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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 Moi drodzy Parafianie i sympatycy naszej parafii i Pisma parafialnego. 
Powoli podnosimy się z tego doświadczenia pandemii. Dalej zanosimy w modlitwach naszych 
wołanie: "zachowaj nas Panie," wołanie w Opatrzność Bożą.  
 Przed nami miesiąc czerwiec, a w tym miesiącu nabożeństwo czerwcowe - Litania do 
Serca Pana Jezusa; to nasze chrześcijan zapatrzenie się w Serce Boga. Z prośbą, aby i nasze 
serca upodobniły się choć w minimalnym stopniu do Serca Pana Jezusa.  
 Będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Bożego 
Ciała, Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Zapragnijmy świętości i bycia 
świętymi, Bóg nieustannie zaprasza nas i czeka na moją i twoją decyzję, czy pragniemy tej bli-
skości? aby być blisko Boga. 

            Ks. Robert 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

 Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy łączą 
się z nami przez środki masowego przekazu. Przeży-
wając nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha 
Świętego, prośmy Boskiego Pocieszyciela, ażeby był 
obecny w nas, by poprzez swoje dary, jakże koniecz-
ne, pomógł nam wzrastać w wierze chrześcijańskiej. 
W tym trudnym czasie, jaki przeżywa świat, módlmy 
się słowami świętego Jana Pawła II wypowiedziany-
mi w Warszawie: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi! Tej ziemi!” (2 czerwca 1979 r.). Z serca 
wam błogosławię. Audiencja ogólna Papieża Franciszka - 
słowo do Polaków –27.05.2020) 

„Niech zstąpi 

Duch Twój  

i odnowi  

oblicze ziemi! 

Tej ziemi!”  

Nikt z nas nie chce cierpieć, nikt z nas nie znosi 
bólu, ale Jezus mówi – jeśli przyjdzie cierpienie i 
ból możesz mu nadać sens przez to, że z tego 
twojego bólu, z tego twojego cierpienia coś się 
urodzi w innych. Nie chodzi tylko o to, żeby zaci-
snąć zęby i przetrzymać ból, ale o to, by twój ból 
był bólem rodzenia. …  Człowiek może myśleć o 
swoim bólu i wszystkich innych tym bólem ob-
ciążyć, do wszystkich o tym bólu mówić, ale z 
tego się nic nie urodzi będzie tylko kupę wiatru. 
Jezus nam obiecuje, że najtrudniejsze doświad-
czenia może człowiek przejść jako drogę ku ra-
dości, ale wtedy, kiedy one go nie zamkną w so-
bie, ale otwierają go ku innym. Może być z tego dobro dla innych  – wtedy jest to ból 
rodzenia. …  kiedy w ewangelizacji doświadczamy bólu, jakiejś bezowocności, wstydu, 
zatrzymania, jakiegoś obnażenia, jakiegoś lęku może się urodzić wiara ludzi oparta nie 
na nas, ale na Jezusie Chrystusie, na mocnym Panu, na mocnym wydarzeniu Jego 
krzyża, zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. (Poranna Msza św. 22.05.2020) 

 Nie chodzi 
tylko o to,  
żeby  prze-
trzymać ból, 
ale o to, by 
twój ból  
był bólem  
rodzenia.  
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

W MAJU 2020:  

 Odeszli do Pana…  

Jadwiga Hadrowicz, Krystyna Niedziela, Helena Kamecka, Zbigniew Nalepa, 

Jerzy Nastarowicz, Janina Kabała, Janusz Jędraszczyk, Edward Poziomski, 

Janusz Jasiński, Kazimiera Żak, Piotr Woźniak, Irmina Rumijowska, Józefa 

Krajda, Krystyna Jaroszewska. 

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

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

Maja Marianna Tersa, Wojciech Makary Lewandowski  

DNI POWSZEDNIE .……………...…….....7.00;  7.30;  17.00;  18.00 
SOBOTY…………   .………..…....……….7.00;  7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA ………...…..7.30;  9.30   11.00  12.30;   18.00 
 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU  
z oddaniem czci jego relikwiom, ………………………czwartki  17.00 
MSZE ŚW.  W INTENCJI  ZMARŁYCH  
polecanych w wypominkach oraz tych,  
którzy odeszli w ostatnim miesiącu ………...ostatnie piątki miesiąca 18.00 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w Kaplicy   
z Koronka do Miłosierdzia Bożego…………………..... czwartki 15.00 – 17.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. 7.00;  9.30;  11.00    
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 18.00 
Nabożeństwa czerwcowe………………...codziennie 18.30, w soboty 8.30 

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

OD SOBOTY 30 MAJA ZOSTAJE ZNIESIONY LIMIT OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W 
KOŚCIOŁACH. BĘDZIE MUSIAŁ JEDNAK ZOSTAĆ ZACHOWANY DYSTANS 2 METRÓW 

POMIĘDZY WIERNYMI, OBOWIĄZKOWE BĘDZIE TEŻ ZASŁANIANIE UST I NOSA. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OFIARODAWCOM, KTÓRZY WSPIERAJĄ UTRZYMANIE NASZEJ 
PARAFII I ŚWIĄTYNI. ZAPEWNIAMY O PAMIĘCI W MODLITWIE O WSZELKIE ŁASKI, O ZDROWIE I CIERPLI-

WOŚĆ, W TYM TRUDNYM CZASIE. 

MSZE ŚWIĘTE 
GODZINY NABOŻEŃSTW 



SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:  
  AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni czwartek po Mszy s w. o godz. 17.00;  
 Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska,  Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
  SCHOLA – pro by w czwartki godz. 18.00 . Msze s w. z udziałem scholi w niedziele - godz. 11.00.  Ścholę prowadzi Grzegorz   Krautsztrung 
  ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekun  ks. Tadeusz Śocha 
  LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekun -  ks.  Robert Kuz ma 
  ŻYWY RÓŻANIEC  - Śpotkania w kaz dą trzecią niedzielę miesiąca. Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 
  DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek i ks. Tadeusz Śocha   
  PARAFIALNE KOŁO CARITAS  -  Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 
O wznowieniu spotkań grup parafialnych będą informować ich opiekunowie  

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA CZERWIEC 2020 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  

Ewangelizacyjna 
DROGA SERCA 

 Aby wszyscy, którzy cierpią, zna-

leźli drogi życia, dając się poru-
szyć przez Serce Jezusa 

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA 
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Aby uczestnictwo we Mszy św. było 
spotkaniem z żywym Jezusem 
i owocowało życiem Ewangelią 
w codzienności. 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

Aby nasze życie stało się wspa-
niałym darem dla Boga i bliźnie-
go 

RÓŻANIEC RATUNKIEM DLA ŚWIATA 
  

 Ks. Jacek Gancarek, Krajowy Moderator Żywego Różańca, 
skierował wezwanie do członków tej wspólnoty, a także wszystkich 
odmawiających różaniec, o gorliwe trwanie na tej modlitwie. W dobie 
pandemii koronowirusa ks. Jacek Gancarek wzywa wszystkich „ludzi 
różańca” do wielkiej i gorliwej modlitwy o łaskę nawrócenia dla ludzi i 
o Boże Miłosierdzie „dla nas i całego świata” oraz o ustanie epidemii. 
Krajowy Moderator Żywego Różańca zwraca uwagę, że ze względu 
na ograniczenia dotyczące udziału w nabożeństwach , …  możemy i 
powinniśmy być wierni naszej codziennej modlitwie różańcowej. … 
Łącząc się w codziennej modlitwie z różańcem w ręku chcemy ucie-
kać się do naszej Matki i prosić o cud – apeluje ks. Gancarek. 
Krajowy Moderator Żywego Różańca zauważa, że minęło już ponad 
100 lat, jak Matka Boża w Fatimie chciała uchronić ludzkość od tyrań-
skiej niewoli szatana wskazując Kościołowi i światu skuteczne lekar-
stwo i efektywne środki uniknięcia katastrofy. Maryja w czasie swoich 
objawień między innymi przekazała od Boga dwa najważniejsze orę-
dzia: pierwsze „Jeśli się nie nawrócicie, to wszyscy zginiecie” (por Łk 

13,3) i drugie „Odmawiajcie różaniec”. - Można powiedzieć, że przyszłe losy 
świata i ludzkości Bóg uzależnił od dobrej woli człowieka, od tego jak wykorzysta 
daną mu przez Stwórcę wolność – zaznacza ks. Gancarek i przypomina słowa 
św. Jana Pawła II „Nie ruchliwe stolice są decydującymi ośrodkami historii świata 
i świętości; prawdziwymi ośrodkami historii świata są ciche miejsca modlitwy lu-
dzi. Tam gdzie się modli, tam się decyduje. Nie tylko o naszym życiu po śmierci, 
ale także o wydarzeniach tego świata”. - My, ludzie wiary wiemy doskonale, że 
jeżeli przyjdzie ocalenie i ustanie pandemia, to przyjdzie od Boga przez Maryję, 
oraz przez naszą wolę nawracania się i przez wierność codziennej modlitwie ró-
żańcowej. Trzeba nam zrobić wszystko, co od nas zależy, by w myśl założycielki 
Żywego Różańca Pauliny Jaricot, „uczynić różaniec modlitwą wszystkich”, gdyż 
od modlitwy różańcowej oczekujemy obfitej pomocy w obecnej epidemii i w roz-
szerzaniu Królestwa Chrystusowego – mówi ks. Jacek Gancarek. - Uciekając się 
do Matki, weź do ręki różaniec i nie bój się prosić Maryję o cud! – apeluje Mode-
rator Krajowy Żywego Różańca. (Serwis  ORRK - Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich, nr 119, maj 2020) 

Prawdziwymi 
ośrodkami  
historii świata  
są ciche  
miejsca  
modlitwy ludzi 
 
Św. Janie Pawle II 
módl się za nami 



CZERWIEC 2020 WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.06 PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA                      Ciąg dalszy okresu zwykłego  -  9. tydzień zwykły 
Św. Justyna, męczennika      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA                                                                                       

2. 06      WTOREK 46. rocznica święceń biskupa Ireneusza Pękalskiego 
Św. Marcelina i św. Piotra męczenników     

3. 056        ŚRODA  Św. Karola Lwangi i Towarzyszy męczenników 

4. 06   CZWARTEK ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA     
Św. Franciszka Caracciolo, prezbitera                                                                            I czwartek miesiąca 

5. 06      PIĄTEK Św.   Bonifacego, biskupa i męczennika                                                             I piątek miesiąca 
ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA 

6.  06  SOBOTA  Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy                                                                                     I sobota miesiąca  
Święcenia prezbiteratu, bazylika archikatedralna, godz. 10.00  
 XXIV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE MŁODYCH – LEDNICA 2000  „CAŁY TWÓJ” Z uwagi na zagrożenie 
koronawirusem w duchu troski i odpowiedzialności organizatorzy zapraszają na #Lednicawdomu                                                                       

7.06   NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                         Niedziela miesięcznej adoracji NS  
Dzień Imienin Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka - msza św. godz. 12.30 
Prymicja naszego parafianina  ks. Jakuba Hejduka  - godz. 12.30  
Bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników, męczenników                                                                                                                                                     

8.06 PONIEDZIAŁEK Św. Jadwigi, Królowej,  
24. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. PROBOSZCZA ROBERTA KACZMARKA  
Pamiętajmy o Nim w modlitwach 

9. 06      WTOREK Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła 

10. 06         ŚRODA 31 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS.  TADEUSZA SOCHY   Pamiętajmy o Nim w modlitwach 
Bł. Bogumiła - Piotra biskupa poznańskiego (1135-1204) 

11. 06   CZWARTEK 
    BOŻE CIAŁO 

                 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 
ARCHIDIECEZJALNE ŚWIĘTO EUCHARYSTII. Msza św. w kościele MB Zwycięskiej godz. 9.30, 
Procesja z kościoła MB Zwycięskiej do bazyliki archikatedralnej godz. 10.00, Msza św. w bazylice archi-
katedralnej, godz. 12.00 
Św. Barnaby, apostoła         
48. rocznica święceń kapłańskich ks. seniora Wiesława Dury 
26. rocznica święceń kapłańskich ks. Juliusza Lasonia 
26. rocznica święceń kapłańskich biskupa Marka Marczaka                    Pamiętajmy o Nich w modlitwach 

12. 06      PIĄTEK 2. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej wokół kościoła 
odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem 
Bł. Anastazego Pankiewicza, prezbitera i 107 Towarzyszy męczenników z czasów II wojny światowej 

13.  06  SOBOTA 3. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA                
Św. Antoniego z Padwy prezbitera i doktora Kościoła 
Nabożeństwo Fatimskie z procesją ze światłami po mszy św. o godz. 18.00 
33. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi 

14.06   NIEDZIELA 11. NIEDZIELA ZWYKŁA   Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 
4. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA            

15.06   PONIEDZIAŁEK 5. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA           Bł. Jolanty, księżnej, zakonnicy 

16. 06      WTOREK 6. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA           Św. Benona biskupa 

17. 06      ŚRODA 7. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA           Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika 

18. 06  CZWARTEK 8. DZIEŃ OKTAWY BOŻEGO CIAŁA  OBRZĘD BŁOGOSŁAWIEŃSTWA WIANKÓW         Św. Elżbiety z Schonau 

19. 06      PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA   Można spożywać pokarmy mięsne 
2. rocznica mianowania kardynałem diakonem Konrada Krajewskiego, Jałmużnika Papieskiego 
Św. Romualda, opata  

20.  06  SOBOTA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JSNĄ GÓRĘ. Masowa forma pielgrzymki została odwołana. O godz. 
20.00 Msza Św. pod przewodnictwem Biskupa Mirosława Milewskiego z Kaplicy MB Jasnogórskiej, a 
po niej Apel Jasnogórski z rozważaniem Asystenta Krajowego AK. Transmisja w TV Trwam.  
ŚWIATOWY DZIEŃ UCHODŹCY ,    POCZĄTEK KALENDARZOWEGO LATA 

21.06    NIEDZIELA 12. NIEDZIELA ZWYKŁA   Św. Alojzego Gonzogi, zakonnika 

22. 06  PONIEDZIAŁEK Św. Paulina z Noli, biskupa, świętych Jana Fishera i  More’a 

23.  06  WTOREK Św. Józefa Cafasso prezbitera,  DZIEŃ OJCA 

24. 06     ŚRODA UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA   

25. 06   CZWARTEK Bł. Doroty z Mątowów, wdowy   

26. 06      PIĄTEK Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera; Świętych męczenników Jana i Pawła;  Św. Josemarii 
Escrivy, prezbitera.      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z NARKOMANIĄ 

27.  06  SOBOTA Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy,          
Św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła  
Dzień imienin abp Seniora Władysława Ziółka 

28.06    NIEDZIELA 13. NIEDZIELA ZWYKŁA 
Dzień imienin bpa Ireneusza Pękalskiego 

29.  06  PONIEDZIAŁEK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
Dzień imienin Ks. Pawła Gabary. Pamiętajmy objąć Go naszą modlitwą. 

30.06    WTOREK Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego 



 

Jubileusze kapłańskie 
Maj i czerwiec, to miesiące, w których kapłani pracujący i rezydujący przy naszej parafii  

obchodzą swoje jubileusze święceń kapłańskich: 
 

27 maja - Ks. Paweł Gabara (20. rocznica),                                                        29 maja - Ks. Robert Kuźma (21. rocznica),  
8 czerwca - Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek (24. rocznica),              10 czerwca - Ks. Tadeusz Socha (31. rocznica),  
11 czerwca - ks. senior Wiesława Dura (48. rocznica)   i    ks. Juliusz Lasoń (26. rocznica) 

Kochani Kapłani,  

z tej okazji  dziękując Wam za kapłańską posługę,  
za wierność i wytrwałe głoszenie nam z miłością tajemnic Ewangelii, za cierpliwość, za serce,  

za duchowe wsparcie i czas  poświęcony nam w sakramencie pokuty  
życzymy, aby nieustannie towarzyszyła Wam bliskość Tego, który Was powołał  

i któremu oddajecie swoje życie, by Chrystus obdarzał Was zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi 
łaskami, Duch Święty mądrością, a Maryja otaczała matczyną opieką dając  pokój serca i radość, 

by owocem Waszej pracy było  nieustanne wzrastanie wspólnoty parafialnej,  
umacnianie jej w wierze i głębokie umiłowanie Boga.  

Szczęść Wam Boże! 

 Drogiemu Solenizantowi  
Księdzu Proboszczowi Robertowi Kaczmarkowi  

w imieniu wszystkich parafian składamy najserdeczniejsze życzenia: 
 

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże.  
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą,  

niech Cię obdarzy swą łaską.  
Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze  

i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26) 
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie  
w dniu imienin, w  niedzielę 7.06.2019 r. o godz. 12.30. 

 

6 czerwca 2020 r. 
w Archikatedrze Łódzkiej odbędą się  
święcenia kapłańskie. 

Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy św. o godz. 
10:00 udzieli święceń prezbiteratu diakonom Wyższego 
Seminarium Duchownego Łodzi. Wśród nich jest nasz 
parafianin Jakub Hejduk 
Otoczmy Księdza Jakuba i wszystkich przyszłych kapła-
nów gorącą modlitwą.  
Msza św. prymicyjna przewidziana jest w naszym ko-
ściele w  niedzielę 7.06.2019 r. o godz. 12.30. 

Diakon  
Jakub Hejduk  
z księdzem Tadeuszem Sochą  
przed ołtarzem w naszym kościele  
w niedzielę 19 maja 2019 

http://www.medyka.przemyska.pl/2016/01/17/535/
http://www.medyka.przemyska.pl/2016/01/17/535/
http://www.medyka.przemyska.pl/2016/01/17/535/
http://www.medyka.przemyska.pl/2016/01/17/535/
http://www.medyka.przemyska.pl/2016/01/17/535/


Boże Ciało 
 Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w 
Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od 
XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w 
odpowiednio uroczysty sposób podziękować. 
 Pan Jezus jest realnie obecny w Najświętszym Sakramencie . Na czym 
ta obecność polega? Opłatek, który jest dobrze wypieczonym chlebem pszennym, 
po wypowiedzeniu przez kapłana słów przeistoczenia, mocą Ducha Świętego sta-
je się Ciałem Pana Jezusa, a wino - Jego Krwią. Skoro w Najświętszym Sakra-
mencie jest obecne Ciało i Krew Pana Jezusa, to jest i Jego Osoba, jest On cały. 
Pan Jezus jest obecny w Eucharystii pod każdą widzialną cząstką konsekrowanej 
Hostii. Dlatego z taką troskliwością kapłan uważa, aby najmniejsze okruchy ze-
brać do kielicha, spłukać winem i spożyć.  
 Jezus dając obietnicę Komunii świętej równocześnie wskazał na jej za-
sadniczy cel: życie wieczne. "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54).  
 Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornil-
lon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w 
pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus 
żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus 
wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli 
Świętej Trójcy.  Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po 
pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 
1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna. 
 Jednak w tym samym roku biskup Robert zmarł. Wyższe duchowieństwo 
miasta, za namową teologów, uznało krok zmarłego ordynariusza za przedwcze-
sny, a wprowadzenie święta pod taką nazwą za wysoce niewłaściwe. Co więcej, 
omalże nie oskarżono św. Julianny o herezję. Karnie została przeniesiona z klasz-
toru w Mont Cornillon na prowincję (1247 r.). Po interwencji archidiakona katedry 
w Liege, Jakuba, kardynał Hugo zlecił ponowne zbadanie sprawy i zatwierdził 
święto. W roku 1251 po raz drugi archidiakon Jakub poprowadził ulicami Liege 
procesję eucharystyczną. Pan Jezus hojnie wynagrodził za to gorliwego kapłana. 
Ten syn szewca z Troyes (Szampania) został wkrótce biskupem w Verdun, pa-
triarchą Jerozolimy i ostatecznie papieżem (1261-1264). Panował jako Urban IV. 
On też w roku 1264 wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała.  

https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/boze_cialo.php3  

Serce Jezusa i Cud nad Wisłą 
Gdy mówimy o Cudzie nad Wisłą, zawsze mamy na myśli zwycięstwo Polaków nad wojskami bol-
szewickimi odniesione 15 sierpnia 1920 r., w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Prawie nigdy nie mówimy natomiast o poświęceniu naszej ojczyzny Najświętszemu Sercu Pa-

na Jezusa, które miało miejsce 27 lipca 1920 r. na Jasnej Górze 

Sytuacja Polski była wtedy bardzo dramatyczna. Wydawało się, że wkrótce wojska bolszewickie zdobędą 
Warszawę i podbiją cały kraj. Episkopat Polski, zebrany na Jasnej Górze 27 lipca 1920 r., pod przewod-
nictwem prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora, dokonał uroczystego oddania i poświęcenia całego na-
rodu i kraju Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Nasi biskupi szukali ratunku dla ojczyzny w Sercu Pana 
Jezusa, któremu oddali całą Polskę. I wiemy, że się nie zawiedli. Po trzech tygodniach od tego aktu wyda-
rzył się Cud nad Wisłą. W ten sposób Polska i cała Europa zostały uratowane. W tym akcie poświęcenia, 
wypowiedzianym uroczyście na Jasnej Górze, zawarte było także zobowiązanie: „My, biskupi polscy, idąc 
śladem poprzedników naszych, którzy pierwsi uprosili zaprowadzenie Mszy Świętej do Twojego Serca, 
przyrzekamy Tobie, w tej uroczystej chwili, że będziemy szerzyli wśród wiernych, a zwłaszcza w Semina-
riach Duchownych, nabożeństwo do Boskiego Serca Twego i zachęcali rodziny, aby się poświęcały Two-
jemu Sercu”.  

Tego samego dnia biskupi polscy oddali także cały naród Matce Najświętszej i obrali Ją za Królową Pol-
ski. Od kiedy bowiem na naszej ziemi stanął krzyż, Maryja stała się Matką narodu polskiego. Do Niej ucie-
kaliśmy się we wszystkich naszych potrzebach i Jej zawierzaliśmy losy naszych rodzin i całego kraju. W 
sposób szczególny Jasna Góra stała się miejscem tego zawierzenia. To tutaj polscy biskupi, po poświę-
ceniu ojczyzny Bożemu Sercu, zawierzyli ją także naszej Matce i Królowej. Przez ten akt potwierdzili, że 
Maryja jest drogą do Jezusa i że kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest ściśle związany z nabożeń-
stwem do Matki Bożej.   https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/niedziela201432-cud.html  

https://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/boze_cialo.php3
https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IH/niedziela201432-cud.html


Jan Paweł II i Kardynał Śtefan Wyszyn ski 
Przeżywamy rok 100-ej rocznicy urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II Papieża i czas oczeki-

wania na beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Prymasa Polski. Warto przypomnieć nie-

które nici które wiązały obie te postaci, których wspólne dzieje odegrały ważną rolę w narodzie i 
Kościele polskim  i światowym. Na ostatniej stronie przedstawione są zdjęcia z  albumu pt. 
„Niezłomni - Wspólne dzieje Karola Wojtyły i Prymasa Tysiąclecia”. 

Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński (1901-1981) Urodzony w Zuzeli nad Bugiem, w 

wieku 19 lat wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1924 r. przyjął święcenia prezbi-
teratu, a w 1929 r. ukończył doktoratem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1946 r. został mia-
nowany biskupem diecezjalnym diecezji lubelskiej i otrzymał sakrę biskupią z rąk kard. Hlonda. Po śmierci pry-
masa Hlonda w 1948 r. został mianowany arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz pryma-

sem Polski. W 1953 r. papież Pius XII wyniósł go do godności kardynalskiej. 

 Arcybiskup Stefan Wyszyński, od 1953 r. kardynał, został prymasem i przewodniczącym Konferencji 
Episkopatu Polski w momencie, gdy władze stalinowskiej Polski rozpoczęły agresywną walkę z religią i Kościo-
łem. ... Trzyletnie internowanie (1953-1956), które dla kard. Wyszyńskiego było czasem cierpienia i modlitwy, 
czasem osobistych rekolekcji z aktem osobistego oddania się Matce Bożej, przyniosło wielkie duchowe owoce 
całemu Kościołowi w Polsce. Prymas wyszedł z internowania z programem narodowych rekolekcji – dziewięcio-
letniej Wielkiej Nowenny (1957-1966), wyrastającej z Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych 26 sierpnia 
1956 r. na Jasnej Górze (bez udziału wciąż internowanego prymasa) oraz programu Milenium Chrztu Polski. 

Metropolita krakowski Karol Wojtyła darzył prymasa wielkim szacunkiem i był wobec niego bezwzględnie lojal-
ny. Taka postawa udaremniała powodzenie wszelkim operacjom SB, których celem było skłócenie obu kardyna-
łów. W liście do kard. Wyszyńskiego pisanym 30 października 1979 r. Karol Wojtyła jako papież napisał zna-
mienne słowa: „Zawsze byłem przekonany, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym momen-
cie dziejów Ojczyzny i Kościoła – i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale także i w całym świecie. Patrzyłem na to 
trudne, ale jakżeż błogosławione wezwanie od czasów mojej młodości – i dziękowałem za nie Bogu jako za 
łaskę szczególną dla Kościoła i Polski. Dziękowałem za to, że «taką moc dał człowiekowi» – i zawsze za to dzię-
kuję”.  

 Kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski zmarł 28 maja 1981 roku, w okre-
sie, gdy Polacy po latach zniewolenia wstali z kolan. Impuls do powstania wielkiego, 
wolnościowego ruchu społecznego dała pierwsza pielgrzymka do Polski Jana Pawła II 
w 1979 r., ale podwaliny pod nią przez lat kilkadziesiąt kładł prymas Wyszyński. To 
on umacniał w rodakach wewnętrzną wolność, poczucie godności, wzmacniał wiarę, 
tożsamość narodową, wskazywał jak budować życie społeczne. A kiedy wybuchła 
„Solidarność” łagodził napięcia, jak zawsze to czynił w tzw. polskich miesiącach, 
obawiając się rozlewu bratniej krwi i mediował między związkowcami a władzą. Pry-
mas Stefan Wyszyński przeprowadził Kościół – i szerzej: naród – przez jeden z naj-
trudniejszych momentów w jego dziejów, odchodząc w momencie gdy Polacy, 
wspierani duchowo przez papieża-Polaka, mogli sami upomnieć się o życie w praw-
dzie i wolności. Jan Paweł II zaś podczas drugiej pielgrzymki do ojczyzny, 19 czerw-
ca 1983 roku w Częstochowie, w czasie spotkania z członkami Konferencji Episkopa-
tu Polski powiedział o prymasie Stefanie Wyszyńskim: „Trudno wręcz wyrazić donio-
słość tego posługiwania — nie tylko ze względu na Polskę, ale także ze względu na 

Kościół powszechny. (…) Pragnę w gronie Konferencji Episkopatu Polski złożyć raz jeszcze pośmiertny hołd pa-
mięci wielkiego Prymasa, któremu Kościół i Polska – i my wszyscy: ja w szczególności – tak wiele zawdzięcza-
my”. 

Papieska homilia wygłoszona na Placu Zwycięstwa w 1979 roku  
  

 Stoimy tutaj w pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza. W dziejach Polski - dawnych i współczesnych - grób 
ten znajduje szczególne pokrycie. Szczególne uzasadnienie. Na ilu to miejscach ziemi ojczystej padał ten żoł-
nierz. Na ilu to miejscach Europy i świata przemawiał swoją śmiercią, że nie może być Europy sprawiedliwej 
bez Polski niepodległej na jej mapie? Na ilu to polach walk świadczył oprawach człowieka wpisanych głęboko w 
nienaruszalne prawa narodu, ginąc "za wolność naszą i waszą"? "Gdzie są ich groby, Polsko! Gdzie ich nie ma! 
Ty wiesz najlepiej - i Bóg wie na niebie!" (Artur Oppman, Pacierz za zmarłych). Dzieje Ojczyzny napisane przez 
Grób jednego Nieznanego Żołnierza. 
 Przyklęknąłem przy tym grobie, wspólnie z Księdzem Prymasem, aby oddać cześć każdemu ziarnu, któ-
re - padając w ziemię i obumierając w niej - przynosi owoc. Czy to będzie ziarno krwi żołnierskiej przelanej na 
polu bitwy, czy ofiara męczeńska w obozach i więzieniach. Czy to będzie ziarno ciężkiej, codziennej pracy w 
pocie czoła na roli, przy warsztacie, w kopalni, w hutach i fabrykach. Czy to będzie ziarno miłości rodzicielskiej, 
która nie cofa się przed daniem życia nowemu człowiekowi i podejmuje cały trud wychowawczy. Czy to będzie 
ziarno pracy twórczej w uczelniach, instytutach, bibliotekach, na warsztatach narodowej kultury. Czy to będzie 
ziarno modlitwy i posługi przy chorych, cierpiących, opuszczonych. Czy to będzie ziarno samego cierpienia na 
łożach szpitalnych, w klinikach, sanatoriach, po domach: "wszystko, co Polskę stanowi". 
 Skąd przychodzą te słowa? Księże Prymasie, tak głosi Akt milenijny, złożony przez ciebie i Episkopat 
Polski na Jasnej Górze: "wszystko, co Polskę stanowi". To wszystko w rękach Bogarodzicy - pod krzyżem na 
Kalwarii i w wieczerniku Zielonych Świąt. To wszystko: dzieje Ojczyzny, tworzone przez każdego jej syna i każ-
dą córkę od tysiąca lat - i w tym pokoleniu, i w przyszłych - choćby to był człowiek bezimienny i nieznany, tak 
jak ten żołnierz, przy którego grobie stoimy... To wszystko: i dzieje ludów, które żyły wraz z nami i wśród nas, 
jak choćby ci, których setki tysięcy zginęły w murach warszawskiego getta. 
 To wszystko w tej Eucharystii ogarniam myślą i sercem i włączam w tę jedną jedyną Najświętszą Ofiarę 
Chrystusa na placu Zwycięstwa. I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z 
całej głębi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: 

 Niech zstąpi Duch Twój! 
 Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! 
 Tej ziemi!   Amen. 



Mały Franciszek 
List z wakacji i Portret Jezusa 

 Kochane Dzieci, w miesiącu maju odbył się internetowy konkurs Kwiaty dla Maryi. Przysłałyście 

zdjęcia swoich prac. Zostały one umieszczone na wystawie w naszym kościele. Pięknym kwiatem dla 

Matki Bożej są też wasze modlitwy. Oto niektóre z nich: 
 

 

 Rozpoczynający się miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Pana Jezusa. Ewangeliści Mateusz, 

Marek, Łukasz i Jan opisali życie Pana Jezusa na ziemi. Swoimi słowami stworzyli oni portret Jezusa. 

Spróbujcie i wy sporządzić taki portret Pana Jezusa. Może nim być rysunek, ale może być 

to również modlitwa, czy list napisany z wakacji będący obrazem tego, co zobaczycie czy 

przeżyjecie. Szukajcie śladów oblicza Pana Jezusa w przyrodzie i w otaczającym was 

świecie. Takie też będzie zadanie na czas wakacji - wakacyjne spotkania z Panem Jezusem.  

Życzę Wam pięknego, pełnego dobrych wrażeń lata.    Pozdrawia Was - wasz Anioł 

Maryjo przynosimy dziś: 

Astry - dla jaśniejącej Gwiazdy,  

Bratki - dla najlepszej Matki, 

Chabry - byś dzień miała dobry,  

Dalie - jak najsłodsze bakalie, 

Eustomy - dla Józefa żony, 

Fiołki - piękne jak aniołki, 

Goździki - niech ozdobią Twoje obrusiki, 

Hiacynty - niezliczone jak Twoje  

talenty, 

Irysy - byś zwalczała nasze kryzysy, 

Jaskry - jak z ogniska iskry, 

Kaczeńce - prosto w Twe ręce, 

Lilie - radosne jak wszystkie Wigilie, 

Maki - jak od dzieci buziaki, 

Niezapominajki - ciekawsze niż  

wszystkie bajki, 

Ostrokrzewy - od Adama i Ewy, 

Piwonie - leżące na twoim tronie, 

Róże - bo serce masz duże, 

Sasanki - od każdej łodzianki, 

Tulipany - dla Jezusa mamy, 

Ulubione stokrotki - jak dziecinne  

grzechotki, 

Wrzosy - usłysz nasze głosy 

I zawilce - dajemy naszej kochanej  

rodzicielce!                           

                                 Marta  6c 

Maryjo, Mamusiu ma, składam Ci wszystkie  kwiaty świata raz dwa . 

Dziękuję Ci z całego serca za to, że jesteś i dodajesz mi sił każdego dnia. 

Dziękuję Ci z całego serca za to, że czuwasz nad moja rodziną . 

Proszę Cię Maryjo otaczaj nas opieką, każdego dnia .  

Maryjo, moja Mamusiu w Niebie ,  

Ty wiesz jak ja  bardzo kocham Ciebie.  

Amen .                                                                         Ola 5 d 

Najpiękniejszym miesiącem Maryi  jest miesiąc maj. 

W tym pięknym miesiącu przychodzę do Ciebie Najświętsza Panno Maryjo z naręczem pełnych róż,  

żeby podziękować Ci za wszystkie dobra jakie na mnie zsyłasz, dziękuję Ci za życie, za zdrowie moje, 

braciszka, rodziców  i najbliższych. 

Najświętsza Panno Lilijo, dziękuję Ci za piękne góry, rzeki, lasy oraz łąki pełne kwiecia.  

Proszę Cię o dalszą opiekę nad nami i całym światem. Amen  

Modliła się Gabrysia ,która 27.04 skończyła 10 lat. 

"Modlitwa to kwiat dla Maryi"  

Mamusiu Kochana  

Proszę Ciebie od rana  

Byś nade mną czuwała  

Byś kroki me do Boga zbliżała  

Wieczorem o pokój Cię proszę  

Modlitwy z rodziną zanoszę  

Byś z nami zawsze była  

Kochać prawdziwie uczyła  

A nocą, gdy gwiazdy świecą  

Modlitwy dzieci do Boga lecą  

By nasze rodziny były zdrowe  

Do wiary obrony zawsze gotowe  

Moja modlitwa jest jak kwiat  

Ofiaruję Bogu moje FIAT 

                  Ignacy IIIb 




