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

Słowo Księdza Proboszcza
Koniec wakacji. Powracamy do przedszkoli, szkół i zakładów pracy. Jak wykorzystaliśmy ten czas?
Czy pamiętaliśmy o Bogu, Kościele, modlitwie, lekturze Pisma Świętego? Czy staraliśmy się pogłębić
nasze życie religijne?
Przynajmniej teraz przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, że bez Niego nic uczynić nie możemy
i poprośmy o błogosławieństwo w pracy i w nauce w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Ks. Wiesław Dura
Wrzesień 2014

BŁ. KS. JERZY POPIEŁUSZKO
Ur. 14 września 1947
Zm. 19 października 1984
● Nie tylko dla młodzieży
●Z
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Bł. Bronisławy dziewicy. 75 rocznica wybuchu
II wojny światowej. Dzień Modlitw za
Poległych w obronie Ojczyzny.
Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora
Kościoła
I czwartek miesiąca września.
I piątek miesiąca września.
I sobota miesiąca września.
23. NIEDZIELA ZWYKŁA.
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
Wspomnienie dowolne Najświętszego Imienia
Maryi
Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora
Kościoła
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
Świętych Korneliusza, papieża, i Cypriana,
biskupa, męczenników
Dzień Sybiraka
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA,
PATRONA POLSKI
Świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera,
Pawła Chong Hasang i towarzyszy,
męczenników
25. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzień Środków Społecznego Przekazu
Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera.
Pierwszy dzień jesieni
Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
Św. Wincentego a’Paulo, prezbitera
26. NIEDZIELA ZWYKŁA.
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA,
GABRIELA I RAFAŁA
Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła.

● ABC ŻYCIA DUCHOWEGO - Doskonalenie samego siebie

w ujęciu Karola Wojtyły
● ŚWIĘTY ARCHANIOŁ MICHAŁ
● 75 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
„To cenne dziedzictwo trwa w waszych dziełach wiary, miłosierdzia i służby. Dziś, tak jak
zawsze, Kościół potrzebuje wiarygodnego świadectwa świeckich o zbawczej prawdzie
Ewangelii, o jej mocy oczyszczenia i przemiany ludzkich serc oraz jej owocności dla
budowania rodziny ludzkiej w jedności, sprawiedliwości i pokoju. Wiemy, że istnieje tylko
jedna misja Kościoła Bożego i że każdy ochrzczony chrześcijanin ma w tej misji istotną rolę.
Wielorakie są wasze talenty jako mężczyzn i kobiet świeckich, a wasze apostolstwo
zróżnicowane. Wszystko zaś, co czynicie, ma służyć rozwojowi misji Kościoła, zapewniając,
aby ład doczesny był przeniknięty i udoskonalony Duchem Chrystusa, a ukierunkowany na
przyjście Jego Królestwa”
Spotkanie Franciszka z przedstawicielami koreańskiego laikatu – 16.08.2014. Tekst pochodzi ze strony Radia Watykańskiego
http://pl.radiovaticana.va/news/2014/08/16/spotkanie_franciszka_z_przedstawicielami_korea%C5%84skiego_laikatu:/pol-819937
(fot. Grzegorz Gałązka/gałazka.deon.pl) - http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski

Przypomnienia:
► Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii www.franciszek.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 o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► Zachęcamy do modlitwy w intencji nauczycieli, dzieci i młodzieży z okazji rozpoczynającego się nowego roku
szkolnego
► Zapraszamy do udziału w ruchach i wspólnotach parafialnych
► Kuria Metropolitalna Łódzka serdecznie zaprasza na Mszę świętą z racji 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która
będzie sprawowana w poniedziałek 1 września o godzinie 18.00 w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej. Pamięć o bohaterach II
wojny światowej niech połączy wszystkich wyznawców Chrystusa we wspólnej modlitwie za naszą Ojczyznę, Najjaśniejszą
Rzeczpospolitą.
+ Adam Lepa, Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Łódzkiej
Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej

► W pierwszym tygodniu września przypadają I czwartek, I piątek i I sobota tego miesiąca. Pamiętajmy więc:
w I czwartek (4.09)– o adoracji Najświętszego Sakramentu i o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów,
w I piątek (5.09) – o nabożeństwie pierwszopiątkowym (po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00) - Spowiedzi św. i Mszy
św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w I sobotę (6.09) - o Mszy św. o godz. 8.00
o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny w intencji Żywej Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych.
Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi;
► Obowiązkowe wspomnienia świętych w miesiącu wrześniu znajdują się w kalendarium na 1 stronie gazetki.
► 7 września przypada niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu – po każdej mszy św.
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
► 11,12,13,14 września – to czas parafialnej pielgrzymki na Kresy i Litwę pod duchową opieką ks. Tadeusza Sochy.
Zachęcamy do modlitwy parafian w intencji pielgrzymów.
►12 września - "Dialogi w katedrze" - Tematem kolejnego zaplanowanego spotkania
z abp Markiem Jędraszewskim jest - "Ateizm". Początek spotkania o godz. 19.30.
Metropolita łódzki będzie odpowiadać na pytania przysłane przez internautów i wiernych,
którzy osobiście przyjdą do katedry. Zapraszamy.
► 14 września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Prosimy o odnowienie i ozdobienie krzyży przydrożnych i w naszych
domach.
►14 września – rozpoczyna się Tydzień Wychowania – dni modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców. Inicjatywa ta ma podkreślić rolę wychowania, którego celem jest integralny równomierny zarówno w sferze duchowej, intelektualnej jak i fizycznej młodego człowieka.
► 17 września – Dzień Golgoty Wschodu
► 18 września w czwartek przypada święto św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży.
► 21 września w niedzielę obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Polecajmy w
modlitwach pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.
► 29 września to kolejna okazja do modlitwy za przyczyną Świętych Archaniołów Michała Gabriela i Rafała.
► ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA NA ULICACH MIAST ŚWIATA ! KORONKA 28 WRZEŚNIA GODZINA 15.00
Od siedmiu lat w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki (spowiednika św. siostry Faustyny) wychodzimy na ulicę z koronką w
ręku, by prosić Boga o miłosierdzie dla nas i świata całego. Co roku przekraczamy barierę lęku, nieśmiałości i wstydu, by odważnie
stanąć na ulicy, pośród biegnącego tłumu i oddać nasze miasto w ręce Miłosiernego Pana. Zbieramy się w parach, małych grupkach
lub w dużych zgromadzeniach i odmawiamy najprostszą z najpiękniejszych modlitw: Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Ulice całego
świata stoją przed naszymi oczami a my, w ciągu kilku minut, możemy oddać je Panu w Godzinie Miłosierdzia. Tam gdzie jest chaos
przez chwilę panuje porządek, gdzie jest zgiełk, przez chwilę gości cisza, gdzie jest pośpiech, na moment wszystko zwalnia, gdzie
dominuje grzech, tam w czasie naszej modlitwy rozlewa się Miłosierdzie Boże. Zapraszamy także Ciebie i Twoich przyjaciół, byście
odważnie wyszli na ulicę i wołali do Boga. Nasza wspólna modlitwa przemieni ludzi na naszej ulicy, w naszym mieście, w naszym
kraju. Być może dzięki Twojej modlitwie ktoś na drugim końcu świata otrzyma łaskę nawrócenia Patronat honorowy nad tą wspólną
modlitwą w naszym mieście objął Metropolita Łódzki Arcybiskup Marek Jędraszewski
...Spotykamy się jak zwykle o 15.00 na rogu Al. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej

Głos Świętego Franciszka nr 48

WRZESIEŃ 2014

2

ABC Życia Duchowego
Doskonalenie samego siebie
w ujęciu Karola Wojtyły

„Bądźcie doskonałymi jako
Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5, 48)
Karol Wojtyła w wielu swoich pracach podejmował problematykę pracy
człowieka nad sobą, doskonalenia siebie. Należą do nich m.in.: „Elementarz etyczny”,
„Osoba i czyn”, „Miłość i odpowiedzialność”.
K. Wojtyła podkreślał, że wartości duchowe są obiektywnie wyższe od
wartości materialnych. Pozycja człowieka, jaką ma we własnych oczach, zależy od
prymatu wartości moralnych w jego działaniach, które są dla człowieka warunkiem
wiary w siebie. Stanowią one o jego doskonałości. Człowiek musi bronić się przed
Bp Karol Wojtyła na zdjęciu
klęska, jaką jest uleganie sugestywnej sile wartości materialnych. Aby to osiągnąć, aby
archiwalnym
wszystkie wartości przeżywane przez człowieka znalazły się na właściwym miejscu,
Reprodukcja Henryk Przondziono GN
http://info.wiara.pl/doc/1746384.Prz potrzeba szczególnego wysiłku. Potrzebne jest „...rzetelne i bezkompromisowe
yjaciele-Karola-Wojtyly-na-Jasnejzaangażowanie się w pracę na sobą, w dzieło moralnego doskonalenia się
Gorze
i dojrzewania.”1Nie oznacza to ucieczki od życia, a wręcz przeciwnie - człowiek
uczestnicząc w życiu, w relacjach Ja –Ty, spełniając dobre czyny, spełnia sam siebie. Wolne czyny oparte na prawdzie
i dobru budują człowieka, rozwijają go, doskonalą. Samowychowanie wg K. Wojtyły jest to rozwijanie własnego
człowieczeństwa, dążenie do doskonałości moralnej, świadome i dobrowolne podejmowanie dobrych czynów.
Pracy samowychowawczej człowieka sprzyjają następujące dążenia i działania:
● dążenie do Dobra zgodne z naturą człowieka;
● poznawanie norm moralnych oraz szukanie i odkrywanie ich uzasadnienia w Objawieniu, Piśmie Świętym,
zwłaszcza w Ewangeliach, co w nowy sposób mobilizuje człowieka religijnego do ich uznawania i spełniania;
● poznawanie wartości, jako możliwych celów, a także jako podstawy różnych norm, którymi człowiek kieruje się
w działaniu;
● przeżywanie, ocenianie, hierarchizowanie wartości i dóbr;
● wybór dóbr duchowych, przedkładanie ich nad dobra materialne, nietrwałe
● przeformułowanie życia psychicznego i dostosowanie go do życia duchowego;
● budowanie nowego poglądu na swoje czyny;
● spełnianie dobrych czynów;
● dążenie do doskonałości moralnej;
● zbliżanie się do Dobra bezwzględnego.
Aktywność samowychowawcza prowadzi człowieka do osiągnięcia pełni człowieczeństwa - doskonałości.
Jest to zgodne z najmocniej rozbrzmiewającym w Ewangelii nakazem - nakazem doskonałości: „Bądźcie doskonałymi
jako Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5, 48).
„O dojrzałości osoby, o jej doskonałości, stanowi w znacznej mierze to, że pozwala się ona pociągnąć
prawdziwym wartościom, że pozwala im się bez reszty wciągnąć i jakby zaabsorbować.”2 Dojrzewając przez
charakterystyczny tylko dla osób wysiłek moralny człowiek osiąga szczęście. Jest to szczęście, które przychodzi przez
doskonałość. W człowieku, który podejmuje wysiłek pracy nad sobą, panuje odpowiednie uduchowienie, rozum
i wola nie są w defensywie, ale rządzą i kierują, a to posiada zasadnicze znaczenie dla moralności.
K. Wojtyła podkreślał, że człowiek dojrzewając do pełni człowieczeństwa – dojrzewa do Boga. „Bóg jako cel
człowieka bynajmniej tego człowieka nie odciąga od jego własnej doskonałości, od pełni człowieczeństwa, ale go w tej
pełni tym mocniej osadza i gruntuje. Wszystko, co jest rzeczywistą doskonałością człowieka, co w jakimkolwiek
kierunku go realnie udoskonala, równocześnie ma za cel Boga, jest pośrednio ujawnieniem Jego doskonałości, Jego
pełni, i to bez względu na to, czy bywa przez kogokolwiek w ten sposób uświadamiane, czy nie.”3
Joanna Rachańska, pedagog, doradca rodzinny
www.poradypedagogiczne.pl

1

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wyd. WKA, Wrocław 2000, s. 87
K. Wojtyła, Osoba i czyn, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000, s. 173
3
K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2000, s. 59
2
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Święty Archanioł Michał

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi
ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała
czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są
czczeni wspólnie 29 września. W tym artykule skupimy się na postaci św. Michała Archanioła.
W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony
przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy
Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, archanioł Michał miał wtedy wystąpić i z okrzykiem "Któż
jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych książąt nieba"
(Dn 13, 21) oraz "obrońcą ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów
niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała
Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Archanioł
Michał jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jest księciem aniołów, który ma
klucze do nieba. Jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia.
Kult św. Michała archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie i żeńskie, założone
przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowany przez kard. Józefa Glempa
w Warszawie w czerwcu 2005 r.). Są to michaelici i michaelitki.
Św. Michał archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii,
Niemiec, Węgier miasta Amsterdamu oraz w Polsce: Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Łańcuta; branż:
mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy, a także dobrej śmierci.
W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako
wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub
diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, oszczep, puklerz i tarcza z napisem: Quis ut
Deus - "Któż jak Bóg" lub jak na załączonej ilustracji - miecz, waga i szatan w postaci smoka skrępowany
u nóg.
Archanioł Michał jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, czci go jako swego opiekuna.
Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę do św. Michała o opiekę nad Kościołem, którą kapłani z
ludem odmawiali po Mszy świętej (w niektórych kościołach odmawiana jest do dziś). Modlitwa ta jest egzorcyzmem. Można modlić
się nią również indywidualnie po uczynieniu znaku Krzyża świętego: po mszy świętej, przy dręczących pokusach, przy koszmarach
nocnych, za opętanych złem:

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.
Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,
a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz krążą po świecie.
Amen.

Cud na górze Gargano – świątynia nie ludzką
ręką poświęcona

W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na górze Gargano, w mieście
Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku
czci świętego Michała Archanioła. Początki tutejszego sanktuarium sięgają końca V i związane
są z objawieniami świętego Michała Archanioła.
Po raz pierwszy Archanioł objawił się w 490 r. biskupowi Sipontu św. Wawrzyńcowi.
Zostało to poprzedzone takim wydarzeniem… Pewnemu bogatemu włościaninowi uciekł byk.
Właściciel dostrzegł go na szczycie góry, klęczącego u wejścia do groty – w miejscu przyszłych
objawień. Włościanin nie mógł tam dojść, więc w gniewie napiął łuk i wypuścił strzałę, by
ukarać śmiercią nieposłuszne zwierzę. Ale, oto stała się rzecz dziwna. Strzała… obróciła się i
trafiła go w nogę. Przestraszony, pobiegł opowiedzieć o tym niesamowitym zdarzeniu
miejscowemu biskupowi. Ten niezwłocznie zarządził trzy dni publicznych modlitw i pokuty.
Kiedy chylił się ku wieczorowi ostatni pokutny dzień, a było to 8 maja, św. Michał ukazał się
biskupowi i powiedział: Ja jestem Archanioł Michał, stojący przed obliczem Boga. Grota

Wykonana z białego marmuru
rzeźba św. Michała Archanioła,
który zwycięża szatana. Posąg,
zamknięty jest w srebrnokryształowej urnie, umieszczony
na ołtarzu w grocie w 1507 roku.

jest mnie poświęcona; ja jestem jej strażnikiem… Tam, gdzie się otwiera skała, będą
przebaczone grzechy ludzkie… Modlitwy, które będziecie tu zanosić do Boga,
zostaną wysłuchane. Idź w góry i poświęć tę grotę dla kultu chrześcijańskiego.

Drugie objawienie św. Michała Archanioła, zwane „epizodem Zwycięstwa”, datowane
jest na 492 rok. Sipont został oblężony przez Germanów pod wodzą Odoakr a. W obliczu
pewnej porażki, św. Wawrzyniec znowu zarządził trzy dni pokuty i publicznych modlitw, aż
powtórnie ukazał mu się św. Michał Archanioł, obiecując zwycięstwo, jeśli mieszkańcy Sipontu
natychmiast przystąpią do kontrataku. Rozentuzjazmowani obietnicą obrońcy wyszli z miasta
i wzięli udział w zaciętej bitwie, której towarzyszyły trzęsienie ziemi, grzmoty i błyskawice.
29 września 492 roku całkowite zwycięstwo wojsk Sipontu stało się faktem. (dokończenie na str. 7)
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OBRZĘDY WSTĘPNE
KATECHEZA 8

○

○

AKT POKUTY
Znak krzyża i pozdrowienie, które mają miejsce na początku Mszy świętej, wyrażają tajemnice
zgromadzenia będącego „duchową świątynią” i „świętym kapłaństwem” (l P 2,5). Ci, którzy tworzą
„święte zwołanie”, są jednak grzesznikami. Uświadomienie sobie bliskości Pana każe uznać własną
niegodność. Podobnie Piotr: po cudownym połowie zostawia łódź i pełne sieci, aby jak najszybciej
znaleźć się przy Jezusie, a gdy przypada do Jego stóp, woła: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem
człowiek grzeszny” (Łk 5,8). Akt pokutny jest wyrazem poczucia
grzeszności, które budzi się wraz z aktem wiary w to, że Pan jest blisko.
Schemat aktu pokutnego przedstawia się następująco: zaproszenie, cisza,
wyznanie, modlitwa przebaczenia. Po zachęcie kapłana trwamy przez
chwilę w ciszy, która ma pomóc w tym, byśmy akt pokuty uczynili
własnym, wewnętrznym. Nie jest to oczywiście czas na robienie
szczegółowego rachunku sumienia, jednak nie uciekamy tu od osobistej
odpowiedzialności za grzech, trzymając się li tylko „mglistego’”
przekonania, że „wszyscy są winni”, że „każdy człowiek jest grzeszny”.
Wyznając grzech, mówimy o osobistej odpowiedzialności za popełnione
zło. Najlepiej wyraża tę myśl tradycyjna forma wyznania grzechów, jaką
jest spowiedź powszechna. Choć wypowiadamy ją razem, każdy mówi we własnym imieniu, w liczbie
pojedynczej: ..spowiadam się”, „zgrzeszyłem”. Tę osobistą odpowiedzialność podkreśla też gest
uderzenia się w piersi, któremu towarzyszą słowa: „moja wina”.
17

OBRZĘDY WSTĘPNE
KATECHEZA 9

○

○

PANIE ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Wezwanie: Panie, zmiłuj się nad
nami jest jedną z ważniejszych
formuł modlitwy w liturgii Mszy
świętej.
Wezwanie
to
wypowiadane
w
języku
narodowym
lub
greckim
rozpoczyna także większość litanii.
Obecna forma stosowana we
Mszy świętej jest pozostałością po
śpiewie litanii wykonywanym
podczas procesji do kościołów
stacyjnych. Podczas Mszy świętej,
po akcie pokuty, aklamacja: Panie,
zmiłuj się nad nami wraz
z wezwaniem: Chryste, zmiłuj się nad nami jest wypowiadana lub śpiewana przez kapłana na
przemian ze zgromadzonym ludem Bożym. To wielokrotne wezwanie stanowi wyznanie wiary ludu
Bożego w Jezusa Chrystusa, a jako część aktu pokuty wyraża prośbę o łaskę miłosierdzia.

19
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Eucharystia jest spotkaniem
w prawdzie.
Prawdą
o człowieku jest jego grzech.
Jak pisze św. Jan: „Jeśli
mówimy, że nie mamy
grzechu, to samych siebie
oszukujemy i nie ma w nas
prawdy” (l J l, 8). Jednak nie
jest to jedyna prawda, jaką akt
pokutny przypomina. Ostatnia
jego część to modlitwa
kapłana, który w imieniu
zgromadzenia prosi, by Bóg się
zmiłował. Wyznaniu prawdy
o grzeszności
człowieka
towarzyszy wyznanie wiary
w
Boże
miłosierdzie.
Uznajemy grzech nie po to, aby powiększać w sobie poczucie winy, lecz po to, by bardziej otworzyć
się na łaskę. Podejmujemy akt skruchy – czyli kruszymy to, co w nas uniemożliwia działanie Boże,
a ważniejsze jest to, co Bóg zamierza uczynić, niż to, jacy jesteśmy. Aktem pokuty przygotowujemy
się do przyjęcia Bożego działania – w słowie i w sakramentach. To działanie nie następuje
„automatycznie”, ale wymaga od nas wewnętrznej dyspozycji, by dar ten przyjąć.

○

○

18

W swoim brzmieniu aklamacja mszalna przypomina
ewangeliczne dialogi ludzi chorych lub grzesznych
z Jezusem, którzy prosząc o uzdrowienie posługiwali się
formułą Kyrie eleison – Panie zmiłuj się nade mną.
W Mszale Rzymskim obok tekstu polskiego występuje
starożytna wersja grecka: Kyrie eleison i Christe eleison,
która lepiej oddaje pierwotny sens tej modlitwy, bardziej
bowiem
eksponuje
uwielbienie
Chrystusa
zmartwychwstałego oraz wskazuje na Jego boską naturę
i królewską godność. Tytuł Kyrios – Pan odnosi się do osoby
Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Wypowiadanie inwokacji
Panie, zmiłuj się nad nami na początku każdej Eucharystii
jest świadomym oddaniem się pod panowanie Chrystusa
Króla, ponieważ potrzebujemy światła wiary, aby iść Jego
drogą i pokornie stawać w prawdzie, jako osoby błagające o
Bożą litość. Świadomi własnej grzeszności i uzdrawiającej
mocy Chrystusa Zbawiciela, wołając: Panie, zmiłuj się nad
nami, Chryste, zmiłuj się nad nami powierzamy się Bożemu miłosierdziu, aby oczyszczeni w Jego
źródle wejść na spotkanie z Panem przychodzącym w swoim Słowie i w Eucharystii.

○

○

20

Głos Świętego Franciszka nr 48

WRZESIEŃ 2014

6

Świątynia nie ludzką ręką poświęcona (dokończenie ze str.4)

Rok później, 8 maja, biskup wraz z całą ludnością Sipontu udał się na Monte Gargano, gdzie wszyscy usłyszeli
dobywające się z groty, którą miał poświęcić, cudowne śpiewy anielskie. Przerażony i zdezorientowany św. Wawrzyniec
zdecydował się poprosić o radę papieża, św. Gelazego. Po pozytywnej opinii Ojca Świętego biskup jeszcze bardziej
utwierdził się w wierze, że objawienia nie były złudzeniami. Zaraz potem objawił mu się Archanioł i oznajmił: Zaniechaj

myśli o poświęceniu groty, ja wybrałem ją na swoją siedzibę i już poświęciłem razem z moimi aniołami.
Znajdziesz w niej znaki na skale i mój wizerunek, ołtarz, paliusz i krzyż. Wy tylko wejdziecie do groty
i odmówicie przy mnie modlitwy. Jutro odprawicie dla ludu Najświętszą Ofiarę i zobacz ycie, jak sam
poświęcam tę świątynię.

Wszystko to i wiele innych cudów zdarzyło się dokładnie 29 września 493 r. Od tego dnia grota św. Archanioła na
Monte Gargano cieszy się tytułem Niebiańskiej Bazyliki, gdyż jako jedyna świątynia na świecie nie została nigdy poświęcona
ludzką ręką.
Ostatni raz św. Michał Archanioł ukazał się 25 września 1656 r. arcybiskupowi Pucciarellemu podczas epidemii
dżumy i powiedział: Jestem Archanioł Michał. Każdy, kto dotknie kamieni z mojej groty, wyzdrowieje. Pobłogosław
kamienie: wykuj na nich znak krzyża i moje imię. Tak się stało. Odtąd ze wszystkich zakątków świata nadchodzą prośby
o kamyki ze świętej groty. Do dziś sanktuarium, również ze względu na swoje piękne położenie, jest jednym z najbardziej
znanych miejsc kultu na świecie.

Maria Mazurkiewicz, na podst. http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-29a.php3 oraz http://sanctus.pl

75 rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września przypada 75 rocznica wybuchu II wojny światowej. Jest to czas, kiedy przypominamy sobie niektóre epizody z
tego sześcioletniego czasu walk polskiego wojska i partyzantki, czasu okupacji, powstań, zagłady w obozach koncentracyjnych
i czasu ogromnych zniszczeń i strat poniesionych przez cały naród i każdego Polaka z osobna. II wojna światowa to też czas wielu
niewyjaśnionych do tej pory historii, czas nienawiści, ale i czas miłości, heroicznej odwagi w walce o wolność, o prawo do
istnienia i czas cudów i obecności Boga w tym „nieludzkim świecie” jaki sobie zgotowali ludzie tego świata.
Oto kilka migawek z czasu II wojny światowej:
█ Czwarty rozbiór Polski. Zanim wybuchła II wojna światowa 23 sierpnia 1939 roku na lotnisku w Moskwie
wylądował niewielki „condor” - osobisty samolot Adolfa Hitlera. Przyleciał nim minister spraw zagranicznych III Rzeszy
Joachim Ribbentrop na rozmowy w sprawie rysującego się porozumienia niemiecko-sowieckiego. Po południu delegację
niemiecką wprowadzono do wielkiej sali na Kremlu, gdzie obok Mołotowa gości oczekiwał sam Stalin. Świadczyło to o randze
spotkania na najwyższym szczeblu. Po telefonicznej rozmowie Ribbentropa z Hitlerem, Führer zaakceptował warunki stawiane
przez Stalina i podpisany został pakt o nieagresji na 10 lat pomiędzy Niemcami a ZSRR., ogłoszony w prasie. Jednak do
dokumentu dołączony był tajny protokół. Jego druga klauzula głosiła: W razie przeobrażeń terytorialnych i politycznych
w okręgach należących do państwa polskiego, strefy wpływów Niemiec i ZSRR zostaną rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż linii
rzek Narew, Wisła i San. Ewentualne utrzymanie szczątkowego państwa polskiego będzie zależało od woli Niemiec i Rosji oraz
od biegu przyszłych wydarzeń politycznych.
█ Siekierki warszawskie i historia Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. W Warszawie na Siekierkach
3 maja wieczorem, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, 1943 roku, dwunastoletnia Władzia
Fronczak patrząc przez okno, podziwiała sad pełen kwitnących drzew. Nagle na tle kwitnącej wiśni
zobaczyła świetlistą Postać podobną do Matki Bożej malowanej na obrazach. Powitała Ją także
modlitwą, która dając Władzi wiele radości znacznie się przedłużyła. Widzenia powtarzały się w
następnych dniach, miesiącach i latach. Jednak każde z nich było inne, jakby uzupełniało i pogłębiało
treść poprzedniego. Podczas objawień wokół Władzi zaczęli gromadzić się ludzie – rodzice, sąsiedzi,
znajomi, na Siekierki przybywało coraz więcej osób, razem się modlili i słuchali słów przekazywanych
Władzi przez Matkę Bożą i Pana Jezusa. Znamienne jest, że żołnierze niemieccy, którzy mieli w pobliżu
swoją siedzibę, wiedzieli o tych zgromadzeniach, widzieli je, a nigdy nie interweniowali. Przychodzący
na modlitwę pielgrzymi przynosili ze sobą cegły i inne materiały oraz przedmioty ze zburzonych
budynków Stolicy. Z nich w 1946 roku zbudowano kapliczkę. Ostanie objawienie miało miejsce 15
września 1949 roku, a więc w święto Matki Bożej Bolesnej. Były też przepowiednie przekazane przez
Maryję, które spełniły się w przyszłości. Jedna z przepowiedni mówiła o oddaniu tego miejsca w opiekę „księżom szkolnym”
(pijarom?), o powstaniu sanktuarium związanego z nauczaniem i wychowaniem młodzieży. I rzeczywiście w 1997 powstało tu
Sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży (O. Józef Joniec – pijar, inicjator wielu dzieł dla dzieci
i młodzieży zginął w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku)
█ Tragicznie krótki lot. 4 lipca 1943 roku pogoda na Gibraltarze była piękna. O 23.07 z lotniska North Front startuje
ogromny czterosilnikowy samolot. Na pokładzie znajduje się premier Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie i naczelny
wódz gen. Władysław Sikorski, jego ukochana córka Zofia Leśniowska i szef sztabu gen. Tadeusz Klimecki. Zaledwie 16 sekund
od startu usłyszano głośny trzask, po czym samolot z impetem runą do morza. Już sześć min później na miejscu była łódź
ratunkowa, ale na falach unosił się tylko jeden człowiek – pilot zatopionej maszyny Czech kpt. Edward Prchal. Śmierć generała
Sikorskiego od razu wezbrała falą podejrzeń. Był to czas wojny, walki dyplomacji i wywiadów, a eliminacja wodza polskiego
była na rękę zarówno Hitlerowi jak i Stalinowi, ale i Winston Churchillowi, któremu po odkryciu zbrodni katyńskiej nie na rękę
było zerwanie stosunków z Sowietami, gdyż to Rosjanie dźwigali na sobie w tym czasie główny ciężar wojny z Hitlerem. Wiele
jest niewyjaśnionych wątków tej katastrofy do dnia dzisiejszego…
█ Powstanie Warszawskie. Sierpień, wrzesień 1944. W nawiązaniu do tego tematu przytoczę fragmenty homilii
arcybiskupa Marka Jędraszewskiego metropolity łódzkiego wygłoszonej w Katedrze łódzkiej w dniu 1 sierpnia 2014 roku w 70
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rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W tym dniu tj. 1 sierpnia 2014 r. doczesne szczątki jednego z Księży –
powstańców, który ukończył Seminarium Duchowne w Łodzi i tu otrzymał święcenia kapłańskie Sługi Bożego ks. Tadeusza
Burzyńskiego - spoczęły w Bazylice Archikatedralnej Łódzkiej. Ks. abp przypominając postać tego łódzkiego kapłana
w wygłoszonej homilii wspominał też kilku innych księży – uczestników Powstania Warszawskiego:
Spośród ponad stu kapelanów, czterdziestu oddało swoje życie. Niektórzy w okolicznościach prawdziwie dramatycznych.
Ks. płk Tadeusz Jachimowicz, w pierwszych dniach Powstania znajdując się pośród polskiej ludności cywilnej na Woli,
został przez SS-manów wyciągnięty z tłumu przerażonych ludzi tylko dlatego, że miał na sobie sutannę, i wobec nich zastrzelony...
O. Michał Czartoryski, dominikanin, nie chciał opuścić szpitala i znajdujących się w nim rannych żołnierzy i cywilów.
Kiedy wtargnęli do niego Niemcy, był pierwszym, którego zastrzelono. Błogosławiony, wyniesiony do chwały ołtarzy przez
św. Jana Pawła II, w 1999 roku...
Podobny los spotkał ks. prof. Jana Salamuchę. Nakłaniano go, by ewakuował się z żołnierzami, by nie pozostawał
z rannymi. Jest przecież tak wybitny, tak znany w całym świecie myśliciel, filozof, teolog. Wlłał zostać... Stał się pierwszą ofiarą
masakry, jaką urządzono wszystkim rannym powstańcom i cywilom, znajdującym się w szpitalu...
Ks. Józef Stanek, pallotyn. Od samego początku obecny pośród tych, którzy najbardziej jego kapłańskiej pomocy
potrzebowali. A kiedy Powstanie już chyliło się ku upadkowi i trzeba było za wszelką cenę ratować tych, którzy jeszcze ocaleli,
z białą flagą, w końcu września, wyszedł w stronę Niemców. Ci go pochwycili, brutalnie zmasakrowali, a potem powiesili na
kapłańskiej stule, którą ciągle miał na sobie... Także wyniesiony do chwały ołtarzy przez Jana Pawła II.
Dzisiaj, podczas tej rocznicowej Mszy świętej nasze oczy skierowane są na Chrystusowy ołtarz, który mówi o najwyższej
i ostatecznej ofierze miłości Boga wobec człowieka. Równocześnie nasze oczy są zwrócone na trumnę, w której spoczywają
doczesne szczątki pierwszego kapelana, który zginął w Powstaniu, Sługi Bożego ks. Tadeusza Burzyńskiego. Dokładnie 70 lat
temu, 1 sierpnia 1944 roku, oddał swoje życie, jak wielu, wielu innych – żołnierzy, księży, sióstr zakonnych, cywilów – poległych
w czasie Powstania. A przecież wiemy, że dla znaczącej części tych, którzy przeżyli, jego gehenna nie zakończyła się razem z jego
upadkiem. Że kolejny totalitaryzm, jaki zapanował w Warszawie i w całej Polsce, brutalnie prześladował
powstańców. …
Ks. Tadeusz Burzyński roku 1933, kiedy Hitler dochodził do władzy, wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego w Łodzi…. Po ukończeniu seminaryjnych studiów i otrzymaniu święceń
kapłańskich z rąk biskupa łódzkiego Włodzimierza Jasińskiego, został skierowany na dalsze studia
teologiczne do Warszawy. Nie przerwała ich wojna. Był studentem tajnego Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Warszawskiego … Był członkiem AK …
1 sierpnia 1944 roku, o godzinie 16.oo, będąc kapelanem u sióstr urszulanek szarych Serca Jezusa
Konającego w Warszawie, jak zwykle rozpoczął codzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Godzinę
później posłyszano strzały. Szybko uświadomiono sobie – wybuchła godzina Powstania! Zbliża się wolność!
Wolność od samego początku okupiona cierpieniami i śmiercią. W domu sióstr rozległy się wołania o pomoc
dla pierwszych rannych powstańców. Ksiądz Tadeusz, tak jak klęczał przed Najświętszym Sakramentem, w komży i stule, wziął
oleje święte, by iść do nich z kapłańską posługą. Za nim udały się cztery siostry z noszami. Trzy z nich już nie powróciły. Wtedy
trafiła go seria z karabinu maszynowego... Po kilkunastu minutach został przyniesiony do domu sióstr. Nie chciał żadnych
środków znieczulających. Chciał umierać świadomie. Prosił księdza, by mógł raz jeszcze przyjąć sakrament pokuty i pojednania,
mimo, że tego dnia rano już do tego sakramentu przystępował. Jego ostatnie słowa, to słowa mówiące o miłości do Chrystusa, do
Jego Serca, całkowicie oddające się Jemu: „Jezu, kocham Cię, Jezu, adoruję Cię”. O godzinie 18.oo odszedł z tego świata.
Pierwszy kapelan, który zginął w tym niezwykłym wybuchu miłości do Ojczyzny, jaką było Powstanie Warszawskie!
I jeden z pierwszych świadków tego, że nie ma takiej rzeczy, której by nie należało dla Ojczyzny oddać…. Dzisiaj jego doczesne
szczątki chcemy pochować w Katedrze, przy tablicy mówiącej o 153 innych kapłanach tej samej Diecezji Łódzkiej, którzy
podobnie jak on żyli kapłańskim życiem do końca. Życiem, w które było wpisane to, aby dać najwyższe świadectwo o Bogu,
o człowieku, o Ojczyźnie. Jego proces beatyfikacyjny trwa. Miejmy nadzieję, że już wkrótce będzie z kolejnymi bohaterami
tamtego czasu wyniesiony do chwały ołtarzy i ogłoszony błogosławionym świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła.
(Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej)
MM

Nie tylko dla młodzieży
Opowiadania dla ducha
Jakiś czas temu otrzymałam w prezencie wyjątkową książkę, która nieustannie mnie inspiruje. „365 krótkich
opowiadań dla ducha” autorstwa Bruno Ferrero zawiera niebanalne historyjki do przemyśleń na każdy dzień. W wolnej chwili
otwieram ją czasem na przypadkowej stronie i odkrywam nieznane mi jeszcze opowieści. Tak było i tym razem.

„Łuk”
Pewnego dnia święty przeor Antoni dyskutował z młodzieńcami, którzy podobnie jak on zdecydowali się na
spędzenie swojego życia na pustyni. Zbliżył się wtedy do nich z szacunkiem pewien myśliwy, polujący
na zwierzynę.
Lecz spostrzegł, że święty przeor i młodzieńcy, który go otaczali, śmiali się wesoło, więc pokręcił
głową z dezaprobatą, dodając zjadliwy komentarz.
Przeor Antoni przemówił wówczas do niego spokojnie:
„Włóż swoją strzałę do łuku i strzelaj” - Myśliwy uczynił to.
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„Teraz uczyń to samo z drugą, potem następną, a potem jeszcze następną…”, mówił święty.
Myśliwy zaprotestował: „jeśli będę tyle razy naciągał swój łuk, złamie się wreszcie!”
Święty spojrzał na niego z uśmiechem: „to tak samo jak w życiu duchowym. Kto kroczy drogą Boga, musi mieć dużo
sił. Ale jeśli się trudzimy więcej niż trzeba, nie będzie z tego żadnego pożytku. Dlatego też od czasu do czasu
przypominajmy sobie, ze siódmego dnia odpoczywał nawet Bóg.”
Pomyśl dzisiaj o swoim łuku. Ale przede wszystkim pomyśl o siódmym dniu.
Bruno Ferrero (z książki „365 krótkich opowiadań dla ducha”, Wydawnictwo Salezjańskie)
Niewątpliwie jest to idealny tekst do przemyśleń na koniec wakacji, toteż warto się zastanowić jak je przeżyliśmy.
Jedni podróżowali do dalekich krajów, zwiedzali piękne miejsca, inni kontemplowali piękno przyrody, uprawiali sport lub po
prostu leniuchowali w domowym zaciszu. Może ktoś z Was pojechał na oazę, wyjazd rekolekcyjny lub wkroczył na pielgrzymi
szlak przed oblicze Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Mając dużo wolnego czasu i swobody nietrudno znaleźć chwilę na
spotkanie z Bogiem w kościele na Eucharystii lub podczas adoracji Najświętszego Sakramentu czy w modlitwie.
Błogi czas wakacji niestety dobiegł już końca. Teraz te cenne chwile trzeba zmieścić gdzieś pomiędzy obowiązkami
szkolnymi i domowymi a zajęciami dodatkowymi.
Myślę, że powyższe opowiadanie najlepiej trafi do ambitnych pracusiów. Może czasem nie warto silić się na perfekcję
– zaakceptować efekt ciężkiej pracy i, zamiast trudzić się po nocach, w spokoju podziękować Bogu za przeżyty dzień
i dobrze się wyspać, by z uśmiechem powitać kolejny? A rano? Zamiast szykować dopracowany makijaż, można szepnąć
słówko Aniołowi Stróżowi, by miał mnie w opiece.
Wszystkim uczniom życzę dużo wytrwałości i sił do owocnej pracy w nowym roku szkolnym!

Ola Świątczak

Mały Franciszek
Kochane Dzieci, w dzisiejszym odcinku książki Beaty Kołodziej „Święty Franciszek
i Anioł Stróż” dowiecie się jak niebo przygotowywało się na przyjęcie brata Franciszka.

XIII. NARESZCIE RAZEM Z NAMI

Już nie mogłem się doczekać tego dnia. Nie tylko ja, ale prawie pół nieba szykowało się na tę
uroczystość! Bo miała to być wielka uroczystość powitalna. Franciszek otrzyma wspaniałą szatę i zostanie przystrojony jak
prawdziwy Książę. Sam Archanioł Michał przyprowadzi go przed oblicze Najwyższego. Powita go także Maryja, jego krewni i święci
patronowie, którzy pomagali mu przez całe życie. Na honorowych miejscach będą czekali braciszkowie mniejsi, z Bernardem
z Quintavalle na czele! Wszyscy odziani jak należy, bo zgrzebne tuniki u nas zamieniają się w najpiękniejsze szaty! Za to przetykane
złotem królewskie płaszcze, częstokroć przybierają wygląd łachmanów, gdy tylko ich właściciel staje u wrót nieba… A potem, już
tylko będą koncerty, uczty i powitania, i … radość. Po prostu radość! Taka prawdziwa i doskonała – do której wcale już nie trzeba, by
brat furtian obijał kogoś kijem… (cdn)

Zło dobrem zwyciężać
Drogie dzieci, w miesiącu wrześniu przypada 67. rocznica urodzin bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,
a w przyszłym miesiącu 30. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Zachęcam więc Was do wzięcia udziału
w ogólnopolskim konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej pod hasłem „Napisz Błogosławionemu Księdzu
Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz". Organizatorem konkursu jest Krajowy Instytut
Akcji Katolickiej w Polsce we współpracy z Telewizją Polską S.A. Szczegółowy regulamin znajduje się na stronie
internetowej Akcji Katolickiej w Polsce http://ak.org.pl/. Pracę należy przesłać w formie wydruku
komputerowego na adres organizatora (Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej, Łódź, ul.
Skorupki 3) lub zostawić w naszej kancelarii lub zakrystii parafialnej, w terminie do 19 października 2014.
Maksymalna objętość utworu to 4 strony formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12 pkt.; margines lewy 2,5cm).
Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Najmłodsze dzieci zachęcam do zilustrowania tematu i przedstawienia na rysunkach jak dziś można zło
dobrem zwyciężać. Rysunki jak zwykle znajdą się na wystawie w naszym kościele. Można je składać do
5 października. Nagrody z tego konkursu będą wręczone w trzecią niedzielę października po mszy św. o godz.
11.00.
Drogie dzieci, przypominam jeszcze o konkursie wakacyjnym Pod hasłem „Moje wakacje z Bogiem”.
Czekam na wasze fotografie, krótkie wypowiedzi i wspomnienia, w których utrwaliliście chwile
poświęcone Panu Bogu. Nagrody z tego konkursu będą wręczone w trzecią niedzielę września po mszy
św. o godz. 11.00. a najciekawsze zdjęcia i opisy przekazane zostaną również do Redakcji Niedzieli
łódzkiej. Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Głos Akcji Katolickiej

POKÓJ MUSI POKONAĆ PRZEMOC.
Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej apeluje o pokój, wzywa do modlitwy.
Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej (FIAC) z siedzibą w Rzymie, skupiające struktury tej organizacji na całym
świecie, wydało oświadczenie, w którym wskazuje na dramatyczną sytuację w krajach, gdzie pokojowy dialog
i egzystencja zostały zdominowane przez wojnę i nienawiść. FIAC potępiło działania prowadzące do rozlewu krwi
i coraz głębszych podziałów oraz zaapelowało o pokój i modlitwę.
Przemoc zabija bez względu na wiarę czy pochodzenie – napisali autorzy apelu. Giną dzieci, młodzież, ludzie dorośli. Wojna uderza w ludność
cywilną, niszczy szpitale i ośrodki pomocy społecznej, miejsca pracy i kościoły wspólnot religijnych. Irak, Syria, Strefa Gazy, Izrael, Ukraina,
inne części świata doświadczają dzisiaj niewyobrażalnego cierpienia, wobec którego nie możemy pozostać obojętni. Z głębi naszych serc
błagamy międzynarodową wspólnotę, rządy wszystkich państw oraz strony konfliktów o doprowadzenie do zakończenia walk oraz okazanie
rozsądku i miłosierdzia wobec słabszych. Prosimy o zaprzestanie przemocy i poszukanie dróg dialogu na rzecz pokojowych rozwiązań
w każdym kraju. Jednocześnie jako bracia i siostry w wierze, wspierajmy tych wszystkich, którzy cierpią prześladowania, okazując naszą
solidarność z nimi poprzez udzielanie pomocy i modląc się o dar sprawiedliwości i pokoju w każdym zakątku świata.
Zapraszamy wszystkich do nieustającej modlitwy, aby pokój przezwyciężył przemoc, do czego wielokrotnie wzywał nas Papież Franciszek.
„Przemocy nie można pokonać przemocą. Przemoc można pokonać tylko pokojem”.
…Boże, Ojcze Pokoju! Matko Pokoju, chroń ludzkość przed wojną! (oficjalna strona FIAC/IFCA)

Czterodniowa pielgrzymka Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej pod opieką ks.
Tadeusza Suchy na północne Kresy Polski i Litwę odbędzie się 11, 12, 13 i 14 września
2014. Wyjazd o 5.00 rano z przed kościoła. Prosimy o uregulowanie wpłat.

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą dar Życia Bożego w lipcu sierpniu
otrzymali:
Liliana Niewiadomska, Alicja Anna Pokorska, Dawid Dobrucki, Malwina Dobrucka, Zuzanna
Małgorzata Pacholczyk, Zofia Izabela Sagan, Michał Konrad Czeladziński, Adam Marek Król, Kacper
Franciszek Jóźwiak, Gabriela Eleni Kangelidis, Przemysław Adam Pirog, Klaudia Krystyna Pasińska,
Julia Helena Kozłowska, Wojciech Romaniecki, Maja Borkiewicz, Nela Zuzanna Józefiak, Aleksandra,
Marta Cichomska, Gracjan Wiśniewski, Adrian Patryk Słomczyński.

Sakramentalny związek małżeński w lipcu isierpniu 2014 zawarli:
Radosław Janus i Agnieszka Jachimczak,
Dariusz Pasiński i Katarzyna Jabłońska,
Adrian Wołoszczyk i Katarzyna Stępień,
Tomasz Brzeski i Anna Klimczak.

W lipcu i sierpniu 2014 odeszli do Pana…Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Tadeusz Wolny, Jadwiga Wolna, Roman Sabala, Tadeusz Baranowski, Jolanta Rzepczyńska,
Barbara Bocian, Tadeusz Robak, Henryk Modrakowski, Teresa Zarychta, Zofia Gabruś,
Stanisława Peć, Alicja Nowak, Krzysztof Zając, Zofia Kałębasiak, Zbigniew Pągowski, Bronisław
Zych, Anna Kujawińska, Roman Wieczorek, Zofia Grabowska, Mariusz Stachura, Halina
Zapędowska, Irena Marczak, Marian Bartczak, Irena Kobierecka, Zygmunt Perczyński,

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH:
Dni powszednie: pn - pt
Sobota
Niedziele i święta:

6.30; 7.30; 17.30, 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu: w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od 15.00

KANCELARIA PARAFIALNA:
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: Mozaika bł. Ks.
Jerzego Popiełuszki- 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: QuickDruk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl
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