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Głos S więtego Franciszka 
DO UŻ YTKU WEWŃĘTRŻŃEGO WSPO LŃOTY PARAFIALŃEJ  
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S T R .  3  

 

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego Głosu św. Franciszka. 
Weszliśmy w czas wakacji, dzieci i młodzież mają za sobą zakończenie roku szkolnego i kate-
chetycznego. Rok ten był dla wszystkich związanych z oświatą bardzo inny. Powiedzmy dziw-
ny i oby przeszedł do historii.  
 Czas wakacji to także czas urlopów, kiedy wszyscy którzy pracują odpoczywają - regene-
rują swe siły, by z nowym zapałem podjąć pracę. 
 Życzę wszystkim wypoczywającym, aby wykorzystali czas urlopu jak najlepiej i tam 
gdzie będą mogli rozkoszować się pięknem stworzenia, czy to nad morzem czy w górach, czy 
nad rzeką lub jeziorem; w lasach czy zagajnikach. Tyle jest pięknych miejsc w których można 
obcować z pięknem, które dał nam Bóg.  
 Cieszcie się i radujcie aby móc powrócić do swoich zadań z nowym zapałem i nową jako-
ścią swych talentów. 

        Ks. Robert. 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

 Święci Piotr i Paweł … stali się świadkami. Nie byli sympatykami, 
ale naśladowcami Jezusa. Nie byli widzami, ale szerzycielami Ewangelii. 
Oni nie wierzyli słowami, lecz czynami. Piotr nie mówił o misji, tylko nią 
żył, był rybakiem ludzi; Paweł nie pisał uczonych książek, ale listy pełne 
przeżyć, gdy podróżował i dawał świadectwo. ...  Obaj poświęcili swoje 
życie dla Pana i dla braci. I są dla nas wyzwaniem. Grozi nam bowiem, 
że będziemy wyrażać opinie i poglądy, będziemy mieć wspaniałe pomysły 
i piękne słowa, ale nigdy się nie zaangażujemy. A Jezus chce zaangażo-
wania. Ile razy mówimy na przykład, że chcielibyśmy Kościoła bardziej 
wiernego Ewangelii, bliższego ludziom, bardziej profetycznego i misyjne-
go, a potem w praktyce nic nie robimy! Smutne jest to, że wielu mówi, 
komentuje i debatuje, ale niewielu jest świadkami. Świadkowie nie za-
tracają się w słowach, ale przynoszą owoce. Nie narzekają na innych i na 
świat, ale zaczynają od siebie. Przypominają nam, że Boga nie należy 
wykazywać, ale ukazywać; nie ogłaszać za pomocą proklamacji, ale świadczyć o Nim przykładem”.  
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-06/papiez-na-aniol-panski-zerwijmy-z-przecietnoscia-w-wierze.html 

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 
  Myślę, że wszyscy czujecie, jak ważna jest rozmowa, 
bo pewnie każdy w życiu słyszał choć raz takie pytanie: Czy 
ty mnie kochasz? Nie ma ważniejszego pytania. Jest to też 
pytanie głęboko osobiste i skierowane do każdego z nas 
jako do osoby. To, co uderza w tej rozmowie to, że Pan Jezus 
mówi do Piotra jego pierwszym imieniem: Szymonie, bo 
Piotr to jest imię pierwszego papieża, a Szymon to imię czło-
wieka. Piotr to imię urzędu, a Szymon to imię osoby. ... mi-
łość jest czymś osobistym, nie jest związana z funkcją czy 
urzędem. Ponadto ważne jest to, czego w tej rozmowie uczy 
nas Pan Jezus. Czytając tę Ewangelię, zauważamy, że nasze 
wyobrażenia o Panu Bogu są czymś zupełnie zgubnym. Ona 
utwierdza nas w tym, że Pan Jezus kocha nas takimi, jakimi 
jesteśmy. Piotr miał inne wyobrażenie Jezusa i sam był też 
inny. - Trzy razy się zaparł Jezusa. W starożytnym Kościele 
była zasada, że jak ktoś się zaparł wiary, to go nie rozgrze-
szano. Starożytny Kościół znał grzechy, których nie odpusz-
czano. Jak popełniłeś taki grzech, pokutowałeś do końca 
życia. Całe życie potem było twoją pokutą i taką nadzieją, że 
ten żal całe życie uzyska ci u Pana przebaczenie. Jakby Piotr urodził się sto lat później, toby go 
nikt nie rozgrzeszył, a Jezus zrobił go papieżem . … To był dowód na miłość Jezusa do Piotra. 
Jezus kochał Piotra, a nie marzenie na jego temat. …  Miłość jest do realnych osób, a nie do wyob-
rażeń na ich temat. 
https://www.archidiecezja.lodz.pl) 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  



LIPIEC  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA 

4.07  14. NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA MIESIĘCZ-
NEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMEN-
TU 
Św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, bł. Piotra Jerzego 
Frassatiego, tercjarza      

5.07. PN  Św.  Antoniego Marii Zaccari, prezbitera; Św, Marii 
Goretti, dziewicy i męczennicy  

6. 07     WT  Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.        

7. 07        
ŚR 

Bł. Benedykta XI 
2. rocznica uroczystego objęcia naszej parafii 
przez Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka 

8. 07   CZW    Św. Jana z Dukli, Świętych małżonków Akwili i Pry-
scylli 

9. 07  PT Świętych  Zhao rong, prezbitera i Towarzyszy, Św. We-
roniki Giuliani, Bł. Fidelisa Hieronima Chojnackiego 
zakonnika i męczennika, błogosławionego z grona 108 
polskich męczenników II wojny światowej.  

10.  07  SB Św. Antoniego Peczerskiego, opata, 

11.07 15. NIEDZIELA ZWYKŁA . 
 Św. Benedykta opata, patrona Europy  
Światowy Dzień  Ludności 

12.07 PN Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i 
męczennika 

13. 07     
WT 

Św. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustel-
ników, Bł. Marianny Biernackiej, męczennicy, patronki 
teściowych i synowych, bł. z grona 108 polskich męczen-
ników II wojny światowej.  
63 rocznica święceń kapłańskich arcybiskupa seniora 
Władysława Ziółka 
Nabożeństwo Fatimskie  

14. 07      
ŚR 

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

15. 07  
CZW 

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

16. 067    
PT 

NMP z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej  

17.  07 SB Św. Aleksego Wyznawcy 

18.07  16. NIEDZIELA ZWYKŁA  Św. Szymona z Lipnicy, 

prezbitera 

19.07   PN Bł. Hermana Stępnia prezbitera i męczennika,  Bł. Achil-
lesa Puchały prezbitera i męczennika  

20. 07    
WT 

Bł. Czesława, prezbitera;   

21. 07      
ŚR 

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

22. 07 
CZW 

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 

23. 07      
PT 

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY  SZWEDZKIEJ, ZAKONNICY, 
PATRONKI EUROPY, Bł Krystiana Gondka, prezbitera i 
męczennika, błogosławionego z grona 108 polskich mę-
czenników II wojny światowej.  
 

24.  07  SB Św. Kingi, dziewicy 

25.07    17. NIEDZIELA ZWYKŁA   Św. Jakuba Starszego 
Apostoła,  Św. Krzysztofa, męczennika 
Dzień Kierowców Pojazdów Mechanicznych. Błogosła-
wieństwo pojazdów. 

26. 07  PN Św. Św. Joachima i Anny, rodziców NMP 
Dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom, emerytom.  

27.  07  WT Św. Celestyna I, Bł. Marii Magdaleny Martinengo, Bł. 
Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny Sta-
szewskiej), zakonnicy i męczennicy błogosławionej 
z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.  

28. 07    ŚR Św. Salberiusza Szarbela Makhlufa, prezbitera, Św. Wik-
tora I, Bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczenni-
cy, błogosławionej z grona 108 polskich męczenników II 
wojny światowej.  

29. 07 
CZW 

Św. Marty 

30. 07      
PT 

Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, Bł. 
męczenników z Zakonu Bonifratrów 

31.  07  SB Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, Bł. Michała Ozię-
błowskiego, prezbitera i męczennika. błogosławionego 
z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.   
 

SIER-

PIEŃ  
WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA 

1.08  18. NIEDZIELA ZWYKŁA   
Niedziela miesięcznej adoracji NS  
Św. Alfonsa Marii Liguoiriego, biskupa i doktora Kościoła, Bł. 
Aleksego Sobaszka, prezbitera i męczennika, z grona 108 polskich 
męczenników II wojny świat.  
77 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św. 
w bazylice archikatedralnej, g. 12.00 
77 rocznica śmierci Sł. Bożego Ks. Tadeusza Burzyńskiego 

2.08. PN Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów  
odpust Porcjunkuli ,    
Św. Euzebiusza z Varcelli, biskupa,      św. Piotra Juliana Eymar-
da, prezbitera,  Bł. Augusta Czartoryskiego, prezbitera  

3. 08    WT 25. rocznica śmierci śp. Bp Józefa Rozwadowskiego (1996) - 
Msza św. w archikatedrze- godz. 18.00 

4. 08        ŚR Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.  
Bł. Henryka Krzysztofika, prezbitera i męczennika, z grona 108 
polskich męczenników II wojny światowej.  

5. 08   CZW I czwartek miesiąca Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki 
NMP.  50. rocznica   śmierci śp. Bp Jana Fondalińskiego (1971)     

6. 08      PT ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO.    I piątek miesiąca   . 
Bronisława Kostkowskiego, męczennika,  z grona 108 polskich 
męczenników II wojny światowej.  
43. rocznica śmierci Św. papieża Pawła VI (1978) 

7.  08  SB I sobota miesiąca     Św. Sykstusa II, papieża i Towarzyszy, św. 
Kajetana , prezbitera, Bł.  Edmunda Bojanowskiego założyciela 
zgromadzenia zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi Niepokala-
nej, Bł. Tadeusza Dulnego, męczennika,  z grona 108 polskich 
męczenników II wojny światowej.                  

8.08  19. NIEDZIELA ZWYKŁA         Św. Dominika, prezbitera, Bł. 
Włodzimierza Laskowskiego, prezbitera i męczennika, z grona 
108 polskich męczenników II wojny światowej.  

9.08  PN ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYżA, DZIEWICY  
I MĘCZENNICY,  PATRONKI EUROPY 

10. 08      WT ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA DIAKONA I MĘCZENNIKA.  
Bł. Edwarda Grzymały, prezbitera i męczennika, z grona 108 
polskich męczenników II wojny światowej.  
87. rocznica śmierci śp. bp Wincentego Tymienieckiego (1934) 

11. 08         ŚR Św. Klary, dziewicy 

12. 08   CZW Św.  Joanny 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.  
 13  rocznica śmierci śp. ks. Jana Wiktorowskiego byłego pro-
boszcza naszej parafii 

13. 08     PT Świętych Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera.     
Nabożeństwo Fatimskie  

14.  08  SB Św. Maksymiliana Marii Kolbe, prezbitera i męczennika 

15.08  NIEDZIELA. WNIEBOWZIĘCIE NMP . Obrzęd błogosła-
wieństwa ziół i kwiatów            Dzień Wojska Polskiego.    
84. rocznica śmierci śp. Ks. Kajetana Nasierowskiego  
(1937),Pierwszego proboszcza naszej parafii 
101. rocznica Cudu nad Wisłą. Msza św. W katedrze godz. 9.30 

16.08  PN  Św. Stefana Węgierskiego, króla 

17. 08      WT Św. Jacka, prezbitera 

18. 08      ŚR Bł Sancji Szymkowiak 

19. 08 CZW Św. Jana Eudesa, prezbitera 

20. 08      PT Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 

21.  08  SB Św. Piusa X, papieża, Bł. Brunona Zembola, zak. i męcz. 
z grona 108 polskich męczenników II wojny świat. 
Wyrusza 96. Piesza Łódzka Pielgrzymka na Jasną Górę  pod 
hasłem JEZUS NADZIEJĄ KOŚCIOŁA ŁÓDZKIEGO  - Msza Św. 
o godz. 6.00 w kościele MB Zwycięskiej  

22.08   21. NIEDZIELA ZWYKŁA    NMP Królowej,   
Bł. Franciszka Dachtery, prezbitera i męczennika,  błogosławio-
nego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.                                         

23. 08  PN 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 Ribbentrop-Mołotow.  

24.  08  WT 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    ŚR Św. Ludwika, św. Józefa Kalasantego 

26. 08   CZW UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ           
Święto patronalne Pomocników Maryi Matki Kościoła 

27. 08     PT Św. Moniki 

28.  08  SB 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   22. NIEDZIELA ZWYKŁA     Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 
Bł. Dominika Jędrzejewskiego, prezbitera i męczennika,  z grona 
108 polskich męczenników II wojny światowej.  

30.08  PN Rebeki, żony Izaaka, Przebicie serca św. Teresy od Jezusa,  

31.08  WT Św. Nikodema,  Św. Józefa z Arymatei,  
Dzień Solidarności i Wolności obchodzony w rocznicę porozu-
mień sierpniowych 1980 roku 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Dzie%C5%84_Pami%C4%99ci_Ofiar_Stalinizmu_i_Nazizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Dzie%C5%84_Pami%C4%99ci_Ofiar_Stalinizmu_i_Nazizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Dzie%C5%84_Pami%C4%99ci_Ofiar_Stalinizmu_i_Nazizmu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_Dzie%C5%84_Pami%C4%99ci_Ofiar_Stalinizmu_i_Nazizmu


W  CZERWCU 2021: 

Odeszli do Pana…  

Mieczysław Bubel, Maria Rojek, Bożena Olejniczak, Julian Skorupa, Marianna 
Kielma, Leszek Pawlak, Tamara Orłamowska, Wincenty Tumiński, Marianna 
Piotrowska, Sylwin Matczak, Antoni Dubas, Teresa Kowalska, Jan Stasiak, Kry-
styna Mokwa, Mirosław Bochyński, Marianna Bykowska, Zygmunt Warczak, 
Jadwiga Smolarz, Józef Wiśniewski. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą  
zostali włączeni: 

 
Matthew Korede Kaczmarek, Stanisław Antoni Troczyński, Wojciech Szymon Wesołow-
ski, Aleksander Damian Tatarski, Zuzanna Anastazja Klimek, Maria Helena Skoneczna, 
Borys Baczyński. 
. 

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 
 

   Krzysztof Małolepszy i Renata Aleksandra Tomaszewska. 
 

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

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

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

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, w czwartki ……………………………....18.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH  
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30;  9.30;  11.00 
W  INTENCJI ZMARŁYCH  polecanych Bogu w Wypominkach  
oraz  tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu  
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 18.00 

• Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00 

• Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie  Adoracji….…….. 17.45  
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 18.00 

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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MSZE ŚWIĘTE 
 NABOŻEŃSTWA 

W LIPCU I SIERPNIU 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA             BIULETYN DO  UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.  
Okładka: Witraże św. Maksymiliana Kolbe i św. Andrzeja Świerada; Zdjęcia: Maria Niedziela, Maria Dąbrowska,  Maria Mazurkiewicz, 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.   

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

adresy e-mail: franciszekld@toya.net.pl                                 Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 

LIPIEC 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

Powszechna 
 

Przyjaźń społeczna 
Módlmy się, abyśmy w konflik-
towych sytuacjach społecz-
nych, gospodarczych i poli-
tycznych byli odważnymi i peł-
nymi pasji twórcami dialogu i 
przyjaźni.  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
Za ludzi przebywających na 
wakacjach, aby kontakt z pięk-
nem przyrody zbliżał ich do 
Boga Stwórcy. 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby św. Maksymilian i Niepo-
kalana Matka Miłości, uczyli 
nas miłości, która czyni nas 
lepszymi ludźmi i autentyczny-
mi świadkami cnót chrześcijań-
skich. 

SIERPIEŃ 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
 

Kościół  
Módlmy się za Kościół, aby 
otrzymał od Ducha Świętego 
łaskę i siłę do reformowania 
się w świetle Ewangelii.  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
O obfite plony i pogodę sprzy-
jającą zbiorom.  

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby miłość i oddanie św. Mak-
symiliana stały się dla każdego 
rycerza bodźcem do całkowite-
go i bezwarunkowego oddania 
się Niepokalanej 

Skoro  

Chrystus 

zmartwych-

wstał  można  

patrzeć  

z ufnością  

na wszystkie 

wydarzenia 

naszego  

życia,   

również na te 

najtrudniejsze, 

nabrzmiałe 

niepokojem  

i niepewno-

ścią.  

Franciszek 
,,Z MARYJĄ  W   OBRONIE  WIARY  ” 

 Z takim hasłem sympatycy i członkowie  Akcji  Katolickiej  spotkali się 19 czerwca br.  na 

XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej  na Jasnej Górze. Opiekunem duchownym naszej 

pielgrzymki była Siostra Paula z naszej Parafii. Dzięki Siostrze poprzez śpiewanie  Godzinek do 

Najświętszej Maryi Panny, odmawianie różańca i wysłuchanie wielu cudnych rozważań przygotowa-

nych przez siostrę zostaliśmy duchowo przygotowani do nawiedzenia Pani Jasnogórskiej.  Program  

tej pielgrzymki miał charakter pokutno – modlitewny za liczne akty profanacji i zniewagi Kościoła 

Świętego z prośbą o umocnienie wiary dla świeckich i duchownych.  

Na szczycie jasnogórskim powitała przybyłych pielgrzymów Pani prezes AK w Polsce Urszula Fur-

tak. Czuwanie modlitewno – przebłagalne rozpoczął konferencją  ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Po-

dziękował Akcji Katolickiej w Polsce za solidarność przy powstawaniu dzieła Radia Maryja i dzieł 

przy niej powstałych. Podkreślił iż nie powinniśmy być bierni i chować głowę w piasek, ale umieć 

odczytywać znaki czasu i wiedzieć, że nie jesteśmy sami bo jest z nami Bóg. 

Po konferencji uczestniczyliśmy w  Przebłagalnej Drodze  Krzyżowej, adoracji Najświętszego  Sa-

kramentu i koronce  do Bożego Miłosierdzia, które  

poprowadził ks. Radosław Rychlik asystent DIAK z 

Częstochowy. 

O godzinie 12.00 rozpoczęła się Eucharystia, którą 

celebrował ks. bp dr. Andrzej  Siemieniewski z die-

cezji wrocławskiej. Rozpoczął od nawiązania do 

naszego XXV-lecia pielgrzymowania do Matki Bo-

żej Częstochowskiej. Przywołał pamięcią kardynała 

Hlonda - założyciela Akcji Katolickiej przed wojną, 

która prężnie działała, kardynała Stefana Wyszyń-

skiego, któremu przyszło walczyć o wiarę w  trud-

nych czasach Polski powojennej oraz Jana Pawła 

II, który  reaktywował Akcję Katolicką w 1996 roku.  

Mamy ogromną wdzięczność dla tych wybitnych 

Polaków. Biskup pochwalił, że  mimo upałów, z 

ogromnym zaangażowaniem uczestniczyliśmy w 

czuwaniu modlitewno-przebłagalnym. Podkreślił, że 

jest to właściwy sposób przygotowania do uczestni-

czenia w Eucharystii.  (cd na następnej stronie) 
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Z MARYJĄ  W   OBRONIE  WIARY  (cd) 

 Zgromadziliśmy się dzisiaj by podziękować Panu Jezusowi za dobro, które spływa na Polskę dzięki działalności człon-

ków Akcji Katolickiej i modlić się o łaski potrzebne na przyszłość dla naszego Kościoła.  Msza Święta  -mówił biskup -  to za-

proszenie Pana Jezusa do spożycia z nami uczty. Słowo Boże, które do nas skierował biskup to odwoływanie się do psalmu 

sobotniej liturgii: ,,Zbliżcie się synowie, posłuchajcie co mówię, będę uczył was bojaźni Pańskiej” . Czytając Pismo Święte czer-

piemy wiedzę, że bojaźń Boża jest początkiem  mądrości, aktywnej drogi, którą mamy pielęgnować jak skarb by Go nie utracić. 

Pan Jezus mówi, że gdzie  nasza modlitwa, praca,  czyny  tam jest królestwo Boże czyli królestwo Boże jest w nas siostro i 

bracie - mówił biskup Andrzej. Akcja Katolicka daje świadectwo świadomego, dojrzałego chrześcijanina, by razem z Maryją 

Panną budować królestwo Boże w obronie wiary. Na zakończenie pani Prezes Urszula Furtak  odczytała Akt Poświęcenia Ak-

cji Katolickiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

 W drodze powrotnej zajechaliśmy do Kłobucka, nawiedzając Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej Ucieczki Grzeszni-

ków. To bardzo stary kościół zbudowany z kamienia w roku 1134. Jednym z jego pierwszych proboszczów od 1410 roku był 

ks. Bartłomiej Długosz, a później w latach 1434 - 49 jego brat Jan Długosz - największy europejski historyk średniowiecza. Na 

rynku w Kłobucku od 2015 roku stoi jedyny w Polsce pełnopostaciowy pomnik dziejopisarza. W sanktuarium podziwialiśmy 

główny ołtarz soborowy z1911 roku, boczne ołtarze: lewy z cudownym obrazem Matki Bożej i prawy z obrazem św. Anny Sa-

motrzeć - oba z początków XVIII w., rokokowe stalle, barokową ambonę  w kształcie łodzi Piotrowej, osiemnastowieczne orga-

ny,  świecznik w kształcie głowy jelenia z XVII w., kamienną chrzcielnicę z 1492 roku i inne. 

 Pielgrzymowanie do Pani Jasnogórskiej i Kłobuckiej napełniło nas ogromną radością. Była to pierwsza pielgrzymka po 
długiej przerwie czasu pandemii. Każdy z nas powierzał Matce Bożej swoje osobiste prośby i swoich bliskich, dziękował za 
wysłuchane modlitwy i doznane łaski. Dla każdego z nas  był to czas odnowy duchowej, refleksji i wspólnotowej modlitwy. 
Dziękujemy s. Pauli że dzięki jej pogodzie ducha i radości nie czuliśmy zmęczenia,  nie dokuczał nam upał i chociaż wracali-
śmy do swoich rodzin to w sercach czuliśmy żal że to już koniec naszej pielgrzymki. (Zdjęcia z pielgrzymki ,str.6,7,12 - Maria 
Niedziela)  

Maria Dąbrowska 

Przed pomnikiem ks. Jana Długosza, 
proboszcza parafii w Kłobucku  

w latach 1434-49 

JASNA GÓRA 
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Wakacje z Bogiem 
Zaczęły się wakacje. W tym roku 
znów będą inne niż zazwyczaj. Ograni-
czone są pielgrzymki autokarowe, wyjaz-
dy zagraniczne. Piesza Pielgrzymka na 
Jasną Górę również odbywać się będzie 
w innej formule. Od nas zależy, jak bę-
dziemy spędzać ten czas. Jedni będą 
zajmować się działką, inni uprawiać ulu-
biony sport lub chodzić na dalekie space-
ry. Ale jeszcze nie brakuje osób, którzy 
nadal nie wychodzą z domu, czekając na 
ogłoszenie końca pandemii koronawiru-
sa lub na wiadomość, że  już dzięki szcze-
pionce nabyliśmy zbiorową odporność. 
Niezależnie od sposobu spędzania czasu, 
warto zatroszczyć się, by wakacje nie 
przeleciały nam bezużytecznie, jak pia-
sek przez palce. 
Jesteśmy dziećmi Boga, o czym często 
zapominamy. Poprzez sakrament Chrztu 
świętego zostaliśmy wszczepieni w Ko-
ściół, a mimo to wielu z nas żyje tak, jak-
by Boga nie było. Okres pandemii jeszcze 
raz uświadomił nam, jak niewiele zależy 
od nas, a jak wiele od Boga. 

Co to znaczy odpocząć 
Odpoczynek jest bardzo nam potrzebny. 
Pozwala zregenerować siły konieczne do 
dalszej aktywności. 
W Ewangelii św. Marka 
Chrystus sam zachęca 
uczniów do wypoczyn-
ku - wypocznijcie nie-
co… O. Stanisław Biel, 
jezuita, napisał na jed-
nej ze stron katolickich 
za Cyprianem Kamilem 
Norwidem, że - odpo-
cząć oznacza „począć 
na nowo”. Odpoczynek w Chrystusie, 
jest „poczynaniem na nowo życia”. Od-
poczynek w Chrystusie jest nie tylko dla 
nas. Mamy poznawać Chrystusa, uczyć 
się Go, towarzyszyć Mu, odzwierciedlać 
Go w swoim życiu, a nawet stawać się 
„Chrystusem dla innych”. 

Relacja z Bogiem i ludźmi 
Może warto zadać sobie pytanie: Jaka jest 
moja relacja z Bogiem? Czy staram się zaw-
sze być blisko Niego poprzez modlitwę, czy-
tanie Pisma Świętego, adorację Najświętsze-
go Sakramentu, uczestnictwo we Mszy Świę-
tej? Wakacje sprzyjają odnowieniu więzi z 
Bogiem, uspokojeniu własnego serca w ci-
chym przebywaniu z Nim, w kaplicy adoracji 
lub w samotności. Przebywanie poza domem 
może być okazją do kontemplacji piękna 
przyrody, do dziękczynienia Bogu, że tak cu-
downie stworzył świat. 
Nasz zachwyt niech nie ogranicza się tylko do 
otoczenia, do roślin i zwierząt, ale też do 
bliskich nam osób. Pielęgnujmy serdeczne 
relacje z nimi, mimo że nie zawsze jest to 
łatwe. Każdy pragnie być kochany i akcepto-
wany. Nigdy nie wiadomo, który dzień z bli-
skimi może być ostatni, dlatego za ks. Janem 
Twardowskim powtarzamy „Śpieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 

Dziedzictwo Wielkich Polaków 
Obchodzimy rok temu stulecie urodzin św. 
Jana Pawła II, czekamy na beatyfikację Pry-
masa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Czy 
znamy dziedzictwo, które pozostawili po 
sobie? Czy pamiętamy niektóre ich słowa, 
które dla nich były szczególnie ważne? Jakie 
treści zawierają Śluby Jsnogórskie? Czy wy-

pełniamy 
je, zwłasz-
cza teraz, 
gdy jeste-
śmy bom-
bardowani 
inną ideo-
logią? 

 
Świętość życia 
Dla mnie szczególnie bolesne są słowa, któ-
rych nie było łatwo wypowiedzieć naszemu 
Wielkiemu Papieżowi: „Naród, który zabija 
własne dzieci, jest narodem bez przyszłości”. 
Spoczywa na nas odpowiedzialność za niezli-
czoną ilość istnień ludzkich, o których nie 
mówi się głośno, a nawet ich zabijanie  

odbywa się w majestacie prawa. W okresie 
pandemii troska o życie i zdrowie jest szcze-
gólnie rozwinięta i obstawiona różnymi 
przepisami. Ich nieprzestrzeganie pociąga 
za sobą konsekwencje prawne i finansowe. 
Poczęte dzieci są całkowicie bezbronne. 

Ocalenie życia Karola Wojtyły 
Często lekarze wręcz zalecają tzw. aborcję, 
gdyż nie widzą innego wyjścia. Tak było w 
przypadku Emilii Wojtyłowej, mamy przy-
szłego św. Jana Pawła II. Wadowicki cenio-
ny lekarz przekonywał ją, że nie ma szans 
na urodzenie żywego dziecka, a jeśli nawet 
ono przeżyje, to kosztem jej życia. Milena 
Kindziuk, autorka książki „Emilia i Karol 
Wojtyłowie. Rodzice św. Jana Pawła II”, 
dotarła do relacji, że Karol Wojtyła poprosił 
innego lekarza, Samuela Tauba, o uratowa-
nie żony i życia poczętego dziecka. Wyraził 
on zgodę na poprowadzenie ciąży Emilii, 
choć potwierdził, że istnieje ryzyko powi-
kłań przy porodzie, ze śmiercią matki włącz-
nie. Nie proponował jednak aborcji. Za-
strzegł tylko, że podejmie się ryzyka na wy-
raźną prośbę obojga małżonków oraz na ich 
odpowiedzialność. W chwili porodu, który 
odbywał się w domu, Karol wraz z jedena-
stoletnim synem Edmundem modlili się 
Litanią Loretańską podczas nabożeństwa 
majowego w kościele wadowickim naprze-
ciwko ich mieszkania. Ok. godziny 17.00 
urodził się dorodny, zdrowy chłopiec, przy-
szły papież, święty Jan Paweł II. 

Cywilizacja życia 
Brońmy życia tak, jak możemy. Poprzez 
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, 
wspieranie fundacji zajmujących się obroną 
życia, a także przez propagowanie cywiliza-
cji życia, o której często mówił nasz Wielki 
Rodak. Młodym kobietom, które znajdą się 
w nieoczekiwanej ciąży, wydaje się, że 
świat im się wali. Podejmują decyzję szyb-
ko, często w emocjach, czasami pod presją 
otoczenia. Potem żałują, męczą się z depre-
sją i brakiem przebaczenia sobie. Bądźmy 
wsparciem dla nich. Panem życia jest Bóg. 
Jest Dawcą nadziei i miłości. Wystarczy po-
wiedzieć: Jezu, ufam Tobie. 

REFLEKSJE NA WAKACJE   EWA KAMIŃSKA, par. św. Antoniego Padewskiego w Lublinie 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowie-
dzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego 
nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy 
sami osobno na miejsce pustynne i wy-
pocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przy-
chodziło i odchodziło, że nawet na posiłek 
nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na 
miejsce pustynne, osobno (Mk 6,30-32). 
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Dzieciństwo 
Stefan Wyszyński urodził się 3 sierp-
nia 1901 r. w Zuzeli na Bugiem, która 
w tym czasie leżała w zaborze rosyj-
skim. Był drugim dzieckiem Stanisła-
wa (1876-1970) i Julianny Wyszyń-
skich (1877-1910) z domu Karp. Oj-
ciec był organistą i parafialnym pisa-
rzem. Stefan wychowywał się w wie-
lodzietnej, pobożnej i patriotycznej 
rodzinie. Miał cztery siostry – rok 
starszą Anastazję, młodszą o dwa 
lata Stanisławę, o trzy lata – Janinę i 
Zofię, która, urodzona w 1910 r. 
zmarła po kilku tygodniach – oraz 
młodszego o sześć lat brata Wacła-
wa, który zmarł w 1918 r.( Miał też 
dwoje przyrodniego rodzeństwa (z 
małżeństwa Stanisława Wyszyńskie-
go z Eugenią Godlewską, poślubioną 
w 1911 r.) – siostrę Julię (1914–
1995) oraz brata Tadeusza (1917–
1981)). 
Stefan jako kilkulatek został mini-
strantem. Przez dwa lata chodził do 
miejscowej szkoły powszechnej, w 
której podstawowym językiem nau-
czania był rosyjski. Ojczystej historii i 
kultury uczył go w domu potajemnie 
ojciec Stanisław. On też zabierał sy-
na pod osłoną nocy do Puszczy Bia-
łej, gdzie wspólnie z zuzelskimi go-
spodarzami stawiali krzyże na gro-
bach powstańców styczniowych. 
Duży wpływ na duchowość później-
szego prymasa miała przedwczesna 
śmierć matki, która zmarła 31 paź-
dziernika 1910 r., po przeprowadzce 
rodziny do Andrzejewa i urodzeniu 
córki Zofii.  

Lata szkolne 
Po śmierci matki Stefan przez dwa 
lata uczył się w domu (jako dziewię-
ciolatek odmówił uczenia się w rosyj-
skiej szkole z uwagi na metody wy-
chowawcze). W 1912 r. zdał egzami-
ny i rozpoczął naukę w Warszawie w 
prywatnym gimnazjum Wojciecha 
Górskiego z polskim językiem wykła-
dowym. Od września 1915 r. z powo-
du frontu niemiecko-rosyjskiego,  

Autor: dr Ewa K. Czaczkowska 
 
dr Ewa K. Czaczkowska – publi-
cystka, historyk, adiunkt w Instytu-
cie Edukacji Medialnej i Dzienni-
karstwa na UKSW, ekspert ds. nau-
kowych w Muzeum Jana Pawła II i 
Prymasa Wyszyńskiego, członek 
Zespołu Redakcyjnego wydania 
dzienników Pro memoria prymasa 
S. Wyszyńskiego, autorka wielu 
książek, m.in. o Prymasie: 
„Kardynał Wyszyński. Biografia” , 
dla dzieci „Będziesz miłował…
Krótka historia życia Stefana Wy-
szyńskiego, prymasa Polski” oraz 
najnowszej: „Prymas Wyszyński. 
Wiara, nadzieja, miłość” 

oddzielającego drogę do Warszawy,  
kontynuował naukę w Łomży w Męskiej 
Szkole Handlowej im. Piotra Skargi. 
Tu, jak uprzednio w Warszawie, był 
członkiem tajnego harcerstwa.  

Powołanie 
W Łomży też Stefan Wyszyński, który 
od dziecka czuł powołanie do kapłań-
stwa, podjął decyzję o wstąpieniu do 
seminarium duchownego. Jesienią 
1917 r. we Włocławku rozpoczął naukę 
w liceum im. Piusa X, które było niż-
szym seminarium duchownym. Nato-
miast w 1920 wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r. 
w katedrze we Włocławku z rąk bp. 
Wojciecha Owczarka. Przyjmował je 
sam, poważnie chory. Jego kursowi 
koledzy byli wyświęceni w czerwcu 
1924 r. Stefan Wyszyński musiał cze-
kać do dnia swoich urodzin, kiedy koń-
czył 23 lata. Według ówczesnych prze-
pisów prawa kanonicznego święceń 
udzielano po ukończeniu 24 lat, w uza-
sadnionych wypadkach można było 
wiek święceń obniżyć o rok. Mszę pry-
micyjną ks. Wyszyński odprawił 5 
sierpnia 1924 r. na Jasnej Górze, by, 
jak pisał, „mieć Matkę, która nie umie-
ra”. 

Kapłaństwo 
Po święceniach przez rok pracował 
jako wikariusz przy parafii katedralnej 
we Włocławku, był prefektem w szkole 
przy fabryce celulozy oraz redaktorem 
dziennika diecezjalnego „Słowo Kujaw-
skie”. W 1925 r. rozpoczął studia na 
KUL z zakresu prawa kanonicznego i 
katolickiej nauki społecznej, zakończo-
ne w 1929 r. obroną doktoratu nt. Pra-
wa Kościoła do szkoły. W Lublinie po-
znał ks. Władysława Korniłowicza, któ-
ry miał duży wpływ na jego formację 
duchową i intelektualną. W tym czasie 
związał się także ze Stowarzyszeniem 
Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, 
które przygotowywało swych członków 
do aktywnego uczestnictwa w życiu 
społecznym.  

W 1929 r. ks. Wyszyński uzyskał sty-
pendium naukowe na podróż studyjną 
po Europie. Odwiedził ośrodki nauko-
we w Austrii, Włoszech, Francji, Bel-
gii, Holandii i Niemczech. Zapoznawał 
się m.in. z działalnością Akcji Katolic-
kiej, chrześcijańskich stowarzyszeń i 
związków zawodowych. Tę wiedzę 
wykorzystał po powrocie w 1930 r. do 
Włocławka. Był wykładowcą w semi-
narium duchownym, prowadził Chrze-
ścijański Uniwersytet Robotniczy, był 
asystentem kościelnym Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych oraz 
publicystą, a od 1932 r. redaktorem 
naczelnym „Ateneum Kapłańskiego”. 
Działał również w Akcji Katolickiej, 
organizował m.in. Katolicki Związek 
Młodzieży Robotniczej, sieć Katolic-
kich Uniwersytetów Ludowych. Zaan-
gażowanie społeczne ks. Wyszyńskie-
go dostrzegł kard. August Hlond, pry-
mas Polski, który w 1937 r. zaprosił 
go do Rady Społecznej. 

II wojna światowa 
Po wybuchu drugiej wojny światowej 
bp Michał Kozal, słusznie przewidu-
jąc, że ks. Wyszyński może być po-
szukiwany przez gestapo, nakazał mu 
opuścić Włocławek. Początkowo 
schronił się u ojca we Wrociszewie 
koło Warki. Od lipca 1940 r. był kape-
lanem dzieci i sióstr Służebnic Krzyża 
z zakładu dla niewidomych w La-
skach, które znalazły schronienie w 
Kozłówce, majątku Zamoyskich na 
Lubelszczyźnie, a potem w Żułowie. 
W czerwcu 1942 r. przyjechał do La-
sek pod Warszawą i jako kapelan za-
kładu dla niewidomych został tu do 
zakończenia wojny. W Warszawie 
prowadził wykłady na tajnych uniwer-
sytetach. W 1944 r. przystąpił do Ar-
mii Krajowej, nosił pseudonim Rad-
wan III. W czasie powstania warszaw-
skiego był kapelanem w szpitalu po-
wstańczym w Laskach. W marcu 1945 
r. powrócił do Włocławka, gdzie przy-
stąpił do odbudowy seminarium. Był 
też proboszczem w Kłobi i Zgłowiącz-
ce oraz redaktorem m.in. „Ładu Boże-
go” i „Ateneum Kapłańskiego”. 

https://beatyfikacja.info/biografia-cz-1/ 
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Odpoczynek  
jest rzeczą 
„świętą”, 
pozwala bowiem  
człowiekowi  
wyrwać się 
z rytmu  
ziemskich zajęć, 
czasem  
nazbyt go  
pochłaniających, 
i na nowo sobie 
uświadomić, 
że wszystko  
jest dziełem  
Boga. 
Św. Jan Paweł II 

I stanie się cedrem wspaniałym… 
Msza s w. prymicyjna  

Księdza Michała Staszewskiego, 13.06.2021r. 
 
 Księdza Michała Staszewskiego pamiętamy jako diako-
na pracującego w naszej parafii. Po święceniach kapłańskich 
13 czerwca o godz. 12.30 odprawił on po raz pierwszy w 
naszej parafii mszę św. prymicyjną. Uczestniczyli w niej ka-
płani, siostry zakonne, znajomi i parafianie. Dzień prymicji 
jest dla młodego kapłana i wiernych wielkim świętem. Tego 
dnia po raz pierwszy w naszej wspólnocie parafialnej dane 

było Księdzu  Michałowi przemienić chleb tej ziemi w Ciało 
Pana Jezusa. Cieszymy się, że kolejny młody mężczyzna gotów 

jest pełnić służbę kapłańską, głosić Słowo Boże i sprawować 
święte sakramenty. W dzisiejszym świecie trzeba wykazać się od-

wagą, by odpowiedzieć „Tak” na zawołanie Chrystusa „Pójdź za Mną”  
  

Podczas homilii ks. Michał  przypomniał nam symbolikę Cedru libańskiego - biblij-
nego drzewa, silnego i rozłożystego, o którym wspominało pierwsze czytanie z księgi proroka 
Ezechiela … „wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę…” Cedr jest symbolem potęgi i 
chwały, jest bardzo rozłożysty i jest w stanie zagarnąć pod swoje gałęzie i dać schronienie 
wszystkim istotom skrzydlatym. Ale mimo swej potęgi, to drzewo może Pan złamać, Pan, który 
poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie wywyższa… Czytanie z Ezechiela ma być dla nas 
swoistym rachunkiem sumienia - powiedział ksiądz Michał, bo gdyby nam się wydawało, że je-
steśmy silni, że tkwią w nas niesamowite pokłady potęgi i energii, ale w tej wewnętrznej bu-
dowli nie ma Boga, to ona zniszczy się sama, załamie się i rozpadnie. Więcej światła w tym roz-
ważaniu daje nam drugie czytanie z tego dnia - drugi list św. Pawła do Koryntian „…Mając uf-
ność wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele,  jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana…” 
Dlatego nasze życie ma być zakorzenione w duchowości, a nie w tym co trywialne, nie w taniej 
rozrywce, nie w potędze mojego ja. Ma być zakorzenione w duchu - a nie w ciele, w słabości - 
nie w mocy, w zrozumieniu - nie we wszechwiedzy. Moje życie ma być w Panu. I dalej ks. Mi-
chał kontynuuje swą myśl, mówiąc, że życie w Panu można osiągnąć tylko w naśladowaniu Bo-
ga. A przechodząc do Ewangelii wg św. Marka (4,26-34) o ziarnku gorczycy uzyskujemy odpo-
wiedź, na czym polega naśladowanie Boga. Na obumieraniu. Obumieranie może wydać  niespo-
dziewany plon w naszym życiu, zbuduje naszą potęgę, w życiu ojca…, w życiu matki…  a także 
w życiu księdza. Trzeba umrzeć, żeby budować, trzeba słuchać, żeby zrozumieć, trzeba kochać 
żeby być z ludźmi. - zakończył swą prymicyjną homilię  ks. Michał. 
Po mszy świętej było specjalne błogosławieństwo prymicyjne, z którym związana jest łaska od-
pustu zupełnego. Było ono dla kapłanów, liturgicznej służby ołtarza, sióstr zakonnych, a na-
stępnie dla wszystkich osób uczestniczących w tym ważnym wydarzeniu.   

Maria Mazurkiewicz (Zdjęcia z prymicji str. 11 - Maria Dąbrowska) 

Ja jestem 
Pan,  
który  
poniża 
drzewo 
wysokie, 
który  
drzewo 
niskie  
wywyż-
sza, który  
sprawia,  
że drzewo 
zielone 
usycha, 
który  
zieloność 
daje  
drzewu 
suchemu. 
Ja Pan  
rzekłem  
i uczynię  

Drogie Dzieci,  
 Macie wielki powód do radości. Rozpoczęły się wakacje. Nie jest to 
jednak czas wolny od wszystkiego. W wakacje też trzeba  myśleć i pamię-
tać! Przede wszystkim pamiętajcie, że nie ma wakacji bez Pana Boga i spo-
tkania z Panem Jezusem na Mszy św.  we wszystkie niedziele i święta.  
 15 sierpnia obchodzimy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jest to 
największe święto, jakie ustanowił Kościół dla uczczenia Maryi. Wielu świę-

tych chciało ten dzień spędzić w Jej ramionach. Św. Maksymilian tęsknił od dziecka za 
tą chwilą. Umarł 14 sierpnia. W tym roku minie 80 rocznica jego śmierci. Całe swoje ży-
cie oddał Maryi i Niepokalana prowadziła go od lat dziecięcych do męczeńskiej śmierci w 
obozie koncentracyjnym. Wasz patron św. Stanisław Kostka też ukochał Maryję, napisał 
list do Niej, że pragnie wejść do nieba w dniu Jej Wniebowzięcia. I  jego Maryja wysłu-
chała. Umarł w dniu Jej święta. Postacią, która „wszystko postawiła na Maryję” był  też 
kardynał Stefan Wyszyński. Heroicznie wierzył Bogu i Maryi oddał się Jej bez granic. 
Od Niej czerpał  moc i siłę na czas więzienia, cierpienia, na lata służby Kościołowi i Oj-
czyźnie. W tym roku 3 sierpnia minie 120 rocznica jego urodzin, a 28 maja minęła 40 
rocznica śmierci. W tym jubileuszowym roku  12 września odbędzie się też dawno ocze-
kiwana beatyfikacja prymasa Wyszyńskiego.  
 Dlatego wakacyjny konkurs plastyczny będzie związany z tymi posta-
ciami w naszej historii, które życie zawierzyły Matce Bożej. Może odwie-
dzicie też miejsca związane z ich życiem.? Zapraszam do konkursów pod 
wspólnym hasłem ”Czciciele Maryi w oczach dziecka: Kardynał 
Stefan Wyszyński, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Sta-
nisław Kostka” Prace proszę wykonywać w formacie A4. 

Pozdrawiam Was. Wasz Anioł 

Mały Franciszek 
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Pielgrzymi w cieniu pomnika największego euro-
pejskiego średniowiecznego historyka ks. Jana 

Długosza, trzymającego w ręku swe dzieło spisa-
ne w latach 1455–1480. - Roczniki czyli kroniki 
słynnego Królestwa Polskiego, oryginalny tytuł 
łaciński: Annales seu cronicae incliti Regni Polo-

niae  

Cudowny obraz Matki Bożej 

Kłobuckiej Niepokalanej 

Ucieczki Grzeszników 

Z Prezes Akcji Katolickiej 
w Polsce Urszulą Furtak 

Z siostrą Paulą,  
duchowym opiekunem 

pielgrzymki 


