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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

  Rozpoczynamy nabożeństwa czerwcowe poświęcone 
czci Najświętszego Serca Jezusowego. Wpatrując się w Serce Na-
szego Zbawiciela uczymy się prawdy, że życie bez miłości nie ma 
sensu. Uczymy się prawdy, że nasze człowieczeństwo najpełniej 
wyraża się w miłości. Po tym poznaję, że jesteście uczniami moimi 
jeżeli miłość mieć będziecie jeden ku drugiemu - powie Chrystus. 
 Dzisiaj tak bardzo brakuje miłości. Pan Jezus obecny w bia-
łej hostii przypomina nam, że nie ma większej miłości gdy ktoś od-
daje swoje życie za drugiego człowieka. Przypomina nam, że On 
sam jest naszą siłą i mocą w realizowaniu przykazania miłości.  

W MAJU 2018 
Mocą Chrztu  Świętego, przez polanie wodą  

do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:  
Nadia Zielińska, Bianca Kornelia Banaszczyk. 

 
W MAJU 2018 

           Odeszli do Pana…  
           Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Grażyna Olejnik, Józef Szyłak, Maria Tomaszewska, Barbara Przybojewska, Helena Igna-

czak, Janina Bauman, Stanisława Sielicka, Stanisława Ziober, Helena Foryś, Krystyna Ję-

drzejczak. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  

DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku) …...………………………………….6.30;    7.30;   17.30;      18.00 
SOBOTY………………………...………………………………………………………….7.00;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA………….…………...7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom w czwartki ………………………...17.30 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca ……………..……..……….18.00 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej ….….…… …...15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. ………………………..……..7.00;   8.00;   9.30;   11.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy …………….……………………………..18:00 
NABOŻEŃSTWA  CZERWCOWE...…………………………………………codziennie po Mszy Św.  o godz. 18:00 

 

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

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: figura Serca Pana 
Jezusa w kościele  św. Franciszka z Asyżu; fot. Maria Mazurkiewicz; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Pro-
boszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:, Ks. dr Paweł Gabara, 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  
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Kres jest tak niewidoczny jak początek.  
Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.  

Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci  (J P II)  
 

20 maja do domu Ojca odeszła   

Śp. STANISŁAWA ZIOBER,  

CZŁONEK POAK NASZEJ PARAFII.  

Z trudem przyjęliśmy tą wiadomość. Pani Stanisława była osobą pogodną, swoim życzli-

wym uśmiechem zarażała osoby ponure, chętnie włączała się w prace związane z działal-

nością AK.   Jej życie było znaczące dla bliskich jej osób, ale największą wartość wieczną 

będzie miała przed oczami BOGA.  

Pogrążeni w smutku i modlitwie - członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

 Bierzmowanie wyciska w duszach przyjmujących ten sakrament nieza-
tarty charakter, duchowe znamię, będące pieczęcią Boga, która będzie im 
przypominać, do kogo należą i na czyją służbę oddali się na zawsze. Umoc-
nieni darami otrzymanymi w dniu bierzmowania prośmy Ducha Świętego, aby 
napełnił nas swoją mocą i miłością, byśmy swoim życiem umieli 
„odzwierciedlać Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie” (Adhort. ap. 
Gaudete et exsultate, 23)".  Z katechezy Papieża Franciszka wygłoszonej 30.05.2018 

 

INTENCJE APOSTOLSTWA  MODLITWY NA CZERWIEC 2018  
POWSZECHNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA: 

Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca  

Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu  
drugiego w jego odmienności  

KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą się w wyznaczonych godzinach 19 dnia każdego 

miesiąca 

O lepszą współpracę z działaniem Ducha Świętego dla duszpasterzy 
i liderów ruchów.  

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Spotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Msza s w. o godz. 17.30; w miesią-
cu czerwcu: 12 - go i 26-go.  
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Socha 
CHÓR TON – pro by cho ru w s rody o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze s w. wzbogacone s piewem Cho ru w kaz dą nie-
dzielę o godz. 9.30 oraz w inne s więta i uroczystos ci kos cielne. Cho rem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.  
SCHOLA – pro by w soboty o 8.45. Schola s piewa podczas mszy s więtych 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 SŁUŻBA OŁTARZA -  Spotkania ministranto w - w kaz dą 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 
S więtego w Łaskowicach 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   

9 czerwca 2018 r. 
Ks. Tadeusz Socha i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zapraszają na pielgrzymkę 
do Częstochowy na Jasną Górę do klasztoru Paulinów, do katedry częstochowskiej 
i do zabytkowego Olsztyna koło Częstochowy. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 9. czerwca br.  
Wyjazd o godz. 8.00. Zapisy w kancelarii, koszt pielgrzymki: 70,- zł od osoby.  
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CZERWIEC WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.06 
PIĄTEK 

Św. Justyna, męczennika.  I piątek miesiąca 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA W szczególny sposób polecajmy Bogu w modlitwach 
dzieci naszej parafii.  
2. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej wokół 
kościoła odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem.  

2.06 
SOBOTA 

Dzień powszedni .   I sobota miesiąca; O godz. 8.00 Msza św. o Niepokalanym Sercu Maryi w 
intencji Żywej Róży i Asysty. 
3. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 
44. rocznica święceń kapłańskich biskupa Ireneusza Pękalskiego 
OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH – LEDNICA 2000  

3.06 
9. NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

W całej Polsce obchodzimy ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA. Idea tego dnia jest związana z konty-
nuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792. Do specjalnie przygotowa-
nych puszek będą zbierane ofiary na budowę świątyni Opatrzności Bożej, która jest Wotum 
Wdzięczności Narodu Polskiego.  
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu 
4. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 
IV DEBATA - „POLSKOŚĆ – INSPIRACJE – OBOWIĄZKI”.  
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w domu Arcybisku-
pa Metropolity Łódzkiego odbywają się cykliczne debaty o wspólnym tytule: „Polskość – inspi-
racje – obowiązki”. Każde ze spotkań jest udostępnione szerokiej publiczności dzięki transmisji 
bezpośredniej i relacji filmowej na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.  
W czwartej debacie uczestniczyć będą prof. Jerzy Buzek polityk, należący do Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego i prof. Stanisław Krajewski - filozof, profesor w Instytucie Filozofii Uni-
wersytetu Warszawskiego, działacz mniejszości żydowskiej w Polsce.  

4.06 
PONIEDZIAŁEK 

Dzień powszedni .   5. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 

5.06 
WTOREK 

Św.  Bonifacego, biskupa i męczennika 
6. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 
ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA  

6.06 
ŚRODA 

Dzień powszedni .   7. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA 
 
200. rocznica śmierci Jana Henryka Dąbrowskiego (1755-1818), generała i twórcy Legionów Polskich we Włoszech  

7.06 
CZWARTEK 

Dzień powszedni ;  I czwartek miesiąca 
Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Obrzęd błogosławieństwa wianków 
 

8.06 
PIĄTEK 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA  
Po Mszy św. o godz. 18.00—wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i Akt Zadośćuczynienia. 
ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O UŚWIĘCENIE KAPŁANÓW 
 

9.06 
SOBOTA 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
28 rocznica święceń kapłańskich ks. Stefana Bujaka  
Ogólnopolska Pielgrzymka  Akcji Katolickiej na Jasną Górę 

10.06 
10 NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

ARCHIDIECEZJALNE ŚWIĘTO EUCHARYSTII 
PROCESJA Z KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ ZWYCIĘSKIEJ - GODZ. 10.00 
MSZA ŚW. , PLAC KATEDRALNY IM. JANA PAWŁA II - GODZ. 11.00 
27 rocznica święceń kapłańskich ks. Tadeusza Sochy  
80. ROCZNICA URODZIN  1938 10 VI – urodziła się Violetta Villas, właściwie Czesława Maria Gospodarek z domu 
Cieślak (zm. 2011 r.) – polska artystka estradowa, osobowość sceniczna, śpiewaczka, piosenkarka pieśni estradowych, 
operowych i operetkowych, aktorka filmowa, teatralna i rewiowa, kompozytorka, autorka tekstów.  

11.06 
PONIEDZIAŁEK 

Św. Barnaby Apostoła 
46 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Wiesława Dury  
24 rocznica święceń kapłańskich biskupa Marka Marczaka 

12.06 
WTOREK 

Dzień powszedni .    

13.06 
ŚRODA 

Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła 
31. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi 

14.06 
CZWARTEK 

Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 
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CZERWIEC WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

15.06 
PIĄTEK 

Dzień powszedni .    

16.06 
SOBOTA 

Dzień powszedni .    

17.06 
11. NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

 

18.06 
PONIEDZIAŁEK 

Dzień powszedni .    
105. rocznica urodzin Stanisława Marusarza (1913-1993) (29 X – 25. rocznica śmierci), polskiego narciarza, olimpijczy-
ka  

19.06 
WTOREK 

Dzień powszedni .    
55. rocznica I Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (1963)  

20.06 
ŚRODA 

Dzień powszedni .    
225 rocznica urodzin (20 VI 1793 r.) Aleksandra Fredro, komediopisarza  
210. rocznica śmierci Franciszka Ksawerego Dmochowskiego (1762-1808), polskiego księdza, poety i publicysty oświe-
ceniowego  

21.06 
CZWARTEK 

Św.  Gonzagi, zakonnika 
 

22.06 
PIĄTEK 

Dzień powszedni .    
22—24 czerwca  POZNAŃ. 1050—LECIE BISKUPSTWA W POLSCE.  
CHRYSTUS I MY. CENTRALNE OBCHODY JUBILEUSZOWE PRZYBYCIA DO POLSKI 
PIERWSZEGO BISKUPA JORDANA 

23.06 
SOBOTA 

Dzień powszedni .    
DZIEŃ OJCA  

24.06 
12 NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
180. rocznica urodzin Jana Matejki (1838-1893) (1 XI – 125. rocznica śmierci), polskiego ` malarza  

25.06 
PONIEDZIAŁEK 

Dzień powszedni .    

26.06 
WTOREK 

Dzień powszedni .    
75 rocznica śmierci (1943. 26 VI) Karla Landsteinera i 150 rocznica urodzin (16 VI 1868 r.) - austriacki lekarz hemato-
log i immunolog. Wyróżnił trzy grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. W 1940 roku z Alexandrem 
Wienerem odkrył czynnik Rh.  

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII  

27.06 
ŚRODA 

Dzień powszedni .    
Dzień imienin Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka 

28.06 
CZWARTEK 

Św. Ireneusza, biskupa i męczennika 
Dzień imienin Biskupa Ireneusza Pękalskiego 

29.06 
PIĄTEK 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW  PIOTRA I PAWŁA 
Dzień imienin Ks. Pawła Gabary - wikariusza  w naszej parafii. Msza św. w intencji solenizanta 
o godz. 6.30 

30.06 
SOBOTA 

Dzień powszedni .    

MAŁY  FRANCISZEK 
List z wakacji 

 Kochane Dzieci, miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Pana Jezusa. Ewangeliści Mateusz, 

Marek, Łukasz i Jan opisali życie Pana Jezusa na ziemi. Również Apostołowie w Listach przekazy-

wali naukę  Chrystusa innym. Te listy były świadectwem ich wiary w Jego życie i Zmartwychwsta-

nie. Czy Wy też piszecie listy? Bo takie będzie zadanie na czas wakacji. Napiszcie do mnie listy, a 

w nich opiszcie swoje wakacyjne spotkania z Panem Jezusem i Matką Bożą. Chciałbym, by najcie-

kawsze były drukowane w kolejnych numerach naszej parafialnej gazetki. To mój ostatni list do 

Was przed wakacjami. Życzę Wam pięknego, pełnego dobrych wrażeń lata.  

 Pozdrawia Was wasz Anioł 
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ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA „SIEDEM SŁÓW CHRYSTUSA” 
1. Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23,34) 

2. Boże mój boże czemuś mnie opuścił (Mt 27,46) 
3. Dziś ze Mną będziesz w Raju (Łk 23,43) 

4. Oto syn Twój - oto Matka twoja (J 19, 26-27) 
5. PRAGNĘ (J 19, 28-30) 

6. WYKONAŁO SIĘ (J 19, 28-30) 
7. Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46) 

 PRAGNĘ - WYKONAŁO SIĘ. Wiele napisano na temat owego „pragnienia” Jezusowe-
go… A tekst Janowy jest w tym miejscu prosty i  przejrzysty, i bardzo konkretnie mówi o przed-
miocie Jezusowego pragnienia: powiedział „pragnę”, - aby się wypełniło  Pismo.  
Jakie Pismo musiało się jeszcze „wypełnić”? Który jego fragment? O jakich słowach Biblii  Jezus 
myślał ? Być może chodziło Mu o te słowa z Psalmu 22- tymi słowami Jezus modlił się na krzyżu
(„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił- w. 2): „Gardło wyschło mi jak gliniana skorupa; ję-
zyk przywarł do podniebienia; kładziesz mnie w prochu śmierci) (w.15).  A może myślał o werse-
cie  z Psalmu 69: „Podali mi piołun jako chleb pocieszenia, a gdy byłem spragniony, poili mnie 
octem” (w.21) -  to zdanie miało się za moment wypełnić … (por. J19,29-30) 
 Oto tajemnica pragnienia Jezusowego: musiało się  wypełnić każde słowo, przepowiedziane 
o Nim i o Jego śmierci w Prawie Mojżeszowym. U Proroków i w Psalmach (por. Łk24,44). Wszyst-
ko. Detalicznie. Do joty: do najmniejszego szczegółu—aż do „wyschniętego gardła” w chwili agonii 
i do pragnienia gaszonego octem. Bez tego nie wszystko by się „wykonało” - nie byłoby 
„wypełnione”.- w Wulgacie św. Hieronima: nie byłoby skonsumowane (consummatum est): Jezus 
nie mógł „tylko” umrzeć. On musiał także spożyć ten ocet—wraz z nim spożył („skonsumował”) 
Słowo Boga- do końca, do najmniejszego detalu. 
 Ta pasja, to pragnienie, ten głód („Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie po-
słał” - J4,34) - by  wypełnić Słowo Boga w  każdym jego fragmencie, w każdym- nawet najdrob-
niejszym- szczególe, skrupulatnie, dokładnie, pieczołowicie-stanowi dla nas ogromne wezwanie. 
Dla nas, którzy do wszystkiego podchodzimy „z grubsza”; którzy raz po raz jesteśmy kuszeni, by 
przebierać w Słowie Bożym i by niektórych jego fragmentów w ogóle nie zauważać (lub przynajm-
niej poddać je jakiejś „zdroworozsądkowej” reinterpretacji…); którzy w relacjach tak z Panem Bo-
giem, jak i z ludźmi– jesteśmy po prostu niedbali i lekceważymy cały szereg drobnych okazji do 
dobrego lub bagatelizujemy nasze zaniedbania.  

 JUBILEUSZE KAPŁAŃSTWA  
 
Przełom maja i czerwca jest dla wielu kapłanów czasem przeżywania 
swoich kolejnych rocznic święceń kapłańskich. Również duszpasterze 
w naszej parafii przeżywają swoje jubileusze. 

27 maja  2018 
18 rocznica święceń kapłańskich ks.  dr Pawła Gabary 

9 czerwca  2018 
28 rocznica święceń kapłańskich ks. Stefana Bujaka 

10 czerwca  2018 
27 rocznica święceń kapłańskich ks. Tadeusza Sochy 

11 czerwca  2018 
46 rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza Wiesława Dury 
 

Módlmy się w intencji księży Jubilatów, prosząc jednocześnie o nowe powołania w naszej parafii. 
 
Daj im Boże wielką wiarę i miłość, taką, by ochotnie znosili wszystkie ciężary duszpaster-

skiego życia jeszcze przez długie lata. Niech ich kapłaństwo będzie święte. Prowadź ich Panie, 
umacniaj mocą i oświecaj światłem Ducha Świętego we wszystkim działaniu dla Twego Króle-
stwa. 
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DO Z RO DEŁ CHRZES CIJAŃ STWA I  ŃARODU POLSKIEGO 
 TO HASŁO DRUGIEJ W TYM CYKLU  PIELGRZYMKI (PO PIELGRZYMCE DO ZIEMI POZNAŃSKIEJ I GNIEŹNIEŃSKIEJ) PARAFIALNEGO OD-
DZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PAR. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU Z KS. ASYSTENTEM TADEUSZEM SOCHĄ. TYM RAZEM PRZEZ TRZY MAJOWE 
DNI PIELGRZYMOWALIŚMY PO ZIEMI WROCŁAWSKIEJ, GDZIE W 1000 ROKU BOLESŁAW CHROBRY ZAŁOŻYŁ BISKUPSTWO  I PO ZIEMI KRZE-
SZOWSKIEJ Z SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ - PERLE BAROKU EUROPEJSKIEGO. 

 Wrocław przywitał nas od rana piękną słoneczną pogodą i dane nam było korzystać ze słonecznego lazurowego nieba 
przez cały czas naszej pielgrzymki.  Pierwsze kroki skierowaliśmy na Ostrów Tumski. Tu znajduje się Katedra, Kuria Biskupia i 
wiele instytucji związanych z Kościołem. Naszym pierwszym celem było Muzeum Archidiecezjalne z pięknymi, ciekawymi i bar-
dzo starymi zbiorami sztuki sakralnej i starożytnej. Wśród przebogatych zbiorów na uwagę zasługuje niezwykle cenny doku-
ment, tzw. Księga Henrykowska z 1270 roku, w której zamieszczone jest w tekście łacińskim jedno, pierwsze, pełne zdanie zapi-
sane w języku polskim: day ut ia pobrusa, a ti poziwai, co  dziś przetłumaczylibyśmy na język współczesny: pozwól ja będę mełł, 
a ty odpocznij. Wg kronikarza tak powiedział Czech Boguchwał do swej żony, miejscowej chłopki, patrząc na jej pracę przy żar-
nach. Jednak najcenniejszym w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu jest obraz Madonny pod jodłami przedsta-
wiający Maryję z Dzieciątkiem Jezus ułożonym na Jej kolanach na aksamitnej poduszce i trzymającym w rączce kiść winogrona, 
namalowany w 1510 roku przez Lucasa Crancha dla katedry wrocławskiej. Od tamtej pory obraz był w posiadaniu Polski. Nie-
stety od lat sześćdziesiątych XX w. znalazł się w zbiorze największych dóbr kultury zaginionych w czasie II wojny światowej. Od-
zyskano go dopiero 2012 roku. Jego pięciowiekowa historia związana z Katedrą Wrocławską w czasie II wojny światowej zabar-
wiona została niemal kryminalnym wątkiem związanym z wywiezieniem obrazu z Polski. 
 Kolejny punkt naszej pielgrzymki to oczywiście Katedra św. Jana Chrzciciela - gotycka budowla z barokowymi przebudo-
waniami. Potem Uniwersytet Wrocławski założony w 1702 roku przez Jezuitów. Patronują mu personifikacje czterech cnót kar-
dynalnych: Sprawiedliwość, Męstwo, Mądrość i Umiarkowanie. Skarbem uczelni jest Aula Leopoldina-najpiękniejsze wnętrze 
świeckiego baroku. Jednak mimo świeckiego charakteru nie można się oprzeć wrażeniu, że wkracza się do świątyni,  gdyż aula 
wypełniona jest malowidłami świętych powierzających opiekę nad uczelnią Matce Bożej. Obok uczelni jest Kościół Uniwersytec-
ki Najświętszego Imienia Jezus również z pięknym barokowym wnętrzem. Pozostanie nam też w pamięci znajdująca się  w ko-
ściele doskonała kopia Piety Michała Anioła Buonorottiego. Wszędzie też znajdowaliśmy wszędobylskie wrocławskie krasnale. 
Ciekawostką jest, że krasnal przed Wydziałem Filologii Polskiej ma twarz prof. Jana Miodka. Relaks w ciągu dnia zapewnił nam 
godzinny rejs statkiem z Przystani Kardynalskiej na Ostrowie Tumskim do Przystani Zwierzynieckiej obok ZOO i z powrotem. 
 Kolejną niespodzianką był nocleg u Sióstr Notre Dame. Tam oprócz wrażeń duchowych czekały na nas kolejne edukacyj-
no - historyczne. Ponieważ budynek klasztorny znajduje się bezpośrednio na najstarszym fragmencie Wrocławia, w jego piw-
nicznej części udostępnione są do zwiedzania fragmenty murów zaginionego zamku książęcego z XII i XIII wieku - Zamku Pierw-
szych Piastów - Bolesława Wysokiego, Henryka Brodatego i św. Jadwigi. 
 Drugiego upalnego dnia pielgrzymki oglądaliśmy Panoramę Racławicką, zwiedzaliśmy Muzeum Narodowe, w którym 
mogliśmy obejrzeć min. oryginalne dzieła Jana Matejki, spacerowaliśmy po Rynku Starego Miasta z  Ratuszem, pomnikiem 
Aleksandra Fredry z jednej strony i z dawnym miejscem hańby - XV wiecznym pręgieżem z drugiej. Obejrzeliśmy też Halę Stule-
cia z początków XX wieku z rekordowo wielką, jak na tamte czasy kopułą, o rozpiętości 65 m. Następnie pergolą porośniętą 
bluszczem, słuchając muzyki i oglądając tańczące bicze multimedialnej fontanny, rozłożonej na tafli wody o pow. 1 hektara,  
przeszliśmy do Ogrodu Japońskiego założonego w 1913 roku, będącego żywym fragmentem japońskiej kultury. 
 Trzeci dzień spędziliśmy w kompleksie pocysterskich budowli sakralnych wokół Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w 
Krzeszowie. Do tego kompleksu przynależy Klasztor Sióstr Benedyktynek. W przestronnych, bardzo wysokich salach klasztor-
nych znajdowały się pokoje gościnne. Siedemnastowieczne mury, schody, sale, korytarze tworzyły niepowtarzalny klimat nasze-
go drugiego noclegu. Centrum tego wyjątkowego miejsca stanowi barokowa Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
której fasada, pokryta licznymi rzeźbami i ornamentami przytłacza swoim monumentalnym wyglądem wchodzącego do niej 
pielgrzyma. Po wejściu ukazuje się barokowy ołtarz główny z ogromnym obrazem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a 
pod nim niewielkich rozmiarów cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej. Jest to najstarszy w Polsce XIII - wieczny wizerunek Matki 
Bożej namalowany na desce i przedstawiający  Maryję z Dzieciątkiem na prawym ręku. Wnętrze bazyliki jest obszerne, zbudo-
wane na planie krzyża, pełne dynamiki, bogate w detale architektoniczne, rzeźby i polichromie. Do prezbiterium bazyliki przyle-
ga Mauzoleum Piastów Śląskich z licznymi malowidłami, obrazami, ołtarzami, rzeźbami i figurami alegorycznymi. Znajdują się tu 
sarkofagi Bolka I (+1301), Bolka II (+1368) i nagrobek Piastów Świdnicko - Jaworskich. Zwiedziliśmy też podziemia klasztorne 
równie monumentalne jak  sama bazylika. 
 Tuż obok bazyliki stoi XVII - wieczny kościół św. Józefa z rokokowym ołtarzem i wnętrzem wypełnionym ściennymi malo-
widłami przedstawiającymi sceny z życia św. Józefa. 50 przedstawień ściennej polichromii pochodzi z 1693 roku. Wtedy najwy-
bitniejszy malarz śląskiego baroku Michael Willmann rozpoczął realizację tych imponujących ściennych malowideł, które w 
przepięknej kolorystyce przetrwały do dzisiaj. 
 Nieopodal dawnego opactwa cystersów w środku lasu znajduje się tzw. Betlejem z ośmiokątnym drewnianym pawilo-
nem z 1674 roku usytuowanym na środku jeziorka bogatego w liczne źródełka lecznicze. Wewnątrz  pawilonu na ścianach są 
obrazy ze scenami ze Starego Testamentu wykonane przez uczniów Willmanna. Był to ostatni punkt naszej pielgrzymki. Powró-
ciliśmy do Łodzi przytłoczeni bagażem przeżyć i wrażeń, ale szczęśliwi. Codzienna Msza św., wspólne nabożeństwa, koronki, 
litanie, modlitwy sprawiły, że poczuliśmy się wspólnotą. Będziemy wracać pamięcią do miejsc pełnych ducha przeszłości i wiary, 
do piękna, architektury i sztuki, do zgiełku ulic i pielgrzymkowego gwaru, ale i do ciszy, przyrody, modlitwy i kontemplacji.  
Niech Maryja - piękna wrocławska Madonna pod jodlami i Matka Boża Łaskawa z Krzeszowa prowadzi nas do Swego Syna po 
kolejnych wspólnych pielgrzymkowych szlakach. (zdjęcia z pielgrzymki na ostatniej stronie) 

Maria Mazurkiewicz 
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W ubiegłym tygodniu miała miejsce w parafii akcja zbierania różańców dla szkoły w Ugan-

dzie. Akcję zainicjował krąg Domowego Kościoła. Zebrano 98 różańców oraz obrazki. Dzię-

kujemy księdzu Proboszczowi, pozostałym księżom oraz parafianom za włączenie się do te-

go zbożnego dzieła. Dodatkowe podziękowania składamy ks. Wojciechowi Błaszczykowi, 

proboszczowi parafii w Łaskowicach za udział w akcji. 

Z okazji imienin Księdzu Pawłowi składamy najserdeczniejsze życzenia  
zdrowia, radości w Panu, owocnej służby kapłańskiej i duszpasterskiej,  

błogosławieństwa Bożego, wielu darów Ducha Świętego, opieki Matki Bożej  
i wsparcia patronów, których wspominamy 29 czerwca - świętych Piotra i Pawła. 

Z darem modlitwy, w imieniu wszystkich parafian 
- zespół redakcyjny „Głosu Świętego Franciszka”. 

Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie  w  dniu 29.06.2018 o godz. 6.30. 
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ABP RYS : ARCYBISKUP KONRAD TO JEST CZŁOWIEK  

CAŁKOWICIE ODDANY MIŁOSIERDZIU!  
 

Arcybiskup Grzegorz Ryś po ogłoszeniu nominacji kardynalskiej arcybiskupa Konrada Krajewskiego 
zachęca wszystkich nas wiernych świeckich do tego abyśmy byli aktywnymi świadkami Bożego miło-

sierdzia- bo tylko dzięki takiej postawie Kościół jest prawdziwie Boży. 

  
 Spotkała nas ogromna radość. Ojciec Święty ogłosił, że jednym z czternastu duchownych, nominowa-
nych do godności kardynalskiej, jest ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski, który pochodzi z Łodzi- powiedział 
arcybiskup Grzegorz Ryś na wieść o papieskiej nominacji. Osobiście kiedy usłyszałem tą wiadomość to przy-
pomniałem sobie fakt z dalekiej przeszłości Kościoła, mianowicie, że pierwszymi kardynałami w dziejach Ko-
ścioła byli diakoni rzymscy, czyli siedmiu rzymskich diakonów, którzy w rzymskim Kościele zajmowali się 
dziełami miłosierdzia, posługą charytatywną. Dopiero potem do tych siedmiu kardynałów dołączeni zostali też 
następni duchowni, czyli siedmiu prezbiterów, a potem jeszcze siedmiu biskupów diecezji najbliżej sąsiadują-
cej z Rzymem – i tak powstało najstarsze kolegium kardynalskie. 
 To jest uderzające- podkreślił metropolita łódzki – że właśnie tymi pierwszymi kardynałami byli ludzie 
wspierający papieża w dziełach miłosierdzia. Nominacja księdza arcybiskupa Konrada jest ewidentnie w tym 
kluczu. To jest człowiek, który się oddał w pełni tej posłudze do której go powołał papież Franciszek jako Jał-
mużnika papieskiego faktycznie stworzył tę posługę na nowo, dał jej zupełnie inną twarz, inny kształt. To jest 
człowiek oddany miłosierdziu całkowicie i to w sposób bardzo praktyczny i konkretny. 
 Jak mówił ksiądz arcybiskup – przypomina mi się taki fakt  z niedalekiej przeszłości kiedy byłem w Rzy-
mie i mieszkałem u arcybiskupa Konrada, to widziałem go o 11 w nocy jak bierze dwanaście śpiworów i za-
wozi polskim bezdomnym, którym właśnie ukradziono śpiwory i było niebezpieczeństwo, że nie będą mieli jak 
spać i zmarzną w którymś w rzymskich tuneli. 
 Ksiądz arcybiskup Konrad w ten sposób postępuje – i myślę- dodał arcybiskup Ryś, że ta jego nomina-
cja do grona kardynałów, dla nas jest oczywiście powodem do dumy i szczęścia, że jeden z naszych roda-
ków dostępuje tej godności w Kościele, ale jest też czytelnym znakiem ze strony papieża, jak ważne jest 
dzieło miłosierdzia. Arcybiskup Rys dodał także, że właśnie bez tej praktycznej miłości, bez tego jej wymiaru 
Kościół nie funkcjonuje. 
 Z jednej strony cieszmy się i gratulujmy arcybiskupowi Konradowi, otaczajmy go modlitwą, a z drugiej 
strony sami się mobilizujmy do wyobraźni miłosierdzia – takiej praktycznej, konkretnej i konsekwentnej. 

Tekst zaczerpnięty z:  http://archidiecezja.lodz.pl 
Zdjęcie pochodzi ze strony: http://parafiaarchaniolow.pl z dn. 8.06.2014 
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