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 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego Głosu św. Franciszka. 
Przed nami ostatnie dni maja i miesiąc czerwiec. Jak łatwo się domyśleć, za nami Czas Wielka-
nocny i Świąt Paschalnych. Czas naszego odrodzenia w wierze, naszego powstawania i podąża-
nia za Zwycięskim Barankiem = Jezusem, naszym Odkupicielem. 
 Dalej zanosimy modlitwę do Boga Ojca o ustanie tego, co dla nas jest przytłaczające i nie 
zrozumiałe, a trwa jako pandemia covid. Tęsknimy jak Izraelici za Ziemią Kanaan, my za tym 
co było przed pandemią.  
 Wynagradzajmy Sercu Bożemu za te niewierności i nonszalancję. Za tą pychę czasami 
butną i arogancję, że my wszystko robimy najlepiej, aby Bóg dostosował się do naszych pomy-
słów życiowych. Że ON jest o tyle nam potrzebny i Jest o ile spełnia nasze pomysły i pragnienia. 
 Z nadzieją spoglądajmy w przyszłość, aby ustała pandemia, a my w pokorze i zaufaniu 
abyśmy uwielbiali Boga że daje nam powrót normalności , a ona daje pokój naszym sercom. 
        Ks. Robert. 

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

 „I właśnie otrzymując Ducha Świętego możliwa 
staje realizacja przykazania, które pozostawił nam pod-
czas pożegnania: «Idzie na cały świat i głoście Ewange-
lię». To właśnie Duch Święty uzdalnia nas do niesienia 
Ewangelii światu. To Duch Święty, zgodnie z obietnicą 
Jezusa, czyli dziewięć dni później, przyszedł w święto 
Pięćdziesiątnicy. To wielka radność! – podkres lił Franci-
szek. – Jezus odszedł: jako pierwszy człowiek stoi przed 
Ojcem. Odszedł ze swoimi ranami, które stały się ceną 
naszego zbawienia i modli się za nas. A następnie zesłał 
Ducha Świętego, obiecał nam Go, aby iść i ewangelizo-
wać. To, dlatego w ten dzień Wniebowstąpienia towarzy-
szy nam radość.“  -   Ż rozwaz ania przed modlitwą Regi-
na coeli  

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 
 Nie jest tak, że prawdę trzeba zrozumieć, ale 

prawdę trzeba unieść. Jest bardzo wiele takich 

prawd, które trudno unieść. Jezus mówi, że by 

unieść prawdę nie wystarczy tylko zrozumienie, 

ale potrzebny jest Duch Święty. To dopiero w Du-

chu Świętym, poddając się Jego działaniu, przyjmu-

jąc Jego pomoc, możemy unieść niektóre z prawd. 

… Myślę, że takimi prawdami, których nie możemy 

unieść bez Ducha Świętego, jest prawda o moim 

własnym grzechu i prawda o grzechu kogoś inne-

go. Bez Ducha Świętego nie jest do uniesienia także 

prawda o grzechu ludzi Kościoła – wspólnoty do 

której należę. To są prawdy nie do uniesienia. Żeby taką prawdą żyć, potrzebu-

jesz jeszcze jakiejś mocy, której sam z siebie nie masz. Potrzebujesz jakiejś miło-

ści, której sam z siebie nie masz inaczej nie uniesiesz.    

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

Jezus mówi, 

że by unieść 

prawdę nie 

wystarczy 

tylko 

zrozumienie, 

ale potrzebny 

jest Duch 

Święty.  

G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

Jesteśmy 

narzędziami 

działania 

Ducha 

Świętego 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  
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Drogiemu Solenizantowi Księdzu Pawłowi Gabarze  

z okazji  imienin (29 czerwca)  

w imieniu wszystkich parafian składamy najserdeczniejsze  
życzenia: zdrowia, radości z pełnionej posługi kapłańskiej, 

opieki Matki Bożej i świętych patronów 
oraz wielu potrzebnych łask w życiu kapłańskim i osobistym 

- wdzięczni parafianie św. Franciszka z Asyżu w Łodzi.  
 

Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie  w dniu imienin, 
29.06.2021r. o godz. 7.00. 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA       BIULETYN  DO  UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.  

Okładka: Witraże: Sł. Boży Kard. Stefan Wyszyński, św. Królowa Jadwiga, św. Brat Albert, św. Urszula Ledóchowska  Zdjęcia: Maria Mazurkiewicz,  
https://archidiecezja.lodz.pl ,  i inne.   
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; Osoby wspomagające: Maria Mazurkiewicz, Waldemar 
Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl     
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.   

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

Konto bankowe: Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364                                                          adres e-mail: franciszekld@toya.net.pl       
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  

Drogiemu Księdzu Proboszczowi Robertowi Kaczmarkowi  
z okazji  imienin (7 czerwca)  

oraz 25 rocznicy kapłaństwa (8 czerwca 2021r.)  

w imieniu wszystkich parafian składamy najserdeczniejsze  
życzenia: zdrowia, radości z pełnionej posługi kapłańskiej, 

podążania drogą Bożą ku świętości, 
obfitości łask Bożych od naszego Pana 

i błogosławieństw na każdy dzień życia. 
Dziękujemy za  to, że jesteś prawdziwym Pasterzem  

powierzonej Ci owczarni. 

Życzymy, by pomimo trudnych warunków i czasów 
Twoje kapłaństwo rozkwitało. 

Z darem modlitwy i wiarą w to, że przyjęcie krzyża z miłością 

rodzi najpiękniejsze owoce  

- wdzięczni parafianie.  
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie  w dniu imienin, 7.06.2021r. o godz. 7.00. 

29 maja 2021 r. o godz. 10.00  w Archikatedrze Łódzkiej  
odbyły się święcenia prezbiteratu.  Z tej okazji   

Księdzu Michałowi Staszewskiemu  
życzymy wytrwania w składanych ślubach,  

by był świętym i wiernym kapłanem.  
Niech mu Bóg błogosławi,  Matka Boża otacza miłością,  

a wszyscy bliscy mu święci patronowie  wspierają swoimi charyzmatami.  

13 czerwca o godz. 12.30 odbędzie się  

Msza św. prymicyjna w naszej parafii.  
Życzymy, by  każda następna przeprowadzona msza była dla Księdza coraz większym 

źródłem wiary i miłości.  
Księże Michale, podążaj za Panem z ufnością i nadzieją,  

miej serce pełne miłości, pielęgnuj w sobie radość i uśmiech,  
a służba kapłańska niech pozostawia w Tobie i ludziach  

wiele dobrych owoców. 
- parafianie  św. Franciszka z Asyżu w Łodzi 

mailto:%25%3Cscript%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy98577%20=%20'20franciszekld'%20+%20'@';%20addy98577%20=%20addy98577%20+%20'toya'%20+%20'.'%20+%
mailto:franciszekld@toya.net.pl


CZERWIEC  WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

29.05  SOBOTA Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.   Święcenia prezbiteratu, archikatedra godz. 10.00 
Święcenia kapłańskie pracującego w naszej parafii diakona Michała Staszewskiego 

30.05  NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                          

31.05. PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP     Ciąg dalszy okresu zwykłego  -  9. tydzień zwykły 

1. 06      WTOREK Św. Justyna, męczennika      MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA                                                                                       

2. 056        ŚRODA 47. rocznica święceń biskupa Ireneusza Pękalskiego Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
Św. Marcelina i św. Piotra męczenników     

3. 06   CZWARTEK    

BOŻE CIAŁO 

 UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  
Ze względów epidemicznych nie będzie procesji ulicami naszej parafii.  
Procesja z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej (msza św. 9.30) do archikatedry (msza św. 12.00) 
Św. Karola Lwangi i Towarzyszy męczenników                                                          I czwartek miesiąca 

4. 06      PIĄTEK 2. dzień oktawy Bożego Ciała. Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej wokół kościoła 
odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem                                               
Św. Franciszka Caracciolo, prezbitera                                                                            I piątek miesiąca 

5.  06  SOBOTA Św.   Bonifacego, biskupa i męczennika                                                           I sobota miesiąca   
3. dzień oktawy Bożego Ciała  
 XXV Ogólnopolskie Spotkanie Młodych – Lednica 2000  „USŁYSZ”                                                           
Światowy Dzień Ochrony Środowiska 

6.06   NIEDZIELA  10. NIEDZIELA ZWYKŁA                                                       Niedziela miesięcznej adoracji NS  
4. dzień oktawy Bożego Ciała     Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy                                                                                      

7.06 PONIEDZIAŁEK Dzień Imienin Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka - msza św. godz. 7.00 
5. dzień oktawy Bożego Ciała  
Bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników, męczenników                                                                                                                                                     

8. 06      WTOREK Św. Jadwigi, Królowej,  6 dzień oktawy Bożego Ciała                
25. rocznica święceń kapłańskich ks. proboszcza Roberta Kaczmarka  

9. 06         ŚRODA Św. Efrema, diakona i doktora Kościoła     7. dzień oktawy Bożego Ciała                

10. 06   CZWARTEK Bł. Bogumiła - Piotra biskupa poznańskiego (1135-1204)    
 8. dzień oktawy Bożego Ciała.    Obrzęd błogosławieństwa wianków                  

11. 06      PIĄTEK UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SECA PANA  JEZUSA 
Po głównej mszy św,  po modlitwie po komunii św, wystawienie Najświętszego Sakramentu, Li-
tania do Najświętszego Serca Jezusa i Akt Zadośćuczynienia 
11 - 12.06. ŚWIĘTO EUCHARYSTII. DOBA EUCHARYSTYCZNA W ARCHIDIECEZJI 
ŁÓDZKIEJ         Św. Barnaby, apostoła     27. rocznica święceń kapłańskich biskupa Marka Marczaka                          
49. rocznica święceń kapłańskich ks. seniora Wiesława Dury;  
27. rocznica święceń kapłańskich ks. Juliusza Lasonia;       

12.  06  SOBOTA Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ. 
Pielgrzymka do archikatedry parafialnych zespołów synodalnych, rad parafialnych, stowa-
rzyszeń i grup parafialnych. (Konf. 10.00; Msza św.12.00)   Pielgrzymki do kościołów stacyjnych 
Bł. Anastazego Pankiewicza, prezbitera i 107 Towarzyszy męczenników z czasów II wojny światowej 

13.06   NIEDZIELA 11. NIEDZIELA ZWYKŁA  Św. Antoniego z Padwy prezbitera i doktora Kościoła 
Godz. 12.30 Msza św. Prymicyjna odprawiona przez  ks. Michała Staszewskiego 
Nabożeństwo Fatimskie          34. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi 

14.06   PONIEDZIAŁEK Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika 

15. 06      WTOREK Bł. Jolanty, księżnej, zakonnicy 

16. 06      ŚRODA Św. Benona biskupa 

17. 06  CZWARTEK Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika  Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ.  
Spotkanie z kapłanami  w ramach Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji w Łodzi 

18. 06      PIĄTEK  Jubileusz 100-lecia AŁ. 18 - 20.06 Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji w Łodzi.        
Św. Elżbiety z Schonau 

19.  06  SOBOTA 3. rocznica mianowania kardynałem diakonem Konrada Krajewskiego, Jałmużnika Papieskiego 
Św. Romualda, opata  

20.06    NIEDZIELA 12. NIEDZIELA ZWYKŁA    Światowy Dzień Uchodźcy ,     

21. 06  PONIEDZIAŁEK Św. Alojzego Gonzogi, zakonnika 

22.  06  WTOREK Św. Paulina z Noli, biskupa, świętych Jana Fishera i  More’a ;       Początek kalendarzowego lata 

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

24. 06   CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA   

25. 06      PIĄTEK Bł. Doroty z Mątowów, wdowy   

26.  06  SOBOTA Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera; Świętych męczenników Jana i Pawła;  Św. Josemarii 
Escrivy, prezbitera.      Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią 

27.06    NIEDZIELA 13. NIEDZIELA ZWYKŁA      Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy;  Św. Cyryla Alek-
sandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła;            Dzień imienin abp Seniora Władysława Ziółka 

28.06  PONIEDZIAŁEK Św. Ireneusza biskupa i męczennika  Dzień imienin bpa Ireneusza Pękalskiego 

29.06    WTOREK UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
Dzień imienin Ks. Pawła Gabary.  

30.06    ŚRODA Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego 

1.07.      CZWARTEK Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa,  Św. Ottona biskupa                                    I czwartek miesiąca 

2.07       PIĄTEK    NMP Kodeńskiej Matki Jedności , NMP Licheńskiej                                            I piątek miesiąca                                                                                        

3.07      SOBOTA ŚWIĘTO ŚW.  TOMASZA APOSTOŁA                                                                        I  sobota miesiąca   



W  DRUGIEJ POŁOWIE  MARCA, KWIETNIU I MAJU 2021 

Odeszli do Pana…  

Irena Maławska, Helena Burska, Jerzy Bartczak, Ryszard Przybylak, Bogu-
sława Klimecka, Zbigniew Klimecki, Teresa Przyżycka, Krzysztof Stańczyc, 
Irena Mielniczuk, Teresa Włodarczyk, Józef Sobczyński, Janina Zybert, Tere-
sa Domińczak, Halina Owczarek, Genowefa Pyka, Krystyna Lipińska, Maria 
Jermakowska, Wiesław Jaranowski, Piotr Studziński, Helena Kmieć, Bogu-
miła Witek, Władysław Gumiński, Władysława Janus, Wielisława Spionek, 
Jadwiga Żyźniewska, Władysław Strzyżykowski, Stanisław Nogański, Irena 

Sidoruk, Janina Wange, Marianna Suchowska, Krzysztof Mistygacz, Józef Kubiak, Teodozja Przepióra, 
Henryka Harasimionek, Ewa Woźniak, Grzegorz Dybalski, Waldemar Wojciechowski, Wiesława Jawor-
ska, Wiesław Biesiada, Hieronim Grzejda, Irena Klimecka, Krystyna Szaraniec, Jadwiga Lusina, Henryk 
Niedzielski, Bartosz Skrobek, Jadwiga Lewczuk, Helena Zaborowska, Andrzej Szymanek, Krystyna 
Chruścielewska, Marianna Owczarek, Andrzej Wójtowicz, Halina Aleksandrowicz, Jadwiga Jabłońska, 
Jadwiga Pokorska, Mirosław Szulc, Helena Dubla, Lucyna Maciejak, Wacława Kowalczyk, Janusz Ba-
biński, Elżbieta Rzepnikowska, Sebastian Schwertner. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

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

Olivier Kordian Pietrzak-Okuński, Natan Sarafiński, Tymon Sebastian Drożdżyński. 

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 
   Krystian Krzysztof Siciński i Monika Anna Misztal  

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

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

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

DNI POWSZEDNIE ..……………….....7.00;  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, w czwartki ……………………………....17.00 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH  
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30;  9.30;  11.00 
W  INTENCJI ZMARŁYCH  polecanych Bogu w Wypominkach  
oraz  tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu  
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00 
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00 

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

• Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie  Adoracji….…….. 16.45 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie  
naszej parafii i świątyni. Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski,   

zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie. 
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:    

Bank Pekao SA       25 1240 1545 1111 0010 2074 7364 
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE 

MAJ 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

Powszechna 
 

Świat finansów 
Módlmy się, aby odpowiedzial-
ni za finanse współpracowali z 
rządami w celu uregulowania 
sfery finansowej i chronienia 
obywateli przed jej zagrożenia-
mi.  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
Niech Maryja, Królowa Polski, 
wspiera nas w walce z laicyza-
cją naszego Narodu oraz ideo-
logią LGBT. 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby przykład dany nam przez 
Niepokalaną pobudzał nas do 
bycia żywym znakiem owoców 
Ducha Świętego na tym świe-
cie 

CZERWIEC 2021 

POWIERZONA PRZEZ  
PAPIEŻA  FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
Piękno małżeństwa  

Módlmy się o to, abyśmy prze-
żywali sakrament pojednania z 
odnowioną głębią, żeby cie-
szyć się nieskończonym miło-
sierdziem Bożym.  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
 
O światło Ducha Świętego dla 
duszpasterzy i liderów ruchów, 
aby mogli odczytywać nowe 
sposoby przekazywania Ewan-
gelii ludziom młodym. 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 
Aby Eucharystia ożywiła na-
szego ducha i sprawiła, że bę-
dziemy nieść innym nadzieję i 
miłosierdzie 

Serce Twe, Jezu,  
miłością goreje, 
Serce Twe  
w ogniu  
miłości topnieje, 
A nasze serca  
zimne jak lód, 
I próżny dla nich 
Twej męki trud. 
Kiedyż, o kiedyż,  
słodki nasz  
Panie, 
Poznamy Serca  
Twojego  
kochanie? 
Kiedyż Twa  
miłość 
rozpali nas? 
O dobry Jezu,  
czas to już czas. 
Serce Marii  
Niepokalane 
Z Sercem  
Jezusa  
ukrzyżowane, 
Do tego Serca 
bądź drogą 
nam, 
Byśmy  
na wieki  
spoczęli tam.  Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi! 

 W niedzielę 2 maja Akcja Katolicka w Polsce świętowała 25-lecie reaktywacji. Z tej okazji 
Mszy św. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie została odprawiona 
Jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem bp. Piotra Jareckiego krajowego asystenta kościel-
nego stowarzyszenia katolików świeckich w latach 1996–2003.Współcelebransem był również JE 
Biskup Mirosław Milewski pełniący funkcję Asystenta Krajowego AK obecnie.  Homilię wygłosił 

Ks. Biskup Piotr Jarecki, który odniósł się w niej do Jubileuszu Akcji Katolickiej oraz do nauczania 
Papieża Franciszka. Mówiąc o wskazaniach dla Akcji Katolickiej na dziś Ksiądz Biskup wymienił: 
łączność członków stowarzyszenia z Jezusem, otwartość na dary Ducha Świętego, ważność kon-
kretnego działania – nie teorii.  Nie bać się nowości, ponieważ rzeczywistość, w której żyjemy tego 
wymaga. Trzeba być kreatywnym inspirując się wskazaniami Ducha Świętego - powiedział Bp Piotr. 
Wskazał też na konieczność dialogu, otwartość na drugiego człowieka, na siłę stowarzyszenia po-
przez członkostwo rodzinne w Akcji Katolickiej i na zakorzenienie jej w środowisku, w którym żyjemy 
tj. rodzina, praca, otoczenie.  Inne sprawy, które zaakcentował Ksiądz Biskup w homilii to krzewie-
nie zdrowego patriotyzmu i realizacja nowej ewangelizacji.  Na zakończenie Słowa Bożego Ksiądz 
Biskup przywołał krzepiące słowa Jana Pawła II: Akcjo Katolicka jesteś potrzebna Kościołowi.  
 Akcja Katolicka na ziemiach polskich powstała w 1930 r. jako organizacja centralistycz-
na, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności 
stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawi-
cieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła 
około 750 tys. członków . 
 Odrodzenie w Polsce takich stowarzyszeń jak Akcja Katolicka czy Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży stało się możliwe dopiero po 1989 r. W 1993 r. papież Jan Paweł II podczas wizyty 
biskupów polskich ”ad limina”, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. 
”Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy 
katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce żyła i 
przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruk-
tura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna” – powiedział Ojciec Święty. Pierwsze struktury 
nowego stowarzyszenia zaczęły powstawać w rok po historycznym spotkaniu polskich biskupów z 
Janem Pawłem II. Od 1996 r. w całej Polsce, z różną intensywnością, zaczęły powstawać diecezjal-
ne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.  
 Od 23 lat Parafialny Odział Akcji Katolickiej jest znaczącym elementem w życiu naszej 
parafii św. Franciszka z Asyżu. Członkowie AK stanowią grupę zmienną liczbowo, od 15 do 20 
osób, wspomaganą przez jej sympatyków. Funkcję opiekuna naszego Oddziału pełni obecnie ks. 
Proboszcz Robert Kaczmarek, a prezesem jest Maria Dąbrowska. Spotkania odbywają się raz w  
miesiącu oraz zależnie od potrzeby, ale członkowie są w stałym kontakcie ze sobą i swym Asysten-
tem. AK służy parafii poprzez modlitwę i działanie. Organizuje spotkania formacyjne, pielgrzymki, 
wystawy, bierze czynny udział w organizacji uroczystości kościelnych, udziela się charytatywnie i 
społecznie, redaguje gazetkę parafialną i organizuje konkursy dla dzieci. Pragniemy, by nasze dzia-
łania przyczyniały się do wzrostu duchowego i dobra naszej wspólnoty parafialnej. Swą  modlitwą 
obejmujemy naszych kapłanów, siostry zakonne, sprawy parafii, naszej archidiecezji i ojczyzny. MM              
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Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego 
  „…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy 
i jedyny sens jego życia i jego prze-   znaczenie: przy Sercu Jezusowym serce czło-
wieka nabiera zdolności miłowania” (Jan Paweł II) 
  
Czerwiec to  czas modlitwy słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszej 
parafii na nabożeństwa czerwcowe zapraszamy każdego dnia o godz. 17.30.   
 W Kościele kult Serca Jezusowego swój początek bierze w przebiciu Bożego Serca na krzy-
żu... 
 Pierwszymi, którzy uczcili to Serce byli apostołowie oraz setnik przebijający bok Chrystusa. Ojco-
wie Kościoła i wierni w późniejszych wiekach, przede wszystkim kontemplowali miłość Chrystusa, 
miłość, która zaprowadziła Go na krzyż. Wiek XVII wniósł nowe ożywienie kultu Serca Bożego 
kiedy to Pan Jezus objawił św. Małgorzacie Marii Alacoque, że ,,gorące pragnienie miłości ze stro-
ny ludzi skłoniło Go do objawienia nam swego Serca ze wszystkimi jego bogactwami miłości, 
miłosierdzia, łaski, świętości i zbawienia, aby tych wszystkich, którzy według swej możności 
oddawać Mu będą hołd i szerzyć Jego cześć, miłość i chwałę, obficie i hojnie obdarzy tymi skar-
bami". Papież Pius IX w roku 1856 wprowadził święto Serca Pana Jezusa do liturgii całego Kościo-
ła. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki. 
W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach 
Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa Lublina i 
polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.  
 Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca ob-
chodzona była też uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele 
powszechnym złączony z uroczystością zwaną popularnie Bożym Ciałem. Teraz obchodzimy więc 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa zacho-
wała się jedynie - na zasadzie pewnego przywileju - w zgromadzeniach Księży Misjonarzy i Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa. 

Różaniec do Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa 
Sposób odmawiania: 
Na krzyżyku: Wierzę w Boga… 
Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy 
każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej (razem 33 według wieku Pa-
na Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się: 
P. Chwała Ojcu… 
W. Jak była na początku… 
P. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, 
W. Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią. 
Tajemnica 1/  Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania 
„Gdy nadszedł dzień ósmy należało obrzezać Dziecię, nadano mu imię Jezus” (Łk 2,21)   
 5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…Ciebie, Panie prosimy... 
Tajemnica 2/ Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu 
„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi, są-
czące się na ziemię”. (Łk 22,44)  

 5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…Ciebie, Panie prosimy... 
Tajemnica 3/ Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania 
„Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”. (Mt 27,26) 
 5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…Ciebie, Panie prosimy... 
Tajemnica 4/ Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania 
„Ubrali go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydow-
ski!” (Mk15, 17–1osiem)  
 5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.…Ciebie, Panie prosimy... 
Tajemnica 5/ Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej 
„A On sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota”. (J 
19,17)  
 5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.… Ciebie, Panie prosimy... 
Tajemnica 6/ Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu 
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt27,46)  
 5 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.… Ciebie, Panie prosimy... 
Tajemnica 7/ Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią 
„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, ze już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił Mu włócznią 
bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”. (J. 19, 33–34)  
 3 x Ojcze nasz…1 x Chwała Ojcu.… Ciebie, Panie prosimy… 
Na zakończenie: Ojcze Przedwieczny, przyjmij od nad w ofierze Tę Bolesną Krew, którą Jezusa Chrystus, Syn Twój, prze-
lał w czasie Swej Męki. Przez Jego Rany, przez Głowę Jego zranioną kolcami, przez Jego Serce i wszystkie Jego Bolesne za-
sługi, przebacz duszom i zbaw je. O Boska Krwi Zbawiciela mojego, uwielbiam Cię z największą czcią i najgłębszą miłością 
dla wynagrodzenia Ci za zniewagi, które zadają Ci dusze. 
O Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie! 
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Święci miesiąca 
Na okładce Głosu Świętego Franciszka znajdują się cztery wizerunki polskich świętych z naszych kościelnych witraży. 
To postacie, które patronują nam na przełomie maja i czerwca. Są to: 
Kard. Stefan Wyszyński - zmarł  40 lat temu 28 maja 1981 roku. W niedzielę 12 września zostanie bea-

tyfikowany wspólnie z matką Elżbietą Różą Czacką z Lasek. Kiedy w ubiegłym roku okazało 
się, że z powodu pandemii, beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego 
musi być odwołana, a kilka miesięcy później papież Franciszek podpisał dekret beatyfikacyjny Czci-
godnej Sługi Bożej Matki Elżbiety Czackiej, wtedy Ks. Andrzej Gałka - krajowy duszpasterz osób 
niewidomych,,  trochę żartobliwie powiedział: „Syn zaczekał na Matkę.”  Nie byli rówieśnikami, Elż-
bieta Czacka, niewidoma matka niewidomych,  była starsza od Stefana Wyszyńskiego o 25 
lat. Oboje przeszli w młodości przez trudne doświadczenia. Niewidoma, młoda dziewczyna, która w 
wieku 22 lat ostatecznie utraciła wzrok i młody, chory kleryk. Trudne początki, ale życie pełne ufno-
ści i błogosławiony koniec. Jak się spotkali? W lipcu 1926 r. Ks. Wyszyński przyjechał po raz pierw-
szy do Lasek. Szczególnie ważne są jednak relacje Matki z księdzem Wyszyńskim w czasie okupacji. 
W czerwcu 1942 r. ksiądz Wyszyński, przyjechał do Lasek, jako kapelan sióstr, niewidomych a także 
jako duszpasterz okolicznej ludności i kapelan Armii Krajowej. Opuścił Laski dopiero w 1945 roku. 
Wtedy rozpoczął się nowy etap w relacji Matka – ksiądz Wyszyński, czas pisania listów. Wspierają 
się wzajemnie modlitwą. Jak ważna była dla niego Matka, pokazują ostatnie tygodnie jej życia, gdy 
nie pełniła już żadnych funkcji w Zgromadzeniu i Towarzystwie. 4 maja 1961r. przyjeżdża specjalnie 
do Lasek, aby odprawić Mszę Świętą w jej intencji i udzielić jej odpustu zupełnego na godzinę 
śmierci, a 19 maja 1961 bierze udział w jej pogrzebie. W kazaniu, które wygłosił, powiedział: W tej 
chwili moim jest obowiązkiem stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych 

słów pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia Matki naszej, Matki naszych serc, 
Matki Dzieła, Zgromadzenia i rodziny laskowej niewidomych. (…). Patrzymy na Matkę, inaczej jej 
tutaj nie nazywaliśmy. Nie tylko siostry zakonne i rodzina niewidomych, ale i my kapłani (…), czer-
paliśmy z bogatego ducha naszej Matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca 
(…). Matka zawsze umiała znaleźć dla siebie chwilę na osobiste obcowanie ze swym Bogiem ukry-
tym. To był człowiek, który nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga (…). Człowiek, który 
wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej miłości! Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie ob-
dzielić i pożywić tą miłością.  
Święta Urszula Ledóchowska, zakonnica,  29 maja. Julia Maria urodziła się w wielo-
dzietnej rodzinie hrabiowskiej 17 kwietnia 1865 r. w Loosdorf koło Wiednia. Po ukończeniu przez nią 
szkoły rodzina Ledóchowskich przeprowadziła się do Polski.  Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do 
klasztoru urszulanek w Krakowie i przyjęła zakonne imię Maria Urszula. Miała powołanie do pracy z 
młodzieżą. W 1906 roku założyła pierwszy na ziemiach polskich internat dla studentek szkół wyż-
szych. W 1907 r., mając błogosławieństwo papieża Piusa X, wyjechała w świeckim stroju do pracy 
dydaktycznej w Petersburgu. Objęła tam kierownictwo zaniedbanego polskiego internatu i liceum 
św. Katarzyny. Następnie przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła gimnazjum dla dziewcząt. Nie 
zaniedbywała swego zgromadzenia - rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec 
wojny przeniosła go do Danii, gdzie założyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich. W roku 
1920 Urszula wróciła do Polski. W Pniewach założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa 
Konającego, zwane urszulankami szarymi. Była związana również z Łodzią. Całe życie s. Urszuli było 

ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Wiele podróżowała. Zmarła w Rzymie 29 maja 
1939 roku. 
Święta Jadwiga Królowa, 8 czerwca. Jadwiga była najmłodszą  córką króla Węgier i Polski, 
Ludwika Andegaweńskiego, i Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie 18 lutego 
1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z Wilhelmem Habsburgiem, ale do tego mał-
żeństwa nie doszło i Polacy zaprosili Jadwigę na swój tron. W wieku 10 lat została koronowana 16 
października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną,  rozważano możliwość unii Polski z 
Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim 
księciem Litwy. Ceremonia zaślubin, poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w 
katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła się koronacja Jagiełły na króla 
polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat, Jadwiga - 12. Serca poddanych pozyskała sobie jednak prze-
de wszystkim niezwykłą dobrocią.  Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii 
Krakowskiej. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. Niestety, Jadwiga zmarła 
po urodzeniu dziecka 17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królo-
wa rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-
1399). Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze wawelskiej, 
uważany za cudowny, nazywany także "krzyżem Jadwigi". Ks. kard. Karol Wojtyła swoją jubileuszo-
wą Mszę Św. z okazji 20-lecia biskupstwa, która wypadła 28 września 1978 r., odprawiał właśnie 
przy ołtarzu przed Krzyżem Królowej Jadwigi. W tym też dniu, wieczorem sympatyczny Papież 
Uśmiechu Jan Paweł I  odszedł do Pana ustępując miejsce na tronie papieskim Kardynałowi Krakow-
skiemu, o czym dowiedzieliśmy się z wielką radością po dwóch tygodniach. To dzięki temu szczegól-

nemu splotowi wydarzeń Królowa Jadwiga, uznawana powszechnie przez lud za świętą, została przez 
Papieża z Krakowa najpierw beatyfikowana, a następnie 8 czerwca w 1997 r. uroczyście ogłoszona 
świętą na Błoniach Krakowskich.  
Święty Brat Albert Chmielowski, zakonnik, 17 czerwca Adam Chmielowski urodził się 20 
sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, sześć lat później 
zmarła matka. Podczas nauki w szkole wraz z młodzieżą wziął udział w Powstaniu Styczniowym. Zo-
stał ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. W prymitywnych warunkach polowych, bez środ-
ków znieczulających amputowano mu nogę, co zniósł niezwykle mężnie. Miał wtedy 18 lat. Aby unik-
nąć represji władz carskich, wyjechał z kraju i studiował malarstwo. Jeden z jego najlepszych obra-
zów Ecce Homo jest owocem głębokiego przeżycia tajemnicy bezgranicznej miłości Boga do człowieka 
(obraz ten znajduje się obecnie w ołtarzu sanktuarium Brata Alberta w Krakowie przy ulicy Woronicza 
10).Zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu i rozpoczął działalność tercjarską. Pieniędz-
mi ze sprzedaży obrazów wspomagał najbiedniejszych. W 1887 roku Adam Chmielowski przywdział 
szary habit tercjarski i przyjął imię brat Albert. Rok później złożył śluby tercjarza. Ten dzień jest jed-
nocześnie początkiem działalności Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubo-
gim, zwanego popularnie "albertynami". Rok później powstał odłam żeński zakonu "albertynki". For-
macja dla kandydatów do obu zgromadzeń organizowana była w domach pustelniczych; najbardziej 
znanym stała się tzw. samotnia na Kalatówkach pod Zakopanem. Za jego życia powstało 21 takich 
domów  Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku, który zało-
żył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim 28 grudnia 
1916 roku stał się pierwszym wyrazem czci powszechnie mu oddawanej. Postacią brata Alberta, arty-

sty, który porzucił sztukę dla służby Bogu, był zafascynowany Karol Wojtyła już w latach swojej młodości. Tej postaci 
poświęcił dramat "Brat naszego Boga", napisany w latach 1944-1950.  


