
                                                                     
 

                                          ●  ŚW. ARCHANIOŁ GABRIEL, 29 września 

●  Brama Święta  (14)   ●   A ja jestem szczęśliwa 

●   Wanda Malczewska     ●  Kącik dla dzieci - Mały Franciszek           

●    Na pątniczych szlakach           

● Głos Akcji Katolickiej             ●  Z KANCELARII PARAFIALNEJ 
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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn  Rzymskokatolickiej  Parafii  Św.  Franciszka  z  Asyżu /  

www.franciszek.org.pl 
Do użytku wewnętrznego  

1 1.czwartek miesiąca Bł. Bronisławy, dziewicy 
2 1.piątek miesiąca Dzień powszedni 
3 1.sobota miesiąca Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 
4 NIEDZIELA 23. NIEDZIELA ZWYKŁA  
5 poniedziałek Dzień powszedni 
6 wtorek Dzień powszedni 
7 środa Dzień powszedni 
8 czwartek ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 
9 piątek Dzień powszedni albo bł. Anieli Salawy, dziewicy 
10 sobota Dzień powszedni 
11 NIEDZIELA 24. NIEDZIELA ZWYKŁA  
12 poniedziałek Dzień powszedni albo Najświętszego Imienia Maryi 
13 wtorek Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła 
14 środa ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
15 czwartek NMP Bolesnej 
16 piątek Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. 
17 sobota Dzień powszedni 
18 NIEDZIELA 25. NIEDZIELA ZWYKŁA  W Archikatedrze: Uroczystość Św. Stanisława 

Kostki, zakonnika, patrona Polski 
19 poniedziałek Dzień powszedni 
20 wtorek Świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i 

Towarzyszy 
21 środa ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY 
22 czwartek Dzień powszedni 
23 piątek Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera.    Pierwszy dzień jesieni 
24 sobota Dzień powszedni 
25 NIEDZIELA 26. NIEDZIELA ZWYKŁA  
26 poniedziałek Dzień powszedni 

    27 wtorek Św. Wincentego a Paulo, prezbitera 
    28 środa Św. Wacława, męczennika 
    29 czwartek ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 
    30 piątek Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła 
 

 

 WRZESIEŃ  2016 
 

                            Słowo Księdza Proboszcza   

Dobiegły końca Światowe Dni Młodzieży. Podziwialiśmy entuzjazm młodych 

w wyznawaniu wiary. Mogliśmy zauważyć, ile dobra kryje się jeszcze na świecie. 
 W przededniu nowego roku szkolnego musimy to dobro w dzieciach i młodzieży 
jeszcze raz sobie uświadomić. Musimy to dobro polecić Bogu, by mogło dalej się w nich 
rozwijać, by wyrośli na ludzi, którym naprawdę będzie zależało na dobru naszej Ojczyzny. 

Ks. Wiesław Dura 
 
 

 

BOŻE CIAŁO 

23 września 
Św. o. Pio z Pietrelciny 
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NNOOWWEE  ŻŻYYCCIIEE  WW  CCHHRRYYSSTTUUSSIIEE  
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI  

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA 
GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

… „Ponadto Bóg jest bliski, przybliżyło się Jego Królestwo (por. 
Mk 1, 15): Pan nie chce, żeby się Go lękano jak możnego i dalekiego 
władcy, nie chce przebywać na tronie w niebie czy w podręcznikach historii, ale pragnie 
schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami. Myśląc o darze tysiąclecia 
obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał 
z waszym narodem, biorąc go za rękę, tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna 
i towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Także jako Kościół jesteśmy powołani, by to zawsze 

czynić: słuchać, angażować się i stawać się bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, aby Ewangelia była postrzegana bardziej 
konsekwentnie i przynosiła większe owoce: przez pozytywne promieniowanie, poprzez przejrzystość życia. 

Fragment homilii papieża Franciszka wygłoszonej na Jasnej Górze, 28.07.2016 

 
Przypomnienia: 

► Decyzją Arcybiskupa Łódzkiego nowym wikariuszem naszej parafii został ks. dr Paweł Gabara. Witając Go 
serdecznie w naszej wspólnocie parafialnej życzymy Mu, by Jego praca duszpasterska pomagała nam pogłębiać życie 
religijne, a Jemu samemu dawała wiele satysfakcji i radości. 

► Po trzech latach służby w naszej parafii przeniesiony został do Parafii Dobrego Pasterza ks. Marek 
Gregorczyk. Dziękujemy Mu za cały wkład pracy duszpasterskiej i służby kapłańskiej i życzymy 
dobrych owoców pracy w nowej wspólnocie parafialnej. 

► OD WRZEŚNIA WRACAMY DO ZWYKŁEGO PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH, czyli wieczorna Msza 
św. niedzielna odprawiana będzie o godz. 18.00. Od poniedziałku do piątku Msze św. będą o godz. 6.30, 7.30, 
17.30 i 18.00, a w sobotę o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00. 

► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom – w czwartki o godz. 17.30  
► ADORACJE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - w każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały 
czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego 
rozpoczynamy o godz. 17.00. Adoracja trwa do godz. 17.30  
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00  
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 1 września (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów).  
- PIERWSZY PIĄTEK – 2 września (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00,  
  spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani  
  odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 
- PIERWSZA SOBOTA – 3 września (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny,  
  w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej.  Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako  
  wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. 
 - PIERWSZA NIEDZIELA CZERWCA– 4 września - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

 
►  W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU OBCHODZIMY ŚWIĘTA: NARODZENIA NMP – w czwartek 8.09, 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – w środę 14.09,  ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY – w środę 25.09,  
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA w czwartek 29.09;  WSPOMINAMY: Bł. Bronisławę, 
Św. Grzegorza Wielkiego, papieża, Św. Jana Chryzostoma, Najświętszą Maryję Pannę Bolesną, Świętych męczenników Korneliusza, 
papieża i Cypriana, biskupa, Świętych Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, Św. o. Pio z Pietrelciny, 
Św. Wincentego a Paulo, Św. Wacława, męczennika i  Św. Hieronima.(patrz kalendarium na 1 str.) 
 

►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św. w czwartki, w tym miesiącu 8 i 29 września w auli 
parafialnej. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 
 CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą niedzielę 
o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.  
SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00 
ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą  w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.  
 
► 1 września - czwartek - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego i obrzęd błogosławieństwa 
dzieci i młodzieży. Pamiętajmy o modlitwach w ich intencji. Z tej racji Msza św. dla dzieci, młodzieży, rodziców, katechetów 
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i nauczycieli zostanie odprawiona o godz. 8.00. Wszystkich, którym zależy na chrześcijańskim wychowaniu serdecznie na 
Eucharystię zapraszamy.  
► 1 września - 77.rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana. Polećmy Bogu tych, którzy oddali życie za 
wolność naszej Ojczyzny i prośmy o pokój tak bardzo potrzebny w dzisiejszym świecie. 

Dzień Weterana to święto obchodzone od 1997 roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej. W tym dniu oddajemy hołd obrońcom Ojczyzny i wspominamy wszystkich tych, którzy 
walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. W Bazylice Archikatedralnej - Msza Św. o godz. 
18.00.  

► 3,4 września (sobota, niedziela) - Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze 
i Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę.  
► 8 września (czwartek) - ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja przekazuje, że Jej rodzicami 

byli św. Anna i św. Joachim. 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. 

Liturgia Kościoła od początku pełna jest czci oddawanej Maryi - Matce Chrystusowej. Nie licząc największych maryjnych uroczystości, świąt, 

czy "maryjnych" miesięcy, także wrzesień obfituje w Jej liturgiczne obchody : 8 września- święto Narodzenia NMP, 12 września - 

wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, 15 września - wspomnienie NMP Bolesnej. 

Istotnie kult liturgiczny i pobożność ludowa podkreśla wyjątkowe miejsce Matki Bożej.  Wystarczy  przypomnieć,  że oprócz Pana Jezusa 
tylko  dla   Niej  oraz   dla  św.  Jana  Chrzciciela liturgia  robi  wyjątek i celebruje Jej narodzenie oraz zakończenie ziemskiego życia - 
Wniebowzięcie. Trudno się temu dziwić, pamiętając o roli Bogarodzicy w całym dziele zbawienia. 
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. W kościołach – obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion. 

► 8 września - 4.rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej Arcybiskupa 
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 Organizacyjnego 
Obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w 2016r. 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. 

► 9 września - piątek - DIALOGI W KATEDRZE - Abp Marek Jędraszewski odpowiada  na pytania 
wiernych - Archikatedra Łódzka  godz. 19.30. Temat: Codzienna modlitwa – wartości i trudności 
► 11 września (niedziela) na Mszy św. o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów 

szkolnych uczniom, którzy w tym roku po raz pierwszy rozpoczną naukę. 
► 11 września (niedziela) -  w naszej parafii odbędzie wizytacja kanoniczna. 
► 11 września w niedzielę - Dożynki archidiecezjalne.  
► 11 września  - 15 rocznica ataków terrorystycznych na World Trade Center, Pentagon i Kapitol w Stanach Zjednoczonych  
► 18-24 września. Tydzień wychowania w Polsce.  

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). 

► 13 - 14 września -  81.rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego 
► 14 września (środa) - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO  
► 15 września (czwartek) - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej  
► 17 września (piątek) - 77. Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Dzień Golgoty Wschodu (Dzień Sybiraka) 
Bazylika Archikatedralna, Msza św. o godz.12.00 
► 17 września - 3.rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Konrada  Krajewskiego, Papieskiego Jałmużnika 
► 18 września (niedziela) Odpust w Archikatedrze Łódzkiej.  W Bazylice Archikatedralnej uroczystość św. Stanisława Kostki 
patrona Katedry Archidiecezji Łódzkiej. Msza św.- godz. 12.00. Po Mszy św. odpustowej procesja i wręczenie nagród. Uroczystość 
poprzedzona 3 - dniowym Triduum. Dziękczynienie młodych za owoce wizyty Ojca Świętego Franciszka i 31. ŚDM 
(w diecezjach) 
► 18 września (niedziela) – Niedziela Środków Społecznego Przekazu – polecamy w modlitwie pracowników mediów, by 
byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości. 
► 21 września (środa) - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY  
► 21 września (środa) Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój – ekumeniczne święto z inicjatywy Światowej Rady Kościołów 
w ramach dekady Kościołów „Przezwyciężania przemocy” obchodzone corocznie 21 września. 
► 23 września (środa) – Wspomnienie  Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera.  
► 23 września (środa) - Pierwszy dzień jesieni 
► 24 września (sobota) - 195. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida (1821 - 1883), poety, prozaika, dramaturga, rzeźbiarza, 
malarza, grafika 
► 25 września (niedziela) - 11.rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskiej 
► 25 września - 120.rocznica śmierci czcigodnej sługi Bożej Wandy Malczewskiej(zm. w 1896 roku) – str. 6 
► 28 września (środa) - Koronka na ulicach miasta świata.  

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 
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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. Zespół organizujący akcję przyjął nazwę „Iskra Bożego 
Miłosierdzia”. Pierwsza modlitwa na ulicach to 111 łódzkich skrzyżowań. Kolejne lata to także inne polskie miasta. Koronka obejmuje już 
blisko 50 polskich miast i mniejszych miejscowości, ale też wychodzi poza granice Polski. Ludzie stają z różańcem w ręku na ulicach miast 
europejskich, afrykańskich, amerykańskich, australijskich i azjatyckich. W 2009 r. w akcję włączyło się Haiti. W kwietniu 2010 r. delegacja 
z tego kraju przyleciała do Polski po relikwie św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko. Organizatorzy akcji są pewni, że Koronka do 
Miłosierdzia Bożego to modlitwa, która zdolna jest przemieniać świat. - Każdy może się przyłączyć. Wystarczy znaleźć swoje miejsce na 
skrzyżowaniu ulic i łącząc się duchowo z innymi, odmówić samotnie lub w grupie Koronkę do Bożego Miłosierdzia - zachęcają. Wszystkie 
informacje o akcji: www.iskra.info.pl.  Akcji patronuje Metropolita Łódzki abp Marek Jędraszewski.  

► 29 września (czwartek) ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA. 
 Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej 
reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela-
24 marca, a św. Rafała-24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie. 

► 29 września (czwartek) -  Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 
POLECANE  STRONY  INTERNETOWE: 

Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 

Akcji Katolickiej Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 
Akcji Katolickiej w Polsce:  http://ak.org.pl/ 

  

Na pątniczych szlakach 

Światowe Dni Młodzieży w … naszej parafii  
Na czas "Dni w Diecezjach" do Łodzi i regionu przybyło blisko 13.000 młodych z 62 krajów 

świata i wszystkich kontynentów. Obecnych było 29 biskupów i 570 księży. Młodzież została 
przyjęta w gościnę przez około 2000 rodzin, u których przebywało 4500 osób. Pozostali 
zamieszkali w szkołach na terenie miasta (4000 osób), ale także w akademikach, Seminarium 
Duchownym i klasztorach. 

A jak to wyglądało w naszej parafii?  My gościliśmy młodzież i duszpasterzy z Francji. 
Pierwsi pielgrzymi przybyli do naszej parafii 16 lipca. Była to kilkunastoosobowa grupa, 
młodych ludzi, którzy wraz ze swym biskupem przyjechali na rowerach. Kolejni, dwoma 
autokarami dojechali w poniedziałek 18 lipca. Przygotowania na ich przyjęcie trwały już kilka 
dni wcześniej. Wszystkim kierował ks. Stefan Bujak.  W sumie w naszej parafii gościło ok. 160 

osób, dwóch biskupów i kilku księży z diecezji z rejonu Alzacji. Większość z nich gościliśmy w domach rodzinnych 
naszych parafian. Rodziny zapewniały młodym ludziom  noclegi, śniadania i dwa wspólne obiady. Mogliśmy 
uczestniczyć w niektórych punktach programu jaki był przygotowany na Światowe Dni Młodzieży w parafii 
i archidiecezji. Była to wspólna msza św. w naszym kościele, wieczór otwarcia w hali Expo, Droga Krzyżowa szlakiem 
św. Faustyny oraz 24 lipca w Atlas Arenie msza św. rozesłania pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, 
który tego dnia obchodził swoje urodziny i przygotował cukierki dla 12 tys. uczestników. Tych kilka dni przeżytych 
wspólnie pod jednym dachem z młodymi katolikami z Francji pozwoliło zapewne w niejednym przypadku zawrzeć 
z nimi bliższą znajomość. Młodzi ludzie wymieniali się adresami, zapraszali do siebie do Francji, a w chwili odjazdu 
z Łodzi do Krakowa niejednemu zakręciła się łza w oku. Myślę, że wielu młodych pielgrzymów zapamięta pobyt 
w Łodzi i w naszej parafii i z dobrymi myślami będzie wracać pamięcią do czasu spędzonego w naszym mieście. My 
również jako wspólnota parafialna możemy być dumni, że podołaliśmy niełatwemu zadaniu, a owocem tego 
zaangażowania rodzin było zawiązanie się  w naszej parafii nowej wspólnoty franciszkańskiej. (zdj. na ostatniej 
stronie) 

Z Ojcem Świętym Franciszkiem na Jasnej Górze  
W czwartek 28 lipca ponad 3200 pielgrzymów z Łodzi udało się na Jasną Górę na 

spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Również z naszej parafii  wczesnym rankiem 
wyruszyliśmy autokarem wraz z księżmi Tadeuszem Sochą i Stefanem Bujakiem, by spotkać 
się z Piotrem naszych czasów, by wspólnie modlić się w intencji Ojczyzny i wszystkich 
Polaków. Msza święta celebrowana przez Papieża Franciszka, w duchowej Stolicy Polski, na 
Jasnej Górze wpisana była w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Była dziękczynieniem 
Narodu za gest Księcia Mieszka I z 996 roku, którym wprowadził Polskę do kręgu narodów 
chrześcijańskich. Była dla każdego z nas, uczestników tej mszy św., indywidualnym 
spotkaniem z papieżem Franciszkiem. Wielu z nas nie mogło jednak zobaczyć papieża nawet 
z daleka, jedynie za pośrednictwem telebimów, ale dało się wyczuć jego obecność 
w atmosferze panującej wśród zgromadzonych tysięcy pielgrzymów przybyłych na to 
spotkanie. -Nie mogło nas tu dziś nie być – mówiło wielu mając poczucie ważności 

i niepowtarzalności tej chwili. Po mszy św., odlatując do Krakowa na ŚDM, helikopter z papieżem Franciszkiem 
dwukrotnie przeleciał nad wiernymi zgromadzonymi na placu, w przyległych ulicach i  parku. Wróciliśmy do domów 
z papieskim błogosławieństwem, z radością w sercu i pięknymi wspomnieniami. (zdj. na ostatniej stronie) 

 

91. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę  
Blisko 2000 pątników 91. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej na Jasną Górę w środowe popołudnie 24 sierpnia, dotarło 

przed szczyt Jasnogórskiego sanktuarium. Wędrując w 9 grupach w cztery dni pokonali dystans ponad 130 km. 

http://www.iskra.info.pl/
http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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Podczas Łódzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę pątnikom towarzyszył Najświętszy 
Sakrament. Każdego dnia w poszczególnych grupach trwała Jego adoracja. Przed szczytem 
przy wejściu na plac jasnogórski pątników powitał Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, 
Metropolita Łódzki. Już od czterech lat, co roku, stoję tutaj na dole przed klasztorem 
Jasnogórskim, aby spotkać się z pielgrzymami, przywitać się z nimi i pozdrowić ich – mówił 
Ksiądz Arcybiskup. Zdaję sobie sprawę, że zmieniłem trochę istniejącą dotąd tradycję 
powitania pielgrzymów, ale ten sposób ich powitania, jest nawiązaniem do późniejszych słów 
Ojca Świętego Franciszka, który mówił do biskupów i kapłanów: każdy biskup i kapłan, jako 
pasterz, ma być blisko swojej owczarni. Ma towarzyszyć owcom. Ma pachnieć jak jego owce. 

Wypełniając słowa Papieża, jestem z moimi owcami, jestem blisko nich.”- zaznaczył Pasterz Kościoła Łódzkiego.  
Wielu pielgrzymów przybywało na Jasną Górę nie tylko z Łodzi, ale i innych miast i wiosek Archidiecezji Łódzkiej, by 
wziąć udział w uroczystościach odpustowych Matki Boskiej Częstochowskiej 26 sierpnia. Jednym z nich był Ksiądz 
Arcybiskup Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski.  

Wieczorem, 24 sierpnia pielgrzymi uczestniczyli we wspólnej Eucharystii. Przewodnicząc mszy św. Ksiądz 
Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki mówił o pielgrzymowaniu, tym do tronu Matki Najświętszej oraz 
o pielgrzymowaniu do domu Ojca, o rocznicy chrztu Polski, o wartościach chrześcijańskich i przywiązaniu do Maryi, 
które kształtują i charakteryzują naród Polski. Swą homilię zbudował na trzech słowach: Jestem, pamiętam, czuwam. 
Słowa te zawarte są w Akcie oddania Matce Bożej, który ponowiony podczas uroczystości MB Częstochowskiej musi 
stać się programem naszego życia osobistego, parafialnego, diecezjalnego, narodowego – powiedział Metropolita 
Łódzki.(zdj. na ostatniej stronie) 

 "Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej". 
 
 

 Nasza parafia organizuje  

pielgrzymkę do Włoch  pod hasłem :  

MIŁOSIERNI JAK OJCIEC 

w dniach od 8. do 16. października br. 
Pielgrzymi odwiedzą:  

Wiedeń i wzgórze Kahlenberg,  
Asyż – św. Franciszek, Cascia i Roccaporena - miejsca kultu św. Rity,  

Rzym i Watykan, Monte Cassino, Monte Sant Angello,  
San Giovanni Rotondo – św. Ojciec Pio, 

Lanciano – cud eucharystyczny, Manopello – Święte Oblicze. 
Koszt: 1490,- zł i 170,- euro. 

Szczegółowy program oraz zapisy w kancelarii parafialnej lub pod numerem: 606 608 858 

 Najbliższe spotkanie organizacyjne odbędzie się w piątek, 2. września  
w auli parafialnej po Mszy św. wieczornej. 

Opiekunem duchowym będzie 
Ks. Tadeusz Socha 

 

  

 

Św. Archanioł Gabriel   29 września  
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA  

 Św. Archanioł Gabriel obok Michała i Rafała (Rafaela) jest jednym z trzech znanych z 
imienia aniołów.  

Postać Św. Michała Archanioła przedstawiona była już w 48 numerze naszej gazetki (Głos 
Świętego Franciszka, Wrzesień 2014). Podany tam tekst znanej wielu osobom specjalnej 
modlitwy (inwokacji) do św. Michała Archanioła napisany został przez papieża Leona XIII 
29 lipca 1886 r. Polecił on Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich 
Ordynariuszy świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy 
świętej cichej, tzn. nie śpiewanej. Jedną z przyczyn napisania tej modlitwy było nasilenie 
działalności masonerii, która przystąpiła do mocnego ataku na Kościół katolicki. W tym roku 
przypada więc 130 rocznica powstania tej modlitwy.  

Św. Archanioł Gabriel występuje w tradycji chrześcijańskiej, judaistycznej, a także 
w muzułmańskiej jako jeden z najwyższych rangą aniołów. Gabriel sprawuje władzę nad rajem. Imię "Gabriel" znaczy tyle, co 
"mąż Boży", "wojownik Boży", „Bóg jest moją siłą”. Zgodnie z tradycją chrześcijańską zaliczany jest do grona siedmiu 
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archaniołów o szczególnym znaczeniu. Po raz pierwszy pojawia się pod 
tym imieniem o wyglądzie mężczyzny w Starym Testamencie w Księdze 
Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia 
Danielowi znaczenie tajemniczej wizji Barana i Kozła, ilustrującej podbój 
przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku 
archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię 
Jeremiasza o 70 tygodniach-latach. Świadomość chrześcijańska kojarzy 
Gabriela przede wszystkim z wydarzeniami związanymi bezpośrednio 
z historią zbawienia. W Nowym Testamencie (Łk 1, 11-20. 26-31) 
przynosi on Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu 
narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie 
Matką Syna Bożego. 

Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem 
stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 
13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz 
zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego 

Wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele 
uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii 
rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto 
św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. 
Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony 
jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę 
zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi. 

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w 
tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. 
Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako 
herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki. 
Do św. Gabriela Archanioła 
Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania 
wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj 
się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej 
dobroci nam objawia. Amen. 
Do św. Michała Archanioła 
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg 
poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na 
zgubę dusz krążą po świecie. Amen. 

Maria Mazurkiewicz wg http://brewiarz.pl i inne 
 

Brama Święta (14)  
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W  drzwiach tych znajduje się 
16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ponieważ obrazy te nawiązują do tematu Miłosierdzia Bożego, w  oparciu o obszerne fragmenty książki kard. 
Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych w tych Świętych Drzwiach. W tym odcinku:  

Panel trzynasty:  Ukazanie się Tomaszowi  
Błogosławieni, którzy uwierzyli 

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, 
choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój 
palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w 
odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? 
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». (J 20,26-29)  

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się dwa razy uczniom zgromadzonym w wieczerniku: wieczorem w dniu 
Zmartwychwstania, podczas nieobecności Tomasza oraz osiem dni później, kiedy przebywał on tam razem z 
uczniami. Dwukrotne ukazanie się Chrystusa ma na celu 
podkreślenie wagi świadectwa apostołów, jako fundamentu wiary 
paschalnej. Żądanie ujrzenia Zmartwychwstałego jako warunku 
wiary, które wysuwa Tomasz staje się dowodem niezwykłej 
wartości, świadczącym o realności Zmartwychwstania.  

Przypomnijmy to co powiedział Grzegorz Wielki: 
Nieskończona dobroć Pana sprawiła, że ten wątpiący uczeń 
przez dotknięcie ran Mistrza uzdrowił nas z ran niedowiarstwa. 
Rzeczywiście w ten sposób przez wątpliwości Tomasza, 
odkrywamy ważniejszą rację do wiary niż świadectwo ludzi 
wierzących. Kiedy jego wiara rodzi się z bezpośredniego 

doświadczenia, nasz umysł, przekraczając wszelką niepewność zostaje umocniony w wierze…    
Jezus ukazał się Tomaszowi pełnemu swych watpliwości, choć pragnącemu wierzyć i kochać 

swego Mistrza. Jezus zaprasza go do sprawdzenia, że on naprawdę zmartwychwstał uzywając tych samych 
słów wypowiedzianych przez Tomasza osiem dni wcześniej: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż ją do mego boku…Tomasz natychmiast Mu wyznał: Pan mój i Bóg mój! Egzegeci 
uważają, że te słowa są najpiękniejszym wyznaniem wiary zawartym w czwartej Ewangelii. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dla uczniów Jezusa 
wielkim przywilejem było słyszeć, widzieć, kontemplować i dotykać  własnymi rękami Słowo Życia. Błogosławieństwo nam przeznaczone spełni się w 
przyjmowaniu z wiarą świadectwa apostołów i w oczekiwaniu z cierpliwością i pokorą  - przechodząc nawet krętymi drogami Tomasza - na wiarę paschalną 
zawartą w wyznaniu Pan mój i Bóg mój!  

W następnym odcinku: „Panel czternasty Bramy Świętej – UKAZANIE SIĘ ZMARTWYCHWSTAŁEGO W WIECZERNIKU”  

 

http://brewiarz.pl/
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"Arcypolka, Wanda Malczewska, 

grała jak wirtuoz na najpiękniejszych strunach naszej duszy narodowej. 
Ojczyzną Jej była Polska zawsze wierna Bogu". 

(Jan Paweł II) 
W tym miesiącu minie 120 lat od śmierci jednej z ważniejszych postaci Kościoła 

łódzkiego i polskiego Wandy Justyny Nepomuceny Malczewskiej.  

Urodziła się 15 maja 1822r. w Radomiu. Była kobietą niezwykłą. Budziła 

powszechny podziw i szacunek u współczesnych. Obdarzona przez Boga charyzmatem 

nauczycielki, niestrudzenie przekazywała chłopom i ich dzieciom wiedzę o Bogu i Polsce. 

Utwierdzała w miłości do Kościoła i Ojczyzny. Umiała zainteresować historią i kulturą 

narodową. Uczyła modlitwy i sztuki czytania. Opatrywała rannych powstańców i ciężko 

chorych rolników. Wspierała biednych, godziła zwaśnionych i podnosiła na duchu ludzi 

skrzywdzonych. Sprowadzała książki i inne pomoce niezbędne w prowadzeniu oświaty. Jej 

głęboka pobożność i ofiarna służba na rzecz potrzebujących sprawiły, że już za życia nazywano ją "świątobliwą Wandą". Jan 

Paweł II podczas wizyty apostolskiej w Łodzi w 1987 r. nazwał ją "wspaniałą przewodniczką w dziele ewangelizacji". Można 

więc powiedzieć, że w dziewiętnastowiecznej Polsce, w szeregach zaangażowanego laikatu Wanda Malczewska była niedościgła 

w podejmowaniu nowych inicjatyw ewangelizacyjnych i niezwykle skuteczna. Otrzymała od Boga dar widzenia przyszłych 

wydarzeń, odnoszących się głównie do Ojczyzny i do dalszych losów Kościoła w Polsce. Szczególnym „proroctwem” 

w kontekście polskiej historii było przesłanie z 15 sierpnia 1887 roku: „Uroczystość dzisiejsza stanie się za niedługo świętem 

narodowym Polaków, w tym dniu odniesiecie świetne zwycięstwo nad wrogiem, dążącym do zagłady waszej”. Nie sposób nie 

zadumać się dzisiaj nad tą przepowiednią. Jakże trafna przepowiednia „Cudu nad Wisłą”!  

Malczewska nie chwaliła się swoimi widzeniami; znał je tylko jej spowiednik, proboszcz 

z Żytna, ks. Tomasz Świnarski. Wanda przebywała w Żytnie w latach 1870-1880. Dzięki niemu 

słowa Pana Jezusa i Maryi przetrwały do dzisiaj, dając świadectwo prawdzie. Ostatnie lata Wanda 
Malczewska spędziła na plebanii w Parznie koło Bełchatowa, gdzie zmarła w opinii świętości 

25 września 1896r. Pochowana została w krypcie kościoła parafialnego. Miejsce to nawiedzają 

liczni pielgrzymi. Obecnie został zakończony proces beatyfikacyjny Sługi Bożej Wandy 

Malczewskiej. 

Od 1989 r. w drugą niedzielę maja odbywają się diecezjalne pielgrzymki do Parzna pod 

przewodnictwem księży biskupów naszej archidiecezji. Pielgrzymi modlą się przy grobie 

Czcigodnej Sługi Bożej w intencji jej beatyfikacji. Za jej świątobliwym wstawiennictwem 

przedstawiają Panu Bogu także indywidualne prośby i potrzeby swoich środowisk, ufając, że 

Wanda Malczewska, która za życia niestrudzenie niosła światło i duchową pomoc wszystkim 

potrzebującym, nie odmówi im wsparcia zza grobu. http://wandamalczewska.republika.pl 

 

A ja jestem szczęśliwa - Kącik Siostry Kingi 
W swoim Kąciku Siostra Kinga Pruszak zamieszcza radosne opowiadania, wierszyki, pełne 

humoru dowcipy lub zagadki ze swego bogatego zbioru:  
Być dobrym jest łatwo. Trzeba tylko chcieć. 

Pomagać ludziom w potrzebie, otwarte serce mieć. 

Dobroć wypływa z serca, serce wie co komu trzeba. 

Jedni potrzebują dobrego słowa, innym dać trzeba chleba. 

Na świecie dużo łez i nieszczęść. Dobrocią można otrzeć łzy. 

Nie trzeba długo zwlekać – zróbmy to: ja i ty. 

Dobroć jest radością życia. Dobroć trzeba w sercu mieć. 

Każdy może być dobry – trzeba tylko chcieć.   (Tamara Szumska) 

UŚMIECHNIJ SIĘ     

W SZKOLE:  

 - Chcąc podzielić 7 jabłek między troje dzieci, co należy zrobić ? – Kompot – Panie 

profesorze. 

 Katechetka: - Teraz powie nam Janek, ile mamy Sakramentów świętych ? Janek: -

Żadnego, proszę Pani , bo tatuś mówił, że ksiądz Proboszcz za niósł ostatni sakrament 

naszej chorej sąsiadce. 

http://wandamalczewska.republika.pl/
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 Nauczycielka : - Do czego służą nam uszy ? Uczeń : - Żeby widzieć ? Nauczycielka : - 

Głupstwa pleciesz ! Uczeń : A jednak, gdyby Pani nie miała uszu, to na czym 

trzymałyby się okulary ? 

 - Bolku, jak nazywał się Chrobry ? – Nie wiem. _ No, przecież tak jak ty ! – Nowak ? 

 Mama pyta Jasia: - Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz ? - Dzwonek, 

mamo. 

 

Mały Franciszek 
Selfie z Jezusem 
“Błogosławieni miłosierni,  

albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) 

Drogie Dzieci, przypominam, że cały czas z Waszych uczynków miłosierdzia 

zapisanych na obrysach waszych dłoni tworzymy Drzewo Życia. W tym miesiącu 

pojawi się na nim kolejna postać polskiego patrona, św. Stanisława Kostki, którego 

wspomnienie przypada 18 września.   Przygotujcie się też do naszego spotkania 

w ostatnią niedzielę miesiąca września, byście potrafiły wymienić tych Polaków, 

którzy przeszli drogę od chrztu do świętości, a których wspominać będziemy 

w miesiącu październiku. Są to wyjątkowe postaci, apostołowie Bożego Miłosierdzia, 

jednocześnie związani z naszym miastem. Ich wizerunki też umieścimy na naszym 

Drzewie. Oczywiście  trwa jeszcze wakacyjny konkurs pod hasłem SELFIE 

Z JEZUSEM. Na wasze prace: mogą to być Wasze zdjęcia, selfie, lub rysunki 

odzwierciedlające Wasze wakacyjne spotkania z Jezusem czekam do 19 września, 

a rozstrzygnięcie konkursu będzie w ostatnią niedzielę miesiąca 25 września po 

mszy św. o godz. 11.00.  

Pozdrawia Was - Wasz Anioł  
 

Głos Akcji Katolickiej 
 14 września. - XI Pielgrzymka Biegowa dotrze do grobu bł. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Warszawie. 
Z kilku miejsc w Polsce 14 września wybiegną w sztafecie do grobu bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki uczestnicy tej nietypowej pielgrzymki. Po powitaniu biegaczy i złożeniu 
wieńców na grobie Kapłana Męczennika,  o godz. 18.00,  będzie sprawowana Msza św. 

w sanktuarium św. Stanisława Kostki. Akcja Katolicka od początku bierze udział w sztafecie, w której biegną 
przede wszystkim górnicy – pomysłodawcy tej inicjatywy – z KWK „Knurów-Szczygłowice”, KWK „Wujek”, 
podopieczni Caritas z Knurowa, delegacja IPN w Katowicach, natomiast nasze stowarzyszenie reprezentują 
członkowie Akcji Katolickiej, a także młodzież, którzy  z diecezji warmińsko-mazurskiej, diecezji płockiej, 
radomskiej oraz archidiecezji warszawskiej biegną do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Sztafeta jest hołdem 
oddanym Męczennikom stanu wojennego i  bł. ks. Jerzemu Popiełuszce w dniu Jego urodzin. 

 
24 września (sobota) – Poznańskie Forum Duszpasterskie pt. „Idźcie i głoście”.  
Sesja poświęcona jest ostatniemu etapowi czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 
2013-2017, któremu towarzyszą słowa „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do 
świadectwa”. Znakomici prelegenci przybliżą nam treść przesłania kolejnego roku duszpasterskiego, które 
realizować będziemy w Kościele od pierwszej Niedzieli Adwentu. Na mocy sakramentu chrztu świętego jesteśmy 
posłani aby głosić Chrystusa świadectwem życia i słowem. Jako członkowie Akcji Katolickiej możemy to czynić  
również w sposób zorganizowany, we wspólnocie, jednak  aby realizować nasze powołanie potrzebujemy 
nieustannej formacji. Sesja „Idźcie i głoście” będzie dobrym wprowadzeniem do naszej pracy apostolskiej 
w nowym roku liturgicznym. 

Uroczystość zawierzenia Akcji Katolickiej bł. Pier Giorgio Frassatiemu 

Od 11 lipca 2016 roku peregrynowały po Polsce relikwie Błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. Papież 
Franciszek posłał je dla umocnienia młodych całego świata, którzy spotkali się podczas Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie. 16 lipca licznie zgromadzeni członkowie Akcji Katolickiej powitali je w kościele Św. Dominika na Służewie 
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a dzień później przed kościołem Św. Anny w Warszawie, w którym to podczas uroczystej Mszy Św. pod 
przewodnictwem JE Kard. Kazimierza Nycza, w asyście licznych pocztów sztandarowych Akcji Katolickiej, Prezes 
KIAK Urszula Furtak dokonała Aktu Zawierzenia Akcji Katolickiej w Polsce Błogosławionemu Piotrowi Jerzemu 
Frassatiemu. Akt zawierzenia podpisali członkowie Zarządu Akcji Katolickiej w Polsce wraz z JE Biskupem Markiem 
Solarczykiem, Asystentem Kościelnym AK w Polsce. W uroczystości powitania, zawierzenia i wspólnego czuwania 
wzięła udział Pani Wanda Gawrońska, siostrzenica błogosławionego. 

Pier Giorgio Frassati jako młody człowiek całego siebie oddaje potrzebującym. 
Włącza się w liczną działalność realizującą dzieła miłosierdzia. W 1918 roku 
rozpoczynając studia na politechnice w Turynie wstępuje również do Akcji Katolickiej. 
Rok później w ramach AK zostaje członkiem FUCI, Federacji Katolickich Studentów 
Włoskich oraz Młodzieży Katolickiej. W 1921 roku z entuzjazmem zaangażował się 
w Ravennie w organizację pierwszego zjazdu Akcji Katolickiej. Zainspirowany 
encykliką Rerum Novarum Papieża Leona XIII, wyrażał pogląd: „miłosierdzie nie 
wystarczy, potrzebne są również reformy społeczne”. Papież  ukazywał w niej, że tylko 
dwa główne czynniki, hierarchia kościelna i wierni świeccy muszą współpracować, aby 
społeczeństwo zmierzało do właściwego celu i panował spokój społeczny. 
Błogosławiony Pier Giorgio Frassati, ma też swoje związki z Polską, którą odwiedził 

w 1922r. Polska rodzina Gawrońskich, spokrewniona jest z włoską rodziną Frassatich. Paweł II kiedy odwiedził grób 
Piotra Jerzego w Pollone, powiedział: „Pragnąłem złożyć hołd temu młodemu człowiekowi, który potrafił w naszym 
stuleciu niezwykle skutecznie świadczyć o Chrystusie.” 

Poprzez Akt zawierzono wszystkich z Akcji Katolickiej ale w sposób szczególny proszono o młodych aby z odwagą 
oddali się na służbę Bogu poprzez to dzieło: „Ufając w Twoje wstawiennictwo przed Bogiem, polecamy Ci naszych 
Księży Asystentów, Zarząd i wszystkich Członków Akcji Katolickiej w Polsce. Spraw, aby przykład Twojego 
młodzieńczego życia i posługi w Akcji Katolickiej, stał się impulsem i zachętą dla polskiej młodzieży do służby Bogu 
poprzez Akcję Katolicką. Umocnij ich wiarę, dodaj odwagi i spraw by naśladowali Cię w czystości, dobroci, miłości 
i pobożności”. 
 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

 
W lipcu i sierpniu 2016: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Miłosz Marek Króliczak, Fryderyk Czaja, Hanna Orman, Wiktoria Pinczewska, Patryk Adam Wiśnik, Krzysztof 

Poliszak, Jagoda Iga Waranecka, Adam Robert van Aswegen, Łukasz Leon Ormezowski, Lena Cybulska, Barbara 

Domińska, Zuzanna Wasilewska, Jakub Piotr Mosion, Oskar Jakub Grzyb, Maria Małgorzata Sowik, Oliwier 

Bartłomiej Gibke 

 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Stefan Guldon, Władysław Kliche, Halina Wójcikowska, Łucja Domosławska, Krystyna 

Chmielewska, Maria Walczak, Marianna Chojnacka, Józefa Trębacz, Helena Cholewa, Stanisława 

Łodyga, Zofia Turek, Bolesław Ochmański, Eugeniusz Marynowski, Henryk Janowski, Bożenna 

Potrzebowska, Maria Doliwa, Czesław Szewczyk, Krystyna Oplustil, Józef Olczyk, Andrzej 

Puchalski, Danuta Naumiuk, Elżbieta Iskrzycka, Dorota Poteralska, Maria Szybińska Cecylia Kmieć, Jan Sieszputowski, Helena 

Piaszczyńska, Wacław Kolanowski, Zdzisław Widawski, Genowefa Dębska, Aneta Pachniewicz, Zdzisława 

Światłowska, Cecylia Miazek, Teresa Lenarczyk, Teresa Matuszewska, Dominik Bassi, Jacek Kabziński 

 

Sakramentalny związek małżeński zawarli:  
Michał Pielużek i Marta Melnykowicz, Tomasz Raczkowski i Monika Kowalska, Paweł Żak i Joanna Gwizdała, 

Adam Pełka i Edyta Kowalska, Marcin Miniak i Natalia Krzywańska 

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

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU        w ostatni piątek miesiąca  (27 maja) o godz. 18.00 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:                      w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                    w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                         w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 

KANCELARIA PARAFIALNA:  
Dni powszednie:             9.00-12.00;    15.00-17;     Tel.: 42-233-67-77 
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Na pątniczych szlakach (zdjęcia) 

Światowe Dni Młodzieży w … naszej parafii : 

Z Ojcem Świętym Franciszkiem na Jasnej Górze : 

91. Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną  Górę: 
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frontonie kościoła Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:, Maria 
Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Druk: Quick-Druk s.c.  
Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  


