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Gdy się Chrystus rodzi

„Gdy się Chrystus rodzi [E] ciemna
noc w światłościach brodzi”, tak śpiewamy
w jednej z pięknych polskich kolęd. Mówi ona
o zmianie, jaka dokonuje się w świecie
wszędzie tam, gdzie obecny jest Bóg
Wcielony – Jezus Chrystus. Noc jaśniejąca
światłem jest czymś niespotykanym,
niezwykłym, ale Bóg nigdy nie przychodzi
w ciemnościach. Nawet jeśl i Jego przyjście

do nas, przed wiekami w Betlejem, było zakryte przez człowieczeństwo i blask Jego chwały
skrywało ludzkie ciało, które przyjął, to i tak jasność towarzyszyła Jego narodzeniu, bo całe
niebo z Aniołami przybyło adorować Boga, w Dziecinie, do groty betlejemskiej.

Aniołowie śpieszyl i z nowiną i ze światłością do wszystkich ludzi dobrej woli , aby
oznajmić wielką radość, że narodził się Zbawiciel świata. To Oni, nasi niebiańscy Przyjaciele
przyprowadzil i pasterzy do żłóbka i czuwali nad bezpieczną drogą Trzech Króli , śpieszących
oddać hołd Królowi całego stworzenia.

Drodzy Siostry i Bracia - Przyjaciele Boga, Bóg również i dziś, w święta Bożego
Narodzenia 201 4 roku, pragnie dotrzeć do każdego z nas ze swoim światłem. Dziś już
niezwykłe niebiańskie światło nie rozświeca mroków nocy w sposób nadzwyczajny, bo dziś
Bóg przynosi nam inne, bardziej wartościowe światło, a jest nim światło łaski i zbawienia,
które Bóg nam ofiaruje. Dziś nasz Zbawiciel chce świecić w naszych duszach, aby uczynić
nas szczęśliwymi ludźmi już tu na ziemi. Kto żyje w świetle Boga, już teraz i tutaj, mimo
przeróżnych trudności i kłopotów, które dotykają nas na co dzień, potrafi być szczęśliwy
i przeżywa poczucie spełnienia, które uzdalnia, aby dziel ić się z innymi ludźmi dobrem
i miłością Bożą.

Drodzy Siostry i Bracia – Przyjaciele Boga, niech przeżycie tych kolejnych świąt
w naszym życiu sprawi, aby w naszych sercach pojawiło się poczucie sensu życia, który daje
pewność, że warto żyć, a szczególnie, że warto żyć dla Boga i każdego człowieka,
szczególnie dla najbl iższych. Niech dzięki Bożemu Narodzeniu, które w tajemnicy tych świąt
przeżywamy, przede wszystkim w świętej l iturgi i eucharystycznej, nie zabraknie w naszych
sercach pragnienia dzielenia się wartościami, radością z poczucia sensu życia, a szczególnie
Bożą miłością, którą wyraża dzielenie się wigi l i jnym opłatkiem.

Ks. Dariusz Kaliński  proboszcz
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Przyjście na świat Bożego Syna jest nowym etapem
w historii ludzkości i świata. Odwieczny Syn Boży przyjmuje
ludzkie ciało wkraczając tym samym w niesamowity sposób
w życie człowieka, który przez grzech tak bardzo oddalił się od
Boga. On staje się człowiekiem, po to, aby grzeszny człowiek
na nowo stał się dzieckiem Boga. Przystęp do Ojca na nowo
zostaje otwarty dla każdego z nas. Ogromna i niesamowita
miłość Boga sprawia, że Syn Boży wchodzi w życie człowieka
w fizyczny sposób. Wcielenie i Narodzenie są początkiem
odkupienia, którego kulminacja dokonuje się w krzyżu
i Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Boży Syn przyjmuje
ludzką naturę, aby człowiek stał się uczestnikiem świętości
Boga i dziedzicem nieba.

Dzisiejszy świat bardzo lubi Boże Narodzenie.
To takie piękne, rodzinne, sentymentalne, urokliwe dni... Tyle
wzruszeń, tyle radości… Piękna choinka, prezenty…
Wspaniała wieczerza wigilijna… Biały opłatek (kupiony
w supermarkecie) podawany z rąk do rąk, łamany, dzielony…
Życzenia radości, pomyślności, zdrowia („bo jest
najważniejsze”)… O północy Pasterka, może wraz z rodziną
(„bo taka tradycja”)… Kartki świąteczne z pięknymi
życzeniami, kolorowe, radosne (Mikołaj, choinka, bombki)…
A na koniec jeszcze stwierdzenie „święta, święta i po
świętach”…

Tak właśnie wygląda współczesne Boże Narodzenie.
Tylko jakoś dziwnie zapomnieliśmy o Najważniejszym, o Tym,
który przychodzi, o Jezusie Chrystusie. Paradoks
współczesnego człowieka  świętuje narodzenie Jezusa bez
Jezusa. Raduje się i cieszy nie bardzo wiedząc dlaczego.
Z jednej strony odrzuca Jezusa, walczy z krzyżem,
prześladuje chrześcijan, opluwa Kościół, nawołuje
do nienawiści, pogardy, a z drugiej świętuje narodzenie Tego,
który przychodzi, który umarł na krzyży, który założył Kościół
i powołał do niego chrześcijan, który mówi miłujcie
się wzajemnie, który umarł w obronie godności człowieka
zniewolonego przez grzech. Nawet chrześcijanie ulegają
takiemu stylowi myślenia i życia…
TAKI PARADOKS…
A co najważniejsze Jezus i tak się rodzi, i tak przychodzi
przynosząc pokój, radość, miłość i najważniejsze zbawienie.
Narodzenie Jezusa jest wielkim świętem chrześcijaństwa i nie
pozwólmy, aby współczesny świat zagrabił nam Boże
Narodzenie i zredukował je do sentymentów, zakupów
i prezentów. Walczmyo Jezusa w naszym życiu, niech Jego

przyjście w ludzkim ciele dokona się w naszych sercach.
I wtedy i tylko wtedy będziemy mogli przemieniać ten świat
i prowadzić go do Boga, który jest Miłością.

Ks. Mariusz Danielewski

Wigilia. Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, stała się
powszechną tradycją w wieku XX. Stół zaścielał biały obrus,
przypominający ołtarz i pieluszki Pana, pod nim układano
siano  dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało
Boże Dziecię. Jeśli ktoś z rodziny w tym roku przeniósł się
do wieczności, zostawiano i dla niego pełne nakrycie.
Wierzono bowiem, że w tajemnicy świętych obcowania
dusze naszych bliskich w tak uroczystej chwili przeżywają
radość Bożego Narodzenia wraz z nami. Dawano również
osobną zastawę dla gościa, który w wieczór wigilijny mógł
się przypadkowo zjawić. Tego bowiem wieczoru nie mógł nikt
być samotny czy głodny. Zwyczajem było również, że cały
dzień obowiązywał post ścisły. W czasie wigilii dawano tylko
potrawy postne, w liczbie nieparzystej, ale tak różnorodne,
by były wszystkie potrawy, jakie się zwykło dawać w ciągu
roku. Pan domu lub najstarszy rozpoczynał wieczerzę
modlitwą. Potem czytano opis narodzenia Pańskiego
z Ewangelii św. Łukasza (rozdz. 2). Następnie po krótkim
przemówieniu każdy z domowników brał opłatek do ręki
i wspólnie składano sobie życzenia. Z tej okazji także
przepraszano się wzajemnie i darowywano sobie urazy.
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(sobota) Czechy nr 1 - 88B, ul. Wiejska, Kaczeńcowa, Krzywa
(niedziela)
(poniedziałek) Czechy nr 89 – 1 85
(wtorek) Czechy nr 1 86 - do końca numerów i ul. Leśna
(środa) ul. Kościelna, Targowa, Złotnickiego, Kolbego,

Zielona domki i blok
(czwartek
(piątek)
(sobota) ul. Narwiańska, Północna, Orzycka, Żeglińska, Pil icka,

Drwęcka, Odrzańska, Poznańska, Nerska, Bałtycka,
Wiślana, Mostowa, Notecka, Warcka

(niedziela)
(poniedziałek) ul. Zachodnia bloki i domki
(wtorek

(środa) ul. Ogrodowa 8, 23/31 , 33, 35
(czwartek) ul. Ogrodowa 6, 6A, 8A, 20, 21
(piątek) ul. Ogrodowa 1 0, 1 0A, 22, Getta Żydowskiego 24, 31
(sobota) ul. Sieradzka kamienice numery parzyste, Wileńska,

Plac Wolności
(niedziela)
(poniedziałek) ul. Getta Żydowskiego, 21 , 23, 25, 30
(wtorek) ul. Jul iusza, Fabryczna, Szadkowska
(środa) ul. Łaska
(czwartek) ul. Łódzka 4, 6, 8B, 1 2, 1 4
(piątek) ul. Łódzka 8, 1 6, Getta Żydowskiego 27
(sobota) ul. Tymienicka, Stawowa, Opiesińska, Agrestowa,

Getta Żydowskiego od Korczewa do torów, Klonowa,
Malinowa

(niedziela)
(poniedziałek) ul. Łódzka 1 8, 20, 22, 50
(wtorek) ul. Łódzka 46, 48, Złota
(środa) ul. Sieradzka 1 4, 1 6, 44/46, 50/54
(czwartek) ul. Sieradzka 1 8/20, 22/24, 24A, 36, 56
(piątek) ul. Zakopiańska, Prosta, Dworcowa, Słowiańska,

Skłodowskiej, Inżynierska, Ogrodowa domki
(sobota) ul. Piwna, dolna, Główna, Jasna, Tkacka, Prusa, Krucza
(niedziela)
(poniedziałek) ul. Sieradzka kamienice numery nieparzyste, Lniana
(wtorek) ul. Dąbrowskiego
(środa) ul. Przejazd, Wąska, Plac Krakowski
(czwartek) ul. Królewska, Żeromskiego, Kościuszki, Kacza, Krótka,

Wolska
(piątek) ul. Wodna, Getta Żydowskiego kamienice od centrum

do torów
(sobota) ul. Mickiewicza, Przytorze, Torowa, kolęda uzupełniająca
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1. Parafia organizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia przez
zbiórki pieniężne w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, które
przeznaczone są na paczki żywnościowe dla ubogich rodzin. Organizuje
też lub finansuje transport żywności z Caritas diecezjalnej we Włocławku.
Dystrybucją żywności dla osób uprawnionych, zgodnie
z przepisami do tej pomocy, w imieniu parafii, zajmuje
się Stowarzyszenie Pomocy Bezrobotnym, działające
na terenie parafii. Stowarzyszenie także rozlicza się przed Caritas
ze sposobu rozdzielania żywności.
2. 1  30 lipca 2009 r. – całkowita wymiana dachu na plebanii oraz
gruntowna naprawa dachu na wikariatce przylegającej do plebanii. Koszt
ok. 80 tysięcy zł.
3. Lipiec 2009 r. – wrzesień 2014 r. – wycinka i pielęgnacja drzew
na cmentarzu grzebalnym przy ul. Łaskiej – łącznie ok. 35 tysięcy zł.
4. 1 lipca  30 października – gruntowny remont plebanii. Koszt inwestycji
ok. 240 tysięcy zł.
5. Sierpień 2009 r. – renowacja złotnicza 90% naczyń liturgicznych
do sprawowania Eucharystii – 17 tysięcy zł.
6. 5 listopada 2009 r.  29 stycznia 2010 r. – gruntowny remont kancelarii
parafialnej i budowa toalety oraz remont piętra nad kuchnią plebanii.
Koszt inwestycji ok. 50 tysięcy zł.
7. Marzec 2010 r.  nowe oświetlenie sklepienia Bazyliki
w nawie głównej i w prezbiterium. Koszt 22 tysiące zł.
8. Marzec 2010 roku – wymiana nagłośnienia
w Bazylice – koszt ok. 6 tysięcy zł.
9. 24 lutego  1 kwietnia 2010 r. – budowa kaplicy całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu, powstałej z połączenia północnej kruchty
świątyni i składu na narzędzia. Koszt ok. 65 tysięcy zł.
10. Czerwiec 2010 r. – gruntowny remont dachu
na garażach parafialnych – koszt. ok. 7 tysięcy zł.
11. 27 kwietnia 2011 r. – nowa chorągiew procesyjna ku czci świętej
Rodziny i św. Józefa, oraz odnowiona chorągiew ku czci św.
Maksymiliana – koszt ok. 11 tysięcy złotych  ofiarodawcy.
12. Kwiecień 2011 r.  zmiana wizerunku chrzcielnicy, w której
Sakrament Chrztu świętego przyjął św. Maksymilian (przywrócenie
pierwotnego wyglądu chrzcielnicy) – koszt ok. 1,5 tysiąca zł
 ofiarodawcy.
13. Maj 2011 r. – gruntowny remont mieszkań księży wikariuszy
w wikariatce w głębi podwórza – koszt 40 tysięcy zł.
14. Maj 2011 r.  pokrycie złotem zewnętrznej powierzchni pokrywy
chrzcielnicy – koszt 2,6 tysiąca złotych  ofiarodawcy.
15. Maj 2011 r – remont miecha organów, wymiana dmuchawy,
strojenie piszczałek – koszt 15 tysięcy zł .
16. Czerwiec 2011 r – wymiana wszystkich okien
w kaplicy filialnej w Czechach – koszt 20 tysięcy zł.
17. Lipiec 2011 r.  wykonanie nowego relikwiarza zamówionego
w pracowni ojców franciszkanów w Niepokalanowie, na relikwie włosów

z brody św. Maksymiliana Kolbego, koszt 2 tysiące zł.
18. Sierpień 2011 r.  wykonanie nowych dębowych ław do prezbiterium
Bazyliki – koszt 20 tysięcy złotych.
19. 115 sierpnia 2011 r.  budowa pomnika ku czci ofiar katastrofy
smoleńskiej. Koszt budowy pomnika całkowicie pokryty z ofiar zbieranych
przez Komitet budowy pomnika.
20. Październik 2011 r.  remont kaplicy cmentarnej, budowa
od podstaw toalety na cmentarzu i biura administracji, naprawa instalacji
odpływowej przy studzienkach. Koszt ok. 20 tysięcy zł.
21. Październik 2011 r.  przygotowanie autorskiego programu
komputerowego, dzięki czemu jest tworzona jest cyfrowa mapa
cmentarza. Koszt całości prac katalogowych i cyfryzacji 15 tysięcy zł.
22. Październik 2011 r.  zainstalowanie nowego witrażu
z wizerunkiem św. Maksymiliana na frontonie Bazyliki. Koszt ok.
10 tysięcy zł. Część kosztów pokryła fundacja państwa Elżbiety
i Tadeusza Witaszczyków.
23. Luty 2012 r. gruntowna wymiana instalacji elektrycznej
i ogrzewania w Muzeum – Domu Urodzin św. Maksymiliana
 koszt 25 tysięcy zł.
24. Listopad 2012 r.  maj 2013 r.  gruntowny remont
w zakrystii Bazyliki: a) montaż nowych dębowych szaf;
b) wymiana całej instalacji elektrycznej i skrzynki rozdzielczej;
c) wykonanie nowego przyłącza wodnokanalizacyjnego;
d) malowanie. Całkowity koszt prac przystosowujących zakrystię
do nowych warunków 31 tysięcy złotych.
25. Grudzień 2012 r.  renowacja XIX wiecznej figury
św. Józefa  ofiarodawcy
26. Sierpień 2012 r. – styczeń 2014 r. wymiana starych ornatów we
wszystkich kolorach (łącznie wykonano 55 nowych ornatów dla Bazyliki i
zieloną kapę do nabożeństw) oraz dofinansowanie nowych strojów
Służby Liturgicznej – koszt. 12 tysięcy zł.
27. Wrzesień 2012 r. – gruntowny remont mieszkania
na parterze wikariatki przy ul. Kościelnej oraz częściowy remont
mieszkania na piętrze – koszt. ok. 20 tysięcy zł.
28. Maj 2013 r. – zakup 12 nowych obrusów ołtarzowych różnej
wielkości – koszt 4 tysiące zł.
29. Lipiec 2013 r. – prace remontowe w Sali konferencyjnej w Ośrodku
św. Maksymiliana: wymiana oświetlenie, wymiana oprzyrządowania
sceny widowiskowej, malowanie – koszt ok. 20 tysięcy zł.
30. Sierpień 2013 r. – instalacja systemów bezpieczeństwa
przy Ośrodku św. Maksymiliana – koszt ok. 20 tysięcy zł.
31. Wrzesień 2013 r. – wymiana 15 okien balkonowych oraz 60 innych
okien w Domu Pielgrzyma, w Ośrodku św. Maksymiliana – koszt ok. 90
tysięcy zł. Część kosztów pokryła fundacja pana Marka Trzcińskiego
i pana Leszka Felsztyńskiego.
32. Wrzesień 2013 r. – prace dekarskie na budynkach Ośrodka
św. Maksymiliana: naprawa uszkodzonej papy, wymiana i konserwacja
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Co to jest: Rycerstwo
Niepokalanej?
Rycerstwo Niepokalanej to ruch
maryjnoapostolski, którego

założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Istotę
Rycerstwa św. Maksymilian określił jako "całość życia
katolickiego polegającego na łączności
z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Jaki jest cel Rycerstwa Niepokalanej?
Celem jest troska o nawrócenie grzeszników i tych,
którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza
o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła, o zjednoczenie
chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod
opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Cel i program
Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle: "Zdobyć
cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez
Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi".
Dziś Rycerstwo Niepokalanej czyni przedmiotem swych
modlitw i zainteresowań także ateistów i ludzi religijnie
obojętnych oraz tych, którzy zapomnieli o Bogu
i wartościach chrześcijańskich.
Jakimi środkami Rycerstwo Niepokalanej
dąży do realizacji wyznaczonego celu?
Rycerstwo wykorzystuje w swoim apostolstwie

wszystkie środki godziwe. Jako najskuteczniejsze zaleca
i stosuje modlitwę, pokutę i dobry przykład.
W miarę możności wykorzystuje, zwłaszcza przez
Niepokalanowy na całym świecie, nowoczesne środki
przekazu społecznego, jak prasa, radio telewizja, itp.
Wiele można się przysłużyć sprawie Niepokalanej,
zachęcając do czytania Rycerza Niepokalanej, Małego
Rycerzyka oraz propagując Cudowny Medalik.
Co oznacza skrót "MI"?
Skrót "MI" pochodzi od łacińskich słów "Militia
Immaculata", czyli Rycerstwo Niepokalanej.
Jakie są warunki należenia do MI?
1. ODDAĆ SIĘ CAŁKOWICIE NIEPOKALANEJ jako
narzędzie w Jej rękach. Jest to podstawowy warunek.
Istotą Rycerstwa Niepokalanej  pisał św. Maksymilian
 jest należeć całkowicie do Niepokalanej pod każdym
względem całkowicie. Stąd członkowie MI w akcie
poświęcenia proszą Niepokalaną: "abyś mnie całego
i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła
i uczyniła ze mną wraz ze wszystkimi władzami mej
duszy i ciała i z całym życiem, śmiercią i wiecznością,
cokolwiek Ci się podoba". Swoje oddanie Niepokalanej
potwierdzamy i wyrażamy w praktyce w posłuszeństwie
dla Jej woli, którą okazuje Ona przez dobre natchnienia,

rynien i odpływów wody – koszt ok. 10 tysięcy zł.
33. Wrzesień 2013 r.  renowacja pierwszej części dachu oraz kominów
na wikariatce w głębi podwórza – koszt 6 tysięcy zł.
34. Październik 2013 r. – remont w kiosku przy Bazylice, wymiana
ogrzewania – koszt. ok. 5 tysięcy zł.
35. Listopad 2013 – instalacja odnowionego cokołu z piaskowca, osłony
i nowej figury Jezusa na parkingu przy plebanii.
36. marzec 2014 r. – wymiana ok. 250 żarówek w Bazylice na żarówki
ledowe oraz montaż nowych reflektorów przy ołtarzu głównym
– koszt 3 tysiące zł.
37. Marzec 2014 r. – wymiana okien w kaplicy cmentarnej
– koszt 1300 zł.
38. Marzec 2014 r.  wybudowanie nowej sali na balkonie sali
konferencyjnej Ośrodka św. Maksymiliana – wykonanie prac Rycerze
Kolumba.
39. Maj – wrzesień 2014 r.  remont pokoi na trzecim piętrze Domu
Pielgrzyma w Ośrodku św. Maksymiliana – koszt. ok. 15 tysięcy zł.
40. Maj 2014 r. – instalacja nowego dębowego krzyża na cmentarzu
grzebalnym przy ul. Łaskiej – koszt 4 tysiące zł.

41. Lipiec 2014 r.  odnowienie kaplicy całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu – współudziałw pracach Rycerze Kolumba.
42. Lipiec 2014 r. – naprawa dachu w Muzeum – domu urodzin
św. Maksymiliana – koszt 4 tysiące zł.
43. Sierpień 2014 r. – prace zabezpieczające w Bazylice po szkodach
wywołanych przez huragan „Ksawery” w październiku 2013 r.
– koszt 2000 zł.
44. Wrzesień 2014 r. – prace przy nowej instalacji wodnokanalizacyjnej
w kaplicy w Czechach – ok. 6 tysięcy zł.
45. Wrzesień 2014 r. – odnowienie i naprawa stacji Drogi Krzyżowej
na terenie za Ośrodkiem św. Maksymiliana – Rycerze Kolumba.
46. Październik 2014 – gruntowny remont wnętrza, elewacji zewnętrznej
i dachu na kaplicy pogrzebowej i chłodni przy bazylice – ok. 10 tysięcy zł.
47. Październik 2014 – remont elewacji zewnętrznej kaplicy cmentarnej,
montaż okapu na d wejściem – ok. 8 tysięcy zł.
48. Październik 2014  ułożenie płyt chodnikowych na cmentarzu
 w alejce granicznej z cmentarzem ewangelickim – ok. 5 tysięcy zł.
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przez okoliczności życia, przez naukę i wytyczne
naszych przełożonych, a szczególnie Ojca Świętego.
2. NOSIĆ CUDOWNY MEDALIK. Wiele niezwykłych
nawróceń, nagłych uzdrowień i innych łask podobało
się Bogu zesłać dla proszących przez pośrednictwo
Matki Bożej Niepokalanej i Jej Medalik.
3. WPISAĆ SIĘ DO KSIĘGI MI. Można to uczynić
w Niepokalanowie.
Jak można zostać członkiem MI?
W naszej parafii najprostszym sposobem jest przyjście
na zebranie, o którego terminie można dowiedzieć
się z ogłoszeń parafialnych. Tam otrzymuje się materiały
informacyjne i deklarację, aby kandydat mógł
się zapoznać z charyzmatem ruchu i stowarzyszenia
Rycerstwa Niepokalanej. Po odpowiednim
przygotowaniu  prywatnym dla osób indywidualnych czy
wspólnym pod kierunkiem kapłana lub prezesa MI,
należy oddać czytelnie wypełnioną i własnoręcznie
podpisaną deklarację. Osoba, która zdeklarowała
się wstąpić do Rycerstwa Niepokalanej zostanie
wpisana do księgi MI (najczęściej będzie to najbliższe
przez nią wybrane święto Matki Bożej oraz otrzyma
Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej i Cudowny Medalik.
Po ich otrzymaniu należy w dniu w pisanym
w Dyplomiku, jako dzień przyjęcia do MI, przystąpić
do Sakramentu Pokuty i w pełni uczestniczyć we Mszy
Świętej. Następnie uczynić akt całkowitego poświęcenia
się Niepokalanej, np. wedle formuły znajdującej się
w Dyplomiku, i na znak oddania przyjąć Cudowny
Medalik. Zaleca się odnowić przyrzeczenia chrztu
świętego wyrzeczenie się zła i wyznanie wiary. W tym
dniu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
Jakie są formy przynależności
do Rycerstwa Niepokalanej?
Św. Maksymilian, chcąc nadać Rycerstwu Niepokalanej
jak najszersze możliwości oddziaływania, przewidział
trzy formy lub stopnie przynależności: MI1, MI2 i MI3.
Co to jest MI1?
Przynależność do Rycerstwa Niepokalanej w formie
MI1 polega na realizowaniu ideałów i celów Rycerstwa
Niepokalanej w sposób indywidualny poprzez oddanie
się Niepokalanej, stosownie do możliwości,
bez przyjmowania jakichś specjalnych zadań
czy dodatkowych zobowiązań.
Co to jest MI2?
MI2 są to zorganizowane grupy, czyli koła, które
prowadzą formację członków i podejmują wspólne akcje.
Koła MI mają prawo opracowywać odrębne programy
działania i funkcjonować jako konkretne wspólnoty
z określonymi podstawami prawnymi i własnym

zarządem. Typowym przykładem takiego MI2
jest parafialne koło Stowarzyszenia.
Co to jest MI3?
W stopniu MI3 są ci, którzy pragną i mogą poświęcić
cały swój czas apostolstwu, zgodnemu z istotnym
ideałem MI. Chodzi tu m.in. o posługę
w Niepokalanowach, centrach kierowniczych i domach
maryjnych oraz przynależność do instytutów
i zgromadzeń męskich i żeńskich o inspiracji kolbiańskiej.
Co to jest cudowny medalik?
Nazywa się go "cudownym" ze względu na wielkość
dowodów potęgi wstawiennictwa Panny Maryi. Objawiła
go sama Niepokalana 27 listopada 1830 r. Katarzynie
Laboure, nowicjuszce sióstr szarytek, w klasztorze przy
Rue du Bac w Paryżu. Św. Maksymilian, zakładając
Rycerstwo Niepokalanej, obrał ten Medalik jako
szczególny znak stowarzyszenia. Polecił go nosić
członkom MI i codziennie odmawiać krótką modlitwę
o nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Propagował
bardzo usilnie Medalik wśród katolików i wśród
niewierzących ufając, że ktokolwiek z dobrą wolą
go przyjmie, wcześniej czy później otrzyma łaskę
nawrócenia.
Jakie łaski otrzymują Rycerze
Niepokalanej?
Przede wszystkim  są pod całkowitą opieką
Niepokalanej. Ponadto członkowie MI mogą uzyskać
odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami
w następujących dniach:
• w dniu oddania się Niepokalanej
• 11 lutego (rocznica objawienia się Matki Najświętszej

w Lourdes)
• 25 marca (uroczystość Zwiastowania Pańskiego)
• 13 maja (rocznica objawienia się Matki Bożej w Fatimie)
• 15 sierpnia (uroczystość Wniebowzięcia NMP)
• 4 października (uroczystość św. Franciszka)
• 16 października (rocznica założenia MI)
• 27 listopada (rocznica objawienia Cudownego

Medalika)
• oraz 8 grudnia (uroczystość Niepokalanego Poczęcia

NMP)

Rycerstwo Niepokalanej w Zduńskiej Woli

Rycerstwo Niepokalanej w naszej Parafii było założone
przez brata Innocentego (obecnie trwa jego proces
beatyfikacyjny).Liczy 25 czynnych Rycerzy. Spotkania
odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca
o godzinie 16tej w Ośrodku Pamięci przy ul. Kościelnej.
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Rada Zakonu Rycerzy Kolumba w Zduńskiej Woli powstała w styczniu bieżącego
roku, kiedy to grupa pierwszych Braci ( 22 w tym 8 z Sieradza) przeszła inicjację I stopnia.
Byliśmy wtedy częścią Rady łódzkiej, jednak bardzo szybko wstępowali nowi członkowie,
tak, że w efekcie w listopadzie było nas 40, a 10 braci jest już
po II stopniu wtajemniczenia. Tworzymy własną niezależną i samodzielną Radę, która
przyjęła imię Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, kierowani duchowo przez kapelana Rycerzy – ks. Proboszcza
Dariusza Kalińskiego – Rycerza III stopnia. Członkami zakonu są również kapłani ks.Mariusz i ks.Maciej.

Pomagamy w konkretny sposób wykonując szereg prac na rzecz świątyni, wystarczy wspomnieć wymianę
żarówek w kościele, odmalowanie kaplicy Najświętszego Sakramentu, czy konserwację i naprawę stacji drogi
krzyżowej. Włączyliśmy się aktywnie w pozyskiwanie poparcia dla inicjatywy do budżetu obywatelskiego – remontu
organów w bazylice, cieszymy się, że temat został przyjęty do realizacji w 2015 roku. Poza działaniami
charytatywnymi na rzecz parafii, staramy się aktywnie włączać do wszelkich przedsięwzięć organizowanych nie tylko
przez naszą parafię.

Nasza działalność jest dokumentowana zarówno tekstowo jak i fotograficznie na stronie parafialnej
http://www.bazylikawnmp.pl.

Rycerz Kacper Paczesny

5  7 GRUDNIA – PRZEŻYWALIŚMY REKOLEKCJE ADWENTOWE, KTÓRE
PROWADZIŁ KS. PIOTR OCHOTNY

8 GRUDNIA – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

PODCZAS MSZY ŚW. O GODZ. 1 8.00 DO WSPÓLNOTY RYCERSTWA
NIEPOKALNEJ ZOSTAŁO PRZYJĘTYCH 1 4 DZIECI ,

6 Z NICH ZOSTAŁO PASOWANYCH NA RYCERZY, A POZOSTAŁE
NA GIERMKÓW.

ŚWIĘTO NIEPOKALANEJ TO CZAS, KIEDY KAŻDY Z NAS MOŻE PODJĄĆ
DUCHOWĄ ADOPCJĘ DZIECKA POCZĘTEGO LUB JĄ ODNOWIĆ.
Tego wieczoru kilkoro parafian przystąpiło do Duchowej Adopcji .



Rzekł Bóg: „Niech się stanie” (Rdz 1,3.6) i stało się
stworzenie.
Rzekło stworzenie – Maryja: „Niech mi się stanie”
(Łk 1,38) i stał się Bóg – w Niej.
I powtarzają stworzenia: „Niech się stanie”. Wolę
zgadzają z Wolą Niepokalanej. Akcja i reakcja miłosna.
 Od Ojca Przedwiecznego wszystko pochodzi
i do Niego wraca przez Syna i Ducha Świętego.  Każda
chwilka (istnienie, czynność)[niech będą]
w zjednoczeniu z Niepokalaną, a ponieważ Jej
zjednoczenie z Jezusem i Jezusa z Bogiem Ojcem jest
najdoskonalsze, więc przez zjednoczenie z Nią jesteśmy
zjednoczeni z Jezusem i Ojcem Niebieskim.
 To zjednoczenie nie polega na uczuciu, ale jest aktem
woli raz uczynionym i nie odwołanym, choćby kto o nim
nic nie myślał. (…) – Każda łaska jest owocem miłości
Ducha Przenajświętszego i Niepokalanej.  Owocem
stałej miłości Boga ku Niepokalanej jest Jezus i Jego
mistyczne członki, dusze ludzkie odrodzone w Nim
z Ojca i Ducha Przenajświętszego. – Ojciec odwiecznie
rodzi Syna, a Duch Przenajświętszy pochodzi
od Obydwu. [Naszym pragnieniem jest]– coraz bardziej
być Jej, pogłębiać należenie do Niej, i stąd coraz
bardziej dawać swobodę skrzydłom miłości, zwłaszcza
ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa i dowodom
Jego miłości. Łono Niepokalanej, żłóbek, dziecięctwo
w objęciach i pod okiem Niepokalanej, życie ukryte
w domku nazaretańskim, gorliwość apostolska,
cierpliwość w prześladowaniu, ubóstwo itd., i śmierć
na krzyżu, i Zmartwychwstanie, i Eucharystia.(…)
 Niepokalanów to domek nazaretański. Ojcem – Bóg
Ojciec, Matką i Panią domu to Niepokalana,
pierworodnym Synem a naszym Bratem – to Brat Pan
Jezus w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza.(…)
 Cały świat jest wielkim Niepokalanowem, gdzie też
Ojcem Bóg, Matką Niepokalana, Starszym Bratem Pan
Jezus w tylu tabernakulach po świecie, a młodsi bracia
to ludzie.
– I Niebo to Niepokalanów, bo i tam ten sam Ojciec
i Matka, i starszy Brat z Ciałem.

O. Maksymilian M.Kolbe
Niepokalanów, 1938

***
Już grudzień… Kończy się Adwent, zbliża

kolejne Boże Narodzenie.
Czy ja rzeczywiście oczekuję spotkania z Bogiem? Czy
jestem naprawdę gotowy na Jego przyjście? Jak wygląda
moje serce, moja modlitwa?
A może to „nie mam czasu, nie teraz, za chwilę, potem,
jestem zmęczony, zmęczona, itp.” oddala mnie od Boga,
który jest Miłością? W konsekwencji nie mam też czasu,
ani w sercu miłości dla człowieka, który jest najbliżej
mnie.
Niech Święta będą sposobną okazją, by znaleźć czas
dla rodziny i razem zgromadzić się wokół Dzieciątka,
które rozdaje Miłość i pokój serca.

Małgorzata Kamińska

Opłatek jest symbolem Eucharystii, Chleba
anielskiego, który w Pasterce wszyscy przyjmują.
Tak więc Chrystus narodzony jednoczy wszystkich
swoich wyznawców. Opłatek, być może, pochodzi
od eulogów pierwszych wieków, czyli od chlebów
błogosławionych w czasie Mszy świętej, jak to jest
w zwyczaju jeszcze dzisiaj u prawosławnych.

Po złożeniu sobie życzeń uczestnicy wigilii
zabierają się do uczty, po której każdy udaje się
do choinki, pod którą znajduje dla siebie prezent
gwiazdkowy. Ucztę kończą kolędy, które śpiewa się
do Pasterki. Dla podkreślenia, że zwierzęta były również
obecne przy Bożym Narodzeniu i spełniały swoją rolę,
karmiło się je opłatkiem kolorowym dla odróżnienia
od białego, którym dzielili się ludzie. Panowało również
w Polsce przekonanie, że zwierzęta w tę błogosławioną
noc raz w roku mają przywilej mówić do siebie ludzką
mową.




