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Głos Swiętego Franciszka
DO UZYTKU WEWŃĘTRZŃEGO WSPOLŃOTY PARAFIALŃEJ

STR. 2

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Moi drodzy parafianie, sympatycy naszej parafii i naszego czasopisma parafialnego.
Witam Wszystkich! Za nami czas wakacji, a rozpoczął się nowy rok szkolny 2021/2022;
jaki będzie czas pokaże, ufamy że będzie dobrze.
Proszę, abyście w modlitwach zanoszonych do Pana Boga, mięli i tę intencję o ustanie pandemii, która
zmieniła nasze myślenie o nas i tym co jest ważne.
We wrześniu szereg wydarzeń ważnych dla Naszej Diecezji - przeżywania Jubileuszu 100-lecia Diecezji. W miarę możliwości zachęcam do włączania się w program. W każdej parafii podawany jest program
wydarzeń, w którym można brać udział własny.
A ogólnopolskie wydarzenie 12 IX to Beatyfikacja Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety,
Róży Czackiej
14 IX Święto Podwyższenia Krzyża św.; modlitwą i uczestniczeniem we Mszy św.; okazać wdzięczność Panu za odkupienie.
18 IX święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży; stawiać sobie konkretne ideały i je
realizować.
Niedługo październik i nabożeństwa różańcowe, ale wcześniej radość w naszej parafii bo 4 X Odpust
ku czci św. Franciszka.
Nowy skład osób służących w parafii: za Ks. Roberta, który został proboszczem, mamy Ks. Radosława, a za S. Ritę mamy S. Wiolettę. Życzymy wszelkiego dobra i Bożego błogosławieństwa, aby ubogacali
naszą parafię talentami otrzymanymi od Boga.

Ks. Robert.
Całe nasze życie
tyle jest warte,
ile jest w nim
miłości
Kard. Stefan Wyszyński

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Nigdy nie zapominajmy o słowach Pana: «Niech wasza
mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi» (Mt 5, 37). Bracia i siostry, pomyślmy dzisiaj o tym, co piętnuje Paweł: o hipokryzji; również Jezus ją piętnuje: hipokryzję.
Nie bójmy się być prawdomównymi, mówić prawdę, odczuwać
prawdę, postępować według prawdy – podkreślił Papież. – W
ten sposób będziemy mogli kochać. Hipokryta nie umie kochać.
Postępować inaczej niż według prawdy, to narażać na niebezpieczeństwo jedność Kościoła, jedność, o którą modlił się sam Pan.“
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-08/papiez-tylko-zyjac-wprawdzie-bedziemy-mogli-kochac0.html

Nie trzeba
czekać, aż
zdejmą krzyż
z naszych
ramion;
wystarczy się
z nim pogodzić,
a już jest lżej.
Kard. Stefan Wyszyński

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Bóg w naszym życiu króluje wtedy, kiedy jest chwalebny, to znaczy wtedy, kiedy w naszym życiu rzeczywiście
waży i jest w stanie wszystko przeważyć. Dlatego myślę,
że chwałą naszego Boga jest jego krzyż. Jak widzimy Boga, który jest ukrzyżowany, to on w naszym życiu nabiera
zupełnie innej wagi. Ukrzyżowany Bóg jest w stanie
wszystko przeważyć … Niestety, często nie możemy powiedzieć, że Bóg w naszym życiu znaczy najwięcej, ponieważ wiele spraw zabiera nasz czas, zajmuje miejsce Pana
Boga… Słowo Boże jest żywe, mocne, budujące, a człowieka biedne, kłamliwe i nieskuteczne niczym pusta obietnica.
Jasna Góra 25 sierpnia 2021
https://www.archidiecezja.lodz.pl)

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
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DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

Tel. 42 233 67 77

poniedziałek - piątek:
9.00 - 10.30; 16.00 - 17.00 ;
sobota:
9.00 - 10.30

W LIPCU I SIERPNIU 2021:
Odeszli do Pana:

Helena Senderowicz-Formańska, Jadwiga Sicińska, Teresa Sobczyńska, Czesława Artykiewicz, Zdzisław Kierasiński, Danuta Freus, Czesława Rek, Jerzy Łoś, Katarzyna Marcinkowska, Władysława Rudzka, Leonarda Sobalska, Stanisław Cyran, Genowefa Sędkowska, Krzysztof Starosta, Jacek Roksela, Bogdan Kubera, Paweł Zieliński, Jerzy Madanowski, Jadwiga Wasiak, Andrzej Laskowski, Kazimiera Ślipek, Mirosława Rutkowska, Andrzej Boguszewicz, Marianna Porada, Krzysztof Nowakowski, Bogusława Frajtak, Maria Filipiak, Teresa Lewenhaupt, Krzysztof Marciniak, Tadeusz Kaźmierczak,
Anna Kubicka, Władysława Czubak, Halina Cieślakowska, Stefan Nickiewicz, Kazimiera Nowak, Wiesław Kulik, Róża Kowalow-Laskowska, Krystyna Siekierska, Marianna
Włodarczyk.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

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

Agata Agnieszka Kowalska, Oliwier Nastarowicz, Stanisław Krzysztof Wawrzos, Michał Borowski, Zofia Lewińska, Zofia Czyżewska, Michalina Jadwiga Sikorska, Oliwier Paweł Skrobek, Jakub
Stefan Bogusławski, Blanka Hanna Polińska, Maja Helena Marczak, Łucja Kruzerowska, Franciszek Kruzerowski, Maja Elżbieta Moniewska, Henryk Michał Bogdański, Tomasz Filip Staciwa,
Adam Krzysztof Wyrzykowski, Adam Jan Kurach, Ignacy Kosiela, Antoni Wincenty Dędek, Maksymilian Stanisław Dędek, Jan Franciszek Maciejewski, Mikołaj Jakubowski, Leonard Ufa, Oskar
Robert Jaśkiewicz, Alan Grzegorz Jaśkiewicz, Oliwia Świątek, Cezary Mikołaj Jarzyński, Wiktoria
Aneta Pawłowska, Nikodem Jacek Kobierecki.

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
Przemysław Graj i Magdalena Kujawska, Paweł Stępiński i Roksana Rosławska,
Szymon Wilk i Patrycja Terciak,
Paweł Było i Ewelina Sawicka.

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

MSZE ŚWIĘTE
NABOŻEŃSTWA

DNI POWSZEDNIE ..………………......7.00; 7.30; 17.00; 18.00
SOBOTY…………………………...… ..7.00; 7.30; 8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….........7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30; 9.30; 11.00
W INTENCJI ZMARŁYCH polecanych Bogu w Wypominkach
oraz tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00
•
Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00
•
Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie Adoracji….…….. 16.45
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 17.45

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie naszej parafii i świątyni. Zapewniamy
o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski, zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie.
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:
Bank Pekao SA
25 1240 1545 1111 0010 2074 7364

STR. 4

Witamy nowego Księdza Wikariusza
Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki mianował z dniem 27. sierpnia
ks. Radosława Krycha wikariuszem w naszej parafii. Witamy go serdecznie w
naszej wspólnocie parafialnej i życzymy Mu by Jego duszpasterska praca pomagała
pogłębić i zbliżyć się do Chrystusa tym, których będzie spotykał na drodze kapłańskiego życia.
Ks. Radosław Krych urodził się 23 marca 1986 roku. Święcenia kapłańskie
otrzymał 10 lat temu 28 maja 2011 roku. Pracował w parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa i Trzech Króli w Dłutowie oraz w latach 2014-2018 w Kolumnie
Łasku w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Mayi Panny. Ostatnio był duszpasterzem akademickim DA5.

8 września przypadają imieniny Ks. Radosława. Otoczmy
solenizanta modlitwą, życząc mu zdrowia, sił, wytrwałości i
wszelkich łask potrzebnych w nowym miejscu służby duszpasterskiej i kapłańskiej. Życzymy, by posługa w parafii św. Franciszka przyniosła Mu radość i spełnienie w powołaniu i stała się
miłym wspomnieniem w kolejnych latach pracy. Niech Matka Boża otacza Księdza opieką we wszystkich powierzonych Mu pracach w naszej parafii.
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona
zostanie w dniu imienin, w środę 8.09.2021 o godz. 7.00

4 października, św. Franciszka
z Asyżu; Odpust parafialny

Św. Franciszek z Asyżu patron naszej parafii jest jednym z najwybitniejszych świętych Kościoła Katolickiego. Historia Jego życia obrazuje przemianę z żyjącego rozrzutnie syna bogatego kupca, w świętego,
który aż do śmierci pomagał biednym i odtrąconym. Franciszek swoją osobą urzekł i oczarował
potomnych.
Z nim w poniedziałek, 4 października przeżywać będziemy nasz parafialny Odpust.
Poprzedzi go Nowenna do św. Franciszka z
Asyżu od 25 września i modlitewne Triduum
z wystawieniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwą różańcową.

W ołtarzu w naszym kościele widzimy kopię obrazu
Bartholomea Murillo „Uścisk”. Znajdujące się na nim
Aniołki trzymają Pismo Święte otwarte na cytacie z
Ewangelii według św. Łukasza (Łk 14, 25-33) „Kto nie
wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim
uczniem”.

Witamy nową Siostrę Zakrystiankę
Od roku w naszej parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek
Świętej Rodziny. Dziękujemy siostrze Ricie za roczną posługę w zakrystii, jej
czujne i wrażliwe serce i oko, którym dostrzegała wiele potrzeb w naszym codziennym parafialnym życiu.
Jednocześnie serdecznie witamy Siostrę Wiolettę, nową zakrystiankę.
Niech dobry Bóg dopomaga jej w pracy dla naszej wspólnoty parafialnej.

29 października przypadają imieniny siostry Wioletty.
Życzymy Jej dużo zdrowia, radości, opieki Świętej Rodziny i
po ludzku radzeniu sobie z nowymi problemami w nowym
miejscu. Niech w pracy dopomaga jej bł Bolesława Lament , a
do grona jej patronów niech dołączy nasz patron św. Franciszek z Asyżu. Otoczmy siostrę życzliwością i pomocą, a szczególnie w tym miesiącu wsparciem duchowym i modlitwą różańcową.
Msza św. w intencji Solenizantki odprawiona
zostanie w dniu imienin, w piątek 29.10.2021 o godz. 7.00
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Ks. Abp Grzegorz Ryś zaprasza do aktywnego udziału
we wrześniowych wydarzeniach ewangelizacyjnych:

EWANGELIA JEST CIĄGLE JESZCZE PRZED NAMI!
KOŚCIÓŁ JEST CIĄGLE JESZCZE PRZED NAMI!
7-DOBOWA MODLITWA, ZWANA „JERYCHO”.
od 1 do 8 września Jerycho modlitewne
Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi, ul. Kilińskiego 228, Karmelitanek Bosych w Łodzi, ul. Św. Teresy 6,
W kościołach tych będzie trwała nieustanna modlitwa przez 7 dni i nocy od godz. 18.00 – 1 września do godz. 18.00 – 8 września.
Zaproszone są wszystkie wspólnoty parafialne, ruchy i stowarzyszenia, wspólnoty zakonne i wszystkie osoby indywidualne.

VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI „MIASTO-REWITALIZACJA”.
od 9 do 11 września w kościele OO. Jezuitów w Łodzi (ul. Sienkiewicza 60)
Zapisy na kongres na stronie odnowa.jezuici.pl
Pierwszy dzień Kongresu (9 września) jest dedykowany księżom (w Seminarium Duchownym)
Dwa kolejne dni Kongresu są otwarte dla wszystkich (trzeba się jednak na nie zapisać
wszystkie informacje dostępne są na odnośnych stronach internetowych).
Ważną częścią Kongresu będą również rekolekcje, które dla jego uczestników poprowadzą Wspólnoty Jerozolimskie.

SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE „DEKALOG - KU DOŚWIADCZENIU WOLNOŚCI”
11 września w godz. od 16.00 do 22.00 na Stadionie Orła w Łodzi, przy ul. 6 sierpnia 71
Spotkanie ewangelizacyjne będzie otwarte dla wszystkich chętnych.
Jego częścią będzie muzyczny projekt Dekalog w wykonaniu artystów z całego świata. Wstęp wolny.

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
ZA BEATYFIKACJĘ STEFANA WYSZYŃSKIEGO I S. ELŻBIETY CZACKIEJ.
Niedziela, 12 września o godz. 20.00 , Stadion Orła
Będzie to Eucharystia niedzielna, ale również nasza łódzka Msza św. dziękczynna za nowych błogosławionych.
Przyjdźcie! Przyjedźcie! Przeżyjmy razem RADOŚĆ we wspólnocie Świętych Obcowania.
Przez wiele, wiele miesięcy epidemia zabrała nam możliwość takiego radosnego i licznego, ale i głębokiego przeżycia Kościoła,
który tworzymy - zobaczenia siebie razem, w rzeczywistej, a nie wirtualnej wspólnocie.
Proszę Księży (szczególnie proboszczów): przybądźcie razem ze swoimi Parafianami,
pieszo czy autobusami, w takim koncentrycznym, spontanicznym „Marszu dla Jezusa”.

ARENA MŁODYCH „RESET”
13 września od godz. 9.00 do 14.00, Stadion Orła
Zapraszamy młodzież ósmych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Zapisy na stronie katecheza.lodz.pl.
Jezus JUŻ tam na nas czeka, z prawdziwą propozycją nowego początku - dla Każdej i Każdego z Was, i dla nas wszystkich RAZEM.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE
15 - 17 września w katedrze odbędą się Rekolekcje dla Księży
od 19 do 22 września w stacyjnych kościołach jubileuszowych - Rekolekcje dla wszystkich
Archikatedra św. Stanisława Kostki w Łodzi,, Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, Wniebowzięcia NMP w Łodzi,, Św. Wojciecha w Łodzi,,
Miłosierdzia Bożego w Łodzi, , Matki Boskiej Jasnogórskiej w Łodzi,, NSJ w Łodzi (Retkinia),
Rekolekcje będą prowadzić ekipy ewangelizacyjne z naszej diecezji i z całej Polski.

27 - 29 września w katedrze - dla posługujących w naszym łódzkim Kościele Sióstr zakonnych

28 września br., w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach,
rogach i skrzyżowaniach ulic, a także w innych
miejscach publicznych i na wiejskich rozdrożach
pojawią się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Uczestnicy tej akcji modlić się
będą o miłosierdzie dla siebie, bliskich, Ojczyzny, Kościoła i świata. Do tej akcji, która przypomina o przesłaniu Bożego miłosierdzia, może
włączyć się każdy. Wystarczy znaleźć swoje
miejsce na skrzyżowaniu i odmówić Koronkę do
Miłosierdzia Bożego, indywidualnie lub w grupie,
a jeśli to niemożliwe – to można połączyć się
duchowo. Nasi parafianie spotykają się na
rogu Al.. Jana Pawła II i ul. Pabianickiej, by
wspólnie modlić się Koronką
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WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA
Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Z tej
racji Msza św. dla dzieci, młodzieży, rodziców, katechetów i nauczycieli zostanie odprawiona o godz. 8.00.
82 rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny
światowej, Msza św. w bazylice archikatedralnej godz. 18.00
NMP Królowej Pokoju, Bł. Bronisławy, dziewicy, Praojca Jozuego, Gedeona sędziego Izraela, Rut
I czwartek miesiąca, Św. Beatrycze z Silvy dziewicy
I piątek miesiąca, Św. Grzegorza Wielkiego papieża i
doktora Kościoła
Dzień imienin abpa metropolity Grzegorza Rysia
I sobota miesiąca,
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, pielgrzymka do Archikatedry nauczycieli i katechetów, godz. 10.00 i 12.00
Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic z Nowogródka,
Mojżesza proroka i prawodawcy, NMP Matki Pocieszenia
23. NIEDZ. ZWYKŁA Niedziela miesięcznej adoracji NS
Godz. 11.00 - Msza św. z obrzędem błogosławieństwa
dzieci i przyborów szkolnych.
Św. Matki Teresy z Kalkuty dziewicy i męczennicy
Bł. Michała Czartoryskiego prezbitera i męczennika błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.
Św. Melchiora Grodzieckiego prezbitera i męczennika, Bł. Ignacego Kłopotowskiego prezbitera
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP - MB SIEWNEJ,
Imieniny Ks. Wikariusza Radosława Krycha
Bł. Adama Bargielskiego prezbitera i męczennika i Bł. Władysława Błądzińskiego, prezbitera i męczennika błogosławionych
z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.
Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem
Św. Piotra Klawera, prezbitera
Św. Mikołaja z Tolentino. prezbitera
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, pielgrzymki do kościołów stacyjnych AŁ. Temat: Modlitwa o powołania
Św. Jana Gabriela Perboyre prezbitera i męczennika
24. NIEDZIELA ZWYKŁA. Najśw. Imienia Maryi,
BEATYFIKACJA KARD STEFANA WYSZYŃSKIEGO,
GODZ. 12.00 W WARSZAWIE
Św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła, Bł.
Franciszka Drzewieckiego prezbitera i męczennika błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.
Nabożeństwo Fatimskie po mszy św. o godz. 18.00
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
4. rocznica nominacji abpa metropolity G. Rysia
NMP Bolesnej
Św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana bisk.
Stygmatów Św. Franciszka, Św. Roberta Bellarmina, biskupa i
doktora Kościoła, Św. Szczęsnego Felińskiego biskupa, Bł. Zygmunta Sajna prezbitera i męczennika z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.
8. rocznica święceń biskupich kardynała Konrada Krajewskiego, JałmuŻnika papieskiego
82 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę, Msza św.
w bazylice katedralnej godz. 12.00
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA PATRONA
POLSKI I MŁODZIEŻY. Msza św. odpustowa w bazylice
archikatedralnej godz. 12.00 Bł. Józefa Kuta prezbitera i
męczennika z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej. Akcja Sprzątania Świata - polska
25. NIEDZIELA ZWYKŁA. Tydzień Wychowania i Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców.
Niedz Środków Masowego Przekazu.
Św. Januarego biskupa i męczennika, NMP z La Salette
Świętych Andrzeja Kim Taegona prezbitera, Pawła
Chong Hasang i Towarzyszy
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY, Jonasza
proroka
Pierwszy dzień jesieni. Międzynarodowy Dzień Pokoju proklamowany przez Zgrom. Ogólne ONZ w 1981 roku.
Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej zakonnicy.
Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera Bł. Józefa Stanka prezbitera
i męczennika błogosławionego z grona 108 polskich męczenników
II wojny światowej.
Znalezienie ciała Św. Klary z Asyżu
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, pielgrzymka Archidiecezji Łódzkiej do archikatedry warszawskiej, godz. 10.30
konferencja, 12.00 Msza św. z homilią kard. K. Nycza
Bł. Władysława z Gielniowa
26. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, pielgrzymka do katedry rolników, sadowników i ogrodników, godz. 12.00.
Świętych Kosmy i Damiana męczenników, Świętych Wawrzyńca
z Ruiz i Towarzyszy
Św. Wincentego a Paulo prezbitera
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego,
Światowy Dzień Turystyki
Św. Wacława męczennika, Barucha proroka
10. rocznica Święceń Biskupich abpa metropolity Grzegorza
Rysia; 43. rocznica śmierci PapieŻa Jana Pawła I
Koronka na ulicach miast świata, o godz. 15.00 spotykamy się na rogu Al.. Jana Pawła II i Pabianickiej
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA GABRIELA I
RAFAŁA, Racheli żony Jakuba
Św. Hieronima prezbitera i doktora Kościoła

PAŹDZIERNIK

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

1.10 PT

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux, dziewicy i doktora Kościoła.
I piątek miesiąca.
Pierwszy dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową

2.10 SB

Świętych Aniołów Stróżów.
I sobota miesiąca.
Drugi dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową
27. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
Św. Franciszka Borgiasza, prezbitera .
Trzeci dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, ZAKONNIKA,
ODPUST PARAFIALNY.
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, głównej patronki
miasta Łodzi, Bł. Alberta Marwelliego,
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, Uroczystości odpustowe
ku czci Świętej Faustyny Kowalskiej patronki Łodzi. Pielgrzymka osób życia publicznego i służb mundurowych do bazyliki
archikatedralnej: godz. 17.00 konferencja w kościele św. Faustyny,
godz. 18.00 Msza św., godz. 19.00 jubileuszowa procesja z relikwiami św. Faustyny do Bazyliki Archikatedralnej.
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Św. Brunona, prezbitera
NMP Różańcowej,
I czwartek miesiąca.
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ,
80-ta rocznica aresztowania 164 kapłanów diecezji Łódzkiej. Modlitwa w budynku obozowym w Konstantynowie Łódzkim,
pielgrzymka różańcowa do kościoła stacyjnego w Aleksandrowie
Łódzkim
Św. Pelagii, męczennicy
25 rocz. śmierci ks. Wincentego Drzewieckiego (1996) wieloletniego wikariusza w naszej parafii
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, Pielgrzymki do stacyjnych. Temat: Nabożeństwo różańcowe. Pielgrzymka Kół
Różańcowych do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej, kolegiata łaska,
godz. 11.00
Świętych Dionizego, biskupa i Towarzyszy, męczenników, św.
Jana Leonardiego prezbitera, Św. Abrahama, patriarchy; bł.
Wincentego Kadłubka
28. NIEDZIELA ZWYKŁA. Obchody Jubileuszu 100-lecia
AŁ, Pielgrzymka do Archikatedry pracowników nauki i
studentów, godz. 18.00 konferencja, 19.00 Msza św. XXI
DZIEŃ PAPIESKI: Zbiórka ofiar do puszek na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Bł. Anieli Truszkowskiej.
52 rocz. urodzin Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka. Otaczamy
Jubilata modlitwą i składamy Mu najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, sił wytrwałości w służbie Bogu i Kościołowi.
Św. Jana XXIII, papieża .
Bł. Jana Beyzyma prezbitera.
12 - 16 września—Pielgrzymka Jubileuszowa do Rzymu
bł. Honorata Koźmińskiego zakonnika;
Nabożeństwo Fatimskie
Św. Kaliksa I papieża i męczennika, Św. Małgorzaty Marii Alacoque dziewicy, św. Teresy z Avila dziewicy i diktora Kościoła.
Dzień Edukacji Narodowej
ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO.
Dzień Dziecka Utraconego
Św. Jadwigi Śląskiej;
43 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową
29. NIEDZIELA ZWYKŁA . Św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika.
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
Św. Łukasza Ewangelisty.
Dzień Modlitw za Pracowników SłuŻby Zdrowia
Bł. Jerzego Popiełuszki. Świętych Jana de Brebeuf prezbitera,
Izaaka Jougesa prezbitera oraz towarzyszy męczenników, św.
Pawła od Krzyża prezbitera
Św. Jana Kantego, prezbitera .
Obchody Jubileuszu 100-lecia AŁ, Pielgrzymka prezbiterów, diakonów i seminarzystów do bazyliki archikatedralnej.
21-23 września Międzynarodowy Festiwal Dante Alighieri
Św. Urszuli dziewicy i męczennicy, bł. Jakuba Strzemię, biskupa
54 rocznica śmierci bpa Kazimierza Tomczaka (1967)

Św. Jana Pawła II, papieża,
73. rocznica śmierci Sł. Bożego Augusta Hlonda (1948)
Św. Jana Kapistrana, prezbitera; św. Józefa Bilczewskiego, bpa
30. NIEDZIELA ZWYKŁA. NIEDZIELA MISYJNA.
POCZĄTEK TYGODNIA MISYJNEGO
Św. Antoniego Marii Clareta, bp; Bł. Jana Wojciecha Balickiego,
Świętych Chryzanta i Darii, męczenników
Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy
Św. Sabiny, Wincentego, Chrestyna, męczenników. 26 rocznica
śmierci bpa Jana Wawrzyńca Kulika (1995);
ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA.
Bł. Michała Rua, prezbitera
Bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika
Zmiana czasu, przestawiamy zegarki z 3 na 2
31 NIEDZIELA ZWYKŁA,
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA
WŁASNEGO Św. Anioła z Acri prezbitera;
Noc Świętych w bazylice archikatedralnej, godz. 19.00
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE
WRZESIEŃ 2021

Naszą mocą
jest modlitwa.
Gdybyśmy
osłabli
w modlitwie,
nie mogli
byśmy ręczyć
za jutro,
ale gdy się
modlimy,

możemy być
spokojni.
Kard. Stefan
Wyszyński

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
Powszechna
Ekologicznie zrównoważony
styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy
dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie
zrównoważonego, ciesząc się
z ludzi młodych, którzy się w to
zdecydowanie angażują.

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ

Aby nasza relacja z NiepokalaZa rodziny zagrożone rozpa- ną była dojrzała i i stała się
dem, aby znalazły siły do prze- fundamentem naszej drogi do
baczenia win i otworzyły się na świętości.
działanie łaski Bożej

PAŹDZIERNIK 2021

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
ewangelizacyjna

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

Uczniowie misjonarze
Módlmy się,
aby każdy
ochrzczony był włączony w
ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia
mającego smak Ewangelii.

Za rodziny zagrożone rozpadem, aby znalazły siły do przebaczenia win i otworzyły się na
działanie łaski Bożej

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Abyśmy, jako rycerze Niepokalanej, coraz częściej rozumieli piękno pracy dla zbawienia ludzi, które oparte jest na
„tak” wypowiedzianym przez
Niepokalaną oraz na wzór
żarliwości św. Maksymiliana

POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA

Króluj nam Chryste!
Już po raz trzynasty Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej organizuje Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, które swoim
patronatem obejmuje ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący KEP. Sesje te co roku gromadzą licznych
przedstawicieli Akcji Katolickiej z całej Polski oraz reprezentantów
innych wspólnot i stowarzyszeń katolickich.
Podczas tegorocznego Forum znani i cenieni prelegenci
przybliżą treści hasła Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, które towarzyszyć będą pracy duszpasterskiej w diecezjach i
parafiach od pierwszej niedzieli Adwentu.
Tegoroczne Forum pod hasłem „Posłani w pokoju Chrystusa” odbędzie się w sobotę
11 września 2021 r. Rozpocznie się o godz. 9:30 Mszą św. koncelebrowaną w kościele pw.
św. Rocha w Poznaniu, której przewodniczył będzie kard. Willem Jacobus Eijk z Utrechtu. Po
Eucharystii, w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, rozpoczną
się obrady. Słowo wstępne wygłosi ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, a wykład okolicznościowy przedstawi kard. Willem Jacobus Eijk. Swoją wiedzą podzielą się także m. in. ks. prof. Witold
Kawecki z Warszawy, ks. prof. Arkadiusz Wuwer z Katowic oraz prof. Jan Węglarz z Poznania. Szczegółowy program w załączeniu.
Jednocześnie informujemy, że Msza św. oraz obrady będą transmitowane na żywo. Link do transmisji
online zostanie udostępniony w dniu Sesji na stronie Archidiecezji Poznańskiej oraz na stronie Akcji Katolickiej
Archidiecezji Poznańskiej
Do udziału w Forum serdecznie zaprasza w imieniu wszystkich organizatorów
/-/ Bogumiła Kania-Łącka Prezes Zarządu DIAK
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ROCHA, UL. ŚW. ROCHA 10
09:30 – Msza św. koncelebrowana, przewodniczy Kardynał Willem Jacobus Eĳk, Utrecht

Powszechnie
mówi się, że:
czas to
pieniądz.
A ja wam
powiem: czas
to miłość!
Pieniądz jest
znikomy, a
miłość trwa.
Kard. Stefan
Wyszyński

GŁOS

ŚWIĘTEGO

CENTRUMWYKŁADOWO-KONFERENCYJNE POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, UL. PIOTROWO 2
11:10 – Otwarcie Sesji; Wystąpienia zaproszonych Gości
Słowo wprowadzające – Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Eucharystia jako świadectwo wiary wobec współczesnego społeczeństwa – Kardynał Willem Jacobus Eĳk,
Utrecht
Posłani w pokoju Chrystusa. Założenia Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce na 2021-2022
– Ks. dr Roman Chromy, Komisja Duszpasterstwa KEP
Kierunki zmian świętowania niedzieli w Polsce – Ks. dr Wojciech Sadłoń SAC, ISKK Warszawa
13:00 – Przerwa na kawę
13:50 – Interludium muzyczne
14:00 – Posłani do świata w codzienności – moderator Ks. Krystian Sammler, Poznań
Ewangelizacja życia społeczno-politycznego i gospodarczego – Ks. dr hab. prof. UŚ Arkadiusz Wuwer, UŚ
Katowice
Ewangelizacja poprzez kulturę i media – Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki, UKSW Warszawa
Ewangelizacja w nauce – czy to możliwe? – Prof. dr hab. inż. Jan Węglarz, Politechnika Poznańska
15:30 – Pytania do prelegentów
16:00 – Zakończenie Sesji
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Biskup lubelski
Ksiądz Stefan Wyszyński biskupem został w 1946 r. Informację o nominacji (4
marca) na ordynariusza diecezji lubelskiej przekazał mu prymas August Hlond
25 marca 1946 r. , w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. „W pierwszej chwili
nie wyobrażałem sobie, że mogę opuścić
Włocławek i dopiero co zorganizowane
seminarium” – wspominał, wyznając, że
nominacją był „mocno przestraszony”.
Poprosił o czas do namysłu, ale szybko
przekonały go słowa kard. Hlonda, że
papieżowi się nie odmawia. Sakrę biskupią przyjął 12 maja 1946 r. na Jasnej
Górze, a ingres do katedry w Lublinie
odbył 26 maja 1946 r. Do uczestników
inauguracyjnej Mszy św., a byli wśród
nich przedstawiciele władz państwowych,
samorządowych, wojskowych, mówił
m.in. o tym, że „mądrość polityczna polega nie na niszczeniu odrębności, tylko na
ich uzgadnianiu dla wspólnego dobra”.
Biskup Wyszyński szybko przystąpił do
odbudowy seminarium i katedry, zreorganizował m.in. pracę kurii, powołał diecezjalną Caritas, ożywił kult Eucharystii.
Biskupem lubelskim był tylko dwa lata.

Prymas

22 października 1948 r. w wyniku pooperacyjnych komplikacji zmarł kard. August
Hlond. Przed śmiercią jako swego następcę wskazał bp Stefana Wyszyńskiego, do wojny członka Rady Społecznej
przy prymasie Polski. Pius XII decyzję o
nominacji podjął już 12 listopada, a 16
listopada podpisał bullę, w której powoływał Wyszyńskiego na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, prymasa
Polski. Dzień wcześniej natomiast zebrała się Konferencja Episkopatu Polski,
która postanowiła zaproponować papieżowi, aby prymasem został abp. Walenty
Dymek z Poznania, a bp Wyszyński został ordynariuszem warszawskim (KEP
chciał rozdzielić archidiecezję gnieźnieńską i warszawską). Z takimi propozycjami
pojechali do Watykanu dwaj przedstawiciele KEP. Nie sposób w krótkim tekście
opisać wszystkich okoliczności, ale trzeba powiedzieć, że według najnowszych
ustaleń ostatecznie, po ponagleniach
Watykanu, bp Wyszyński zgodził się
przyjąć nominację 31 grudnia 1948 r.,

zaś 1 stycznia 1949 r. w liście do Piusa XII
tłumaczył przyczyny wahań(uważał m.in.,
że funkcja przerasta jego siły i możliwości).
Ingres do katedry w Gnieźnie odbył 2 lutego, a 6 lutego 1949 r. do prokatedry w Warszawie (katedra św. Jana leżała jeszcze w
gruzach). W liście, jaki z okazji ingresu
ogłosił do wiernych obu archidiecezji pisał:
„Nie jestem ci ja ani politykiem, ani dyplomatą, nie jestem działaczem ani reformatorem. Jestem natomiast ojcem waszym duchowym, pasterzem i biskupem dusz waszych, jestem apostołem Jezusa Chrystusa”.

Kościół a antykatolicka ofensywa państwa
Stefan Wyszyński, wyposażony w specjalne pełnomocnictwa Stolicy Apostolskiej,
rozpoczynał prymasostwo w momencie
szczególnie trudnym dla Kościoła. Komuniści po sfałszowaniu wyborów w styczniu
1947 r. i wyeliminowaniu opozycji politycznej oraz rozbiciu, w dużej mierze, antykomunistycznego podziemia, rozpoczęli walkę
z Kościołem, jako ostatnią, niezależną od
państwa instytucją. Celem antykatolickiej
ofensywy była eliminacja Kościoła ze sfery
publicznej oraz całkowite podporządkowanie państwu (poprzez uzależnienie materialne i personalne) oraz zbudowanie społeczeństwa ateistycznego. Trwało więc wyrzucanie religii ze szkół, zamykanie prowadzonych przez Kościół placówek oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych,
szpitali, wydawnictw. Państwo na początku
1950 r. przejęło Caritas i kościelną ziemię.
Prymas Wyszyński w celu zagwarantowania Kościołowi minimum wolności w pracy
duszpasterskiej doprowadził do utworzenia
najpierw kościelno-rządowej komisji, która
miała regulować sporne sprawy, a następnie, 14 kwietnia 1950 r., podpisania między
episkopatem a rządem Porozumienia (z
którego notabene musiał się tłumaczyć w
Watykanie).
Niestety, Porozumienie od
początku było przez władze łamane. Prymas jednak nie zrywał rozmów, odwoływał
się do zapisów Porozumienia, szedł na
kompromisy. Długo wierzył, że polscy komuniści mogą zbudować inny niż sowiecki
model ustrojowy, który nie będzie ateistyczny. W tym się pomylił, ale ówczesna polityka prymasa odłożyła w czasie zasadnicze
uderzenia komunistów w Kościół,

dr Ewa K. Czaczkowska – publicystka, historyk, adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW, ekspert ds. naukowych w Muzeum Jana Pawła II i
Prymasa Wyszyńskiego, członek
Zespołu Redakcyjnego wydania
dzienników Pro memoria prymasa
S. Wyszyńskiego, autorka wielu
książek,
m.in.
o
Prymasie:
„Kardynał Wyszyński. Biografia” ,
dla dzieci „Będziesz miłował…
Krótka historia życia Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski” oraz
najnowszej: „Prymas Wyszyński.
Wiara, nadzieja, miłość”
a tym samym szkody, jakie poniósł on w
okresie polskiego stalinizmu były mniejsze
niż w innych krajach bloku wschodniego.

Non possumus

Owym decydującym uderzeniem komunistów w Kościół miał być dekret Rady Państwa ogłoszony 9 lutego 1953 r. o obsadzie duchownych stanowisk kościelnych.
Przyznawał on władzy państwowej prawo
do decydowania o tym, kto będzie pełnił
funkcje wikariusza, proboszcza, a nawet
biskupa. Na to ani prymas Wyszyński (od
stycznia kardynał), ani biskupi zgodzić się
nie mogli, gdyż oznaczałoby to zerwanie z
Watykanem. W maju 1953 roku prymas w
imieniu Episkopatu napisał do Bolesława
Bieruta memoriał, kończący się słowami:
„gdyby postawiono nas wobec alternatywy: albo poddanie jurysdykcji kościelnej
jako narzędzia władzy świeckiej, albo osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem apostolskiego naszego
powołania i kapłańskiego sumienia, idąc
z wewnętrznym pokojem i świadomością,
że do prześladowania nie daliśmy powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co innego, lecz tylko za sprawę
Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara składać
nam nie wolno. Non possumus”.

Uwięzienie

Trzy miesiące później, 25 września 1953 r.
prymas Polski – w przekonaniu komunistów ostatnia przeszkoda do totalnego
podporządkowania Kościoła państwu –
został aresztowany. Bez aktu oskarżenia,
procesu i wyroku był więziony przez trzy
lata – do 28 października 1956 r. Początkowo w Rywałdzie Królewskim, następnie
w Stoczku na Warmii, w Prudniku Śląskim
i w Komańczy. Komuniści zamierzali wytoczyć kard. Wyszyńskiemu publiczny proces, ale z uwagi na brak materiałów, pewność, że będzie się bronił, a z czasem
postępującą polityczną odwilż – zaniechali
tego. W okresie uwięzienia kard. Wyszyński był nieustannie inwigilowany. Donosy
na niego pisali współtowarzysze: ks. Stanisław Skorodecki i s. Maria Leonia Graczyk – więźniowie polityczni, przysłani do
obsługi prymasa. Uwolnienie kard. Wyszyńskiego nastąpiło, w wyniku politycznej
odwilży, zmian we władzach i gorących
nastrojów społecznych, w październiku
1956 r.
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12 września 2021 roku
o godz. 12:00 w Warszawie.
Oczekiwanie na beatyfikację

Wiele lat czekaliśmy na beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Czas ten wypełniony był modlitwą w tej intencji całego polskiego Kościoła. Warunkiem zakończenia procesu beatyfikacyjnego była decyzja o uznaniu cudu za wstawiennictwem Prymasa Wyszyńskiego. Wspomniany cud wydarzył się pod koniec
lat 80. ubiegłego wieku. W 1988 roku młoda (19-letnia wówczas)
Fot. MN
kobieta zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej
szans na przeżycie. 17 lutego 1988 r. wykonano w Szczecinie
rozległą operację. Stan pacjentki jedna pogorszył się. W gardle wytworzył się kolejny
guz wielkości 5 cm,
który dusił pacjentkę i zagrażał jej życiu. 14 marca 1989 r., po intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, stwierdzono przełom. Kolejne badania prowadzone w
gliwickim Instytucie Onkologii, potwierdzały dobry stan kobiety. W ciągu 30 lat nie stwierdzono u niej remisji nowotworu i jest
całkowicie zdrowa.
Doczekaliśmy się ogłoszenia terminu beatyfikacji na dzień 7 czerwca 2020r. I tu nastała kolejna trudność spowodowana pandemią koronawirusa. Moment ogłoszenia Prymasa Tysiąclecia błogosławionym został odwołany i zawieszony na kilka kolejnych
miesięcy.
Wreszcie Papież Franciszek wyznaczył nowy termin beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia zostanie beatyfikowany wspólnie z s. Różą Marią Czacką 12 września 2021 roku o godz. 12:00 w Warszawie. W uroczystości
weźmie udział kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w imieniu papieża publicznie ogłosi
dekret beatyfikacyjny.
Jest to niewątpliwie opatrznościowy termin i miejsce. Kardynał Wyszyński i Matka Czacka znali się i wspierali duchowo przez
wiele lat za życia i po śmierci razem zostaną ogłoszeni błogosławionymi.

Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej

Na weekend beatyfikacyjny zostanie przewieziona do Warszawy Pielgrzymująca Kopia Ikony Jasnogórskiej. W Świątyni
Opatrzności Bożej przed Mszą św. beatyfikacyjną kopia Cudownego Obrazu zostanie umieszczona pośrodku, ponad miejscem
celebry, pomiędzy obrazami nowych beatyfikowanych. Nowi beatyfikowani ze swych wizerunków będą zwracać się ku Matce
Bożej w jasnogórskiej ikonie. Obecność kopii Ikony Jasnogórskiej na uroczystościach beatyfikacyjnych nie jest przypadkowa. –
Ta ikona to ważny świadek życia i prymasostwa kard. Wyszyńskiego, który uczestniczył w przewożeniu obrazu z diecezji do
diecezji w czasie w Wielkiej Nowenny. Ikona jest wierną kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Jasnej Góry (w skali 1:1),
którą wykonano na prośbę Prymasa Tysiąclecia w 1957 roku. Od 26 sierpnia 1957 roku ikona “wędrowała” po wszystkich diecezjach w ramach przygotowania Polaków do 1000-lecia chrztu Polski. Jednak peregrynacja potrwała znacznie dłużej, bo aż do
1980 roku. Kopia wywoływała w wiernych ogromne religijne emocje, co niepokoiło komunistów. Ikona była przez nich
„uprowadzana” i „aresztowana”. Przez 6 lat po polskich diecezjach pielgrzymowały tylko ramy obrazu. W 1972 roku, za zgodą
prymasa Wyszyńskiego, obraz potajemnie wykradł z Jasnej Góry ks. Józef Wójcik, wówczas wikariusz parafii w Radomiu, wraz z
pomocą dwóch zakonnic. Wrócił na trasę peregrynacji i “wędrował” po Polsce nieprzerwanie do 1980 roku.
Niedługo przed śmiercią prymasa kopia Jasnogórskiej Ikony nawiedziła Dom Arcybiskupów Warszawskich. Przywieziono
ją specjalnie 19 maja 1981 r., aby umierający kard. Wyszyński mógł się przy niej pomodlić. – Obraz został zaniesiony do pokoju księdza kardynała, bo on już nie miał siły wstać, aby pójść do kaplicy. Prymas modlił się wtedy: “Dziękuję Ci Matko, że jeszcze raz przyszłaś do mnie. Byłaś zawsze dla mnie największą Łaską, Światłem, Nadzieją i programem mojego życia”. Kopia
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej towarzyszyła też 31 maja 1981 r. uroczystościom pogrzebowym Prymasa Polski na ówczesnym placu Zwycięstwa w Warszawie. Umieszczono ją u stóp krzyża z I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.
https://beatyfikacja.info/przed-beatyfikacja-2-jasnogorska-ikona-przyjedzie-na-beatyfikacje/

Matka Elżbieta Róża Czacka

Róża Czacka urodziła się 22 października 1876 roku w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina). Była szóstym z siedmiorga dzieci
Zofii z domu Ledóchowskiej i Feliksa Czackiego.
Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem, mimo licznych operacji, całkowicie straciła go w wieku 22 lat. W 1917 roku Róża
Czacka przyjmuje habit franciszkański i składa śluby wieczyste w III Zakonie św. Franciszka. W maju 1918 roku wraca do Warszawy jako siostra Elżbieta. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń przyjmuje kandydatki do nowego zgromadzenia, które od 1
grudnia 1918 roku zaczyna istnieć jako Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Jego charyzmatem staje się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Matka Elżbieta rozpoczyna budowę zakładu dla niewidomych w Laskach. Laski przez nią kierowane stają się nowoczesną placówką dającą niewidomym wychowankom wykształcenie
podstawowe i zawodowe, pozwalające na samodzielne i niezależne finansowo życie, przywracające im ludzką godność. Stają się
też ośrodkiem duchowości franciszkańskiej, przyciągają ludzi poszukujących. We wrześniu 1939 roku, w czasie bombardowania
Warszawy, Matka Czacka zostaje ranna w głowę i traci oko. Po powrocie do Lasek kieruje nadal odbudową zakładu. W 1950
roku rozpoczyna się trwająca do śmierci choroba Róży Czackiej. Matka Elżbieta Róża Czacka zmarła w opinii świętości 15 maja
1961 roku w Laskach.

Przyjaźń duchowych gigantów

Miejsce to połączyło też historie życia przyszłych świętych. Prymas Tysiąclecia po raz pierwszy odwiedził Laski pod Warszawą w roku 1926, Ks. Wyszyński miał wówczas 25 lat. Był dwa lata po święceniach, zaś matka Róża Czacka - wtedy już Matka Elżbieta - była dwa razy od niego starsza. Znaczącym doświadczeniem dla ks. Wyszyńskiego było Powstanie Warszawskie,
podczas którego przebywał w Laskach. Matka Czacka zdecydowała, że będzie tam nie tylko szpital dla rannych, ale także osoby
niewidome zaangażują się w to powstanie. "Dla Wyszyńskiego Powstanie Warszawskie było wielką lekcją człowieczeństwa i miłości. Błogosławiąc wychodzących do lasu młodzieńców; wyruszając po rannych, asystując przy ich operacjach, udzielając im
ostatniego namaszczenia; będąc przy ich śmieci - patrząc na ból, na udrękę, na cierpienie drugiej osoby - to była dla niego
wielka lekcja, jak cenne jest człowieczeństwo" mówił ks. prof. Naumowicz. "To był dla niego uniwersytet miłości i jednocześnie
doświadczenie, do jakiego stopnia heroizmu zdolny jest człowiek". "Mimo woli staliśmy się pokoleniem bohaterów"- powiedział
wspominając ten czas sam kard Wyszyński. U matki Czackiej i kard. Wyszyńskiego można również dostrzec pewne podobieństwa na płaszczyźnie duchowej, zwłaszcza w patrzeniu na ludzkie cierpienie i krzyż. "Prymas wyznał kiedyś, że całe jego życie
to jeden Wielki Piątek. Współgrał w tym, z tym, co było hasłem matki Elżbiety +Przez krzyż do nieba+". (ks. prof. Naumowicz)
W ostatnich dniach przed śmiercią Czackiej Wyszyński, wtedy już kardynał i prymas Polski, towarzyszył Matce i przygotowywał
ją na spotkanie z jej Umiłowanym Ukrzyżowanym. 19 maja 1961 roku wziął udział w jej pogrzebie.
Od 1945 r., gdy Wyszyński opuścił Laski, aż do dnia pogrzebu matki w 1961 r. tych dwoje – za chwilę błogosławionych
Kościoła – łączyła szczera, piękna i głęboka przyjaźń. Pielęgnowali ją i wyrażali pisząc listy, wysyłając karki i dowody duchowej troski. Zachowało się w sumie 65 listów i kartek. Korespondencja ks. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej
jest przechowywana w Archiwum Matki Czackiej w Klasztorze Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Warszawie
https://pl.aleteia.org/2021/08/08/swiete-slady-piekna-i-gleboka-przyjazn-matki-czackiej-z-prymasem-wyszynskim/
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Dożynki diecezjalne i wojewódzkie
Tegoroczne Wojewódzkie i Diecezjalne Święto Plonów odbyło się 22 sierpnia w Rogowie w powiecie brzezińskim na terenie Leśnego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, której
przewodniczył arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś. Odbył się konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy. Dożynkom
towarzyszył piknik rodzinny. Można było posmakować regionalnych potraw i na zakończenie wysłuchać koncertu zespołów ludowych i gwiazd estrady: Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem
Mistrzów i Zakopower.

Mały Franciszek
Drogie Dzieci,

POZDROWIENIE BŁOGOSŁAWIONEJ
MARYI DZIEWICY
ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
Bądź pozdrowiona,
Pani,
święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko,
Maryjo,
która jesteś Dziewicą,
uczynioną Kościołem
i wybraną
przez najświętszego
Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił
z najświętszym,
umiłowanym
Synem swoim
i Duchem Świętym,
Pocieszycielem,
w Tobie była i jest
wszelka pełnia łaski
i wszelkie dobro.
Bądź pozdrowiona,
Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona,
Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona,
Domu Jego.
Bądź pozdrowiona,
Szato Jego,
Bądź pozdrowiona,
Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona,
Matko Jego.
I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Kochane Dzieci, Wakacje już za Wami, ale oczywiście trwa
jeszcze wakacyjny konkurs pod hasłem:
Czciciele Maryi w oczach dziecka: Kardynał Stefan Wyszyński,
św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Stanisław Kostka
Fot. MN
Może do postaci kochających Matkę Bożą dołączycie
jeszcze patrona naszej parafii św. Franciszka z Asyżu, gdyż 4
października spotkamy się na odpuście parafialnym wspominając naszego patrona, świętego biedaczynę z Asyżu. Zachęcam wszystkich do przeczytania jego modlitwy Pozdrowienia Maryi Dziewicy.
Na ostatniej stronie naszej gazetki znajdziecie też kopię rysunku waszej koleżanki
Zosi z klasy obecnie IIc. Mam przyjemność poinformować, że Zofia Kopania z kl Ic ze
Szkoły Podstawowej nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi
otrzymała wyróżnienie
w III kategorii XV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin św.
Jana Pawła II, papieża, który również cały oddał się Maryi i zawierzył Jej całe swoje życie.
Serdecznie gratulujemy Zosi.!!!
Może ktoś z was napisał też list z wakacji do Matki Bożej opisując wakacyjne
spotkania z Panem Jezusem i Jego Matką podczas modlitwy w sanktuariach, przy małych
kapliczkach, na łonie przyrody, a może podczas czytania Biblii lub innej ciekawej książki?
Czekam na Wasze wszystkie prace do końca września.
Wrzesień, jest też miesiącem, w którym wspominamy tragedię II wojny światowej,
która pochłonęła miliony ofiar. Jedną z nich był polski męczennik - ksiądz, zakonnik, oblat,
który na dwa tygodnie przed wybuchem II wojny światowej, w wieku 32 lat został proboszczem parafii w Okopach na Wołyniu, na granicy polsko - rosyjskiej. Zginął śmiercią
męczeńską. Z jego historią można zapoznać się na następnej stronie. A tu w kąciku Małego
Franciszka pragnę przedstawić i przypomnieć wiersz nagrodzony w ubiegłym roku na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI w kategorii ogólnopolskiej, w którym uczennica klasy VIIIc Zuzanna Kopczyńska zajęła II
miejsce za wiersz „Misjonarz”. Gratulujemy!!!
„Misjonarz”
Błogosławi Pan z niebios,
wiernych swych oddechem.
Błogosławi Maryja Niepokalana,
dzieci swe spojrzeniem.
Zawierzył swe życie Pannie Świętej,
Sługa Boży Wrodarczyk.
Skromnością szeptu modlitwy,
przemawiał dodając otuchy.
Miłością do Boga,
otwierał serca ludziom.
Ochraniał płaszczem swej wiary,
nękane istnienia.
Ukajał modlitwą zlęknionych,
ratował istnienia potomków Izraela.
Jerozolimskie płynęły podzięki.

Wytrwał do końca zbawiony,
żył dla jednego Boga,
kochając Matkę Najświętszą,
oddając życie za wiarę i dobro.
Podziękowanie za czystość serca,
składamy Ci ojcze Ludwiku,
Misjonarzu, Oblatów Maryi,
obrońco, uciśnionych.
Tyś sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
Twe imię na Wzgórzu pamięci w Jerozolimie.
Modląc się za wieczny odpoczynek,
a światłość wiekuista,
niechaj Ci świeci.
By twoja miłość,
do bliźniego uniosła Cię,
w niebiosa do Ojca naszego.
Zuzanna Kopczyńska kl VIIc; rok szkolny 2019/2020

A w październiku jak co roku robimy różańce, które znajdą się na wystawie w naszym kościele na zakończenie października - miesiąca Różańca Świętego.
Pozdrawiam Was. Wasz Anioł

FRANCISZKA 124

Sługa Boży Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI

Kapłan, misjonarz, męczennik

Przez dziesiątki powojennych lat wrzesień był miesiącem szczególnym, czasem zadumy
nad wielką klęską narodową. Wracamy wtedy wspomnieniami do dwóch dat: 1 września 1939
roku, kiedy to Niemcy hitlerowskie zaatakowały naszą Ojczyznę, wywołując w ten sposób II wojnę światową, a także 17 września tego samego roku, gdy na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej
wlały się wojska sowieckie. Naszym ojcom i dziadom runął wtedy świat. Polska nie tylko utraciła
niepodległość, ale także została poddana rzadko spotykanemu w dziejach świata uciskowi ze
strony ateistycznych reżimów: narodowo-socjalistycznego i bolszewickiego.
Wspominamy wielu bohaterów tych trudnych lat wojny i okupacji. Dziś przybliżę sylwetkę
Ojca Ludwika Wrodarczyka, polskiego zakonnika oblata i męczennika. Urodził się
w Radzionkowie w 1907 roku w rodzinie wielodzietnej. był spokojnym, zrównoważonym, pracowitym i pobożnym chłopcem. W 1921 r. rozpoczął naukę w oblackim NSD w Krotoszynie. Przechodził trudny czas biedy, choroby i śmierci ojca. W 1926 r. wstąpił na drogę zakonną, cztery lata
później przyjął śluby wieczyste, a w 1933 r. został wyświęcony na kapłana. Na dwa tygodnie
przed wybuchem II wojny światowej, w wieku 32 lat został proboszczem parafii w Okopach na
Wołyniu, na granicy polsko - rosyjskiej.
Rozpoczyna tam pracę misyjną i ożywia duchowo parafię oraz okolice. Gorliwie i niestrudzenie spieszy do potrzebujących z pomocą i sakramentami, udziela licznych chrztów. Okres
ponad czteroletniej pracy w Okopach to najpiękniejsza karta życia i posłannictwa O. Ludwika
Wrodarczyka. Z całą gorliwością jako kapłan i misjonarz przystąpił do organizowania życia parafialnego. Swoją pobożność i dobroć
pragnął zaszczepić w sercach biednych katolików i Polaków żyjących na Kresach Wschodnich. Był lekarzem, nauczycielem, kapłanem, ratował chorych, wspomagał biednych. W Okopach masowo chrzcił ludność zza byłej granicy polsko-rosyjskiej. Na plebani
przechowywał i udzielał pomocy uciekinierom żydowskim z pobliskiego getta. Pomagał Żydom, którzy przybyli do wioski. Dla ukrywających się w lesie dom księdza i jego gospodyni był opoką – otrzymywali stamtąd jedzenie i ubrania. Jednym z wcześniej ukrywających się Żydów był też chłopak przyjęty w listopadzie 1939 r. i zatrudniony przy kościele jako organista, wspólnie z proboszczem
organizowali chór i orkiestrę parafialną.
Wiosną 1943 r. pojawiło się widmo prześladowania ludności polskiego pochodzenia. Nacjonaliści niemieccy rozpalali
nienawiść pomiędzy ludnością polską i ukraińską, co padało na podatny grunt ukraińskiego nacjonalizmu. Na Wołyniu rozpoczęła się
rzeź polskiej ludności. 6 grudnia 1943 r. bandyci ukraińscy palili i napadali na okoliczne wioski. W nocy Ojciec Ludwik postanawił
udać się do kościoła, by chronić tabernakulum. W kościele klęczał i leżał krzyżem przed ołtarzem, modlił się, przeczuwając nadejście
ukraińskich bandytów, gdyż o godz. 22.00 płonęły już pierwsze domy w Okopach, Dołhani i Borowskich Budkach. Ludzie szukając
schronienia uciekali do lasu. Jeśli kogoś napotkano żywego musiał zginąć. Ginęli mężczyźni, kobiety i dzieci. Owej nocy, tylko w
Okopach zostało zamordowanych około kilkadziesiąt, może nawet 50 osób. Rabowany dobytek był ładowany na wozy i wywożony.
Żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wtargnęli do kościoła w Okopach. Dopadali księdza na stopniach ołtarza i od pierwszych chwil zaczęli się znęcać nad bezbronnym proboszczem. Wstawiły się za nim dwie kobiety, również przebywające w kościele;
18-letnia Weronika Kozińska i 90-letnia Łucja Skurzyńska. Obie na miejscu zostały zamordowane. Na stopniach ołtarza pozostała po
proboszczu zakrwawiona koloratka, a na podłodze, jak rozsypane ziarno, leżały guziki jego sutanny. Przed drzwiami kościoła leżały
wiązki słomy, którą chciano podpalić kościół. Błagalne prośby Ks. Wrodarczyka odprowadziły od złych zamiarów banderowców i
kościół ocalał.
Bandyci nie omieszkali jednak obrabować kościoła. Splądrowali i ograbili zakrystię. Włamali się do tabernakulum i sprofanowali ołtarz. Jeszcze następnego dnia ludzie zbierali na podłodze rozsypane komunikanty. Na czekającą przed kościołem furmankę
załadowali szaty i przedmioty liturgiczne takie jak: monstrancję, kielichy i powieźli w kierunku Karpiłówki. W odległej o 7 km Karpiłówce znajdował się sztab bandy UPA. Tam wleczono też związanego i przywiązanego do sań O. Wrodarczyka. Ostatnim śladem po
księdzu Wrodarczyku były znalezione na drodze z Okopów do Karpiłówki części jego ubrania - kołnierz i część rękawa. Na śniegu
pozostały krople krwi - ślady bicia i maltretowania. Był to jedyny przypadek uprowadzenia żywego Polaka z miejsca pogromu. Prawdopodobnie dla niego, jako dla duchownego, obmyślano inny, bardziej wyrafinowany i okrutniejszy sposób śmierci. Męczony był w
różny sposób: był rozebrany do naga, chłostany i nakłuwany igłami. Przysmażano mu także stopy gorącym żelazem. Na końcu
przywiązano go do kloca drzewa na koźle i dwanaście Ukrainek piłowało go jak drewno. Po kilku godzinach męczarni zmarł. Do dzisiaj miejsce jego grobu jest nieznane. Po tylu latach od tych wydarzeń, brakuje świadków jego śmierci. Ci którzy przeżyli boją się lub
nie chcą wracać pamięcią do tamtych chwil. Dlatego w zebranych materiałach istnieją też inne wersje męczeńskiej śmierci o.
Ludwika. W 2005 Stolica Apostolska wydała dekret zezwalający na rozpoczęcie jego procesu beatyfikacji. W 2013 archidiecezja
katowicka przekazała wszystkie akta i kompetencje do diecezji łuckiej na Ukrainie – ze względu na jego miejsce śmierci i spoczynku.
W 2016 rozpoczął się właściwy proces beatyfikacyjny o. Ludwika Wrodarczyka OMI.
Pierwszego września Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej Królowej Pokoju.14 września obchodzimy uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, a 15 września wspomnienie NMP Bolesnej. Niewątpliwie naszym obowiązkiem jest budowanie pokoju .
Pokój, do budowy którego wzywa nas Bóg, budowanie Królestwa Bożego na ziemi musi być jednak oparty na Dekalogu. Możemy to
czynić z Maryją, dźwigając swój krzyż, nie uciekając od niego, poprzez modlitwę, własne świadectwo, działalność społeczną i właściwe wybory – te polityczne również. Niech zatem wrzesień, a potem październik - miesiąc Różańca Świętego, będzie w tym roku
dla nas czasem modlitwy wytrwale wznoszonej do Boga o mądrość i męstwo, które pozwolą nam skutecznie głosić Ewangelię w
spoganizowanym świecie.
Do artykułu wykorzystano teksty o o. Wrodarczyku ze stron internetowych http://www.parafia.radzionkow.pl i https://oblaci.pl/o-ludwik-wrodarczyk-omi-1907-1943/

Modlitwa do św. Michała Archanioła (wspomnienie 29 września)

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o
to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
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