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Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu / www.franciszek.org.pl
Do użytku wewnętrznego

Słowo Księdza Proboszcza
Dobiega końca miesiąc sierpień, miesiąc bardzo wielu pielgrzymek na Jasną Górę,
miesiąc uroczystości maryjnych, miesiąc wielu historycznych wydarzeń decydujących
o losach naszej ojczyzny. Nadchodzi miesiąc wrzesień, w którym szczególnie uroczyście
będziemy obchodzić święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Trzynastego dnia tego
miesiąca, jak zwykle możemy uczestniczyć w procesji fatimskiej. Pamiętajmy, że Ona
została dana narodowi polskiemu jako przedziwna pomoc i obrona. Prośmy Ją w tych
nadchodzących dniach, aby pomogła nam przezwyciężyć wszelkie podziały, by nasza
ojczyzna w pokoju i miłości budowała swoją przyszłość.
Ks. Wiesław Dura
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ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
Dzień powszedni albo bł. Anieli Salawy, dziewicy
23. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni
Dzień powszedni albo Najświętszego Imienia Maryi
Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
NMP Bolesnej
Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
24. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI
Dzień powszedni
Świętych Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang
i Towarzyszy
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
Dzień powszedni
Św. o. Pio z Pietrelciny, prezbitera. Pierwszy dzień jesieni
25. NIEDZIELA ZWYKŁA
Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
Dzień powszedni
Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
Św. Wacława, męczennika
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

● Św. Matka Teresa z Kalkuty
● Kącik dla dzieci-Mały Franciszek
● Św. Archanioł Rafał
● FENOMENY NASZEJ WIARY/ks. Paweł Gabara
● Z KANCELARII
● Maryja Królowa Polski, Jej tron i korony
● Dożynki Archidiecezjalne

PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
„Jeśli Częstochowa jest w centrum Polski, oznacza
to, że Polska posiada matczyne serce; oznacza to,
że każdy puls życia złączony jest z Matką Bożą"
… Bardzo mile wspominam fakt,… gdy przeniknął
mnie wzrok Matki, gdy moje oczy spotkały się
z oczyma Madonny, gdy powierzałem Jej sercu to,
co znajdowało się w moim i w waszym sercu. Zachowuję żywą i wdzięczną
pamięć tych radosnych chwil, kiedy także i ja przybyłem jako pielgrzym…” – wspomniał Papież Franciszek swą wizytę
na Jasnej Górze w ubiegłym roku zwracając się do pielgrzymów zgromadzonych na uroczystościach 300-lecia
Koronacji Jasnogórskiego wizerunku Matki Bożej 26 sierpnia 2017 roku
INTENCJA EWANGELIZACYJNA
POWIERZONA APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA NA WRZESIEŃ 2017:
Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo
miłości.

Przypomnienia
o uroczystościach, świętach, rocznicach, jubileuszach, dniach pamięci
W PARAFII, ARCHIDIECEZJI, POLSCE I KOŚCIELE POWSZECHNYM:
► OD WRZEŚNIA WRACAMY DO ZWYKŁEGO PORZĄDKU MSZY ŚWIĘTYCH, czyli wieczorna Msza św.
niedzielna odprawiana będzie o godz. 18.00. Od poniedziałku do piątku Msze św. będą o godz. 6.30, 7.30, 17.30
i 18.00, a w sobotę o godz. 6.30, 7.30, 8.00 i 18.00.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom – w czwartki o godz. 17.30
► ADORACJE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - w każdy czwartek w Kaplicy Matki
Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00. Rozpoczynamy adorację Koronką do
Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę
Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego rozpoczynamy o godz. 17.00. Adoracja trwa do godz. 17.30
► 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
► NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 września, Msza św.- godz. 18.00, procesja ze światłami z figurą Matki
Bożej Fatimskiej
► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ

- PIERWSZY PIĄTEK – 1 września (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). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani
odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem.
- PIERWSZA SOBOTA – 2 września (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny,
w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako
wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
- PIERWSZA NIEDZIELA CZERWCA– 3 września - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakrament. Po
każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.
- PIERWSZY CZWARTEK – 7 września (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów).

► W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU OBCHODZIMY ŚWIĘTA:
NARODZENIA NMP – w piątek 8.09,
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – czwartek 14.09,
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI – w poniedziałek 18.09,
ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY – w czwartek 25.09,
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA w piątek 29.09;
WSPOMINAMY: Bł. Bronisławę, Św. Jana Chryzostoma, Najświętszą Maryję Pannę Bolesną, Świętych męczenników
Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, Św. Stanisława Kostkę, Świętych Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy, Św. o. Pio z Pietrelciny, bł. Władysława z Gielniowa, Św. Wincentego a Paulo, Św. Wacława,
męczennika i Św. Hieronima.(patrz kalendarium na 1 str.)
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► Jak już wiemy, późnym wieczorem 14. sierpnia ok. godz. 22.00, wybuchł pożar dzwonnicy naszego

kościoła. W dniu 17. sierpnia br. wszczęto przez policję dochodzenie. O jego zakończeniu wszystkich
parafian powiadomimy. Spłonęły elementy drewniane potrzebne do budowy ołtarzy w Uroczystość
Bożego Ciała, Grobu Pańskiego i Żłóbka, kable zasilające dzwonnicę, szafy, w których umieszczone
były elementy zasilające dzwony i zegary. Spłonęły również zegary i drzwi wejściowe do dzwonnicy.
Zanim otrzymamy pieniądze z ubezpieczenia chcemy przystąpić do prac, by jak najszybciej dzwonnica
mogła spełniać swoją funkcję. Jeśli ktoś będzie chciał nam pomóc będziemy bardzo wdzięczni. Przy
wyjściu z kościoła wyłożone są koperty, w które możemy wkładać ofiary. Koperty można będzie
składać na tacę lub w kancelarii parafialnej. Za zrozumienie wyrażamy naszą chrześcijańską
wdzięczność.
► 1 września (piątek)
- 78.rocznica wybuchu II wojny światowej. Dzień Weterana. Zapraszamy na Mszę św. o godz.
18.00. Polećmy Bogu tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny i prośmy o pokój tak bardzo
potrzebny w dzisiejszym świecie. W Bazylice Archikatedralnej - Msza Św. o godz. 18.00.
w intencji poległych podczas wojny oraz ludności cywilnej, która utraciła życie w następstwie działań
wojennych.
► 2 września (sobota)

– Imieniny obchodzi Ks. Stefan Bujak, wikariusz naszej parafii, opiekun
Liturgicznej Służby Ołtarza i rodziny Franciszkańskiej, organizator pielgrzymek do
ziemi Świętej i Fatimy.

Z okazji imienin Księdzu Stefanowi składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, radości w Panu, owocnej służby kapłańskiej i duszpasterskiej,
błogosławieństwa Bożego oraz wielu darów Ducha Świętego
Z darem modlitwy, w imieniu wszystkich parafian
- zespół redakcyjny „Głosu Świętego Franciszka”.
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie w dniu 2.09.17 o godz. 6.30.
► 4 września ( poniedziałek)
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 20117/2018. Z tej racji Msza św. dla dzieci, młodzieży,
rodziców, katechetów i nauczycieli z obrzędem błogosławieństwa dzieci i młodzieży zostanie odprawiona o godz. 8.00.
Pamiętajmy o modlitwach w ich intencji. Wszystkich, którym zależy na chrześcijańskim wychowaniu serdecznie na Eucharystię
zapraszamy.

„TORNISTER PEŁEN UŚMIECHÓW”
Zakończyła się kampania charytatywna Caritas Archidiecezji Łódzkiej, pod hasłem
„Tornister pełen uśmiechów”, której celem było skompletowanie i przekazanie
najuboższym dzieciom z archidiecezji łódzkiej wyprawek szkolnych. Tornistry
i plecaki zakupione zostały przez Caritas ze środków pozyskanych z 1% podatku.
Podarujmy im Tornister Pełen Uśmiechów! Na przełomie lipca i sierpnia do 37
parafii archidiecezji łódzkiej trafiło prawie 1200 pustych tornistrów. Przez cały sierpień
parafianie mogły odbierać tornistry i wypełniać je artykułami szkolnymi. Każdy plecak
i tornister oznaczony był imieniem i wiekiem dziecka oraz zawierał listę niezbędnych

artykułów szkolnej wyprawki. Nasi parafianie wyposażyli 40 takich tornistrów. 35 z nich
trafiło bezpośrednio do dzieci z terenu parafii ze szkół podstawowych numer 7, 42 i 138.
5 tornistrów członkinie Parafialnego Koła Caritas przekazały do Punktu Pomocy Charytatywnej
łódzkiej Caritas dla ich najmłodszych podopiecznych.
► 5 września (wtorek)
– 20 rocznica śmierci Matki Teresy z Kalkuty.
- Koncert „Łódź pamięta” o godz. 20.00 w Kościele Wniebowzięcia NMP , w którym wystąpi kantorka
z Nowego Jorku – Monika Krajewska i Chór Dziecięcy Miasta Łodzi. Wykonają oni pieśni z przesłaniem pokoju
w różnych językach. Będą też wizualizacje przygotowane specjalnie do wnętrza świątyni mariackiej.
29 sierpnia minęła 73 rocznica likwidacji Litzmannstadt Getto, czyli dzielnicy żydowskiej utworzonej na terenie Bałut i Starego
Miasta w Łodzi w czasie II Wojny Światowej. Z kolei we wrześniu mija 75 lat od tzw. Wielkiej Szpery, akcji wywiezienia
z getta ponad 15 tys. osób, w tym prawie wszystkie dzieci do 10 roku życia.
Kościół Wniebowzięcia NMP odgrywał znaczącą rolę w historii getta. Stał przy nim charakterystyczny most przez
który ludzie przedostawali się z jednej strony getta na drugą. Z kolei dom parafialny był bardzo trudnym symbolem. Niemcy
umieścili w nim posterunek niemieckiej policji kryminalnej. Dlatego tak często przyjeżdżają tu wycieczki, które te miejsca
oglądają i o nich mówią. W bocznej nawie świątyni można oglądać wystawę archiwalnych fotografii ze zbiorów Archiwum
Państwowego w Łodzi.
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► 8 września (czwartek) - ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.
Idzie Matka Boska Siewna po jesiennej roli
Sieje ziarno w ziemię czarnśą w złotej aureoli
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja przekazuje, że Jej rodzicami byli św.
Anna i św. Joachim. 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. W kościołach – obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion.
- 5.rocznica objęcia Archidiecezji i ingresu do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Dewizą biskupią Pasterza Kościoła Łódzkiego są słowa Scire
Christum (Znać Chrystusa). Obecnie abp Marek Jędraszewski jest Metropolitą
Krakowskim, a pełniącym obowiązki arcybiakupa łódzkiego jest bp. Marek
Marczak
- 300 ROCZNICA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ.
8 września 1717, w święto Narodzenia Matki Bożej koronami papieskimi Klemensa XI ukoronowany
został obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Tego dnia zgromadziła się w Częstochowie spora liczba
pielgrzymów. Był to w owym czasie pierwszy przypadek koronacji świętego obrazu znajdującego się
poza terenem Italii.
- ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU 300-LECIA KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI
BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ: - o godz. 19.00 na Jasnej Górze – Msza św. pod przewodnictwem
J.E. Ks. Kard. Stanisława Ryłko, Archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie.
► 10 września (niedziela)
- 140. ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W GIETRZWAŁDZIE. O godz. 11.00
odprawiona zostanie główna msza św. jubileuszowa przy źródełku. Na uroczystości w gietrzwałdzkim
sanktuarium będzie obecny cały episkopat i najwyższe władze państwowe.
► 13 września (środa) - 100 ROCZNICA PIĄTEGO OBJAWIENIA SIĘ MATKI BOŻEJ W
FATIMIE
13 września 1917 r. w miejscu objawień było już od 15 do 20 tysięcy osób. Najświętsza Dziewica
przemówiła w ten sposób: - Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, aby uprosić
koniec wojny. W październiku ukaże się również Pan Jezus, Matka Boża pod
wezwaniem Bolesnej i Karmelitańskiej oraz św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, aby
pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych umartwień, ale nie musicie
spać ze sznurami. Noście je tylko w dzień. Łucja: Proszono mnie, abym poprosiła
Panią o wiele rzeczy: uzdrowienie kilku chorych, uzdrowienie głuchoniemego. Matka Boża: Tak,
niektórych uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Potem zaczęła się
unosić do nieba i znikła na firmamencie.
► 14 września (czwartek)
- ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
- 70 rocznica urodzin Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
- Pielgrzymka biegowa Akcji Katolickiej ku czci męczenników stanu wojennego. Zakończenie przy grobie bł.
Ks. Jerzego Popiełuszki
► 15 września (piątek) - Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
► 17 września (niedziela)
- 77. Rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Dzień Golgoty Wschodu (Dzień Sybiraka)
Bazylika Archikatedralna, Msza św. o godz.19.00
- 4. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Konrada Krajewskiego, Papieskiego Jałmużnika
- Niedziela Środków Społecznego Przekazu -Polecamy w modlitwach pracowników mediów, by byli
strażnikami prawdy i chrześcijańskiej miłości.
- Rozpoczyna się 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).
► 18 września (poniedziałek) – ŚWIĘTO ŚW. STSNISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA
POLSKI, DZIECI I MŁODZIERZY. Odpust w Archikatedrze
► 21 września (czwartek) - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
- Rozpoczęcie SYNODU ARCHIDIECEZJALNEGO, Bazylika Archidiecezjalna, Msza św. godz. 12.00

Archidiecezjalny Synod Duszpasterski, ma nas przygotować do obchodów stulecia istnienia Diecezji Łódzkiej
i ma mieć przede wszystkim charakter duszpasterski. W ciągu trzech lat jego trwania ma zostać podjęta przez
kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich pogłębiona refleksja odnośnie do trzech
fundamentalnych obszarów zaangażowania duszpasterskiego: odnośnie do młodzieży (2017-2018), rodziny
(2018-2019) i parafii (2019-2020). Pierwszy etap Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej trwać będzie
od września 2017 do czerwca 2018 roku. Będzie się on odbywał pod hasłem: „Młodzież nadzieją Kościoła
Łódzkiego”. Hasło to nawiązuje do słów świętego Jana Pawła II wypowiedzianych podczas inauguracji jego
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pontyfikatu.
- Dzień Modlitwy o Pokój – ekumeniczne święto z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w ramach dekady Kościołów
„Przezwyciężania przemocy” obchodzone corocznie 21 września.
► 22 września (piątek) - PIERWSZY DZIEŃ JESIENI
► 23 września (sobota) - Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie w Poznaniu pod hasłem JESTEŚMY NAPEŁNIENI
DUCHEM ŚWIĘTYM. Konferencja w Poznaniu organizowana jest przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu
► 25 września (poniedziałek)
- 12.rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Łaskiej
- 120.rocznica śmierci czcigodnej sługi Bożej Wandy Malczewskiej (zm. w 1896 roku)
► 27 września (środa) - 405 rocznica śmierci Piotra Skargi
Piotr Skarga herbu Pawęża, SJ, inna forma nazwiska: Piotr Powęski, (ur. 2 lutego 1536 w Grójcu, zm.
27 września 1612 w Krakowie) – polski jezuita, teolog, pisarz i kaznodzieja, czołowy polski
przedstawiciel kontrreformacji, kaznodzieja nadworny Zygmunta III Wazy, rektor Kolegium
Jezuitów w Wilnie, pierwszy rektor Uniwersytetu Wileńskiego. Sługa Boży. Autor Żywotów świętych i
Kazań sejmowych.
- 78. rocznica powołania Polskiego Państwa Podziemnego
Polskie Państwo Podziemne (PPP) – tajne struktury państwa polskiego, istniejące w czasie II wojny światowej podległe
Rządowi RP na uchodźstwie. Było systemem władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie
okupowania terytorium narodowego przez III Rzeszę i ZSRR. Istniało od 27 września 1939 roku (utworzenie Służby
Zwycięstwu Polski (SZP)) do 1 lipca 1945 (samorozwiązanie Rady Jedności Narodowej i Delegatury Rządu na Kraj w związku
z wycofaniem uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie).
► 28 września (czwartek)
- 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. Organizatorami akcji są Polska i Haiti
- 30 rocznica śmierci Romana Brandstaettera
Roman Brandstaetter – polski pisarz, poeta, dramaturg i tłumacz. Znawca Biblii. Urodził się. 3 stycznia
1906 r. w żydowskiej rodzinie inteligenckiej w Tarnowie. Zmarł 28.09.1987 w Poznaniu. Studiował
filozofię i filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Krótko po wybuchu II wojny światowej Roman
Brandstaetter przeniósł się do Wilna, a stamtąd do Jerozolimy. Czas pobytu Brandstaettera w Jerozolimie
był okresem przełomowym w jego życiu, gdyż wtedy przeszedł na wiarę katolicką.
► 29 września (piątek)
- 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.
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
- 135 rocznica urodzin Janiny Porazińskiej.
Janina Porazińska - pisarka, autorka książek dla dzieci urodziła się w Lublinie 29.09. 1882, zmarła
3 listopada 1971 w Warszawie. W okresie okupacji działaczka podziemia oświatowego i kulturalnego. Pisarka
rozmiłowana była w polskim folklorze i w oparciu o niego pisała własne poezje i baśnie. Ważne dzieła: Psotki
i śmieszki, Baśń o siedmiu krukach, Za górami... za lasami..., Kto mi dał skrzydła, I w sto koni nie dogoni
► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:

AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej po mszy św. w drugi i ostatni czwartek
miesiąca. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha

CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru w każdą
niedzielę o godz. 9.30 oraz w inne święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina Twardowska –
organistka.

SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00

ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. Spotkania ministrantów - w każdą sobotę o godz.
9.00.

ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.

DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego w Łaskowicach

RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak

PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura

► POLECANE STRONY INTERNETOWE:
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/
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Św. Matka Teresa z Kalkuty
5 września

W tym roku przypada 20 rocznica śmierci Matki Teresy z Kalkuty.
Właściwie nazywała się Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r.
w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Mając 18 lat Agnes
wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała do Indii. Składając
pierwsze śluby zakonne w 1931 r., przyjęła imię Maria Teresa od Dzieciątka
Jezus. Sześć lat później złożyła śluby wieczyste. Przez dwadzieścia lat w
kolegium sióstr w Entally, na wschód od Kalkuty, uczyła historii i geografii
dziewczęta z dobrych rodzin. W 1946 r. zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i
postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad
najuboższymi. W 1948 r., po 20 latach życia zakonnego, postanowiła opuścić
mury klasztorne. Chciała pomagać biednym i umierającym w slumsach Kalkuty.
Przez dwa lata oczekiwała na decyzję władz kościelnych, by móc założyć własne
Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na sari - tradycyjny strój
hinduski. 7 października 1949 r. nowe zgromadzenie zostało zatwierdzone przez
arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu 12 sióstr złożyło pierwszą
profesję zakonną 12 kwietnia 1953 r., a założycielka złożyła profesję wieczystą jako Misjonarka Miłości. 1 lutego
1965 r. zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Obecnie w ponad 560 domach w 130
krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź męska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w 20 krajach. Strojem
zakonnym sióstr jest białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach. Matka Teresa zmarła w opinii świętości w
wieku 87 lat na zawał serca w domu macierzystym swego zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 r.
Jej pogrzeb w dniu 13 września 1997 r., decyzją władz Indii, miał oprawę należną osobom zajmującym
najważniejsze stanowiska w państwie. Na prośbę wielu osób i organizacji św. Jan Paweł II już w lipcu 1999 r.,
a więc zaledwie w 2 lata po jej śmierci, wydał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, chociaż przepisy
kościelne wymagają minimum 5 lat od śmierci sługi Bożego na podjęcie takich działań. Proces na szczeblu
diecezjalnym zakończono już w 2001 r. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego
pontyfikatu św. Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r. Kanonizacja Matki Teresy odbyła się w ramach
obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Świętego Roku Miłosierdzia w Watykanie 4 września 2016 r., a dokonał jej
papież Franciszek.
http://brewiarz.pl

Św. Archanioł Rafał

29 września

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA
I RAFAŁA
Św. Archanioł Rafał (Rafael) obok Michała i Gabriela jest jednym
z trzech znanych z imienia aniołów.
Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu
aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański"
(Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera
pospolite
imię
Azariasz
i
ofiarowuje
młodemu
Tobiaszowi
wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę.
Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona
Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię
Rafael oznacza "Bóg uleczył". W VII w. istniał już w Wenecji kościół
ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii
ogłosiło go swoim patronem. Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć
Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża.
Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów,
pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.
W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako
młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła - tunice
i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy
ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem
i globem.
Postać Św. Michała Archanioła przedstawiona była już w 48 numerze naszej gazetki (Głos Świętego Franciszka, Wrzesień
2014). Św. Archanioła Gabriela opisywaliśmy w rok temu w 72 numerze gazetki

http://brewiarz.pl
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Ks. Paweł Gabara, Izabela Rutkowska

FENOMENY NASZEJ WIARY (cz. 3)
Objawienia, uzdrowienia,
charyzmatycy
6. Jak rozumieć tzw. odpoczynek w Duchu? Nagle ktoś
modlący się obok nas upada na posadzkę i sprawia
wrażenie nieprzytomnego, w pierwszym odruchu
chcemy go reanimować, a po chwili on podnosi się i sprawia wrażenie najszczęśliwszego człowieka na
świecie.
W Polsce spotkamy wiele określeń pewnego fenomenu, który towarzyszy modlitwie wspólnot
charyzmatycznych, a który określa się „spoczynkiem w Duchu Świętym” lub też „zaśnięciem w Duchu”.
Zjawisko to jest działaniem Bożego Ducha, chociaż może się zdarzyć, że będzie to również działanie zła,
podjęte po to, by osoba nie została uwolniona, np. podczas modlitwy egzorcyzmu. Przeczytałem kiedyś
wspaniałą książkę Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch ks. Jana Reczka, w
której autor wyjaśnia, że tzw. spoczynek w Duchu Świętym jest łaską
wypływającą z modlitwy. Wielokrotnie byłem świadkiem takich wydarzeń i
przyjmując je na ludzką logikę, zawsze zastanawiałem się jak to jest, że ludzie
– podkreślam, podczas modlitwy – nagle upadają na ziemię i nigdy się nie
ranią. Myślę, że w momencie spoczynku wola człowieka jest poddana sile,
która ją przekracza, czyli Bożej łasce. Osoby doświadczające spoczynku
opisują to doświadczanie, jako pełne miłości i ciepła dotknięcie Boga,
przejawiające się wewnętrznym, wręcz błogim pokojem.
Należy jednak podkreślić, że sam spoczynek nie jest celem samym w
sobie, lecz narzędziem działającego Boga. O tym świadczy fakt, że wydarza
się on podczas liturgii z modlitwą o uzdrowienie,
modlitwą wstawienniczą, przebłagalną, uwielbienia,
czyli w sytuacji, kiedy wyraźnie wzywany jest Duch
Święty. Stanu spoczynku w Duchu Świętym
doświadczają zazwyczaj osoby, wobec których
praktykowany jest modlitewny gest włożenia rąk,
ale nie tylko, doświadczają go także ludzie, których błogosławi się Najświętszym Sakramentem oraz ci,
którzy przyjęli Jezusa w komunii świętej.
Oczywiście, nasuwa się pytanie, jak należy reagować, jeżeli jesteśmy świadkami takiego
wydarzenia? Przede wszystkim nie powinniśmy wpadać w histerię i przerywać swojej modlitwy. Z drugiej
strony bądźmy pewni, że organizatorzy modlitewnego spotkania są przygotowani na to, by reagować
w sytuacjach ich niepokojących.
7. W latach 80-tych XX w. doświadczaliśmy wielkiego rozwoju Odnowy w Duchu św. Nowe formy
modlitwy, entuzjazm, otwarcie na dary Ducha św. Niektórzy mówili o wiośnie Kościoła, inni obwiniali tę
wspólnotę o nadmierne przywiązanie do niesamowitych łask. Czy słusznie? Może taka po prostu jest
natura człowieka, że potrzebuje doświadczać Boga w sposób wyjątkowy?
Określeniem „Wiosna Kościoła” nazwał Jan Paweł II odnowę Kościoła, która ma nastąpić poprzez
nową ewangelizację. Co cieszy – powiedział również Papież – że dokona się to przy znaczącym udziale
wspólnot świeckich. Mówię o tym dlatego, że nie należy tego pojęcia przypisywać jedynie Odnowie
w Duchu Świętym i że warto wiedzieć, iż ruchów odnowy, wspólnot, stowarzyszeń, które dziś kształtują
Kościół katolicki w Polsce jest ok. 150. Rozkwit tych wspólnot jest wielkim dobrem Soboru Watykańskiego
II, który dostrzegł potrzebę głębszego i owocniejszego zaangażowania osób świeckich w życie Kościoła.
Oczywiście, jest jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o otwartość duszpasterzy na osoby świeckie, ale
ostatnie lata przekonują księży, że bez zaangażowania laikatu w kształtowanie się duszpasterstwa nasze
parafie spustoszeją.
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Proszę zauważyć, że jednym z ważnych zadań Kościoła po
soborze jest umiejętność odczytywania znaków czasu. Uważam, że
świetnie robi to papież Franciszek, choć niekiedy poprzez swoje
działania naraża się na niezrozumienie i krytykę. Myślę, że generalnie
wszelkiego rodzaju nowości są przyjmowane z ostrożnością,
a niekiedy i nieufnością. Tak się również dzieje w Kościele i odnosi
się to także do różnych form pobożności. Zwróćmy uwagę, że w
ostatnich latach bardzo popularny stał się udział w tzw. Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej. Zgodzę się z tymi, którzy krytykują nazwę tej
duszpasterskiej inicjatywy, bo przecież Droga Krzyżowa Jezus sama
w sobie była czymś, co na sposób ludzki przekracza naszą wyobraźnię
i zrozumienie. My wiemy, że pojęcie „ekstremalna” odnosi się do
formy jej celebrowania i w tym znaczeniu jest ona jakąś nową formą
przeżywania Męki Pańskiej. Pocieszające jest to, że w różnych
miejscach Polski, i nie tylko Polski, uczestniczy w niej tyle tysięcy
osób, ale jednocześnie trzeba podkreślić, że kolejne setki tysięcy wiernych w każdy piątek okresu wielkiego
postu uczestniczą w nabożeństwie w swoich parafialnych Kościołach. W podobny sposób spoglądam na
różnego rodzaju modlitwy, formy nabożeństw, które są celebrowane w różnych wspólnotach. Jeżeli są one
zatwierdzone przez Kościół, to nie należy się ich w żaden sposób obawiać. A o tym, że nasza ludzka natura
potrzebuje nowych form przeżywania doświadczenia Boga, nie mam wątpliwości.

Maryja Królowa Polski, Jej tron i korony
Koronacja papieskimi koronami
8 września 1717 roku Papież Klemens XI ufundował
i polecił nałożyć korony na jasnogórski obraz Matki Bożej. Było to
wydarzenie w tamtym czasie niecodzienne, gdyż był to pierwszy
przypadek koronacji świętego obrazu poza terenem Italii. Można by
sądzić, że od tej chwili Maryja stała się dla naszego narodu Matką
i Królową. Jednak nie została Ona królową Polski na skutek
dokonanej koronacji, lecz przeciwnie – nałożenie koron
usankcjonowało fakt jej wieloletniego już królowania.

Śluby króla Jana II Kazimierza Wazy
60 lat wcześniej 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz
w katedrze we Lwowie wraz z biskupami i senatorami w obecności
papieskiego legata składał swe śluby przed obrazem Matki Boskiej
Łaskawej i ogłosił Maryję Królową Korony Polskiej. Tego dnia po
raz pierwszy podczas odmawiania Litanii Loretańskiej padło
trzykrotnie wezwanie: Królowo Korony Polskiej – módl się za nami.
Autorem ślubów lwowskich był jezuita, wielki patriota i męczennik za wiarę, święty Andrzej Bobola. Ale
skąd Andrzej Bobola wiedział, że Maryja ma być Królową Polski?
Historycznie czasy były trudne. Jedynym dużym miastem nie zajętym przez obce wojska był Lwów. Dlatego
tam król składał śluby. Za panowania Jana II Kazimierza Wazy Rzeczpospolita toczyła ciężkie boje najpierw
z wewnętrzną rebelią Chmielnickiego, później z moskiewskimi schizmatykami, wreszcie z protestanckimi Szwedami,
którzy niczym potop zajęli i zniszczyli cały kraj. Wtedy zarówno król Jan Kazimierz jak i jezuicki zakonnik Andrzej
Bobola wiedzieli, za sprawą pewnych objawień, że tylko Maryja jako Królowa Polski może pomóc w trudnej sytuacji.
Wiedział też papież, do którego król zwrócił się o pomoc, i który odpowiedział mu odwołując się do tych objawień:
Dlaczego zwracasz się o pomoc do mnie?...Maryja Was wyratuje. Toć to Polski Pani. Jej się poświęćcie, Jej oficjalnie
ofiarujcie, Ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała.

Objawienia
O jakich objawieniach wiedzieli Król, Andrzej Bobola i papież? Ich historia sięga lat jeszcze wcześniejszych
i jest niezwykle pasjonująca. Cofnijmy się jeszcze o kolejne prawie 100 lat i przenieśmy się do Rzymu w czasy
św. Stanisława Kostki. Mistrzem nowicjatu, świadkiem życia Stanisława był wtedy jezuita o. Juliusz Mancinelli. Był
on pod wielkim wrażeniem wydarzeń towarzyszących życiu i niezwykłej śmierci młodego polskiego zakonnika
(Stanisław Kostka zmarł o północy w wigilię święta Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia 1568 r, przepowiadając
8
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wcześniej swoją śmierć). W latach 1585-1586 o. Juliusz Mancinelli znalazł się w Polsce. Przebywał w Kamieńcu
Podolskim i Jarosławiu. Był wielkim czcicielem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i odznaczał się wielkim
nabożeństwem do naszych świętych Stanisławów Biskupa i wspomnianego Stanisława Kostki. Nie przypuszczał
wtedy, że powróci na ziemie polskie po 25 latach, jako już sędziwy siedemdziesięciotrzyletni starzec, przemierzając
drogę pieszo !!! A jak do tego doszło?
Otóż 14 sierpnia 1608 roku w 40 rocznicę śmierci Stanisława Kostki modlił się w swoim jezuickim
klasztorze w Neapolu. Wtedy objawiła mu się Maryja z Dzieciątkiem na ręku i klęczącym u Jej stóp Stanisławem
Kostką. Wyszeptał: O Królowo Wniebowzięta, módl się za nami! Wtedy Matka Boża zapytała: Czemu nie nazywasz
Mnie Królową Polski?
Po tym wydarzeniu, po zbadaniu sprawy objawienia i za pozwoleniem przełożonych w 1610 roku o. Juliusz
poinformował o treści objawień swego przyjaciela jezuitę, Polaka z prośbą , by przekazał je królowi. W ten sposób
wieść się rozeszła, że sama Bogurodzica kazała się nazwać królową Polski. O. Juliusz kierowany wewnętrzną
potrzebą udał się w pieszą pielgrzymkę do Polski. Dotarł do Krakowa i tam 8 maja 1610 roku na Wawelu objawiła mu
się ponownie Maryja mówiąc: Jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi.
Trzecie objawienie Królowej Polski miało miejsce znów w Neapolu czterysta lat temu w 1617 roku
15 sierpnia. Wtedy Matka Boża przepowiedziała mu również, że za rok ujrzy Ją w chwale Nieba. Tu jednak, na ziemi
nazywaj mnie zawsze Królową Polski – powiedziała. Ojciec Mancinelli przekazał listownie treść ostatniego
objawienia ojcu Mikołajowi Łęczyckiemu z Wilna. Zgodnie z przepowiednią, dokładnie rok po ostatnim objawieniu
i 50 lat po śmierci św. Stanisława Kostki w roku 1618 w uroczystość Wniebowzięcia Maryja wzięła do Nieba swego
wiernego sługę Juliusza.
Treść objawień, jakich doświadczył włoski jezuita, musiała więc być znana również
jezuicie Andrzejowi Boboli i była jednym z głównych powodów decyzji Króla Jana II
Kazimierza Wazy ogłoszenia Najświętszej Maryi Panny Królową Narodu i państwa Polskiego.
Było to też po cudownej obronie Jasnej Gór, za którą Jan Kazimierz dziękował Najświętszej
Dziewicy.

Korona na wieży kościoła Mariackiego
Z opisanymi tu wydarzeniami ma też związek korona znajdująca się na wieży kościoła
Mariackiego w Krakowie, którą do dziś możemy tam oglądać. Na pamiątkę maryjnych
objawień, których doświadczył o. Juliusz Mancinelli, Kraków uczynił Ją swą Królową
i w dziesiątą rocznicę śmierci wizjonera w 1628 roku, w uroczystość Wniebowzięcia NMP
umieścił pozłacaną koronę na wieży kościoła Mariackiego. Obecna korona pochodzi z roku
1666. Zamontowano ją tam w dziesiątą rocznicę Ślubów Lwowski .

Korony klementyńskie
Powróćmy do historii samych koron Klementyńskich zawieszonych na jasnogórskiej
ikonie Maryi. Korony te od 1717 r. do 1909 r. zdobiły Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Tegoż roku w nocy z 22
na 23 października korony Klementyńskie zostały skradzione z Obrazu wraz z figurami aniołów i tzw. sukienką
perłową Matki Bożej. Okoliczności kradzieży dotąd nie wyjaśniono. Druga koronacja koronami papieskimi miała
miejsce 22 maja 1910 roku. Były to korony Piusa X, a 1 kwietnia 2005 roku św. Jan Paweł II, dzień przed śmiercią
ofiarował i zdążył poświęcić nowe złote korony dla obrazu Matki Bożej
Królowej Polski.
Powstała jednak myśl, by na trzechsetlecie koronacji odtworzyć
skradzione pierwsze korony papieskie.
Aż 300 niebieskich topazów, 105 prawdziwych pereł,
12 mieniących się złotych gwiazd i wiele innych elementów jubilerskich,
wszystko ręcznie robione znalazło się na nowych koronach dla Matki
Bożej Częstochowskiej. Są one repliką papieskich koron ofiarowanych
przez Klemensa XI dokładnie 300 lat temu.
I w tym miejscu historia koron zatacza koło i wędruje do …
Italii. Autorem współczesnych koron jest Michele Affidato, mistrz
złotnictwa z Włoch, a fundatorem włoska diecezja Crotone, z której
pochodzi i gdzie od XII wieku podobnie jak na Jasnej Górze czczony jest obraz Matki Bożej w sanktuarium Madonna
di Capocolonna .
W Polsce Jasna Góra jest głównym sanktuarium, gdzie Maryja czczona jest jako Królowa Polski. Warto
jednak wspomnieć, że ten tytuł odbiera Matka Boża również w Wilnie, Rokitnie czy Licheniu.
Warto też sobie uświadomić przybywając na Jasną Górę na swoje duchowe spotkanie z Tą, która ma tu nie
tylko swój obraz, ale jest obecna jako Królowa Polski, że objawiła się w Italii, królową została ogłoszona we Lwowie,
tron obrała sobie tu, na Jasnej Górze, a koronowana była przez samych papieży.
Maria Mazurkiewicz
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Głos Akcji Katolickiej – Dożynki Archidiecezjalne
W miesiącach wakacyjnych wiele było
wydarzeń, uroczystości pielgrzymek i wycieczek w
których uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej.
Widzieliśmy się na szlaku pieszej pielgrzymki na
Jasną Górę, Oddział z par. Matki Bożej Dobrej
Rady w Zgierzu prowadził półkolonie dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej,
uczestniczyliśmy w uroczystościach 300 – lecia Koronacji Obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej. Członkowie AK z panią Prezes Marianną Strugińską –
Felsztyńską (na zdjęciu z zakonnikami) uczestniczyli w Archidiecezjalnym
Święcie Plonów. Warto przybliżyć tą barwną uroczystość naszym
czytelnikom, gdyż Archidiecezja Łódzka to nie tylko miasto, ale rozległe i
piękne rejony rolnicze.
Tegoroczne
dożynki archidiecezjalno –
gminne odbyły się 20.08. w
Widawie. Widawa to dawne
miasteczko założone przez
Widawskich, posiadające
prawa miejskie w latach
1388-1870. To tu znajduje
się główne skupisko obiektów zabytkowych tego terenu, w tym
m.in.
zespół
dawnego
klasztoru Bernardynów, na
który składają się: barokowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz
klasztor fundacji Wężyków (właścicieli Widawy w XV – XVII stuleciu),
wzniesiony w 1638 r. i przebudowany w XVIII stuleciu.. W tym roku Kościół
Podwyższenia Krzyża obchodzi 600 lecie istnienia.
Organizatorami tegorocznych dożynek byli wójt gminy Michał
Włodarczyk oraz proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża, Jarosław Leśniakarchidiecezjalny duszpasterz rolników. Patronat honorowy sprawował minister
rolnictwa i rozwoju wsi. Uroczystej Mszy św. przewodniczył administrator
archidiecezji łódzkiej bp Marek Marczak. Przybyli na nią parlamentarzyści,
władze wojewódzkie i samorządowe, liczne organizacje, rolnicy z pięknymi
wieńcami. W homilii Ksiądz Biskup przypomniał historię święta plonów
dożynkowych od-XVI wieku. Po II wojnie światowej – dożynkowe święta
miały wymiar ideologiczny. Od 1980 roku obchodzone jest święto
dziękczynienia Bogu. Wspomniał rolę chłopskich synów w dochowaniu
wierności Polsce i ich rolę w budowaniu państwa polskiego. Podziękował też
za wiarę ludzi mieszkających na wsiach.
Na zakończenie Mszy Św. poświęcono wieńce dożynkowe. Następnie
piękny i kolorowy korowód dożynkowy przeszedł na miejsce dalszych uroczystości, na część obrzędową, podczas
której nie było końca podziękowaniom i słowom uznania, skierowanym do rolników. Nie zabrakło również
tradycyjnego dzielenia chleba pomiędzy zebranymi oraz występów lokalnych zespołów
folklorystycznych
http://archidiecezja.lodz.pl (Fot. Maria Niedziela)
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Selfie z Maryją
Drogie Dzieci.
Wakacje
już
za
Wami,
ale
oczywiście trwa jeszcze wakacyjny konkurs pod hasłem
SELFIE Z MARYJĄ. Waszymi pracami mogą być zdjęcia,
selfie, lub rysunki odzwierciedlające Wasze wakacyjne
spotkania z Matką Bożą w jej sanktuariach, na różnych
uroczystościach, przy małych kapliczkach. Na Wasze prace
czekam do 22 września, a rozstrzygnięcie konkursu będzie w
ostatnią niedzielę miesiąca 24 września po mszy św. o godz. 11.00.
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 Waszego patrona, który nazywa się Stanisław Kostka, Zainteresujcie się jego historią.
Opowiedzcie ją swoimi ilustracjami. Każdej pracy nadajcie jakiś tytuł, np.: Staś w domu rodzinnym, Staś
w Wiedniu, Ucieczka do Rzymu, Staś jezuitą, Śmierć Stasia itp.
Rysunki z życia św. Stanisława Kostki, młodego chłopaka, który został świętym, patronem Polski i
młodzieży
nagrodzone
zostaną
w
ostatnią
niedzielę
października..
Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W LIPCU I SIERPNIU 2017:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Gabriela Małgorzata Drutowska, Mia Justyna Bartosz, Kinga Anna Janus, Nina Skotak, Jakub Gerard Szmich,
Bruno Jakub Oplustil, Filip Sebastian Mazur, Natalia Raczyńska, Maja Arlena Łukasiewicz, Natalia Zuzanna
Muszyńska, Konrad Jacek Brzuska, Jan Franciszek Matusiak, Antonina Hanna Syta, Gustaw Jan Ziółek, Zofia
Wiśniewska, Amelia Tomczak, Michał Patryk Litke, Zofia Sandra Marchel, Zuzanna Rozalia Kozłowska,
Kalina Komorowska, Kamil Jadczak, Monica Nicola Celmerowski, Olivia Madison
Celmerowski;

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Marianna Łukowska, Henryka Siwczak, Stefan Królak, Marianna Żebrowska, Władysław Cyboroń, Krystyna
Młynarska, Alfreda Furmanek, Piotr Cisek, Jadwiga Krawczyk, Weronika Świercz, Henryka Tomalczyk, Karol
Adamko, Jan Roman, Andrzej Trociński, Czesław Olechnowicz, Marian Waligóra, Anna Waliszek, Henryk Kalista,
Zbigniew Cieślak, Ireneusz Jóźwiak, Jan Ciach, Andrzej Markwant, Dariusz Wilkowski, Eugenia Jaroszyńska, Helena
Milczarek, Zofia Gołąb, Marianna Kudaj, Edward Wypłosz, Ilona Żochowska, Grażyna Socha, Zdzisław Gumiński, Robert
Lewandowski, Adam Golec;

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Kamil Kaźmierski i Elżbieta Stępińska,
Piotr Stawirej i Iwona Filipowska,
Piotr Klimczak i Marta Skibińska,
Przemysław Szwarc i Jolanta Gluba,
Sławomir Lipowski i Marta Krawczyk,
Maciej Pikuła i Agata Garbiec,
Rafał Kugaudo i Agnieszka Tkaczyk,
Jarosław Nowak i Izabela Ogórek,
Arkadiusz Przybysz i Dorota Marciniak, Bartłomiej Pawłowski i Magdalena Sońta,
Sebastian Szymczak i Marta Jakóbczak, Piotr Janik i Małgorzata Dyrda;

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

7.00;

8.00;

9.30;

6.30; 7.30; 17.30
6.30; 7.30; 8.00;
11.00 (z udziałem dzieci); 12.30;

18.00
18.00
18.00

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (29 września o godz. 18.00)

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

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00

KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie:

9.00-12.00; 15.00-17.00;
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MIGAWKI Z WYDARZEŃ PARAFIALNYCH:
PROCESJA FATIMSKA - 13 lipca 2017

PROCESJA FATIMSKA – 13 SIERPNIA 2017
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