krakowskim
Prądniku Białym. Wiele modliła się w tym czasie, odwiedzała
chorych, a umierających otaczała szczególną modlitewną pomocą.
Po powrocie ze szpitala pełniła przez pewien czas obowiązki
furtianki. Starała się bardzo, by żaden ubogi nie odszedł bez
najmniejszego choćby wsparcia od furty klasztornej. Wywierała
bardzo pozytywny wpływ na wychowanki Zgromadzenia, dając im
przykład pobożności i gorliwości, a zarazem wielkiej miłości.
Chrystus uczynił siostrę Faustynę odpowiedzialną za szerzenie
kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pisanie Dzienniczka poświęconego
tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw do
Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 15:00 Faustyna czciła
Jego konanie na krzyżu. Przepowiedziała także, że szerzona przez
nią forma kultu Miłosierdzia Bożego będzie zabroniona przez
władze kościelne. Dzięki s. Faustynie odnowiony i pogłębiony
został kult Miłosierdzia Bożego. To od niej pochodzi pięć form jego
czci: obraz Jezusa Miłosiernego ("Jezu, ufam Tobie"), koronka do
Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia (godzina 15.00,
w której Jezus umarł na krzyżu), litania oraz święto Miłosierdzia
Bożego w II Niedzielę Wielkanocną.
W kwietniu 1938 r. nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia
siostry Faustyny. Ksiądz Michał Sopoćko udzielił jej
w szpitalu sakramentu chorych, widział ją tam w ekstazie. Po
długich cierpieniach, które znosiła bardzo cierpliwie, zmarła
w wieku 33 lat - 5 października 1938 r. Jej ciało pochowano na
cmentarzu zakonnym w Krakowie-Łagiewnikach. W 1966 r.
w trakcie trwania procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji
siostry Faustyny, przeniesiono jej doczesne szczątki do kaplicy
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
S. Faustyna została beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r.,
a ogłoszona świętą 30 kwietnia 2000 r. Uroczystość kanonizacji
przypadła w II Niedzielę Wielkanocną, którą św. Jan Paweł II
ustanowił wtedy świętem Miłosierdzia Bożego. Relikwie
św. siostry Faustyny znajdują się w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie
mieści się sanktuarium Miłosierdzia Bożego odwiedzane przez
setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata. Dwukrotnie
nawiedził je również św. Jan Paweł II, po raz pierwszy w 1997 r.,
a po raz drugi - 17 sierpnia 2002 r., aby dokonać uroczystej
konsekracji nowo wybudowanej świątyni w KrakowieŁagiewnikach i zawierzyć cały świat Bożemu Miłosierdziu.
W niedzielę, 4 października 2009 roku, nastąpiło uroczyste
przekazanie relikwii św. Faustyny dla naszej archikatedry.
Wprowadzenia relikwiarza dokonał ks. Wiesław Potakowski,
proboszcz parafii św. Faustyny w Łodzi. Relikwiarz zawiera
fragment kości Patronki naszego miasta. Relikwie przekazały
Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa. W tym roku przypada
91. rocznica objawień Pana Jezusa Helenie Kowalskiej, późniejszej
Siostrze Faustynie. Od 2005 r. św. Faustyna jest patronką
naszego miasta.
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7.10.2016
piątek

Najświętszej
Maryi Panny
Różańcowej

8.10.2016
sobota

Pielgrzymka
Kół
Różańcowych

9.10.2016
niedziela

27. NIEDZIELA
ZWYKŁA
XVI DZIEŃ
PAPIESKI
Zbiórka ofiar

9.10.2016
niedziela

Bł. Wincentego
Kadłubka,
biskupa

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi,
odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października
1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę
i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy
o zbliżającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe
modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas
odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że
znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty,
przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która
patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana
wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie
chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję Turków na
Europę.
Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy,
uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej
i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których
istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne
zwycięstwo nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r.,
rozszerzył to święto na cały Kościół. W roku 1883 Leon XIII
wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca
świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by
w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
Pielgrzymka Kół Różańcowych do Sanktuarium Matki Bożej
Łaskiej, Kolegiata Łaska, godz. 11.00.
XVI Dzień Papieski. Zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieło
Nowego Tysiąclecia
Dzień Papieski od roku 2001 obchodzony jest w polskim Kościele
rzymskokatolickim jako dzień wdzięczności, łączności duchowej ze
św. Janem Pawłem II i promocji jego nauczania. Przypada w
niedzielę przed 16 października – rocznicą wyboru kardynała
Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra.
Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja "Dzieło Nowego
Tysiąclecia". W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są pieniądze na
stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich
rodzin.
Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał
Karol Wojtyła jako pierwszy kardynał z Polski, został wybrany
papieżem i przybrał imię Jana Pawła II. Został pierwszym po 455
latach biskupem Rzymu, niebędący Włochem. Również
w tym dniu, 16 października 2002 roku, Jan Paweł II wprowadził do
Różańca Tajemnice Światła.
Bł. bp. Wincenty Kadłubek (po 1150-1223 r.) Urodził się w
miejscowości Karwów pod Opatowem. Co do jego pochodzenia
istnieją sprzeczne informacje - że wywodził się ze średniego
rycerstwa, z rodu Różyców (pieczętujących się herbem Poraj lub
Róża); albo, że był synem chłopa o przydomku Kadłub (stąd
przydomek Kadłubek).
Pierwsze nauki pobierał w szkole w Stopnicy i Krakowie, a później
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11.10.2016
wtorek

12.10.2016
środa

13.10.2016
czwartek

Św. Jana XXIII
Papieża

455 lat praw i
powinności
mieszkańców
Łodzi
Bł. Honorata
Koźmińskiego,
prezbitera

studiował w Bolonii i Paryżu, gdzie jako jeden z pierwszych
Polaków uzyskał tytuł magistra, inaczej mistrza (dzisiaj doktora).
Od 1194 r. pełnił funkcję prepozyta kolegiaty w Sandomierzu
i zapewne wtedy, za namową króla Kazimierza Sprawiedliwego,
napisał większość Kroniki polskiej. Dzieło składające się z czterech
ksiąg spisane po łacinie, jest dziś głównym źródłem na temat
historii Polski w pierwszych wiekach.
W 1207 r. zgodnie z ówczesnym zwyczajem został wybrany
biskupem krakowskim. Brał udział w Soborze Laterańskim IV, na
którym
wprowadzono
obowiązek
rocznej
spowiedzi
i wielkanocnej komunii świętej, jak również zaostrzono przepisy
odnośnie do małżeństwa i celibatu kapłanów.
Z nieznanych powodów w 1218 r. zrezygnował z biskupstwa
i wstąpił do zakonu cystersów w Brodnicy (dziś Jędrzejowie).
Legenda mówi, że kiedy szedł pieszo z Krakowa, mnisi powitali go
ok. kilometr od klasztoru, o czym przypomina usypany później na
tym miejscu Kopiec Spotkania.
Św. Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli). Urodził się 25.11 1881,
zmarł 3.06. 1963. Beatyfikowany 3.09.2000r przez Jana Pawła II,
kanonizowany 27.04.2014 razem z Janem Pawłem II przez Papieża
Franciszka.
Największym wydarzeniem pontyfikatu Jana XXIIII było zwołanie
II soboru watykańskiego. Podjął on również ogromne wysiłki na
rzecz ekumenizmu. Utworzył sekretariat jedności chrześcijan.
Udzielał się także w reformie liturgii: zatwierdził nowy brewiarz i
mszał, a także wprowadził do kanonu mszalnego wspomnienie św.
Józefa.
Jego ostatnia publiczna wypowiedź droga radiową została
skierowana do pątników zgromadzonych w sanktuarium Matki
Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich. Zmarł niedługo potem na
Watykanie 3 czerwca 1963 o 19.49
455 lat temu 12 X 1561 – biskup włocławski Jakub Uchański wydał
dokument określający prawa i powinności mieszkańców Łodzi
Wacław Koźmiński urodził się w rodzinie inteligenckiej w 1829 r.
w Białej Podlaskiej. Maturę uzyskał w Płocku. Studiował na
wydziale budownictwa przy Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie.
Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod
zarzutem przynależności do spisku politycznego został aresztowany
i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej.
W więzieniu zachorował na tyfus. Po jedenastu miesiącach
więzienia został zwolniony. Przeżycia więzienne radykalnie
zmieniły jego stosunek do Boga. Po ukończeniu studiów wstąpił do
klasztoru kapucynów (1848), przyjmując imię zakonne Honorat.
Wyświęcony na kapłana w 1852 roku. Był wybitnym kaznodzieją
oraz znanym spowiednikiem. Swoją głęboką religijnością i troską o
człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa. O. Honorat założył
szereg zgromadzeń zakonnych - do dziś istnieją trzy zgromadzenia
habitowe: felicjanki - powołane razem z bł. Marią Angelą Zofią
Truszkowską (wspomnienie 10 października), serafitki, kapucynki,
i czternaście bezhabitowych, tzn. utajonych przed carskim zaborcą,
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który po kasacie klasztorów nie dopuszczał do ich odrodzenia się
czy powstawania nowych. Zgromadzenia o. Honorata podejmowały
prace charytatywne i apostolskie m.in. wśród młodzieży szkolnej i
rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach
dla ludzi starych i upośledzonych. Po powstaniu styczniowym
skasowano klasztor, w którym przebywał. Zakonników, wśród nich
i o. Honorata, wywieziono do Zakroczymia. Ostatecznie osiadł on
w Nowym Mieście nad Pilicą. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł
w opinii świętości 16 grudnia 1916 roku. Beatyfikował go
Jan Paweł II (1988).
Dzień Edukacji Narodowej. Święto Nauczycieli obchodzone w
Polsce. W innych państwach Światowy Dzień Nauczyciela (ONZ)
obchodzony jest 5 października

14.10.2016
piątek

Dzień Edukacji

14.10.2016
piątek

Dialogi
w Katedrze

Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych
Archikatedra Łódzka, godz. 19.30. Temat: Kościół wobec życia
politycznego

15.10.2016
sobota

Uroczystość
Rocznicy
Poświęcenia
Kościoła
Katedralnego

W Bazylice Archikatedralnej : Uroczystość Rocznicy
Poświęcenia Kościoła Katedralnego
BUDOWĘ KOŚCIOŁA PW. ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W
ŁODZI rozpoczęto na początku XX w. Kamień węgielny pod nową
świątynię wmurował arcybiskup warszawski Wincenty ChościakPopiel
16 czerwca 1901 r. Uroczystej konsekracji świątyni, którą w 1920
r. podniesiono do rangi katedry, dokonał 15 października 1922 r.
biskup łódzki Wincenty Tymieniecki przy współudziale
arcybiskupa warszawskiego kardynała Aleksandra Kakowskiego
i biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego. W 1924 r. w
katedrze łódzkiej Jezus objawił się św. Faustynie Kowalskiej,
nakazując jej, by udała się do Warszawy, gdzie wstąpi do zakonu. W
czasie II wojny światowej katedrę zamknięto, ograbiono
i zamieniono na składnicę wojskową. Zrabowano m.in. największy
dzwon, "Zygmunt". Po wyzwoleniu spod niemieckiej okupacji
katedrę przywrócono do użytku sakralnego i rozpoczęto jej remont.
W maju 1971 r. w katedrze wybuchł pożar, który całkowicie
zniszczył dach i naruszył sklepienia. Ocalały mury i wieża świątyni.
Dzięki szybkiej odbudowie oddano ją do użytku wiernych już w
grudniu 1972 r. W 1989 r. św. Jan Paweł II nadał katedrze łódzkiej
tytuł bazyliki mniejszej.
DIECEZJA ŁÓDZKA została utworzona w 1920 r. na mocy bulli
Benedykta XV Christi Domini. Liczyła wówczas zaledwie
5 dekanatów. Jej pierwszym biskupem został Wincenty Tymieniecki.
W 1925 r. Pius XI bullą Vixdum Poloniae unitas powiększył obszar
diecezji. W 1992 r. św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae
Populus
ustanowił
dotychczasową
diecezję
ŁÓDZKĄ
ARCHIDIECEZJĄ podległą bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.
W 2004 r. utworzono METROPOLIĘ ŁÓDZKĄ, do której włączono
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15.10.2016
sobota

Św. Teresy
od Jezusa
(z Avila),
dziewicy
i doktora
Kościoła

także diecezję łowicką.
Obecnie metropolitą łódzkim jest abp Marek Jędraszewski.
W diecezji pracują również biskupi pomocniczy Ireneusz Pękalski
i Marek Marczak oraz seniorzy arcybiskup Władysław Ziółek
i biskup Adam Lepa. Patronem archidiecezji jest św. Józef,
Oblubieniec NMP. W 218 parafiach podzielonych na 35 dekanatów
pracuje blisko 600 kapłanów diecezjalnych i prawie 200 zakonnych.
Teren ponad 5 tys. km kwadratowych zamieszkuje ponad 1,5 mln
osób.
JAN PAWEŁ II W ŁODZI. W 1987 r. podczas IV pielgrzymki
do Polski św. Jan Paweł II nawiedził Łódź. W katedrze łódzkiej
spotkał się z przedstawicielami świata nauki. W czasie Mszy św. na
lotnisku Łódź-Lublinek, połączonej z udzieleniem I Komunii
świętej, papież pozdrowił m.in. łódzkie rodziny: Moje
najszczególniejsze pozdrowienie kieruje się do łódzkich rodzin z
tego miasta i całej diecezji. Nasze dzisiejsze spotkanie, związane z
pierwszą Komunią świętą waszych dzieci, jest wielkim świętem
chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji,
która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja
chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym
ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg
przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od
chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim
dzieciom tu na ziemi, zapraszają do ich serc, do całej swojej
wspólnoty, Dawcę życia wiecznego.
Św. Teresa z Ávili urodziła się 28 marca 1515 r. w Hiszpanii
w wielodzietnej rodzinie o tradycjach kupieckich. Kiedy miała
12 lat, przeżyła śmierć swojej matki. Wtedy po raz pierwszy
zawierzyła swoje życie Maryi, obierając ją za swoją Matkę
i Opiekunkę. Mając 20 lat, wstąpiła do Zakonu Karmelitanek
w Ávili. Przełomowym momentem jej życia była ciężka choroba.
Zachorowała na malarię, a podczas jednego z ciężkich ataków
uznano ją nawet za zmarłą. Jej bliscy byli pewnie, że nie żyje
i przygotowali dla niej nawet grób. Teresa odzyskała jednak
przytomność i wkrótce poprawiło się jej zdrowie. Postanowiła
dokonać reformy swojego zakonu, tak, aby siostry wróciły do
surowego życia z pierwszych wieków chrześcijaństwa. W 1562 r.
otrzymała zgodę na założenie nowego Zakonu Karmelitanek
Bosych. Zakładała i wizytowała nowe zakony. Mimo swej wielkiej
aktywności prowadziła bogate życie wewnętrzne. Przeżywała wiele
mistycznych uniesień i ekstaz modlitewnych. Spisała swoje
doświadczenia
życia
wewnętrznego,
między
innymi
w „Autobiografii”, „Drodze do doskonałości” i „Wewnętrznym
zamku”. Książki te stały się szybko wielkimi podręcznikami
modlitwy i życia duchowego dla wielu ludzi. Szczególnie znana jest
jej droga do doskonałości, która wiedzie przez tzw. siedem komnat.
Była zaprzyjaźniona ze św. Janem od Krzyża. Razem służyli
odnowie zakonów karmelitańskich. Zmarła w 1582 r. mając 67 lat.
Została beatyfikowana przez papieża Pawła V w 1614 r.
Kanonizacji Teresy dokonał Grzegorz XV w 1622 r. Szczególnym
wyróżnieniem zasług Teresy było ogłoszenie jej doktorem
Kościoła. Dokonał tego Paweł VI w 1970 r. Św. Teresa oraz

135

św. Katarzyna ze Sieny zostały pierwszymi kobietami, które
dostąpiły tego zaszczytnego tytułu.
15.10.2016
sobota

47. rocznica
śmierci Sługi
Bożego
o. Anzelma
Gądka OCP

15.10.2016
sobota

Dzień Dziecka
Utraconego

15.10.2016
sobota

Międzynarodowy
Dzień Białej
Laski

16.10.2016
niedziela

29. NIEDZIELA
ZWYKŁA

47. rocznica śmierci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCP
Założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus (15.10.1969)
Ojciec Anzelm od św. Andrzeja Corsini przyszedł na świat
24 lutego 1884 r. Gdy Maciej miał 11 lat, ojciec oddał go do
konwiktu Karmelitów Bosych w Wadowicach, gdzie jednym z jego
wychowawców był św. Rafał Kalinowski. W 1901 r. wstąpił do
zakonu Karmelitów Bosych. W sumie przez ponad 40 lat piastował
różne urzędy w zakonie. Przez ostatnie prawie dziesięć lat
przebywał w Łodzi, gdzie do końca, jak potrafił, starał się być
czynny, służąc zarówno współbraciom, jak i współsiostrom
w Karmelu, lecz nade wszystko troszczył się o założone przez
siebie Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
przygotowując je do samodzielnego życia, gdy on będzie musiał
odejść do wieczności. Głównie opracowywał na nowo
i przystosowywał do wskazań Soboru Watykańskiego II konstytucje
zgromadzenia. Ojciec Anzelm zmarł 15 października 1969 r., w
uroczystość Reformatorki i Matki Karmelu - św. Teresy od Jezusa,
Doktora Kościoła, której przez całe życie starał się być wiernym
synem, uczniem i naśladowcą. Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego
w Archidiecezji Łódzkiej rozpoczął się 2 lutego 2002r.
15 października obchodzimy Światowy Dzień Dziecka
Utraconego
Ale Dzień Dziecka Utraconego ma też pokazać całemu
społeczeństwu, że obok ludzi szczęśliwych, którzy mogą cieszyć się
swoimi dziećmi, są też tacy rodzice, którzy przeżywają ból po
odejściu swoich dzieci.
Sami ze Sobą to działająca przy Fundacji ŻYCIE grupa wsparcia.
Wielu rodziców, którzy doświadczyli straty dziecka – w wyniku
poronienia, wypadku, choroby, aborcji czy samobójstwa pozostają
sami ze swym doświadczeniem. Czy trzeba o nim mówić? Czy
należy tylko wspólnie o tym milczeć? Co właściwie pozostaje? Co
wtedy się czuje? Samotność, rozpacz, poczucie odrzucenia, winy,
zagubienia, krzywdy czy niesprawiedliwości? Osierocony rodzic
pozostaje przecież rodzicem. Jak zobaczyć siebie w tej nowej,
trudnej sytuacji?
Często ból narasta i nie wiadomo już, co robić i dokąd się udać po
pomoc. Przede wszystkim nie zostawaj w swojej samotność. Nie
wahaj się zatem skorzystać z oferowanej przez nas profesjonalnej
pomocy psychologicznej. KONTAKT: psycholog@zycie.lodz.pl
tel. 601 050 208
Międzynarodowy Dzień Niewidomych . Obchodzony na świecie
również pod nazwą Międzynarodowego Dnia Białej Laski
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38. rocznica
wyboru na
papieża Jana
Pawła II
Św. Jadwigi
Śląskiej

38. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową (1978). Papież, Polak przyjął imię Jana Pawła II

Św. Jadwiga Śląska - patronka pojednania polsko-niemieckiego
Pochodząca z Bawarii św. Jadwiga Śląska (ur. między 1178 a 1180 zm. przed 14 października 1243) należy do najpopularniejszych
świętych w Polsce, zwłaszcza na Śląsku, ale także w Austrii,
Czechach, Niemczech, na Węgrzech. Pochodziła z Bawarii. Jako
12-latka poślubiła Henryka, syna Bolesława Wysokiego, a od
1202 r. była księżną śląską. Urodziła sześcioro dzieci, z których
czworo zmarło w młodym wieku.
Żyła w wielkiej ascezie, ufundowała wiele szpitali i przytułków dla
ubogich oraz klasztor cysterek w Trzebnicy. Henryk stał się pod jej
wpływem wzorowym władcą katolickim. Po przyjściu na świat
dzieci Jadwiga i Henryk złożyli w obecności biskupa ślub
wstrzemięźliwości, a książę na znak pokuty zapuścił brodę – skąd
jego przydomek: Brodaty.
Po śmierci męża przeniosła się do ufundowanego przez siebie
klasztoru, gdzie żyła w wielkim umartwieniu
Czczona jako patronka Śląska i Polski, małżeństw i
chrześcijańskich rodzin została też uznana za patronkę pojednania
polsko-niemieckiego.
Jan Paweł II, odwiedzając w 1983 roku Wrocław, powiedział o niej,
że jest w dziejach Polski i w dziejach Europy postacią graniczną,
która łączy ze sobą dwa narody: niemiecki i polski: “Łączy na
przestrzeni wielu wieków historii, która była trudna i bolesna. (...)
Wśród wszystkich dziejowych doświadczeń pozostaje przez siedem
już
stuleci
orędowniczką
wzajemnego
zrozumienia
i pojednania".
Św. Ignacy był trzecim biskupem Antiochii (która obecnie znajduje
Św. Ignacego
Antiocheńskiego się w Turcji), od roku 70 do 107. To w Antiochii, gdzie istniała
kwitnąca wspólnota chrześcijańska, uczniowie po raz pierwszy
biskupa
zostali nazwani chrześcijanami. Z "Historii kościelnej" Euzebiusza
i męczennika
z Cezarei dowiadujemy się, że Ignacy z powodu świadectwa, jakie
dawał o Chrystusie, został skazany na pożarcie przez dzikie
zwierzęta. Miało się to dokonać w Rzymie. Eskortowany
z Antiochii do stolicy imperium, na miejscach postojów
kontynuował
swoje
apostolskie
dzieło,
nauczając
i pisząc listy do Kościołów w Efezie, w Magnezji, Kalii, Filadelfii
i Smyrnie.
Według Benedykta XVI tym, co charakteryzowało św. Ignacego
i jego nauczanie, było głębokie dążenie do zjednoczenia
z Chrystusem i życia w Nim. Dlatego też w liście do Rzymian
prosił, ażeby nie przeszkadzali mu być naśladowcą pasji jego Pana i
Boga. W nauczaniu o Kościele św. Ignacy podkreślał znaczenie
braterskiej jedności, budowanej wokół osoby biskupa, któremu
słusznie przysługuje szacunek i oddanie, ale który też ponosi
szczególną odpowiedzialność za wiarę powierzonej mu wspólnoty i
za świadectwo miłości Boga i bliźniego. Ignacy sam określał się
człowiekiem, któremu powierzone zostało zadanie jedności. Często
powtarzał, że Bóg jest jednością, a jedność, którą powinni

137

17.10.2016
poniedziałek

18.10.2016
wtorek

realizować chrześcijanie, nie jest niczym innym jak naśladowaniem
jedności Boga.
Papież podkreślił także jasną wizję Kościoła, którą miał św. Ignacy.
W liście do mieszkańców Smyrny prosił ich, by nie decydowali o
tym co dotyczy życia Kościoła bez biskupa, pisząc: "Walczcie
razem, biegnijcie razem, cierpcie razem...". Ojciec Święty
przypomniał, że to św. Ignacy po raz pierwszy użył wobec Kościoła
określenia "katolicki", czyli powszechny.
Św. Ignacy Antiocheński zdaniem Ojca Świętego zaprasza także
dzisiejszych wiernych do utożsamienia się z Chrystusem, do
naśladowania Go i poświęcenia się służbie Kościołowi i światu.
"Kieruję do was to samo życzenie: miłujcie jeden drugiego sercem
niepodzielnym. Mój duch ofiaruje się na ofiarę za was. (...)
W Chrystusie bądźcie bez plamy" - zakończył Benedykt XVI
cytując fragment jednego z listów św. Ignacego
Światowy Dzień Światowy Dzień Walki z Ubóstwem.
Walki
Bazylika Archikatedralna, Msza św. godz.12.00
z Ubóstwem
Obiad dla ubogich na placu Katedralnym godz. 13.00
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem, ang. International
Day for the Eradication of Poverty – ustanowiony w 1992 roku
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 47/196 z 22 grudnia),
obchodzony co roku w dniu 17 października.
Pierwowzorem tej inicjatywy był obchodzony w tym dniu od roku
1987 przez organizacje pozarządowe w wielu krajach Światowy
Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy, zainicjowany przez powstały we
Francji międzynarodowy ruch ATD Czwarty Świat.
Dzień ten poświęcony jest najuboższym jako wyraz hołdu dla ofiar
nędzy na całym świecie, znak solidarności i braterstwa
z najuboższymi oraz zaangażowania się w poszanowanie
i przestrzeganie Praw Człowieka. Obchody mają uświadomić opinii
publicznej konieczność likwidacji ubóstwa na całym świecie,
zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz zwrócić uwagę, że
walka z ubóstwem stała się priorytetem na drodze rozwoju.
ŚWIĘTO ŚW.
Dzień św. Łukasza - patrona lekarzy. Dzień modlitw za
ŁUKASZA,
pracowników służby zdrowia
EWANGEŚw. Łukasz Ewangelista, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich.
LISTY
W swojej Ewangelii, wizerunek Jezusa, przedstawiał jako lekarza
ciała i ducha. Większość egzegetów uważała Łukasza Ewangelistę
za osobę związaną z medycyną. Tym samym został on patronem
lekarzy oraz grzeszników, ubogich i pokrzywdzonych. Dzień św.
Łukasza był również dniem wszystkich ubogich, wyrzuconych poza
nawias społeczeństwa ludzi a także dniem niewiernych co wiąże się
z faktem, iż św. Łukasz Ewangelista, zanim przystał do św. Pawła,
był poganinem.
Św. Łukasz prawdopodobnie po roku 40 został ochrzczony
w Antiochii Syryjskiej, który wtedy był ważnym ośrodkiem
chrześcijaństwa na Wschodzie. Został szybko uczniem św. Pawła
i towarzyszył mu w podróży z Troady do Filippi w Macedonii.
Potem wspólnie wybrali się do Jerozolimy i do Rzymu. Przebywał
ze św. Pawłem aż do jego męczeńskiej śmierci w Rzymie. Trudno
ustalić dokąd św. Łukasz udał się po śmierci św. Pawła i jaką
śmiercią zakończył swoje życie. Według tradycji poniósł on śmierć
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Bł. Jakuba
Strzemię
biskupa

22.10.2016

Świętego
Jana Pawła II
Papieża

męczeńską w Achai. Jego symbolem przedstawianym w sztuce jest
wół, ponieważ zaczyna swą Ewangelię opisem ofiary Starego
Testamentu.
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko wcześniej Alfons Popiełuszko (ur.
14 września 1947 roku w Okopach,) – polski prezbiter
rzymskokatolicki, był legendarnym kapelanem „Solidarności”,
obrońca praw człowieka w PRL, zamordowany przez
funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Poniósł śmierć męczeńską
za swoje przekonania 19 października 1984 r. we Włocławku.
28. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora Janusza
Bolonka. We wszystkich Mszach św. w modlitwie powszechnej
okolicznościowe wezwanie w intencji Księdza Arcybiskupa.
Św. Jan z Kęt (Kanty) (1390-1473). Św. Jan Kanty urodził się w
1390 roku w Kętach. Studiował filozofię i teologię na
Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później został profesorem.
Pełnił funkcję kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w
Krakowie oraz przez krótki czas proboszcza w Olkuszu. Był
człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Kilkakrotnie
pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie
powstrzymywał się od spożywania mięsa. Niezwykle pracowity
przepisywał manuskrypty Odnalezione niedawno rękopisy liczą
18000 stron (!). Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc
zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.
Zmarł 24 grudnia 1473 roku. Beatyfikował go Innocenty XI (1680),
kanonizował Klemens XIII ( 1767). Jego relikwie spoczywają w
kościele św. Anny w Krakowie. Jest patronem Polski, archidiecezji
krakowskiej, Krakowa, profesorów, nauczycieli i studentów, szkół
katolickich, "Caritasu". W ciągu długiego życia (83 lata) przyjaźnił
się z wieloma świątobliwymi mężami i uczonymi. Patron
profesorów i studentów.
Bł. Jakub Strzemię (Strepa), biskup (1340-1409). Był
franciszkaninem.
Pełnił
funkcję
gwardiana
misyjnego
Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie.
Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich Kresów. W 1391 roku
został arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie
pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej
archidiecezji. Doradca Władysława Jagiełły. Senator. Prowadził
życie skromne i ubogie. W swej pobożności miał szczególny kult
do Najświętszego Sakramentu i NMP. Beatyfikowany przez Piusa
VI (1790). Jego relikwie spoczywają w katedrze w Lubaczowie.
Patron archidiecezji lwowskiej, Lwowa, prowincji franciszkanów
konwentualnych.
W Bełchatowie: Uroczystość Św. Jana Pawła II Papieża Głównego Patrona Miasta:
Decyzją Stolicy Apostolskiej z dn. 2. października 2012 r.
błogosławiony Jan Paweł II został Patronem Miasta Bełchatowa.
Uroczystości związane z nadaniem Bełchatowowi patronatu odbyły
się 21 października 2012 r. W obchodach wzięli udział dostojnicy
Kościoła Katolickiego z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim ks.
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Markiem Jędraszewskim i Dziekanem Dekanatu Bełchatowskiego
ks. Prałatem Januszem Krakowiakiem, posłowie i senatorowie,
samorządowcy Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego,
goście z partnerskiego miasta
Patronat Jana Pawła II to coś o wiele więcej niż tylko nadanie
papieskiej nazwy dla kolejnej ulicy czy placu. Taki akt oznacza
bowiem bezpośrednie zawierzenie miasta wstawiennictwu
błogosławionego papieża Polaka, ale także – a może przede
wszystkim – wyrażenie woli postępowania w życiu społecznym
zgodnie z normami jego nauczania.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej
Karol Wojtyła (Jan Paweł II) urodził się 18.05.1920
w Wadowicach. Wyświęcony na prezbitera w Krakowie
kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju
pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964
został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach
Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 wybrany na
papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Msza św. inauguracyjna
odbyła się na placu św. Piotra w Watykanie 22 października
1978 roku. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską, przede
wszystkim, rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne
podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym
owocem jego spuścizny duchowej są, m.in.: bogate magisterium,
promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa
Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich.
Zmarł w Rzymie, 2 kwietnia 2005, w wigilię II Niedzieli
Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego. Beatyfikowany przez
papieża Benedykta XVI w niedzielę Miłosierdzia Bożego 1.05.2011
roku. Kanonizowany, wraz z Janem XXIII, przez papieża
Franciszka w niedzielę Miłosierdzia Bożego 27.04.2014 roku.

sobota

22-23.10.
2016
22.10.2016
sobota

23.10.2016
niedziela

Narodowa
pielgrzymka do
Rzymu
68. rocznica
śmierci
Sł. Bożego
Augusta Hlonda

Narodowa pielgrzymka do Rzymu "Polonia cum Petro"
z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

68. rocznica śmierci kardynała Augusta Hlonda Prymasa
Polski.
August Hlond (ur. 5 lipca 1881 w Brzęczkowicach, zm.
22 października 1948 w Warszawie) – polski biskup
rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowicki w 1926,
arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926–
1946, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski w latach
1946–1948, prymas Polski w latach 1926–1948, kardynał prezbiter
od 1927, Sługa Boży Kościoła katolickiego. Proces beatyfikacyjny
Augusta Hlonda trwa od 1992.
30. NIEDZIELA
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego
ZWYKŁA
W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni:
dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest
Rocznica
odpowiednikiem naszych imienin - w tym dniu w kościele
Poświęcenia
obchodzona jest uroczystość odpustowa (często przenoszona - ze
Kościoła
względu na możliwość uczestnictwa większej liczby wiernych - na
Własnego
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najbliższą niedzielę). Dzień Rocznicy Poświęcenia Kościoła jest
analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest
człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia
staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej.
Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.
W Bazylice Archikatedralnej i kościołach niepoświęconych oraz
obchodzących rocznicę w innym terminie - przypada niedziela
zwykła. W pozostałych można uzyskać odpust zupełny za
nawiedzenie kościoła z racji Uroczystości Rocznicy. Podczas
nawiedzenia należy pobożnie odmówić Ojcze nasz i Wierzę.
W kościołach konsekrowanych z wyjątkiem Bazyliki Archikatedralnej
zapala się 12 lub 4 świece przy miejscach namaszczenia ścian

23.10.2016
niedziela

23-29.10.
2016

Światowa
Niedziela
Misyjna
Zbiórka ofiar

Misje to różnego rodzaju przedsięwzięcia, w których wysłani przez
Kościół głosiciele Ewangelii idą na cały świat, realizując nakaz
Chrystusa. Misjonarze podejmują wysiłek ewangelizacji
i tworzenia Kościoła wśród narodów i grup społecznych, które nie
wierzą w Chrystusa. Z posiewu Słowa Bożego mają się zrodzić
nowe Kościoły partykularne, wyposażone we własne siły i własną
dojrzałość.
W dziele ożywiania ducha misyjnego główną rolę odgrywają
Papieskie Dzieła Misyjne, w skład których wchodzą:
Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego (istnieje od 160 lat),
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary,
Papieskie Dzieło św. Piotra Apostoła,
Papieska Unia Misyjna.
Zbiórka ofiar na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne
Tydzień Misyjny Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny

28.10.2016
piątek

ŚWIĘTO
ŚWIĘTYCH
APOSTOŁÓW
SZYMONA
I JUDY
TADEUSZA

28.10.2016
piątek

102. rocznica
bitwy łódzkiej

30.10.2016
niedziela
31.10.2016
poniedziałek
31.10.2016
poniedziałek

Święty Szymon jest najmniej znanym z grona Dwunastu.
Ewangelia – poza jednym wyjątkiem – wspomina o nim wyłącznie,
gdy wymieniane są imiona Apostołów. Ewangeliści Mateusz
i Marek nadają mu tytuł Kananejczyk (Mt 10,4; Mk 3,18)
tłumaczony w ostatnich wydaniach Biblii Tysiąclecia jako Gorliwy.
Wcześniej sugerowano że Szymon Kananejczyk pochodził z Kany
Galilejskiej i był to właśnie ów młodzieniec, na którego weselu
Chrystus przemienił wodę w wino. Łukasz nadaje mu wprost
przydomek Zelotes, czyli Gorliwy. Wedle tej tradycji Szymon miał
głosić Ewangelię wspólnie z Judą Tadeuszem i wspólnie z nim
ponieść śmierć męczeńską. Właśnie dlatego ich święto obchodzone
jest wspólnie. Niewiele więcej wiemy o Świętym Judzie
Tadeuszu. Ewangelie przekazują, że nosił przydomek Tadeusz,
czyli Odważny. Był bratem św. Jakuba Młodszego.
28 października przypada 102. rocznica bitwy łódzkiej.

31. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Noc Świętych
Noc Świętych w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi, godz.19.00.
Zbiórka ofiar na
cmentarzach

Zbiórka ofiar na cmentarzach Archidiecezji Łódzkiej na potrzeby
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.
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LISTOPAD 2016
VII
Ogólnopolski
Festiwal Pieśni
Patriotycznej,
Dzień Akcji
Katolickiej
Arch. Łódzkiej

VII Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej w Krakowie
organizowany przez Akcję Katolicką

Listopad
2016

Festiwal
Kultury
Chrześcijańskiej

XX Festiwal Kultury Chrześcijańskiej
Europejskie Centrum Kultury Logos, Łódź, ul. Marii SkłodowskiejCurie 22

Listopad
2016

Akademicki
przegląd
piosenki
religijnej

Akademicki przegląd piosenki religijnej

1.11.2016
wtorek

Zbiórka ofiar na
cmentarzach

Zbiórka ofiar na cmentarzach Archidiecezji Łódzkiej na potrzeby
Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

1.11.2016
wtorek

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

Uroczystość Wszystkich Świętych - jak każda uroczystość
w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem
dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w
swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania
z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych,
ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli
zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich
orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Tego dnia po południu, po Nieszporach lub niezależnie od nich, na
cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. Od południa
dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny
w kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust
zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są
następujące:
1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,
2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.
W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny
za nawiedzenie cmentarza pod wyżej wymienionymi warunkami.
W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się
odpust cząstkowy.

Listopad
2016

Listopad
2016

Dzień skupienia Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
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2.11.2016
środa

Wszystkich
Wiernych
Zmarłych

Kościół wspomina dzisiaj w liturgii Wszystkich Wiernych
Zmarłych tzn. wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli
już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie
o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.

3.11.2016
czwartek

Marsz Pamięci
Dzieci
Pomordowanych

4.11.2016
piątek

Św. Karola
Boremeusza,
biskupa

Msza św. i Marsz Pamięci Dzieci Pomordowanych w niemieckim
obozie koncentracyjnym przy ul. Przemysłowej, kościół św.
Elżbiety Węgierskiej i bł. Ojca Anzelma Pankiewicza w Łodzi ,
godz. 12.00
Obóz przy ul. Przemysłowej w Łodzi
Obóz prewencyjny (izolacyjny) dla młodych Polaków Policji
Bezpieczeństwa w Łodzi niem. (Polen-Jugendverwahrlager der
Sicherheitspolizei in Litzmannstadt) – obóz utworzony na obszarze
wydzielonym z łódzkiego getta (graniczący od wschodu
z cmentarzem żydowskim przy ul. Brackiej), przeznaczony dla
dzieci i młodzieży polskiej od 6 do 16 roku życia. Formalnie
utworzony około połowy 1942, praktyczną działalność rozpoczął 11
grudnia 1942 roku. Funkcjonował do końca okupacji niemieckiej w
Łodzi, do 19 stycznia 1945 roku.
Na naszych wschodnich terenach Niemiec, szczególnie
w „Okręgu Warty”, zaniedbanie młodzieży polskiej rozwinęło się
poważnie i stanowi groźne niebezpieczeństwo dla młodzieży
niemieckiej. Przyczyny tego zaniedbania leżą przede wszystkim
w nieprawdopodobnie prymitywnym standardzie życia Polaków.
Wojna rozbiła wiele rodzin, a uprawnieni do wychowywania nie są
w stanie spełniać swych obowiązków, polskie zaś szkoły zamknięto.
Stąd też dzieci polskie, wałęsające się bez jakiegokolwiek nadzoru i
zajęcia, handlują, żebrzą, kradną, stając się źródłem moralnego
zagrożenia dla młodzieży niemieckiej -Heinrich Himmler w
uzasadnieniu koncepcji utworzenia obozów prewencyjnoizolacyjnych dla polskich dzieci.
Św. Karol Boromeusz urodził się na zamku Arona w 1538 roku
jako syn arystokratycznego rodu. Studia ukończył na uniwersytecie
w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki.
Grał pięknie na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany
kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święcenia kapłańskie i
biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej
śmierci brata, która była dla niego duchowym wstrząsem, podjął
życie pełne pobożności i ascezy. Współpracując ze swoim wujem,
papieżem Piusem IV doprowadził do końca Sobór Trydencki.
Uchwały tego soboru wprowadził w swej diecezji. Założył pierwsze
seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas
zarazy w Mediolanie (1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko,
nawet własne łóżko. Zmarł 3 listopada 1584 roku. Pozostawił po
sobie dorobek pisarski. Beatyfikowany w 1602 roku, kanonizowany
w 1610.
Patron boromeuszek, diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu
w Salzburgu, bibliotekarzy instytutów wiedzy katechetycznej,
proboszczów profesorów seminarium.
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W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju
kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz, czaszka, gołąb, kapelusz
kardynalski, krucyfiks, postronek na szyi, który nosił podczas
procesji pokutnych.
70. rocznica założenia UNESCO (Organizacji Narodów
Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury)

4.11.2016
piątek

70. rocznica
założenia
UNESCO

4-6.11.2016

Rekolekcje
organizowane
przez Krajowy
Instytut Akcji
Katolickiej

Rekolekcje (dla wszystkich chętnych) organizowane przez
Krajowy Instytut Akcji Katolickiej oraz posiedzenie Rady
KIAK. Warszawa – Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego ul.
Dewajtis 5

5.11.2016
sobota

Elżbiety
i Zachariasza,
Rodziców
św. Jana
Chrzciciela

Elżbiety i Zachariasza, Rodziców św. Jana Chrzciciela
Według Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 5-80) Elżbieta pochodziła
z kapłańskiego rodu Aarona. Uchodząca za bezpłodną, mimo
podeszłego wieku urodziła Zachariaszowi syna. Jej brzemienność przedstawiona w kontekście zwiastowania Najświętszej Maryi
Pannie - miała być dowodem, "że dla Boga nie ma nic
niemożliwego".
Po narodzeniu Jana Chrzciciela ani Pismo Święte, ani tradycja
zachodnia nie podają o jego rodzicach żadnych informacji. Tradycja
Kościołów Wschodnich opowiada, że gdy król Herod rozkazał, aby
wszyscy chłopcy w wieku do dwóch lat w Betlejem
i okolicy zostali zabici, sprawiedliwa Elżbieta ukryła się wraz
z synem w górach. Żołnierze próbowali dowiedzieć się od
Zachariasza, gdzie jest jego syn. Jednak ojciec nie zdradził tej
informacji. Zabito go więc pomiędzy świątynią i ołtarzem.
Sprawiedliwa Elżbieta miała umrzeć czterdzieści dni po swym
mężu, a św. Jan Chrzciciel, ochraniany przez Boga, miał przebywać
na pustyni aż do dnia swego pojawienia się narodowi izraelskiemu.
Św. Elżbieta jest patronką matek, żon, położnych.

6.11.2016
niedziela
6.11.2016
niedziela
8.11.2016
wtorek

32. NIEDZIELA
ZWYKŁA
Zbiórka ofiar
Zbiórka ofiar do puszek z okazji Dnia solidarności z Kościołem
Prześladowanym
501. rocznica
501. rocznica przybycia Obrazu Matki Bożej Łaskiej do
przybycia
Kolegiaty Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i
obrazuŚw. Michała Archanioła w Łasku - Sanktuarium Matki Bożej
Kolegiata Matki Łaskiej.
Bożej Łaskiej
Czczona w Łaskim Sanktuarium alabastrowa płaskorzeźba
zaliczana jest do najpiękniejszych dzieł włoskiego renesansu
w Polsce. Powstała pod koniec XV w. we Włoszech,
prawdopodobnie w pracowni Andre'a della Robbia. Do Polski
przywiózł ją w 1515 r., powracający z Soboru Laterańskiego V,
prymas Jan Łaski. Była ona darem papieża Leona X. Śnieżnobiały
relief w formie tonda o 40 cm średnicy. Przedstawia Maryję
odzianą w suknię i płaszcz o delikatnej draperii, trzymającą
w ramionach błogosławiące wiernych Dziecię Jezus.
25 września 2005 r. na głowy Jezusa i Maryi nałożono korony
poświęcone przez papieża Jana Pawła II. Aktu koronacji dokonał
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9.11.2015
środa

10.11.2016

kardynał Józef Glemp.
Kult sanktuaryjny: Kult Matki Bożej Łaskiej sięga pierwszej
połowy XVI w. kiedy to w łaskiej kolegiacie umieszczono
płaskorzeźbę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Legenda głosi, iż relief
trafił do Łasku z woli Przenajświętszej Panienki. Podobno Leon X
chciał zachować tak piękny wizerunek Matki Bożej i był niechętny
oddaniu go polskiemu prymasowi. Wówczas to za sprawą Matki
Bożej medalion przedzielił się na dwie części, z których jedną
otrzymał Jan Łaski, druga zaś pozostała w Rzymie.
Już od chwili umieszczenia płaskorzeźby w łaskim kościele Matka
Boża nie szczędziła łask wiernym modlącym się przed Jej
wizerunkiem. Potwierdzają to wpisy z Parafialnej Księgi Łask
i Dobrodziejstw, mówiące o pozostawianych w dowód
wdzięczności licznych wotach. Kult Matki Bożej Łaskiej jest
równie silny dzisiaj, czego świadectwem jest chociażby fakt, iż
korony nałożone na głowy Maryi i Jezusa zostały wykonane z
darów wiernych. Koronacja, która miała miejsce 25 września 2005
r. jeszcze bardziej rozsławiła Łaskie Sanktuarium, do którego
nieprzerwanie przybywają wierni z całej Polski.
Uroczystości odpustowe mają miejsce 8 grudnia, w święto
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 29 września,
kiedy to przypada wspomnienie św. Michała Archanioła, a także 31
maja, w święto Matki Bożej Łaskiej.
Parafię w Łasku erygowano w 1366 r. Późnogotycki kościół
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała
Archanioła został wzniesiony w latach 1517-1523 z fundacji
prymasa Jana Łaskiego. Po pożarze w 1747 r. łaską kolegiatę
odbudowano w stylu barokowym i powiększono o dwie kaplice. W
jednej z nich umieszczono ocalałą po pożarze płaskorzeźbę Maryi z
Dzieciątkiem, drugą z kolei poświęcono św. Annie. Świątynia jest
budowlą trzynawową z zamkniętym wielobocznie prezbiterium i
dwiema wieżami. W ołtarzu głównym widnieje obraz św. Michała
autorstwa Filippo Castaldiego. W skarbczyku nad zakrystią mieści
się muzeum parafialne.
ŚWIĘTO
To właśnie Bazylika św. Janów na Lateranie jest do dziś katedrą
ROCZNICY
papieża, a nad wejściem do bazyliki widnieje wymowny napis:
POŚWIĘCENIA Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata.
BAZYLIKI
Bazylice na Lateranie, jako jedynemu kościołowi, przysługuje też
LATERAŃtytuł arcybazyliki. Do dziś każdy nowo wybrany papież udaje się
SKIEJ
do bazyliki z uroczystą procesją. Tutaj również papież odprawia
w Wielki Czwartek uroczystą Mszę świętą na pamiątkę Ostatniej
Wieczerzy. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej ma
swoją szczególną wymowę. Kościół jest Domem Bożym w pełnym
znaczeniu tego słowa, bo Chrystus jest w nim żywy
w Najświętszym Sakramencie. Ten dzień przypomina nam także, że
każdy z nas powinien stawać się żywym domem Bożym, ponieważ
jak świątynia składa się z cegieł, tak Kościół jest zbudowany z
wiernych na fundamencie, którym jest Chrystus.
Leona Wielkiego Leon I Wielki (cs. Swiatitiel Lew, papa Rimskij; ur. ok. 390 lub
ok. 400, zm. 10 listopada 461) – ojciec Kościoła, teolog, święty
papieża
Kościoła katolickiego i prawosławnego, doktor Kościoła, papież od
i doktora
29 września 440 do 10 listopada 461.
Kościoła
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11.11.2016

Św. Leon Wielki, papież, urodził się w Tuscji. Papież Celestyn I
mianował go archidiakonem. Kiedy przebywał jako legat w Galii,
został obrany papieżem (440). Jego pontyfikat przypadł na czasy
licznych sporów teologicznych i zamieszania pośród hierarchii
kościelnej. Musiał zwalczać liczne herezje oraz tendencje
odśrodkowe, podejmowane przez episkopaty Afryki Północnej,
Galii. Poprzez swoich legatów brał udział na soborze
w Chelcedonie (451). Przeprowadził uznanie prymatu stolicy
Piotrowej zarówno przez cesarza zachodniego Walentyniana III, jak
i przez Konstantynopol. Bronił Italię i Rzym przed najazdami
barbarzyńców. Wyjechał naprzeciw Attyli, króla Hunów i jego
wojskom, wstrzymał ich marsz i skłonił do odwrotu (452). W trzy
lata później podjął pertraktacje ze stojącym u bram Rzymu
Genzerykiem, królem Wandalów. Niestety król nie dotrzymawszy
umowy złupił Wieczne Miasto. Papież był obrońcą kultury
zachodniej.
Zmarł 10 listopada 461 roku. Zachowało się po nim 200 listów
i 100 mów wygłoszonych do Rzymian podczas różnych świąt.
Pozwalają one poznać wiedzę teologiczną papieża oraz ówczesne
życie liturgiczne. Pochowany w bazylice św. Piotra na Watykanie.
W roku 1754 Benedykt XIV ogłosił go doktorem Kościoła. Patron
muzyków i śpiewaków. Święty Leon zmarł mając ok. 70 lat. Jego
relikwie znajdują się w bazylice św. Piotra w Watykanie (został tam
pochowany
jako
pierwszy
spośród
papieży)
Kościół
rzymskokatolicki nazywa go „Wielkim”.
98. Rocznica
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI obchodzone dla upamiętnienia
Odzyskania
98. Rocznicy Odzyskania w 1918 roku przez Polskę
Niepodległości niepodległości.
Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 10.00.
Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
Uroczystości przy płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Łodzi.
Przemarsz ulicami: Piotrkowską i Traugutta przed Pomnik
marsz. Józefa Piłsudskiego.
Narodowe Święto Niepodległości w dawnych koszarach 28 pułku
Strzelców Kaniowskich u zbiegu al. 1 Maja i ul. Żeligowskiego (po
uroczystościach głównych w łódzkiej katedrze). W budynku
historycznych koszar, grupa rekonstrukcyjna przybliży widzom
historię Wojska Polskiego stacjonującego w przedwojennej Łodzi.
Co roku zwiedzanie schronu na Brusie (Konstantynowska 98, na
wprost zajezdni tramwajowej). Wystawa militariów z różnych
okresów, historia "podziemnej" Łodzi.
"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie
historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to
miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich
geniuszu" (Jan Paweł II)
Św. Marcin z Tours urodził się w 316/317? roku w Sabarii
Św. Marcina
z Tours, biskupa (Szombathely?) - na terenie dzisiejszych Węgier. Ojciec był
trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat
wstąpił do armii Konstancjusza II. Żebrakowi proszącemu
o jałmużnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy
Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz. Pod
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Św. Jozafata,
biskupa
i męczennika

wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko (356).
Miał wtedy 18 lat. Odwiedził swoich rodziców których
doprowadził do chrześcijaństwa. Następnie udał się do
św. Hilarego, biskupa Poitiers, stając się jego uczniem. Po pewnym
czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui.
W 361 roku założył pierwszy klasztor w Galii - w Ligugé. Dziesięć
lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Torus.
Św. Marcin jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie
mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory które
zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam
odbył wiele wypraw misyjnych.
Zmarł 8 listopada 397 roku w Candes podczas podróży
duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours
i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca - nie
męczennik - zaczął odbierać cześć świętego w Kościele
Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci
Świętego.
Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów diecezji
w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga, Amiens, dzieci, hotelarzy,
jeźdźców kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy,
tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków,
żołnierzy.
Jozafat Kuncewicz OSBM, imię świeckie Jan Kunczyc lub
Kuncewicz herbu Róż (ur. ok. 1580 we Włodzimierzu Wołyńskim,
zm. 12 listopada 1623 w Witebsku) – unicki arcybiskup połocki,
bazylianin, święty Kościoła katolickiego. Pochodził z rodziny
mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu
kupieckiego, zetknął się tam ze sprawą unii. W 1604 roku przyjął
habit bazyliański oraz imię Jozafat. W pięć lat później po studiach
teologicznych został kapłanem. W wieku 38 lat został
arcybiskupem unickim w Połocku, gdzie podjął pracę bardziej
misjonarza niż pasterza. Będąc biskupem nadal prowadził życie
skromne i surowe. Swoje jednoizbowe mieszkanie dzielił
z bezdomnym. Jego działalność budziła niezadowolenie
przeciwników unii z Kościołem Rzymskim. Po powrocie z sejmu
w Warszawie (1621) doszło nawet do zamieszek i tumultów
prawosławnej ludności. Kiedy wyszedł do tłumu demonstrującego
przed jego mieszkaniem w Witebsku 12 listopada 1623 roku, został
napadnięty i zabity. Sponiewierane ciało Świętego utopiono w
Dźwinie.
Arcybiskup Jozafat został beatyfikowany w 1643 roku.
Kanonizowany w 1867 roku.
W 1642 papież Urban VIII beatyfikował Kuncewicza, finalizując
rozpoczęty już po roku od zabójstwa biskupa proces. 225 lat
później Pius IX ogłosił go świętym w całym Kościele katolickim,
pierwszym w historii wywodzącym się z Kościoła unickiego.
Jozafat Kuncewicz jest patronem Rusi.
Jan Paweł II nazwał Jozafata Kuncewicza "apostołem pojednania"
Jest patronem diecezji siedleckiej, drohiczyńskiej, zakonu
bazylianów Rusi, Litwy, Wilna. Jego relikwie odbyły tułaczą i
długą drogę. W związku z rozszerzającym się wpływem
prawosławia na terenach wschodnich Królestwa Polskiego były one
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składane w miastach Białorusi, na Litwie, w Polsce. W 1667 roku
powróciły do Połocka. W 1706 roku z obawy przed profanacją
umieszczono je w kaplicy zamku Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.
Po kanonizacji Świętego carat zażądał, aby je ukryto w podziemiu
kościoła bazylianów. W 1916 roku przewieziono je do kościoła
bazylianów św. Barbary w Wiedniu. Od 1949 roku spoczywają w
bazylice św. Piotra na Watykanie.
33. NIEDZIELA Zbiórka ofiar do puszek z okazji Dnia solidarności z Kościołem
ZWYKŁA
Prześladowanym
Zbiórka ofiar
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym − święto
Dzień
obchodzone w Kościele katolickim w Polsce w każdą drugą
Solidarności
niedzielę listopada (od 2009), jako dzień szczególnej pamięci
z Kościołem
i modlitwy w intencji chrześcijan prześladowanych współcześnie na
Prześladocałym świecie.
wanym
W czasie Dnia Solidarności prowadzone są zbiórki pieniężne
w kościołach na terenie Polski, organizowane są akcje promujące
pomoc prześladowanym chrześcijanom, np. poprzez wysyłanie
SMS-ów. W tym dniu odbywają się modlitwy w intencji
prześladowanych chrześcijan. Informuje się o sytuacji chrześcijan
w różnych krajach świata. Głównym organizatorem jest katolickie
stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie przy współpracy
z Episkopatem Polski.
Świętych
Benedykta,
Jana, Mateusza,
Izaaka
i Krystyna
pierwszych
męczenników
Polski

Pięciu Braci Męczenników (zwani również Pierwszymi
Męczennikami Polski lub Pięcioma Świętymi Braćmi
Międzyrzeckimi) – dwóch włoskich benedyktynów: Benedykt
i Jan, dwóch słowiańskich nowicjuszy i jednocześnie rodzonych
braci: Izaak i Mateusz oraz Krystyn, który był polskim służącym.
W nocy z 10 na 11 listopada 1003 zostali zamordowani w napadzie
rabunkowym. W Kościele katolickim uznani za świętych
męczenników. Męczennicy byli Braćmi Międzyrzeckimi. W ten
sposób
określano
mieszkańców
pierwszego
opactwa
benedyktyńskiego ufundowanego przez Bolesława Chrobrego.
Obok św. Wojciecha — są najstarszymi świadkami Chrystusa na
ziemi polskiej. Tradycja Kościoła zachowała pamięć tych eremitów:
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, którzy żyli tutaj,
w naszych stronach, za czasów Bolesława Chrobrego. Podobnie jak
śmierć męczeńską św. Wojciecha, tak również i ich męczeństwo
opisał w swojej kronice św. Bruno z Kwerfurtu — biskup
misjonarz, który w czasach Bolesława Chrobrego prowadził dzieło
ewangelizacji na ziemiach Polski zachodniej i północnej. Nazywa
się tych męczenników Braćmi Polskimi, chociaż byli wśród nich
także cudzoziemcy. Dwóch z nich przybyło do Polski z Italii, ażeby
tutaj zaszczepiać życie mnisze według reguły św. Benedykta.
Celem rabunku, w czasie którego zginęli zakonnicy, było
najprawdopodobniej srebro przekazane klasztorowi przez
Bolesława Chrobrego.
Nieobecność w klasztorze ocaliła od śmierci zakonnika o imieniu
Barnaba. Tradycja przekazuje informację o tym, że po śmierci
swoich współbraci zamieszkał on w pustelniczym eremie
w Beniszowie żyjąc według reguły kamedułów.
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Św. Alberta
Wielkiego,
biskupa
i doktora
Kościoła

Św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła
Albert urodził się w Lauingen w Germanii około roku 1200.
Studiował teologię i filozofię w Padwie i Paryżu. Wstąpił do
Dominikanów. Został biskupem Ratyzbony. Jako wybitny profesor
był autorem wielu dzieł z dziedziny teologii i wiedzy naturalnej.
Zmarł w Kolonii 15 listopada 1280 r.

15.11.2016
wtorek

100 rocznica
śmierci
Henryka
Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz patronem rok2016
Uhonorowanie Henryka Sienkiewicza (5.05.1846 – 15.11.1916)
wiąże się z przypadającą w 2016 r. 170. rocznicą urodzin oraz 100.
rocznicą jego śmierci.
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk,
pseudonim - „Litwos” (ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15
listopada 1916 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 w.
Henryk Sienkiewicz był członkiem zagranicznym Czeskiej i
Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.
W latach1866-1869 studiował prawo, do 1871 także w Szkole
Głównej (Wydział Filologiczno-Historyczny) 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. Inicjator ufundowania pomnika A. Mickiewicza w
Warszawie, współorganizator Kasy im. Mianowskiego, prezes
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 w odezwach i
artykułach domagał się autonomii dla Królestwa Polskiego.
Zwolennik Narodowej Demokracji. 1889 ufundował stypendium
im. M. Sienkiewiczowej, z którego korzystali m.in. M. Konopnicka
i S. Wyspiański.
Sławę przyniosły Sienkiewiczowi wielkie powieści historyczne,
stworzył model łączący pełną przygód fabułę z szerokim obrazem
wydarzeń dziejowych i obyczajowości - "dla pokrzepienia serc"
rodaków.

16.11.2016
środa

Najświętszej
Maryi Panny
Ostrobramskiej,
Matki
Miłosierdzia

Kult Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy jest ogromny
i niezrównany w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże
się z obroną murów miasta. Jednakże wyraźne jego wzmożenie
nastąpiło w I połowie XVIII w. Szczególny rozwój czci Matki
Miłosierdzia nastąpił po rozbiorach Polski. W 1993 roku modlił się
w kaplicy w Ostrej Bramie św. Jan Paweł II. Ofiarował wtedy
Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę. Kult Matki Bożej
Ostrobramskiej jest ciągle żywy i obecny nie tylko na terenie Litwy,
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ale także w sąsiednich krajach. W Polsce około 30 parafii ma za
patronkę Matkę Bożą Ostrobramską.
17.11.2016
czwartek

Św. Elżbiety
Węgierskiej,
zakonnicy

18.11.2016
piątek

Dialogi
w Katedrze

18.11.2016
piątek

Bł. Karoliny
Kózkówny
Dziewicy
i Męczennicy

19.11.2016
sobota

Bł. Salomei,
zakonnicy

Św. Elżbieta Węgierska, królowa (1207-1231). Córka Andrzeja II
króla Węgier. Mając 14 lat poślubiła landgrafa Turyngii,
Ludwika IV. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci. Mąż zmarł
podczas wyprawy krzyżowej. Elżbieta, zgodnie z frankońskim
prawem spadkowym opuściwszy Wartburg, zamieszkała
w Marburgu, gdzie ufundowała szpital. W 1228 roku złożyła ślub
wyrzeczenia się świata i przyjęła habit tercjarki św. Franciszka.
Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty
chorym i biednym. W 4 lata po śmierci kanonizował ją
Grzegorz IX. Jest patronką elżbietanek, III zakonu św. Franciszka,
Niemiec, Węgier. Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka
zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.
W ikonografii św. Elżbieta przedstawiana jest w stroju królewskim.
Jej atrybutami są: chleb, kilka monet, róże, w które według legendy
zamienił się chleb w chwili, gdy ukradkiem wynosząc go dla
biednych natknęła się na męża, który z tego powodu robił jej często
wyrzuty.
Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych
Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Troska o środowisko
naturalne.

Bł. Karolina Kózkówna, dziewica, męczennica (1898-1914).
Urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Rodzice jej posiadali
niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Była prostą,
religijną dziewczyną. Zginęła na początku I wojny światowej.
Carski żołnierz uprowadził ją przemocą, a gdy broniła się pragnąc
zachować dziewictwo, bestialsko zamordował. Po kilku dniach
znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Pochowano ją w parafialnym
kościele we wsi Zabawa. W 1987 roku Jan Paweł II beatyfikował
Karolinę w Tarnowie.
W ikonografii Błogosławiona przedstawiana jest z palmą w ręce.
Bł. Salomea, księżna, dziewica, zakonnica (1212-1268). Była córką
Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. Poślubiła
księcia węgierskiego Kolomana. Żyła z nim w dziewiczym
małżeństwie.
W roku 1219 zasiadła z mężem na tronie halickim. Wkrótce potem,
po klęsce z wojskami księcia nowogrodzkiego, Mścisława, zostali
zmuszeni do rezygnacji z Halicza i udali się na Węgry. W 20 lat
później Koloman zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie
z Tatarami. Po jego śmierci Salomea wróciła do Polski i w 1245
roku wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło
Sandomierza. Ze względu na niebezpieczeństwo najazdu Tatarów
jej brat, książę sandomierski i krakowski, Bolesław Wstydliwy
ufundował i przeniósł klasztor do Skały pod Krakowem. Księżna
Salomea założyła przy nim miasto na prawie niemieckim.
Kult Świętej aprobował Klemens X (1673). Jej relikwie spoczywają
w klasztorze franciszkanów w Krakowie.
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W ikonografii atrybutem bł. Salomei jest gwiazda uchodząca z jej
ust w chwili śmierci.
19.11.2016
sobota

Dzień Jedności
Służby
Liturgicznej

19 listopada - w sobotę przed uroczystością Chrystusa Króla
Wszechświata - Dzień Jedności Służby Liturgicznej

19.11.2016
sobota

Zakończenie
obchodów
1050. rocznicy
Chrztu Polski
i Roku
Miłosierdzia

Zakończenie obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski i Roku
Miłosierdzia.
Oddanie
Polski
Chrystusowi
Królowi
Wszechświata
Kraków, Łagiewniki

20.11.2016
niedziela

34. NIEDZIELA
CHRYSTUSA
KRÓLA
WSZECHŚWIATA

Patronalne Święto Akcji Katolickiej i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży
W liturgii Kościoła w ostatnią niedzielę Roku Kościelnego
przeżywamy uroczystość Pana Jezusa jako Króla Wszechświata.
Ma nam ona uświadomić, że Chrystus jest Królem całego
stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika
z dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest
Królem,
bo
jest
Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem
i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę.
Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził Pius XI encykliką Quas
primas, 11 grudnia 1925 r. W odnowionej liturgii uroczystość jest
obchodzona w ostatnią, XXXIV niedzielę w ciągu roku, dla
zaznaczenia, że Chrystus Król zamyka – jako Pan historii – ludzkie
dzieje i do Niego należy „ostatnie słowo” w sprawach świata.
Uroczystość Chrystusa Króla jest doskonałą okazją do refleksji nad
przemijaniem ludzkiego życia i świata oraz nad wartościami, które
są wieczne. Upadały wielkie cywilizacje, monarchie, despoci,
którzy próbowali stworzyć własny porządek i budować swoje
królestwo na fundamencie przemocy, niesprawiedliwości,
nienawiści i zachłanności. Niezmienne zaś pozostaje w człowieku
pragnienie miłości, pokoju, sprawiedliwości, czyli szczęścia, które
nie przemija. Chrystus – Król Wszechświata, służąc całej ludzkości
i każdemu człowiekowi z osobna, zostawiając naukę o swoim
Królestwie, popartą swoim konkretnym życiem, daje pewność, że
upragnione przez człowieka królestwo istnieje naprawdę.

20.11.2016
niedziela

Zbiórka ofiar

Zbiórka ofiar na tacę na potrzeby Wyższego Seminarium
Duchownego.

20.11.2016
niedziela

Św. Rafała
Kalinowskiego,
prezbitera

Józef Kalinowski urodził się w 1835 roku w Wilnie. Ojciec był
profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po
ukończeniu Instytutu Szlacheckiego (1843-1850) podjął studia
w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy.
Zrezygnował z nich po dwu latach. Przeniósł się do Mikołajewskiej
Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Po jej ukończeniu
(1855) został adiunktem matematyki oraz awansował do stopnia
porucznika. Następnie pracował przy budowie kolei żelaznej
Odessa - Kijów - Kursk. Z powodów zdrowotnych otrzymał
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20.11.2016
niedziela

Światowy Dzień
Pamięci o
Ofiarach
Wypadków
Drogowych

21.11.2015
poniedziałek

Ofiarowania
Najświętszej
Maryi Panny

zwolnienie z wojska w 1863 roku. Gdy wybuchło powstanie
styczniowe, objął obowiązki naczelnika litewskiego Wydziału
Wojny. Po upadku powstania został aresztowany i osadzony
w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci.
W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji
krewnych i przyjaciół, a także z obawy, że po śmierci Polacy mogą
uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze
carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii.
Po ciężkich robotach, zmianach kolejnych miejsc zsyłki oraz wielu
przeżyciach Kalinowski powrócił do kraju w 1874 roku. Tutaj
zaproponowano mu stanowisko wychowawcy Augusta (kandydata
na ołtarze) - syna księcia Władysława Czartoryskiego. Opiekował
się nim przez trzy lata. W 1877 roku Józef Kalinowski wstąpił do
nowicjatu karmelitów w Grazu, przybierając imię Rafał. Po
studiach filozoficznych i teologicznych otrzymał święcenia
kapłańskie (1882). W kilka miesięcy później został przeorem
klasztoru w Czernej, następnie w Wadowicach. Był spowiednikiem
o wyjątkowych darach, nazwano go "ofiarą konfesjonału".
Zmarł 15 listopada 1907 roku. Jego relikwie spoczywają w kościele
karmelitów w Czernej.
Beatyfikował go Jan Paweł II w 1983 roku, kanonizował w 1991.
Patron oficerów i żołnierzy. Orędownik w sprawach trudnych
i beznadziejnych.
Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych (obchodzony
w trzecią niedzielę listopada) został zapoczątkowany w 1993 roku
przez angielską organizację Road Peace. W 2005 roku
Zgromadzenie Ogólne ONZ zaprosiło państwa członkowskie
i społeczność międzynarodową do obchodzenia trzeciej niedzieli
listopada jako Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych. Dzień ten ma być wyrazem uznania dla ofiar
wypadków drogowych i ich rodzin.
W Polsce inicjatorem obchodów jest MIVA Polska i Krajowe
Duszpasterstwo Kierowców. To zachęta do modlitwy za tych,
którzy zginęli na drogach lub zostali poszkodowani, oraz za ich
bliskich, przeżywających z tego powodu tragedie rodzinne
i osobiste.
Według apokryficznej Protoewangelii św. rodzice Maryi, św. Anna i
św. Joachim przynieśli trzyletnią Maryję do świątyni, aby ofiarować
ją Bogu. W VIII wieku, w cesarstwie bizantyjskim świętowano
Ofiarowanie Matki Bożej w świątyni. Okolicznością powstania
tego święta było poświęcenie nowego kościoła w Jerozolimie, pod
tym właśnie wezwaniem. W tym dniu Kościół wspomina przede
wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi, w zaraniu jej
świadomego świętego życia pod natchnieniem Ducha Świętego.
Chociaż dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia
historycznego, przynosi ono ważną refleksję teologiczną: Maryja,
od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe
narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni, przez całe życie była
oddana Bogu. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż
jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków
Maryja była przeznaczona w Bożych planach do wypełnienia
wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę

152

22.11.2016
wtorek

Św. Cecylii
dziewicy
i męczennicy

24.11.2016
czwartek

51. rocznica
wymiany listów
między
Episkopatami
Polski i Niemiec

Zbawiciela przez samo to stała się darem dla Ojca. Do swojej misji
Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem –
o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do
Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38).
Św. Cecylia – patronka muzyki kościelnej
Jedna z najsławniejszych męczennic rzymskich. Żyła na przełomie
II i II w. Cecylia nawróciła się na chrześcijaństwo w młodości.
Zmuszono jednak ja do małżeństwa z poganinem Walerianem.
Cecylia nawróciła małżonka, jego brata i przyjaciel. Rzecz się
jednak wydała i Walerian został za karę ścięty. Cecylię również
próbowano zgładzić przez uduszenie w jej własnym domu.
Ponieważ się to nie udało, ostatecznie także została ścięta. Ciało
Cecylii, w nienaruszonym stanie w 822 roku w katakumbach św.
Kaliksa, a następnie złożono w bazylice jej poświęconej na
Zatybrzu, zbudowanej w miejscu, w którym znajdował się dom
Cecylii. Została kanonizowana ok. 545 roku. U schyłku
średniowiecza została uznana za patronkę śpiewu i muzyki
kościelnej.
51. rocznica wymiany listów między Episkopatami Polski
i Niemiec
Zaczęło się nieformalnie. Kontakty chrześcijan obu krajów były
bardzo ważnymi etapami procesu zbliżania się i pojednania jeszcze
przy podziale Niemiec i istnieniu "żelaznej kurtyny". Ich
zwieńczeniem był 1989 r., kiedy to grupa ponad 40 intelektualistów
z obu krajów podpisała wspólne oświadczenie "O wolność,
sprawiedliwość i pokój w Europie" w 50. rocznicę wybuchu II
wojny światowej. W pewnym stopniu przyczyniło się ono do
historycznej normalizacji stosunków polsko - niemieckich, których
efektem były traktat podpisany między Polską a Niemcami 15
czerwca 1991 r.
Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Formalnie za początek
dialogu uznaje się rewolucyjną treść listu episkopatu Polski
z 1965 r. zapraszającego na uroczystości milenijne biskupów
niemieckich. "W tym jak najbardziej chrześcijańskim ale i bardzo
ludzkim duchu wyciągamy do Was, siedzących tu na ławach
kończącego się soboru, nasze ręce oraz udzielamy wybaczenia
i prosimy o nie. A jeśli Wy - biskupi niemieccy i Ojcowie Soboru po
bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy
mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze Millennium
w sposób całkowicie chrześcijański" – brzmiał słowa listu. Co warte
podkreślenia biskupi zwracali się wtedy do wszystkich Niemców,
bez rozróżniania na tych z RFN czy NRD i mówili w imieniu
Kościoła i wszystkich Polaków. Biskupi niemieccy odpowiedzieli
na list polskich biskupów 5 grudnia 1965 r. "Wiele okropności
doznał polski naród od Niemców i w imieniu niemieckiego narodu.
Wiemy, że dźwigać musimy skutki wojny, ciężkie również dla
naszego kraju (...) Jesteśmy wdzięczni za to, że w obliczu
milionowych ofiar polskich owych czasów pamięta się o tych
Niemcach, którzy opierali się demonowi i w wielu wypadkach
oddawali za to swoje życie (...) Tak więc i my prosimy o
zapomnienie,… Po wymianie listów Kościoły Niemiec i Polski
zaczęły na początku prowadzić grzecznościową korespondencję, co
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później przerodziło się w coraz częstsze mniej czy bardziej
oficjalne spotkania. Jednym z przełomów była wizyta grupy
polskich hierarchów z kardynałami: Stefanem Wyszyńskim
i Karolem Wojtyłą na czele we wrześniu 1978 r. w Niemczech i ich
spotkanie z kard. Josephem Höffnerem w Kolonii. Dwa lata później
w 1980 r. na zaproszenie polskich biskupów delegacja Konferencji
Biskupów Niemiec w dniach 11-15 września gościła w naszym
kraju. Był wśród nich kard. Joseph Ratzinger, arcybiskup
Monachium i Fryzyngi. Niemieccy biskupi odwiedzili wtedy
Niepokalanów, Jasną Górę, Trzebnicę, Wrocław, Opole, Katowice,
Oświęcim i Kraków. 13 września podczas Mszy św. w krakowskiej
Bazylice Mariackiej kardynał Ratzinger wygłosił kazanie nt.
"Wiara chrześcijańska a Europa", w którym powiedział m.in. "Po
mrocznej historii, którą w stosunkach Niemców i Polaków mamy już
za sobą, jest obecne zaproszenie dla mnie szczególnie cennym
znakiem jednoczącej i pojednawczej potęgi wiary, która daje siłę do
przebaczenia i wprowadza braterstwo tam, gdzie duch niewiary sił
nienawiść i wrogość. Za ten dar przebaczenia, pokoju i braterstwa z
wiary pragnę podziękować".
Jan Paweł II orędownik pojednania. Zaangażowanie Jana Pawła
II w proces pojednania datuje się od czasu, kiedy jeszcze był
biskupem i arcybiskupem krakowskim. Patronował on spotkaniom
katolików z Niemiec reprezentujących m.in. Centralny Komitet
Katolików Niemieckich (ZdK), czy "Pax Christi", a ze strony
polskiej: środowiska skupione wokół "Tygodnika Powszechnego",
miesięcznika "Znak" i "Więź", Klubów Inteligencji Katolickiej.
Środowiska te stymulowały coraz lepsze wzajemne relacje, które
znajdywały wyraz nie tylko w spotkaniach, ale i wspólnych
oświadczeniach i publicystyce. Trwało to od połowy lat 60. do
końca lat 80.
Niezwykle ważnym krokiem na drodze pojednania była wizyta Jana
Pawła II w obozie Auschwitz-Birkenau w 1979 r., miejscu
największego w historii ludzkości miejsca ludobójstwa. A później
ważnym wydarzeniem w zbliżeniu naszych narodów była
pielgrzymka papieża do ówczesnego RFN w listopadzie 1980 r.
Uczestniczyła w niej, jako goście honorowi, grupa świeckich
z polskiego Kościoła, od lat zaangażowanych w dialog polskoniemiecki. Dziś dla wielu, jednym z symboli pojednania jest wybór
Benedykta XVI, papieża z Niemiec na następcę Jana Pawła II,
papieża Polaka. Zdaniem nuncjusza apostolskiego w Polsce
abpa Józefa Kowalczyka wymiana listów episkopatu polskiego
i niemieckiego z 1965 r. w pewnym sensie otworzyła drogę na
Stolicę Piotrową Papieżowi z Polski i Papieżowi z Niemiec.
W wolnej Polsce i zjednoczonych Niemczech. Kolejnym ważnym
etapem polsko-niemieckiego pojednania był 13 grudnia 1995 r.
kiedy ogłoszono wspólne „Słowo polskich i niemieckich biskupów
z okazji 30. rocznicy pamiętnej wymiany listów z 1965 roku”.
Biskupi wspominają w nim o krzywdach, jakie zostały wyrządzone
Polakom przez Niemców. W imię prawdy zwrócili przy tym uwagę
na cierpienia Niemców. "Tą prośbą obejmujemy krzywdę, jaka
wskutek wygnania i utraty rodzinnych stron, na mocy decyzji
zwycięskich mocarstw, została również wyrządzona wielu Niemcom
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przez Polaków" – napisano w orędziu. Zasadnicze jego przesłanie
dotyczyło budowy nowej, zjednoczonej Europy i roli, jaką mają do
odegrania w tej dziedzinie Kościoły polski i niemiecki, nawzajem
ze sobą współpracując. Wtedy też utworzono zespół ds. stałych
kontaktów obu episkopatów, które systematycznie obraduje dwa
razy w roku - na przemian w Polsce i w Niemczech.
W dziesięć lat później, 2005 r. episkopaty Polski i Niemiec wydały
"Wspólne oświadczenie Konferencji Episkopatów Polski i Niemiec
z okazji 40. rocznicy wymiany listów między oboma Episkopatami w
roku 1965". Powstało ono w języku polskim oraz niemieckim
i podpisali je przedstawiciele obu Episkopatów 21 września
w Fuldzie i 24 września we Wrocławiu. W dokumencie biskupi obu
krajów wezwali m.in. do wspólnego umacniania chrześcijańskiej
tożsamości Europy, a także zdecydowanie przeciwstawiają się
jednostronnie roszczeniowej postawie we wzajemnych relacjach.
Wskazali też na nowe wyzwania, jakie pojawiły się w Europie i
które powinny być przedmiotem szczególnej troski chrześcijan.
Wreszcie 25 sierpnia 2009 r. w 70. rocznicę wybuchu II wojny
światowej przewodniczący Episkopatów Polski i Niemiec –
abp Józef Michalik i abp Robert Zollitsch, wydali wspólne
oświadczenie, apelując do swoich narodów o dawanie
współczesnemu światu przykładu nowej kultury pokoju, prawdy,
sprawiedliwości i miłości. Nawiązując do tematu wysiedleń,
biskupi obu krajów ostrzegają przed „pokusą propagandowego
wykorzystywania raz już w historii zaistniałych zranień
i pobudzania resentymentów wynikających z jednostronnych
interpretacji historycznych”. W dokumencie powtórzono słynne
słowa z orędzia biskupów polskich do niemieckich z 1965 roku:
„Przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.
Polscy i niemieccy biskupi podkreślili w Oświadczeniu, że
„pojednanie między naszymi narodami jest darem, który możemy
wnieść w dziele zjednoczonej Europy”. Dokument ten, choć
dokonuje dogłębnej analizy trudnej przeszłości, nakierowany jest na
przyszłość, której trwałym elementem winno być wspólne
świadectwo Kościołów - niedawno walczących, a dziś już
pojednanych narodów.
Wśród konkretnych postulatów budowania nowej europejskiej
rzeczywistości jest mowa m.in. o wspólnej trosce o wolność
religijną. „Doświadczenie przemocy i bezprawia, które
wspominamy z okazji rozpoczęcia II wojny światowej, powinno nas
w szczególny sposób wyczulić na wymagania związane
z wolnością religijną, której w naszym świecie wielu chrześcijanom
brakuje oraz zwrócić uwagę na konieczność solidaryzowania się
z tymi, których prawa ludzkie nie są respektowane” – stwierdzili
biskupi.
Biskupi zachęcili też do różnorodnych form wzajemnej współpracy
obu społeczeństw wyrastających z ducha pojednania. Zachęcając do
intensywnego dialogu, gotowego na wysłuchanie drugiej strony,
biskupi przywołali niektóre inicjatywy, realizowane już przez
niemieckich
i
polskich
katolików:
Centrum
Dialogu
i Modlitwy obok byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz,
Dzieło Maksymiliana Kolbego i założoną w 2007 roku Fundację
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24.11.2016
czwartek

Świętych
męczenników
Andrzeja DungLac, prezbitera
i Towarzyszy

Maksymiliana Kolbego.
W kilka dni później 30 sierpnia 2009 r. uroczystą Mszą św.
Pro Pace (o pokój) w berlińskiej katedrze św. Jadwigi biskupi
Niemiec i Polski uczcili 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej.
Bp Skworc wyraził w homilii przekonanie, że dla Polaków i dla
sporej części Niemców II wojna światowa zakończyła się zaledwie
przed 20 laty. - Pokojowa rewolucja, zapoczątkowana w Polsce
przez
«Solidarność»,
przyniosła
Europie
wyzwolenie
z powojennych kajdan i podziałów. Wyrazistym tego obrazem było
zburzenie berlińskiego muru – przypomniał kaznodzieja
zastrzegając, że nie oznaczało to natychmiastowego rozwiązania
wszelkich problemów. Nawiązał do słów Jana Pawła II
wypowiedzianych w 1997 r. w Gnieźnie, gdy papież Polak mówił
o „murze przebiegającym przez ludzkie serca”. Na zakończenie
wezwał do pracy i modlitwy na rzecz pokoju. - Módlmy się
solidarnie, aby Bóg swoją mocą uczynił w nas, w naszej wspólnej
sprawie więcej niż prosimy, więcej niż rozumiemy"
Święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze.
Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do
Wietnamu, przybyli tam w XVI w. Przez kolejne trzy stulecia
chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich
poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza
Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy między 100 a 300
tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1773-1862
Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich
beatyfikacje odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i
1951 rokiem). Wśród nich jest 96 Wietnamczyków, 11 Hiszpanów i
dziesięciu
Francuzów;
było
tam
ośmiu
biskupów
i pięćdziesięciu kapłanów (w tym kilku dominikanów); pozostali to
ludzie świeccy, w tym jedna kobieta - Agnieszka Le Thi Thanh,
matka sześciorga dzieci. Ponieważ kanonizowani zamieszkiwali
teren apostolatu Tonkin Wschodni (położony na wschód od rzeki
Czerwonej), który papież Innocenty XIII powierzył dominikanom
z Filipin, kiedyś też nazywano ich męczennikami z Tonkinu.
Andrzej
Dung-Lac,
który
reprezentuje
wietnamskich
męczenników, urodził się jako Dung An Tran około 1795 r.
w biednej, pogańskiej rodzinie na północy Wietnamu. W wieku
12 lat wraz z rodzicami, którzy poszukiwali pracy, przeniósł się do
Hanoi. Tam spotkał katechetę, który zapewnił mu jedzenie
i schronienie. Przez trzy lata uczył się od niego chrześcijańskiej
wiary. Wkrótce przyjął chrzest i imię Andrzej. Nauczywszy się
chińskiego i łaciny, sam został katechetą. Został wysłany także na
studia teologiczne. 15 marca 1823 r. przyjął święcenia kapłańskie.
Jako kapłan w parafii Ke-Dam nieustannie głosił słowo Boże.
Często pościł, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Dzięki jego
przykładowi wielu tamtejszych mieszkańców przyjęło chrzest.
W 1835 r. Andrzej Dung został aresztowany po raz pierwszy.
Dzięki pieniądzom zebranym przez jego parafian został uwolniony.
Żeby uniknąć prześladowań, zmienił swoje imię na Andrzej Lac
i przeniósł się do innej prefektury, by tam kontynuować swą pracę
misyjną. 10 listopada 1839 r. ponownie go aresztowano, tym razem
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wspólne z innym kapłanem, Piotrem Thi, którego odwiedził, by się
u niego wyspowiadać. Obaj zostali zwolnieni z aresztu po
wpłaceniu odpowiedniej kwoty. Okres wolności nie potrwał jednak
długo. Po raz trzeci aresztowano ich po zaledwie kilkunastu dniach;
trafili do Hanoi. Tam przeszli niezwykłe tortury. Obaj zostali ścięci
mieczem 21 grudnia 1839 r. Andrzej był w pierwszej grupie
beatyfikowanych w 1900 r. męczenników wietnamskich.
Tomasz Tran Van-Thieu urodził się w 1820 roku w Trung-Quang.
Był seminarzystą wietnamskim. Zniósł mężnie okrutne
przymuszanie do odstępstwa od wiary i straszne tortury. Zginął
21 września 1838 roku.
Emanuel le Van-Phung był mężnym katechetą wietnamskim,
który odważył się dać schronienie katolickiemu kapłanowi
ks. Piotrowi Doan Cong Qui. Odkryto to i obu zgładzono w Chandoc 31 (lub 13) sierpnia 1859.
Św. Flora, dziewica i męczennica (+851). Pochodziła z Kordoby
Jako chrześcijanka, ze swoją towarzyszką św. Marią, została ścięta
przez Maurów.
26.11.2016
sobota

Ogólnoświatowy
dzień pamięci
ofiar Wielkiego
Głodu na
Ukrainie

Ogólnoświatowy dzień pamięci ofiar Wielkiego Głodu na
Ukrainie. Modlitwa za zmarłych w parafiach greckokatolickich
na całym świecie
Dzień Pamięci Ofiar Wielkiego Głodu oficjalnie obchodzony jest
na Ukrainie dopiero od kilkunastu lat, jednak wydaje się, że zdobył
już ważne miejsce w kalendarzu istotnych dla Ukraińców dat.
Wytworzył też nową tradycję, zgodnie z którą w ostatnią
listopadową sobotę w oknach domów zapalane są świece.
W internetowych sieciach społecznościach zamiast zdjęć
profilowych młodzi ludzie umieszczają fotografie płonących świec.
W czasach komunistycznych przez Ukrainę przetoczyły się trzy fale
głodu: z początku lat 20., w latach 1946-47 i najtragiczniejszy
w skutkach - Wielki Głód z lat 1932-33. Sztucznie wywołany głód
nastąpił w kraju, który od stuleci był jednym z największych
producentów zboża na świecie, i w czasie, gdy ZSRR wysyłał
ogromne ilości zboża za granicę. Zdaniem historyków głód na
Ukrainie wymierzony był w chłopstwo, które masowo występowało
przeciwko kolektywizacji. Walcząc z oporem, w 1932 r. w ZSRR
wprowadzono prawo o ochronie własności państwowej, które
pozwalało na rozstrzelanie człowieka za zabranie jednego kłosa z
należącego do kołchozu pola.
Józef Stalin celowo spowodował klęskę głodu, aby zdobyć środki
niezbędne do zbudowania silnej armii, która miała wprowadzić
sowiecki porządek na całym świecie. Według różnych szacunków,
Wielki Głód na Ukrainie doprowadził do śmierci od 3,89 do 10 mln
ludzi. - Najbardziej przerażający był kanibalizm i to wcale nie
dlatego, że ludzie jedli ludzi, ale dlatego, że był on tak powszechny,
że niemal wszyscy do niego przywykli. Oburzenie wywoływało
często dopiero to, że rodzice mordowali swoje dzieci. Ponad 2,5
tys. osób zostało skazanych w 1933 roku za akty kanibalizmu pisze w artykule dla WP.PL dr Tymoteusz Pawłowski.
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26.11.2016
sobota

27.11.2016
niedziela

29.11.2016
wtorek
30.11.2016
środa6

Konferencja na
temat
1050 rocznicy
Chrztu Polski
1. NIEDZIELA
ADWENTU

Andrzejki
ŚWIĘTO ŚW.
ANDRZEJA,
APOSTOŁA

Akcja Katolicka w Polsce: Konferencja związana z 1050 rocznicą
Chrztu Polski

ADWENT
Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem
przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez którą
wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi.
Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie
pierwszego przyjścia Chrystusa kierujemy nasze dusze ku
oczekiwaniu Jego Powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu
tych względów Adwent jest okresem pobożnego radosnego
oczekiwania (Kal.39). Adwent odnawia oczekiwanie na
Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni
urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w
sercach wierzących pewność, że Bóg pozostaje wierny swym
obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei,
która przenika nasze najgłębsze doświadczenia osobiste i
wspólnotowe.
Obrzęd błogosławieństwa wieńca adwentowego
W I Niedzielę Adwentu 2016 r. w Archidiecezji Łódzkiej
rozpoczną się misje Miłosierdzia Bożego.
Poprzez nie, a także poprzez Synod o charakterze ściśle
duszpasterskim, który rozpocznie się w 2017 r., pragniemy jak
najlepiej przygotować się do obchodów 100-lecia diecezji łódzkiej.
Ta szczególna rocznica przypadnie w 2020 r., czyli zaledwie za pięć
lat. O przeprowadzenie misji poprosiliśmy ojców jezuitów. Już
dzisiaj bardzo serdecznie proszę wszystkich, zwłaszcza chorych i
cierpiących, o modlitwę w intencji misji i Synodu naszej
archidiecezji, aby stały się one czasem wewnętrznej odnowy i
jeszcze głębszego związania się z Chrystusem, który od ponad
dziesięciu wieków przekształca nasz naród duchem swojej
Ewangelii.(Abp Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki)
Andrzejki – tradycja ludowa wróżb andrzejkowych
Św. Andrzej urodził się w Betsaidzie, mieszkał jednak wraz ze
swoim bratem, Szymonem Piotrem, w Kafarnaum. Obaj byli
rybakami. Andrzej był wcześniej uczniem św. Jana Chrzciciela. Ten
wskazał przechodzącego nad Jordanem Jezusa mówiąc "Oto
Baranek Boży". Niektóre przekazy świadczą, że św. Andrzej głosił
ewangelię na terenach między Dnieprem a Donem, inne, że w Azji
Mniejszej i Achai. Według tradycji ok. 65 roku w mieście Patras na
Peloponezie aresztował go namiestnik rzymski. Św. Andrzej został
skazany na ukrzyżowanie, co poczytywał sobie za chlubę, bo taka
śmierć upodabniała go do samego Chrystusa. Krzyż, na którym
umarł Apostoł był w kształcie litery X, dlatego obecnie jest on
nazywany krzyżem św. Andrzeja.
Relikwie św. Andrzeja zostały przekazane Kościołowi w Polsce
18 października 2003 r. z Amfali. Wówczas arcybiskup tej włoskiej
archidiecezji przekazał szczątki Apostoła kościołowi środowisk
twórczych w Warszawie.
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GRUDZIEŃ 2016
2.12.2016
piątek

Bł. Rafała
Chylińskiego,
prezbitera

3.12.2016
sobota

Światowy Dzień
Niepełno –
sprawnych
Św. Franciszka
Ksawerego,
prezbitera

3.12.2016
sobota

Ojciec Rafał Chyliński, właśc. Melchior Chyliński OFMConv (ur.
6 stycznia 1694 we wsi Wysoczka, zm. 2 grudnia 1741
w Łagiewnikach, obecnie część Łodzi) – polski duchowny zakonu
franciszkanów
konwentualnych,
błogosławiony
Kościoła
katolickiego. Melchior (późniejszy o. Rafał) urodził się w rodzinie
drobnej szlachty wielkopolskiej. Jego rodzicami byli Jan Arnolf
Chyliński i Marianna Małgorzata z Kierskich. Wychowany
religijnie przez matkę, od dziecka okazywał pobożność i
miłosierdzie dla biednych. Uczył się w szkole jezuitów w Poznaniu.
W 1712 roku zaciągnął się do wojska, jako zwolennik króla
Stanisława Leszczyńskiego. Został oficerem i komendantem
chorągwi.
W 1715 r. opuścił wojsko i wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych w Krakowie. Śluby wieczyste złożył 26 kwietnia
1716 roku, a w czerwcu 1717 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
O. Rafał posiadał zdolność łączenia posługi misyjnej z życiem
ascetycznym. Był cenionym spowiednikiem, kaznodzieją
i opiekunem cierpiących, ubogich i opuszczonych. Jego pobożność
oraz miłosierdzie już za życia zjednały mu opinię świętości.
Ostatnie piętnaście lat przebywał kolejno w Warce, w Krakowie
i w Łagiewnikach k/Łodzi. W roku 1729 - przebywał w Warce
w kościele i klasztorze ojców Franciszkanów. Natomiast w czasie
epidemii (1736-1738) udał się do Krakowa, by tam służyć chorym.
Choroba i przedwczesna śmierć przerwała jego posługę ubogim
i chorym. O. Rafał zmarł mając 47 lat. Jego ciało spoczywa
w klasztorze Franciszkanów w Łagiewnikach Łódzkich. Warte
zanotowania są cudowne zdarzenia za jego pośrednictwem.
Wkrótce po śmierci o. Rafała, osoby modlące się na jego grobie
zaczęły otrzymywać różne łaski. Spowodowało to liczne
pielgrzymki do jego grobu. Następnie wszczęto proces
beatyfikacyjny. 9 czerwca 1991 roku w Warszawie, w Parku
Agrykola, papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.
Światowy Dzień Niepełnosprawnych
Franciszek Ksawery, właśc. Francisco de Jaso y Azpilicueta (ur.
7 kwietnia 1506 na zamku Xavier wówczas w Królestwie Nawarry,
obecnie w Hiszpanii, zm. z 2 na 3 grudnia 1552 na wyspie Sancian
u wybrzeży Chin) – prezbiter, jeden z założycieli zakonu jezuitów,
misjonarz, święty katolicki zwany apostołem Indii. Mówi się
o nim, że od czasów św. Pawła nikt nie nawrócił większej liczby
ludzi.
Jego ciało podobno pozostało nienaruszone rozkładem przez kilka
miesięcy mimo upałów i wilgoci, potem przewieziono je do
kościoła św. Pawła na Makau (gdzie do dziś pozostał otwarty grób),
a później w 1553 przez Pereirę sprowadzone do Goa. Od 2 grudnia
1637 znajduje się w szklanym pojemniku i srebrnej trumnie w
jezuickiej bazylice Bom Jezus. Na życzenie generała jezuitów
Klaudiusza Aquavivy w 1614, prawe ramię Franciszka, którym
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błogosławił i chrzcił zostało sprowadzone do Rzymu
i umieszczone w srebrnym relikwiarzu w kościele Del Gesù.
Beatyfikacji Franciszka Ksawerego dokonał papież Paweł V
26 października 1619, a kanonizacji – Grzegorz XV, 12 marca 1622
roku. W 1927 Pius XI ogłosił świętego Franciszka głównym
patronem misji katolickich.
4.12.2016
niedziela
4.12.2016
niedziela

2. NIEDZIELA
ADWENTU
VI Dzień
Modlitw za
Górników
i Bezrobotnych

5.12.2016
poniedziałek

Międzynarodowy Dzień
Wolontariusza
Św. Ambrożego,
biskupa
i doktora
Kościoła

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

8.12.2016
czwartek

UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALA NEGO
POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY

9.12.2016

Dialogi
w Katedrze

Święto patronalne młodzieży żeńskiej
Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary,
ogłoszono go uroczyście 8 grudnia 1854 r.
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko
od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również
od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu pierworodnego.
Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg
jednak, ze względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania,
uchronił Maryję przed grzesznością. Maryja była więc poczęta w
łasce uświęcającej, wolna od wszelkich konsekwencji
wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci - stąd w
Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie
śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego braku grzechu pierworodnego; posiadał również charakter
pozytywny, który wyrażał się pełnią łaski w życiu Maryi.
Zgodnie z kanonem 1246 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu
dzisiejszym mamy obowiązek uczestniczyć w Eucharystii.
Jednakże na mocy dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r. Polacy są zwolnieni z
tego obowiązku (ze względu na fakt, że nie jest to dzień ustawowo
wolny od pracy). Nie jesteśmy zatem zobowiązani do udziału we
Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Jeśli jednak
mamy taką możliwość - powinniśmy wziąć udział w Eucharystii.
Abp Marek Jędraszewski odpowiada na pytania wiernych
Archikatedra Łódzka
godz. 19.30. Temat: Być dobrym
obywatelem

7.12.2016
środa

Dzień Modlitw za bezrobotnych i o sprawiedliwe warunki pracy
Obejmujemy modlitwą ludzi poszukujących pracy oraz młodych
Polaków, którzy w poszukiwaniu pracy musieli opuścić Ojczyznę.
Jest to czas modlitwy z bezrobotnymi i za bezrobotnych.

Św. Ambroży urodził się w 340 r. był synem namiestnika
cesarskiego. Uczęszczał do szkoły gramatyki i wymowy w Rzymie.
Kształcił się również w prawie. Jako młody człowiek zostaje
namiestnikiem prowincji Ligurii-Emilii, następnie zostaje
zmuszony przez ludność do przyjęcia chrztu św. i święceń
kapłańskich, aby zostać biskupem Mediolanu. Zmarł w 397 r.
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96. rocznica erygowania Diecezji Łódzkiej.
Papież Benedykt XV bullą "Christi Domini" 10 grudnia 1920
roku utworzył diecezję łódzka, a kościół św. Stanisława Kostki
podniósł do rangi katedry.

10.12.2016
sobota

96. rocznica
erygowania
Diecezji
Łódzkiej

10.12.2016
sobota

Św. Faustyna
Kowalska
Patronką Łodzi

11. rocznica ustanowienia Św. Faustyny Kowalskiej Patronką
Łodzi (2005).

11.12.2016
niedziela

3. NIEDZIELA
ADWENTU

Dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie
Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby Kościoła na Wschodzie
Pomóżmy Kościołowi na Wschodzie
Dzień modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie. – Pamiętajmy
o naszych siostrach i braciach, którym przyszło żyć w trudniejszych
od nas okolicznościach – apelują bp Antoni Dydycz i ks. Leszek
Kryża. Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji
Episkopatu Polski niesie pomoc już od 26 lat.
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie został powołany w 1989
roku przez ówczesnego prymasa Polski kard. Józefa Glempa
i bardzo konkretnie uczestniczy w historii odradzania się Kościoła
katolickiego na Wschodzie. W tym czasie powstawały struktury
kościelne, tworzono nowe diecezje, otwierano seminaria duchowne
i uczelnie katolickie, budowano i remontowano kościoły. Dzięki
pomocy Zespołu w wielu miejscach prowadzone są również dziś
prace budowlane, możliwa jest działalność edukacyjna, formacyjna
i charytatywna: troska o bezdomnych, domy dziecka, domy opieki
dla osób starszych czy domy samotnej matki. W Polsce Zespół
prowadzi Stowarzyszenie Młodzieży z Europy Wschodniej i
Środkowej „OPOKA”, które pomaga finansowo studentom zza
wschodniej
granicy.
Zespół
wspiera
też
uczniów
z Liceum Polonijnego w Warszawie.

Dzień modlitw
w intencji
Kościoła na
Wschodzie
Zbiórka ofiar

12.12.2016
poniedziałek

Najświętszej
Maryi Panny z
Guadalupe

Matka Boża z Guadalupe – katolicki tytuł Marii z Nazaretu, która
miała objawić się Aztekowi św. Juanowi Diego Cuauhtlatoatzinowi
na wzgórzu Tepeyac, obecnie w granicach miasta Meksyk. Jak
głoszą przekazy, w ostatnim dniu objawień, 12 grudnia 1531 roku
dojść miało do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Jest to
najstarsze objawienie maryjne oficjalnie uznane przez Kościół
katolicki.

13.12.2016
wtorek

Św. Łucji,
dziewicy
i męczennicy

Św. Łucja z Syrakuz, włoska patronka Szwedów.
Według najstarszego przekazu datowanego na V w., święta
pochodziła ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla równie
zamożnego młodzieńca. Kiedy jednak udała się z pielgrzymką do
grobu św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić o zdrowie dla
matki, miała jej się ukazać ta święta i przepowiedzieć męczeńską
śmierć; radziła też przygotować się na czekającą ją ofiarę. Kiedy
Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła obietnicę zamążpójścia,
rozdała swoje majętności i złożyła ślub dozgonnej czystości.
Niebawem wybuchło prześladowanie chrześcijan, najkrwawsze
w dziejach chrześcijaństwa. Wtedy niedoszły małżonek oskarżył
Łucję, że jest chrześcijanką i 13 grudnia ok. 304 r. została ścięta
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13.12.2016
wtorek

Dzień Modlitw
za Ofiary Stanu
Wojennego

14.12.2016
środa

Św. Jana
od Krzyża,
prezbitera
i doktora
Kościoła

18.12.2016
niedziela

4. NIEDZIELA
ADWENTU

20.12.2016
wtorek

27. rocznica
zaliczenia
Świątyni
Katedralnej w
Łodzi w poczet
bazylik
mniejszych

mieczem; miała 23 lata.
Początkowo czczono Łucję jako nieugiętą chrześcijankę, która
została wpisana w poczet świętych za wytrwałość w wierze.
35 rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
Dzień Modlitw za Ofiary Stanu Wojennego
Stan wojenny w Polsce 1981–1983 – stan nadzwyczajny
wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został
zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983
roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło
kilkadziesiąt osób. Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej
niejednogłośnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981
roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego –
pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, faktycznie
nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. Został
poparty przez Sejm PRL uchwałą z dnia 25 stycznia 1982 roku.
Św. Jan od Krzyża znany jest jako wielki mistyk Kościoła
i jednocześnie reformator zakonu, pisarz i poeta. Jest jednym
z najbardziej znanych i cenionych mistrzów życia duchowego.
Urodził się w 1542 r. w Fontiveros k. Ávili. Stracił ojca, gdy miał
zaledwie dwa lata. Z powodu wielkiej biedy w domu został oddany
do przytułku. W wieku 14 lat podjął pracę jako pielęgniarz w
szpitalu. Po bolesnych doświadczeniach dzieciństwa w 1563 r.
postanowił wstąpić do karmelitów w Medina del Campo. Przyjął
imię Jan od św. Macieja. Po studiach teologicznych na
uniwersytecie w Salamance przyjął święcenia kapłańskie. W
1568 r., za namową św. Teresy Wielkiej podjął się dzieła reformy
zakonu, wtedy zmienił swoje zakonne imię na Jan od Krzyża. Pełnił
wiele odpowiedzialnych funkcji w zakonie. Za swój radykalizm był
przyjmowany bardzo krytycznie nawet przez swoich współbraci. W
1577 r. nawet został uwięziony na 9 miesięcy w Toledo przez
przeciwników reformy zakonnej. Odznaczał się głębokim życiem
modlitwy. Wszystkim zakonnikom i osobom konsekrowanym
zalecał korzystanie z kierownictwa duchowego. Pod koniec
swojego życia został całkowicie odsunięty od urzędów zakonnych.
Zmarł jednak w opinii świętości 14 XII 1591 r. w Ubeda. Został
kanonizowany przez papieża Benedykta XIII w 1726 r. Spod jego
pióra wyszło wiele dzieł o charakterze autobiograficznym. Są to
również poematy duchowe i pieśni. W swoich dziełach opisywał
wiele doświadczeń duchowych. Do jego najważniejszych dzieł
należą m.in. „Droga na Górę Karmel” czy „Ciemna noc”.

20.12. 1989 r. - Podpisanie przez Jana Pawła II listu apostolskiego,
na mocy którego łódzka świątynia katedralna została zaliczona
w poczet bazylik mniejszych.
Z tytułem bazyliki łączy się przywilej umieszczania herbu
papieskiego u wejścia do świątyni oraz na jej sztandarach
i naczyniach liturgicznych, a także w znaku pieczęci. Tytuł ten daje
wiernym możliwość uzyskiwania w określone dni odpustów
zupełnych. Stąd też świątynia obdarzona godnością bazyliki
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powinna promieniować gorliwością duszpasterzy, poziomem
sprawowanej liturgii i głębokim życiem religijnym wiernych.
22.12.2016
czwartek

Pierwszy dzień
zimy

24.12.2016
sobota
24.12.2016
sobota
25.12.2016
niedziela

Imieniny
Biskupa
Wigilia

25.12.2016
niedziela

26.12.2016
poniedziałek

Pierwszy dzień zimy
Dzień imienin Biskupa Seniora Adama Lepy
Wigilia Bożego Narodzenia

NIEDZIELA
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
PANA
NASZEGO
JEZUSA
CHRYSTUSA
100 rocznica
śmierci Adama
Chmielowskiego

Do IV wieku spojrzenie wiary zwrócone było więcej na zbawcze
dzieło Chrystusa, a mniej na Niego samego. Od początku IV wieku
sama Osoba Zbawiciela stała się przedmiotem rozważań
teologicznych. To bliższe zajęcie się Osobą Chrystusa sprzyjało
wprowadzeniu uroczystych obchodów Bożego Narodzenia.
Treścią tej uroczystości stał się Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg
i prawdziwy Człowiek, który narodził się z Dziewicy.

ŚWIĘTO ŚW.
SZCZEPANA,
PIERWSZEGO
MĘCZENNIKA

Święty Szczepan pierwszy męczennik, prawdopodobnie pochodził
z Grecji. Był jednym z siedmiu mężów wybranych na diakonów
Kościoła dla posługi biednym. Według Dziejów Apostolskich,
"pełen łaski i mocy Ducha Świętego", głosił Ewangelię z mądrością,
której nikt nie mógł się przeciwstawić. W pewnym sensie
wspomnienie pierwszego męczennika św. Szczepana jest
przedłużeniem radości Bożego Narodzenia. Odwaga i wierność, z
jaką wytrwał on przy Jezusie, są dla nas bodźcem, abyśmy i my
konsekwentnie dawali świadectwo o Ewangelii, podobnie jak on pełen Ducha Świętego - szedł za Chrystusem i naśladował Go

100 rocznica śmierci Adama Chmielowskiego (św. Brata
Alberta), zakonnika i malarza (ur. 1845)
Rok Adama Chmielowskiego wielkiego społecznika
wspierającego najuboższych, powstańca styczniowego, założyciela
albertyńskich zgromadzeń zakonnych. Sejm RP ustanowił rok 2016
Rokiem Adama Chmielowskiego m.in. za "wybitne zasługi w
działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i
artystycznej". Był człowiekiem głębokiej wiary. Odznaczał się
heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc
przywrócić im godność" - podkreślono w projekcie uchwały.
Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod
Krakowem. Pochodził ze ubogiej rodziny ziemiańskiej, gdzie był
wychowany w duchu głębokiego patriotyzmu. Brał udział w
powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Mełchowem
został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Aby uniknąć
represji władz carskich, wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia
malarskie.
Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał się postawą chrześcijańską,
a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. 25
sierpnia 1887 r. Adam Chmielowski przywdział szary habit
tercjarski i przyjął imię brat Albert. Zmarł w opinii świętości,
wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku. Pogrzeb
na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 1916 r. stał się pierwszym
wyrazem czci powszechnie mu oddawanej.
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27.12.2016
wtorek

ŚWIĘTO
ŚW. JANA,
APOSTOŁA
I EWANGELISTY

28.12.2016
środa

ŚWIĘTO
ŚWIĘTYCH
MŁODZIANKÓW

swoim życiem i śmiercią.
Publicznie wyznał Chrystusa, za co został ukamienowany, gdy był
kamienowany modlił się "Panie Jezu, przyjmij ducha mego",
a "gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie nie poczytaj
im tego grzechu”. Po tych słowach skonał" (Dz 7, 54-60).
Jest patronem diecezji wiedeńskiej; kamieniarzy, kucharzy,
tkaczy i diakonów.
Św. Szczepan pokazywany jest jako młody diakon w białej tunice
lub w bogato tkanej dalmatyce. Jego atrybutami są: księga
Ewangelii, kamienie na księdze lub w jego rękach, gałązka
palmowa. Tam gdzie istnieje zwyczaj , obrzęd błogosławieństwa
owsa.
Jan był prorokiem, teologiem i mistykiem, z hebrajskiego Johhanan
oznacza "Bóg jest łaskawy". Był synem Zebedeusza
i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego. św. Jan pozostał do
końca wierny Panu Jezusowi. Wytrwał pod krzyżem. Dlatego
Chrystus z krzyża powierza mu swoją Matkę, a Jej Jana jako
przybranego syna.
Po zmartwychwstaniu Jan przybywa razem ze św. Piotrem do
grobu, gdzie "ujrzał i uwierzył", że Chrystus żyje.
W Dziejach Apostolskich św. Jan występuje jako nieodłączny na
początku towarzysz św. Piotra. Jan z Piotrem został delegowany
przez Apostołów dla udzielenia sakramentu Bierzmowania
w Samarii.
Ewangelię napisał św. Jan prawdopodobnie po roku 70, kiedy
powrócił z Pełli do Efezu. Miał w ręku Ewangelie synoptyków
(Mateusza, Marka i Łukasza), dlatego jako naoczny świadek nauk
Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych nie powtarza, co już
napisano, uzupełnia wypadki szczegółami bliższymi i faktami
opuszczonymi.
Apostoł wrócił do Efezu, gdzie w wieku ok. 85 lat, zmarł w Efezie
27 grudnia 104 roku od narodzenia Jezusa. Jako jedyny
z apostołów zmarł śmiercią naturalną.
Patron: właścicieli winnic, teologów, notariuszy, urzędników,
malarzy, rzeźbiarzy, literatów, drukarzy, księgarzy, wytwórców
papieru, introligatorów, siodlarzy, rzeźników, grawerów,
wikliniarzy, świecarzy; wzywany w przypadku gradobicia, do
modlitwy o dobre zbiory, w przypadku poparzenia, padaczki
i chorób nóg. Jest patronem przyjaźni.
Święto
Młodzianków,
czyli
dzieci
betlejemskich
pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28
grudnia. Choć jeszcze nieświadomie, oddały życie za Chrystusa.
Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je
"pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków rozpoczął się już
w II wieku.
Opis męczeństwa dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii
św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze
Wschodu, że narodził się przepowiadany przez proroków król
żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić
nowo narodzonego Mesjasza.
Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie
zostały ochrzczone, jednak męczeństwo przyłączyło je do
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30.12.2016
piątek

ŚWIĘTO
ŚWIĘTEJ
RODZINY:
JEZUSA,
MARYI
I JÓZEFA

31.12.2016
sobota
28.12.2016
-1.01.2017

Sylwester
Taizé - Ryga

Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W historii
chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był
jeszcze ochrzczony - np. katechumeni, przygotowujący się dopiero
do przyjęcia sakramentów - ponosili śmierć męczeńską. O nich
również mówi się, że otrzymali chrzest krwi.
Święto świętej Rodziny zaczęto obchodzić w różnych krajach
i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je
4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra
VII, biskup Francois Montmorency-Laval. Na stałe do liturgii
wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który
w swoich pismach, zachęcał do naśladowania Najświętszej
Rodziny. Wskazywał też na dobrodziejstwa, jakich można
oczekiwać dzięki pobożności i związkom ze Świętą Rodziną:
postęp w miłosierdziu, świętość obyczajów, atmosfera pobożności.
W jednej ze swoich encyklik napisał: "Pod opieką Najświętszej
Matki i św. Józefa w zupełnym ukryciu wychowywał się Jezus,
Słońce sprawiedliwości, zanim swym blaskiem oświecił narody.
Niewątpliwie jaśniała w tej Rodzinie wzajemna miłość, świętość
obyczajów i pobożne ćwiczenia - jednym słowem wszystko, co
rodzinę może uszlachetnić i ozdobić, aby dać na wzór naszym
czasom". Leon XIII był też pierwszym, który wskazał na
małżeństwo jako miejsce uświęcenia, nadrabiając wielowiekowy
brak spojrzenia na rodzinę jako na miejsce postępu duchowego
i służby w Kościele. Papież Benedykt XV (+1922) rozszerzył
święto Świętej Rodziny na cały Kościół.
Nabożeństwa na zakończenie roku kalendarzowego
Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę
Taizé w Rydze
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ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI ZWIAZANI Z ARCHIDIECEZJĄ ŁÓDZKĄ
ŚW. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE (1894-1941)
Urodził się 8 stycznia 1894 r. w Zduńskiej Woli, w ubogiej bogobojnej rodzinie. W
latach 1895-97 mieszkał w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej, skąd rodzina przeniosła się
do Pabianic.
1 listopada 1914 r. złożył profesję wieczystą u Franciszkanów, a w 1917 r. w Rzymie
przyjął święcenia kapłańskie. Założył Milicję Niepokalanej i miesięcznik „Rycerz
Niepokalanej”.
Najważniejszym z ośrodków tej działalności stał się, założony przez niego,
Niepokalanów w Teresinie k. Sochaczewa.
Kult Maryi Niepokalanej szerzył w wielu krajach. Kolejne aresztowanie podczas okupacji zakończyło się
wywiezieniem do Oświęcimia, gdzie dobrowolnie zgłosił się na śmierć, by uratować Franciszka
Gajowniczka, mającego żonę i dzieci.
14 sierpnia 1941 r. został dobity zastrzykiem fenolu, a potem spalony w obozowym krematorium.
Beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku, a kanonizowany przez Jana Pawła II w dniu
10 października 1982 r.

ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA (1905-1938)
Św. Faustyna (Helena Kowalska) znana dziś na całym świecie jako apostołka
Miłosierdzia Bożego urodziła się 25 sierpnia 1905 roku we wsi Głogowiec (ok. 50
km od Łodzi) jako trzecie z dziesięciorga dzieci, w ubogiej, rolniczej rodzinie. Od
najmłodszych lat cechowały ją umiłowanie do modlitwy, pracowitość i wrażliwość
na ludzką biedę. Do szkoły chodziła niecałe 3 lata. Aby pomóc rodzicom, mając 16
lat zaczęła pracować u zaprzyjaźnionej rodziny w Aleksandrowie Łódzkim.
Następnie przeniosła się do Łodzi, gdzie pracowała w sklepie przy ul.
Abramowskiego. W Łodzi św. Faustyna miała też swoje pierwsze objawienia.
W 1925 roku po czterech latach pracy, mimo sprzeciwu rodziców, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, gdzie spędziła pierwsze miesiące życia zakonnego. W Krakowie
odbyła dwuletni nowicjat - przygotowanie do złożenia ślubów zakonnych: czystości, ubóstwa
i posłuszeństwa. Potem przebywała w innych domach zgromadzenia m.in. w Płocku i w Wilnie, gdzie
pełniła obowiązki kucharki, ogrodniczki i furtianki. Wszędzie pozostawiała po sobie pamięć ofiarnej,
pokornej i wyciszonej zakonnicy.
W ostatnich latach życia św. Faustyna chorowała na gruźlicę. Zmarła w opinii świętości 5 października
1938 roku w wieku 33 lat.
18 kwietnia 1993 papież Jan Paweł II beatyfikował siostrę Faustynę , a 30 kwietnia 2000 r. – ogłosił ją
świętą. Druga Niedziela Wielkanocna została w całym Kościele ogłoszona Świętem Bożego
Miłosierdzia.
Św. Faustyna obdarzona wieloma nadzwyczajnymi łaskami, m.in. darem kontemplacji, ukrytych
stygmatów, bilokacji i proroctwa zaliczana jest przez teologów do grona wybitnych mistyków Kościoła.
Jej wizje i objawienia, które spisywała w „Dzienniczku” dotyczyły m.in. namalowania obrazu „Jezu
ufam Tobie”, modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego” oraz ustanowienia święta Miłosierdzia
Bożego.
10 grudnia 2005 roku - w 85. rocznicę powstania diecezji łódzkiej - św. Faustyna Kowalska została
ogłoszona patronką Łodzi. Wcześniej, na LII sesji Rady Miejskiej łódzcy radni przyjęli uchwałę w tej
sprawie.
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ŚW. URSZULA LEDÓCHOWSKA (1865-1939)
Zwana uśmiechniętą świętą. Przyszła na świat 17 kwietnia 1865 roku w zasłużonej
rodzinie Ledóchowskich, w Loosdorf (Austria), dokąd dziadek-powstaniec musiał
wyemigrować.
Od 1874 do 1883 r. kształciła się w St. Polten w Instytucie NMP prowadzonym
przez „Panie Anielskie”. Po ukończeniu pensji powróciła z rodziną do Polski
i zamieszkała w Lipnicy Murowanej, w Diecezji Tarnowskiej. W 1886 r. wstąpiła do
klasztoru Urszulanek w Krakowie. Była nauczycielką, wychowawczynią, a potem
przełożoną domu zakonnego. Założyła pierwszy w Polsce internat dla studentek i
pierwszą dla nich Sodalicję Mariańską.
Działalność religijno-społeczną prowadziła w Petersburgu, potem w Finlandii i Szwecji. W 1920 r.
wróciła do wolnej Ojczyzny. Wspólnotę, której była przełożoną, przekształciła w Zgromadzenie Sióstr
Serca Jezusa Konającego. W 1922 r. przybyła do Łodzi na zaproszenie bpa Wincentego Tymienieckiego,
który powierzył Urszulankom katechizację dzieci i młodzieży.
W 1925 r. matka Urszula zainicjowała w Łodzi – jako pierwszą w Polsce - Dziecięcą Krucjatę
Eucharystyczną.
Siostra U. Michalak napisała o Świętej: „Łódź wpisała się na stałe w życiorys św. Urszuli i jej drogę do
nieba. (...) Przez swoje dzieła tam pozostawione ma miejsce w duchowym pejzażu miasta. Przeszła
przez tę z wielkim zatroskaniem o człowieka. (...) Tysiące łódzkich dzieci, młodzieży i dorosłych
doświadczyło miłości Apostołki ich miasta”.
Urszula Ledóchowska zmarła w Rzymie 29 maja 1939 r. Jej nienaruszone szczątki doczesne spoczywają
w Pniewach.
Została beatyfikowana w Poznaniu 20 czerwca 1983 roku, a kanonizowana 18 maja 2003 r. przez Ojca
Świętego Jana Pawła II.

BŁ. RAFAŁ MELCHIOR CHYLIŃSKI (1690-1741)
Życie tego ojca ubogich i chorych było bardzo silnie związane z Łodzią, chociaż
urodził się (6 I 1690) we wsi Wysoczka w Diecezji Poznańskiej, w rodzinie
szlacheckiej. Kształcił się w szkole jezuitów w Poznaniu. Służąc w wojsku, doszedł
do stopnia oficerskiego. Następnie wstąpił do franciszkanów w Krakowie, po roku
złożył śluby zakonne, a w 1717 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Pracował
w kilku klasztorach franciszkańskich, a najdłużej w Krakowie i łódzkich
Łagiewnikach.
W czasie zarazy w 1736 r. troskliwie opiekował się chorymi i umierającymi. Dniami i nocami trwał przy
nich, pełniąc wszelkie posługi i przygotowując konających na śmierć. Już w Krakowie o. Chyliński dał
się poznać jako doskonały spowiednik i opiekun chorych, kalek i wszelkiej biedoty, dlatego z tego
samego powodu w Łodzi zwano go „dziadowskim” biskupem. Współbracia zakonni, a szczególnie
nowicjusze, widzieli w nim drugiego św. Franciszka z Asyżu - karnego dla siebie pokutnika,
a równocześnie radosnego miłośnika Boga i ludzi. Sam prawdziwie ubogi, dobrowolnie stał się
nędzarzem. Głodował, bo porcje własnego jedzenia oddawał biedakom. Opatrując zakaźnie chorego,
zaraził się, zapadł na zdrowiu i zmarł 2 grudnia 1741 r. w klasztorze łódzkich franciszkanów.
Spoczywa w kościele pw. św. Antoniego w Łagiewnikach, przeniesiony po wielu latach z podziemnej
krypty do kaplicy z lewej strony prezbiterium, co nastąpiło w związku z beatyfikacją, której dokonał
Ojciec Święty Jan Paweł II 9 czerwca 1991 roku w Warszawie.
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BŁ. MARIA KARŁOWSKA (1865-1935)
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Ze względu na swą
działalność zwana „Pasterką szukającą owieczek”.
Urodziła się 4 IX 1865 r. w Słupówku (obecnie Karłowo), jako jedenaste dziecko w
głęboko religijnej rodzinie ziemiańskiej. Wcześnie straciła rodziców i była
wychowywana przez starszą siostrę Wandę, u której praktykowała naukę szycia i
haftu artystycznego. W siedemnastym roku życia złożyła ślub dozgonnego
dziewictwa.
W listopadzie 1892 r. po raz pierwszy w życiu zetknęła się z prostytucją i to zadecydowało o jej
powołaniu życiowym. Odwiedzała prostytutki w różnych miejscach, niosąc pomoc i radę. Z biegiem
czasu garnęło się do niej coraz więcej dziewcząt chcących zawrócić ze złej drogi. Maria zorganizowała
najpierw (w 1884) Zakład Dobrego Pasterza. Podopiecznych i współpracownic przybywało. 20 czerwca
1902 r. Maria z sześcioma innymi siostrami złożyła śluby wieczyste z dodatkowym ślubem troszczenia
się o osoby moralnie zagrożone i zagubione. 13 kwietnia 1909 r. zgromadzenie zostało formalnie
zatwierdzone w Diecezji Poznańskiej i przyjęło nazwę Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Maria
działała w wielu miastach, opiekując się upadłymi dziewczętami. Od 1 sierpnia 1927 roku przez kilka
lat przebywała w Łodzi. Tu jej praca była szczególnie potrzebna. Maria nie żałowała trudu i czasu dla
kobiet, które utraciły swą godność. Przy ul. Tramwajowej założyła szpital dla kobiet chorych
wenerycznie i ośrodek w Romanowie (1932 r.). Była przykładem człowieka, który spala się Bożym
pragnieniem ratowania i zbawiania dusz.
W sytuacjach po ludzku beznadziejnych liczyła na Opatrzność Bożą. Siłę czerpała z Eucharystii
i modlitwy, która stanowiła treść jej życia.
25 maja 1928 r. prezydent Ignacy Mościcki uhonorował Marię Karłowską Złotym Krzyżem Zasługi za
pracę społeczną. Wyczerpana i utrudzona „szukaniem zaginionych owiec”, zmarła 24 marca 1935 roku
w Pniewitem, a spoczywa w Jabłonowie Pomorskim, gdzie znajduje się dom generalny Pasterek.
Marię Karłowską beatyfikował Ojciec Św. Jan Paweł II u stóp Giewontu, 6 czerwca 1997 r.

BŁ. OJCIEC ANASTAZY JAKUB PANKIEWICZ (1882-1942)
Urodził się 9 lipca 1882 r. w Nagórzanach pod Sanokiem, w wielodzietnej rodzinie
rolniczej. Do gimnazjum chodził w Sanoku i we Lwowie. 1 lutego 1900 r. wstąpił do
zakonu bernardyńskiego, a cztery lata później złożył śluby wieczyste. Po odbyciu
studiów filozoficznych i teologicznych przyjął święcenia kapłańskie w 1906 r. Był
kaznodzieją w klasztorze w Wieliczce, magistrem nowicjatu we Włocławku i we
Lwowie, potem kapelanem sióstr bernardynek w Krakowie, od 1914 roku administratorem parafii Dżurkowa k. Kołomyi, wreszcie kapelanem wojskowym w randze kapitana na
Węgrzech. Po zakończeniu I wojny światowej wrócił do Krakowa. Często wyjeżdżał na misje
i rekolekcje. W 1930 r. przyjechał do Łodzi i za zgodą bpa Wincentego Tymienieckiego kupił dość dużą
parcelę na terenie łódzkiego osiedla Doły, przy ul. Spornej, gdzie zbudował klasztor bernardynów
i męskie prywatne gimnazjum, zwane Kolegium Serafickim. Został pierwszym przełożonym nowego
klasztoru. Dla ożywienia działalności społeczno-charytatywnej założył Zgromadzenie Sióstr Antonianek
od Chrystusa Króla, które obecnie opiekują się samotnymi matkami. Kiedy hitlerowcy zabrali wszystko
bernardynom, a kościół zamienili na stajnię i garaż, ojciec Pankiewicz zamieszkał w domu grabarza
Gralińskiego na pobliskim cmentarzu. W kaplicy cmentarnej sprawował Msze św., nie ukrywał się,
chodził w habicie zakonnym.
1 kwietnia 1940 r. został aresztowany i wkrótce zwolniony. Ponownie aresztowany (w X 1940) dostał
się do obozu w Konstantynowie Łódzkim, a potem - wywieziony do Dachau.
Otrzymał nr obozowy 28176.
W obozie był zawsze pogodny i uczynny. 18 maja 1942 r. wytypowano go do transportu inwalidów.
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Wyspowiadał się przedtem wiedząc, że idzie na śmierć. Pomagał koledze przy wsiadaniu na
ciężarówkę. Wtedy esesman złośliwie zatrzasnął drzwi, pozbawiając ojca Anastazego obu dłoni. Ojciec
Anastazy zmarł, prawdopodobnie z upływu krwi jeszcze przed zagazowaniem. Jego ciało zostało
spalone w krematorium w Hartheim koło Linzu.
O. Anastazy Pankiewicz należy do grona 108 MĘCZENNIKÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ, których Ojciec
Święty Jan Paweł II beatyfikował 13 czerwca 1999 roku na Placu im. Marszałka J. Piłsudskiego
w Warszawie.

BŁ. O. HERMAN KAROL STĘPIEŃ (1910-1943)
Urodził się 21 października 1910 r. w Łodzi, w ubogiej rodzinie robotniczej, która
mieszkała na terenie parafii Podwyższenia Świętego Krzyża. W 1926 r. rozpoczął
naukę w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów we Lwowie, a
trzy lata później wstąpił do zakonu, przyjmując imię Herman. Nowicjat odbył w
klasztorze w łódzkich Łagiewnikach. Był wybitnie zdolny, podjął studia teologiczne,
w czasie których złożył śluby wieczyste. W latach 1934-38 studiował na Papieskim
Wydziale Teologicznym im. Św. Bonawentury w Rzymie. 27 lipca 1937 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Po powrocie do kraju kontynuował studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza
we Lwowie i uzyskał tytuł magistra teologii. Pracował jako duszpasterz w Radomsku, potem w Wilnie.
W 1941 r. przeniósł się do Iwieńca, a następnie do Pierszaj, gdzie był wikariuszem pod bokiem ojca
Achillesa.
Dał się poznać jako kapłan pobożny, pracowity i oddany ludziom, toteż gdy 19 lipca 1943 r. hitlerowcy
pacyfikowali wieś Pierszaje, o. Herman wraz z o. Achillesem dobrowolnie przyłączył się do
aresztowanych parafian, aby towarzyszyć im w ostatnich chwilach życia. Obaj kapłani zostali
zamordowani w stodole we wsi Borowikowszczyzna. Ich prochy złożono w kościele w Pierszajach.
Mieszkańcom wsi darowano życie, ale wywieziono ich do Niemiec. Ojciec Herman Stępień znalazł się
wśród 108 Błogosławionych Polskich Męczenników z czasów II wojny światowej, beatyfikowanych
przez Ojca Św. Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

SŁ. BOŻY OJCIEC ANZELM GĄDEK (1884-1969)
Urodził się 14 lutego 1884 r. w Marszowicach, w parafii Niegowić. Od 1895 r. był
alumnem konwiktu karmelitańskiego w Wadowicach. W 1901 r. w Czernej przyjął
habit karmelitański, a w 1902 złożył profesję zakonną. Studia teologiczne odbył w
Rzymie i tam 25 lipca 1907 r. został wyświęcony na kapłana. Wykładał teologię w
Krakowie, Linczu i Wiedniu. W Krakowie założył i prowadził Bractwo Praskiego
Dzieciątka Jezus. Jak sam wyznał: „Całe życie ćwiczył się w miłości Dzieciątka Jezus”. W 1921 r. przy
współudziale Sł. Bożej Matki Teresy Kierocińskiej założył Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka
Jezus. Od 1925 r. przebywał w Rzymie. Z nominacji papieża Piusa XI był wizytatorem apostolskim
seminariów duchownych w Polsce, kolegiów narodowych w Rzymie oraz konsultorem Kongregacji ds.
Seminariów i Uniwersytetów.
Powrócił do Polski w 1947 r. Trzykrotnie był wybierany na urząd prowincjała. Ostatnie 10 lat życia
spędził w klasztorze karmelitów w Łodzi. Prowadził specyficzne apostolstwo: piórem, modlitwą
i cierpieniem. Zmarł w opinii świętości 15 października 1969 r. Jego doczesne szczątki, po ekshumacji,
spoczywają w przedsionku kościoła Karmelitów Bosych w Łodzi przy ul. Liściastej 9. Trwa proces
beatyfikacyjny o. Anzelma Gądka.
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SŁ. BOŻA STANISŁAWA LESZCZYŃSKA (1896-1974)
Bohaterska pielęgniarka-położna, która nie tylko z poświęceniem wypełniała swoje
zawodowe obowiązki, nie tylko niezmordowanie służyła ludziom, ale będąc w
obozie w Oświęcimiu, zdecydowanie sprzeciwiła się rozkazowi zabijania
noworodków, mówiąc odważnie: „Nie wolno zabijać dzieci!”. Urodziła się w Łodzi 8
maja 1896 r. W łódzkim kościele pw. Wniebowzięcia NMP została ochrzczona,
przyjęła I Komunię Św. oraz Sakramenty: Bierzmowania i Małżeństwa.
W krypcie podziemnej tego kościoła spoczywa po ekshumacji z cmentarza św.
Rocha na Radogoszczu.
Wychowała troje dzieci: córkę, z którą była w Oświęcimiu, i dwóch synów. Męża straciła w Powstaniu
Warszawskim.
Jej codziennej pracy towarzyszyła modlitwa; modląc się odbierała każdy poród, a w trudnych
sytuacjach modliła się w swoisty sposób: „Matko Boża, załóż tylko jeden pantofelek i przybądź szybko
z pomocą”. Po powrocie z córką z obozu odnalazła synów i resztę życia spędziła w Łodzi, opiekując się
rodzicami staruszkami i pracując zawodowo. W 1958 r. zły stan zdrowia (rak) zmusił ją do wycofania
się z ukochanego zawodu. Ostatnie lata poświęciła bez reszty najbliższej rodzinie. Chętnie odwiedzała
chorych i biednych. Uważała, że rodzice i dzieci nie powinni się rozłączać, a wolne od obowiązków
chwile matki i ojca - należą do dzieci.
Jej wizerunek znajduje się na tzw. kielichu życia w Skarbcu na Jasnej Górze. Trwa proces beatyfikacyjny
Sł. Bożej Stanisławy Leszczyńskiej.

SŁ. BOŻY KS. DOMINIK KACZYŃSKI (1886-1942)
Pierwszy proboszcz łódzkiej parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej (1926-1941).
Urodził się 4 sierpnia 1886 r. w Wieruszowie. Ukończył Seminarium Duchowne w
Warszawie i tam przyjął święcenia kapłańskie. Z woli Bpa Wincentego Tymienieckiego
został proboszczem i budowniczym kościoła, który jest wotum za „Cud nad Wisłą”.
Tydzień po erygowaniu parafii, 21 sierpnia 1926 roku, z grupą chętnych parafianek
udał się na pierwszą pieszą pielgrzymkę łódzką na Jasną Górę, zobowiązując
uczestników kolejnych pielgrzymek, które prowadził, aby były organizowane w
następnych latach, gdy jego już nie będzie. Dał się poznać jako dobry duszpasterz, katecheta
i nauczyciel.
Został aresztowany przez hitlerowców (w 1941 r.) i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie był
zatrudniany do najcięższych robót i poddawany nieustannym szykanom. Mimo ciężkiej choroby
obozowej (dezynteria) niósł słowa otuchy współwięźniom.
Zmarł w Niedzielę Palmową 30 marca 1942 r.
Źródło: "Z KOŚCIOŁA ŁÓDZKIEGO POWOŁANA. Śladami świętej Faustyny po Łodzi"
Przewodnik autorstwa Celiny Jaworskiej-Maćkowiak i Tadeusza Maćkowiaka

SŁ. BOŻY KSIADZ TADEUSZ BURZYŃSKI(1914-1944)
Tadeusz Burzyński urodził się 8 października 1914 roku w Chruślinie koło Łowicza.
Święcenia kapłańskie otrzymał 21 sierpnia 1938 roku z rąk ks. bp. Włodzimierza
Jasińskiego w Łodzi. Po skończeniu seminarium odbywał dalsze studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas wojny kontynuował studia w
konspiracji, będąc jednocześnie członkiem Armii Krajowej. Wybuch powstania
warszawskiego zastał go w domu zakonnym Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego, przy ul. Wiślanej 2 . W dniu 1 sierpnia o godz. 16.00 w kaplicy domu
zakonnego podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu usłyszał strzelaninę i powiadomiony o
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rannym człowieku, wybiegł do niego, aby usłużyć mu jako kapłan. Wtedy został ciężko ranny. Wkrótce
przed godz. 18.00 zmarł.
Proces beatyfikacji Sługi Bożego ks. Tadeusza Burzyńskiego na etapie diecezjalnym został zakończony
24 maja 2011 roku. Obecnie oczekuje się na zakończenie etapu watykańskiego procesu
87. Męczenników II wojny światowej. 1 sierpnia 2014 roku w 70. rocznicę śmierci jako Sługa Boży
został pochowany w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej.

SŁ. BOŻA WANDA MALCZEWSKA (1822-1896)
Sługa Boża Wanda Justyna Nepomucena Malczewska urodziła się 15 maja 1822
roku w Radomiu. Została ochrzczona 22 maja 1822 roku.
Ojciec Wandy, Stanisław Malczewski, gorący patriota, był działaczem
politycznym. Po matce Julii z Żurawskich, osobie głęboko religijnej, Wanda
odziedziczyła usposobienie wrażliwe na wszelką biedę i cierpienie. Już w
dzieciństwie wykazywała zamiłowanie do pełnienia uczynków miłosierdzia.
Wielkim wydarzeniem w życiu Wandy było przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej, do
której przystąpiła w kościele farnym w Radomiu, w rocznicę swego chrztu, 22 maja
1830 roku, a więc w wieku ośmiu lat, jak na owe czasy bardzo wcześnie. Powodem tak wczesnej
Komunii Świętej było gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa oraz wyjątkowe rozumienie tajemnic
wiary.
W wieku 10 lat Wanda utraciła matkę. Przez 14 lat mieszkała z ojcem i macochą, później ciotka
Konstancja Siemieńska zabrała ją do swego majątku w Klimontowie.
Młoda Wanda oddała się całkowicie Bogu przez modlitwę i pracę dla bliźnich. Starała się przy pomocy
wpływowej i zamożnej rodziny Siemieńskich służyć biednym ludziom wsi.
Wiele wysiłku wkładała w podnoszenie oświaty wśród ludu. Mieszkańców wsi uczyła czytać i
zaopatrywała ich w książki, sprowadzane przez Siemieńskiego. Wyszukiwała zdolną młodzież wiejską i
przygotowywała ją do szkoły średniej. Wyjednywała u Siemieńskich fundusze dla młodzieży pragnącej
się uczyć. Jednym z wielu wychowanków Wandy Malczewskiej i Jacka Siemieńskiego był ksiądz
Grzegorz Augustynik, pierwszy biograf Wandy.
W październiku 1872 roku zmarł Jacek Siemieński, a w 6 tygodni później jego matka, Konstancja z
Malczewskich. Wanda nie chcąc być ciężarem dla rodziny, przeniosła się w 1881 roku do klasztoru
sióstr dominikanek pod wezwaniem św. Anny pod Przyrowem, gdzie przełożoną była jej przyjaciółka,
Jadwiga Łopatto. Przez 11 lat pobytu w klasztorze zajmowała się szyciem paramentów liturgicznych,
odwiedzaniem i leczeniem chorych, a przede wszystkim modlitwą. Po nagłej śmierci przełożonej 1892
roku Wanda powróciła do rodziny Siemieńskich. Jednak w tym samym to roku ks. Tomasz Swiniarski,
który został proboszczem w Parznie, zabrał staruszkę do siebie na plebanię. W Parznie Wanda
pomimo podeszłego wieku oddała się z wielkim zapałem pracy społecznej i charytatywnej.
Gromadziła wokół siebie dzieci i młodzież. Nie mogąc, z powodu braku sił, odwiedzać chorych, chętnie
przyjmowała ich u siebie. Wyczerpana pracą i umartwieniami coraz bardziej zapadała na zdrowiu.
Dnia 25 września 1896 roku poprosiła o sakramenty święte. Po ich przyjęciu, pożegnawszy się z
obecnymi, zakończyła życie.
Wanda Malczewska była uznana przez ludzi, którzy ją znali, zwłaszcza przez parafian z Parzna, za
osobę świątobliwą. Pod wpływem takiej opinii 26 września 1923 roku przeniesiono jej zwłoki z
cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w Parznie. Władza kościelna Archidiecezji Łódzkiej
stara się o wyniesienie Wandy Malczewskiej na ołtarze.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY- 2016 ROKU
Czym są Światowe Dni Młodzieży?
Światowe Dni Młodzieży to wielkie międzynarodowe spotkania młodych całego
świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami
i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, aby wyznać wiarę w Jezusa
Chrystusa. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła
Powszechnego, poczucie większej odpowiedzialności za Jego istnienie w różnych wymiarach (diecezje,
parafie, wspólnoty młodzieżowe), słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty
i Eucharystii oraz radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Patroni Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku
Św. Faustyna Kowalska – Apostołka Bożego Miłosierdzia
Św. Jan Paweł II – pomysłodawca Światowych Dni Młodzieży

Hasło Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

Znaki Światowych Dni Młodzieży
Krzyż i Ikona




Spotkaniom młodych z całego świata towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez
Jana Pawła II: Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale nieustannie wędrują po świecie, gromadząc
na modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 roku, rozpoczęło się pielgrzymowanie tych znaków po
polskiej ziemi. Papież Franciszek przekazując je polskiej młodzieży pobłogosławił wszelkie
przygotowania Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Jak wygląda duchowe przygotowanie Archidiecezji Łódzkiej
do Światowych Dni Młodzieży 2016?





w każdej parafii powstają grupy młodzieży, które podejmują przygotowanie do ŚDM w oparciu
o sześć sekcji (medialna, muzyczna, liturgiczna, formacyjno-modlitewna, wolontariuszy
i finansowa);
od 27 września 2014 roku wszystkie parafie Archidiecezji Łódzkiej nawiedzają relikwie św. Jana
Pawła II. W każdej parafii relikwie pozostają dwa lub trzy dni;
podczas katechez, mszy świętych oraz spotkań dla młodzieży odmawiana jest wspólnie
modlitwa w intencji ŚDM 2016;
w każdy pierwszy piątek miesiąca w parafiach naszej archidiecezji organizowane są spotkania
formacyjne dla młodzieży przygotowane na obecny rok duszpasterski i zatytułowane Serce 2.0,
których celem jest odkrycie głębi sakramentu Pokuty i Eucharystii.

Nie tylko Kraków i nie tylko młodzi
Wszyscy chcemy poczuć się gospodarzami Światowych Dni Młodzieży. To będzie wyjątkowe zetknięcie
się młodzieży całego świata z naszą religijnością, gościnnością i pięknem naszej Ojczyzny. Otwierając
szeroko drzwi naszych domów pokażemy młodym, że umiemy dzielić się naszym doświadczeniem
wiary i miłości.
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KALENDARZ AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ W 2015 ROKU
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
1. Kalendarza Liturgicznego Archidiecezji Łódzkiej 2014/2015 – opracowanego przez ks. Jacka
Kubisa, ks. Sławomira Sosnowskiego, ks. Zbigniewa Tracza – wydanego Łódź 2014 roku.
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 90-458 Łódź, ul. Ks. I Skorupki 3 tel./fax 42 636 04 81
www.archidiecezja.lodz.pl e-mail: awl@archidiecezja.lodz.pl
2. Informatora Archidiecezji Łódzkiej - 2014
Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 90-458 Łódź, ul. Ks. I. Skorupki 3 tel./fax 42 636 04 81
www.archidiecezja.lodz.pl e-mail: awl@archidiecezja.lodz.pl
3. Inicjatyw Ogólnopolskich Duszpasterskich w roku 2015 uzgodnionych z Konferencją
Episkopatu Polski zamieszczone na portalu www.opoka.info prowadzonym przez Fundację
Konferencji Episkopatu Polski. Z dn. 06. O1.2015 roku.
4. Programu Duszpasterskiego w Archidiecezji Łódzkiej na rok 2014/2015 – opracowanego przez
Marka Jędraszewskiego Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego z dn. 22 października 2014 zamieszczonego na stronie Kurii Metropolitarnej Łódzkiej www.archidiecezja.lodz.pl
5. Kierunków działań Akcji Katolickiej w Polsce i Kalendarium na rok 2015 zamieszczonego
przez Krajowy Instytut Akcji Katolickiej na stronie internetowej www.ak.org.pl
6. Brewiarza Liturgii Godzin – ILG: www.brewiarz.pl
7. Kalendarium Rocznic 2015 roku – Opracowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie na 2015 rok.
8. Planu Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej na 2015 rok.
9. Artykułu zawartego w Edycji Łódzkiej nr 33/2012 roku Tygodniku Niedzieli - Głos który
łączy, opracowanego przez Henryka Tomczaka.
10. Portalu historycznego – Dzieje Polski, artykuł – Rok 2015 bogaty w ważne rocznice dla Polski i
Europy podany prze Polską Agencję Prasową.
11. Broszury - Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej, 19-25 lipca 2016 Łódź – Wydane
przez Diecezjalne Biuro Światowych Dni Młodzież w Archidiecezji Łódzkiej 2014 roku.
www.lodzpiotrowa.com
wolontariat@lodzpiotrowa.com
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OPRACOWANIE
Marianna Strugińska-Felczyńska, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej
Agnieszka Gajek
Kamil Gajek
Ks. Krzysztof Basztabin

KOREKTA
Maria Mazurkiewicz
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