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

Słowo Księdza Proboszcza

Dobiega końca czas wakacji. Czy wykorzystaliśmy ten okres na pogłębienie naszego życia religijnego?
Czy potrafiliśmy znaleźć czas na modlitwę, lekturę Pisma św., na Eucharystię? Czy inne sprawy nie były
ważniejsze od spotkania z Bogiem?
Teraz jest czas, by uświadomić sobie, że bez Boga nic nie możemy uczynić, że ostatecznie owoc
naszych wysiłków i pracy od Niego zależy. Prośmy więc o błogosławieństwo, byśmy mogli cieszyć się
obecnością Boga w naszym życiu i owocami naszej pracy.
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23 września - Św. o. Pio z Pietrelciny

● Koronka do Siedmiu Boleści Maryi
30
● BRAMA ŚWIĘTA (3)
● Ojciec Pio z Petrelciny - postać z okładki
● Głos Akcji Katolickiej - II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

środa

Bł. Bronisławy, dziewicy
Dzień powszedni
Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła
Dzień powszedni
Dzień powszedni
23. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
Dzień powszedni albo bł. Anieli
Salawy, dziewicy
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni albo Najświętszego
imienia Maryi
24. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO
NMP Bolesnej
Świętych męczenników Korneliusza,
papieża i Cypriana, biskupa.
Dzień powszedni
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI,
ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI
Dzień powszedni
25. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I
EWANGELISTY
Dzień powszedni
Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera.
Pierwszy dzień jesieni
Dzień powszedni
Bł. Władysława z Gielniowa,
prezbitera
Dzień powszedni
26. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Wacława Męczennika
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Św. Hieronima, prezbitera i doktora
kościoła

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Eucharystia nie jest modlitwą prywatną ani pięknym doświadczeniem duchowym, nie jest
zwyczajnym wspomnieniem tego, czego Jezus dokonał podczas Ostatniej Wieczerzy. Mówimy, aby
lepiej to zrozumieć, że Eucharystia jest „upamiętnieniem”, a więc gestem, który aktualizuje i uobecnia
wydarzenie śmierci i zmartwychwstania Jezusa: chleb jest naprawdę Jego Ciałem ofiarowanym za nas,
wino jest naprawdę Jego Krwią przelaną za nas. Eucharystia to sam Jezus, który daje się nam
całkowicie. (Rozważania papieża Franciszka przed modlitwą Anioł Pański w niedzielę 16 sierpnia
2015). http://papiez.wiara.pl

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.
► Pragniemy przedłużyć wspólnotową lekturę Pisma Świętego i zapraszamy w każdy czwartek od godz. 17.00 na
wspólną medytację Słowa Bożego.
► W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► W pierwszym tygodniu września przypadają 1. czwartek (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów),
1. piątek (pamiętamy 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) i 1. sobota miesiąca (pamiętamy o mszy św. o
godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny, w intencji Żywej Róży, Asysty i innych wspólnot
parafialnych. Nabożeństwo pierwszosobotnie, jako wynagrodzenie składane jest Niepokalanemu Sercu Maryi).
► 1 września - wtorek - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Pamiętajmy o modlitwach
w intencji dzieci i młodzieży rozpoczynających rok szkolny
►1 września - 76.rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana – święto obchodzone od 1997
roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oddajemy hołd obrońcom Ojczyzny
i wspominamy wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. W bazylice archikatedralnej Msza Św. o godz. 12.00. Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”, który umieszczony
jest na wieży bazyliki katedralnej.
► 6 września (niedziela) - Ogólnopolskie dożynki na Jasnej Górze i Pielgrzymka Rolników na Jasną Górę.
► 8 września we wtorek - ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (inaczej Matki Boskiej
Siewnej). Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej
rodzicami byli św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka.
W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim
gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim
bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Nie znamy miejsca
urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich dostępnych nam
informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Pana
Jezusa.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej
Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól
zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła
Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były
wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by
uprosić sobie dobry urodzaj.
► 8 września - 3.rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są słowa Scire Christum (Znać Chrystusa). Msza św.
w Bazylice Archikatedralnej o godz.12.00.
► 12 września (sobota) – godz. 14.00 - I Piknik Historyczny przy Archikatedrze. Bitwa Łódzka 1914.
W programie m.in. widowisko historyczne w wykonaniu rekonstruktorów z Łodzi, Malborka, Trójmiasta,
Poznania i Przasnysza, pokazy uzbrojenia i umundurowania, strzelnica, stanowisko poszukiwawcze 'skarbów'
z czasów I wojny światowej, ciekawe prelekcje.
► 13 września w niedzielę - Dożynki archidiecezjalne. (bazylika archidiecezjalna, godz.12.30)
► 13 - 14 września - 80.rocznica objawienia Koronki do Miłosierdzia Bożego
► 13-19 września - Tydzień Wychowania w Polsce. Ta nowa inicjatywa Kościoła w Polsce ma podkreślić rolę
wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka. Dzisiejsza szkoła zbyt często tylko kształci,
a zapracowani rodzice poświęcają dzieciom zbyt mało czasu, troszcząc się przede wszystkim o zapewnienie
potrzeb materialnych. „Jest pilna potrzeba zajęcia się problemami wychowania” –mówi bp Marek Mendyk,
przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Tydzień Wychowania nawiązuje do obchodzonych
lokalnie kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Tydzień Wychowania jest obchodzony
zawsze w tygodniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży (przypada ono
18 września).
► 14 września (poniedziałek) - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – str. 4
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► 15 września (wtorek) - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej – str. 4
► 17 września (czwartek) 76. Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Dzień Golgoty Wschodu (Dzień
Sybiraka) Bazylika Archikatedralna , Msza św. o godz.12.00
► 17 września - 2.rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Konrada Krajewskiego, Papieskiego Jałmużnika
► 17 – 20 września II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej – Kraków 2015
► 18 września (piątek) - ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI (od 1671 r.)
i Litwy, archidiecezji łódzkiej i polskiej młodzieży - Odpust w Archikatedrze Łódzkiej. Uroczystość poprzedzona 3dniowym Triduum. Msza św. odpustowa godz. 12.00. Po Mszy św. procesja i wręczenie nagród pod nazwą
„Serce Łodzi” honorujących osoby i instytucje, które działają dla dobra Łodzi i jej mieszkańców na pamiątkę
przywrócenia miastu dzwonu „Serce Łodzi” umieszczonego na wieży bazyliki katedralnej. Nagrodę przyznaje
Kapituła, w skład której wchodzą m.in. duchowni trzech wyznań chrześcijańskich i Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej. Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce Łodzi”.
► 18 września - Dialogi w Katedrze - Abp Marek Jędraszewski odpowiada na
pytania wiernych - Archikatedra Łódzka godz. 19.30. Temat: Kościół i sprawy
społeczne
► 20 września (niedziela) – Dzień Środków Społecznego Przekazu –
polecamy w modlitwie pracowników mediów, by byli strażnikami prawdy
i chrześcijańskiej miłości.
► 21 września - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY – str. 6
► 23 września (środa) – Wspomnienie Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera. Więcej na stronie 3 (poniżej)
► 24 września – konferencja prasowa poświęcona sprawom duszpasterstwa w Kościele łódzkim
► 25 września (piątek) - 10.rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskiej
► 25 września - 119.rocznica śmierci czcigodnej sługi Bożej Wandy Malczewskiej(zm. w 1896 roku)
► 28 września (poniedziałek) - Koronka na ulicach miasta świata. Idea „Koronki na ulicach miast świata”
zrodziła się w Łodzi w 2007 r. podczas koncertu na cześć patronki miasta św. Faustyny, który zorganizowały
osoby z Franciszkańskiego Zakonu Świeckich wraz z opiekunem o. Remigiuszem Recławem, jezuitą. Do Łodzi
przyjechał wtedy ks. Andrzej Kozakiewicz - kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i poprosił,
by mieszkańcy miasta odmawiali Koronkę w intencji beatyfikacji ks. Michała Sopoćko, spowiednika
św. Faustyny i wielkiego apostoła Bożego Miłosierdzia. Łodzianie podchwycili prośbę księdza, ale postanowili
także wyjść z tą cudowną modlitwą na ulice. Koronkę zaplanowano na 28 września 2008 r. Kilka miesięcy potem
okazało się, że jest to także termin beatyfikacji ks. Sopoćko. Zespół organizujący akcję przyjął nazwę „Iskra
Bożego Miłosierdzia”. Pierwsza modlitwa na ulicach to 111 łódzkich skrzyżowań. Kolejne lata to także inne polskie
miasta. Koronka obejmuje już blisko 50 polskich miast i mniejszych miejscowości, ale też wychodzi poza granice
Polski. Ludzie stają z różańcem w ręku na ulicach miast europejskich, afrykańskich, amerykańskich,
australijskich i azjatyckich. W 2009 r. w akcję włączyło się Haiti. W kwietniu 2010 r. delegacja z tego kraju
przyleciała do Polski po relikwie św. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćko. Organizatorzy akcji są pewni, że
Koronka do Miłosierdzia Bożego to modlitwa, która zdolna jest przemieniać świat. - Każdy może się przyłączyć.
Wystarczy znaleźć swoje miejsce na skrzyżowaniu i łącząc się duchowo z innymi, odmówić samotnie lub w grupie
Koronkę do Bożego Miłosierdzia - zachęcają. Wszystkie informacje o akcji: www.iskra.info.pl. Akcji patronuje
Metropolita Łódzki abp Marek Jędraszewski.
► 29 września (wtorek) ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA. 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.
► Kuria Metropolitalna Łódzka informuje, że zgodnie z Dekretem Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego (Abp-41249/15) z dnia 15 sierpnia br. “O reorganizacji dekanatów Archidiecezji Łódzkiej” nasza parafia od dnia 1 września
2015 należeć będzie do Dekanatu Łódź Retkinia – Ruda (1. Chrystusa Króla, 2. Najświętszej Eucharystii,
3. Najświętszego Imienia Maryi, 4. Najświętszego Serca Jezusowego, 5. Świętego Franciszka z Asyżu, 6. Świętego
Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 7. Świętej Rodziny, 8. Wniebowstąpienia Pańskiego, 9. Zesłania
Ducha Świętego (Łaskowice) – (wg "Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej").

Postać z okładki – Ojciec Pio z Pietrelciny
Ojciec Pio z Pietrelciny, jak św. Paweł apostoł, w centrum swego życia i apostolatu
umieścił krzyż swego Pana jako źródło mocy, mądrości i chwały. Żarliwa miłość do Jezusa
Chrystusa sprawiła, że upodobnił się do Niego w całkowitej ofierze z siebie dla zbawienia
świata. Francesco Forgione przyszedł na świat w miasteczku Pietrelcina w południowych
Włoszech 25 maja 1887 r. Od piątego roku życia miewał wizje Nieba i był przedmiotem
prześladowań przez szatana; w widzeniach rozmawiał z Panem Jezusem, Jego Matką, oraz ze
swoim Aniołem Stróżem, lecz te doświadczenia Nieba przeplatane były obecnością piekła
i szatana. W wieku 12 lat przyjął sakramenty: I Komunii Świętej i bierzmowania. 27 stycznia
1907 roku złożył wieczyste śluby zakonne. W roku 1910 otrzymał święcenia kapłańskie w
katedrze Benevento. W lipcu 1916 roku Ojciec Pio został wysłany do klasztoru w San Giovanni
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Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. 20 września 1918 roku podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa
ukrzyżowanego Ojciec Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany -znaki męki
Jezusa. Zaczęły się goić dopiero tuż przed śmiercią a następnie znikły całkowicie. Niezwykłe zapachy - Zapach
świętości Ojca Pio –niektórzy święci posiedli dar, który jest znany jako “zapach świętości”. Fenomen ten nazywany
jest osmogenezą. Pozwala on na odczuwanie obecności świętego poprzez charakterystyczny dla niego aromat
(zapach fiołków). Ów zapach świętości Ojca Pio był wyraźnie wyczuwalny przez ludzi, którzy znajdowali się w pobliżu.
Wydobywał się z jego ciała, ubrań lub przedmiotów które dotknął. Czasem był wyczuwalny w miejscach przez które
jedynie przeszedł. Dar jasnowidzenia -Dzięki natchnieniu Ducha Św. Ojciec Pio posiadał zdolność spoglądania do
wnętrza człowieka. Dar modlitwy wstawienniczej i ustawicznej -Modlitwy Ojca Pio były szczególnie skuteczne. Do
dziś ludzie modlący się za Jego wstawiennictwem doświadczają wielu łask. Bilokacja -jeden z najniezwyklejszych
darów –choć Ojciec Pio był fizycznie obecny w jednym miejscu, doświadczano jego obecności także gdzie indziej.
Istnieją dowody na to, że od czasu wystąpienia z armii w r. 1916 ojciec Pio nigdy nie opuścił San Giovanni Rotondo,
a jednak był widziany w wielu miejscach na świecie, nawet w Kalifornii...
W dniu 18 grudnia 1997 roku w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II został ogłoszony Dekret
o heroiczności cnót Ojca Pio. 2 maja 1999 roku, podczas uroczystej Koncelebry Eucharystycznej na placu Św. Piotra w
Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II, ogłosił Błogosławionym Sługę Bożego o. Pio z Pietrelciny, wyznaczając jego
liturgiczne wspomnienie na dzień 23 września. Kanonizacja Ojca Pio miała miejsce 16 czerwca 2002 roku na Placu
Św. Piotra w Rzymie

Podwyższenie Krzyża Świętego

– 14 września

O ukrzyżowaniu Pana Jezusa piszą wszyscy Ewangeliści. Co więcej, podają bardzo szczegółowe okoliczności tego
wydarzenia. Według świadectwa Ewangelistów Pan Jezus został ukrzyżowany około godziny 12, a umarł o godzinie 15.
Jego pogrzeb odbył się ok. godziny 17. Krzyż na którym zawisło ciało Jezusa stał się dla chrześcijan wielką relikwią.
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się
wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300lat. Dopiero po ustaniu
tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, kazała szukać
Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.
Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie
są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie
źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano
w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników (Martyrium) i Zmartwychwstania
(Anastasis). Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża.
13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu
biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość
Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września,
ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny,
a więc pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu
bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie
Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.
Święto Podwyższenia Krzyża przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu
chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji
naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego codziennego
stroju. Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli w
Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, którą cesarze bizantyjscy
nosili na piersi w czasie największych uroczystości. W skarbcu katedry paryskiej jest cząstka
Krzyża świętego, podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od
króla Jana Kazimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół
dominikanów w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991, chociaż nadal w kościele tym
znajdują się dwa inne relikwiarze Krzyża świętego). Stosunkowo dużą część Krzyża świętego
posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować benedyktynom
św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana, króla Węgier (+ 1038). Od tej relikwii i klasztoru
pochodzi nazwa "Góry Świętokrzyskie". Wreszcie dość znaczna relikwia Krzyża świętego
znajduje się w bazylice Krzyża Świętego w Rzymie.

http://swietokrzyskie.travel/pl/galerie/zabytki/swiety_krzyz/

Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

– 15 września

"Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły
serc wielu" (Łk 2, 34a. 35). Tymi słowami prorok Symeon, podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział
Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział w dziele
zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż. Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień
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Najświętszej Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową - Matki Bożej Bolesnej oraz
15 września - Siedmiu Boleści Maryi. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła pierwsze
święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową. Skupmy się na motywie Siedmiu Boleści Maryi.
Pojawił się on w Kościele już w XIV w.

Koronka do Siedmiu Boleści Maryi
Koronkę do Siedmiu Boleści Maryi zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724 r.
Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym
nabożeństwie w latach 1981-83 podczas objawień Matki Bożej Bolesnej trzem dziewczynkom
w Kibeho w Rwandzie (w 2001 r. biskup diecezji Gikongoro,
Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne; są
to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI wieku.
Według biskupa Jana Chrzciciela Gahamanyi, z diecezji Butare w Rwandzie,
Najświętsza Panna zwróciła się do jednej z widzących z Kibeho: To o co was proszę,
to pokuta. Chcę jedynie skruchy – powiedziała 31 maja 1982 roku. Jeżeli będziecie
odmawiać Koronkę do Siedmiu Boleści, rozważając ją, otrzymacie moc,
by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie.
Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec. Proszę cię powiedz
o tym całemu światu dodała kiedy indziej (13.08.1982).
Dziewica kocha tę Koronkę. Pragnie, aby została na nowo rozszerzona w Kościele. Prosi, by odmawiać tę Koronkę
często, zwłaszcza we wtorki i piątki, rozważając każdą tajemnicę.
Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści
Maryi.

Sposób odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści

Na początku: Znak Krzyża Świętego
P. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.
Przy każdej tajemnicy odmawiamy: Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

1. Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona (Łk 2, 34-35). Owocem tajemnicy jest poddanie się woli
Bożej, jak Maryja.
Starzec Symeona przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. A stanie się to dlatego, że jej Synowi, będą się
niektórzy sprzeciwiać.
2. Boleść druga: Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14). Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego,
jak Maryja.
Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie
tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Owocem tajemnicy jest słuchanie głosu Bożego, jak Maryja.
3. Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni (Łk 2, 43-45). Owocem
tajemnicy jest tęsknota za Jezusem.
Jezus zaginął w Jerozolimie, trzy dni Maryja wraz z Józefem bolejąc szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla
Matki?
4. Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż (Ewangelie o nim nie wspominają, można
rozważać Łk 23,26-31). Owocem tajemnicy jest cierpliwe znoszenie krzyży.
Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. A oto w drodze spotyka się z Matką swoją. Rzewne musiało być
to spotkanie.
5. Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30).
Owocem tajemnicy jest panowanie nad złymi skłonnościami.
Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata.
6. Boleść szósta: Zdjęcie z krzyża i złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki (Mk 15, 42-47;
Łk 23, 50-54; J 19, 38-42). Owocem tajemnicy jest szczery żal za grzechy.
Zdjęte z krzyża Ciało Jezusowe złożono w ramiona Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby uzupełnia to,
czego nie dostaje cierpieniom Jezusowym. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte Rany i obmywa je
swymi łzami.
7. Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu (Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42).
Owocem tajemnicy jest prośba o szczęśliwą śmierć.
Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką
wiarą, że Syn zmartwychwstanie.
Na zakończenie koronki: Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:
3 x Zdrowaś Maryjo
Za dobrodziejów żywych i umarłych: Witaj Królowo, Matko miłosierdzia
P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza.
W. Matka Chrystusa i Matka nasza.
http://jaroslaw.dominikanie.pl/modlitwy-do-matki-bozej-bolesnej/
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Św. Mateusza Apostoła Ewangelisty

– 21 września

Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw "Lewi, syn Alfeusza" (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później
winnych miejscach wymieniane jest imię Mateusz. Prawdopodobnie Chrystus powołując Lewiego nadał mu imię
Mateusz. Imię to nie należy do często spotykanych w Piśmie świętym. Pochodzi ono z hebrajskiego Mattaj lub
Mattanja, co po polsku oznacza "dar Boga" (Teodor, Deusdedit, Bogdan). Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było
pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum, jednym z większych handlowych miasteczek nad jeziorem Genezaret. Pobierał
tam opłaty za przejazdy przez jezioro i przewóz towarów. O młodzieńczym życiu Mateusza nie wiemy nic. Spotykamy
się z nim po raz pierwszy dopiero w Kafarnaum, kiedy Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego
Apostoła. Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Mateusz przez jakiś czas pozostał w Palestynie. Apostołował wśród
nawróconych z judaizmu. Dla nich też przeznaczył napisaną przez siebie księgę Ewangelii. Napisał ją między 50 a 60
rokiem, najprawdopodobniej ok. 55 r. Starał się w niej wykazać, że to właśnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna
Mesjaszem, że na Nim potwierdziły się proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu. Pierwotnie Ewangelia według
św. Mateusza była napisana w języku hebrajskim lub aramejskim; nie wiadomo, kto i kiedy przetłumaczył ją na język
grecki. Nie zachowały się żadne ślady oryginału, tylko grecki przekład. Tłumacze
pozostawili część słownictwa aramejskiego, chcąc zachować tzw. ipsissima verba Iesu najbardziej własne słowa Jezusa. Mateusz przekazał wiele szczegółów z życia i nauki
Jezusa, których nie znajdziemy w innych Ewangeliach: np. rozbudowany tekst Kazania
na Górze, przypowieść o kąkolu, o ukrytym skarbie, o drogocennej perle, o dziesięciu
pannach. On jeden podał wydarzenie o pokłonie Magów i rzezi niewiniątek, o ucieczce do
Egiptu, a także wizję sądu ostatecznego.
Mateusz udał się później między pogan. Ojcowie Kościoła nie są zgodni dokąd. Wyliczają
Etiopię, Pont, Persję, Syrię i Macedonię. Najbardziej prawdopodobna jest jednak Etiopia.
Relikwie Mateusza miały być przewiezione ze Wschodu do Paestum (Pasidonii) w Italii.
Jego ciało przewieziono do Italii w X w. Znajduje się ono obecnie w Salerno w dolnym
kościele, wspaniale ozdobionym marmurami i mozaikami. Miejsce to nie stało się jednak
powszechnie znanym sanktuarium. W ikonografii św. Mateusz przedstawiany był
w postaci młodzieńca, później - zwłaszcza w sztuce bizantyjskiej - jako siwowłosy, stary
mężczyzna. W sztuce zachodniej od czasów średniowiecza dominuje obraz silnie
zbudowanego, brodatego mężczyzny w średnim wieku. Ubrany bywa w tradycyjną długą,
białą suknię apostolską i w tunikę. Bywa także ukazywany w postawie siedzącej, kiedy
pisze - przy nim stoi anioł, przekazujący natchnienie. Jego atrybutami są: księga i pióro,
miecz lub halabarda, postać uskrzydlonego młodzieńca, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba podróżna.
http://brewiarz.pl

Brama święta (3)
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia
br. rozpocznie się w całym Kościele katolickim Nadzwyczajny Rok Święty
Miłosierdzia Bożego. Ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy Rok
Miłosierdzia, podobnie jak wszystkie jubileuszowe lata, rozpocznie się uroczystym
otwarciem Drzwi Świętych - Świętej Bramy w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych
znajduje się 16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Oczekując na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia 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 tym odcinku omawiany będzie

Panel drugi
WYGNANIE Z RAJU

W opracowaniu wykorzystano obszerne fragmenty ksiązki kard. Virgilio Noe pt. Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie:

„Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty”(Rdz.3,23)

Drugi panel Bramy Świętej ukazuje pierwszych rodziców w momencie wygnania z raju ziemskiego. Adam
pod ciężarem przekleństwa Bożego pochylony jest do przodu, prawie upadając. Ogląda się do tyłu z twarzą
przerażoną utratą raju. Jego lewa otwarta ręka skierowana jest do tyłu, jakby chciał się jeszcze obronić przed karą
wyznaczoną mu przez sprawiedliwość Bożą. Podniesiona do góry prawa ręka wskazuje na postawę nadziei
obiecanego zbawienia. Obecność Boża przedstawiona symbolicznie pod postacią chmurki podtrzymuje nieustannie
człowieka.
Ewa, pierwsza kobieta zasłania ze wstydu swe oblicze ręką, która wcześniej zerwała zakazany owoc.
Usłuchała głosu węża przemawiającego do niej dwuznacznie i uwierzyła temu co kłamał. To ona podała zakazany
owoc swemu mężowi.
Najważniejsze stworzenia rąk Bożych pozostawiają za sobą progi ogrodu Eden; wychodzą bosi, krocząc
po kamieniach i kolcach rozsianych na przeklętej ziemi, kopra zrodzi chleb jedynie za cenę codziennego trudu ludzi

6

Wrzesień 2015

Głos Świętego Franciszka nr 60

pracujących w pocie czoła. To co kiedyś dotknęło Adama, dotknęło wszystkich, którzy po nim przyszli.
Dwa pierwsze panele Bramy Świętej przypominają w głównym zarysie dzieje grzechu pierworodnego. Ukazują sytuacje zaraz po nim
i zapowiadają Odkupienie.
Św. Ambroży wykazuje, że kobieta przy popełnianiu grzechu pierworodnego była bardziej usprawiedliwiona od mężczyzny: została
zwiedziona przez anioła (upadłego); łatwiej zrodziła się w niej skrucha i bardziej szczera była jej obrona – oskarżała węża, a nie mężczyznę. Do
tego trzeba dodać, że to kobieta naprawiła pierwszy grzech wydając na świat Zbawiciela.
W następnym odcinku: Panel trzeci Bramy Świętej – ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

MAŁY FRANCISZEK
MAX (7)
Nie ma większej miłości, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)
Pod koniec lipca uciekł jeden z więźniów z bloku o. Kolbego. Wściekły komendant nakazał
zwołać na plac cały blok i co dziesiątego wytypowanego przez siebie więźnia skazał na śmierć
głodową w specjalnie przygotowanym bunkrze. Wśród przeznaczonych na śmierć znalazł się
Franciszek Gajowniczek. „Ach, jak żal mi żony i dzieci, które osierocę” – zaczął głośno
rozpaczać. Wtedy z szeregu wystąpił numer 16670. Św. Maksymilian zdjął czapkę i poprosił,
aby mógł zastąpić skazańca. „Kim ty jesteś?” - zapytał komendant. „Katolickim księdzem,
Chcę umrzeć za niego …
http://saint-max-kolbe.tumblr.com/
jestem stary; chcę umrzeć za niego, bo on ma żonę i dzieci” - odpowiedział po niemiecku.
Komendant zdumiony i zaskoczony zezwolił na zamianę.
Święty poszedł na śmierć wraz z 9 towarzyszami z bloku numer 13. Bunkier, który dotąd był miejscem przekleństw i rozpaczy,
pod przewodnictwem o. Maksymiliana stał się przybytkiem Bożej chwały. Modlono się i śpiewano nabożne pieśni. Do modlitwy
przyłączali się też więźniowie z sąsiednich cel. Gorące błagania i pieśni do Matki Najświętszej rozlegały się po wszystkich
korytarzach bunkra. Ojciec Maksymilian zadbał o to, aby jego towarzysze oddali swoje dusze w ręce Maryi i Jezusa. Zaraził ich
swoją świętością i miłością do Niepokalanej. Po dwóch tygodniach bez kruszyny chleba i bez kropli wody, cierpiący na gruźlicę
ojciec Kolbe jeszcze żył. Esesmanom wydało się to za długo. W wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 1941
roku w bunkrze śmierci dobili Ojca Maksymiliana i trzech pozostałych przy życiu więźniów zastrzykiem fenolu. Podobno wyglądał
jakby zasnął, a jego twarz jakby dziwnie promieniała.
W Uroczystość Wniebowzięcia NMP ciało Ojca Maksymiliana zostało spalone w piecu krematoryjnym Oświęcimia. Ojciec Kolbe
żył zaledwie 47 lat. (CDN)
Ola Świątczak

Zostać świętym
Drogie Dzieci - koniec wakacji !!! Pora wracać do szkoły – rozpoczyna się dla
Was Nowy Rok, ale nie ten, który otwiera pierwszą kartkę z kalendarza i każdemu
dopisuje jeden rok życia. Rozpoczyna się Nowy Rok Szkolny. Witam więc was
serdecznie i jak na nowy rok przystało składam Wam życzenia noworoczne. I tak
jak żegnaliśmy się przed wakacjami słowami księdza Jana Twardowskiego,
przywitam Was również jego tekstem. A więc:

Życzę Wam, aby wszyscy pamiętali o Bogu, Życzę, żeby się w nowych zeszytach lepiej pisało,
Żeby na religii dusza rosła, a na gimnastyce – ciało, Żeby na śpiewie się nie wyło, lecz śpiewało,
Żeby się za szczęście dziękowało, A szczęście jest wielkie, gdy się ma lat mało.
Życzę, żebyście mieli dobre serce, piątki same, Co daj Panie Boże. Amen.

Przypominam, że trwa jeszcze konkurs wakacyjny w którym prosiłem Was o zilustrowanie waszego
szczególnego, wakacyjnego spotkania z panem Jezusem. Napiszcie lub zaznaczcie na mapie, gdzie ono się odbyło. W ten
sposób powstanie wielka wspólna mapa Waszych spotkań z Jezusem.
A teraz konkurs wrześniowy. Datę 18 września zna zapewne każdy Staś, gdyż tego dnia obchodzi swoje imieniny. Ale
jest to święto również wszystkich dzieci i młodzieży. Tego dnia wspomina Kościół polskiego świętego, patrona młodzieży,
który ma polskie imię Stanisław, polskie nazwisko – Kostka, „Wielu jest zagranicznych świętych,
świętych cudzoziemców. Na przykład św. Teresa była Francuską, mówiła po francusku …, św. Jan od
Krzyża był Hiszpanem – mieszkał na hiszpańskiej ziemi, modlił się po hiszpańsku … , św. Franciszek
z Asyżu był Włochem … nawet z wilkiem i ptakami rozmawiał po włosku, … św. Mikołaj mówił po grecku,
… a św. Stanisław był Polakiem. Żył na polskiej ziemi, pacierz mówił po polsku i mieszkał w polskim
domu. … Kiedy wyjechał za granicę, żeby się ofiarować Panu Bogu na pewno myślał po polsku” (wg. Na
ostatni guzik – rok z ks. Janem Twardowskim). Zainteresujcie się jego historią. Opowiedzcie ją
swoimi ilustracjami. Niech mottem do waszych prac będzie wierszyk Ks. Jana T. pt MAŁO CZASU:

Święty Stanisławie Kostko, Opisany w książkach,
Żyłeś krótko Jezusem przejęty. Jak mało nieraz czasu, żeby zostać świętym.

Rysunki z życia św. Stanisława Kostki, młodego chłopaka, który został świętym, patronem
Polski i młodzieży nagrodzone zostaną w trzecią niedzielę października. A my spotkamy się już 20 września w niedzielę po
mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Głos Akcji Katolickiej
II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej – Kraków 2015

W dniach 17 – 20 września br., w Krakowie, odbędzie się II Krajowy Kongres
Akcji Katolickiej. To ważne wydarzenie odbywa się w roku, kiedy obchodzimy 85.
rocznicę ustanowienia naszego stowarzyszenia przez Prymasa Polski, kardynała
Augusta Hlonda i na rok przed dwudziestoleciem odrodzenia Akcji Katolickiej, której
działalność została zawieszona po II wojnie światowej. Dekret erygujący ponownie Akcję Katolicką wydał 2 maja
1996 roku kardynał Józef Glemp, ówczesny Prymas Polski. Wszystkie te rocznice wpisują się w jubileusz 1050lecia chrztu Polski, który przeżywać będziemy w przyszłym roku, a który wielką klamrą spina niezwykłe dzieje
ponad dziesięciu wieków chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie.
Przygotowując się do kongresu pamiętajmy, że reprezentujemy organizację, u której początków stanęli
wybitni ludzie Kościoła. Pamiętajmy także o słowach, które św. Jan Paweł II skierował do nas podczas
Międzynarodowego Kongresu Akcji Katolickiej w sierpniu 2004 roku: „Patrzenie w przyszłość z odwagą to
postawa, która nie jest owocem wyboru, lecz rodzi ją i konkretyzuje pamięć o bezcennym darze, jakim jest Akcja Katolicka od początku swego
istnienia.” Podczas tegorocznego kongresu Akcja Katolicka, owszem, dokona pewnego podsumowania, bez którego nie sposób odnieść się do
blisko 20-letniej działalności stowarzyszenia. Przede wszystkim jednak odniesie się do poważnych wyzwań, jakie stawia przed katolikami
współczesny świat i do roli, jaką, w tej często trudnej rzeczywistości, dane nam jest wypełniać jako ludziom wiary, którzy każdego dnia,
z odpowiedzialnością i zaangażowaniem, gotowi są podjąć szczytne hasło: Nieśmy Ewangelię Nadziei.

Z

KANCELARII

PARAFIALNEJ

W LIPCU I SIERPNIU 2015:

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą,
dar Życia Bożego otrzymali:
Lena Albiniak, Alan Wojciech Tutka, Nikola Ewa Ziółkowska, Julia Aleksandra Smołaga, Natalia Ewa
Syguła, Jakub Jan Sidwa, Patryk Milczarek, Kryspin Meckier, Fabian Kiełtyka, Mikołaj Kucharczyk,
Zuzanna Otylia Oleksiak, Natalia Ewa Lutomska, Lena Alicja Zdziarska, Zuzanna Magdalena Zyga, Kamila
Anna Włodarczyk, Laura Marzena Stępień.

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Stanisław Janiak, Janina Chmielewska, Czesław Ignaczak, Stanisława Barańska, Bronisław
Krawczyk, Apolonia Mikołajczyk, Zofia Gądek, Emilia Pokorska, Czesława Dauter, Aleksandra
Lubecka, Kazimierz Kralski, Waldemar Cieślak, Franciszek Kośka, Zofia Greszel, Henryk Czuba,
Wanda Ogrodowczyk, Helena Bugaj, Leszek Światły, Ireneusz Jakiel, Pelagia Sobaniec, Kazimierz
Zbrożek, Michał Głowiński, Mieczysław Lasota, Andrzej Jaskuła, Grzegorz Grochala, Andrzej
Wałęsa, Jerzy Jędrzejczyk, Krzysztof Graczyk, Paweł Wawrzonek, Waldemar Wiktorowicz, Marian Marczak, Irena Wurch,
Bożena Borek, Bogumiła Szczepkowska, Pelagia Mielczarek, Jacenty Szewczyk, Grzegorz Trawczyński, Antoni Mazur,
Weronika Titienko, Janina Mazur, Janina Tabara, Bernard Harasimionek, Krystyna Ciechelska, Regina Sajdych

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Jakub Światłowski i Małgorzata
Przesmycka,
Maciej Stasiak i Marzena Majsterek,
Maciej Ratajczyk i Ewa Ziółkowska,

Mateusz Górka i Monika Nowacka,
Mateusz Palutek i Lidia Pyrgiel,
Marcin Kwiatkowski i Natalia Kowalczyk,
Tomasz Wilczek i Aleksandra Krzyżanowska

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
6.30; 7.30; 17.30; 18.00
SOBOTA
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU:
w ostatni piątek miesiąca (25 września) o godz. 18.00
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77
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