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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

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

Słowo Księdza Proboszcza
Dla dzieci i młodzieży lipiec i sierpień to czas wolny od zajęć szkolnych. Lipiec lub sierpień dla wielu z
nas to czas urlopów ale zarazem szansa, by pogłębić swoje życie religijne, by zbliżyć się do Boga, by
przemyśleć swoją wiarę.
Nie zapomnij w tym okresie o modlitwie, o lekturze Pisma św., o Eucharystii, o adoracji
Najświętszego Sakramentu, byś mógł wrócić po urlopie do swoich zajęć, do znajomych, z pogłębioną
wiarą, byś mógł być wierniejszym świadkiem Chrystusa.

Ks. Wiesław Dura
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FENOMENY NASZEJ
WIARY (cz. 2)
– Ks. Paweł Gabara
●

● ABYŁO TO TAK
– Jan Paweł II w Łodzi
● Św.

Teresa
Benedykta od Krzyża
– Patronka Europy
● Mały Franciszek
● A ja jestem szczęśliwa
● Z KANCELARII
PARAFIALNEJ

Sierpień 2017
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1.sobota miesiąca
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Św. Alfonsa Marii
Liguoriego, bp i doktor Kość
Dzień powszedni
1. czwartek miesiąca
1.piątek miesiąca
Św. Jana Marii Vianneya,
prezbitera
1.sobota miesiąca
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
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NIEDZIELA
poniedziałek
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13. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
Dzień powszedni
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sobota
NIEDZIELA

Dzień powszedni
1.czwartek miesiąca
Bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy
1. piątek miesiąca
Św. Jana z Dukli, prezb.
14. NIEDZIELA ZWYKŁA
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19. NIEDZIELA ZWYKŁA
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ŚW. BENEDYKTA, OPATA,
PATRONA EUROPY
Św. Brunona Bonifacego
z Kwerfurtu, bp i męczen.
Św. Pustelników Andrzeja
Świerada i Benedykta
Dzień powszedni

Dzień powszedni
Św. Dominika, prezbitera
ŚW. TERESY BENEDYKTY
OD KRZYŻA, DZIEWICY
I MĘCZENNICY
ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA
I MĘCZENNIKA
Św. Klary, dziewicy
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sobota
NIEDZIELA
poniedziałek

Św. Bonawentury, biskupa
i doktora Kościoła
15. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Bł. Czesława, prezbitera
Dzień powszedni
ŚW. MARII MAGDALENY
16. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Kingi, dziewicy

Św. Maksymiliana Marii
Kolbego, prezbitera i
męczennika
WNIEBOWZIĘCIA NMP
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NIEDZIELA
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środa

25
26

piątek
sobota

27
28

czwartek
piątek

ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
Świętych Joachima i Anny
Rodziców NMP
Dzień powszedni
Dzień powszedni

27
28

NIEDZIELA
poniedziałek

29

sobota

Św. Marty

29

wtorek

30
31

NIEDZIELA
poniedziałek

17. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Ignacego Loyoli,
prezbitera

30
31

środa
czwartek

Dzień powszedni
Św. Jacka, prezbitera
Dzień powszedni
Dzień powszedni
20. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Piusa X, papieża
NMP Królowej
Dzień powszedni
ŚW. BARTŁOMIEJA,
APOSTOŁA
Dzień powszedni
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
21. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Augustyna, biskupa i
doktora Kościoła
Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela
Dzień powszedni
Dzień powszedni

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Istnieje
wielka
potrzeba
ożywiania
chrześcijańskiej nadziei, tej nadziei, która daje
nowe spojrzenie zdolne do dostrzegania dobra.
(Wypowiedź papieża Franciszka na Twitterze w dniu
30.06.2017)

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ PAPIEŻA
FRANCISZKA
NA LIPIEC 2017:

INTENCJA EWANGELIZACYJNA
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również, za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego
świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.
NA SIERPIEŃ 2017:

INTENCJA POWSZECHNA:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata
stworzonego.

W PARAFII, ARCHIDIECEZJI, KOŚCIELE POWSZECHNYM:
► Rozpoczynamy czas urlopów i wakacji. Postarajmy się o to, by w tym okresie pogłębić naszą wiarę przez

modlitwę, religijną lekturę i regularny udział w niedzielnej eucharystii. Pamiętajmy o modlitwach w intencji
dzieci i młodzieży przebywającej na wakacjach. Przypominamy, że w miesiącach lipcu i sierpniu
zmieniają się godziny odprawiania Mszy Świętych w naszej parafii: We wszystkie niedziele
lipca i sierpnia będą odprawiane Msze św. o godz. 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 19.30
(nie Będzie Mszy Świętej o 18.00). W dni powszednie będą dwie Msze św.: poranna
o godz. 7.00 i wieczorna o godz. 18.00. Spowiedź 15 minut przed Mszą św.
Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu będzie czynna w dni powszednie od godz. 9.00 do
10.30 oraz od godz. 16.00 do 17.00. W sobotę od 9.00 do 10.30.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU Z ASYŻU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom – w czwartki
o godz. 18.00
► 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. 17.30. Adoracja w miesiącach letnich trwa do
godz. 18.00
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE – 13 lipca – czwartek i 13 sierpnia - niedziela, Msza św.- godz. 18.00,
procesja ze światłami i z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
► W LITURGII KOŚCIOŁA W LIPCU I SIERPNIU OBCHODZIMY
 UROCZYSTOŚCI:
- WNIEBOWZIĘCIA NMP – 15 sierpnia (wtorek)
- NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ- 26 sierpnia (sobota)
 ŚWIĘTA:
- ŚW. TOMASZA APOSTOŁA – 3 lipca (poniedziałek),
- BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY - 11 lipca (wtorek),
- ŚW. MARII MAGDALENY – 22 lipca (sobota)
- ŚW. JAKUBA APOSTOŁA – 25 lipca (wtorek)
- PRZEMIENIENIE PAŃSKIE – 6 sierpnia (niedziela)
- ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA, DZIEWICY I MĘCZENNICY
- 9 sierpnia (środa)
- ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA – 10 sierpnia
(czwartek)
- ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA – 24 sierpnia (czwartek)
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LIPIEC w Kościele powszechnym jest miesiącem
poświęconym Najdroższej Krwi Chrystusa
Jezus Chrystus swoją Krwią wykupił nas od szatana, grzechu i śmierci. Jego Krew to
cena. „Transakcja stała się faktem dwa tysiące lat temu. Bóg zrobił dla mnie i dla
ciebie to, czego nie bylibyśmy zrobić sami. Kluczowe pytanie w historii zbawienia
brzmi: Czy naprawdę przyjmujesz Jego zbawienie? Czy zdecydujesz się uwierzyć, że
Jezus Swoją Krwią naprawdę kupił ci pokój i bliskość z Bogiem, usprawiedliwienie
i oczyszczenie z grzechów, które nadal popełniasz?
(Uroczystość Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa obchodzona 1 lipca została usunięta
z kalendarza Kościoła w 1969 r. Po reformie Pawła VI Krew Chrystusa czczona jest
w całym Kościele w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże
Ciało. Zgromadzenia, żyjące według duchowości Krwi Chrystusa, obchodzą jednak
święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa 1 lipca jako uroczystość.). Starajmy się w tym
miesiącu codziennie odmawiać Litanię do Najdroższej Krwi Chrystusa.
► W MIESIĄCU LIPCU PRZYPADAJĄ
- PIERWSZA SOBOTA – 1 lipca (pamiętamy o mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo pierwszosobotnie,
traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.)
- PIERWSZA NIEDZIELA LIPCA– 2 lipca - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
- PIERWSZY CZWARTEK – 6 lipca (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów, zapraszamy na
adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00).
- PIERWSZY PIĄTEK – 7 lipca (pamiętamy o spowiedzi św. pierwszopiątkowej i mszy św. w intencji
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - godz. 7.00 i 18.00). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają
chorych z Najświętszym Sakramentem.
►1 LIPCA – SOBOTA
- 220 rocznica powstania „Mazurka Dąbrowskiego”.
W lipcu 1797 r. w Lombardii Józef Wybicki napisał tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” nazywanej
również „Mazurkiem Dąbrowskiego".
- 20 rocznica powodzi tysiąclecia w Polsce. W pierwszych dniach lipca 1997 r., w rezultacie wielkich opadów
deszczu na południu Polski rozpoczęła się tzw. „powódź tysiąclecia”. W jej wyniku zginęło 56 osób, a szkody
materialne oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów.
- 80 . Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę
►6 LIPCA - CZWARTEK - wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej jest patronalnym Dniem Apostolstwa
Chorych
►7 LIPCA – PIĄTEK
- 445 rocznica końca dynastii Jagiellonów.
7.07.1572 bezpotomnie zmarł Zygmunt August. Jego zgon oznaczał koniec rządów Jagiellonów w Polsce i Litwie.
„Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski
i czernihowski”
►8-9 LIPCA - SOBOTA - NIEDZIELA - 25. Pielgrzymka Rodziny „Radia Maryja” na Jasna Górę
►10 LIPCA – PONIEDZIAŁEK
- Msza święta żałobna w intencji ofiar ludobójstwa zostanie odprawiona w kaplicy przy parafii pw. Chrystusa
Odkupiciela (ul. Żubardzka 28) 10 lipca o godz. 19:00.
W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów
na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do wspólnej modlitwy za pomordowanych Polaków.
11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały ataków na 99 polskich miejscowości na Wołyniu, w kilku wypadkach
atakując zebranych w kościele na Mszy świętej Polaków. W latach II wojny światowej z rąk Ukraińców na Kresach
Południowo-Wschodnich zginęło 150 tysięcy Polaków.
►11 LIPCA – WTOREK – W święto św. Benedykta z Nursji – patrona Europy przypada
- 80 rocznica śmierci Georgea Gershwina.
11.07.1937 zm. George Gershwin, kompozytor amerykański, właśc. Jacob Gershowitz –
amerykański kompozytor i pianista pochodzenia żydowskiego, „Król jazzu”.
W jego twórczości można znaleźć elementy jazzu, muzyki murzyńskiej
i współczesnych tańców. Urodził się 26 września 1898 w Brooklyn w Stanach
Zjednoczonych
►13 LIPCA - CZWARTEK - 59. rocznica święceń kapłańskich Arcybiskupa Seniora
Władysława Ziółka. Otoczmy czcigodnego Jubilata modlitwą, życząc mu niegasnącej mocy
Ducha Świętego, niech dobre zdrowie i siły wspierają go w służbie Jezusowi.
►15 LIPCA - PIĄTEK - 607. rocznica bitwy pod Grunwaldem (1410)
►22 LIPCA - SOBOTA - 65 lat temu uchwalono tzw. konstytucję stalinowską. 22.07.1952 Sejm Ustawodawczy
uchwalił tzw. stalinowską konstytucję, która wprowadziła oficjalną nazwę PRL (która obowiązywała do 1989roku)

3

Lipiec, Sierpień 2017

Głos Świętego Franciszka nr 82/83

►25 LIPCA - WTOREK
- Dzień kierowców pojazdów mechanicznych, których patronem jest św. Krzysztof.
Błogosławieństwo samochodów i innych pojazdów mechanicznych. Tego dnia rozpoczyna się
18. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, podejmujący inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa na
drodze.
- Święto Policji – Msza św. w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, godz. 9.00
►26 LIPCA - ŚRODA – we wspomnienie Rodziców NMP świętych Joachima i Anny – dzień
wdzięczności rodzicom, dziadkom, emerytom. Otaczamy ich modlitwą i gestami wdzięczności.
W Brzezinach uroczystość św. Anny, Głównej Patronki Miasta.
- 130 rocznica opublikowania podręcznika do języka esperanto
26.07.1887 białostocki okulista Ludwik Zamenhof opublikował pierwszy podręcznik do
opracowanego przez siebie języka międzynarodowego esperanto.
►28 LIPCA – PIĄTEK
- 205 rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego .
(ur. 28 lipca 1812 w Warszawie zm. 19.03.1887 w Genewie, w Szwajcaria - 130 rocznica śmierci)
polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, autor z największą
liczbą wydanych książek i wierszy w historii literatury polskiej oraz malarz.
►29 LIPCA - SOBOTA
– 594 rocznica (1423) nadania Łodzi praw miejskich a tym samym przywilejów
handlowych przez króla Władysława Jagiełło w Przedborzu nad Pilicą, (prawo odbywania targów
we środy i dwóch jarmarków rocznie). - 594 Urodziny Łodzi – koncert na Placu Wolności –
godz. 12.00-22.00
- Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu
►30 LIPCA - NIEDZIELA – w kościołach zbiórka ofiar do puszek na dzieła Caritas Archidiecezji Łódzkiej
►31 LIPCA – PONIEDZIAŁEK
- Uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - Msza św. na Pl. Krasińskich w Warszawie,
godz. 18.00

SIERPIEŃ w polskiej pobożności to miesiąc maryjny,
dojrzałych owoców, dożynek i pielgrzymek
To miesiąc aż trzech świąt ku czci Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15.08), Matki Bożej
Królowej (22.08) i Matki Bożej Częstochowskiej (26.08)
Sierpień jest miesiącem pierwszych dojrzałych owoców, miesiącem żniw (nie bez
przyczyny od dawnego narzędzia żniwiarzy nasi dziadowie nazwali go sierpniem),
miesiącem dożynek i pielgrzymek ciągnących na Jasną Górę i innych sanktuariów
maryjnych. Miesiącem wielkiego trudu i skwaru, ale też wielkiej radości z jego owoców.
Jest to również miesiąc modlitw o trzeźwość narodu polskiego. Zachęcamy do podjęcia
abstynencji.
► W MIESIĄCU SIERPNIU PRZYPADAJĄ:
- PIERWSZY CZWARTEK – 3 sierpnia (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów, zapraszamy na
adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00).
- PIERWSZY PIĄTEK – 4 sierpnia (pamiętamy o spowiedzi św. pierwszopiątkowej i mszy św. w intencji
wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - godz. 7.00 i 18.00). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani odwiedzają
chorych z Najświętszym Sakramentem.
- PIERWSZA SOBOTA – 5 sierpnia (pamiętamy o mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo
pierwszosobotnie, traktujemy jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi).
- PIERWSZA NIEDZIELA SIERPNIA– 6 sierpnia - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
► 1 SIERPNIA - WTOREK
- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego
W tym roku przypada 73 rocznica wybuchu Powstania. W Bazylice Archikatedralnej Msza św. o godz. 12.00. Dla podkreślenia ważności uroczystości zabije dzwon „Serce
Łodzi”, który umieszczony jest na wieży bazyliki katedralnej. Jest to też rocznica śmierci
łódzkiego kapłana – Sł. Bożego ks. Tadeusza Burzyńskiego, który zginął pierwszego dnia
Powstania Warszawskiego.
- Dzień Modlitw za Spowiedników i Teologów Moralistów.
Sakrament pokuty i pojednania, to obok Eucharystii, jeden z sakramentów, które
najbardziej przemieniają człowieka. On nie tylko przyczynia się do naszego nawracania
się ku Bogu, ale także pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia. Dobrze więc, że jest
taki czas, w którym więcej modlitwy będzie płynąć w intencji naszych stałych spowiedników i kierowników
duchowych. Być może będzie to także okazja, by móc pomodlić się o dobrego spowiednika dla siebie.
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- 75 rocznica śmierci Janusza Korczaka
Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit, ps. „Stary Doktor” lub „Pan Doktor” (ur. 22 lipca
1878 lub 1879 w Warszawie, zm. w sierpniu 1942 w Treblince) – polsko-żydowski lekarz, pedagog,
pisarz, publicysta i działacz społeczny.
Teoretyk i praktyk wychowania, twórca oryginalnego systemu pracy z dziećmi, opartego na
partnerstwie, samorządnych procedurach i instytucjach oraz pobudzaniu samowychowania. Badacz
świata dzieci. Był pionierem działań w dziedzinie diagnozowania wychowawczego oraz prekursorem
działań na rzecz praw dziecka-człowieka. W 1926 zainicjował pierwsze pismo
redagowane w większości przez dzieci – „Mały Przegląd”. Jako Żyd-Polak
poczuwał się do podwójnej identyfikacji narodowej. Major rezerwy lekarz wojska Polskiego
II RP.
►2 SIERPNIA – ŚRODA - NMP Anielskiej
- w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli.
Warunki: pobożne nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim Modlitwy
Pańskiej oraz Wyznania Wiary; sakramentalna spowiedź oraz przystąpienie
do Komunii św. oraz modlitwa wg intencji Ojca Świętego; wykluczenie
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
- 120 rocznica śmierci Adama Asnyka.
Adam Prot Asnyk ps. Jan Stożek, El...y (ur. 11 września 1838 w Kaliszu, zm.
2 sierpnia 1897 w Krakowie) – polski poeta i dramatopisarz; w czasie
powstania styczniowego członek Rządu Narodowego.
►3 SIERPNIA - CZWARTEK
- 21 rocznica śmierci śp. bp. Józefa Rozwadowskiego (+1996)
Józef Rozwadowski –biskup diecezjalny łódzki w latach 1968–1986. Ur. 19 marca 1909, zmarł
3 sierpnia 1996
Został pochowany w krypcie ordynariuszy w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Łodzi
7 sierpnia 1996 w obecności licznie zebranego Episkopatu Polski z prymasem, kardynałem
Józefem Glempem na czele.
- 116. rocznica urodzin Stefana Wyszyńskiego (1901-1981), kardynała, prymasa Polski
►5 SIERPNIA – SOBOTA
– 46 rocznica śmierci bp. Jana Fondalińskiego (+1971)
Bp Jan Fondaliński (ur. 14 lipca 1900 w Wyśmierzycach, zm. 5 sierpnia 1971 w Łodzi) – Biskup
pomocniczy łódzki w latach 1957–1971. W 1924 przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1941–1945
był więźniem obozu koncentracyjnego Dachau. Po wojnie pracował krótko jako duszpasterz
w środowiskach polonijnych we Francji. W Łodzi objął ponownie funkcję ojca duchowego
seminarium, był tam również profesorem. 3 czerwca 1957 został mianowany biskupem
pomocniczym diecezji łódzkiej. Pochowany na Cmentarzu Starym w Łodzi przy Ogrodowej.
- Wyrusza piesza pielgrzymka Wojska Polskiego i służb mundurowych na Jasną Górę
-245 rocznica podpisania traktatów rozbiorowych
5.08.1772 w Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią, ustalające granice
ziem zagrabionych Rzeczypospolitej w wyniku I rozbioru.
►6 SIERPNIA – NIEDZIELA
– 39 rocznica śmierci bł. papieża Pawła VI (+1978)
Paweł VI, właśc. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini (ur. 26 września 1897,
zm. 6 sierpnia 1978 w Castel Gandolfo.) 21 czerwca 1963, po śmierci Jana XXIII, został
wybrany na papieża i przyjął imię Pawła VI. Wprowadzał języki narodowe do
liturgii. W encyklice „Humanae Vitae - O zasadach moralnych w dziedzinie
przekazywania życia ludzkiego” odrzucał stosowanie środków antykoncepcyjnych
i aborcję. Uznał za niezgodne z nauką katolicką związki pozamałżeńskie i kontakty
homoseksualne. Kategorycznie odrzucił postulaty żądające zniesienia celibatu
i wprowadzenia kapłaństwa kobiet. Przykładał dużą wagę do ekumenizmu. Wielkie
znaczenie miały spotkania z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Atenagorasem.
Owocem tych spotkań było wzajemne cofnięcie ekskomuniki, które spowodowały schizmę
wschodnią w 1054 roku. Dokonał beatyfikacji Maksymiliana Kolbego i Marii
Ledóchowskiej. Wbrew żądaniom anglikanów, ogłosił świętymi czterdziestu
męczenników Anglii i Walii. Ponadto nadał tytuł doktora Kościoła Katarzynie ze Sieny
i Teresie z Avili, które stały się pierwszymi kobietami, noszącymi tę godność.
- 125 rocznica urodzin Kazimiery Iłłakowiczówny
Kazimiera „Iłła” Iłłakowiczówna (ur. 6 sierpnia 1892 w Wilnie, zm. 16 lutego 1983 w Poznaniu) – polska
poetka, prozaik, dramaturg i tłumaczka.
►10 SIERPNIA – CZWARTEK
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- 83 rocznica śmierci śp. bp. Wincentego Tymienieckiego (+1934).
Wincenty Tymieniecki (ur. 19 marca 1871 w Piotrkowie Trybunalskim, zm. 10 sierpnia 1934
w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, pierwszy biskup diecezjalny łódzki w latach 1921–
1934. Od czasu powołania diecezji łódzkiej 10 grudnia 1920 pełnił funkcję wikariusza
generalnego. Bullą papieską z dnia 11 kwietnia 1921 został powołany na pierwszego biskupa
diecezjalnego diecezji łódzkiej. Sakrę biskupią przyjął 29 czerwca 1921 z rąk kard. Aleksandra
Kakowskiego. Zorganizował kurię, seminarium duchowne, sąd kościelny oraz kapitułę
katedralną. Rozwinął działalność charytatywną i oświatową wśród robotników. Został
pochowany w krypcie bazyliki archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi
►12 SIERPNIA – SOBOTA
– 9 rocznica śmierci poprzedniego proboszcza naszej parafii
śp. ks. Jana Wiktorowskiego (+2008)
Urodził się 14 lutego 1934 roku w Emilianowie, święcenia kapłańskie otrzymał 30 czerwca 1957
roku z rąk bp Michała Klepacza. Był proboszczem naszej parafii przez 33 lata od 1975 roku do
śmierci 12 sierpnia 2008 roku. Jego zasługą jest obecny wygląd i wystrój naszego kościoła
i plebanii (wieża, dzwonnica, dom parafialny, mozaiki na froncie kościoła, witraże w oknach,
wewnątrz ławki, boazeria i tabernakulum, wykonane jako votum wdzięczności za ocalenie
Jana Pawła II w dniu zamachu 13 maja 1981 roku)
►13 SIERPNIA – NIEDZIELA
– Zbiórka ofiar na tacę na budowę Centrum Studiów Jana Pawła II w Łodzi
- 144 rocznica urodzin Józefa Hallera
13.08. 1873 urodził się Józef Haller von Hallenburg (zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska
Polskiego. Rok 2017 jest ogłoszony przez Senat Rokiem Józefa Hallera
►14 SIERPNIA - PONIEDZIAŁEK – W Pabianicach uroczystość św. Maksymiliana Marii Kolbego – głównego patrona
miasta.
►15 SIERPNIA W PONIEDZIAŁEK - Uroczystość Wniebowzięcia NMP
- jest dniem wolnym od pracy i świętem nakazanym w Kościele z obowiązkiem uczestniczenia we mszy św.
- 15 sierpnia Msze święte w naszym kościele odprawiane będą w porządku niedzielnym. Tego dnia
obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów odbywa się na Mszy św. po modlitwie po Komunii św.
- Dzień Wojska Polskiego
- 97 rocznica Cudu nad Wisłą – Msza św. w Bazylice Archikatedralnej o godz. 9.30
- 80 rocznica śmierci pierwszego proboszcza naszej parafii śp. Ks. Kajetana Nasierowskiego
Urodził się 7 sierpnia 1889 roku w Konopnicy pod Lublinem. Wyświęcony 11 lutego 1912
roku w Warszawie. Był specjalistą w zakresie języka migowego i założycielem szkoły dla
dzieci głuchych w Łodzi. Funkcję proboszcza naszej parafii pełnił w latach 1932-1937.
Jednak wcześniej w latach 1926-1932 był faktycznie duszpasterzem mieszkańców Nowego
Rokicia, którzy uczestniczyli w odprawianych przez niego mszach św. i nabożeństwach
w kaplicy Szkoły dla Głuchoniemych, która wtedy znajdowała się przy ul. Pabianickiej34.
Ksiądz Nasierowski był dyrektorem i kapelanem tej szkoły. Jemu też biskup Wincenty
Tymieniecki w 1929 roku zlecił budowę naszego kościoła. 4 września 1932 roku Biskup
Ordynariusz erygował naszą parafię, a 9 października dokonał konsekracji kościoła.
Główny budowniczy naszej świątyni ks. Kajetan Nasierowski został pierwszym jej
proboszczem.
Zmarł w wieku 48 lat, na nowotwór, po kilku miesięcznej chorobie,
15 sierpnia 1937 roku. Pochowany został na cmentarzu pw. Św. Józefa w Łodzi.
- 760 rocznica śmierci św. Jacka Odrowąża
15.08. 1257 r. Św. Jacek Odrowąż zmarł w Krakowie po dłuższej chorobie w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej ok. 1183.
Wspomnienie św. Jacka Odrowąża przypada 17 sierpnia. Jedna z najwybitniejszych postaci
Polski i Europy XIII w. Był kanonikiem krakowskim i krewnym tamtejszego biskupa Iwona
Odrowąża, jednego z reformatorów życia chrześcijańskiego na ziemiach polskich. Dwaj
krewni: św. Jacek i bł. Czesław zostali pierwszymi polskimi dominikaninami. Św. Jacek był
gorliwym misjonarzem. Przez ponad 30 lat przemierzał jako wędrowny kaznodzieja Polskę,
Czechy, Morawy, a także Ruś i Prusy. Tradycja podaje, że dotarł nawet do Danii i Szwecji oraz
na Krym i do Azji Środkowej. Lud uważał go za niezawodnego orędownika, który wyprosił
u Boga wiele cudów. Najbardziej znany jest cud podniesienia zbóż zniszczonych gradobiciem,
do którego nawiązuje istniejący do dziś zwyczaj święcenia kłosów w dzień św. Jacka.
W ikonografii Święty przedstawiany jest w habicie dominikańskim, z monstrancją w jednej
ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.
► 18 SIERPNIA – PIĄTEK
- 80 rocznica urodzin Edwarda Stachury
Edward Jerzy Stachura, „Sted” (ur. 18 sierpnia 1937 w Charvieu we Francji, zm. 24 lipca 1979
w Warszawie) – polski poeta, prozaik, pieśniarz i tłumacz. Twórczość: Cała jaskrawość, Siekierezada,
Wszystko jest poezją, Fabula rasa.
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► 19 SIERPNIA – SOBOTA - Międzynarodowa Pielgrzymka Grekokatolików do Sanktuarium Maryjnego „Brama
Miłosierdzia” w Jarosławiu
► 21 SIERPNIA – NIEDZIELA
- Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich
- 170 rocznica urodzin Bolesława Prusa
Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w Hrubieszowie,
zm. 19 maja 1912 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu
pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, myśliciel i popularyzator
wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej i rowerowej. Ważne dzieła: Lalka, Faraon,
Placówka, Emancypantki, Katarynka
► 21 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK - wyrusza 92 Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
► 23 SIERPNIA - WTOREK - Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, znany również jako
Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki.
Święto, zaproponowane przez Parlament Europejski w 70. Rocznicę Paktu Ribbentrop-Mołotow. Święto ma być
Dniem Pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych oraz czczenia ich pamięci w godny
i bezstronny sposób. Obchody Dnia mają na celu upamiętnienie ofiar masowych deportacji i eksterminacji
w czasach stalinizmu i nazizmu, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju
i stabilizacji europejskiego kontynentu.
► 25 SIERPNIA – PIĄTEK
– 112 rocznica urodzin św. s. Faustyny (Helenki) Kowalskiej patronki Łodzi
- 360 rocznica kapitulacji wojsk szwedzkich - 25.08.1657 Skapitulowały wojska
szwedzkie okupujące Kraków.
►26 SIERPNIA - SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ.
- Dodatkowa Msza św. w naszym kościele - o godz. 9.00
- dzień ten jest patronalnym świętem Pomocników Maryi Matki Kościoła.
- 300-LECIE KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOŻEJ
JASNOGÓRSKIEJ,
- 60 ROCZNICA ROZPOCZĘCIA NAWIEDZENIA KOPII OBRAZU MATKI
BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ PO PARAFIACH W POLSCE.
- Główne uroczystości na Jasnej Górze (godz. 11.00 – Suma Pontyfikalna z
udziałem Episkopatu Polski oraz Władz Państwowych;
godz. 21.00 – Widowisko artystyczne ku czci Królowej Polski z udziałem TVP),
►26-28 SIERPNIA - Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania pogranicza – Korczmin – Dni
modlitw za pojednanie Polsko-Ukraińskie
►27 SIERPNIA – NIEDZIELA
- 112 rocznica chrztu św. Helenki Kowalskiej w Świnicach Warckich
- Licheńskie Spotkania Rodzin - Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy do Lichenia
► 31 SIERPNIA - CZWARTEK - Ogólnopolski Dzień Solidarności - rocznica zalegalizowania Solidarności.
37 lat temu 31 sierpnia 1980 roku podpisano Porozumienia Sierpniowe i zalegalizowano NSZZ „Solidarność”
► 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. W miesiącach lipcu i sierpniu spotkania zawieszone. 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. Opiekę sprawują: p. Paulina Twardowska – organistka i Grzegorz Krautsztrung - gitara
 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/
Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej:
Archidiecezji Łódzkiej:
http://www.aklodz.pl/
http://archidiecezja.lodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
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Niezrozumiałe kłamstwa
Gazeta Wyborcza
W dniu 20. czerwca br. ukazał się w formie elektronicznej artykuł Szymona Bujalskiego „Kościół sprzedał działkę
i będzie miał stację benzynową przed wejściem”. W artykule czytamy: „Bo za budową stacji jest sam kościół, który
lobbował za takim rozwiązaniem w urzędzie. W trakcie przygotowania rozstrzygnięć do planu okazało się także, że to
parafia sprzedała teren inwestorowi – podkreśla Robert Warsza, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej”. I dalej:
„Parafii powinno zależeć, by naprzeciwko kościoła była zieleń. Jeśli ma jednak taką fantazję i postanowiła zarobić na
gruntach, to umożliwmy budowę stacji przed wejściem do kościoła, proszę bardzo. Nie możemy przecież chronić tego
otoczenia, jeśli sam główny zainteresowany nie chce być chroniony - ocenia Maciej Rakowski, przewodniczący
komisji planu przestrzennego. Dlatego MPU nie przygotuje miejscowego planu dla tego obszaru”.
Wyjaśnienie
Pragniemy poinformować, że teren, na którym ma być zbudowana stacja benzynowa nie był własnością parafii. Jak
więc parafia mogła ten teren sprzedać? Dlaczego pan Szymon Bujalski nas okłamuje? Ks. Proboszcz w dniu 7. lutego
br. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, wyraził brak zgody na budowę
stacji benzynowej naprzeciw kościoła. W dniu 8. lutego br. dostarczył do w/w wydziału listę zawierającą 473 podpisy
osób popierających sprzeciw Ks. Proboszcza. W dniu 24. lutego br. dostarczył następną listę zawierającą 219
podpisów wyrażających sprzeciw wobec budowy stacji. Jak więc można pisać, że za budową stacji jest sam kościół,
który rzekomo lobbował za takim rozwiązaniem w urzędzie? Parafii zależy, by naprzeciw kościoła była zieleń. Myślę,
że panu Szymonowi Bujalskiemu i osobom wymienionym w artykule też powinno na tym zależeć. Wyrażamy
ubolewanie, że spotykamy się z kłamstwami, którymi posługuje się pan Szymon Bujalski w Gazecie Wyborczej.
Ubolewamy też, że urzędnicy wymienieni przez pana Bujalskiego mijają się z prawdą. Już najwyższy czas, abyśmy
żyli w prawdzie. Żądamy wyjaśnień i sprostowania na łamach Gazety Wyborczej.

Ks. Paweł Gabara, Izabela Rutkowska

FENOMENY NASZEJ WIARY (cz2)
Objawienia, uzdrowienia, charyzmatycy
4. Coraz częściej słyszymy o tzw. Mszach
z uzdrowieniem. Czym są takie Msze – czymś
więcej od innej Mszy?
Podczas celebracji każdej liturgii Mszy św.
obecny rzeczywiście i substancjonalnie (pod postacią
chleba i wina) Chrystus, przychodząc do nas, dotyka
nas, uświęca i uzdrawia. W Katechizmie Kościoła
Katolickiego (1421) czytamy, że „Pan Jezus lekarz
naszych dusz i ciał […] chciał, by Kościół mocą
Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło
uzdrawiania i zbawienia”, zaznaczając jednocześnie, że jest to „cel dwóch sakramentów uzdrawiania: sakramentu
pokuty i namaszczenia chorych”. Warto zauważyć, że w tej wypowiedzi Magisterium Kościoła nic nie mówi
o sakramencie Eucharystii, choć tradycja liturgiczna przewiduje sprawowanie Mszy św., w czasie której udziela się
sakramentu namaszczenia chorych. Dlatego w sensie ścisłym o takiej liturgii możemy powiedzieć, że jest to Msza św.
z modlitwą o uzdrowienie.
Jednakże myślę, że w pytaniu tym raczej chodzi o Mszę św., w czasie której jedna osoba lub grupa osób
prowadzi tzw. charyzmatyczną modlitwę z prośbą o uzdrowienie. Nie spotkałem się z dokumentem kościelnym, który
wprost podejmowałby zagadnienie modlitwy o uzdrowienie w połączeniu z Mszą
świętą, choć liturgie te spotykają się z wielkim uznaniem wiernych. W Instrukcji na
temat modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga Kongregacji
Nauki Wiary przestrzega się jednak duchownych przed pomieszaniem modlitw
liturgicznych związanych z obrzędem sakramentu z modlitwami pozaliturgicznymi, do
których należą modlitwy charyzmatyczne. Jednakże w dokumencie tym nie zabrania
się łączenia tych form, co oznacza, że sprawowanie Mszy świętej, w czasie której
zanosi się modlitwę o uzdrowienie, jest dopuszczalne.
W historii Kościoła nie brakowało tzw. „świętych cudotwórców”, którzy
dokonywali uzdrowień niewytłumaczalnych w logiczny sposób. Należy podkreślić, że
„charyzmat uzdrawiania” nie jest przypisany szczególnej, określonej grupie wiernych
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(apostołom, prorokom lub innym), lecz jak mówi św. Paweł: „Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając
każdemu tak, jak chce” (1 Kor 12,11). Zatem przypisywanie charyzmatu uzdrawiania prowadzącemu modlitwę
o uzdrowienie, jest niedopuszczalne. Należy, jak naucza Kościół w przywołanej Instrukcji, „zwierzyć suwerennej woli
Ducha Świętego, który daje pewnym osobom specjalny charyzmat uzdrawiania, aby ukazać moc łaski
Zmartwychwstałego”. Jeżeli zatem Chrystus mówi do nas przez nas, to możemy powiedzieć, że w jakimś wymiarze
Msza święta, podczas której Chrystus uzdrawia, uwalnia z mocy zła, jest czymś wyjątkowym, choć nie oznacza to, że
nie dokonuje się to podczas każdej sprawowanej liturgii.

5. Kolejny fenomen naszych czasów – charyzmatyczni misjonarze w stylu ojca Johna Bashobory.
Msze na stadionie. Skąd potrzeba takich rekolekcji doświadczanych w tłumie?
W każdym czasie Bóg posyła charyzmatyczne osobowości, przez które przypomina nam o pięknie Ewangelii.
Niewątpliwie należeli do nich: św. Franciszek z Asyżu, św. Ignacy z Loyoli, św. Tereska od Dzieciątka Jezusa,
św. br. Albert Chmielowski, św. Matka Teresa z Kalkuty, św. Jan Paweł II, papież Benedykt XVI, czy też papież
Franciszek, którego pontyfikat bez wątpienia jest swojego rodzaju błogosławionym czasem. Z pewnością do takich
charyzmatycznych osobowości należy i ojciec John Bashobora. Jednakże należy uświadomić sobie, że owi
charyzmatyczni słudzy są, jak sami o sobie mówili, mówią, narzędziem w ręku
Boga i że w przypadku o. Bashobory, to nie on uzdrawia, lecz Jezus Chrystus, który
przez niego działa. Zresztą w wywiadzie, jaki udzielił on Polskiej Telewizji,
wielokrotnie podkreśla ten fakt, że jest tylko narzędziem w rękach Pana, że głosi
Jego słowo i Jemu służy. W wywiadzie tym mówi również, że został poproszony
przez ludzi, by wyjaśnić im cud uzdrowienia i pomyślał, że najlepszym
wyjaśnieniem tego cudu będzie „rozmowa przez sakramenty”. A przecież to
w sakramentach jest obecny Jezus Chrystus i przez nie On działa. Tylko trzeba w to
uwierzyć.
Coraz częściej się przekonuję, że dziś potrzebujemy świadectwa wiary tych
osób, które doświadczyły spotkania z Jezusem. Tego entuzjazmu z głoszenia
Jezusa, który towarzyszył rodzącemu się Kościołowi, a o którym czytamy
w Dziejach Apostolskich i o którym mówi nam papież Franciszek. Nie oznacza to, że tego entuzjazmu w ogóle nie
ma, ale z pewnością Kościół potrzebuje dziś na nowo zachwytu Ewangelią. (cdn)

Święta Teresa Benedykta od Krzyża
(Edyta Stein), dziewica i męczennica,
patronka Europy 9 sierpnia
Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu jako jedenaste dziecko
głęboko wierzących Żydów. Z licznego rodzeństwa wychowało się tylko siedmioro dzieci.
Niedługo po urodzeniu Edyty zmarł jej ojciec. Rodzinny interes przejęła przedsiębiorcza
matka, zmieniając go w dobrze prosperującą i uznaną firmę. W wieku 6 lat Edyta rozpoczęła
naukę w szkole, gdzie osiągała bardzo dobre wyniki. Chociaż w domu gorliwie przestrzegano
przepisów religii, Edyta w wieku 20 lat uważała się za ateistkę. W 1911 r. z doskonałymi
wynikami zdała egzamin dojrzałości i podjęła studia filozoficzne we Wrocławiu. Dwa lata
później wyjechała do Getyngi, by tam studiować fenomenologię. Zgodnie ze swoimi wielkimi
zdolnościami intelektualnymi, nie chciała przyjmować nic, jeżeli nie zbadała tego gruntownie
sama. Dlatego tak usilnie poszukiwała prawdy. "Poszukiwanie prawdy było moją jedyną
modlitwą" - pisała później. Pracę nad pisaniem doktoratu przerwał jej wybuch I wojny
światowej.
Edyta zgłosiła się do Czerwonego Krzyża, została pielęgniarką i zaczęła pomagać
zakaźnie chorym. Po półrocznej pracy, zupełnie wyczerpana, została zwolniona ze służby
sanitarnej. W 1915 r. złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka
niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W 1916 r.
została asystentką prof. Husserla we Fryburgu. Rok później uzyskała u niego tytuł doktorski.
W 1921 r. dokonało się jej nawrócenie dzięki zetknięciu się z autobiografią mistyczki
i doktora Kościoła, św. Teresy z Avila. Przeczytała tę książkę w ciągu jednej nocy i wreszcie szukając prawdy - znalazła Boga i Jego miłosierdzie. Poprosiła wówczas o chrzest i pociągnęła
swoim zapałem siostrę - Różę. 1 stycznia 1922 r. przyjęła chrzest i I Komunię św. Otrzymała imię Teresa. Nie oznaczało
to dla niej zerwania więzów z narodem żydowskim. Twierdziła, że właśnie teraz, gdy powróciła do Boga, poczuła się znów
Żydówką. Była świadoma, że przynależy do Chrystusa nie tylko duchowo, lecz także poprzez więzy krwi. W 1923 r. przystąpiła
także do sakramentu bierzmowania.
Jej rozwój duchowy odbywał się głównie w klasztorze Sióstr Dominikanek św. Magdaleny. Nadal była nauczycielką
w jednym z wrocławskich liceów, łącząc pracę pedagogiczną z naukową. W latach 1923-1931 wykładała w liceum i seminarium
nauczycielskim w Spirze. W 1932 prowadziła wykłady w Instytucie Pedagogiki Naukowej w Monasterze, starała się łączyć naukę z
wiarą i tak je przekazywać słuchaczom. W tym czasie złożyła trzy śluby prywatne i żyła już właściwie jak zakonnica, wiele czasu
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poświęcając modlitwie. Jednocześnie prowadziła bardzo wnikliwe studia nad spuścizną św. Tomasza z Akwinu, starając się
objaśnić pewne elementy jego mistyki przy pomocy metody fenomenologicznej. Często była proszona o wygłaszanie odczytów na
konferencjach i przy innych różnych okazjach. Prowadziła kursy szkoleniowe, pisała artykuły, wygłaszała wykłady w radio.
W Monasterze wykładała tylko przez dwa miesiące - gdy władzę przejęli narodowi socjaliści, musiała opuścić Monaster.
Przeniosła się do Kolonii, gdzie 14 października 1933 r. wstąpiła do Karmelu. 15 kwietnia następnego roku otrzymała habit
karmelitański. Gorąco pragnęła mieć udział w cierpieniu Chrystusa, dlatego jej jedynym życzeniem przy obłóczynach było: "żeby
otrzymać imię zakonne od Krzyża". Po nowicjacie złożyła śluby zakonne i przyjęła imię Benedykta od Krzyża. Już jako
karmelitanka zaczęła pisać swoje ostatnie dzieło teologiczne Wiedza krzyża, które pozostało niedokończone. 21 kwietnia 1938 r.
złożyła śluby wieczyste.
W tym czasie narodowy socjalizm objął swoim zasięgiem całe Niemcy. Benedykta, zdając sobie sprawę, że jej żydowskie
pochodzenie może stanowić zagrożenie dla klasztoru, przeniosła się do Echt w Holandii. 2 sierpnia 1942 r. podczas masowego
aresztowania Żydów została aresztowana przez gestapo i internowana w obozie w Westerbork. Następnie, wraz z siostrą Różą,
7 sierpnia deportowano ją do obozu w Auschwitz. Tam 9 sierpnia 1942 roku obie zostały zagazowane i spalone.
Beatyfikacji Edyty Stein dokonał w Kolonii 1 maja 1987 r. św. Jan Paweł II, kanonizował ją zaś 11 października 1998
roku. Swoim listem apostolskim motu proprio z 1 października 1999 r. ogłosił ją - wraz ze św. Brygidą Szwedzką i św. Katarzyną
ze Sieny - patronką Europy. http://brewiarz.pl

A BYŁO TO TAK… – JAN PAWEŁ II W ŁODZI WE WSPOMNIENIACH ŚWIADKÓW

30 rocznica wizyty Papieża w naszym mieście
Każdy z nas ma inne wspomnienia z dnia 13 czerwca 1987 roku związane z obecnością dziś już
świętego Jana Pawła II w naszym mieście. Żadne inne wydarzenie nie było obarczone tak szczegółowymi
przygotowaniami i nie zgromadziło takiej liczby osób w jednym miejscu jak Msza św. z Ojcem świętym na
Lublinku. Zabiegi przygotowawcze trwały przez dwa, trzy miesiące. Precyzyjny plan pobytu Papieża w Łodzi
opracowany był z dużym wyprzedzeniem. Przygotowane zostały służby porządkowe. „Pamiętam, że nawet
na Konferencji Episkopatu, wyrażano uznanie, że w Diecezji Łódzkiej udało się zorganizować około 12 tys.
mężczyzn, do służby porządkowej. Kiedy zaprosiłem ich na spotkanie do katedry, to rzeczywiście katedra
nie była w stanie pomieścić tych zgromadzonych. Ja raz jeden, pierwszy i ostatni, widziałem w katedrze
łódzkiej tylko i wyłącznie mężczyzn, którzy wypełniali ją po brzegi.” – wspomina arcybiskup Władysław
Ziółek.
Podczas Mszy św. na Lublinku do I Komunii Św. przystąpiło 1556 dzieci. Papież osobiście udzielił
komunii stu dzieciom, które wcześniej zostały wyznaczone. Przytłaczająca większość dzieci urodziła się
w 1978 r.; a spośród nich, kilkanaścioro – w październiku; i wreszcie, jak się okazało, dziewięcioro dzieci
przyszło na świat… 16 października 1978 r. A więc rówieśnicy pontyfikatu Polaka na rzymskiej stolicy
Świętego Piotra!
Ksiądz Tadeusz Socha wspomina czas pobytu Papieża
w gmachu Kurii Biskupiej, gdzie Papież spożywał obiad.
Studiował wtedy w Wyższym Seminarium Duchownym i wraz
z innymi klerykami przydzielony został do posługiwania przy
stole dostojnych gości przybyłych z Papieżem. Czas
przewidziany na obiad i odpoczynek w Domu Biskupim,
wg harmonogramu to 2 godz. 15 min.
Przy wejściu do kurii, z prawej strony oczekiwali
Papieża hierarchowie Kościoła łódzkiego. Tak ten moment
wspomina Ks. Tadeusz Socha: Papież jak wszedł do wnętrza
rezydencji spojrzał w lewo na kleryków i mówi: O tacy młodzi
to pewno klerycy i doszedł do nich. Dopiero biskup nakierował go w drugą stronę, by przedstawić
dostojników kościoła łódzkiego.
….Uroczysty obiad odbywał się w salonie na pierwszym piętrze. Do stołu zasiedli z Dostojnym
Gościem kardynałowie i biskupi z orszaku papieskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie obecni byli
członkowie osobistej ochrony Ojca Świętego, którzy od rozpoczęcia pielgrzymki w Rzymie są zawsze
najbliżej Papieża.
W Kurii nad przygotowaniem posiłków pracowało kilkanaście sióstr Służebniczek. Nikt ze świeckich
z zewnątrz nie był dopuszczony. Zrobiły swój wynalazek –
taki taśmociąg. W pomieszczeniu przed kuchnią
kilkanaście osób było ustawionych z jednej i drugiej
strony, żeby podawać i odbierać półmiski. Były różne
rodzaje potraw. Tempo i przeżycie niesamowite,
uwijaliśmy się jak w ukropie. Cała zastawa była
z herbami
papieskimi.
Wszystko
było
wcześniej
sprawdzane. Nic nie mogło dostać się z zewnątrz. wspomina ks. Tadeusz.
Wtedy dużo się nauczyliśmy. Uświadomiliśmy sobie
jakie wielkie i odpowiedzialne zadanie stoi przed nami.
Mnie przypadło w udziale posługiwać kardynałom
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włoskim, kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi i biskupowi Władysławowi Ziółkowi. Ta uroczystość
była ogromnym przeżyciem. Patrząc z naszej strony, tych którzy posługiwali, ja podawałem kardynałom,
a cały czas patrzyłem na Ojca Świętego, jak się zachowuje, jak mówi, co mówi. Panowała bardzo miła
atmosfera. Potwierdziło się to, że Papież jest taki bezpośredni . Przemawiał i mówił o tym, jak kiedyś tutaj w
Łodzi bywał. Zostało to ujęte w książce bpa Adama Lepy pt. „Papież Jan Paweł II w Łodzi, 13 czerwca
1987r.” Jest w niej stenogram z tego co wtedy powiedział Papież do wszystkich zgromadzonych, bo
w czasie obiadu Jan Paweł II wygłosił improwizowane przemówienie. Było to wydarzenie bezprecedensowe,
gdyż w takich okolicznościach Papież nie zwykł przemawiać.
Nas ujęło to, że jak sobie przypominam, - wspomina dalej ks. Tadeusz - Papież miał przygotowane
pomieszczenie z telewizorem i pościelą, fotelem. Tam po obiedzie mógł odpocząć i tak było to zaplanowane.
Jest też kaplica w domu Biskupim. Gdy podano lody - to wtedy miało miejsce to przemówienie. Na
zakończenie Papież powiedział: Nie obraźcie się ja sobie teraz idę odpocząć. Poszedł do kaplicy i prawie
45 min tam przy Panu Jezusie sobie odpoczął. I później już poszedł do katedry….
Maria Mazurkiewicz
W tekście wykorzystano wspomnienia Arcybiskupa Władysława Ziółka, informacje zawarte w książce bpa Adama Lepy, „Papież Jan Paweł II
w Łodzi, 13 czerwca 1987r” oraz w dużej części wspomnienia Ks. Tadeusza Sochy przekazane członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
podczas ostatniego przedwakacyjnego spotkania. Tytuł i zdjęcia zaczerpnięte zostały ze strony internetowej
Archidiecezji Łódzkiej

Małe kalendarium fatimskie
100 lat temu Matka Boża ukazała się dzieciom fatimskim Łucji i błogosławionym Hiacyncie i Franciszkowi.
Objawienia Matki Bożej poprzedzone były objawieniami Anioła Pokoju – Anioła Stróża Portugalii wiosną,
latem i jesienią 1916 roku. Podczas trzeciego spotkania Anioł nauczył małych wizjonerów modlitwy
uwielbienia Jezusa w Najświętszym Sakramencie i udzielił im Komunii Św.

13 maja 1917
Pierwsze objawienie Matki Bożej, łaski dostępują: dziesięcioletnia Łucja i jej kuzyni: dziewięcioletni
Franciszek wraz ze swą siedmioletnią siostrą Hiacyntą.
Maryja zapewnia, że przychodzi z Nieba i prosi dzieci by odmawiały Różaniec, prosząc o pokój dla świata.

13 czerwca 1917
Drugie objawienie. Matka Najświętsza ponawia prośbę o odmawianie Różańca i nakazuje dzieciom uczyć
się czytać. Maryja chce by dzieci rozpowszechniały wśród ludzi nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.

13 lipca 1917
Trzecie objawienie połączone z wizją piekła i ukazaniem roli nabożeństwa do Niepokalanego Serca. Dzieci
doznają tajemniczej wizji (trzeciej części tajemnicy fatimskiej), której istota pozostanie ukryta aż do 2000 r.
Maryja zapewnia: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. To tego dnia Matka Boża przekazała
dzieciom znaną nam modlitwę mówiąc: Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do
nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

13 sierpnia 1917
Aresztowanie dzieci przez masońskiego administratora. Maryja daje zgromadzonym pielgrzymom znak
swego przybycia, jednak się nie ukazuje.

19 sierpnia 1917
W Valinhos ma miejsce czwarte objawienie, w którym Matka Boża prosi o modlitwę różańcową i złożenie
ofiary wynagradzającej za grzeszników. Obiecuje uczynić wielki cud.

A ja jestem szczęśliwa
Kącik Siostry Kingi. A w nim radosne opowiadania, wierszyki, pełne humoru dowcipy lub zagadki
z bogatego zbioru Siostry Kingi. Dziś 4 zagadki geograficzne (odpowiedzi ukryte są na tej stronie):

Które oko jest największe ?
Druga – pierwsza. Jest tam gdzie niepryskane drzewa rosną.
Pirwsza – druga. To miasto nad Prosną
Miasto większe niż Warszawa, a pół miasta, to potrawa.
W zimie Babcia opowiadała ich sporo. Dodaj jedną literę, a będzie jezioro
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Mały Franciszek
Drogie Dzieci – nastały wakacje. Gdziekolwiek nie wyjedziecie – nad
morze, czy w góry, na wieś czy do innych miast i miasteczek – wszędzie
znajdziecie, bliżej lub dalej, kościół lub kaplicę czyli Dom Boży. Tam zawsze
czeka na Was ten sam Pan Jezus, ta sama Matka Boża. Tam zawsze możecie
się z Nimi spotkać. W miesiącu sierpniu szczególnie pamiętajcie o Matce
Bożej. Wspominać będziemy Jej Wniebowzięcie (15 sierpnia) oraz czcić Ją
będziemy w Jej w jasnogórskim obrazie (26 sierpnia). Sierpień, to również
czas pielgrzymek do miejsc maryjnych.
Czy pamiętacie nasz konkurs Selfie z Jezusem? W tym roku
zapraszam do Sefie z Maryją. Niech Wasze zdjęcia będą radosnym
obrazem i pamiątką Waszych spotkań z Maryją i Jej Synem. Czekam Na
Wasze prace. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ostatnią niedzielę września
po Mszy św. o godz. 11.00 Do zobaczenia. Pozdrawia Was - Wasz Anioł

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W CZERWCU 2017:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Aurelia Dorota Piasecka, Amelia Krystyna Piasecka, Anna Zuzanna Cynkowska, Michał Mieczysław
Cynkowski, Maja Wójtowicz, Gabriel Miłosz Olkusz, Mateusz Walczak, Kacper Paweł Skrobek, Natan
Stańczyk, Julia Wiktoria Ciesielska, Antonina Sulińska, Wojciech Andrzej Stelmachowski, Oliwier
Krystian Kuśmierczak

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Władysława Kosierd, Amelia Balicka, Jerzy Szejner, Henryk Anforowicz, Magdalena
Lewandowska, Marianna Górniak, Maria Klawińska, Stanisława Strączyńska, Marian Michalak,
Jadwiga Stasiak, Henryk Felisiak, Jadwiga Majchrzak, Danuta Michalska, Kazimiera Skąpiec,
Krystyna Pietrzak, Kazimierz Okruszek, Tomasz Gamus, Jan Karolak, Genowefa Sadowiak,
Witold Włodarczyk, Jerzy Wiśniewski, Janina Stępień, Urszula Krzyżanowska, Sławomir Świątek
.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

Leszek Pawlak i Martyna Doroba,
Konrad Wydra i Małgorzata Odrzywół,
Michał Żegnałek i Iga Bartosik

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

7.00;
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30;

18.00
19.30

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (28 lipca i 25 sierpnia) o godz. 18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 18.00
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie: 9.00-10.30; 16.00-17.00; Tel.: 42-233-67-77

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Kaplica Matki Bożej
Częstochowskiej - fot. Maria Mazurkiewicz. Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby
wspomagające: Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na
adres: marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów. Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek
Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl
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