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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu  /  www.franciszek.org.pl 

Do użytku wewnętrznego  

CZERWIEC  2017 

1 czwartek I czwartek miesiąca    MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 

2 piątek I piątek miesiąca 
3 sobota I sobota miesiąca 
4 NIEDZIELA NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

Koniec okresu wielkanocnego 

5 poniedziałek Święto NMP Matki Kościoła 
6 wtorek Dzień powszedni 
7 środa Dzień powszedni 
8 czwartek Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 
9 piątek Dzień powszedni 
10 sobota Bł. Bogumiła, biskupa 
11 NIEDZIELA NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

Archidiecezjalne Święto Eucharystii 
12 poniedziałek Dzień powszedni 
13 wtorek Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła 
14 środa Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika  

15 czwartek NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
16 piątek Dzień powszedni 
17 sobota Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 
18 NIEDZIELA 11.NIEDZIELA ZWYKŁA 
19 poniedziałek Dzień powszedni 
20 wtorek Dzień powszedni 
21 środa Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika  

22 czwartek Dzień powszedni 
23 piątek UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

24 sobota UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
  25 NIEDZIELA 12.NIEDZIELA ZWYKŁA 

  26 poniedziałek Dzień powszedni 
  27 wtorek Dzień powszedni 

  28 środa Św. Ireneusza, biskupa i męczennika 

  29 czwartek UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
  30 piątek Dzień powszedni 

 

 

Słowo Księdza Proboszcza   

Zakończyliśmy miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Niemal w każdym kościele śpiewaliśmy lub odmawialiśmy 
Litanię Loretańską. To w tym miesiącu obchodziliśmy setną rocznicę Jej fatimskich objawień. 
 To Ona przypomina nam o potrzebie pokuty i modlitwie. To Ona chce nas przygotować na powtórne przyjście Jej 
Syna. 
 Teraz jest już miesiąc czerwiec. Czerwiec poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa. Miesiąc, w którym będziemy 
przeżywać Uroczystość Bożego Ciała i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Miesiąc, w którym codziennie będziemy 
odmawiać litanię do Serca Jezusa. 
 Nie zapominajmy, że Matka Chrystusa i nasza Matka prosi nas, abyśmy w tym miesiącu trwali na modlitwie, 
wpatrywali się w Serce Jej Syna i szli drogą, którą On nam ukazał. 

                                                                                      Ks.  Wiesław  Dura   
 
 

 

BOŻE CIAŁO 

Św. Brata Alberta 

17 czerwca 
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         GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA: /Niedziela 201720/ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

INTENCJE POWIERZONE 

APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ 

PAPIEŻA FRANCISZKA NA CZERWIEC 
2017:  

 
INTENCJA POWSZECHNA:   
 
Aby odpowiedzialni za narody 
zdecydowanie dokładali starań, by położyć 
kres handlowi bronią, który jest przyczyną 
wielu niewinnych ofiar. 

 
 

P r z y p o m n i e n i a   
o uroczystościach, świętach, rocznicach, jubileuszach, dniach pamięci 

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kult Serca Jezusowego 
wywodzi się z czasów średniowiecza; początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze 
społeczeństwa. Tradycyjnie w czerwcu w kościołach odbywają się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa ze 
śpiewem Litanii do Serca Jezusowego 

► NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE - zapraszamy codziennie po wieczornej Mszy 
św., czyli ok. godz. 18.30. 
► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. 
W czerwcu w każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne 
wejście do kościoła) od godz. 15.00 do 17.30 adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały 
czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę 
Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego rozpoczynamy o godz. 17.00.  

► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką 
i oddaniem czci jego relikwiom.  
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00. W każdy ostatni piątek miesiąca 
o godz. 18.00 jest sprawowana Msza św. w  intencji zmarłych parafian. 
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
► NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 czerwca, Msza św.- godz. 18.00, procesja ze światłami z figurą Matki Bożej 
Fatimskiej 
► W  MIESIĄCU CZERWCU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 1 czerwca  (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci 
Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  

- PIERWSZY PIĄTEK– 2 czerwca -(pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 
i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od 
godz. 9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA– 3 czerwca (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej 
Maryi Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, 
traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.  

-PIERWSZA NIEDZIELA -  4 czerwca - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

►  W LITURGII KOŚCIOŁA W CZERWCU OBCHODZIMY 

 UROCZYSTOŚCI: 
- ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 4 czerwca - niedziela   
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- NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY- 11 czerwca – niedziela 
- NAJSWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – 15 czerwca – czwartek 
- NAJSWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA – 23 czerwca – piątek 
- NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA – 24 czerwca – sobota 
- ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – 29 czerwca - czwartek 

 ŚWIĘTA:  
- NMP MATKI KOŚCIOŁA – 5 czerwca (poniedziałek), ●  
- JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA -  8 czerwca (czwartek),  

 WSPOMNIENIA: 
●  Św. Justyna, męczennika (1 czerwca - czw) ●  Św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników (3 czerwca - 

sb)  ●   Bł. Bogumiła, biskupa (10 czerwca - sb)  ● Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora 
Kościoła (13 czerwca - wt) ●  Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (14 czerwca – śr) ●  Św. Brata 
Alberta Chmielowskiego, zakonnika (17 czerwca - sb)  ● Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 
(21 czerwca - śr) ●  Św. Ireneusza, biskupa i męczennika (28 czerwca – śr) 
 
► JUBILEUSZE KAPŁAŃSTWA  
 
W miesiącu czerwcu wielu kapłanów obchodzi swoje kolejne rocznice kapłaństwa. 

 27 maja -  minęła 17 rocznica świeceń kapłańskich ks. Pawła Gabary 

 9 czerwca – przypada  27 rocznica świeceń kapłańskich ks. Stefana Bujaka 

 10 czerwca - 26 rocznica świeceń kapłańskich ks. Tadeusza Sochy 

 11 czerwca – 45 rocznica świeceń kapłańskich ks. Proboszcza Wiesława Dury 
Ponadto 

 3 czerwca – przypada 55 rocznica przyjęcia święceń kapłańskich  przez 
naszego parafianina ks. Zdzisława Wedera.  
Swoje rocznice święceń kapłańskich obchodzą również: 

 2 czerwca  - Bp Ireneusz Pękalski - 43 rocznica święceń kapłańskich 

(ur. 9 marca 1950 w Tomaszowie Mazowieckim) – doktor prawa kanonicznego, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 1993–2000, biskup pomocniczy łódzki od 2000) 

 11 czerwca – Bp Marek Marczak - 23 rocznica święceń kapłańskich 

(ur. 17 lutego 1969 w Piotrkowie Trybunalskim) – doktor nauk teologicznych, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Łodzi w latach 2013–2015, biskup pomocniczy łódzki od 2015, od 
30 stycznia br. został wybrany Administratorem Archidiecezji Łódzkiej) 

 

Módlmy się w intencji księży Jubilatów i  prośmy o nowe powołania w naszej 
parafii. 

Daj im Boże wielką wiarę i miłość, taką, by ochotnie znosili wszystkie 
ciężary duszpasterskiego i misjonarskiego życia jeszcze przez długie lata. 
Prowadź ich Panie, umacniaj mocą i oświecaj światłem Ducha Świętego we 
wszystkim działaniu dla Twego Królestwa. 
 

 
► 1 CZERWCA - CZWARTEK - św. Justyna 

 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA. W szczególny sposób polećmy Bogu 
w modlitwach dzieci naszej parafii. 

 211 Rocznica Powstania Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi  
 102. rocznica urodzin ks. Jana Twardowskiego (1915 - 2006), polskiego poety, autora utworów dla 

dzieci 

► 3 CZERWCA – SOBOTA -  Świętych Karola Lwanga i Towarzyszy, męczenników  
 XXI  SPOTKANIE MŁODYCH - LEDNICA 2000. IDŹ I KOCHAJ !  
Tegoroczne Spotkanie na Lednicy będzie podziękowaniem za Światowe Dni Młodzieży, 
które rok temu odbyły się w Krakowie i były niezapomnianym czasem dla wielu młodych 
z różnych stron świata!   
 Święto Maryi Królowej Apostołów. Obchodzone w sobotę po Wniebowstąpieniu 

 Czuwanie ruchów i stowarzyszeń  katolickich archidiecezji łódzkiej 
w Wigilię Uroczystości Zesłania Duch Świętego  - Kościół Najświętszej 
Eucharystii  - godz. 18.00 
 III Ogólnopolska Noc Bibliotek 
 
 ► 4 CZERWCA – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ZIELONE 

ŚWIĄTKI 

https://pl.wikipedia.org/wiki/9_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1950
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tomasz%C3%B3w_Mazowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_%28stopie%C5%84_naukowy%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_kanoniczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor_%28seminarium%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_%C5%82%C3%B3dzcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/17_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/1969
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotrk%C3%B3w_Trybunalski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doktor_%28stopie%C5%84_naukowy%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor_%28seminarium%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCsze_Seminarium_Duchowne_w_%C5%81odzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_%C5%82%C3%B3dzcy
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-03a.php3
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Pięćdziesiątego dnia po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów 
zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego 
Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). Apostołowie 
zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). 
 O godz. 18.30 w naszym kościele odbędzie się kolejna katecheza dla wiernych głoszona przez 

ks. dra Pawła Gabarę pt. „Kult Najświętszego Serca Jezusowego w świetle objawień św. 
Małgorzacie Marii Alacoque”. 

 Dzień Cierpienia w Intencji Misji  
 X Dzień Dziękczynienia, Święto Opatrzności Bożej – Warszawa-Wilanów 

Święto Dziękczynienia obchodzone jest w pierwszą niedzielę czerwca. Ustanowiony został 
w 2008 roku przez arcybiskupa metropolitę Kazimierza Nycza 

 100 ROCZNICA POWOŁANIA BŁĘKITNEJ ARMII  
4.06.1917. Dekretem prezydenta Francji powołana została Armia Polska we Francji, zwana 
też Błękitną Armią. Jej ostatnim dowódcą był gen. Józef Haller von Hallenburg. Tego dnia 
przypada jednocześnie 57 rocznica śmierci gen. Józefa  Hallera, który  zmarł w Londynie 
4.06.1960  (ur. 13.08. 1873) W uznaniu jego zasług i dla upamiętnienia tej rocznicy  

SENAT RP OGŁOSIŁ GEN. HALLERA PATRONEM ROKU 2017. 
25 lat temu Sejm odwołał ze stanowiska premiera Jana Olszewskiego 4.06.1992. Sejm 
odwołał ze stanowiska premiera Jana Olszewskiego. Dymisja była skutkiem konfliktu politycznego 

wokół ujawnienia materiałów komunistycznej bezpieki. Wydarzenia tego dnia 
przeszły do historii jako „nocna zmiana” lub „noc teczek”. 

 
► 5 CZERWCA  – PONIEDZIAŁEK -  ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY MATKI KOŚCIOŁA 
 120 rocznica konsekracji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Łodzi  
 Światowy Dzień Ochrony Środowiska  

 
► 6 CZERWCA - WTOREK  
 Uroczystości w Zakopanym z okazji 100 rocznicy Objawień Fatimskich 

AKT POŚWIĘCENIA POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI W Zakopanym w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach  podczas Mszy Św. o godz. 18.00, sprawowanej pod przewodnictwem Ks. Abp 
Stanisława Gądeckiego - Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Biskupi polscy wraz z czcicielami Matki 
Bożej Fatimskiej, ponowią AKT POŚWIĘCENIA POLSKI NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 
 70 rocznica śmierci prezydenta RP na uchodźstwie Władysława Raczkiewicza. 

Zmarł 6.06.1947 w Ruthin w Walii . 
ROK 2017 JEST ROKIEM WŁADYSŁAWA RACZKIEWICZA 

 "Niech jego niezłomna praca dla Polski w okresie pokoju i wojny, zdolność do podejmowania 
największych wyzwań staną się wzorem dla przyszłych i obecnych urzędników i polityków 
oraz wszystkich pracujących na rzecz dobra wspólnego" - głosi senacka uchwała ustanawiająca 
go patronem roku 2017. (Ur. 28.01.1885 w Gruzji).  
 
► 7 CZERWCA - ŚRODA  

 WSPOMINAMY Pierwszych polskich misjonarzy męczenników. 
5.12.2015r w Peru dwóch polskich franciszkanów: Michał Tomaszek i Zbigniew 
Strzałkowski zostało ogłoszonych błogosławionymi . Misjonarze zostali 
zamordowani 9 sierpnia 1991 r. w przez maoistowskich bojówkarzy ze 
"Świetlistego Szlaku" Wspomnienie liturgiczne bł. o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego i bł. o. Michała Tomaszka jest 7 czerwca (tego dnia bł. 
Michał Tomaszek otrzymał święcenia diakonatu zaś bł. Zbigniew Strzałkowski 

święcenia prezbiteriatu), wcześniej obchodzone miało być 9 sierpnia. 
 

 550 ROCZNICA WOLNEGO FLISU NA WIŚLE - 560 lat temu 7.06.1457 król Kazimierz Jagiellończyk 
wjechał triumfalnie na zamek krzyżacki w Malborku, wykupiony od czeskich najemników. Zwycięstwo w wojnie 
trzynastoletniej, podpisanie 31 grudnia 1466 r. II Pokoju Toruńskiego i odzyskanie przez Polskę 
Pomorza Gdańskiego umożliwiło rozpoczęcie wolnej żeglugi na Wiśle a tym samym rozwój handlu pomiędzy 

Gdańskiem a resztą kraju. Na pamiątkę pierwszego wolnego flisu na Wiśle (550 lat temu) 
22 czerwca 2016 Sejm RP przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 ROKIEM RZEKI 
WISŁY. 

► 8 CZERWCA – CZWARTEK -  Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana 
Święto liturgiczne w Kościele katolickim wyznaczone przez Stolicę Apostolską w 2012 na 
czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arcybiskup
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Nycz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Haller_%28herb_szlachecki%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruthin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wspomnienie_liturgiczne
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►10 CZERWCA – SOBOTA – bł. Bogumiła, biskupa 
 22. OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z ks. Asystentem Tadeuszem Sochą zapraszają 
10 czerwca na pielgrzymkę na Jasną Górę i Doliny Miłosierdzia, gdzie znajduje się Pallotyńskie 
Sanktuarium  Miłosierdzia Bożego. To szczególne spotkanie z Maryją w roku 300-lecia koronacji wizerunku 
MB Częstochowskiej i 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, a także 100-lecia objawień Matki Bożej 
w Fatimie, będziemy przeżywać pod hasłem „Idźmy i głośmy z Maryją”. 

 
PROGRAM PIELGRZYMKI: 

7.30 - wyjazd 
10.30   Katedra Częstochowska 

11.45   – przejście na Jasną Górę 
12.45  - powitanie ze Szczytu Jasnogórskiego – o.  paulin i prezes KIAK Urszula Furtak 

13.00   – Msza św. na Szczycie Jasnogórskim pod przewodnictwem i z homilią 
J.E. Bpa Mirosława Milewskiego, Krajowego Asystenta Akcji  Katolickiej 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia w Pallotyńskim Sanktuarium, 

zwiedzanie Doliny Miłosierdzia 
Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy w Kancelarii parafialnej 

 
 
 CENTRALNY PUNKT OBCHODÓW ROKU ŚW. BRATA ALBERTA Centralnym 

punktem obchodów będzie Msza święta o godz. 12.00  odprawiona przez 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego 
w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. 

W eucharystii weźmie udział Konferencja Episkopatu Polski oraz przedstawiciele władz świeckich. 
Do udziału w liturgii zaproszeni są w szczególny sposób ubodzy, artyści, podopieczni Caritas 
Archidiecezji Krakowskiej, uczniowie i nauczyciele szkół, a także fundacje i parafie, którym 
patronuje św. Brat Albert. 
 Koncert okolicznościowy z okazji 30 rocznicy wizyty Jana Pawła II w Łodzi. 

Park Podolski w Łodzi – godz. 19.00 

►11 CZERWCA –NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ  
 ARCHIDIECEZJALNE ŚWIĘTO EUCHARYSTII Rozpoczęcie procesji, kościół Matki Boskiej 

Zwycięskiej w Łodzi, godz.10.00. Msza św., plac św. Jana Pawła II, godz. 11.00 
Archidiecezjalne Święto Eucharystii - upamiętnia wizytę Jana Pawła II, który przyjechał do Łodzi w 1987 roku. 
Archidiecezjalne Święto Eucharystii obchodzone jest w Łodzi od 1989 roku.  

 Wieczór uwielbienia za dar Eucharystii, plac św. Jana Pawła II w Łodzi godz. 19.00.  
 Zbiórka ofiar na tacę na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej 
►12 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK 

 Diecezjalne obchody 25 rocznicy święceń kapłańskich (1992r), Msza św. jubilatów - godz. 12.00, Bazylika 
Archidiecezjalna 

 błogosławionych 108 męczenników z czasów II wojny światowej  
 20 rocznica śmierci Bułata Okudżawy 

12.06.1997 zmarł w Clamart we Francji Bułat Okudżawa, rosyjski bard, poeta, prozaik, 
kompozytor ballad, pieśni lirycznych i satyrycznych, dramaturg pochodzenia gruzińsko-
ormiańskiego. Urodził się w Moskwie 9 maja 1924 r. 

► 13 CZERWCA – WTOREK - Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła 

 W Tomaszowie Mazowieckim – Uroczystość Św. Antoniego z Padwy – Głównego Patrona Miasta 

 30. ROCZNICA WIZYTY OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ŁODZI 
 XIV Wędrówka Łódzkim szlakiem Jana Pawła II (rozpoczęcie o godz. 10.00 przed 

siedzibą Rady Miejskiej)  
► 15 CZERWCA  -  CZWARTEK – BOŻE CIAŁO 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

Podczas procesji eucharystycznej na ulicach parafii przy ustawionych czterech ołtarzach śpiewane będą cztery 
perykopy ewangeliczne. Po odśpiewaniu danego fragmentu następuje modlitwa oraz błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem.  
Prosimy o przyozdobienie domów i okien nie tylko na trasie procesji. W oktawie Bożego Ciała tradycyjnie 
odprawiane będą Msze Święte wotywne o Najświętszej Eucharystii z procesjami eucharystycznymi po 
nabożeństwach czerwcowych. 
► 17 CZERWCA – SOBOTA – św. Brata Alberta Chmielowskiego 
 ROK 2017 ROKIEM ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO 

godz. 17.00. Msza odpustowa w sanktuarium św. Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie 
 Ogólnopolskie uroczystości ku czci 108 Męczenników w Licheniu 

13 czerwca 1999 r. podczas Mszy świętej odprawianej w Warszawie św. Jan Paweł II dokonał beatyfikacji 
108 męczenników, którzy ponieśli śmierć w czasach II wojny światowej. Każda z tych osób wykazała się niezwykłym 

http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/06-12a.php3


6       Czerwiec 2017  Głos Świętego Franciszka nr 81 

heroizmem wiary: są w tym gronie biskupi - pasterze, którzy woleli zginąć, aniżeli zostawić swoją owczarnię; 
siostry i księża ratujący Żydów; teściowa, która oddała swe życie za synową w ciąży; zakonnik, który za posiadanie 
różańca, a potem odmowę sprofanowania go został zmasakrowany i utopiony w kloace; księża i alumni dzielący się 
w obozie koncentracyjnym jedyną kromką chleba ze współwięźniami; duchowny, który zginął za to, że nie wydał 
Gestapo komunistów. 
► 19 CZERWCA – PONIEDZIAŁEK  

 Diecezjalne obchody 50 rocznicy święceń kapłańskich (1967r), Msza św. jubilatów - godz. 12.00, Bazylika 
Archidiecezjalna 

► 20 CZERWCA – WTOREK.  Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy 
► 22 CZERWCA – CZWARTEK.  
 Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Błogosławienie wianków 
 Pierwszy dzień lata – najdłuższy dzień w roku 
 225 rocznica ustanowienia Orderu Virtuti Militari 
22.06.1792 Król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari dla uczczenia zwycięstwa 

wojsk polskich w bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami. 

► 23 CZERWCA – PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
 Po głównej mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najśw. Serca Jezusa 
i Akt Zadośćuczynienia. 
 Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów – obchodzony w Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ustanowiony przez Jana Pawła II w 1995 roku. 
 Dzień Ojca obchodzony w Polsce od 1965 roku 
 Zakończenie roku szkolnego 2016/17 
 

► 24 CZERWCA – SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się takim przywilejem, iż obchodzi się 
jako uroczystość dzień jego narodzin. U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień 
ich śmierci - czyli dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się 
także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia. Był 
pierwszym świętym czczonym w całym Kościele. 
 1045 rocznica bitwy pod Cedynią - 24.06. 972 r. w bitwie pod Cedynią wojska Mieszka I odniosły zwycięstwo 

nad wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona. 
► 26 CZERWCA - PONIEDZIAŁEK 
 Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii 
► 27 CZERWCA – WTOREK - Dzień imienin Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka. 
► 28 CZERWCA – ŚRODA - Dzień imienin Biskupa Ireneusza Pękalskiego 
►29 CZERWCA – CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, Bazylika 
Archikatedralna, Msza św. godz. 12.00   
 13 ROCZNICA POWSTANIA METROPOLII ŁÓDZKIEJ 
 
►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

 AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej po mszy św. w drugi i ostatni 
czwartek miesiąca. W tym miesiącu spotykamy się 8 i 29 czerwca. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, 
Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 

 CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru 
w każdą niedzielę o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina 
Twardowska – organistka.  

 SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 
11.00 

 ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 

 LITURGICZNA SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. Spotkania ministrantów - w każdą 
sobotę o godz. 9.00.  

 ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 
17.00.  

 DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego 
w Łaskowicach 

 RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak 

 PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   
 
►  POLECANE  STRONY  INTERNETOWE: 
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 

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

 

http://www.franciszek.org.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
http://ak.org.pl/
http://www.aklodz.pl/
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Święci Apostołowie Piotr i Paweł.  
29 czerwca 

Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. 
Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą 
Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj Apostołowie byli 
współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali 
dla Chrystusa życie swoje oraz że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. 

Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym 
dniu opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć 
męczeńską tego samego dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu 
Apostołów razem dnia 29 czerwca, tak na Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co 
wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to dzień śmierci obu 
Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że święta liturgiczne 
obchodzono w dniu śmierci męczenników, a potem także (od w. IV) - 

wyznawców. Inna ze współczesnych teorii mówi, że 29 czerwca miało miejsce 

przeniesienie relikwii obu Apostołów do katakumb Kaliksta podczas 
prześladowań za cesarza Waleriana w celu schowania ich i uchronienia przed 
zniszczeniem.   

http://brewiarz.pl 

Idźcie i głoście  
Pielgrzymka szlakiem Maryjnym, św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  

Bohaterowie naszej ostatniej pielgrzymki są niewątpliwie patronami tegorocznego hasła duszpasterskiego. 28 i29 maja 

członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wraz z ks. Tadeuszem Sochą odwiedzili Toruń, Górsk 

i Włocławek. Te trzy miasta na naszym pielgrzymim szlaku połączyły losy dwóch wielkich Polaków – kapłanów: św. Jana Pawła 

II Papieża i bł. męczennika Ks. Jerzego Popiełuszkę, którzy swoje życie oddali Chrystusowi i zawierzyli Matce Bożej. 

Jan Paweł II był największym pielgrzymem i głosicielem Chrystusa po świecie. Jego papieską dewizą było zawołanie: 

Totus Tuus – Cały Twój Maryjo. 

Ks. Jerzy Popiełuszko na swoim prymicyjnym obrazku napisał: Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany 

zbolałych serc. Ostatnią jego publiczną modlitwą była Modlitwa Różańcowa i rozważania Tajemnic Bolesnych. 

W Toruniu zwiedziliśmy zabytki Starego Miasta, największe jego świątynie, poznaliśmy historię tego miejsca związaną 

z historią chrześcijaństwa w Polsce, odwiedziliśmy Radio Maryja, nawiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

oraz najnowsze Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Jest to szczególne miejsce, 

w którym można poczuć obecność samego Papieża. Prezbiterium w Sanktuarium jest wierną kopią kaplicy Jana Pawła II 

w Watykanie. Znajduje się tam tabernakulum, witraż przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego, figury czterech 

Ewangelistów, ołtarz ze sceną Ostatniej Wieczerzy, relikwie świętego Jana Pawła II oraz ikona Matki Bożej Częstochowskiej, 

przed którą codziennie modlił się Papież Polak. Realistycznie wyglądająca figura Jana Pawła II, w naturalnych rozmiarach 

przedstawia go klęczącego przed tabernakulum i wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Całe Sanktuarium swym otoczeniem 

skłania do refleksji i modlitwy, uczy wiary, historii i patriotyzmu.  

W Górsku i Włocławku 

nawiedziliśmy miejsca, w których czczona 

jest Matka Boża oraz miejsca związane ze 

śmiercią ks. Jerzego: kościół parafialny 

Matki Bożej Fatimskiej, będący Sanktuarium 

Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

i Bazylikę Katedralną we Włocławku pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 

nowoczesne i pięknie urządzone muzea 

i centra edukacyjne, którym patronuje 

Ks. Jerzy Popiełuszko, gdyż znajdują się 

dokładnie w miejscach naznaczonych jego 

męczeńską drogą – w Górsku, gdzie został 

porwany i we Włocławku, gdzie jego ciało 

zostało wrzucone z tamy do rzeki Wisły. 

Dwa dni pielgrzymowania 

pozostawiły w nas wiele duchowych przeżyć, po raz kolejny dotknęliśmy pięknej polskiej historii nierozerwalnie złączonej 

z chrześcijaństwem, tej tysiącletniej i tej współczesnej, bogatej i naznaczonej nieugiętą wiarą i męczeństwem, na nowo 

odkryliśmy naszych patronów i za ich przykładem i z pomocą Matki Bożej spróbujemy w naszym codziennym życiu odpowiadać 

na wezwanie Jezusa : Idźcie i głoście. 

Maria Mazurkiewicz 
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Ks. Paweł Gabara, Izabela Rutkowska 

FENOMENY NASZEJ WIARY (cz1) 

Objawienia, uzdrowienia, charyzmatycy 
1. Czym są sanktuaria? Dlaczego Kościół ustanawia 

takie miejsca? 
Stulecie prywatnych objawień w Fatimie oraz pięćdziesięciolecie 

koronacji obrazu Matki Boskiej w Licheniu są dobrą okazją do 

przypomnienie sobie znaczenia miejsc świętych w rozwoju życia duchowego człowieka. Świątynie, które Kościół obdarzył 

tytułem sanktuariów, są zazwyczaj miejscami, w których wydarzyły się i wydarzają rzeczy szczególne lub miejscami 

dedykowanymi Trójcy Przenajświętszej, Chrystusowi Panu, Najświętszej Dziewicy Maryi, aniołom, świętym, do których 

pielgrzymują wierni z powodu szczególnej pobożności. Dlatego w różnych miejscach świata mamy sanktuaria poświęcone 

Jezusowi Chrustowi: Sanktuarium Krwi Chrystusa, Chrystusa Cierpiącego, Relikwii Drzewa Świętego, Bożego Miłosierdzia; 

Matce Bożej: Sanktuarium MB Częstochowskiej, MB Licheńskiej; oraz wielu świętym: św. Józefowi, św. Maksymilianowi Marii 

Kolbemu, św. Janowi Pawłowi II, św. Antoniemu…  

Zazwyczaj miejsca te związane są z kultem obrazu, figury czy też relikwii lub też z prywatnymi objawieniami, które zostały 

oficjalnie uznane przez Kościół, choć nie należą do depozytu wiary. Oznacza to, że ich celem nie jest uzupełnienie Objawienia  

Chrystusa, lecz pomoc nam w pełniejszym jego przeżywaniu. Właśnie z tzw. „prywatnymi objawieniami” związany jest kult 

i pobożność ludowa związana z Objawieniami Najświętszej Maryi Panny w Fatimie.  

2. Jakie jest znaczenie sanktuarium w Fatimie? 
Od maja do października 1917 r. każdego 13 dnia miesiąca (poza sierpniem), ok. południa, Najświętsza Maryja Panna 

objawiała się trzem wizjonerom: Łucji de Jesus, Franciszkowi i Hiacyncie Marto, którzy mieli kolejno po dziesięć, dziewięć 

i siedem lat. W tym roku obchodzimy 100-lecie tych wydarzeń, wciąż ważnych dla Kościoła i Świata. Podczas tych 6 spotkań z 

dziećmi Matka Boża prosiła o modlitwę różańcową oraz ofiarę w intencji nawrócenia i pokoju na świecie. Należy zaznaczyć, że 

objawienia dokonywały się w czasie trwającej I wojny światowej, która pochłonęła miliony ofiar ludzkich i którą nazywano 

„Wielką Wojną”, ponieważ przyłączyło się do niej bardzo wiele krajów i toczyła się ona nie tylko w Europie.  

Już podczas pierwszego spotkania z widzącymi Matka Boża prosiła ich o codzienną modlitwę różańcową w intencji pokoju 

na świecie i zakończenia wojny. Podczas drugiego spotkania Matka Boża mówiła do dzieci o tym, że Jezus Chrystus chce 

„ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te będą 

tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam Jego tron” (13 czerwca 1917 r.). Podczas kolejnych spotkań ponowiła wezwanie 

do modlitwy i podejmowania wyrzeczeń w intencji grzeszników, ponieważ jak powiedziała „wiele dusz idzie do piekła, bo nie 

mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił” (13 sierpnia 1917 r.). Podczas ostatniego objawienia Matka Boża poprosiła 

dzieci, aby w miejscu objawień wybudowano kaplicę oraz ujawniła im swoje imię: „Jestem Matką Boską Różańcową” i poprosiła, 

aby odmawiali „w dalszym ciągu codziennie różaniec”. W kontekście ostatniego objawienia można powiedzieć, że Sanktuarium 

w Fatimie powstało z woli Matki Bożej.  

13 października 1930 roku Kościół oficjalnie ogłosił, że objawienia w Fatimie są zgodne z nauką Kościoła i zatwierdził kult 

Matki Bożej Fatimskiej, a 8 grudnia 1942 roku papież Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi.  

3. Czy modlitwy zanoszone przez wstawiennictwo Maryi tam są bardziej wysłuchiwane niż te 

zanoszone we własnej parafii? 
Sanktuaria, podobnie jak inne kościoły, są miejscem zamieszkiwania Boga wśród ludzi, dlatego jak wierzymy, w każdym 

z tych miejsc Bóg wysłuchuje naszych modlitewnych wołań. Jednakże skuteczność ich wysłuchania zależy od woli Boga. 

Zauważmy, że podczas objawień Łucja, która jako jedyna miała możliwość rozmowy z Maryją, wielokrotnie prosi Ją 

o uzdrowienie dla chorych. Maryja na tę prośbę odpowiada: „Jednych uzdrowię, innych nie. Trzeba, aby się poprawili i prosili 

o przebaczenie swoich grzechów. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: Niech nie obrażają więcej Boga naszego Pana, który już 

i tak jest bardzo obrażany” (13 października 1917 r.). Czyli wysłuchiwanie naszych próśb i modlitw uzależnione jest od woli 

Boga. Z tym że, jak naucza Kościół, są takie miejsca, w których nasza wiara wzrasta poprzez 

nabożeństwa, głoszone słowo Boże, świadectwo wiernych oraz częste znaki miłosierdzia Boga, które są 

tam obecne. (cdn) 

   M a ł y   F r a n c i s z e k 
Bądź dobry jak chleb 

Drogie Dzieci.  

17 czerwca wspominamy św. Brata Alberta, czyli Adama Chmielowskiego. Czy wiecie kim był? 

Posłuchajcie jego historii. Urodził się w 1895 roku w okolicach Krakowa. Był bardzo wątły i słaby i rodzice 

ochrzcili go z wody, a za chrzestnych wzięli przypadkowych żebraków. Gdy Adaś miał 8 lat zmarł jego 

tatuś, a 8 lat później mamusia. Adaś i troje jego młodszego rodzeństwa zostali sierotami. Dziećmi 

zaopiekowała się ciocia Petronela Chmielowska. Adam uczył się w Puławach, lecz gdy wybuchło Powstanie 

Styczniowe poszedł walczyć. Został ciężko ranny, dostał się do rosyjskiej niewoli i tam nie gojącą się 

lewą  nogę trzeba było amputować. Miał wtedy 18 lat. Do końca życia chodził z protezą. Nie 
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przeszkodziło mu to jednak jeździć na łyżwach, podróżować i studiować malarstwo w Paryżu 

i Monachium. Był dobrze zapowiadającym się malarzem. Ale sztuka Adamowi nie wystarczała. 

Zaczął zajmować się biedakami, a swoje obrazy sprzedawał, by mieć pieniądze na chleb dla 

nich. Kidy w pewien zimowy wieczór odwiedził miejską ogrzewalnię był przerażony ogromem 

ludzkiej nędzy. By tym ludziom pomóc, postanowił wśród nich zamieszkać i poświęcić im życie. 

Przywdział szary habit tercjarski i  został bratem Albertem. Swoje życiowe powołanie odnalazł 

w zakładanych przez siebie przytułkach dla bezdomnych i chorych. Mówił, że trzeba być 
dobrym jak chleb. I taki właśnie był. Zmarł 100 lat temu w Boże Narodzenie 1916 roku na raka 

żołądka w przytulisku dla bezdomnych w Krakowie. Na jego pogrzeb przyszły tłumy ludzi. 

 Po latach Karol Wojtyła, przyszły Papież Jan Paweł II,  poznał życie tego niezwykłego 

człowieka. Będąc młodym księdzem napisał o nim sztukę zatytułowaną Brat naszego Boga, a gdy 

został papieżem ogłosił go świętym. 

Adam Chmielowski przez 10 lat malował swój 

wyjątkowy obraz Ecce Homo – Oto Człowiek, 

ukazujący Pana Jezusa w koronie cierniowej, szkarłatnym płaszczu i z trzciną 

w ręku i nigdy nie uznał, że to jest już skończone dzieło. Obraz ten jest owocem 

głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka 

(znajduje się on obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy 

ulicy Woronicza 10). 

Spróbujcie poznać więcej faktów z ciekawego życia Brata Alberta 

i opowiedzcie jakim był człowiekiem za pomocą ilustracji z jego życia. Możecie 

narysować jak się urodził i został ochrzczony, jakim był chłopcem, jak walczył 

w powstaniu, jak został malarzem i jak zamieszkał z bezdomnymi.  

 

Losowanie nagród odbędzie się  w ostatnią niedzielę roku szkolnego po Mszy św. 

o godz. 11.00. Pozdrawia Was wasz Anioł 

Na zdjęciu : niektóre nagrodzone prace z konkursu pod hasłem "Objawienia 

fatimskie"  zorganizowanego przez Akcję Katolicką.  Nagrody utrzymali: Zuzanna 

Ewiak kl Ib, Barbara Różycka kl Ic, Ola Juraszczyk kl IIe, Marta Majchrowicz 

kl IIIc i Marek Majchrowicz kl VIc.  Gratulujemy!!! 

 

Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

W MAJU 2017: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
 Magdalena Krzywacka, Zofia Elżbieta Dałek, Alan Adam Rakuś, Dawid Patryk Górecki, 

Mikołaj Maksymilian Góra, Oliwier Michał Marko 

 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Stanisława Bończak, Halina Skupińska, Jadwiga Domańska, Sabina 

Hercyk, Irena Lipińska, Zygfryd Kiciński, Marian Michalak, Longina Pakuła, 

Zofia Gaszewska, Janusz Konka, Janusz Wolniak, Adam Bojdo, Waldemar 

Kołodziejski, Andrzej Wichrowski, Bogusław Prencel, Robert Fastyn, Aleksandra Paryska 
 

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

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU                 w ostatni piątek miesiąca (30 czerwca o godz. 18.00) 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU                           w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                                                       w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:                                             w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 
NABOŻEŃSTWA  CZERWCOWE                                                                     codziennie po Mszy Św.  o godz. 18:00 

KANCELARIA PARAFIALNA:  
Dni powszednie:             9.00-12.00;    15.00-17;     Tel.: 42-233-67-77 
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MIGAWKI Z WYDARZEŃ PARAFIALNYCH: 
 
PROCESJA FATIMSKA  -  13 maja 2017 

 

Pielgrzymka szlakiem Maryjnym, św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
TORUŃ, GÓRSK, WŁOCŁAWEK: 
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