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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 Moi drodzy Parafianie i sympatycy naszej parafii i Pisma parafialnego.  
 Dalej trwa pandemia, obostrzenia są znoszone, ale dalej trwa w nas strach 
i lęk? Są pytania, na które nikt nie da jednoznacznych i wyczerpujących odpowie-
dzi. Oczywiście pytania, które dotyczą naszej egzystencji.  
 Rozpoczął się czas wakacji dla dzieci i młodzieży szkolnej. Te wakacje są  
zupełnie inne i zarazem nowe dla każdego z nas. Dwa miesiące Lipca i Sierpnia,  
jak je wykorzystamy, czas każdemu pokaże.  
 Życzę, aby był to czas refleksji, radości i szczęścia w spotkaniach rodzin-
nych, rozmów z seniorami czy nestorami w rodzinie, wycieczek spacerów, pozna-
wania swoich małych ojczyzn, miejsc historycznych w okolicach naszych miast. 
A my wszyscy, abyśmy zaufali Bożej Opatrzności i z nadzieją spoglądali w przy-
szłość. 

            Ks. Robert 

„Jedność. Świętujemy razem dwie bardzo różne postaci: Piotr 
był rybakiem, który spędzał dni z wiosłami i sieciami, Paweł – 
wykształconym faryzeuszem, nauczającym w synagogach. 
Kiedy wyruszyli na misję, Piotr zwrócił się do Żydów, Paweł 
do pogan. A kiedy ich drogi się skrzyżowały, dyskutowali w 
sposób ożywiony, jak Paweł bez wstydu opowiada w jednym 
ze swoich listów (por. Ga 2, 11 nn.). Krótko mówiąc, były to 
osoby całkowicie różne, ale czuli się jak bracia, jak w zjedno-
czonej rodzinie, gdzie często dyskutujemy, ale zawsze się ko-
chamy. Łącząca ich zażyłość nie pochodziła ze skłonności na-
turalnych, lecz od Pana. On nie nakazywał nam, byśmy się 
sobie podobali, lecz byśmy się miłowali. To On nas jednoczy, 
nie czyniąc nas jednolitymi.“ https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-06/msza-w-
uroczystosc-swietych-piotra-i-pawla-jednosc-i-proroctwo.html  

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
Bóg  

nas jednoczy, 

nie czyniąc 

nas  

jednolitymi 

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 
 Drodzy bracia i siostry, drodzy młodzi, którzy zakończyliście 
właśnie rok szkolny, czy rok akademicki i zaczynacie wakacje! Życzę 
wam dobrego czasu wakacyjnego, tym bardziej, że za nami okres 
męczący – przynoszący wiele stresu – trudności, bo wszystko było 
po ludzku trudne z uwagi na epidemię.  
 Życzę wam aktywnego wypoczynku! Myślę, że nasze zmęcze-
nie bierze się z tego, że niekoniecznie potrafimy sensownie odpo-
cząć, dlatego też zapraszam was do takiego odpoczynku, który wam 
pozwoli zadbać o swoją kondycję! Korzystajcie z tego, co było nam 
zabronione – niedostępne – zwłaszcza przez pierwsze tygodnie epi-
demii. Wszystko na nas czeka. Czekają na was góry, czeka morze, 
czekają jeziora. Dobrych wakacji!    
 Bardzo serdecznie zapraszam na pieszą pielgrzymkę na Jasną 
Górę. W tym roku pielgrzymka będzie inna, trudniejsza …( Więcej w LIŚCIE KSIĘDZA ARCYBISKUPA 
GRZEGORZA RYSIA O PIELGRZYMOWANIU NA JASNĄ GÓRĘ - wewnątrz gazetki, str.4) 

https://www.archidiecezja.lodz.pl/  

W tym roku  

będziemy  

pielgrzymować 

pod hasłem  

JEDEN DUCH, 

JEDNO SERCE  

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA             BIULETYN DO  UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.  

Okładka:  Zdjęcia:1.str.: Adoracja NS w Święto Eucharystii i ostatnia strona: Maria Mazurkiewicz oraz wewnątrz numeru:  https://archidiecezja.lodz.pl i inne.   
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  

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU. http://franciszek.org.pl/  93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  

Konto bankowe: Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 
adresy e-mail: franciszekld@toya.net.pl      parafia@franciszek.org.pl 
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W CZERWCU 2020:  

 Odeszli do Pana…  
Grażyna Łukasik, Michał Przyżycki, Barbara Brzezińska, Andrzej Ro-

jek, Irena Koza, Teodozja Guzowska, Jerzy Hofman, Mirosław Trzcin-

ka, Janina Kowalczyk, Stefania Ponikowska, Stanisława Kamińska, Zo-

fia Kosiorek, Jadwiga Dziankowska, Bogusław Pielużek, Zuzanna Jaku-

bowska, Paweł Bartosik, Anna Najdecka. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

  
 Mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła  
 przez polanie wodą zostali włączeni: 
 
 Maja Marianna Tersa, Wojciech Makary Lewandowski  

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

 ZOSTAŁ ZNIESIONY LIMIT OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W KOŚCIOŁACH.  
NADAL JEDNAK ZOSTAJE ZACHOWANY DYSTANS 2 METRÓW POMIĘDZY WIERNYMI,  
OBOWIĄZKOWE JEST TEŻ ZASŁANIANIE UST I NOSA. 

DNI POWSZEDNIE .……………...……………….….....7.00;    18.00 
SOBOTY…………   .………..…....……………………  7.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA ………...…..7.30;  9.30   11.00  12.30;   19.30 
 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU  
z oddaniem czci jego relikwiom, ………………………czwartki  18.00 
MSZE ŚW.  W INTENCJI  ZMARŁYCH  
polecanych w wypominkach oraz tych,  
którzy odeszli w ostatnim miesiącu ………...ostatnie piątki miesiąca 18.00 
 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w Kaplicy   
z Koronką do Miłosierdzia Bożego…………………..... czwartki 15.00 – 18.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. 7.30;  9.30;  11.00    
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 18.00 

MSZE ŚWIĘTE 
 NABOŻEŃSTWA 

W LIPCU I SIERPNIU 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, KTÓRZY WSPIERAJĄ UTRZYMANIE NASZEJ PARAFII I ŚWIĄTYNI.  
ZAPEWNIAMY O PAMIĘCI W MODLITWIE O WSZELKIE ŁASKI,  ZDROWIE I CIERPLIWOŚĆ, W TYM TRUDNYM CZASIE. 

OFIARY MOŻNA WPŁACAĆ NA KONTO PARAFIALNE:   Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 
LIPIEC 2020: 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  
powszechna 

NASZE RODZINY 

 By współczesne rodziny były 

wspierane miłością, szacunkiem 
i radą 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA 
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Niech czas wakacji będzie dla każ-
dego spotkaniem z Bogiem Stwór-
cą w pięknie przyrody 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

Aby nasze chrześcijańskie życie 
stało się cudem wiary, nadziei 
i miłości 

POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  
powszechna 

ŚWIAT LUDZI MORZA 

 Za wszystkie osoby, które pracują 

i żyją dzięki morzu, w tym maryna-
rzy, rybaków i ich rodziny 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

Aby nasza braterska miłość spły-
wała obficie na każdą napotkaną 
osobę. 

SIERPIEŃ 2020: 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA 
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Niech czas wakacji będzie dla 
każdego spotkaniem z Bogiem 
Stwórcą w pięknie przyrody 

LIST KSIĘDZA ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA O PIELGRZYMOWANIU NA JASNĄ GÓRĘ 

Co roku w okresie wakacji przygotowujemy się do szczególnych rekolekcji jakimi są pie-
sze pielgrzymki na Jasną Górę, czyli rekolekcje w drodze. Z terenu całej naszej archidie-
cezji na Jasną Górę w lipcu i sierpniu wędruje 14 pielgrzymek – Aleksandrów, Bełcha-
tów, Grocholice, Kaszewice, Koluszki, Łask, Łódź, Ozorków, Pabianice, Piotrków, Sule-
jów, Tomaszów, Widawa, Zgierz – rokrocznie grupa pielgrzymów naszej archidiecezji 
liczy około 6 tysięcy osób. 
W tym roku będziemy pielgrzymować pod hasłem JEDEN DUCH, JEDNO SERCE. Za-
trzymując się nad czwartym rozdziałem Dziejów Apostolskich chcemy włączyć się na 
pielgrzymim szlaku w prace IV Synodu Duszpasterskiego naszej Archidiecezji, etapu do-
tyczącego parafii jako miejsca naszego podstawowego spotkania ze wspólnotą Kościoła. 
Nasze pielgrzymowanie należy przygotować i przeżyć w trudnym dla nas czasie jakim 
jest epidemia koronawirusa. Pomimo trudnych warunków w jakich funkcjonujemy chce-

my, aby nasze pielgrzymki mogły się odbyć. Dlatego w sposób inny niż zwykle musimy przygotować się do tych 
rekolekcji. Doświadczenie pandemii i panujących w niej warunków sprawia, że szczególnie musimy zadbać o na-
sze bezpieczeństwo i zachować się bardzo odpowiedzialnie. Stosując się przede wszystkim do wytycznych Głów-
nego Inspektora Sanitarnego konieczne jest, aby już na etapie przygotowania pielgrzymek, mieć na uwadze zagro-
żenie jakie niesie epidemia. 
Wspomniane wytyczne GIS dyktują nam w tym roku bardzo szczególną formę pielgrzymowania. Niestety nie wszy-
scy którzy mamy takie pragnienie możemy udać się pieszo na Jasną Górę. Możemy pielgrzymować w sposób nie-
malże reprezentatywny. W naszej archidiecezji ustaliliśmy limit 150 osób dla każdej pielgrzymki. Będzie to forma 
sztafety 100 pielgrzymów dziennie plus 50 osób tworzących zaplecze organizacyjne. Organizatorzy pielgrzymek 
wskażą nam instrukcje i sposoby ich przeprowadzenia. 
Dlatego wobec wszelkich ustaleń i ograniczeń priorytetem stanie się w tym roku pielgrzymowanie duchowe. Nie 
tylko nałożony limit wiekowy (od 18 do 65 roku życia) czy stan zdrowia, ale też troska o tych z którymi mamy piel-
grzymować i tych których spotkamy na pielgrzymim szlaku sprawia, że odpowiedzialność w tym czasie doświad-
czenia pomaga nam zrozumieć nasze ograniczone uczestnictwo w pielgrzymkach. Dziękuję tym, którzy przyjmą ze 
zrozumieniem wymienione warunki naszego pielgrzymowania. 
Chcemy by do wszystkich którzy wyrażają pragnienie uczestnictwa w pielgrzymkach dotarły materiały zapewniają-
ce niemalże pełne w nich uczestnictwo. Będą to plakietki pielgrzyma, materiały do rozważania tegorocznego hasła 
pielgrzymek oraz łączność w formie on-line z tymi którzy w tych ograniczonych grupach pójdą na Jasną Górę. Zna-
kiem Kościoła w drodze będzie też, tak jak to czyniliśmy co roku, wzbudzanie w nas intencji, które przez wstawien-
nictwo Maryi ofiarować będziemy Dobremu Bogu, nawet jeśli będziemy musieli zostać w domu. Zachętą dla 
wszystkich niech stanie się zaproszenie do rozważania materiałów synodalnych, ale też duchowa łączność z piel-
grzymkami poprzez udział w Eucharystii i modlitwę w naszych lokalnych kościołach. 
Natomiast serdecznie proszę: spotkajmy się wreszcie u celu każdej z pielgrzymek. W miarę możliwości przywitaj-
my nasze pielgrzymki już na Jasnej Górze. Zapraszam do włączenia się w uroczyste Msze święte w Częstochow-
skim Sanktuarium (zwłaszcza 24 i 25 sierpnia). 
Proszę o chrześcijańską postawę i wyrozumiałość wobec wszystkich wytycznych pielgrzymowania w czasie epide-
mii. Nie prowokujmy sytuacji, które utrudniałyby organizatorom przygotowanie pielgrzymek. Ufam, że jeszcze nie 
raz będziemy mieli okazję w normalny sposób ze wszystkimi, którzy tego pragną, udać się pieszo na Jasną Górę. 
+ Grzegorz Ryś  Arcybiskup Metropolita Łódzki  
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LIPIEC 2020 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.07       ŚRODA 1. rocznica ustanowienia proboszczem naszej parafii Ks. Roberta Kaczmarka 
Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa; Bł.. Jana Nepomucena Chrzana, prezbitera i męczennika, błogosła-
wionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. Św. Ottona z Bambergu , biskupa 
ŚWIATOWY DZIEŃ ARCHITEKTURY 

2. 07   CZWARTEK  NMP Licheńskiej, Tuchowskiej, Kodeńskiej Matki Jedności                                  I czwartek miesiąca                                                                                                          

3. 07      PIĄTEK  ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA                                                                                                      I piątek miesiąca 

4.  07   SOBOTA Św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, bł. Piotra Jerzego Frassatiego, tercjarza     I sobota miesiąca  

5.07  NIEDZIELA 14. NIEDZIELA ZWYKŁA.      Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu 
Św.  Antoniego Marii Zaccari, prezbitera; Św, Marii Goretti, dziewicy i męczennicy  

6.07 PONIEDZIAŁEK  Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.        

7. 07   WTOREK Bł. Benedykta XI 
1. rocznica uroczystego objęcia naszej parafii przez Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka 

8. 07    ŚRODA Św. Jana z Dukli, Świętych małżonków Akwili i Pryscylli 

9. 07  CZWARTEK Świętych  Zhao rong, prezbitera i Towarzyszy, Św. Weroniki Giuliani, Bł. Fidelisa Hieronima Chojnac-
kiego zakonnika i męczennika, błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny świato-
wej.  

10. 07     PIĄTEK Św. Antoniego Peczerskiego, opata, 

11. 07  SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY 
ŚWIATOWY DZIEŃ  LUDNOŚCI 

12.07 NIEDZIELA 15. NIEDZIELA ZWYKŁA 
Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 

13.07 PONIEDZIAŁEK Św. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników, Bł. Marianny Biernackiej, męczennicy, 
patronki teściowych i synowych, bł. z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
62 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH ARCYBISKUPA SENIORA WŁADYSŁAWA ZIÓŁKA 
Nabożeństwo Fatimskie  

14. 07    WTOREK Św. Kamila de Lellis, prezbitera, św. Franciszka Solano, św. Henryka cesarza 

15. 07     ŚRODA Św.  Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, Bł. Antoniego Beszty-Borowskiego, 
prezbitera i męczennika błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
 

16. 07   CZWARTEK NMP z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej  

17. 07     PIĄTEK Św. Aleksego Wyznawcy 

18.  07   SOBOTA Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera 

19.07   NIEDZIELA 16. NIEDZIELA ZWYKŁA 
Bł. Hermana Stępnia prezbitera i męczennika,  Bł. Achillesa Puchały prezbitera i męczennika  

20.07PONIEDZIAŁEK Bł. Czesława, prezbitera;   

21.  07  WTOREK Św. Wawrzyńca z Brindisi prezbitera i doktora Kościoła, św. Apolinarego biskupa i męczennika 

22. 07    ŚRODA ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 

23. 07   CZWARTEK ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY  SZWEDZKIEJ, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY, Bł Krystiana Gondka, 
prezbitera i męczennika, błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
 

24. 07     PIĄTEK Św. Kingi, dziewicy 

25.  07   SOBOTA ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA STARSZEGO,  APOSTOŁA, Św. Krzysztofa, męczennika 
DZIEŃ KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 

26.07   NIEDZIELA 17. NIEDZIELA ZWYKŁA 
Św. Św. Joachima i Anny, rodziców NMP 
DZIEŃ WDZIĘCZNOŚCI RODZICOM, DZIADKOM, EMERYTOM.  

27.07PONIEDZIAŁEK Św. Celestyna I, Bł. Marii Magdaleny Martinengo, Bł. Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego 
(Heleny Staszewskiej), zakonnicy i męczennicy błogosławionej z grona 108 polskich męczenników II 
wojny światowej.  

28.07  WTOREK Św. Salberiusza Szarbela Makhlufa, prezbitera, Św. Wiktora I, Bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i 
męczennicy, błogosławionej z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

29. 07  ŚRODA Św. Marty 

3O. 07   CZWARTEK Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, Bł. męczenników z Zakonu Bonifratrów 

31. 07     PIĄTEK Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, Bł. Michała Oziębłowskiego, prezbitera i męczennika. błogosła-
wionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.   
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SIERPIEŃ 2020 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 
1.08           SOBOTA   Św. Alfonsa Marii Liguoiriego, biskupa i doktora Kościoła,                         I sobota miesiąca  

Sobaszka, prezbitera i męczennika, z grona 108 polskich męczenników II wojny świat.  
76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. w bazylice archikatedralnej, g. 12.00 
76 ROCZNICA ŚMIERCI SŁ. BOŻEGO KS. TADEUSZA BURZYŃSKIEGO 

2.08       NIEDZIELA 18. NIEDZIELA ZWYKŁA             Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów - ODPUST PORCJUNKULI  (więcej na ten temat wewnątrz gazetki) ,   
Św. Euzebiusza z Varcelli, biskupa,      św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera,  
Bł. Augusta Czartoryskiego, prezbitera  

3.08   PONIEDZIAŁEK 24. ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. BP JÓZEFA ROZWADOWSKIEGO (1996) - Msza św. w archikatedrze- godz. 18.00 

4.08       WTOREK Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.  
Bł. Henryka Krzysztofika, prezbitera i męczennika, z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

5.08           ŚRODA 49. ROCZNICA   ŚMIERCI ŚP. BP JANA FONDALIŃSKIEGO (1971)    Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP 

6.08   CZWARTEK ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.                                                                      I czwartek miesiąca  
Bł. Bronisława Kostkowskiego, męczennika,  z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
42. ROCZNICA ŚMIERCI BŁ. PAPIEŻA PAWŁA VI (1978) 

7.08          PIĄTEK Św. Sykstusa II, papieża i Towarzyszy, św. Kajetana , prezbitera, Bł.  Edmunda Bojanowskiego założyciela zgro-
madzenia zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej, Bł. Tadeusza Dulnego, męczennika,  z grona 108 

polskich męczenników II wojny światowej.                                                                             I piątek miesiąca   

8.08         SOBOTA Św. Dominika, prezbitera, Bł. Włodzimierza Laskowskiego, prezbitera i męczennika, z grona 108 polskich 

męczenników II wojny światowej.  

9.08       NIEDZIELA 19. NIEDZIELA ZWYKŁA     Św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy,  patronki Europy 

10.08 PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA DIAKONA I MĘCZENNIKA. Bł. Edwarda Grzymały, prezbitera i męczen-
nika, z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  
86. ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. BP WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO (1934) 

11.08        WTOREK Św. Klary, dziewicy 

12.08           ŚRODA Św.  Franciszki de Chantal, zakonnicy, Bł. Józefa Straszewskiego, prezbitera i męczennika, Bł. Floriana Stępniaka, 
prezbiter i męczennika  - błogosławionych z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

 12. ROCZNICA ŚMIERCI KS. JANA WIKTOROWSKIEGO BYŁEGO PROBOSZCZA NASZEJ PARAFII 

13.08    CZWARTEK Świętych Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera.    Nabożeństwo Fatimskie  

14.08          PIĄTEK Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika 

15.08         SOBOTA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP. OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA ZIÓŁ I KWIATÓW 
Msze św. jak w niedzielę 
83. ROCZNICA ŚMIERCI ŚP. KS. KAJETANA NASIEROWSKIEGO  (1937),PIERWSZEGO PROBOSZCZA NASZEJ PARAFII 

DZIEŃ WOJSKA POLSKIEGO.    
100. ROCZNICA CUDU NAD WISŁĄ - Msza św. w bazylice archikatedralnej - godz. 9.30 

16.08      NIEDZIELA 20. NIEDZIELA ZWYKŁA      Św. Stefana Węgierskiego 

17.08 PONIEDZIAŁEK Św. Jacka, prezbitera 

18.08       WTOREK Bł Sancji Szymkowiak 

19.08           ŚRODA Św. Jana Eudesa, prezbitera 

20.08    CZWARTEK  Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

21.08          PIĄTEK Św. Piusa X, papieża . Bł. Brunona Zembola, zak. i męcz. z grona 108 polskich męczenników II wojny świat. 

WYRUSZA 95. PIESZA ŁÓDZKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  POD HASŁEM JEDEN DUCH, JEDNO SERCE  
- MSZA ŚW. O GODZ. 6.00 W KOŚCIELE MB ZWYCIĘSKIEJ  (więcej na ten temat wewnątrz gazetki)  

22.08         SOBOTA NMP Królowej  Bł. Franciszka Dachtery, prezbitera i męczennika,  błogosławionego z grona 108 polskich mę-
czenników II wojny światowej.                                          

23.08     NIEDZIELA 21. NIEDZIELA ZWYKŁA.        Św. Róży z Limy, dziewicy 
EUROPEJSKI DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU I NAZIZMU,  znany również jako Międzynarodowy Dzień 
Czarnej Wstążki – święto zaproponowane przez Parlament Europejski w rocznicę podpisania Paktu Rib-
bentrop-Mołotow.  

24.08 PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 
Błogosławionych z Poznańskiej Piątki: Czesława Jóźwiaka, Edwarda Kźmierskiego, Edwarda Klinika, Franciszka 
Kęsy, Jarogniewa Wojciechowskiego, błogosławionych z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

25.08       WTOREK Św. Ludwika, św. Józefa Kalasantego 

26.08           ŚRODA UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ           
ŚWIĘTO PATRONALNE POMOCNIKÓW MARYI MATKI KOŚCIOŁA 

27.08   CZWARTEK Św. Moniki 

28.08          PIĄTEK Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,  
Bł. Alfonsa Marii Mazurka, prezbitera i męczennika,  z grona 108 polskich męczenników II wojny 
światowej.  
ŚWIĘTO POLSKIEGO LOTNICTWA 

29.08         SOBOTA Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
Bł. Dominika Jędrzejewskiego, prezbitera i męczennika,  z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

30.08     NIEDZIELA 22. NIEDZIELA ZWYKŁA.   Rebeki, żony Izaaka, Przebicie serca św. Teresy od Jezusa,  

31.08 PONIEDZIAŁEK Św. Nikodema,  Św. Józefa z Arymatei,  

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI I WOLNOŚCI obchodzony w rocznicę porozumień sierpniowych 1980 roku 
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Matki Boskiej Anielskiej   
Odpust Porcjunkuli 
 2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest patro-
nalne święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. W Kalendarzu Liturgicznym czytamy, 
iż tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli. 

Trochę historii 
 Dlaczego święto Matki Bożej Aniel-

skiej Porcjunkuli? Otóż ma to związek z 
kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asy-
żem. Według podania, była to pierwotnie 

kapliczka ufundowana w VI w. (2 km na południe od Asyżu) przez piel-
grzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z 
grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę 
Matki Bożej Anielskiej. Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też św. 

"Biedaczyna" z Asyżu w zimie 1207/1208 r. odbudował ją i tam zamiesz-
kał. Wkrótce przyłączyli się do niego towarzysze. Nie jest wykluczone, że 
on sam nadał jej nazwę Matki Bożej Anielskiej, bo jak głosi legenda, sły-
szano często nad kapliczką głosy anielskie. W tym czasie kapliczka wraz z 
przyległą posesją stanowiła jeszcze własność benedyktynów z pobliskiej 
góry Subasio, jednak wkrótce (1211 r.) odstąpili ją św. Franciszkowi i jego 
współbraciom, którzy wybudowali sobie tam ubogie szałasy - domy. W 

kilka lat później, dokładnie 2 sierpnia 1216 r., miało miejsce uroczyste 
poświęcenie (konsekracja) kapliczki-kościółka. 
 W tym też czasie funkcjonowała w stosunku do ww. kościółka druga 
nazwa - Porcjunkula, być może również wprowadzona przez św. Francisz-
ka. Etymologicznie oznacza ona tyle, co kawałeczek, drobna część. Praw-
dopodobnie nawiązywała ona do bardzo małych rozmiarów kościółka i 

przyległego terenu. Tak więc Porcjunkula stała się macierzystym domem 
zakonu św. Franciszka. 

 Dwieście lat później - w roku 1415 św. Bernardyn ze Sieny osadził tu swoich synów duchowych - obserwan-
tów, którzy wystawili tu spory klasztor wraz z okazałym kościołem. W latach 1569-1678 wybudowano świątynię, w 
środku której znajduje się zachowany pierwotny kościółek-kapliczka Porcjunkula. Przy końcu bocznej nazwy kościoła 
jest cela, w której mieszkał i dokonał życia św. Franciszek. 11 kwietnia 1909 r. papież Pius X podniósł kościół Matki 
Bożej Anielskiej w Asyżu do godności Bazyliki patriarchalnej i papieskiej. 

Skąd odpust Porcjunkuli? 
 Łączy się on z legendą. Głosi ona, że pewnej nocy latem 1216 r. św. Franciszek usłyszał w swojej celi głos: 
"Franciszku, do kaplicy!" . Kiedy tam się udał, ujrzał Pana Jezusa siedzącego nad ołtarzem, a obok z prawej strony 
Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów. Usłyszał głos: "Franciszku, w zamian za gorliwość, z jaką ty i bracia 
twoi, staracie się o zbawienie dusz, w nagrodę proś mię dla nich i dla czci mego imienia o łaskę, jaką zechcesz. Dam 
ci ją, gdyż dałem cię światu, abyś był światłością narodów i podporą mojego Kościoła" . Franciszek upadł na twarz i 

rzekł: "Trzykroć Święty Boże! Ponieważ znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja który jestem tylko proch i popiół, i naj-
nędzniejszy z grzeszników, błagam Cię z uszanowaniem, na jakie tylko zdobyć się mogę, abyś raczył dać Twoim 
wiernym tę wielką łaskę, aby wszyscy, po spowiedzi odbytej ze skruchą i po nawiedzeniu tej kaplicy, mogli otrzymać 

odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów". Następnie św. Franciszek zwrócił się do Najświętszej Maryi 
Panny: "Proszę błogosławionej Dziewicy, Matki Twojej, Orędowniczki rodzaju ludzkiego, aby poparła sprawę moją 
przed Tobą". Maryja poparła modlitwę Franciszka. Wtedy Chrystus Pan powiedział: "Franciszku, to, o co prosisz, jest 
wielkie. Ale otrzymasz jeszcze większe łaski. Daję ci odpust, o który usilnie błagasz, pod warunkiem jednak, że bę-

dzie on zatwierdzony przez mego Namiestnika, któremu dałem moc związywania i rozwiązywania tu na ziemi". Poda-
nie głosi, że następnego dnia św. Franciszek udał się do Perugii, gdzie przebywał wówczas papież Honoriusz III, któ-
ry faktycznie udzielił odpustu zupełnego na dzień przypadający w rocznicę poświęcenia kapliczki Porcjunkuli, tj. 2 
sierpnia. Początkowo więc odpust zupełny można było uzyskać jedynie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu i to 
jedynie 2 sierpnia. 
 Od XIV w. papieże zaczęli podobny odpust na ten dzień przyznawać poszczególnym kościołom franciszkań-

skim. Dostępować go mieli wszyscy ci wierni, którzy tego dnia nawiedzą któryś z kościołów franciszkańskich. W 1847 
r. Papież Pius IX poszedł jeszcze dalej i przywilej odpustu rozszerzył na wszystkie kościoły parafialne i inne, przy któ-
rych jest III Zakon św. Franciszka. W 1910 r. papież Pius X udzielił na ten dzień tego odpustu wszystkim kościołom, 
jeśli tylko biskup uzna to za stosowne. W rok później św. Pius X przywilej ten rozszerzył na wszystkie kościoły. 
By uzyskać wspomniany odpust, należy jednak spełnić następujące warunki, a więc: 

• pobożnie nawiedzić kościół, 

• odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz Wyznanie Wiary, 

• przystąpić do spowiedzi świętej, 

• przyjąć Komunię świętą, 

• pomodlić się według intencji Ojca Świętego, 

• wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu. 

Warto więc tego dnia skorzystać ze "skarbca Bożego Miłosierdzia" i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. 
Franciszka odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. 
Wg: https://www.niedziela.pl/artykul/7079/nd/Odpust-Porcjunkuli 
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 W roku setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły, 12 i 13 czerwca przeży-
waliśmy w naszej archidiecezji Święto Eucharystii. Przypomnę, że święto to 
ustanowił w 1989 roku arcybiskup Władysław Ziółek jako owoc wizyty w na-
szym mieście Papieża Jana Pawła II. W tym roku miało ono inny charakter niż 
w poprzednich latach. 
 Po uroczystej Eucharystii w katedrze przedstawiciele każdej parafii za-
brali ze sobą znak jedności – specjalnie wykonaną lampę oliwną z przedstawie-
niem herbów: św. Jana Pawła II i Archidiecezji Łódzkiej. Ta lampa w naszym 
kościele została zapalona jeszcze tego samego wieczoru obok wystawionego 
Najświętszego Sakramentu na rozpoczęcie całodobowej adoracji, gdzie w ci-
szy, w modlitwie i  medytacji „odkrywaliśmy Jezusa Eucharystycznego jako Te-
go, który wyznacza sens wszystkiego, co ważne w naszym życiu, i w naszych 
wzajemnych relacjach” (zdjęcie na tytułowej stronie gazetki). 13 czerwca w po-
łudnie odprawiona została Msza święta wotywna o św. Janie Pawle II. 
 Papież Jan Paweł II odwiedził Łódź w 1987 roku podczas swojej trzeciej podróży 
apostolskiej do ojczyzny. Wizytę rozpoczęła msza święta na lotnisku Lublinek, gdzie 
ponad półtora tysiąca dzieci przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Papież osobiście 
udzielił sakramentu stu dzieciom. W łódzkiej archikatedrze Jan Paweł II spotkał się z 

przedstawicielami świata nauki i kultury, a w zakładach „Uniontex” – z setkami łódzkich włókniarek. Pod-
czas przejazdu ulicami Łodzi papież  spontanicznie zatrzymał się także przy  zakładach „Alba”, by pozdro-
wić zgromadzonych tam wiernych. Wtedy nasza parafia była jedyną, przez teren której papież przejeżdżał 
w drodze z Lublinka do katedry. 

 Pobyt papieża  Jana Pawła II na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Przez szereg lat 
organizowano wędrówki śladami papieskimi po Łodzi, a obecnie parafie w różny sposób upa-
miętniają papieską wizytę na swoim terenie. Zachęcam, by w czasie wakacji podczas rowero-
wych i pieszych wędrówek nawiedzić liczne miejsca związane Janem Pawłem II w naszym mie-
ście. Wiele z nich znajduje się w okolicach naszej parafii.  
 W 2003 roku Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę o nadaniu papieżowi tytułu Honoro-
wego Obywatela Miasta Łodzi. Jan Paweł II stał się też patronem kilku łódzkich szkół, postawio-
no mu wiele pomników. Oto niektóre z nich: pomnik z 1998 r. przy kościele św. Jerzego przy ul. 
Jerzego 9, pomnik z 2000r. przed archikatedrą, pomnik z 2006 r. przy par. św. Urszuli przy ul. 
Obywatelskiej 60, pomnik z 2006 r. przy ul. św. br. A. Chmielowskiego 7, dawna Bartoka 2, po-
mnik z 2009 r. przy ul. Zgierskiej 123 przed kościołem NS Pana Jezusa, pomnik - krzyż przy 
kościele NS Pana Jezusa przy Retkińskiej 127, figura, przedstawiająca Ojca Świętego z dwójką 
dzieci w ogrodzie przed Domem Zakonnym Ojców Bonifratrów, przy ul. Kosynierów Gdyńskich 
61a - wizerunek upamiętnia słynne spotkanie papieża z dziećmi na łódzkim lotnisku, figura pa-
pieża umieszczona na ścianie kościoła św. Antoniego z Padwy przy ul. Padewskiego 4.  
  W Łodzi jest też kilka tablic upamiętniających wydarzenia związane z osobą papieża 
(pamiątkowa tablica na łódzkim lotnisku, tablica przy Pabianickiej 184/186, gdzie papież zatrzy-
mał papamobile, by porozmawiać ze zgromadzonymi wzdłuż trasy jego przejazdu ludźmi,  we 
wnętrzu katedry, na Piotrkowskiej 104, na murze loftów przy Tymienieckiego 25) 
 Niechlubną pamiątką są ruiny i zgliszcza zakładów Uniontex, gdzie papież spotkał się 
z włókniarkami. Ale na pewno warto nawiedzić kościół Najświętszej Eucharystii przy ul. Popie-
łuszki na Retkini, którego wieżę stanowi krzyż, który zdobił papieski ołtarz na Lublinku. Sam  
zaś ołtarz przy którym Jan Paweł II sprawował Eucharystię wraz z marmurową białą figurą Ojca 
Świętego znajduje się w kościele NMP Królowej Polski, przy Zgierskiej 230/232. Inne cenne 
pamiątki, wraz z relikwiami krwi Jana Pawła znajdziemy w kościele sióstr Bernardynek przy ul. 
Rudzkiej 55/57. Są one zamieszczone na stałe na specjalnej tablicy w pobliżu prezbiterium, 
gdzie swoje miejsce znalazł też kamień z grobu Jana Pawła II. W kościele zobaczyć można tak-
że tablice upamiętniające.  

 W 2005 roku przemianowano południowy odcinek Alei Włókniarzy (od al. 
Bandurskiego przy dworcu Łódź Kaliska do ul. Pabianickiej) na aleję Jana Pawła 
II. W tych dwóch miejscach na początku i końcu Alei Jana Pawła II postawiono 
wtedy pamiątkowe kamienie z bliźniaczymi tablicami. (Zdjęcia obok i na ostatniej 
stronie gazetki) Jak widać kamień, który stał na rogu Al. Jana Pawła II i ul. Pabia-
nickiej przy stacji benzynowej, podczas modernizacji skrzyżowania został przenie-
siony przez budowniczych w pobliże naszego kościoła i już nie powrócił na swoje 
honorowe miejsce. Jest zupełnie niewidoczny z ulicy i tylko nieliczni parafianie 
i księża pamiętają  o tym miejscu. 
 W naszym kościele pierwszy znak miłości do papieża Polaka pojawił się 
jeszcze na pół roku przed jego wizytą w Łodzi. W grudniu 1986 roku poświęcone 
zostały nowe witraże, a na jednym z nich od strony wschodniej widnieje sylwetka 

papieża. Kolejny znak to mozaika Papieża i kard. Wyszyńskiego na frontonie kościoła z 2007, 
kiedy to z nadzieją oczekiwaliśmy chwili wyniesienia na  ołtarze obu wielkich Polaków.         

MM 

Pozdrawiam 
Was w imię  
Eucharystii,  
z której  
buduje się  

Kościół jako 

CIAŁO  

CHRYSTUSA; 

wspólnota  

odkupionych 
w Chrystusie  
 
Jan Paweł II 
Papież  
Łódź, 
13.06.1987r. 

Przeżyjmy to jeszcze raz 

Bliźniaczy kamień na 
rogu Al. Włókniarzy/ Al. 
Mickiewicza/Al. Jana 
Pawła II  
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https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleja_W%C5%82adys%C5%82awa_Bandurskiego_w_%C5%81odzi&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Aleja_W%C5%82adys%C5%82awa_Bandurskiego_w_%C5%81odzi&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_Kaliska_(stacja_kolejowa)


MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ  
EPIDEMII KORONAWIRUSA 

  Ojcze nasz, pełni ufności 
prosimy Ciebie, aby koronawirus, który 
dotyka obecnie ludzkość, został jak 
najszybciej opanowany i nie siał wię-
cej zniszczenia oraz lęku. Prosimy, 
abyś przywrócił zdrowie zakażonym i 
pokój miejscom, do których koronawi-
rus już dotarł.  
 Przyjmij tych, którzy zmarli na 
skutek tej choroby, pociesz ich rodzi-
ny. Wspieraj i chroń personel medycz-

ny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować 
sytuację.  
 Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej 
sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i 
zdrowia. 
 Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do 
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków.  
Amen. 

Mały Franciszek 
 Kochane Dzieci, w dniu 21 czerwca w naszym kościele rozstrzygnięto 

konkursy parafialne - " Kwiaty dla Maryi" i " Portret Jezusa". Nagrody otrzy-

mały: Ola  z kl Vd i Marta  z VIc. Serdecznie gratulujemy! 

 Rozpoczęły się wakacje, ale konkurs „Portret Jezusa” trwa nadal. Przy-

biera on jednak rozszerzoną formę. 

 Ewangeliści Mateusz, Marek, Łukasz i Jan opisali życie Pana Jezusa na 

ziemi. Swoimi słowami stworzyli oni portret Jezusa. Spróbujcie i wy sporządzić 

taki portret Chrystusa. Może nim być rysunek, list napisany z wakacji będący 

obrazem tego, co zobaczycie czy przeżyjecie lub opowiadanie o Waszych waka-

cyjnych spotkaniach z Panem Jezusem. Szukajcie śladów Jego oblicza w przy-

rodzie i w otaczającym was świecie.  

 Nie zapominajcie też o modlitwie, szczególnie w tym trudnym, 

odmiennym od normalności czasie epidemii koronawirusa. Propozy-

cje modlitw znajdziecie też w tej gazetce. Ale najpiękniejszą mo-

dlitwą jest ta wyrażona własnymi słowami.  Ułożenie takiej modlitwy 

może również być zadaniem konkursowym.  Życzę Wam pięknego, 

pełnego dobrych wrażeń lata.    Pozdrawia Was - wasz Anioł 

Miesiąc lipiec, wg. tradycyjnego kalendarza liturgicznego rozpoczyna się uroczystością Najdroższej Krwi Pa-
na Jezusa i poświęcony jest kontemplacji i adoracji Najdroższej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się 
z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie 
Świętym czy w świadectwie męczenników.  Zachęcamy, by w tym miesiącu  odmawiać Litanię do Najdroższej Krwi 
Chrystusa i Nowennę do Krwi Chrystusa  

MODLITWA OCHRONY PRZED ZŁEM DO KRWI CHRYSTUSA (Każdego dnia nowenny) 
Niech Przenajświętsza Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, a ofiarowana podczas każ-
dej Mszy świętej na ołtarzach całego świata, uwolni mnie i moich bliskich od grzechów, ochroni przed atakami 
duchów ciemności, uzdrowi nasze dusze i ciała od wszelkich niemocy. 
Niech ochroni nasze domy i miejsca, gdzie przebywamy. 
Niech ochroni wszystkich członków mojej rodziny i tych, których noszę w swoim sercu.  
Niech zstąpi Duch Święty, niech zwycięstwo należy do Chrystusa. 
Panie Jezu, ochroń dzieci swoje, które odkupiłeś swoją drogocenną krwią. 
Amen. 
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Święcenia 
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Prymicja  
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BOŻE  
CIAŁO  

 ROK 2020 
Kamień  

z tablicą  
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