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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza

Człowiek współczesny tak często skarży się na brak czasu. Jego życie staje się coraz bardziej aktywne.
Coraz mniej czasu znajduje na odpoczynek, modlitwę, kontemplację. Bardzo często zapomina o swoim
przeznaczeniu i powołaniu. Chwile ciszy, milczenia, modlitwy są nieodzowne.
Chrystus doskonale rozumie ludzi. To właśnie teraz w okresie wakacji powinniśmy wsłuchać się
w Jego wołanie: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

Ks. Wiesław Dura
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Św. pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
Św. Bonawentury, biskupa
i doktora Kościoła
NMP z Góry Karmel
16. NIEDZIELA ZWYKŁA
Bł. Czesława
Św. Marii Magdaleny
ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY
I PATRONKI EUROPY
Św. Kingi, dziewicy
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
17. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Marty
Św. Ignacego z Loyoli,
prezbitera

Św. Alfonsa Marii
Liguoriego, biskupa i
doktora Kościoła
18. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Jana Marii Vianneya,
prezbitera
PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
Dzień powszedni
Św. Dominika, prezbitera
19. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA
I MĘCZENNIKA
Św. Klary, Dziewicy

● Nominacja dla Ks. Wojciecha Błaszczyka i nowi ministranci
● Rok Święty Miłosierdzia - BRAMA ŚWIĘTA (2)
● Stefan Kardynał Wyszyński - postać z okładki
● Głos Akcji Katolickiej w sprawie ustawy „o leczeniu niepłodności”.
● Poświęcenie kaplicy Heinzlów na Starym Cmentarzu ● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Zaproszenie Akcji Katolickiej na pielgrzymkę
● Z KANCELARII
PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Laudato si’, mi’ Signore - Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej
pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna
matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która
nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami» … święty Franciszek, wierny
Pismu Świętemu, proponuje nam uznanie przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi
i przekazuje nam coś ze swego piękna i dobroci: «z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez
podobieństwo ich Stwórcę» (Mdr 13, 5), a «Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu
przez Jego dzieła» (Rz 1, 20). Z tego względu żądał, aby w klasztorze zawsze zostawiano część ogrodu
nie uprawianą, aby rosły w niej dzikie zioła, tak aby ci, którzy je podziwiają, mogli wznieść myśl do Boga, twórcy tak wielkiego
piękna. Świat to coś więcej niż problem do rozwiązania, jest radosną tajemnicą, którą podziwiamy w zachwycie, oddając chwałę
Bogu .
Z encykliki LAUDATO SI’ (Pochwalony bądź) Ojca Świętego Franciszka poświęconej trosce o wspólny dom
http://www.fronda.pl AFP / Alberto Pizzoli

Przypomnienia:
► Strona internetowa parafii : http://www.franciszek.org.pl/
► Strona internetowa Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej http://www.aklodz.pl/
► Strona internetowa Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
► W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Adoracja trwa do 17.30.
► W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Adoracja w miesiącach letnich trwa
do godz. 18.00.
► Pragniemy przedłużyć wspólnotową lekturę Pisma Świętego i zapraszamy w każdy czwartek od godz. 17.30 na
wspólną medytację Słowa Bożego.
► W każdy czwartek o godz. 18.00 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► Przypominamy o udziale w Mszach świętych podczas wakacji. W naszym kościele w tym roku zmiana.
WE WSZYSTKIE NIEDZIELE LIPCA I SIERPNIA BĘDĄ ODPRAWIANE MSZE ŚWIĘTE
O GODZ. 7.00; 8.00; 9,30; 11.00; 12.30 i wieczorem o 19.30. W DNI POWSZEDNIE BĘDĄ DWIE MSZE ŚWIĘTE:
PORANNA O GODZ. 7.00 I WIECZORNA O GODZ. 18.00. Spowiedź 15 min przed mszą św.
► Pamiętajmy o modlitwach w intencji dzieci i młodzieży przebywającej na wakacjach
► Miesiąc LIPIEC w tradycji Kościoła, to czas poświęcony szczególnej czci Najświętszej Krwi Chrystusa (święto
zostało usunięte z kalendarza Kościoła w 1969 r.). Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański dnia 1 lipca
2001 r. przypomniał, że:
„lipiec, to miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa,
niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z
niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego
wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy”.
► W pierwszym tygodniu lipca przypadały 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota tego miesiąca.
► 6 lipca w poniedziałek przypada wspomnienie Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy rodzonej siostry św. Urszuli
Ledóchowskiej, polskiej misjonarki, założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera (klawerianki,
SSPC). Zasługi bł. Marii Teresy Ledóchowskiej na polu misji i walki z niewolnictwem zjednały jej miano „Matki Afryki”
(chociaż nigdy Afryki nie odwiedziła).
► 11 lipca w sobotę – święto św. Benedykta, a 23 lipca w czwartek święto św. Brygidy – patronów
Europy. Zachęcamy do modlitwy za nasz kontynent.
► 16 lipca w czwartek przypada wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej - Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel
► 25 lipca w sobotę - Święto Św. Jakuba Apostoła,
► SIERPIEŃ jest miesiącem poświeconym Najświętszej Maryi Pannie. Jest to również miesiąc modlitw
o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcamy do podjęcia abstynencji.
► 1 sierpnia w sobotę - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - Święto państwowe ustanowione
w hołdzie bohaterom Powstania. W tym roku przypada 71 rocznica wybuchu powstania. W Bazylice
Archikatedralnej - Msza św. o godz. 12.00. Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”,
który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej.
► W sierpniu przypadają rocznice związane z życiem patronki naszego miasta św. s. Faustyny Kowalskiej
-1 sierpnia - 70.rocznica wstąpienia Helenki Kowalskiej do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia.
- 25 sierpnia – 110 rocznica urodzin św. s. Faustyny Kowalskiej
- 27 sierpnia - 110 rocznica chrztu św. Helenki Kowalskiej w Świnicach Warckich
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► 6, 7 i 8 sierpnia przypadają 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Pamiętajmy więc: w 1. czwartek
(6.08)– o adoracji Najświętszego Sakramentu w godz. 15.00 – 18.00 i o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów,
w 1. piątek (7.08) – o nabożeństwie pierwszopiątkowym (po mszy św. o godz. 7.00 i 18.00) - Spowiedzi św. i Mszy św.
w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w 1. sobotę (8.08) - o Mszy św. wotywnej o godz.
7.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy na nią członków Asysty Parafialnej i Apostolstwa
Modlitwy Różańcowej.
► 4 sierpnia we wtorek wspominamy św. Jana Marię Vianeya – patrona proboszczów. Pamiętajmy w modlitwach
o naszym Ks. Proboszczu, by wspierał go nieustannie ten święty patron, a Matka Boża otaczała płaszczem swej opieki.
► 6 sierpnia w czwartek – Święto Przemienienia Pańskiego
►10 sierpnia w poniedziałek – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
► W piątek 14 sierpnia wspominamy św. Maksymiliana Marię Kolbego – patrona trudnych czasów. Nie zapomnijmy
o modlitwach za pomordowanych w obozach, więzieniach i łagrach. Św. Maksymilian Maria Kolbe jest patronem
miasta Pabianic.
► w sobotę 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze święte w naszym kościele odprawiane będą w porządku niedzielnym.
► 15 sierpnia – przypada 95.rocznica Cudu nad Wisłą. W tym dniu obchodzimy też Święto Wojska Polskiego
W Bazylice Archikatedralnej w Łodzi - Msza św. godz. 9.30.
► 16 sierpnia przypada 200 rocznica urodzin św. Jana Bosko (1815 -1888), włoskiego księdza, założyciela
zgromadzenia salezjanów i salezjanek, kanonizowanego w 1934r.
►21 sierpnia w piątek wyruszy 90 Łódzka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę
►24 sierpnia w poniedziałek przypada Święto św. Bartłomieja Apostoła
► w środę 26 sierpnia Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Dodatkowa Msza św. w naszym kościele
- o godz. 9.00
► 31 sierpnia w poniedziałek - Ogólnopolski Dzień Solidarności - rocznica zalegalizowania Solidarności.
35 lat temu 31 sierpnia 1980 roku podpisano Porozumienia Sierpniowe i zalegalizowano NSZZ „Solidarność”

Akcja Katolicka zaprasza na kolejną pielgrzymkę z cyklu Poznajemy życie konsekrowane w Kościele
Tym razem zapraszamy na dwudniową pielgrzymkę do:
● klasztoru Paulinów i Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Brdowie,
● Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Skulsku
● Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej,
Termin pielgrzymki: piątek i sobota, 28 - 29 sierpnia br.
Sanktuaria położone są w pięknej krajobrazowo okolicy na Pojezierzu
Kujawskim. W programie codziennie Msza św., zwiedzanie sanktuariów,
procesja ze świecami w Licheniu, Droga Krzyżowa i Dróżki Różańcowe w
Lesie Grąblińskim. Zapewniamy nocleg w Domu Pielgrzyma „Arka” w
Licheniu, dwa posiłki, ubezpieczenie. Koszt pielgrzymki: 150 zł od osoby.
Zapisy w kancelarii parafialnej.

Nowi ministranci
W niedzielę 21 czerwca w naszej parafii do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostali przyjęci trzej nowi
ministranci: Marek, Miłosz i Oskar. Uroczyste słowa ślubowania przyjęli od chłopców księża Marek
i Wojciech, koncelebrujący mszę św. o godz. 11.00. Po ślubowaniu nastąpiło nałożenie komż
i błogosławieństwo dla nowych ministrantów. Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości i radości
z pełnienia służby przy ołtarzu Pańskim oraz duchowego rozwoju w gronie wspólnoty Liturgicznej Służby
Ołtarza. Zapraszamy do oglądania zdjęć z tej uroczystości w zakładce Galeria na stronie internetowej
parafii: http://www.franciszek.org.pl/ oraz zdjęć na ostatniej stronie gazetki.

Nominacja dla Ks. Wojciecha Błaszczyka (Zdjęcie na ostatniej stronie)
20 czerwca Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował nowych proboszczów i podziękował za dotychczasową
posługę księżom odchodzącym w tym roku na emeryturę. Metropolita Łódzki w pierwszej kolejności podziękował księżom,
którzy z racji wieku lub choroby, odchodzą na emeryturę, za ich ofiarną i oddaną służbę na rzecz Kościoła i podkreślił, że ta
służba będzie trwała dalej. Następnie Metropolita Łódzki odczytał i wręczył nominacje proboszczowskie i życzył mianowanym na
tę funkcję księżom, dobrych owoców ich posługi. ("Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")
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Wśród mianowanych nowych proboszczów znalazł się ks. Wojciech Błaszczyk, wikariusz naszej parafii. W niedzielę 28 czerwca
o godz. 11.00 Ks. Wojciech odprawił Mszę Świętą dziękczynną za 9 lat posługi w naszej parafii. (Zapraszamy do oglądania zdjęć
z tej uroczystości w zakładce Galeria na stronie internetowej parafii: http://www.franciszek.org.pl/).
Parafianie mogli tą mszą św. pożegnać ks. Wojciecha Błaszczyka, który został mianowany proboszczem w parafii Zesłania Ducha
Świętego w Łaskowicach. Ksiądz Wojciech pozostaje więc w naszym dekanacie. Nadal też będzie pełnił funkcję kapelana
w szpitalu Kopernika. Na zakończenie mszy św. przed błogosławieństwem w imieniu wszystkich księży słowa podziękowania do
ks. Wojciecha skierował ks. Tadeusz Socha. W imieniu parafian podziękowanie wyrazili członkowie Akcji Katolickiej.
Szczególne podziękowania i życzenia były od dzieci, dla których ks. Wojciech co niedzielę odprawiał msze święte, wspólnot,
których był opiekunem: od Służby Liturgicznej Ołtarza, Chóru Parafialnego TON i członków Domowego Kościoła. Pierwszą

Mszę św. w Łaskowicach Ks. Proboszcz Wojciech Błaszczyk odprawi w niedzielę 5 lipca o godz. 11.15.

Podziękowanie dla Księdza Wojciecha Błaszczyka

Drogi Księże Wojciechu, przez 9 lat cieszyliśmy się obecnością Księdza wśród nas.
Każdy, kto wiedział ile wysiłku wkładał Ksiądz w codzienne i niecodzienne życie parafii, był w stanie
to docenić i dziękował Panu Bogu za tak oddanego kapłana - zawsze otwartego na wszystkie
problemy, zawsze starającego się pomóc i doradzić.
Liczne są kapłańskie i duszpasterskie dzieła i owoce osobistego zaangażowania Księdza
w życie naszej parafii: niezliczone msze święte, udzielanie najmłodszym parafianom Sakramentu
Chrztu Świętego i Pierwszej Komunii Świętej, wiele godzin spędzonych w konfesjonale i udzielanie
Sakramentu Pokuty, niesienie Chrystusa chorym, udzielanie Ostatniego Namaszczenia, wreszcie
śpieszenie z ostatnią posługą zmarłym parafianom, ponadto ofiarna współpraca z katechetami
i zaangażowanie w duszpasterstwie dzieci szkół podstawowych, praca z Liturgiczną Służbą
Ołtarza, Domowym Kościołem, Chórem Parafialnym TON, organizowane pielgrzymek głównie
z dziećmi i młodzieżą, szczególna dbałość o właściwą oprawę liturgiczną uroczystości kościelnych i wystrój kościoła, szczególnie
ten świąteczny wymagający zaangażowania w wielu wymiarach: modlitewnym, koncepcyjnym, fizycznym, czasowym
i logistycznym, życzliwość i otwartość dla członków Asysty i Akcji Katolickiej, ścisła współpraca i pomoc w redagowaniu gazetki
parafialnej „Głos Świętego Franciszka” – tu szczególnie dziękujemy za artykuły z cyklu „ABC życia duchowego”.
Teraz przyjdzie nam nie tylko docenić Księdza wkład w życie parafii, ale i boleśnie odczuć nieobecność wśród nas.
Jednocześnie, kierując się chrześcijańską miłością cieszymy się i gratulujemy Księdzu awansu w hierarchii kościelnej. Również
dziś pragniemy pogratulować niedawno przeżywanego pięknego jubileuszu i podziękować Księdzu za 20 lat nie zawsze łatwej
ofiary życia w kapłaństwie, z czego niemal połowa przypadła na lata posługi duszpasterskiej w naszej parafii świętego Franciszka
z Asyżu w Łodzi.
Czcigodny Księże Proboszczu, składamy Ci więc życzenia na dalszą i owocną służbę Chrystusowi,
- byś nadal budował Dom Boży przez kapłańską wiarę,
- byś nadal zachęcał do pokochania Chrystusa całym sercem, przez kapłańską miłość,
- byś prowadził swych nowych parafian do zbawienia przez kapłańską nadzieję i mądrość.
Niech dopełnieniem tych życzeń będzie wiersz:
„Za dwadzieścia lat nie zawsze łatwej ofiary
Niech Ci Pan nagrodzi, zsyła swoje dary
Długie zdrowie, na co dzień dóbr wiele
Byś mógł dalej pracować w Chrystusowym Kościele.
I żyj sto lat, albo dłużej, swoim słowem serca zmieniaj.
Niech Ci będzie Bóg miłością,
a Maryja Wspomożeniem.
Szczęść Boże!
Z pamięcią modlitewną na dalsze lata posługi duszpasterskiej i kapłańskiej - wdzięczni parafianie
i członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Postać z okładki – Stefan Kardynał Wyszyński

Zamieszczony na okładce naszej gazetki witraż z naszego kościoła przedstawia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem, 3 sierpnia 1924 r. z rąk bp Wojciecha Owczarka przyjął
święcenia kapłańskie. 5 sierpnia Odprawił prymicyjną Mszę św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze.
Studiował na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 r.
uzyskał doktorat. Rok później został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium Duchownym
we Włocławku. W tych latach 1929 - 1930 odbył podróż naukową do Austrii, Włoch, Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.
Przedmiotem jego zainteresowań były problemy związków zawodowych, organizacje katolickiej młodzieży robotniczej,
a przede wszystkim doktryny i ruchy społeczne. Owocem tej podróży była publikacja "Główne typy Akcji Katolickiej za
granicą" (Lublin 1931).
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Gdy wybuchła II wojna światowa, od samego jej początku musiał się ukrywać, gdyż był imiennie poszukiwany
przez Gestapo. W lipcu 1940 roku udał się do Kozłówki podejmując, na prośbę księdza Władysława Korniłowicza, opiekę
duchową nad grupą sióstr i niewidomych dzieci przesiedlonych z Lasek pod Warszawą. W październiku zagrożony chorobą
płuc wyjechał do Zakopanego, gdzie w przypadkowej łapance został aresztowany. Udało mu
się uciec zanim ustalono jego tożsamość. Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem
szpitala powstańczego w Laskach a także kapelanem AK okręgu wojskowego Żoliborz,
znanym pod pseudonimem "Radwan II".
Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, gdzie zaangażował się w prace nad
ponownym otwarciem seminarium. W 1946 roku otrzymał powołanie na biskupa lubelskiego.
W 1948 roku Ojciec Święty Pius XII na konsystorzu w Rzymie mianował biskupa lubelskiego
arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. Podjął służbę Kościołowi
w czasach wyjątkowo ciężkich. Od początku, wobec nowej sytuacji ustrojowej dostrzegał
palącą potrzebę znalezienia modus vivendi Kościoła w Polsce. Przewidując trafnie dalszy
rozwój wydarzeń w kraju i na arenie międzynarodowej, wybrał drogę porozumienia z rządem
Mały Stefek z matką
Polski. Wobec braku Konstytucji, podpisał Porozumienie z rządem komunistycznym. Była to
jedyna deklaracja prawna określająca sytuację Kościoła w ówczesnej Polsce. Władze
komunistyczne jednak nie zamierzały dotrzymywać zobowiązań. Prymas z wielką roztropnością, a jednocześnie odwagą,
bronił praw wierzącego Narodu. 2 kwietnia 1951 po raz pierwszy jako Prymas udał się do Rzymu z wizytą "ad limina
apostolorum". Uzyskał od papieża Piusa XII aprobatę dotyczącą linii postępowania Kościoła i Episkopatu w Polsce.
Wręczył Ojcu Świętemu symboliczne dary: garść ziemi polskiej, w którą wsiąkła krew dzieci podczas Powstania
Warszawskiego, różaniec z chleba otrzymany od uwolnionych więźniów i ryngraf Matki Bożej, która go nigdy nie zawiodła.
W 1953 na konsystorzu w Rzymie został mianowany kardynałem. W tym czasie wzmogło się w kraju
prześladowanie Kościoła, ograniczanie jego wolności, podstawowych praw do bytu i pracy. Kardynał Prymas nieustępliwie
bronił Kościoła. W imieniu Episkopatu skierował do władz państwowych memoriał, w którym mówił wyraźnie, że w obliczu
krzywd, jakich doznaje Kościół w Polsce, już dalej w ustępstwach iść nie może. Non possumus ... Rzeczy Bożych na
ołtarzach cesarza składać nie wolno.
25 września 1953 r. nocą został aresztowany przez władze państwowe i wywieziony z Warszawy. Więziony był do
1956 roku w Rywałdzie (Tam dokonał Aktu Osobistego Oddania się Matce Bożej), w Prudniku Śląskim i w Komańczy.
W Rywałdzie dokonał Aktu Osobistego Oddania się Matce Bożej:
„Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,
Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją. Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,
że Cię nigdy nie opuszczę, nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy,
aby inni cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze
za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz
w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój
niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość
dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci
całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy,
według Twego upodobania, ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragn ę przez
Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu
Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, cokolwiek
czynić będę, przez Twoje Ręce Niepokalane, Pośredniczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!
Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen. ”
Uwięziony w Komańczy w łączności z pielgrzymami zebranymi na Jasnej Górze 26 sierpnia składał Jasnogórskie
Śluby Narodu Polskiego. Zainaugurował Wielką Nowennę - dziewięcioletni czas przygotowania Narodu Polskiego
do obchodów Milenium Chrześcijaństwa. Był to program odnowy Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu. Prymas
niezmordowanie głosił słowo Boże. Z jego inicjatywy rozpoczęło się Nawiedzenie, czyli wędrówka Matki Bożej w kopii
Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich polskich parafiach. Brał czynny udział w pracach Soboru Watykańskiego II, najpierw
w jego przygotowaniu, a potem w obradach wszystkich czterech Sesji. W 1966 roku w Tysiąclecie Chrztu Polski, punktem
kulminacyjnym uroczystości milenijnych było święto Królowej Polski - 3 maja. W tym dniu Prymas wraz z całym
Episkopatem, wobec kilkuset tysięcznej rzeszy wiernych zebranych u stóp Jasnej Góry, dokonał wiekopomnego
Aktu całkowitego Oddania Polski w niewolę Matce Chrystusowej za wolność Kościoła w Ojczyźnie i w świecie .
Łączyła go wielka przyjaźń z patriarchą Wenecji kardynałem Angelo Giuseppe Roncalii późniejszym papieżem Jan
XIII. Brał udział w konklawe, które wybrało go na papieża. Potem w 1963 w konklawe, które wybrało papieża Pawła VI.
Wraz z polskimi Biskupami złożył na III Sesji Soboru specjalny memoriał do Ojca Świętego z prośbą o ogłoszenie Ma ryi
Matką Kościoła i oddanie Jej świata. Dokonało się to dnia 21 listopada 1964 roku. Papież Paweł VI, ku wielkiej radości
wszystkich biskupów ogłosił Maryję Matką Kościoła. Uczestnicząc w trzecim swoim konklawe wybrał wraz innymi
kardynałami Karola Wojtyłę na papieża.

Głos Świętego Franciszka nr 58/59

Lipiec, Sierpień 2015

5

Na rok 1981 przypada początek jego śmiertelnej choroby. 28 maja 1981 roku w Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, o godzinie 4.40 zmarł Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Każdego 28 dnia miesiąca o godzinie 19.00.
w Archikatedrze Warszawskiej św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście odprawiana jest Msza św. o beatyfikację Sługi
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. (Opracowane na podst. Strony Instytutu Prymasowskiego: http://wyszynskiprymas.pl/)

Matki Bożej Szkaplerznej

– 16 lipca

Wspomnienie Matki Bożej Szkaplerznej zwraca nas ku Maryi objawiającej
się na górze Karmel, znanej już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka
Eliasza (1 Krl 17, 1 -2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli,
prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie
kontemplacyjne na Karmelu (karmelici).
Szczególnie szybko zakon rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się
m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny
zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw
w Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Maryja
ofiarowała mu szkaplerz karmelitański - brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: "Przyjmij,
najmilszy synu, szkaplerz twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich
karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego . Oto znak zbawienia, ratunek
w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania" . Szymon Stock z radością przyjął ten
dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie.

Św. Jakub Starszy Apostoł

- 25 lipca

Wśród apostołów było dwóch Jakubów. Dla odróżnienia nazywani są Większym i
Mniejszym albo też Starszym i Młodszym. Prawdopodobnie nie chodziło w tym wypadku o ich
wiek, ale o kolejność przystępowania do grona Apostołów. Rozróżnienie to wprowadził już
św. Marek. Św. Jakub Większy był powołany przez Jezusa, razem ze swym bratem Janem,
Znak rozpoznawczy
jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22). Jakub i jego brat Jan byli synami
Drogi św. Jakuba
Zebedeusza. Byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Być może pochodzili z Betsaidy, podobnie jak
święci Piotr, Andrzej i Filip (J 1, 44), gdyż spotykamy ich razem przy połowach. Matką Jana i Jakuba była Salome,
która należała do najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana (Mk 15, 40; Mt 27, 56).
Przez wieki Jakub Starszy, Apostoł należał do najpopularniejszych świętych. Wierni przez długi czas oddawali temu
apostołowi największą cześć pośród Dwunastu. Razem z Piotrem i Janem cieszył się wielką serdecznością Jezusa
i wraz z nimi należał do umiłowanych uczniów. Był świadkiem wskrzeszenia córki Jaira i Przemienienia Pańskiego.
Towarzyszył Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym. Po Zmartwychwstaniu Jezusa Jakub miał nadal głosić Ewangelię, aż
w końcu na rozkaz Heroda Agryppy I został ścięty w Jerozolimie. Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba
zostały sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. Nazwa Compostella wywodzi się od łacińskich słów
Campus stellae (Pole gwiazdy), bowiem relikwie Świętego, przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły - dopiero
w IX w. miał je odnaleźć biskup, prowadzony cudowną gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago znaczy zaś po polsku
"święty Jakub". Te dwie nazwy łączy się w jedno, stąd nazwa miasta brzmi dziś Santiago de Compostella. Znajduje
się tam przypuszczalny grób św. Jakuba. W wiekach średnich po Ziemi Świętej i Jerozolimie było to trzecie
sanktuarium chrześcijaństwa. Pielgrzymi do dziś licznie pielgrzymują Drogami Jakubowymi do
Santiago de Compostella. Święty jest patronem Hiszpanii i Portugalii; ponadto m. in. zakonów rycerskich
walczących z islamem, czapników, hospicjów, szpitali, kapeluszników, pielgrzymów i sierot.

Przemienienie Pańskie

– 6 sierpnia

W Polsce Święto Przemienienia Pańskiego znane jest od XI wieku. Dzisiejsze
święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak
jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas
wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami
swojej chwały. Dlatego obchody Święta Przemienienia Pańskiego to czas wielkiej
radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie
po nim nieprzemijająca chwała. Nie jest to jednak tylko pamiątka dokonanego faktu
Przemienienia, które się dokonało na Górze Tabor. To też, nie tylko nadzieja także
naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone
Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa,
wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej
pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem
i chrześcijańskim czynem.
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LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
KATECHEZA 24

○

○

SYMBOLIKA WINA
Wino, podobnie jak pszenny chleb, w krajach śródziemnomorskich stanowi
element podstawowego pożywienia.
Jak czytamy w Księdze Syracha (31, 27): „stworzone jest […] dla
rozweselenia ludzi” i symbolizuje wszelką radość, jaką człowiek może przeżywać
na ziemi, a także przyjaźń i miłość. To owoc współpracy człowieka z Bożym
błogosławieństwem. Symbolizuje ludzką solidarność i gościnność. Również
szczęście mesjańskie przedstawiane jest jako uczta, przygotowana przez Pana, na której będzie można
kosztować „najwyborniejszych win” (Iz 25,6)
Niebezpieczeństwo
nadużycia
wina
skutkuje
wprowadzaniem zakazów jego spożywania. Nie mogą go
spożywać kapłani zbliżający się do Namiotu Spotkania i żołnierze
w czasie wojny. Dobrowolne wyrzeczenie się wina na pewien czas
lub na całe życie jest wyrazem radykalnego oddania Panu Bogu i
Jego zamysłom. Ci, którzy składają ślub tzw. nazireatu, wyrzekają
się wina – symbolu łatwego życia. Nie zaspokajając swoich
pragnień „na ziemi” tym mocniej oczekują przyjścia Pana i
spełnienia Jego obietnic, jak uczyni to m. in. Jan Chrzciciel.

49

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
KATECHEZA 25

○

KIELICH I PATENA

○

Kielich posiada w Piśmie Świętym znaczenie ambiwalentne.
Wypełniony winem ma zbliżoną symbolikę do wina: picie z kielicha
przypomina o radości wiecznej, której przedsmak możemy poczuć
już na ziemi. Pełen kielich oznacza również gniew Pański.
Zatwardziali grzesznicy, oporni wobec wezwania do nawrócenia,
będą zmuszeni do wypicia aż do dna kielicha Bożego gniewu: „Bo w
ręku Pana jest kielich, który się pieni winem, pełnym przypraw.
I On z niego nalewa: aż do mętów wypiją, pić będą wszyscy
niegodziwi na ziemi” (Ps 75, 9).
Zwyczajowo w czasie uczty pito z jednego kielicha,
podawanego z rąk do rąk. Staje się on więc symbolem wspólnoty
i jedności. Podobnie czynią pierwsi chrześcijanie, sprawując
Eucharystię – wszyscy przyjmują Krew Pańską z jednego kielicha.
Tutaj symbolika jedności jest jeszcze mocniej podkreślona, gdyż
jedność ta staje się możliwa dzięki ofierze Chrystusa, zawartej w

Henryk Przondziono /GN
Kielich z winem mszalnym i hostia na patenie

znakach przemienionego chleba i wina.
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Nowy Testament przejmuje i rozwija starotestamentową symbolikę wina.
I tak pierwszego cudu dokonuje Jezus w Kanie Galilejskiej, przemieniając
wodę w wino. Jego czyn jest znakiem początku czasów ostatecznych, które
symbolizuje obfitość. „Nowe wino” w Ewangelii jest symbolem nowego
przymierza w osobie Jezusa. „Nowe wino” rozsadza stare bukłaki, jest darem
miłości Chrystusowej i radości, jaką niesie
ze sobą przyjście Mesjasza. Wreszcie
w Ewangelii św. Mateusza „nowe wino”
oznacza wypełnienie czasów mesjańskich:
„Odtąd nie będę już pił z tego owocu
winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy
pić go będę z wami nowy, w królestwie
Ojca mojego” (Mt 26, 29). Zanim
chrześcijanin zacznie pić „nowe wino”
w Królestwie Ojca, gasi pragnienie winem, które stało się Krwią, przelaną przez
Pana: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we
Krwi Chrystusa?” (1 Kor 10, 16).

○

○

50
Kielich w Nowym Testamencie oznacza
również
radość,
dziękczynienie
i błogosławieństwo Boże, ale wskazuje także na
cierpienie i śmierć Jezusa, który w Ogrójcu modlił
się: „Panie, oddal ode Mnie ten kielich…”
Chleb, który w czasie Eucharystii ma się
stać Ciałem Chrystusa, zostaje złożony i zaniesiony
w procesji na patenie – płaskim naczyniu,
wykonanym z tego samego materiału co kielich.
To naczynie liturgiczne nie ma odpowiedników
biblijnych, a więc i bogatej symboliki. Na patenie
składa się chleb – „owoc ziemi oraz pracy rąk
ludzkich”, który zostanie przemieniony w Ciało
Pańskie. Dlatego też akt włączenia siebie w ofiarę Chrystusa możemy porównać do złożenia swego życia na
patenie.

○

Fot. Pochodzi ze strony: www.bernardyni.rzeszow.pl

○
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Brama święta (2)
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia br. rozpocznie się
w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia Bożego. Jubileusz Miłosierdzia,
podobnie jak wszystkie jubileuszowe lata, rozpocznie się otwarciem przez papieża Drzwi Świętych - Świętej
Bramy w Bazylice św. Piotra. Oczekując na rozpoczęcie tego roku w kolejnych miesiącach będziemy
analizować poszczególne obrazy – płaskorzeźby zawarte w Świętej Bramie. Ich wymowa jest szczególna,
gdyż jest ściśle związana z główną myślą ogłoszonego Roku Miłosierdzia.
W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty ksiązki kard. Virgilio Noe pt. Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie:

CHERUBIN STRZEGĄCY BRAMY RAJU
„Wygnawszy zaś człowieka, Bóg postawił przed ogrodem Eden cherubinów
i połyskujące ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa życia”(Rdz.3,24)
Pierwszy panel Bramy Świętej, znajdujący się na górze po lewej stronie, ukazuje drzewo poznania dobra i zła oraz węża kusiciela, namawiającego
niewiastę do nieposłuszeństwa Bogu. Wyżej w centrum obrazu widzimy lecącego cherubina z ognistym mieczem
w ręku, który dał mu Bóg, aby strzegł drogi do drzewa życia. Zdecydowanym gestem wyciągniętego ramienia anioł
pokazuje palcem Adamowi i Ewie drogę wyjścia z ogrodu rajskiego. Nie będą już mogli wrócić do tego żyznego
i wspaniałego miejsca przygotowanego im przez Boga na mieszkanie, gdzie on sam
miał zstąpić, aby żyć w zażyłości razem ze swoim stworzeniem.
Wskazujący palec Cherubina skierowany jest w stronę nieskończoności,
w stronę czasu, który będzie potrzebował wielkiego odkupienia. Nawet włosy anioła
zwichrzone są burzą zła, uderzającą w człowieka i w całą naturę. Cała przyroda
doznała zgubnych skutków przekleństwa pierwszego grzechu! Suchy krzew,
znajdujący się tuż za bramą Raju, jasno to symbolizuje
Podobnie ukazane są zwierzęta w pełnej grozy ucieczce. Od tego
momentu budzą się w nich dzikie instynkty: nie są już przyjaciółmi człowieka, lecz
gotowe są rzucić się na niego z całą gwałtownością. Nic już nie pozostało ze
szczęścia, które posiadali pierwsi rodzice, ani w zakresie natury ( doskonałości
natury), ani w zakresie łaski przyjaźni z Bogiem i bogactwa jego darów
Kara Boża rozszerzy się na wszystkich potomków Adama, dziedziców
grzechu pierworodnego i jego skutków, aż do końca czasów. Przez utratę łaski Bożej
wszyscy stali się wiecznie ubodzy! Od tego dnia rozpoczęły się długie dzieje
cierpienia, osłodzone jedynie nadzieją zbawienia, które Bóg zapowiedział w samym
momencie kary, rzekł do węża kusiciela: „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy
potomstwo twoje, a potomstwo jej…” (Rdz3,15)
Potomek niewiasty stanie się zwycięzcą Szatana i najwspanialszym członkiem rodzaju ludzkiego – jego zbawicielem. Nadzieja zbawienia była
rozniecana jak ogień przez głos proroków, aż do momentu nadejścia pełni czasów. W tym długim czasie oczekiwania, Ewa „zasmucona…” nie zaprzestała
w ciemnościach niepewnej przyszłości wpatrywać się w jaśniejący punkt nadziei, która rozświetliła mroki pierwszego grzechu.
W następnym odcinku: Panel drugi Bramy Świętej – WYGNANIE Z RAJU)

Poświęcenie Kaplicy Heinzlów
Kaplica Heinzlów znajdująca się na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej
odzyskała dawny blask. 27 czerwca wyremontowaną kaplicę poświęcił Ksiądz Arcybiskup
Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki.
Historię renowacji przedstawił ks. Paweł Lisowski dotychczasowy ekonom
Archidiecezji Łódzkiej. Pierwsze próby renowacji krypty i mauzoleum odbyły się już
10 lat temu. Dokonano osuszenia części podziemnej, konserwacji fundamentów
i restauracji wnętrza kaplicy. W ubiegłym roku dokonano konserwacji elewacji
zewnętrznej z piaskowca i granitu oraz schodów i wnętrza krypty, gdzie wykonano
renowację mosiężnych drzwi, okien i krat. Wykonano też ogrodzenie. Ks. Lisowski
podziękował wszystkim, którzy przez te lata włączyli się w to dzieło i byli odpowiedzialni
za poszczególne etapy remontu kaplicy, która dzięki takiemu zaangażowaniu jest piękną
wizytówką historii, nie tylko rodziny Heinzlów, ale całej Łodzi.
Do podziękowań dołączył się również Ksiądz Arcybiskup, który wyraził również
wdzięczność księdzu Lisowskiemu za oddanie, serce i poświęcony czas właśnie tej
sprawie. Łódzki Pasterz poświęcił kaplicę i umieszczony w jej centralnym punkcie
drewniany krzyż. Kaplicy będzie odtąd patronował św. Juliusz I, papież, który był też
patronem Juliusza Heinzla barona von Hohenfelsa, którego szczątki spoczywają w krypcie
w Kaplicy, która należała do rodziny Heinzlów.
Metropolita łódzki przypomniał historię niezwykłego fabrykanta z Łodzi Juliusza Heinzla barona von Hohenfelsa, który
wraz Juliuszem Kunitzerem, stworzył kompleks przemysłowy, m.in. przędzalnię cienkoprzędną, tkalnię, bielnik, apreturę,
farbiarnię, drukarnię, szkołę oraz osiedle robotnicze, na Widzewie – „Widzewską Manufakturę”. Pozostawił w Łodzi trzy pałace:
przy ulicy Piotrkowskiej 104, Okólnej 166 w Łagiewnikach oraz pałac w parku nazwanym od jego imienia Julianowem. Ostatni
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pałac, w którym znajdowała się siedziba Armii Łódź, został zniszczony podczas bombardowania w 1939 roku. Juliusz Heinz
ufundował również ołtarz w Archikatedrze Łódzkiej.
Kaplica Heinzlów została wzniesiona w latach 1899–1903, w stylu neorenesansowym, według projektu berlińskiego
architekta Franza Schwechtena. Nazywana jest ostatnim pałacem Heinzlów, gdyż jest miejscem spoczynku Juliusza Heinzla, jego
żony Pauliny z Volkmanów oraz ich potomków.
Kaplica od tej pory będzie służyć do uroczystości pogrzebowych.
("Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej")

Głos Akcji Katolickiej
Oświadczenie Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
w sprawie ustawy „o leczeniu niepłodności”.
W dniu 24 czerwca 2015 r. Krajowy Instytut Akcji Katolickiej wydał Oświadczenie w którym czytamy:
„ … Projekt legalizuje kontrowersyjną metodę in vitro w prawie polskim. Pod pozorem spełniania pragnień niepłodnych małżeństw do
posiadania dziecka obecny rząd stwarza pole niekontrolowanej ekspansji biznesu związanego z technologią in vitro” i dalej: „ …
Dotychczasowa dyskusja, naszym zdaniem, nie spełniała wymogów merytorycznych konsultacji społecznych, które winny poprzedzić tak
istotne zmiany prawa.”; „ … Tym głosowaniem okażecie lekceważenie zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa, pokażecie także
jednoznacznie komu służycie – czy normalnym rodzinom, czy środowiskom LGBT ośmieszającym i deformującym życie rodzinne…. Pragnę
wyrazić głęboką nadzieję, że spokojna refleksja, jaka winna poprzedzić ostateczne głosowanie w tak ważnym przedmiocie, pozwoli Państwu
zagłosować w sposób potwierdzający stałość i uniwersalność wartości chrześcijańskich i etycznych oraz prawa naturalnego, które nie podlegają
koniunkturalnym zmianom dyktowanym przez doraźne interesy grup nieprzyjaznych Polskiej Rodzinie.
Halina Szydełko, Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej”
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, już przed I czytaniem projektów ustaw dotyczących in vitro, wraz
z przedstawicielami szeregu środowisk umieścił na swojej stronie internetowej (www.aklodz.pl) Oświadczenie zatytułowane „Nie chcemy
finansowania sztucznego zapłodnienia” i przekazał je posłom województwa łódzkiego. Następnie wystąpił (13 maja 2015r.) do Marszałka
Sejmu RP z wnioskiem o rozszerzenie składu posłów procedujących w/w projekty (www.aklodz.pl/Stanowiska/W obronie nienarodzonych wniosek o nowy skład podkomisji Sejmowej).
Dziś wiemy już, że w III czytaniu, po odrzuceniu ze wszech miar słusznych wniosków mniejszości i poprawek zgłaszanych przez
profesora etyki posła Jarosława Gowina, głosami 261 posłów ustawa została uchwalona. Z naszego województwa łódzkiego, przeciw
uchwaleniu tej haniebnej ustawy, głosowali posłowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości: Marcin Mastalerek, Antoni
Macierewicz, Marek Matuszewski, Piotr Polak, Grzegorz Schreiber, Dariusz Seliga, Robert Telus; poseł Zjednoczonej Prawicy - Tadeusz
Woźniak, poseł niezrzeszony - Jarosław Jagiełło i Pani Poseł Krystyna Ozga z PSL-u.
Dziękujemy im za to. Dziękujemy też gorąco Paniom i Panom Posłom, którzy na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach Komisji Zdrowia
i Podkomisji bronili naukowej prawdy o dziecku poczętym i jego prawach, wnosili poprawki i składali wnioski mniejszości. Ich wystąpienia
poszerzyły i pogłębiły naszą wiedzę o zbrodniczości zapisów rządowego projektu ustawy i o wieloaspektowej szkodliwości samego procesu
„In vitro”.
Akcja Katolicka Archidiecezji Łódzkiej będzie wytrwale i konsekwentnie uświadamiać posłów i kandydatów na posłów i senatorów
oraz ogół społeczeństwa Ziemi Łódzkiej, o sprzeczności z Prawami Człowieka i Obywatela, z Konstytucją RP i ze zdrowym rozsądkiem,
zapisów uchwalonej przez Sejm ustawy i o jej szkodliwości również dla budżetu państwa tworzonego przecież z naszych podatków.
Już w najbliższym czasie będzie zorganizowana Konferencja poświęcona tej tematyce. Skierujemy też do posłów Ziemi Łódzkiej,
którzy głosowali za projektem rządowym, właściwie projektem Bartosza Arłukowicza, człowieka ekstremalnej lewicy, szereg fundamentalnych
pytań związanych z poszczególnymi aspektami tej zbrodniczej ustawy.
Pozostaje mieć nadzieję, że Senat RP wniesie stosowne poprawki i projekt wróci do Sejmu. Pozostaje jeszcze prezydenckie weto bądź
odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.
Trwajmy więc w modlitwie do Ducha Świętego i prośmy Go o interwencję, aby ta ustawa przynosząca wstyd Polsce i Polakom nigdy
nie „weszła w życie”.
Łódź, 26 czerwca 2015r.
Marianna Strugińska-Felczyńska
Prezes Diecezjalnego InstytutuAkcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej

MAŁY FRANCISZEK
MAX (6)
"Nienawiść nie jest siłą twórczą; siłą twórczą jest miłość"
Przyszła wojna. Już 19 września 1939 roku mieszkańcy Niepokalanowa zostali aresztowani i umieszczeni w obozie w Amtlitz,
a następnie w Ostrzeszowie, gdzie cierpieli zwłaszcza z powodu zimna, głodu, insektów oraz bicia i złego traktowania przez
okupantów. W obozie ojciec Kolbe pocieszał więźniów i zachęcał do modlitwy. Prosił, aby oddawali się pod opiekę Maryi.
Wszyscy uwięzieni zostali ostatecznie zwolnieni w dniu uroczystości Niepokalanej 8 grudnia.
Kolbe wrócił do Niepokalanowa i przekształcił klasztor w ośrodek działalności charytatywnej, niosący pomoc okolicznej ludności
i licznym wysiedleńcom, wśród których nie brakowało także i Żydów. O. Maksymilian starał się nawet
u okupanta o zezwolenie na wydawanie „Rycerza” i, co zdumiewające, otrzymał zezwolenie na
wydanie jednego numeru. Wojenny numer pisma, niosący Polakom pokrzepienie i nadzieję
zwycięstwa, sprzedany został błyskawicznie…
17 lutego 1941 r. gestapo powtórnie zabrało Kolbego, tym razem na Pawiak. Tu Ojciec Maksymilian
przeżył pierwsze katorgi za krzyż, za „wierzę’’. Na widok franciszkańskiej koronki z krzyżykiem u pasa
habitu o. Kolbego, esesman wpadł w furię. Ty w to wierzysz? pytał. Tak, wierzę — odpowiedział
spokojnie o. Maksymilian. Otrzymał cios w twarz. Pytania się powtarzały i każdemu „wierzę” Ojca
towarzyszyło uderzenie pięścią. Wreszcie esesman widząc, że o. Kolbe jest niewzruszony, trzasnął
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drzwiami i odszedł.
Potem pociąg do Oświęcimia. W drodze Święty zaczął śpiewać pieśń do Matki Bożej, a wkrótce przyłączyli się do niego inni
więźniowie. W obozie o. Kolbe dostał pasiak i numer 16670. Przydzielono go do komanda „krwawego Krotta”. Kapo Krott,
kryminalista budzący postrach wśród więźniów, od początku uwziął się na o. Kolbego. Wyznaczał mu nieludzką pracę, bił go,
kopał przy każdej okazji i obrzucał stekiem najohydniejszych wyzwisk, katował go nieraz tak, że był ledwie żywy, cały zalany
krwią. (CDN)
Ola Świątczak

Nie rozstaję się

z Jezusem

Drogie Dzieci – nastały wakacje. Na dwa miesiące rozstajecie się ze szkołą. Ale wakacje są nie tylko po to, by
wypocząć, ale i żeby podziwiać Pana Boga. Pewnie rozjedziecie się na wszystkie strony, ale gdziekolwiek pojedziecie – nad
morze, w góry, w zielone lasy czy na zwykłą wieś – wszędzie bliżej czy dalej znajdziecie kościół, a w nim czekającego Pana
Jezusa, On się z wami nie rozstaje na czas wakacji.
W miesiącu sierpniu szczególnie pamiętajcie o Matce Bożej. Wspominać będziemy Jej Wniebowzięcie (15 sierpnia)
oraz czcić Ją będziemy w Jej w jasnogórskim obrazie (26 sierpnia). Sierpień, to czas pielgrzymek do miejsc świętych. Może
spotkamy się na jednej z nich? A kiedy powrócicie do domów po wakacjach postarajcie się na mapie z konturami Polski
zaznaczyć miejsca w których przebywaliście i zilustrujcie wasze wakacyjne spotkanie z panem Jezusem. Czy znalazłyście
Jego ślady i gdzie czułyście jego obecność?
Na Wasze prace czekam do trzeciej niedzieli września, a kiedy spotkamy się po mszy św. o godz. 11.00 podsumujemy
nasz konkurs. A oto moje życzenia dla Was na wakacyjne dni:

Życzę, żeby słońce zawsze wam świeciło i opalało buzie, życzę dużo czarnych jagód, kolorowych motyli, żeby was
żadna osa nie użądliła, żadna drzazga nie ukłuła, żeby zawsze było mleko w dzbanku i żeby się w nim żadna mucha nie utopiła,
żeby nie zginęły okulary przeciwsłoneczne, żeby na dworcu nie oberwało się ucho od walizki, żeby nie zapomniało się czegoś
zapakować na drogę. Życzę pięknych bursztynów i zwykłych wiejskich kamyków. Pogłaszczcie ode mnie psa i poklepcie
źrebaka, podziwiajcie indyka, który udaje zarozumialca, ale w gruncie rzeczy jest poczciwym ptakiem. Pozdrówcie koguta,
który jak pieje, to zamyka oczy, żeby pokazać, że umie na pamięć (ks. Jan Twardowski)
Do zobaczenia. Pozdrawia Was - Wasz Anioł
A oto na zakończenie Wasze nagrodzone wierszyki - „Przytulanki” do Serca Pana Jezusa:

Serce Jezusa
Najmilszy Jezu w niebie
Dziś w procesji szedłem obok Ciebie
Piękne słoneczko dywan oświetlało
Usypany z kwiatów przez dziewczynki
Ubrane na biało
Wszyscy radośnie śpiewali
Twe serce wysławiali
Nawet tata niosący młodszego brata.
Z radości serce mocno biło
W myślach do Twego Serca się przytuliło.
Słowa zamilkły
Serce tak zwykłe tak szczere
Pełne miłości i niosące wiarę

Patrzę na obrazek i mówię:
- co tam bałaganek, idę z Panem Jezusem
Po babcię na przystanek !!!

(Miłosz Maciejewski SP7, kl. IIb)

***
W czerwcowym słońcu
Gdy słyszę Twój głos
Me serce przy Twoim
Idzie krok w krok.
Dziękuję Ci Jezu za ten piękny dar,
Bez Ciebie słońce traci swój żar.

(Konrad Kaczmarek SP7, kl. IIa)

(Damian Kacprzak SP 7, kl. VIc)

Czerwcowy poranek
Mamy piękny czerwcowy poranek,
Pan Jezus spogląda na Miłosza bałaganek
Myśli: „Och ten Miłoszek – mały bałaganiarz”
A ja myślę: - jaki jestem szczęśliwy w ten piękny poranek!
Jest Pan Jezus i Jego baranek,
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***
Gdy był śliczny czerwcowy dzień
Widziałam dużo pięknych ptaków i kwiatów.
A gdy na nie spoglądam widzę dwa serca moje i Twoje
Przytulone do siebie niczym jedność.
Dziękuję Ci Boże za ten piękny dzień

(Zuzanna Boruch kl. IVb)
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Zdjęcia z wręczenie nominacji proboszczowskiej księdzu Wojciechowi Błaszczykowi przez Metropolitę Łódzkiego
abpa Marka Jędraszewskiego ( http://archidiecezja.lodz.pl) oraz z pasowania na ministrantów (fot. Maria Mazurkiewicz)

KANCELARII PARAFIALNEJ
W CZERWCU 2015:

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą,
dar Życia Bożego otrzymali:
Kacper Sylwester Wiciejewski, Olivier Ciołek, Rafał Piotr Chmielnicki, Wiktoria Ziemba, Łukasz Daniel Kiejda,
Wiktor Cuper, Marta Kurowska, Klaudia Dorota Gumienna, Mateusz Karol Kłos, Antoni Maksymilian
Bielawski, Mateusz Rogala, Aleksander Wrona, Łukasz Wrona, Wojciech Jerzy Krysiński, Marcel Gustaw Kot,
Marcin Krzysztof Rojewski, Wiktoria Nina Maciejewska, Liliana Słomska, Zuzanna Kinga Ratajczyk

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Krystyna Dordańska, Adela Ulanowska, Stanisława Łysik, Stanisław Gdula, Zbigniew Strzelczyk,
Zbigniew Lindner, Lucyna Ruta, Janina Nowak, Wanda Ogrodowczyk, Henryk Hermann, Waldemar
Abel, Czesława Staszewska, Janina Frikert, Janusz Piechota, Jan Jatczak, Tadeusz Strumiłło, Mirosław
Grzegorzewski, Sylweriusz Wilanowski, Grzegorz Grochala, Kazimierz Kralski, Wanda Ogrodowczyk,
Stanisława Barańska, Zofia Greszel, Andrzej Wałęsa, Mieczysław Lasota, Franciszek Kośka.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Rafał Miszczak i Izabela Kordelas,
Artur Borowiecki i Paulina Ewa Kiełbaszewska,
Michał Duda i Izabela Maciaszczyk,
Tomasz Szopka i Anna Woźniakowska,
Piotr Stępiń i Karolina Pakulska.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do soboty)
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

7.00; 18.00
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 19.30

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (31lipca i 28 sierpnia) o godz. 18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:

KANCELARIA PARAFIALNA:

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 18.00
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: witraż przedstawiający
Kardynała Stefana Wyszyńskiego - fot. Maria Mazurkiewicz. Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz
Wiesław Dura; Osoby wspomagające: ks. Wojciech Błaszczyk, 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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