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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn    Rzymskokatolickiej    Parafii    Św.    Franciszka    z    Asyżu 

Do użytku wewnętrznego  

1 piątek 1. piątek miesiąca 1 poniedziałek Św. Alfonsa Marii 
Liguoriego, bp i doktor Kość 

2 sobota 1.sobota miesiąca  2 wtorek Dzień powszedni lub 
NMP Anielskiej 

3 NIEDZIELA 14. NIEDZIELA ZWYKŁA 3 środa Dzień powszedni 
4 poniedziałek Dzień powszedni 

 
4 czwartek 1. czwartek  miesiąca     

Św. Jana Marii Vianneya, 
prezbitera 

5 wtorek Dzień powszedni 5 piątek 1. piątek miesiąca 
6 środa Bł. Marii Teresy 

Ledóchowskiej, dziewicy 
6 sobota 1.sobota miesiąca 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE  
7 czwartek 1. czwartek  miesiąca 7 NIEDZIELA 19. NIEDZIELA ZWYKŁA 
8 piątek Św. Jana z Dukli, prezb. 8 poniedziałek Św. Dominika, prezbitera 
9 sobota Dzień powszedni 9 wtorek ŚW. TERESY BENEDYKTY 

OD KRZYŻA, DZIEWICY 
I MĘCZENNICY 

10 NIEDZIELA 15. NIEDZIELA ZWYKŁA 10 środa ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA 
I MĘCZENNIKA 

11 poniedziałek ŚW. BENEDYKTA, OPATA, 
PATRONA EUROPY 

11 czwartek Św. Klary, Dziewicy 

12 wtorek Św. Brunona Bonifacego 
z Kwerfurtu, bp i męczen. 

12 piątek Dzień powszedni 

13 środa Św. Pustelników Andrzeja 
Świerada i Benedykta  

13 sobota Dzień powszedni 

14 czwartek Dzień powszedni 14 NIEDZIELA 20. NIEDZIELA ZWYKŁA 
15 piątek Św. Bonawentury, biskupa 

i doktora Kościoła  
15 poniedziałek WNIEBOWZIĘCIA NMP 

16 sobota NMP z Góry Karmel  16 wtorek Dzień powszedni 
17 NIEDZIELA 16. NIEDZIELA ZWYKŁA 17 środa Św. Jacka, prezbitera 
18 poniedziałek Dzień powszedni 18 czwartek Dzień powszedni 
19 wtorek Dzień powszedni 19 piątek Dzień powszedni 
20 środa Bł. Czesława 20 sobota Św. Bernarda, opata 

i doktora Kościoła 
21 czwartek Dzień powszedni 21 NIEDZIELA 21. NIEDZIELA ZWYKŁA 
22 piątek Św. Marii Magdaleny 22 poniedziałek NMP Królowej 
23 sobota ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY 

I PATRONKI EUROPY 
23 wtorek Dzień powszedni 

24 NIEDZIELA 17. NIEDZIELA ZWYKŁA 24 środa ŚW. BARTŁOMIEJA, 
APOSTOŁA 

25 poniedziałek ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 25 czwartek Dzień powszedni 
26 wtorek Świętych Joachima i Anny 

Rodziców NMP 
26 piątek NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 

27 środa Dzień powszedni 27 sobota Św. Moniki 
28 czwartek Dzień powszedni 28 NIEDZIELA 22. NIEDZIELA ZWYKŁA 
29 piątek Św. Marty 29 poniedziałek Męczeństwa św. Jana 

Chrzciciela 
30 sobota Dzień powszedni 30 wtorek Dzień powszedni 
31 NIEDZIELA 18. NIEDZIELA ZWYKŁA 31 środa Dzień powszedni 
      

 

 Lipiec 2016  
 

                            Słowo Księdza Proboszcza   

W miesiącu czerwcu codziennie wsłuchiwaliśmy się w wezwania Litanii do Najświętszego Serca 
Jezusowego. Wezwania te ukazują głębię Miłosierdzia Bożego. Ile razy byłeś na nabożeństwie 
czerwcowym? Ile razy w tym miesiącu odmówiłeś Litanię do Najświętszego Serca Jezusowego? 
 Jest lipiec, miesiąc urlopów, miesiąc odpoczynku. Przed nami Światowe Dni Młodzieży. Ojciec 
św. Franciszek przybędzie do Twojej Ojczyzny. Bądź w tych dniach przed Bogiem z czystym sercem, byś 
mógł pogłębić swoją wiarę i zbliżyć się do Chrystusa. 

Ks. Wiesław Dura 
 

BOŻE CIAŁO 

Sierpień 2016 
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NNOOWWEE  ŻŻYYCCIIEE  WW  CCHHRRYYSSTTUUSSIIEE  
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI  

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA  

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
Jeśli Bóg będzie obecny w naszym życiu, radość z przekazywania Jego 

Ewangelii będzie naszą mocą i szczęściem. 

(Wypowiedź papieża Franciszka na Twitterze w dniu 29.06.2016) 

W PARAFII, ARCHIDIECEZJI, KOŚCIELE POWSZECHNYM: 
► Rozpoczynamy czas urlopów i wakacji. Postarajmy się o to, by w tym okresie pogłębić naszą wiarę 
przez modlitwę, religijną lekturę i regularny udział w niedzielnej eucharystii. Pamiętajmy o modlitwach w 
intencji dzieci i młodzieży przebywającej na wakacjach. Przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu 

zmieniają się godziny odprawiania Mszy Świętych w naszej parafii:    We wszystkie niedziele lipca i sierpnia będą odprawiane Msze 
św. o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.30 (nie Będzie Mszy Świętej o 18.00). W dni powszednie będą dwie Msze św.: poranna 
o godz. 7.00 i wieczorna o godz. 18.00. Spowiedź 15 minut przed Mszą św. 
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU Z ASYŻU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom – w czwartki o godz. 18.00 
► 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. 17.30. Adoracja w miesiącach letnich trwa do godz. 18.00  
► 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  
►  GRUPY I WSPÓLNOTY PARAFIALNE: 

AKCJA KATOLICKA –Prezes POAK- Maria Dąbrowska, Asystent Kościelny – ks. Tadeusz Socha 
CHÓR TON –Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.  
SCHOLA – p. Paulina Twardowska – organistka i Grzegorz Krautsztrung - gitara 
ASYSTA – Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 
ŻYWY RÓŻANIEC – Opiekun Ks. Prob. Wiesław Dura.  Codziennie członkowie  Apostolstwa Modlitwy modlą się na Różańcu 
w Intencjach Papieskich. Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. Zapraszamy wszystkich do 
modlitwy. 
 PAPIESKIE  INTENCJE: 
- NA LIPIEC: Ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone. 
Ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię 
z odnowionym zapałem i entuzjazmem. 
- NA SIERPIEŃ: Ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy pokoju na 
świecie. Ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.  

►  W LITURGII KOŚCIOŁA W MIESIĄCACH LIPCU I SIERPNIU WSPOMINAMY: 
Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej dziewicy - 6.07. śr Św. Jana Marii Vianneya, - 4.08. czw 
Św. Jana z Dukli, prezbitera - 8.07. pt      PRZEMIENIENIE PAŃSKIE (święto) - 6.08. sb 
ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY (święto) - 11.07. pn   Św. Dominika, prezbitera - 8.08. pn 
Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp i męczennika - 12.07. wt   ŚW.TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEW I MĘCZ(święto)9.08. wt 
Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta  - 13.07. śr    ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA (święto) - 10.08 śr 
Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła - 15.07 pt   Św. Klary, Dziewicy - 11.08. czw 
NMP z Góry Karmel - 16.07. sb.     WNIEBOWZIĘCIA NMP (uroczystość) - 15.08. pn 
Bł. Czesława - 20.07. śr.      Św. Jacka, prezbitera - 17.08. śr 
Św. Marii Magdaleny - 22.07. pt     Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła - 20.08 sb 
ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY I PATRONKI EUROPY (święto)-  23.07. sb  NMP Królowej - 22.08.  pn 
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA (święto) - 25.07. pn    ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA (święto) - 24.08 śr 
Świętych Joachima i Anny Rodziców NMP - 26.07. wt   NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ  (uroczystość) - 26.08. pt 
Św. Marty - 29.07. pt       Św. Moniki - 27.08. sb 
Św. Alfonsa Marii Liguoriego, bp i doktora Kościoła  - 1.08. pn   Męczeństwa św. Jana Chrzciciela  - 29.08. pn 
NMP Anielskiej /Porcjunkuli (w kościołach franciszkańskich) - 2.08. wt 

LIPIEC w tradycji Kościoła, to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa (uroczystość Najdroższej Krwi 
Jezusa Chrystusa obchodzona 1 lipca została usunięta z kalendarza Kościoła w 1969 r. Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa czczona 
jest w całym Kościele w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Zgromadzenia, żyjące według 
duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą jednak święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa 1 lipca jako uroczystość.). Szanując dawną 
tradycję Kościoła i  mając świadomość, że właśnie w lipcu życie chrześcijańskie osłabia się, a życie ziemskie nabiera rozmachu i w 
tym ferworze tryumfuje zło sięgnijmy po pomoc, a znajdziemy ją we Krwi Chrystusa. Starajmy się więc w tej intencji codziennie 
odmawiać Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa. (To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy 
(Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca 2001 r. ) 

 
► W MIESIĄCU LIPCU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY PIĄTEK – 1 lipca (pamiętamy  o spowiedzi św. pierwszopiątkowej i mszy św. w intencji wynagradzającej 
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - godz. 7.00 i 18.00). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym 
Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA – 2 lipca (pamiętamy o mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy 
jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.) 
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- PIERWSZA NIEDZIELA LIPCA– 3 lipca - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

- PIERWSZY CZWARTEK – 7 lipca (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów, zapraszamy na adorację 
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00).  
►2 lipca w sobotę – 50 rocznica śmierci Jana Brzechwy (1898-1966) – poety, satyryka, tłumacza. Właściwie nazywał się Jan Wiktor 

Lesman, ps. Szer-Szeń, Inspicjent Brzeszczot, był pochodzenia żydowskiego, napisał wiele znanych bajek i wierszy dla dzieci oraz 
satyrycznych tekstów dla dorosłych, tłumaczył z literatury rosyjskiej. Był wnukiem  warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda Lesmana, 
a przy tym kuzynem (po stronie ojca) poety Bolesława Leśmiana. 

►5 lipca we wtorek -135. rocznica urodzin Augusta Hlonda (1881-1948), kardynała, prymasa Polski, salezjanina, 
Sługi Bożego. Proces beatyfikacyjny Augusta Hlonda trwa od 1992. 
►6 lipca w środę - wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej jest patronalnym Dniem Apostolstwa Chorych 

► 11 lipca w poniedziałek – przypada 4 rocznica nominacji Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka 
Jędraszewskiego.   Pamiętajmy o modlitwie w intencji Jubilata. Niech Bóg obdarza go potrzebnymi 
łaskami, by prowadził szczęśliwie swoją owczarnię do Jezusa. 

►12 lipca we wtorek – 20 rocznica śmierci Grzegorza Palki (1950-1996) działacza związkowego i polityka 

związanego z Łodzią 

►13 lipca w środę - 58. rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka. Otoczmy 
czcigodnego Jubilata modlitwą, życząc mu niegasnącej mocy Ducha Świętego, niech dobre zdrowie i siły 
wspierają go w służbie Jezusowi.  

►15 lipca w piątek 

 - 606. rocznica bitwy pod Grunwaldem (1410) 

- 140 rocznica śmierci Aleksandra Fredry, poety, komediopisarza epoki romantyzmu (1793-1876) 

►19 – 25 lipca Światowe Dni Młodzieży w Archidiecezji Łódzkiej 
►25 – 31 lipca 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 
►27 – 31 lipca pielgrzymka Papieża Franciszka do Polski. 
►23 lipca w sobotę - 65 rocznica śmierci kardynała Adama Sapiehy (1867-1951) 

Adam Stefan Sapieha, Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha herbu Lis –biskup diecezjalny krakowski w latach 

1911–1951 (od 1926 arcybiskup metropolita), kardynał prezbiter od 1946, senator I kadencji w II Rzeczypospolitej Polskiej 

w latach 1922–1923. Przez historyków uznawany za jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła polskiego I połowy 

XX wieku. Nazywany Księciem Niezłomnym. 

►25 lipca w poniedziałek  
- Dzień kierowców pojazdów mechanicznych, których patronem jest św. Krzysztof. Błogosławieństwo samochodów i innych 
pojazdów mechanicznych. 
- 1000. rocznica urodzin Kazimierza I Odnowiciela (1016-1058). 

Kazimierz I Karol Odnowiciel – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 
(z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy. Po śmierci ojca, w 1034 r. objął władzę w zniszczonym 
kryzysem lat poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze 
sprzeciwem możnowładztwa. Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec. 
W kraju zapanował chaos. Brak centralnej władzy spowodował samowolę, a nawet utworzenie na 
części terytorium niezależnego państewka Masław na Mazowszu). Doszło do powstania ludowego, 
a w 1039r. (?) najazdu księcia Czech Brzetysława. Dopiero w 1039 r., a być może 1040 Kazimierz 
powrócił do kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej. 
W polityce zagranicznej oparł się na sojuszu z Rusią. W 1047r. ostatecznie pokonał Masława 
i przywrócił polskie panowanie na Mazowszu. Przeniósł z Gniezna do Krakowa główny ośrodek 
władzy państwowej i odnowił tamtejsze biskupstwo. Ufundował opactwo benedyktynów w Tyńcu 
(1044). Zbrojnie opanował też zagarnięty przez Czechów Śląsk (1050), jednak na zjeździe 
w Kwedlinburgu w 1054r. zgodził się płacić za niego Czechom coroczny trybut. 

►26 lipca we wtorek – we wspomnienie Rodziców NMP świętych Joachima i Anny otaczamy modlitwą i gestami wdzięczności 
swoich rodziców, dziadków, emerytów. W Brzezinach uroczystość św. Anny, Głównej Patronki Miasta. 
►29 lipca – 593 rocznica (1423) nadania Łodzi praw miejskich a tym samym przywilejów handlowych przez króla Władysława 
Jagiełło w Przedborzu nad Pilicą, (prawo odbywania targów we środy i dwóch jarmarków rocznie). 
►31 lipca w niedzielę – w kościołach  zbiórka ofiar do puszek na dzieła Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

SIERPIEŃ jest miesiącem poświeconym Najświętszej Maryi Pannie, miesiącem licznych pielgrzymek do sanktuariów 
maryjnych. 21 sierpnia wyrusza 91 Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Jest to również miesiąc modlitw o trzeźwość narodu 
polskiego. Zachęcamy do podjęcia abstynencji.  

► W MIESIĄCU SIERPNIU  PRZYPADAJĄ: 
- PIERWSZY CZWARTEK – 4 sierpnia (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów, zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00). 
- PIERWSZY PIĄTEK – 5 sierpnia (pamiętamy o spowiedzi św. pierwszopiątkowej i mszy św. w intencji wynagradzającej 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - godz. 7.00 i 18.00). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym 
Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA – 6 sierpnia (pamiętamy o mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo pierwszosobotnie, 
traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi). 

- PIERWSZA NIEDZIELA SIERPNIA– 7 sierpnia - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  
► 1 sierpnia w sobotę  
- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - W tym roku przypada 72 rocznica wybuchu powstania. W Bazylice 
Archikatedralnej - Msza św. o godz. 12.00. Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony 
jest na wieży bazyliki katedralnej. Jest to też rocznica śmierci łódzkiego kapłana – Sł. Bożego ks. Tadeusza Burzyńskiego, który 
zginął pierwszego dnia Powstania Warszawskiego. 
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- Dzień Modlitw za Spowiedników i Teologów Moralistów.  
Sakrament pokuty i pojednania, to obok Eucharystii, jeden z sakramentów, które najbardziej przemieniają człowieka. On 
nie tylko przyczynia się do naszego nawracania się ku Bogu, ale także pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia. Dobrze 
więc, że jest taki czas, w którym więcej modlitwy będzie płynąć w intencji naszych stałych spowiedników i kierowników 

duchowych. Być może będzie to także okazja, by móc pomodlić się o dobrego spowiednika dla siebie. 
►2 sierpnia we wtorek -  NMP Anielskiej - w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny 
Porcjunkuli. Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej oraz 
Wyznania Wiary; sakramentalna spowiedź oraz przystąpienie do Komunii św. oraz modlitwa wg intencji 
Ojca Świętego; wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 
►3 sierpnia w środę  
- 20 rocznica śmierci śp. bp. Józefa Rozwadowskiego (+1996) 
- 115. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), kardynała, prymasa Polski 
► 9 sierpnia we wtorek 
-  95 rocznica powołania Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi 
– 25 rocznica śmierci (1991) pierwszych polskich misjonarzy męczenników z Peru o. Michała Tomaszka 
i o. Zbigniewa Strzałkowskiego 
►10 sierpnia w środę – 82 rocznica śmierci śp. bp. Wincentego Tymienieckiego (+1934). Jest pochowany 
w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi. 

►12 sierpnia  w piątek – 8 rocznica śmierci poprzedniego proboszcza naszej parafii śp.ks. Jana Wiktorowskiego (+2008) 
►14 sierpnia w niedzielę – W Pabianicach uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego. W kościołach archidiecezji łódzkiej - 
zbiórka ofiar na tacę na budowę Centrum Studiów św. Jana Pawła II w Łodzi. 
►15 sierpnia w poniedziałek  
-  Uroczystość Wniebowzięcia NMP jest dniem wolnym od pracy i świętem nakazanym w Kościele z obowiązkiem 
uczestniczenia we mszy św. Msze święte w naszym kościele odprawiane będą w porządku niedzielnym. Tego dnia 
obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów odbywa się na Mszy św. po modlitwie po Komunii św. 
-  Dzień Wojska Polskiego 
- 96 rocznica Cudu nad Wisłą – Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 9.30 
- 79 rocznica śmierci pierwszego proboszcza naszej parafii śp. Ks. Kajetana Nasierowskiego (+1937) 
► 16 sierpnia przypada 201 rocznica urodzin św. Jana Bosko (1815 -1888), włoskiego księdza, założyciela zgromadzenia salezjanów 
i salezjanek, kanonizowanego w 1934r. 
► 21 sierpnia w niedzielę wyrusza 91 Łódzka  Pielgrzymka na Jasną Górę. 
► 23 sierpnia  we wtorek - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, znany również jako Międzynarodowy Dzień 
Czarnej Wstążki.  

Święto, zaproponowane przez Parlament Europejski w 70. Rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow. Święto ma być Dniem 
Pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych oraz czczenia ich pamięci w godny i bezstronny sposób. 
Obchody Dnia mają na celu upamiętnienie ofiar masowych deportacji i eksterminacji w czasach stalinizmu i nazizmu, 
a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju i stabilizacji europejskiego kontynentu. 

► 25 sierpnia w czwartek – 111 rocznica urodzin św. s. Faustyny (Helenki) Kowalskiej patronki Łódzi 
►26 sierpnia w piątek - Uroczystość NMP Częstochowskiej jest patronalnym świętem Pomocników Maryi Matki Kościoła. 
Dodatkowa Msza św. w naszym kościele - o godz. 9.00  
►27 sierpnia w sobotę - 111 rocznica chrztu św. Helenki Kowalskiej w Świnicach Warckich 
► 31 sierpnia w środę - Ogólnopolski Dzień Solidarności - rocznica zalegalizowania Solidarności.  
     36 lat temu 31 sierpnia 1980 roku podpisano Porozumienia Sierpniowe i zalegalizowano NSZZ „Solidarność” 
► 9 września 2016 w piątek -Kanonizacja Matki Teresy z Kalkuty będzie jednym z najważniejszych wydarzeń trwającego Roku 
Miłosierdzia. 

Matka Teresa - zakonnica, urodzona w 1910 roku w Skopje, została beatyfikowana sześć lat po swej śmierci przez Jana 
Pawła II w 2003 roku, po najkrótszym w historii Kościoła procesie beatyfikacyjnym. Papież Franciszek, który w grudniu 
uznał cud za wstawiennictwem zakonnicy, powiedział, że poznał ją w 1994 roku w czasie synodu w Watykanie 
i zapamiętał jako osobę, która "mówiła zawsze to, co chciała". - Siedziała koło mnie podczas prac synodu. Podziwiałem jej 
siłę, zdecydowanie w jej wystąpieniach - opowiadał papież. Zażartował też: "Gdyby była moją przełożoną, bałbym się". 
 Siostry Misjonarki Miłości zapraszają do uczestnictwa w nowennie przed kanonizacją bł. Matki Teresy 
z Kalkuty. Program znajduje się w gablocie informacyjnej przed kościołem. 

 
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/ 

 

Papież Franciszek na Jasnej Górze – 28 lipca 2016 

Ojciec Święty przybędzie do częstochowskiego sanktuarium 28 lipca i tutaj będzie celebrować 

Mszę w 1050. rocznicę Chrztu Polski. W ten sposób papież Franciszek wypełni pragnienie Pawła VI, 

który w 1966 roku chciał uczestniczyć w obchodach 'Sacrum Poloniae Millennium', jednak ówczesna 

władza komunistyczna uniemożliwiła papieżowi udział w tym wydarzeniu. 

Po wylądowaniu na lądowisku przy klasztorze jasnogórskim i powitaniu, papież Franciszek 

wsiądzie do papamobile, aby przejechać między wiernymi zebranymi na błoniach oraz w alei przed 

sanktuarium. Po pozdrowieniu zgromadzonych papież uda się do klasztoru na Jasnej Górze i kaplicy 

Cudownego Obrazu Matki Bożej. Podobnie jak jego poprzednicy odwiedzający Jasną Górę: Jan Paweł II 

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://www.aklodz.pl/
http://ak.org.pl/
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i Benedykt XVI, złoży pod cudownym obrazem „Złotą Różę” – najwyższe odznaczenie przyznawane najbardziej znaczącym 

sanktuariom świata.  

Następnie nastąpią przygotowania do celebracji Mszy Świętej z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, która planowana jest 

na godz. 10.30.  Ta Msza Święta jest wydarzeniem o znaczeniu ogólnopolskim, w ramach Roku Jubileuszowego 1050. rocznicy 

Chrztu Polski. 

We Mszy św. wezmą udział polscy biskupi oraz przedstawiciele innych Konferencji Episkopatów, a także przedstawiciele 

władz rządowych i samorządowych, prezydent Andrzej Duda, polscy posłowie i senatorowie, a także członkowie korpusu 

dyplomatycznego. W liturgii wezmą udział delegacje z każdej polskiej diecezji. Postarajmy się uczestniczyć osobiście w tych 

wydarzeniach.   Opracowała M. Mazurkiewicz na podstawie informacji zamieszczonych na  http://papiez.wiara.pl 

 

Archidiecezja Łódzka i Łódzka Kolej Aglomeracyjna organizują dwa przejazdy specjalne do Częstochowy 

w dniu 28. lipca dla pielgrzymów na SPOTKANIE Z OJCEM ŚW. FRANCISZKIEM NA JASNEJ GÓRZE. 

Pielgrzymi z naszej parafii wyruszą pociągiem z dworca Łódź – Kaliska o godz. 02.25 i przyjadą do 

Częstochowy o godz. 04.00. Pociąg nie zatrzymuje się po drodze z wyjątkiem Piotrkowa Trybunalskiego. 

Powrót: Wyjazd z Częstochowy o godz. 14.39, przyjazd do Łodzi Kaliskiej o 16.29. Koszt przejazdu w obie 

strony 40,- zł (38,- zł bilet i 2,- zł ubezpieczenie). Zapisy w kancelarii parafialnej do 7. lipca włącznie. 

Światowe Dni Młodzieży 25 – 30 lipca 2016 

Światowe Dni Młodzieży to wielkie święto dla nas wszystkich. Do naszego kraju przyjadą rzesze 

młodych pielgrzymów, którzy szukają czegoś więcej i pragną spędzić w Polsce, w Krakowie - czas 

szczególnej łaski. Jako gospodarze będziemy mieć okazję, by poznać i posłuchać tego, jak wierzą i czym 

żyją młodzi z całego świata. Będzie to także wyjątkowa okazja, która może się nieprędko 

powtórzyć, aby podzielić się z ludźmi z innych stron świata polską tradycją, kulturą 

i słowiańską serdecznością.  

Pamiętajmy jednak, że nasi młodzi przyjaciele przybywają do nas po to, by spotkać 

Chrystusa, Ojca  Świętego i swoich rówieśników. Będziemy się wspólnie modlić, słuchać, dzielić 

świadectwem wiary; każdy z nas ma szansę zaczerpnąć z tego spotkania nowe siły i nowego ducha! 

Młodzi przybywają jako pielgrzymi - przyjmijmy ich, jak zachęca św. Piotr (1P 4,9) w duchu 

gościnności. Wielu przyjmie pielgrzymów w swoich rodzinnych domach. Niech błogosławieństwo 

Boże zstąpi na nasze domy i nasze rodziny! 

Światowe Dni Młodzieży poprzedzone będą Dniami w diecezjach.  

Dni w archidiecezji łódzkiej - Łódź Świętego Połowu  19-25 lipca 2016 

W ramach Dni w Diecezjach młodzież, która będzie gościła w Archidiecezji Łódzkiej będzie 

miała za zadanie zbudować Łódź Piotrową. Każdy z regionów będzie miał za zadanie zbudować 

jeden z elementów prawdziwej łodzi i zaznaczyć na niej swój ślad . Młodzi goście będą mieli 

możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii, a w godzinach popołudniowych każdy będzie 

mógł wybrać coś dla siebie spośród przygotowanych przez nas spotkań o charakterze modlitewnym, 

rekreacyjnym, muzycznym i sportowym. W dniu przyjazdu, po zakwaterowaniu do rodzin 

i wspólnym, domowym posiłku uczestnicy Dni w Diecezjach będą uczestniczyć w 

grach i zabawach integracyjnych organizowanych przez poszczególne regiony 

a wieczorem spotkają się na wspólnej modlitwie. Każdy dzień pobytu 

w naszej archidiecezji będzie miał inny charakter i temat i tak: Dzień 1/ 21 

lipca - „Moja Łódź”, Dzień 2/ 22 lipca „Krzyż masztem mojej łodzi”, 

Dzień 3/23 lipca „Moja busola wartości”, Dzień 4 /24 lipca to niedziela - 

do godziny 14:00 będzie czasem zorganizowanym przez rodziny goszczące - obiad u rodzin, o 15.00 

w Arenie Łódzkiej odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta Rozesłania koncelebrowana przez 

Metropolitę Łódzkiego. O godz. 17:00 odbędą się koncerty, pikniki i zabawy taneczne, pokaz sztucznych 

ogni itp. (dla wszystkich uczestników i rodzin goszczących z całej Archidiecezji. Ostatni Dzień 5/ 25 lipca 

nastąpi pożegnanie uczestników i wyjazd do Krakowa. 

Kolorystyka. Logo ŚDM 2016, wizerunki patronów: św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II oraz wygląd ołtarzy w Brzegach i na 

Błoniach krakowskich utrzymane są  w jednakowej kolorystyce, gdzie podstawowymi barwami są kolory: czerwony, niebieski i żółty. Kolory te 

kojarzą się z  Miłosierdziem Bożym, barwami papieskimi i kolorystyką herbu Krakowa. Czerwono niebieski płomień bezpośrednio nawiązuje 

do obrazu Miłosierdzia Bożego  wg objawienia s. Faustyny. Podstawowe elementy na logo ŚDM to krzyż uosabiający Chrystusa. Żółte koło 

w sylwetce Jezusa obrazujące głowę Jezusa Miłosiernego jest symbolem młodzieży . Miejscem spotkania jest cała Polska (czerwony kontur 

granic), a szczególnie Kraków zaznaczony tym samym symbolem co młodzież – żółte koło. Symbol Łodzi Piotrowej utrzymany jest w tej 

samej kolorystyce. Jest bardzo wymownym symbolem nawiązującym do nazwy i herbu naszego miasta. Przedstawia on łódź której masztem jest 

krzyż, a tchnienie Ducha Świętego prowadzi młodych ludzi znajdujących się na tej łodzi. 

http://papiez.wiara.pl/
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Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży zaprezentował wizualizacje ołtarzy, które powstaną w Brzegach i na 

krakowskich Błoniach. To na nich odbędzie się wspólna Eucharystia w czasie Światowych Dni Młodzieży - najważniejszy 

moment spotkań młodzieży z papieżem Franciszkiem. http://www.gazetakrakowska.pl 

Modlitwa w intencji ŚDM 2016 

„Boże, Ojcze Miłosierny, który 

objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu 

Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas 

w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie 

zawierzamy dziś losy świata i każdego 

człowieka”. Zawierzamy Ci szczególnie 

ludzi młodych ze wszystkich narodów, 

ludów i języków. Prowadź ich 

bezpiecznie po zawiłych ścieżkach 

współczesnego świata i daj im łaskę 

owocnego przeżycia Światowych Dni 

Młodzieży w Krakowie. 

Ojcze niebieski, uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia. Naucz nieść wiarę wątpiącym, nadzieję 

zrezygnowanym, miłość oziębłym, przebaczenie winnym i radość smutnym. Niech iskra miłosiernej miłości, 

którą w nas zapaliłeś, stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi. 

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. 

Święty Janie Pawle II, módl się za nami. 

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 

Nowy ministrant, podsumowanie konkursów Małego Franciszka  

W niedzielę 19 czerwca w naszej parafii do grona Liturgicznej Służby Ołtarza został przyjęty nowy 

ministrant. Uroczyste słowa ślubowania przyjął od kandydata ksiądz Stefan odprawiający mszę św. o godz. 

11.00. Po ślubowaniu nastąpiło nałożenie komży i błogosławieństwo dla nowego ministranta. Serdecznie 
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gratulujemy i życzymy wytrwałości i radości z pełnienia służby przy ołtarzu Pańskim oraz duchowego 

rozwoju w gronie wspólnoty Liturgicznej Służby Ołtarza.  

Tego dnia po mszy św. nastąpiło również podsumowanie konkursów Małego Franciszka. Nagrodzone 

zostały dzieci, które swoimi uczynkami miłosierdzia, zapisanymi na odrysowanych swoich dłoniach, 

tworzyły Drzewo Życia Roku Miłosierdzia oraz te dzieci, które swe uczynki zapisywalny na symbolicznych 

karteczkach czerwonych, niebieskich i żółtych – kolorach ŚDM 2016. Dzieci, które pozostały po mszy św. 

mogły dopasować oraz połączyć ze sobą poszczególne elementy loga Światowych Dni Młodzieży 

w Krakowie i Łodzi Piotrowej i przypiąć je na tablicy. (Zdjęcia na ostatniej stronie) 
    

Najświętszej Maryi Panny Anielskiej – Odpust Porcjunkuli 

2 sierpnia 

Mała kapliczka, 2 km na południe od Asyżu była w ruinie kiedy 

przebył do niej po raz pierwszy św. Franciszek. Odbudował ją zimą 
1207/1208 roku i tu zamieszkał. Tu też usłyszał słowa powołania, 
nałożył na siebie habit, przepasał się sznurem i zaczął nauczać. Gdy 
zgromadził wokół siebie pierwszych naśladowców, Braci Mniejszych, 
mała kapliczka stała się domem macierzystym zakonu św. Franciszka. 

Matka Boska Anielska. Taką nazwę miała ta kapliczka za czasów św. 
Franciszka. Nie jest wykluczone, że on sam tak ją nazwał, gdyż jak 

głosi legenda często słyszano nad kapliczką głosy anielskie. Porcjunkula. Ta nazwa również znana była za czasów 
św. Franciszka i być może przez niego wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. 
Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, a również do posesji przy niej leżącej, także 
niewielkiej. Do dziś kapliczna należy do najmniejszych sanktuariów na świecie. W Porcjiunkuli również schroniła się 
św. Klara z Offreduccio i tu w 1212 roku odbyły się jej obłóczyny. 

W XVI wieku wybudowano w tym miejscu wielką świątynię, przebudowaną w wieku XIX, a Porcjunkula 
w stanie pierwotnym znalazła się wewnątrz tej świątyni. 

Królowo Aniołów – módl się za nami - to jedno z wezwań Litanii 

Loretańskiej. Tytuł Matki Boskiej Anielskiej przypomina więc nam, że Maryja jest 
również królową istot najwyższych wśród stworzeń. Już Ewangelie zdają się 
wskazywać na rolę służebną aniołów wobec Najświętszej Maryi Panny: tak jest 

w scenie Zwiastowania, tak jest przy ukazaniu się aniołów pasterzom; tak jest 
wtedy, gdy anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do 
Egiptu. Ten sam anioł zawiadamia Józefa o śmierci Heroda. 

Podanie o św. Franciszku głosi, że mając objawienie Pana Jezusa i Matki 
Bożej w otoczeniu aniołów wyprosił, by wszyscy „po spowiedzi odbytej ze 
skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy mogli otrzymać odpust zupełny 
i przebaczenie wszystkich grzechów". Tak się też stało. Papież udzielił takiego 

odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kaplicy, które 
odbyło się dnia 2 sierpnia 1216 roku. Kolejni papieże rozszerzali je wraz ze 
wzrostem kultu Matki Boskiej Anielskiej. Powstawało wiele nowych sanktuariów 
i kościołów pod Jej wezwaniem. Dzisiaj odpust ten uzyskuje się w kościołach 
parafialnych spełniając zwyczajne warunki: pobożne nawiedzenie kościoła, 

odmówienie w nim Modlitwy Pańskiej i Wyznania wiary oraz sakramentalna 
spowiedź i Komunia św. wraz z modlitwą w intencji Ojca świętego; wykluczone jest przywiązanie do jakiegokolwiek 

grzechu. W Łodzi także jest kościół i parafia pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej. Jest to kościół franciszkański 
i mieści się przy ul. Rzgowskiej 41A. Tam odpust 2 sierpnia obchodzony jest 

szczególnie uroczyście. 
Opracowała Maria Mazurkiewicz  

 

Św. Klara, dziewica   11 sierpnia  
Patronka telewizji 

Klara urodziła się w Asyżu w 1193 lub 1194 r. Była najstarszą z trzech córek pana 
Favarone z rycerskiego rodu Offreduccio i jego żony Ortolany. Jej matka, podczas ciąży, 
w trakcie modlitwy usłyszała słowa: "Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej 
niż słońce!" Pod wpływem tych słów nadała dziewczynce imię Klara (z języka łacińskiego clara - 
jasna, czysta, sławna). Gdy miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardone, 
przyszły św. Franciszek. Klara, gdy dorosła, poprosiła Franciszka, by zwrócił się z prośbą do 
biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci Mniejszych. W Niedzielę Palmową 28 marca 
1212 r. biskup wyraził zgodę. Tej samej nocy dziewczyna wymknęła się z domu, by oddać życie 
Chrystusowi. Schroniła się w Porcjunkuli. Z rąk św. Franciszka otrzymała zgrzebny habit i welon 
zakonny. Tak odbyły się jej obłóczyny i tak powstał II zakon (klarysek) pod pierwotną nazwą 



8                   Lipiec, Sierpień 2016  Głos Świętego Franciszka nr 70/71 

"Ubogich Pań". Po pewnym czasie przyłączyła się do niej jej siostra, bł. Agnieszka. Franciszek wystawił siostrom mały klasztor 
przy kościółku św. Damiana. W 1215 roku Innocenty III nadał zakonowi Klary "przywilej ubóstwa". Siostry nie mogły posiadać 
żadnej własności, a powinny utrzymywać się jedynie z pracy swoich rąk. Odtąd San Damiano stało się kolebką nowego Zakonu. 
Wstępowały do niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko i wybierając skrajne ubóstwo. Klara dokonywała już za 
życia cudów - cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod koniec życia 
doznała cudownej łaski; kiedy bowiem nadeszła noc Narodzenia Pańskiego, osłabiona i chora Klara pozostała na swym posłaniu. 
Otrzymała jednak łaskę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim kościele z udziałem Franciszka i jego braci. Z tego 
też powodu św. Klara została patronką telewizji. Po śmierci św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na jej barki. Klara 
w klasztorze św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11 sierpnia 1253 r. 
umarła. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. 
http://brewiarz.pl 

 

 

Brama Święta (13)  
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 dwunasty:  Raj dla Łotra  
Dziś ze mną będziesz w Raju 

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, 
drugiego po lewej Jego stronie… Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu… Lecz drugi, 
karcąc go, rzekł:… Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: 
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju (por. Łk 23, 33–493). 

 Kolejna płaskorzeźba Bramy Świętej proponuje nam scenę z XII stacji Drogi Krzyżowej, tzn. 
Ukrzyżowanie Jezusa między dwoma mordercami, których ludzka sprawiedliwość przydzieliła Jezusowi jako 
towarzyszy męki. Artysta nie ukazał nam innych postaci stojących wokół krzyża, jak opisują to Ewangelie. Ani 
ludu, który Go wyśmiewał, ani tego, który patrzył obojętnie na drzewo męki i był zadziwiony brakiem interwencji 
Bożej.Ani żołnierzy rzymskich uczestniczących w makabrycznej zabawie. Ani Jego znajomych i przyjaciół 
stojących z daleka, którym ciąży na sumieniu to „stanie z daleka”. Wśród ludzi świadczących za umierającym 
Jezysem pierwsze miejsce zajmuje jeden z pospolitych przestępców skazanych przez władze rzymskie za 
popełnione zbrodnie. Jego drugi towarzysz niedoli przyłącza się do chóru ludzi obrzucających obelgami 
cierpiącego Jezusa.On natomiast staje po stronie Chrystusa i karci poprzedniego za bluźnierstwa, którymi 
wypełnia ostatnią chwilę swego życia. Intuicyjnie czując, że ten ukrzyżowany Jezus, wiszący między nimi, był 
oczekiwanym Mesjaszem, poprosił Go zaledwie o krótką pamięć o nim, kiedy przyjdzie powtórnie na ziemię 
w dniu ostatecznym. Chrystus wysłuchuje jego prośbę o zbawienie i udoskonala zapewnieniem zbawienia, które 
otrzyma natychmiast po śmierci: Dziś ze mną będziesz w raju. Św. Augustyn zazdrościł temu łotrowi: Po całym 
życiu poświęconym kradzieży ukradł Raj w ostatnim momencie swego życia”. 

Z pewnością nie ma takiej przepaści duchowej biedy, która nie mogłaby być rozświetlona przez łaskę 
Bożą i z której Bóg nie jest w stanie wydźwignąć.Nawet w ostatnich chwilach życia dobry Pasterz szuka 
zagubionej owcy. Dwunasty panel Bramy Świętej jasno pokazuje tę myśl: twarze oraz spojrzenia dobrego łotra 
i Jezusa spotykają się, podczas gdy drugi złoczyńca odwraca głowę w inną stronę, nie patrząc na Tego , który 
umiera za grzechy wszystkich ludzi. 

W następnym odcinku: „Panel trzynasty Bramy Świętej – UKAZANIE SIĘ TOMASZOWI”  

 

A ja jestem szczęśliwa 
Kącik Siostry Kingi. Zamieszczamy w nim radosne opowiadania, wierszyki, pełne humoru 
dowcipy lub zagadki z bogatego zbioru Siostry Kingi:  
 

Pracuj duszą miłując Boga nade wszystko,  Pracuj sercem ćwicząc się w miłości 

bliźniego, Pracuj myślą trzymając ją nie oderwaną od Krzyża Chrystusowego, 

Pracuj ręką, służąc ubogim i chorym, jakbyś samemu Jezusowi służył, 

Choćbyś na siłach upadał, nie daj się zachwiać w wierności Twojej. 

Nie szukaj zapłaty na ziemi, nie pracuj dla siebie, Ale dla Boga i dla bliźnich. 

* * * * * 

Dziecko ateistów do matki: 

- Mamo, czy Pan Bóg wie, że w Niego nie wierzymy 

* * * * * 
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Papież Leon XIII znany był z cierpliwości jaką pozował do portretów, nawet miernym 

talentom malarskim. Raz został sportretowany przez jakiegoś marnego artystę. Portret 

wypadł nieszczęśliwie, ale artysta prosił papieża o umieszczenie pod portretem swego 

autografu. Papież wziął pędzel do ręki i napisał następujące słowa: „Jan 6,20 – Leon 

XIII.” Malarz uszczęśliwiony łaskawością papieża pobiegł do domu wyszukał w 

Ewangelii św. Jana odpowiedni wiersz i dowiedział się, co zostało zawarte w podpisie: 

„Nie lękajcie się, jam jest”  

 

 
                                                    Wolna niedziela 

31 maja br. minęło 18 lat od ukazania się listu apostolskiego Jana Pawła II o świętowaniu niedzieli 

„Dies Domini” oraz 17 lat od VI Tygodnia Społecznego zorganizowanego przez Akcję Katolicką 

poświęconego również temu tematowi. Przeżywanie niedzieli stanowi ważny problem religijny 

i społeczny, dlatego podczas obrad VI Tygodnia Społecznego był on dyskutowany w odniesieniu 

do różnych aspektów naszego życia: wiary, kultury, obyczajów, gospodarki , ustawodawstwa. 

Akcja Katolicka była jednym z pierwszych środowisk w Polsce, które podjęło ten temat 

w odpowiedzi na list apostolski „Dies Domini”. 

Wzrastająca ilość małych i dużych sklepów, często czynnych w niedzielę, oraz zatrudnionych 

w tych sklepach pracowników, dała impuls do ponownego upomnienia się przez NSZZ Solidarność 

o wolną od pracy niedzielę. 

W wyniku dwóch spotkań zorganizowanych przez NSZZ SOLIDARNOŚĆ  – Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i 

Ubezpieczeń, na które zaproszono również Akcję Katolicką, powołano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o 

ograniczeniu Handlu w niedzielę oraz opracowano projekt tej Ustawy. Projekt został złożony u Marszałka Sejmu RP, który w 

dniu 2 czerwca 2016 r. wydał postanowienie nr 14  o przyjęciu zawiadomienia  o utworzeniu Komitetu. Sprawę  ograniczenia 

handlu w niedzielę poparli też biskupi obradujący na 373 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Słowo zawarte w 

komunikacje potwierdziło dobrze obrany kierunek wsparcia inicjatywy przez Akcję Katolicką. Warto też wspomnieć wcześniej 

prowadzoną przez AK kampanię „W niedzielę nie kupuję”. 

Mając na uwadze nie tylko religijny, ale tez społeczny aspekt problemu pracy w niedzielę, zwracamy się z prośbą do   Prezesów  

Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej, a także do Członków Parafialnych Oddziałów AK o podjęcie trudu zbierania 

podpisów na załączonych formularzach oraz zwrotne przekazanie ich na adres biura KIAK, aby łącznie przekazać je do komitetu 

inicjatywy ustawodawczej. Niech prowadzenie kampanii prowadzi do pozytywnego zakończenia sprawy i przyczyni się do tego, 

aby niedziela była rzeczywiście dniem dla Boga i dla rodziny. 

Elżbieta Olejnik, koordynator inicjatywy z ramienia Zarządu KIAK 

 

 

 

W naszej parafii również były 

zbierane podpisy pod 

projektem Ustawy o 

ograniczeniu Handlu w 

niedzielę. Listy do podpisu 

będą wyłożone również 

w kolejne dni lipca. 

 

Mapa pokazuje kraje 

w których obowiązuje zakaz 

handlu w niedziele i święta 
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Mały Franciszek 
 Drogie Dzieci – nastały wakacje. Gdziekolwiek nie wyjedziecie – 

nad morze, czy w góry, na wieś czy do innych miast i miasteczek – 

wszędzie znajdziecie, bliżej lub dalej, kościół lub kaplicę czyli Dom 

Boży. Tam zawsze czeka na Was ten sam Pan Jezus, 

ta sama Matka Boża. Tam zawsze możecie się z Nimi 

spotkać na takiej samej Mszy św. i spojrzeć w Jego 

oblicze.  W miesiącu sierpniu szczególnie 

pamiętajcie o Matce Bożej. Wspominać będziemy 

Jej Wniebowzięcie (15 sierpnia) oraz  czcić Ją 

będziemy w Jej w jasnogórskim obrazie 

(26 sierpnia). Sierpień, to również czas pielgrzymek do miejsc świętych.  

Czy pamiętacie o naszym konkursie Selfie z Jezusem ? Niech Wasze zdjęcia będą 

radosnym obrazem i pamiątką Waszych spotkań z Maryją i Jej Synem.  

Na Wasze prace czekam do trzeciej niedzieli września, a kiedy spotkamy się po mszy św. o godz. 11.00 

podsumujemy nasz konkurs.  
 

 

 

 

 

 

                          Do zobaczenia. Pozdrawia Was - Wasz Anioł 
 

Pierwsi polscy błogosławieni misjonarze męczennicy 

7 czerwca po raz pierwszy w Kościele obchodziliśmy wspomnienie 

liturgiczne błogosławionych misjonarzy-męczenników:  

Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego.  

9 sierpnia mija 25 rocznica ich śmierci.  

5.12.2015r dwóch polskich franciszkanów: o. Michał Tomaszek 

i o. Zbigniew Strzałkowski oraz włoski ksiądz Alessandro Dordi zostali 

wyniesieni na ołtarze i ogłoszeni błogosławionymi. Podczas Mszy św. na 

stadionie Stulecia w Chimbote w Peru z udziałem tysięcy wiernych aktu 

beatyfikacji w imieniu papieża Franciszka dokonał kard. Angelo Amato. 

"Język trzech naszych męczenników - miłości, pokoju i pojednania był 

prawdziwym „świetlistym szlakiem”, który jako jedyny może doprowadzić 

ludzi do Boga i szczęścia - powiedział prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Misjonarze zostali zamordowani 9 sierpnia 

1991 r. w przez maoistowskich bojówkarzy ze "Świetlistego Szlaku" w Pariacoto w Peru, a ks. Alessandro Dordi zginął 

męczeńsko w tym samym roku.  

W tym roku po raz pierwszy obchodziliśmy ich wspomnienie. 7 czerwca to data ich święceń. 30 lat temu (w 1987 roku) w 

kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza we Wrocławiu 0. Zbigniew przyjął  święcenia prezbiteratu, a o. Michał – 

diakonatu.  

O. Michał Tomaszek urodził się 23 września 1960 r. w Łękawicy k. Żywca. Tato Michała zmarł w 1969 r., 

pozostawiając wdowę z czworgiem dzieci. Michał pochodził z bogobojnej rodziny. Był ministrantem. Po ukończeniu Szkoły 

Podstawowej w Łękawicy naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Legnicy (Liceum 

Ogólnokształcące). Po maturze, w roku 1980, wstąpił do Zakonu. 8 grudnia 1985 r. w Krakowie uroczyście ślubował żyć na 

zawsze w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. 23 maja 1987 r. - o. dk. Michał został wyświęcony na prezbitera 

w Bazylice św. Franciszka w Krakowie przez bpa Albina Małysiaka CM. W czasie pracy duszpasterskiej w Pieńsku dowiedział 

się, że jego dwaj starsi współbracia - o. Zbigniew Strzałkowski i o. Jarosław Wysoczański - mają wkrótce wyjechać na misje do 

Peru. Zwrócił się wówczas z prośbą do swojego wyższego przełożonego o. Feliksa Stasicy o pozwolenie na podobny wyjazd. 

Prowincjał wyraził zgodę. Rok później, w lipcu 1989 roku, dołączył do nich i włączył się w pracę duszpasterską w Pariacoto. 

O. Zbigniew Strzałkowski urodził się w Tarnowie 3 lipca 1958 r. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Zawadzie, 

gdzie rodzice mieli gospodarstwo rolne. W 1973 r. rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Tarnowie. Egzamin 
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dojrzałości zdał w maju 1978 r. Jednocześnie uzyskał tytuł „technika mechanika”. W roku 1979 wstąpił do zakonu franciszkanów. 

Na całe życie związał się z Zakonem 8 grudnia 1984 r., składając publicznie śluby wieczyste. Święcenia prezbiteratu przyjął po 

studiach 7 czerwca 1986 r. we franciszkańskim kościele we Wrocławiu z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. 1 września 1988 r. udał 

się do klasztoru we Wrocławiu w celu rozpoczęcia przygotowań do wyjazdu na misje. 28 listopada 1988 r. wraz z o. Jarosławem 

Wysoczańskim udali się z Warszawy przez Moskwę do Limy. Po przybyciu na miejsce rozpoczęli intensywną naukę języka 

hiszpańskiego. Po kilku miesiącach rozpoczęli posługę kapłańską w nowej placówce zakonnej w Andach - w Pariacoto. 

 

Swoiste rekolekcje z Kubą Błaszczykowskim. 

Ten chłopak, to wzór godny naśladowania 
Lekcja życia, jaką daje właśnie 

młodym ludziom (i nie tylko) 

Kuba Błaszczykowski jest 

bezcenna. Młodzi potrzebują 

autorytetów, wzorów, postaw 

godnych do naśladowania. 

Błaszczykowski spokojnie może 

być takim wzorem. Całym swoim 

życiem daje nam wszystkim 

niespotykaną lekcję pokory, 

odwagi, wiary, patriotyzmu, woli walki, skromności, wytrwałości w dążeniu do celu i niezwykłego 

hartu ducha. 

Błaszczykowski często powtarza, że trzeba umieć się podnieść po upadku. Nikt nie wie tak dobrze jak on, ile trzeba było 

siły, by wstać po tym, co przeżył w dzieciństwie (ojciec na jego oczach zabił). Niejeden po takich doświadczeniach kończy 

w przydrożnym rowie lub więzieniu. Kuba został jednym z najlepszych piłkarzy. Myślę, że teraz wielu chłopaków, żyjących 

gdzieś na marginesie, będzie miało z kogo czerpać siły, by się odbić.  

To jest po prostu życie i trzeba je brać, jakim jest. Ja mam swoje, każdy z nas ma swoje i każdy jest odpowiedzialny za to, 

co wżyciu osiągnie, co zrobi i jakim będzie człowiekiem - mówił kiedyś w radiu RMF FM. 

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy bez skrępowanie mówi o swojej wierze w Boga. 

Najważniejsza jest dla mnie codzienna Eucharystia i czytanie Pisma Świętego. Czasami zwyczajnie, po ludzku, nie chce 

mi się. Modlitwa daje mi jednak siłę i staram się jej nie zaniedbywać. Wiem, że ani sława, ani pieniądze nie dają tyle radości, 

co bycie z Bogiem. Wiem, że moim nadrzędnym obowiązkiem jest przyznawać się do Chrystusa. W swoich wypowiedziach staram 

się dawać o Nim świadectwo. Z otrzymywanych listów wiem, że jest ono przez ludzi przyjmowane. Jestem zwykłym człowiekiem 

i moim nadrzędnym obowiązkiem jest głosić Chrystusa. Pan Bóg ma plan względem każdego, każdemu udziela odpowiednich 

darów, a naszym zadaniem jest ich nie zmarnować, lecz wykorzystać, dając świadectwo o Chrystusie – mówił Błaszczykowski, 

który po każdym golu, którego dedykuje mamie, robi znak krzyża. 

Bez skrępowania mówi też o patriotyzmie: Dla mnie „Polska” zawsze brzmiała dumnie - powiedział kilka dni temu 

w rozmowie z ”Łączy nas piłka”. Każdy mecz z orzełkiem na piersi jest dla mnie czymś wyjątkowym - mówił rok temu w RMF 

FM. Pięknie, mądrze, z dumą. 

Choć Błaszczykowski w 2015 roku zajął 5. miejsce wśród najlepiej zarabiających piłkarzy, to jednak ma zdrowy dystans 

do pieniędzy. W wywiadzie dla niemieckiej gazety „Taff” skomentował swoje zarobki. Piłkarz przyznał, że zarabia za dużo. 

Gram tylko w piłkę nożną, nie powinienem zarabiać więcej niż lekarz czy policjant – powiedział. 

Pięknie zachował się też Błaszczykowski po genialnym meczu z Portugalią, w którym nie strzelił karnego. Mało kto 

miałby tyle odwagi, by w świetle reflektorów powiedzieć: Chciałem stanąć przed kamerą, to dla mnie bardzo ważne. Nie 

chciałem chować się gdzieś za plecami innych. Tak jak powiedziałem biorę na klatę to, co się wydarzyło - podkreślił 

Kuba Błaszczykowski. 

Może polska drużyna nie awansowała do półfinału Euro 2016, ale dała swoim kibicom wiele radości i powodów do 

dumy. Bezcenne jest to, że przykład, jaki daje swoim życiem Błaszczykowski poszedł pod strzechy i wielu młodym 

chłopakom doda siły i skrzydeł. Tego jestem absolutnie pewna. Rekolekcje Kuby Błaszczykowskiego przyniosą owoce. 

Choć może to nadużycie, to jednak ciśnie się na usta - gloria victis!  

 
autor: Dorota Łosiewicz     http://wpolityce.pl 

Publicystka tygodnika "wSieci". Współprowadzi program Marcina Wolskiego "W tyle wizji" w TVP Info. Współautorka wywiadu rzeki 
z Martą Kaczyńską, pt. "Moi Rodzice", autorka książki "Cuda nasze powszednie". Do 2012 r. wiceszefowa działu Opinie dziennika "Fakt". 

W latach 1999-2003 reporterka w Redakcji Międzynarodowej TVP 1. Ukończyła Politologię na UKSW i Integrację Europejską na wydziale 

Stosunków Międzynarodowych UW. Mama czwórki dzieci. 
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   Z    KANCELARII    PARAFIALNEJ    
                               W  CZERWCU 2016:  

                  Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, 
                 dar Życia Bożego otrzymali: 
Kacper Piotr Maciejewski,       Mariusz Jakub Olejnik,            Helena Cieniak,       

Sawana Karolina Furman,        Małgorzata Woźniak,               Dariusz Filip Paruszewski,  

Hanna Maria Siekierska,          Cezary Czesław Kobus,            Klaudia Małgorzata Lasota,  

Wiktoria Maria Lasota,            Wiktor Serafin Czerkawski,     Alicja Żołnierczyk,  

Antoni Brzeski,                        Maria Julia Chmurzyńska 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
 Eleonora Dębińska, Kazimierz Bukowski, Wiesław Karolewski, Maria Walczak, Maria 

Ruta, Teresa Świętosławska, Zofia Skorupska, Marianna Włodarczyk, Łucja Domosławska, 

Kazimiera Kowalczyk, Wiesław Kucharski, Andrzej Bartos, Krystyna Kałużka-Janczyk, 

Krzysztof Lemieszek, Krystyna Jaśkiewicz, Urszula Biskup, Mirosława Kabat, Katarzyna 

Szachowska, Magdalena Kowarska, Konrad Paliński, Krystyna Chmielewska, Dorota Poteralska, Czesław Szewczyk, 

Bolesław Ochmański, Maria Doliwa, Helena Cholewa, Danuta Naumiuk, Władysław Kliche 

.                    Sakramentalny związek małżeński zawarli: 
Przemysław Świerek i Ewelina Noga,                      Marek Sęk i Katarzyna Brodecka,  

Marek Wyrzykowski i Izabela Białczyk,                  Paweł Pawłowski i Ewelina Kuciapska 

 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW: 
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do soboty)                                                          7.00;      18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                               7.00;    8.00;    9.30;  11.00;    12.30;     19.30 

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU             w ostatni piątek miesiąca  (29 lipca i 26 sierpnia) o godz. 18.00 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:                           w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 18.00 
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; 15.00-17.00;  Tel.: 42-233-67-77 
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