
BIULETYN 

RZYMSKOKATOLICKIEJ 

PARAFII  

ŚW. FRANCISZKA  

Z ASYŻU W ŁODZI  

Głos Ś więtego 
Franciszka 

DO UŻ YTKU WEWNĘTRŻNEGO WŚPO LNOTY PARAFIALNEJ 
 

 WRŻEŚIEN  2019 NUMER 107 

W TYM 
NUMERZE: 

SŁOWO KSIĘDZA 
PROBOSZCZA 
Głos Papieża 
Franciszka,  
Głos Arcybiskupa  
Grzegorza Rysia 
   

2 

Z Kancelarii  
Parafialnej 

3 

PODWYŻSZENIE 
KRZYŻA  
ŚWIĘTEGO 

4 

 

KALENDARIUM  
na wrzesień 2019 

5 

WCZESNE  
WIZERUNKI  
JEZUSA  
MIŁOSIERNEGO  

6 

7 

80 Rocznica wy-
buchu II wojny 
światowej  
WSPOMNIENIA 
PARAFIANKI 

8 

MAŁY   
FRANCISZEK 

9 

Wydarzyło się w 
parafii - zdjęcia 

10 

  

14 WRZEŚNIA 
ŚWIĘTO  
PODWYŻSZENIA  
KRZYŻA  
ŚWIĘTEGO 



S T R .  2 

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

  

… w Kościele jest wielu turystów, którzy zawsze prze-

chodzą, ale nigdy nie wchodzą do Kościoła: to turysty-

ka duchowa sprawia, że sądzą, iż są chrześcijanami, 

podczas gdy są tylko turystami odwiedzającymi kata-

kumby.  

 Nie możemy być turystami w Kościele, ale braćmi 

jedni drugich. Życie nastawione wyłącznie na czerpa-

nie korzyści i wykorzystywanie sytuacji kosztem in-

nych nieuchronnie powoduje śmierć wewnętrzną. Iluż 

ludzi deklaruje się jako bliskich Kościołowi, jako przy-

jaciele kapłanów, biskupów, podczas gdy szukają jedy-

nie swoich korzyści. To są hipokryzje, które niszczą 

Kościół.”  

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papa-katecheza-srodowa-21-
sierpnia.html 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   
 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Moi Drodzy Parafianie,  

 mali parafianie, duzi i najstarsi. Miesiąc wrzesień, który się zaczął to 
czas "polskiej jesieni", czas nauki dla dzieci i młodzieży, to moment w przygoto-
wywaniu się do.... działań wszelakich również i w wierze. We wrześniu razem 
przeżywamy wspomnienia NMP Siewnej i Imienia NMP i uroczystość Krzyża 
świętego.  
 Pytamy się, nie o to kim jestem, ale jaki jestem dla: bliźnich i dla Pana 
Boga? Czy wiara mi pomaga we wzroście życia ? 
 Radości wszelkiej we wzroście WIARY Wam wszystkim życzę. 

         Ks. Robert 

Wzajemna so-
lidarność  
buduje  
Kościół , 
jako  
rodzinę  
Bożą 

 
 
 
 
 
Pielgrzymka 
to czas,  
kiedy każdy 
człowiek  
może wziąć  
odpowie-
dzialność  
za innych  

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 
 Jaki Kościół wybraliście?  

Wybraliście ten Kościół tak jak On jest urządzony przez 

Boga, który jest Ojcem, który nie przebiera?  

 Boga, który nie wybrzydza, nikomu nie mówi: za 

późno żeś przyszedł, teraz  już się na nic nie załapiesz, 

twoją pracę wzięli inni! Wybraliście taki Kościół, w którym 

Ojciec daje każdemu tyle, ile chce. Kościół, który jest miej-

scem obdarowania przez Boga, a nie zarabiania, a nie ob-

noszenia się ze swoim.  

 Wybraliście taki Kościół?   
https://www.archidiecezja.lodz.pl/2019/08/abp-rys-pielgrzymka-to-czas-kiedy-kazdy-
czlowiek-moze-wziac-odpowiedzialnosc-za-innych-94-ppl-1/  

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  http://franciszek.org.pl/ Do  użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.  

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  
Okładka: Str.1: Rys kościoła pw. Św. Franciszka z Asyżu w Łodzi - Rys.  Szmatowicz. Zdjęcia wewnątrz numeru Maria Mazurkiewicz oraz  https://
archidiecezja.lodz.pl i inne strony Internetu.  
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; 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  

Od października, w dni powszednie (od poniedziałku do soboty), pierwsza Msza św. poran-
na będzie odprawiana o godz. 7.00. Prosimy wszystkich, którzy zamówili w miesiącu paź-
dzierniku i listopadzie intencje na godz. 6.30 o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej.  

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papa-katecheza-srodowa-21-sierpnia.html
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-08/papa-katecheza-srodowa-21-sierpnia.html
https://www.archidiecezja.lodz.pl/2019/08/abp-rys-pielgrzymka-to-czas-kiedy-kazdy-czlowiek-moze-wziac-odpowiedzialnosc-za-innych-94-ppl-1/
https://www.archidiecezja.lodz.pl/2019/08/abp-rys-pielgrzymka-to-czas-kiedy-kazdy-czlowiek-moze-wziac-odpowiedzialnosc-za-innych-94-ppl-1/


INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA WRZESIEŃ 2019 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  
powszechna 

Aby politycy, naukowcy i ekonomi-
ści wspólnie pracowali dla ochrony 
mórz i oceanów.  
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają 
codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę 
różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Za rodziców, aby chronili swoje 
nieletnie dzieci przed przedwcze-
sną inicjacją seksualną w szkołach 
i ośrodkach wychowawczych. .  
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą 
się nieustannym różańcem w wyznaczonych 
godzinach 19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Aby Kościół był światłem dla 
ludzkości kroczącej w ciemności. 
.  
 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni wtorek po Mszy s w. o godz. 17.30;  Prezesem POAK jest Maria 
Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
SCHOLA – pro by w soboty o 8.45. Msze s w. z udziałem scholi w niedziele - godz. 11.00. Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung 
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekun  ks. Tadeusz Śocha 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekun -  ks.  Robert Kuz ma 
ŻYWY RÓŻANIEC  
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Tadeusz Śocha i ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. NMP Nieustającej Pomocy w Woli Żaradzyn skiej 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS  

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W LIPCU I SIERPNIU 2019 mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła  
przez polanie wodą zostali włączeni: 

Stanisław Przemysław Kucharski, Antonina Oyinkansola Alayande, Cezary Janusz, Klaudia Elżbieta Kaźmierska, Katia 

Anastazja Jaroniak, Ludwik Rembowski, Oskar Jakub Kamiński, Maksymilian Danecki, Jan Jakub Monewski, Franciszek 

Pyszka; 

W LIPCU I SIERPNIU 2019  odeszli do Pana…  
Anna Zalewska, Henryka Kobuszewska, Leonia Gołąbek, Helena Tarnowska, Genowefa Gudrian, Włodzimierz Sowiński, Janina Żak, 

Zdzisława Wolanowska, Krystyna Pawlak, Tadeusz Jadczak, Urszula Stolarek, Mirosława Kołodziejska, Paweł Kędzierski, Monika 

Wiktorowicz, Łucja Tokarska, Marianna Strzelczyk, Janusz Malinowski, Marianna Pacześ, Anna Pietrzak, Bogusław Dubiński, Geno-

wefa Bartczak, Jolanta Poszepczyńska, Sabina Holaś, Roman Bogołębski, Wiesława Owczarek, Ireneusz Ptaszek, Krystyna Żak, Geno-

wefa Gąciarek, Kamil Skowronek, Dariusz Adamczewski, Mieczysław Poliński, Urszula Bartyzel, Krystyna Białecka, Sławomir Trzę-

sowski, Maria Braun, Zofia Bugajewska, Stefania Pawelec, Krystyna Górzyńska, Jadwiga Barłoga, Tadeusz Sakiewa; 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

W LIPCU I SIERPNIU 2019   Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 
Jakub Popiel i Katarzyna Zajączkowska,    Mieczysław Bławat i Daria Rosławska,     Kamil Kulczyński i Paula Polanowska, 

Tomasz Kulig i Adrianna Kulawińska,       Marcin Kubiński i Agnieszka Łukaszewicz,   Adrian Laskowski i Agata Sobieraj, 

Damian Jarzyński i Katarzyna Grela,            Michał Holi i Anna Danielewska,               Rafał Rembowski i Marlena Borst; 

Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania  
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności. 

Tel. 42 233 67 77 
poniedziałek - piątek:  9.00 - 10.30;  16.00-17.00 ;      
sobota:                         9.00 - 10.30 

Wielkich  
dzieł  
Boga  
nie  
zapomi -
najmy 

DNI POWSZEDNIE ..….…………………………….…….....6.30;  7.30;  17.30;  18.00 
SOBOTY………………………………….………..……...… 7.00; 7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …………………….......7.00;  8.00;  9.30   11.00  12.30;   19.30 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……..17.30 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca …. 18.00 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy …………........................................15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. …...…………………………..…...7.00;   8.00;   9.30;   11.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy ...………………...……….………..……….  18:00 
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Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrze-
ścijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu de-
koracji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów nasze-
go codziennego stroju. Pytanie brzmi: dlaczego? 

 
1. Dlaczego 14 września? 
W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie 
prześladowania religii Chrystusa trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu 
prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, około 320 
roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwa-
niach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem 

zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i 
Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazy-
liką 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 - najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego 
Kościoła Powszechnego.  

 
2. Dlaczego symbol Krzyża jest tak ważny dla  chrześcijanina ? 
Krzyż jest znakiem, który mówi nam o miłości Boga do człowieka. Mówi nam o miłości wiernej i nie-
skończonej; o miłości realnej, która dotyka każdego człowieka; o miłości przebaczającej i ofiarnej. W tej 
ukrzyżowanej miłości Boga zawarty jest paradoks, zawarta jest tajemnica Bożego zbawienia i Bożej logiki. 
Paradoks ukryty w krzyżu tłumaczy Chrystus wielokrotnie na kartach Ewangelii mówiąc o życiu, które trze-

ba stracić, aby w pełni żyć; kiedy mówi o ziarnie, które musi obumrzeć, aby wydać plon; kiedy w końcu 
mówi o mierze miłości, którą staje się miłość bez miary: oddawać życie za przyjaciół swoich. 
(http://www.slowo.redemptor.pl)  

 

3.     Dlaczego czcimy  krzyż, całujemy go i każdy krzyż traktujemy 

jak relikwię? 
Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn 
Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak 
obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczegól-

nej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność poszczególnych 
relikwii, ale o fakt, że przypominają one Krzyż Chrystusa i wielkie 
dzieło, jakie się na nim dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego. Dlatego 
nawet przechodząc obok przydrożnego krzyża mężczyźni z  zdejmują 
nakrycie głowy, a kobiety wykonują znak krzyża (chociaż niestety już 
coraz rzadziej) 
 

4. Dlaczego gest  kreślenia krzyża powinien być czyniony rozumnie, z na-
bożeństwem i powagą ? 
Czyniąc znak  krzyża czci się także Krzyż Chrystusa. Już od pierw-

szych wieków chrześcijaństwa miał on być wyznaniem wiary, chronić 
od nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo. Był on traktowany 
jako credo katolickie, streszczenie najważniejszych prawd wiary. Sło-

wami podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem 
ręki podkreślano nasze zbawienie przez Chrystusową mękę i 
śmierć.  Dlatego kreśląc znak krzyża, róbmy to z pełną świadomością, 
niech nie będzie on tylko bezmyślnym machnięciem ręki, Pamiętajmy 
o tym geście nie tylko podczas modlitwy, ale też przed i po posiłku, 
kreśląc go dłonią nad bochenkiem chleba czy na czole dziecka.  

 

5. Czy w Polsce też znajdują się relikwie Krzyża na którym Chrystus oddał życie? 
Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli w Brukseli. Bazylika św. Pio-
tra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie największych 
uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową 
Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce 

posiadał kościół dominikanów w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991, chociaż nadal w kościele 
tym znajdują się dwa inne relikwiarze Krzyża świętego). Stosunkowo dużą część Krzyża świętego posiada 

kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), 
syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Świętokrzy-
skie". Wreszcie dość znaczna relikwia Krzyża świętego znajduje się w bazylice Krzyża Świętego w Rzymie.  
https://brewiarz.pl   

Podwyższenie Krzyża Świętego 
14 września 
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WRZESIEŃ 2019 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.06   NIEDZIELA 22. NIEDZIELA ZWYKŁA    Niedziela miesięcznej adoracji NS  
80 ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ I WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, Msza św. w bazylice archika-
tedralnej godz. 18.00   
NMP Królowej Pokoju, Bł. Bronisławy, dziewicy, Praojca Jozuego, Gedeona sędziego Izraela, Rut 

2.06 PONIEDZIAŁEK Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny dla dzieci, młodzieży, rodziców, katechetów i 
nauczycieli o godz. 18.00. Spowiedź o godz. 17.00.  
Św. Beatrycze z Silvy dziewicy 

3. 06      WTOREK Św. Grzegorza Wielkiego papieża i doktora Kościoła 
DZIEŃ IMIENIN ARCYBISKUPA METROPOLITY GRZEGORZA RYSIA 

4. 056        ŚRODA Błogosławionych Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic z Nowogródka, Mojżesza proroka i 

prawodawcy, NMP Matki Pocieszenia 

5. 06   CZWARTEK  I czwartek miesiąca,    Św. Matki Teresy z Kalkuty dziewicy i męczennicy  

6. 06      PIĄTEK  I piątek miesiąca, Bł. Michała Czartoryskiego prezbitera i męczennika błogosławionego z grona 

108 polskich męczenników II wojny światowej.  

7.  06  SOBOTA I sobota miesiąca, Św. Melchiora Grodzkiego prezbitera i męczennika, Bł. Ignacego Kłopotowskie-

go prezbitera 

8.06   NIEDZIELA 23. NIEDZIELA ZWYKŁA  Narodzenia NMP - Matki Bożej Siewnej,   
Bł. Adama Bargielskiego prezbitera i męczennika i Bł. Władysława Błądzińskiego, prezbitera i mę-
czennika  błogosławionych z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z ANALFABETYZMEM 

9.06 PONIEDZIAŁEK Św. Piotra Klawera, prezbitera 

10. 06      WTOREK Św. Mikołaja z Tolentino. prezbitera 

11. 06         ŚRODA Św. Jana Gabriela Perboyre prezbitera i męczennika 

12. 06   CZWARTEK Najświętszego Imienia Maryi,  
30 rocznica (12 września 1989 r) udzielenia przez Sejm wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwsze-
mu niekomunistycznemu premierowi w powojennej historii Polski. 

13. 06      PIĄTEK Św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła, Bł. Franciszka Drzewieckiego prezbitera i 
męczennika błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
Nabożeństwo Fatimskie z procesją ze światłami po mszy św. o godz. 18.00 

14.  06  SOBOTA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
2. ROCZNICA NOMINACJI ABPA METROPOLITY GRZEGORZA RYSIA 

15.06   NIEDZIELA 24. NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU.  
Rozpoczyna się TYDZIEŃ WYCHOWANIA  
i Kwartalne Dni Modlitw  za Dzieci, Młodzież i Wychowawców 
NMP Bolesnej 

16.06   PONIEDZIAŁEK Świętych męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa 
145 rocznica śmierci malarza Maksymiliana Gierymskiego 

17. 06      WTOREK Stygmatów Św. Franciszka, Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła, Św.  Szczęsnego 
Felińskiego biskupa, Bł. Zygmunta Sajna prezbitera i męczennika z grona 108 polskich męczenników 
II wojny światowej. 
6. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH KARDYNAŁA KONRADA KRAJEWSKIEGO,  PAPIESKIEGO 
80 ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ, Msza św. w bazylice katedralnej godz. 12.00 

18. 06      ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA POLSKI I MŁODZIEŻY. Msza św. od-
pustowa w bazylice archikatedralnej godz. 12.00 
 Bł. Józefa Kuta prezbitera i męczennika z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. 
80. rocznica śmierci Stanisława Ignacego Witkiewicza 

19. 06  CZWARTEK Św. Januarego biskupa i męczennika, NMP z La Salette 

20. 06      PIĄTEK Świętych Andrzeja Kim Taegona prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy  
80 rocznica śmierci pisarza Tadeusza Dołęgi - Mostowicza, zginął w kampanii wrześniowej 1939 roku 

21.  06  SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY, Jonasza proroka 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POKOJU proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 roku.  
ŚWIATOWA AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA  

22.06    NIEDZIELA 25. NIEDZIELA ZWYKŁA     Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej zakonnicy 

23. 06  PONIEDZIAŁEK Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera Bł. Józefa Stanka prezbitera i męczennika błogosławionego 
z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. 
PIERWSZY DZIEŃ JESIENI 

24.  06  WTOREK Znalezienie ciała Św. Klary z Asyżu 

25. 06     ŚRODA Bł. Władysława z Gielniowa 

26. 06   CZWARTEK Świętych Kosmy i Damiana męczenników,  Świętych Wawrzyńca z Ruiz i Towarzyszy 

27. 06      PIĄTEK Św. Wincentego a Paulo prezbitera 
DZIEŃ PODZIEMNEGO PAŃSTWA POLSKIEGO, ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI 

28.  06  SOBOTA Św. Wacława męczennika, Barucha proroka 
8. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ BISKUPICH ABPA METROPOLITY GRZEGORZA RYSIA 
V SESJA PLENARNA IV SYNODU ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ 
41. ROCZNICA ŚMIERCI PAPIEŻA JANA PAWŁA I 

29.06    NIEDZIELA 26. NIEDZIELA ZWYKŁA  
Świętych Archaniołów Michała Gabriela i Rafała, Racheli żony Jakuba 

30.09 PONIEDZIAŁEK Św. Hieronima prezbitera i doktora Kościoła 
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 W poprzednich odcinkach (nr 104 i106 Głosu Świętego Francisz-
ka) poznaliśmy historię pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego autor-
stwa Eugeniusza Kazimirowskiego. Obraz ten powstał w 1934 roku w 
Wilnie i tam się dziś znajduje. Jest jedynym wizerunkiem Jezusa Miło-
siernego, który podczas malowania konsultowała osobiście św. s. Fau-
styna. Natomiast Ks. Sopoćko, jej spowiednik, po śmierci św. s. Fausty-
ny w 1938 roku i malarza E. Kazimirowskiego w roku 1939 stał się 
główną osobą znającą dokładny przekaz objawień Pana Jezus i bezpo-
średnim świadkiem powstawania obrazu.  
 Po II wojnie światowej zmieniły się granice państwowe. Wilno 
nie należało już do terytorium Polski.  W sierpniu 1947 roku ksiądz So-
poćko został wezwany przez Arcybiskupa Jałbrzykowskiego do Białe-
gostoku. Nie mógł już on zabrać ze sobą obrazu, bo Wilno, niestety zna-
lazło się w bloku państw, które zakładały powszechną ateizację.  
 W tym czasie w Polsce kult Miłosierdzia Bożego rozprzestrzeniał 
się i ks. Sopoćko zastał już na terenie Polski różne inne kopie obrazów 
„Jezu ufam Tobie” przedstawiające Chrystusa w sposób dowolny i we-
dług autorskiej wizji artystycznej malarzy. Najbardziej znani autorzy 
to  Stanisław Batowski, Jan Rutkowski, Ludomir Sleńdziński i oczywi-
ście Adolf Hyła, który był bardzo płodnym malarzem i to jego obraz 
jest obecnie powszechnie znany i czczony w Sanktuarium w Łagiewni-
kach Krakowskich, a ok. 230 innych 
jego wersji jest rozsianych po 
kościołach i kaplicach w Polsce i 
na świecie. Historię tego obrazu 
przedstawię w następnym od-
cinku.  A oto krótka charaktery-

styka niektórych innych przedsta-
wień Jezusa Miłosiernego wykona-

nych przez różnych autorów: 

 1. Stanisław Kaczor Batowski 
Jego obraz, z motywem świetlistego nimbu krzyżowego, jest najstar-
szym znajdującym się w Polsce wizerunkiem Bożego Miłosierdzia. 
Pierwsza wersja namalowana została przez tego lwowskiego autora w 
1942 roku dla kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w 
Warszawie. Wersja ta niestety spłonęła podczas Powstania Warszaw-
skiego. Po tym wydarzeniu Przełożona Generalna zleciła autorowi na-
malowanie kolejnego obrazu do domu klasztornego w Łagiewnikach. 6 
października 1943 r Batowski przekazał Zgromadzeniu nowy obraz. 
Niemniej w tym czasie swoją wersję namalował również Adolf Hyła i ta 
została umieszczona w późniejszym sanktuarium. Obraz Batowskiego 
umieszczono w kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie na Nowym 
Świecie, a dokładnie przy ul. Bożego Miłosierdzia 1. 
 2. Aleksander Maj 
Jest autorem akwarelki z 1946 roku, której reprodukcję na karcie pocz-
towej podpisanej: Warszawa 1944 odnajdziemy w zbiorach Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Przedstawia ona Chrystusa Miłosiernego i 
powstańców na tle płonących zgliszcz zrujnowanego miasta, nad który-
mi góruje wieża kościoła. Chrystus przedstawiony na akwareli jest w 
koronie cierniowej i rozłożonymi ramionami otacza opiekuńczo po-
wstańców. Ta i podobne reprodukcje oraz zachowane po wojnie obrazki 
Jezusa Miłosiernego są cennym świadectwem popularności podczas II 
wojny światowej i po jej zakończeniu kultu i czci jaką otaczany był wize-
runek Chrystusa Miłosiernego. 
 3. Felicja Szczęsny Kowarski 
Jest autorem monumentalnego fresku (9m x 4,8m) wypełniającego po-
łudniową ścianę prezbiterium kościoła parafialnego w Hołubli na Pod-
lasiu. Fresk przedstawia Jezusa Miłosiernego górującego nad światem 
ogarniętym pożogą II wojny światowej. Fresk powstał w 1943 roku. Na-
tomiast kościół w Hołubi zbudowany został podczas wojny w latach 
1940-1942 ku czci Matki Boskiej jako wotum z prośbą o odwrócenie klę-
ski od ojczyzny i opiekę nad narodem. Jest  chyba jedyną świątynią w Pol-
sce zbudowaną w okresie niemieckiej okupacji. 

  Dokończenie na następnej  stronie 
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4. Henryk Uziembło 
Obraz Chrystusa Miłosiernego tego krakowskiego artysty można znaleźć w Lądzie 
nad Wartą w kościele parafialnym w mensie bocznego ołtarza św. Antoniego. Obraz 
jest wykonany techniką olejną na płótnie o wymiarach 100x64cm. Chrystus kroczy 
boso żwirową drogą pośród łąk. Na horyzoncie widać pomarańczowe światło zacho-
dzącego słońca. Głowę Jezusa otacza złocisty nimb krzyżowy. Cała postać promie-
nieje światłością, która wraz z obłokami tworzy wokół Chrystusa aureolę.  
 
5. Jan Wałach 
Obraz tego autora – malarza, rzeźbiarza, rysownika z Istebnej znajduje się w kaplicy 
salezjańskiego domu w Czerwińsku. Powstał w lutym 1952 roku. I jest nietypowym 
przedstawieniem Chrystusa Miłosiernego, który nie kroczy po ziemi jak w innych 
przedstawieniach, lecz unosi się na obłokach ponad ziemią, a promienie czerwony i 
biały spływają z jego serca na ziemię. Niezwykłość tej kompozycji dodatkowo pod-
kreśla fakt, że odpowiada ona innej wizji Chrystusa, jaką otrzymała św. s. Faustyna 
w Wilnie podczas pierwszego wystawienia obrazu w Ostrej Bramie w 1935 roku: 
Udzielił Pan błogosławieństwa, a promienie te rozeszły się na cały świat. 

 
6. Bolesław Rutkowski 

W kościele Św. Floriana w Warszawie wierni od wielu lat modlą się przed obrazem 
Jezusa Miłosiernego, który jest charakterystyczny dla tego kościoła. Chrystus stoi na 
kamienistej drodze na tle odbudowującego się po wojennych zniszczeniach kościoła 
św. Floriana. Taki widok musiał mieć przed oczami autor, który w 1953 roku nama-
lował obraz. Wizerunek w tym samym roku zawisł w lewej nawie odbudowującej się 
świątyni. 
7. Ludomir Śledziński 
Obraz Jezusa Miłosiernego tego artysty, rektora Politechniki Krakowskiej namalo-
wany był w 1954 roku według wskazówek samego Ks. Michała Sopoćko. Obraz 
przedstawia Zbawiciela wchodzącego przez zamknięte drzwi do Wieczernika. Jego 
prawa ręka błogosławi patrzącego, a lewa uchyla szatę w okolicy serca, skąd wycho-
dzą dwa promienie: blady i czerwony. Jak doszło do powstania tego obrazu? Wobec 
różnorodności wcześniej malowanych wizerunków Jezusa Miłosiernego nastąpiła 
interwencja ze strony Episkopatu Polski. Zastrzeżenia dotyczyły treści teologicznej 
powstających obrazów i tego, że kult powstał z prywatnego, jeszcze nie uznanego 
przez Kościół objawienia. Ks. biskup Franciszek 
Barda zaproponował ks. Sopoćko ogłoszenie 

konkursu na nowy obraz Jezusa Miłosiernego. 
Tak się też stało i z pośród zgłoszonych prac 
komisja wybrała wizerunek właśnie autorstwa 
prof. Ludomira Śledzińskiego. Mimo wygra-
nego konkursu nie wyparł on jednak szybko 
rozprzestrzeniającego się wizerunku Jezusa 
Miłosiernego w obrazie Adolfa Hyły. Po wielu 
latach w 1993 roku wizerunek przekazany 
został Jezuitom w Kaliszu z zobowiązaniem 
dbałości o kult Bożego Miłosierdzia. W 1998 
roku kościół oo. Jezuitów został ogłoszony 
pierwszym w świecie Sanktuarium Jezusa 
Miłosiernego. Ksiądz Sopoćko zamówił u Śle-
dzińskiego inne kopie obrazu konkursowego. 
Pierwsza z nich z 1954 roku trafiła do proka-
tedry białostockiej Wniebowzięcia NMP, ko-

lejne dwa bliźniacze obrazy zamówione w 1966 
roku, po latach, w 1974 roku trafiły, jeden do kaplicy metropolity 
białostockiego, drugi do kolegiaty pw. Św. Antoniego w Sokółce.                                     
Na podstawie informacji na stronach:                                                                  MM 

https://www.faustyna.pl;   
http://sopocko.pl/historia-obrazu/ ;   
https://www.academia.edu_       
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Ż historii naszej parafii 
Wspomnienia parafianki 

 30 sierpnia 1939 roku ulicą Pabianicką wracali z Jasnej Góry piesi pielgrzymi. Tak jak w poprzednich latach witały ich 
radosne twarze łodzian. Prawdopodobnie wśród nich był również ks. Franciszek Psonka, nowy proboszcz naszej parafii. Tego 
ostatniego dnia sierpnia wraz z tłumem naszych parafian stał na granicy naszej parafii, przy moście na rzece Olechówce i witał 
strudzonych pielgrzymów. Tydzień później 6 września na tej samej drodze zapanował nienaturalny ruch. To ludność cywilna w 
sposób niezorganizowany porzucała swoje domy w miastach i wioskach i kierując się na wschód uciekała z linii frontu, gdyż od 
sześciu dni Polska była w stanie wojny z Niemcami. Wiadomości, jakie nadchodziły spod Sieradza, gdzie na linii obrony trwały walki 
Armii „Łódź” nie były dobre.  8 września pierwsze oddziały niemieckie wkroczyły do Łodzi. Po południu 13 września tą samą ulicą 

Pabianicką w kierunku lotniska przejechała kolumna z samochodem Adolfa Hitlera. Była to jedna z inspekcji wojskowych Kanclerza Niemiec, 
które odbył we wrześniu na ziemiach polskich. Dla Łodzian rozpoczął się okres okupacji hitlerowskiej i tragiczna karta w historii naszego miasta i 
naszej parafii. Jeszcze w 1940 roku, w nadziei na szybkie zakończenie wojny, parafianie kontynuowali wyposażanie naszego nowo wybudowa-
nego kościoła. Ale w 1941 roku, nazajutrz po skromnych uroczystościach odpustowych, Niemcy aresztowali księdza proboszcza i księży wikariu-
szy. Wraz z innymi łódzkimi kapłanami zostali wywiezieni do obozu koncentracyjnego w Dachau. Ks. proboszcz Franciszek Psonka - lat 54 i 30 
lat kapłaństwa oraz ks. Jan Chmieliński - lat 35 i 10 lat kapłaństwa, zginęli w 1942 roku w Dachau śmiercią męczeńską. Drugiemu z wikariuszy 
księdzu Kazimierzowi Bryńskiemu udało się zbiec z transportu do obozu. W 1942 nasz kościół Niemcy zmienili na wojskowy magazyn czapek i 
ubrań. Na plebanii utworzono urząd pracy, a w kamienicy obok w tzw. „Sienkiewiczówce” placówkę Hitlerjugend. Tak było do 1945 roku, gdy 
niemieccy okupanci w popłochu opuścili miasto. Pozostawili kościół doszczętnie zdewastowany. Ołtarz, ambona i inne drewniane wyposażenie 
zostało spalone, a szyby powybijane. Po wyzwoleniu parafianie rozpoczęli odbudowę. Tak przedstawiała się po krótce wojenna historia naszego 
kościoła. A jak te lata wspominają nasi parafianie? Przyjrzyjmy się jednej z tych historii, jak wspomina lata wojny i niemieckiej okupacji jedna z 
naszych parafianek Pani Alina Zawadzka:   

 1 września 1939 r., kiedy wybuchła II wojna światowa skończyłam 8 lat. 
Niemcy bez wypowiedzenia zbombardowali Wieluń. Miasto legło w gruzach. Nastąpiła mobilizacja. 

 Mieszkałam wtedy z rodzicami w nowo wybudowanym domu przy ulicy Prądzyńskiego. Tato 
służył w Policji Państwowej, był oficerem, a mama pracowała w urzędzie Poczta Polska przy ul. 
Przejazd (obecna Tuwima). Z chwilą wybuchu wojny teatr Lutnia (wtedy operetka) przy Piotrkow-
skiej został zamieniony na koszary. Taty nie było jakiś czas w domu. Pewnego dnia przyjechał i 
zabrał mnie ze sobą, żeby pokazać, gdzie sypia. Później przyjechał jeszcze raz, by się pożegnać 
przed wyruszeniem na front. To był ostatni raz, kiedy widziałam Tatusia. 

 Mama wraz z urzędem pocztowym została ewakuowana na wschód. Jechali furmanką, sa-
moloty niemieckie obniżały lot i strzelano z karabinów maszynowych do Polaków. W pewnym mo-
mencie Niemiec zatrzymał furmankę. Spodobał mu się pierścionek zaręczynowy mamy. Ściągnął 
go mamie z palca, ale na szczęście puścił ich dalej. Dotarli do Brzezin. Brzeziny stały w płomie-
niach.  
 Ja zostałam z babcią w domu. W ogrodzie trzeba było kopać rowy przeciwlotnicze. Zaopa-

trywano nas w maski przeciwgazowe. Nasi sąsiedzi przebywali u nas, bo było bezpieczniej. Ich 

domek był drewniany. 
 Po jakimś czasie mama szczęśliwie wróciła. Bez walizki, która zaginęła w 
zawierusze, ale to nic. Bogu dzięki, Mamusia wróciła cała i zdrowa. 
 Od tej pory w domu zaczęły się ciągłe rewizje. Niemcy szukali broni. Nie 
znaleźli. Szabla, pistolet taty, dokumenty, radio zakopane zostały w ogrodzie. 
Popiersie marszałka Piłsudskiego, ukochanego wodza Taty z 1920 r.- „cudu 
nad Wisłą”, gdzie tata był ochotnikiem, schowane zostało na strychu. Niemcy 

przy okazji oglądali dom i ogród. Dom był nowy. Został zbudowany z okazji 10
-lecia ślubu rodziców i w lipcu 1939 „dopięty na ostatni guzik”. Tym nowym 
domem rodzice nacieszyli się niecałe dwa miesiące.  Niemcom dom się spodo-
bał. Wyrzucili nas i sami w nim zamieszkali.  Ja z mamą ulokowałyśmy się w 
pobliżu, w jakimś starym domu, który mamie udało się wynająć. Pamiętam, że 
było tam zimno. Zimą woda   zamarzała w wiaderku. Czasami przechodziłam 

ulicą Prądzyńskiego koło naszego ogrodu, widziałam dojrzewające owoce, ale 
niestety musiałam obejść się smakiem. Nasze owoce były dla nas niedostępne. 
 Powrót do naszego domu w 1945 roku odbył się bez euforii. Wkroczyli 
Sowieci. Niemcy uciekali w popłochu, ale Rosjanie i w ich towarzystwie także 
niektórzy Polacy, rabowali z naszego domu co popadło, czując się przy tym 
zupełnie bezkarni. 
 Pewnego dnia 1940 roku, jeszcze, gdy mieszkałyśmy na Prądzyńskiego 

przed wysiedleniem, odwiedził nas 15 letni chłopiec. Był wystraszony bliskim 
położeniem lotniska i nisko latającymi samolotami. Okazało się, że chłopcu 
udało się zbiec z obozu w Ostaszkowie. W czapce miał zaszyte adresy współ-

więźniów. Od niego mama dowiedziała się, że tatuś też jest tam więziony. Jeszcze wtedy nie wia-
domo było o tragedii, która miała miejsce w kwietniu 1940 roku na terenie ZSRR. Niestety, po-
twierdziło się najgorsze. Tata został zamordowany z rąk NKWD. Ten „chłopiec” odwiedził mamę 
jeszcze raz w 1989r.  Miał już wtedy 65 lat. Przez 50 lat przechowywał „pod strachem” adresy jeń-

ców z Ostaszkowa. Po przemianach odtwarzał pamięć o pomordowanych w Katyniu oficerach. Zo-

stał on prezesem stowarzyszenia Rodzina Katyńska, do którego i ja należę. Pamięć o tacie  Igna-
cym Wolnym jest utrwalona na tablicy umieszczonej  przy Pomniku  Katyńskim na Placu Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej przy ul. Łąkowej w pobliżu kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Dosko-
nale pamiętam odsłonięcie pomnika 16 września 1990 roku. Cała rodzina brała udział w tej uro-
czystości, a moja mama, jako jedyna żyjąca wdowa po zamordowanym, przecinała symboliczną 

wstęgą odsłaniającą pomnik. 
Alina Gabriela Zawadzka z d. Wolna, lat 88 

80  

rocznica  

wybuchu  

II wojny  

światowej 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_%C5%81%C4%85kowa_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Matki_Boskiej_Zwyci%C4%99skiej_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA


                

Laurka dla ... 
 Kochane Dzieci, zawsze hucznie i głośno obchodzi się 

Nowy Rok. Dlaczego więc nie cieszyć się i świętować pierw-

szego dnia Nowego Roku Szkolnego?  

 Miesiąc wrzesień przynosi nam ponadto jeszcze inne 

powody do radości np.: 8 września Matka Boża obchodzi swo-

je urodziny,  12 września - imieniny, 18 września imieniny ob-

chodzi również Wasz patron św. Stanisław Kostka, a 29 

września święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał. Macie 

także okazję z radością przywitać naszego nowego Księdza 

Proboszcza Roberta Kaczmarka.  

 Jak okazać radość z powodu tak wielu wydarzeń ? Czy 

możecie coś ofiarować tym wszystkim, którzy we w najbliższym czasie obchodzą swoje święta? Na pewno naj-

większym prezentem będzie wasza modlitwa… a do modlitwy możecie dołączyć laurkę. I o taką laurkę Was dzi-

siaj proszę. Może to być laurka dla Matki Bożej, św. Stanisława Kostki, naszego patrona parafialnego św. Fran-

ciszka z Asyżu na jego święto 4 października,  czy naszego Ks. Proboszcza, który niedługo, bo już 10 październi-

ka będzie obchodził swoje 50 urodziny.  

 Czekam na Wasze prace, bo już we wrześniu zaczniemy robić wystawę z waszych laurek, 

a jeśli ktoś wykonał pracę, która jest jego wspomnieniem z wakacji przeżytych z Bogiem również 

może dołączyć ją do wrześniowego konkursu. Jego podsumowanie odbędzie się w ostatnią nie-

dzielę września po mszy św. o godz.11.00.         

      Pozdrawiam Was - Wasz Anioł  

Mały Franciszek 

Jak dobrze żyć blisko Ciebie Panie 
Akcja Katolicka przy naszej parafii zaprasza na  

rekolekcje do Zakonu Sióstr Bernardynek w Zakliczynie, 

w dniach 11 - 13 października 2019 r.  
Rekolekcje będzie głosił Ks. dr Paweł Gabara 

Poznamy też z bliska jak wygląda życie kontemplacyjne sióstr  
Wyjazd jest połączony z odwiedzeniem ciekawych miejsc jak : Tarnów,  

Tychów ,Chęciny, Tokarnia. 
Zapewniamy: Strawę duchową, 3 posiłki dla ciała, noclegi, przejazd, ubezpieczenie. Koszt ok.220zł.  

Są jeszcze wolne miejsca . Zapisy  do 25 września.  

Zaproszenie na pielgrzymkę 
Nasza parafia oraz parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie  

organizują wyjazd pielgrzymkowo-wypoczynkowy  

do miejsca objawień Matki Bożej w Medjugorje  
oraz zwiedzania Bośni i Chorwacji.  
W dniach od 11. do 19. października  

nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Marianka koło Bratysławy, Medjugorje,  
Dubrownik, Zatokę Makarską, Mostar, Wodospady Kravica, Plitwickie Jeziora.  

Koszt 1480,- zł. Obejmuje on przejazd autokarem, noclegi, dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolację), bilety wstępu, 
opłaty dla przewodników, opłaty klimatyczne, ubezpieczenie. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy zapisie wpłata rezerwacyjna 
300,- zł. Wjazd na teren Bośni możliwy jest dla obywateli Unii Europejskiej na podstawie ważnego dowodu osobistego lub 
paszportu.  
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