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

Słowo Księdza Proboszcza
Miesiąc czerwiec to czas refleksji nad swoim życiem. Miesiąc czerwiec to czas uświadomienia sobie, że nie jesteś
sam, że razem z Tobą jest Ten, który powiedział, że pozostanie z nami aż do skończenia świata.
Będziesz mógł jeszcze raz uświadomić sobie tę prawdę podczas czerwcowych nabożeństw ku czci
Najświętszego Serca Jezusowego. Będziesz mógł jeszcze raz przeżyć tę prawdę w Diecezjalne Święto Eucharystii
8. czerwca br. i 19. czerwca br podczas procesji Bożego Ciała.
Nie lękaj się, z Tobą jest zawsze ten, który Ci pomoże, który jest Twoją siłą i mocą. W Nim zawsze
odniesiesz zwycięstwo.
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WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. Dzień Dziecka . Dzień
Dziękczynienia
Wspomnienie świętych Karola Lwangi i Towarzyszy,
męczenników
I czwartek miesiąca czerwca. Wspomnienie św.
Bonifacego, biskupa i męczennika
I piątek miesiąca czerwca.
I sobota miesiąca czerwca
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY MATKI
KOŚCIOŁA
Wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I
WIECZNEGO KAPŁANA
Wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, prezbitera
i doktora Kościoła
Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
TRÓJCY PRZENAJŚWIETSZEJ
Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO
12. NIEDZIELA ZWYKŁA. Pierwszy dzień lata
Dzień Ojca
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Międzynarodowy Dzień zapobiegania Narkomanii
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów
Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
Wspomnienie Pierwszych Męczenników Świętego
Kościoła Świętego

● ABC ŻYCIA DUCHOWEGO
– Każdorazowa spowiedź – realnym doświadczeniem Zesłania
Ducha Świętego

BOŻE CIAŁO
19 czerwca

● Święty Jan Paweł II Papież
● Miejsca, które warto odwiedzić PIERANIE, LEŚNIÓW-ŻARKI

●KATECHEZY LITURGICZNE
● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:

Przypomnienia:

Pan rozdaje nam chleb, którym jest Jego Ciało, czyni siebie darem. I my także
doświadczamy „solidarności Boga” z człowiekiem, solidarności która nigdy się nie
wyczerpuje, solidarności, która nie przestaje nas zadziwiać: Bóg staje się bliski
względem nas w ofierze Krzyża, uniża się wchodząc w ciemność śmierci, aby dać nam
Swoje życie, które zwycięża zło, egoizm i śmierć. Jezus … daje nam siebie w Eucharystii,
dzieli naszą drogę życiową, wręcz czyni siebie pokarmem, prawdziwym pokarmem,
który podtrzymuje nasze życie, nawet w chwilach, kiedy droga staje się trudna,
przeszkody spowalniają nasze kroki. A w Eucharystii Pan pozwala nam iść Jego drogą,
drogą służby, dzielenia się, dawania, zaś to niewiele, co mamy, to niewiele, czym
jesteśmy, jeśli jest dzielone, staje się bogactwem, ponieważ moc Boga, która jest mocą
miłości zstępuje do naszego ubóstwa, aby je przekształcić.(Z homilii wygłoszonej
podczas Eucharystii z okazji uroczystości Bożego Ciała sprawowanej na placu przed
bazyliką św. Jana na Lateranie 30 maja 2013. http://papiez.wiara.pl

► http://www.św.franciszek.org.pl/ adres nowej strony internetowej naszej parafii. Zapraszamy do
odwiedzania.
► Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po
mszy św. o godz. 18.00.
► W każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Pozostały czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Adoracja trwa do 17.30.
► W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką i oddaniem czci jego relikwiom.
► 1 czerwca w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypada niedziela miesięcznej adoracji
Najświętszego Sakramentu. Tego dnia obchodzimy również Dzień Dziękczynienia – duchowe wotum wdzięczności
za niepodległość i wolność. Jest to okazja do podziękowania tym wszystkim od których otrzymujemy dobro. Z tej
okazji Abp Marek Jędraszewski wystosował komunikat:
W niedzielę 1 czerwca br. odbędą się w Warszawie po raz siódmy obchody Święta Dziękczynienia. Idea tego dnia jest
związana z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego z roku 1792 i ma on przypominać, że żywym
wotum jest Polska wierna Bogu, a budowa Świątyni Opatrzności Bożej powinna wśród Polaków łączyć się
z utrwalaniem postawy dziękczynienia.
Tego dnia we wszystkich parafiach Archidiecezji Łódzkiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na budowę
w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej.
+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita
Łódzki Łódź, 19 maja 2014 r.
1 czerwca to także Dzień Dziecka. Pamiętajmy o naszych dzieciach również w modlitwie.
► 5, 6, 7 czerwca przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Pamiętajmy więc: w I czwartek - o modlitwach o uświęcenie naszych kapłanów, w I piątek – o nabożeństwie
pierwszo piątkowym (po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00) - Spowiedzi św. i Mszy św. w intencji wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz w I sobotę - o Mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi
Panny w intencji Żywej Róży, Asysty i innych wspólnot parafialnych. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako
wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
► 8 czerwca w niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Od 30 maja trwa nowenna przed
tą uroczystością. 7 czerwca w wigilię Zesłania Ducha Świętego, o godz. 19.00 w kościele Matki Boskiej
Zwycięskiej przy ul. Łąkowej odbędzie się modlitewne czuwanie wszystkich ruchów i stowarzyszeń
archidiecezji łódzkiej obejmujące nieszpory, nabożeństwo z modlitwą o odnowienie Darów Ducha Świętego i Mszę
św. Zachęcamy do uczestnictwa. Niedzielą Zesłania Ducha świętego kończy się okres wielkanocny i ponownie
rozpoczyna się okres zwykły w liturgii. Po ostatniej mszy św. paschał umieszczany jest przy chrzcielnicy, a krzyż
paschalny odnosimy do zakrystii. Przypominamy, że tego dnia kończy się czas Komunii św.
wielkanocnej.
Przybądź, Duchu Święty, * Ześlij z nieba wzięty * Światła Twego strumień. / Przyjdź, Ojcze ubogich, *
Przyjdź, Dawco łask drogich, * Przyjdź, Światłości sumień. / O, najmilszy z gości, * Słodka serc radości, *
Słodkie orzeźwienie. / W pracy Tyś ochłodą, * W skwarze żywą wodą, * W płaczu utulenie. / Światłości
najświętsza, * Serc wierzących wnętrza * Poddaj Twej potędze. / Bez Twojego tchnienia, * Cóż jest wśród
stworzenia? * Jeno cierń i nędze. / Obmyj, co nieświęte, * Oschłym wlej zachętę, * Ulecz serca ranę. /
Nagnij, co jest harde, * Rozgrzej serca twarde, * Prowadź zabłąkane. / Daj Twoim wierzącym, * W Tobie
ufającym, * Siedmiorakie dary. / Daj zasługę męstwa, * Daj wieniec zwycięstwa, * Daj szczęście bez
miary.;

► Słowo Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego przed Archidiecezjalnym Świętem Eucharystii
(Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej").:

W niedzielę 8 czerwca br. będziemy przeżywali kolejny raz Archidiecezjalne Święto
Eucharystii, ustanowione na pamiątkę niezapomnianej wizyty Świętego Jana Pawła II w Łodzi
dnia 13 czerwca 1987 roku. W roku kanonizacji Papieża – Polaka należy przypominać sobie
nauczanie Namiestnika Chrystusowego skierowane do wiernych Kościoła Łódzkiego, które buduje
naszą wiarę i miłość do Boga i Kościoła.

Głos Świętego Franciszka nr 45

CZERWIEC 2014

2

Tegoroczne Święto Eucharystii będzie dziękczynieniem Archidiecezji Łódzkiej za ogłoszenie Jana Pawła II Świętym
Kościoła. Zgodnie z dotychczasową praktyką rozpocznie się ono procesją
eucharystyczną, która wyruszy o godz. 10.00 z Sanktuarium Matki
Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Po jej zakończeniu, przy ołtarzu polowym
zostanie odprawiona pontyfikalna Msza Święta. Uroczystościom
będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Konrad Krajewski,
jałmużnik Ojca Świętego Franciszka.
Zwieńczeniem naszego Święta będzie koncert ewangelizacyjny
połączony z adoracją Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie
się on o godz. 19.00 na placu przy Katedrze.
Duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych
świeckich, a zwłaszcza młodzież oraz osoby należące do Eucharystycznego
Ruchu Młodych, serdecznie zapraszam do udziału w tych uroczystościach.
Wszystkim, którzy wezmą w nich udział, z serca błogosławię. + Marek Jędraszewski Arcybiskup Metropolita Łódzki
► 9 czerwca w poniedziałek przypada święto NMP Matki Kościoła. Od tego dnia kontynuujemy przerwany
Wielkim Postem i okresem wielkanocnym – okres liturgiczny zwykły czyli 10. tydzień zwykły.
► 12 czerwca, w czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dla
księży jest ono zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – nieśli kapłanom duchowe wsparcie.
Jest to także zaproszenie do tego, by głębiej przeżywać Eucharystię.
►13 czerwca - "Dialogi w katedrze" - Tematem kolejnego zaplanowanego spotkania z abp
Markiem Jędraszewskim jest - "Moje miejsce w Kościele". Początek spotkania o godz. 19.30.
Metropolita łódzki będzie odpowiadać na pytania przysłane przez internautów i wiernych, którzy
osobiście przyjdą do katedry. Zapraszamy.
► 17 czerwca we wtorek wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego – okazja do wsparcia
ubogich i modlitwy za Albertynów i osoby służące ludziom.
► 19 czerwca, czwartek – uroczystość Bożego Ciała. Podczas procesji eucharystycznej na
ulicach parafii przy ustawionych czterech ołtarzach śpiewane są cztery perykopy ewangeliczne. Po
odśpiewaniu danego fragmentu następuje modlitwa oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Fragmenty
Ewangelii na procesji eucharystycznej: 1. Mt 26, 17-19. 26-29; 2. Mk 8, 1-9; 3. Łk 24, 13-16. 28-35; 4. J 17, 20-26.
Prosimy o przyozdobienie domów i okien nie tylko na trasie procesji. W oktawie Bożego Ciała tradycyjnie odprawiane
będą Msze Święte wotywne o Najświętszej Eucharystii z procesjami eucharystycznymi po nabożeństwach
czerwcowych.
►23 czerwca w poniedziałek – Dzień Ojca. Zapraszamy całe rodziny do modlitwy w intencji ojców.
►24 czerwca w czwartek na zakończenie oktawy Bożego Ciała błogosławimy wianki i zioła.
► 27 czerwca w piątek przypada uroczystość NS Pana Jezusa. W tym dniu przypada Światowy Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
► 28 czerwca, w sobotę – przypada wspomnienie NMP z Fatimy. Od tego dnia (13. każdego miesiąca do
października) w niektórych kościołach odbywają się nabożeństwa fatimskie z Różańcem i procesją ze świecami.
Zachęcamy do odprawienia pierwszych pięciu sobót miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko
niepokalanemu Sercu Maryi.
► 29 czerwca w niedzielę obchodzimy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Polecajmy
w modlitwach Papieża Franciszka
Papież Franciszek przyjął rezygnację Księdza Biskupa Adama Lepy
z pełnienia posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej, w związku
z osiągnięciem przezeń wieku emerytalnego, złożoną zgodnie z kan. 411
i kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Biskup Adam Lepa swoją
posługę biskupa pomocniczego pełnił przez 27 lat w diecezji, a później
w archidiecezji łódzkiej wspomagając kolejnych biskupów

Jubileusze Kapłańskie:
W miesiącach kwietniu i czerwcu przypadają jubileusze kapłańskie księży pracujących
przy naszej parafii. Z tej okazji w naszym kościele 10 czerwca 2014 o godz. 7.30
odprawiona zostanie msza św. w intencji naszych kapłanów o zdrowie,
błogosławieństwo Najwyższego Kapłana, wszelkie łaski potrzebne w codziennej
pracy duszpasterskiej i służbie kapłańskiej.
Ks. Proboszcz Wiesław Dura 11.czerwca obchodzi 42 rocznicę święceń kapłańskich.
25 kwietnia 1987 roku święcenia kapłańskie przyjął Ks. Marek Gregorczyk, a 10 czerwca 1995
roku Ks. Wojciech Błaszczyk.
Okrągłe jubileusze przeżywają w tym roku dwaj księża:
10 czerwca Ks. Tadeusz Socha obchodzi 25-lecie kapłaństwa. O uroczystej mszy św. dla Księży
jubilatów archidiecezji łódzkiej z okazji ich 25 rocznicy święceń poinformujemy w ogłoszeniach parafialnych.
11 czerwca mieszkający w naszym domu parafialnym i pracujący w Szpitalu im. Kopernika kapelan szpitala
Ks. Juliusz Lasoń przeżywa 20 rocznicę święceń kapłańskich.
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Wszystkim Księżom Jubilatom życzymy mocy Ducha Świętego i opieki Matki Najświętszej, aby Bóg
błogosławił im w codziennym życiu. Wyrażamy wdzięczność za wskazywanie nam drogi do Boga przez wiarę w
Jezusa Chrystusa, który poprzez kapłanów odpuszcza nam grzechy w Sakramencie Pokuty i staje się dla nas
pokarmem w ich kapłańskich dłoniach, w Tajemnicy Eucharystii.
Wdzięczni Parafianie

ABC Życia Duchowego
Ks. Wojciech Błaszczyk (senior)

Każdorazowa spowiedź
– realnym doświadczeniem zesłania Ducha Świętego
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,37n)

Sakrament pojednania można nazwać obdarowaniem człowieka Duchem Świętym. Czystość serca,
którą zdobywa się poprzez oczyszczenie z grzechu przyczynia się do wzrostu człowieka w miłości, a dzieje się
to dzięki Duchowi Świętemu, który działa tam, gdzie następuje radykalne
(zdecydowane) odwrócenie się od zła i zwrócenie się w kierunku dobra –
w przypadku Chrześcijanina w kierunku Bożego prawa (Dekalogu), w kierunku
samego Boga. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś
będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był zawsze” (J 14,15n).
Czystość serca daje także poznanie Boga w myśl kazania na Górze
„błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Poznanie zaś Boga
związane jest z obdarowaniem człowieka darem mądrości i wiedzy. „A Pocieszyciel,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy”
(J 14,26).
Biorąc pod uwagę wszystkie łaski i dary, jakie człowiek otrzymuje od Boga, należy uświadomić sobie, że
najważniejszym elementem w oczekiwaniu na obdarowanie, jest wewnętrzne pragnienie, pragnienie
odnowienia życia w Duchu Świętym. Bez tego pragnienia, człowiek ciągle żyje w ciemności, nie dopuszczając
światła, które oświeca serce i jest niezbędne w doskonałym rozeznawaniu dobra i zła. „Jeśli ktoś jest spragniony,
a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije”. Szczere pragnienie Boga musi doprowadzić człowieka do
oddania swojej wolności Bogu. Bóg nie chce zniewalać człowieka łaską, nie chce odbierać człowiekowi daru
wolności swoim działaniem - Bóg chce żeby człowiek sam dojrzał do Jego miłości i zauważył, że ta rezygnacja
z wolności dla Boga łączy się z obdarowaniem człowieka nową godnością, nowym człowieczeństwem, nową
wolnością od wszystkiego, co może zniewalać i zagrażać człowiekowi, zwłaszcza zaś od pragnień, które nie
mogą dać zaspokojenia, bo są przemijające i nietrwałe. „Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7 38n).
Głębokie pragnienie Boga pociąga człowieka do Chrystusa, Chrystus zaś daje Ducha Świętego każdemu,
kto jest spragniony odnowy swojego życia i zarazem z największą cierpliwością wierzy, że ta odnowa w Bogu
jest jak najbardziej możliwa. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37).
Często nawrócenie i uświęcenie człowieka uzależnione jest od
pragnienia i bezgranicznego zaufania Bogu. Uciążliwe doświadczenie
słabości i grzechów może sprawiać wrażenie bezskuteczności wielu
działań i poczucie bezsilności, wobec czego pozostaje tylko pragnienie
i niewielkie kroczki, jakie człowiek stawia na drodze do świętości. Takie
doświadczenie bezsilności w obliczu grzechu może zniechęcać człowieka,
jednakże pragnienie sprawia, że Bóg ciągle prowadzi i udoskonala i nie ma
takiego dnia, w którym nie zbliżałby nas do siebie nawet, jeśli wcale nie
odczuwamy Jego obecności i działania, dokonuje się to poza naszą
kontrolą, dlatego takiemu pragnieniu towarzyszy bolesna obawa, że nie
służymy należycie Bogu. Ta obawa wystarczająco jednak świadczy, że
nasze uświęcenie ciągle się dokonuje i nie można rezygnować mimo największych trudów i oporów.
„Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,
nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak” (Mk 4,26n).
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Pragnienie niezależnie od wewnętrznych odczuć, powinno stawiać nas przed Chrystusem,
w świadomości głębokiego zaufania. Tylko żywa nadzieja daje nam przekonanie o Bożym prowadzeniu i nie
pozwala oddać się zwątpieniu i rozpaczy. Ona otwiera oczy człowieka na wolę Boga i Jego bezgraniczną miłość,
zapewniając nas, że nic, nawet grzech nie może oddalić nas od Boga, bo nadzieja nakazuje wierzyć wbrew
wszystkiemu, że Bóg nie chce potępić, ale zbawić. Wiara uzdrawia człowieka, nadzieja zaś daje pewność
przebaczenia grzechów. Według św. Jana od Krzyża dzięki nadziei posiadamy już to, czego pragniemy, czego
oczekujemy i czego się spodziewamy.
Jezus daje Ducha Św. człowiekowi, który pragnie i wierzy. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (J 7,37n).

Święty Jan Paweł II - papież
W swoim pielgrzymowaniu Jan Paweł II odbył 104 podróże. Przebył prawie cały kontynent amerykański,
odwiedził tam 29 krajów. W Europie odwiedził 39 krajów, w Afryce 41 krajów. W Azji odwiedził 17 krajów i 6 krajów
w obszarze Pacyfiku. Apostolat Jana Pawła II rozciągał się po najdalsze krańce ziemi. Odwiedził kraje, gdzie
większość ludności była niechrześcijańska, islamska, hinduistyczna i buddyjska. Odwiedził też Ziemię Świętą oraz
kraje, w których przeważały tradycje ortodoksyjne, jak Rumunię, Gruzję, Grecję, Ukrainę, Armenię czy Bułgarię.
W programie wizyt, zawsze najważniejszą ich częścią była uroczysta celebracja Eucharystii.
Na wszystkich ścieżkach pielgrzymowania, Ojcu Świętemu towarzyszyły rzesze ludzi obarczonych
krzyżem, ludzie chorzy i cierpiący. Jan Paweł II zawsze poświęcał im swoją uwagę, zatrzymywał się przy nich,
błogosławił, pocieszał, modlił się. A gdy sam chorował słowem i przykładem ukazywał jak powinien cierpieć
chrześcijanin, ukazywał chrześcijański sens cierpienia, które przeżywane z Chrystusem ukrzyżowanym
i zmartwychwstałym otwiera przed człowiekiem skarb odkupienia i łaski. Cenną inicjatywą Jana Pawła II było
ustanowienie w 1992 roku, Światowego Dnia Chorego. Dzień ten obchodzony jest każdego roku 11 lutego,
w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Ważne miejsce w pontyfikacie Jana Pawła II zajmowały sprawy rodziny. Głosił prawdę o ludzkiej rodzinie, powoływał instytucje, które
miały wspierać rodzinę. Powołał Papieską Radę ds. Rodziny, Papieską Akademię Życia oraz Instytut Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana
Pawła II, przy Uniwersytecie Laterańskim.
Jan Paweł II niezwykle łatwo nawiązywał łączność z ludźmi młodymi. Już jako młody kapłan i później jako profesor i arcybiskup,
bardzo wiele czasu poświęcał młodzieży. We wszystkich podróżach rezerwował sobie czas na spotkanie z nimi. Rozmawiał z młodzieżą o ich
problemach, próbował włączyć ich w wielkie dzieło nowej ewangelizacji współczesnego świata. W roku 1984 przekazał młodzieży Krzyż Roku
Świętego. Krzyż ten towarzyszył mu podczas Światowych Dni Młodzieży. Wędrówka młodzieży z papieżem to światowe spotkania: w Rzymie
1984 r. i 1985 r., Buenos Aires – 1987 r., Santiago de Compostela – 1989 r., Częstochowie – 1991 r., Denver – 1993 r., Paryżu – 1997 r.(ponad
milion młodzieży), Rzymie – 2000 r.(ponad dwa miliony), Toronto – 2002 r.
Na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 - Jan Paweł II zaprosił przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich do
wspólnego otwarcia „Świętych Drzwi” w Bazylice św. Pawła. Jan Paweł II spotykał się z przedstawicielami różnych religii także
niechrześcijańskich w ramach Dni Modlitwy o Pokój (w Asyżu w 1993 r. i w 2002 r.). Dążył do jedności i dialogu między narodami.
Wiele przemówień i dokumentów Jana Pawła II dotyczyło działań i interwencji dyplomatycznych w obronie ludzkiej godności.
Polemizował z wojskową juntą, oddziaływał na bezkrwawą rewolucję w Meksyku. Bywał w miejscach konfliktów (Liban, Sarajewo, Argentyna w
1983 r.), inicjował finansową pomoc dla najuboższych, apelował o pokój i zaprzestanie łamania praw ludzkich. Podstawowym zadaniem była dla
Papieża obrona życia i wolność religijna.
Spotkania Ojca Świętego z ludźmi nauki i kultury stanowiły zachętę do intelektualnej współpracy przyrodników, filozofów
i teologów, i wspólnego poszukiwania prawdy. Podejmowano badania dotyczące między innymi pytań: jak pojmować należy obecność Boga
w procesie tworzenia świata, powstania człowieka czy rozwoju ludzkiej psychiki.
Liczne wystąpienia Papieża w ONZ, FAO, UNESCO, EWG, Parlamencie Europejskim były inspirowane troską o humanizm, prawa
człowieka, prymat „być” nad „mieć”.
Podczas długoletniego pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił 482 świętych i błogosławionych.
Cały pontyfikat Jana Pawła II cechowała troska o pokój, jedność, pojednanie, dobro wszystkich ludzi na całym świecie. Szczególne
działania podejmował dla poprawy życia ludzi słabych, chorych, osamotnionych i skrzywdzonych przez los. Przez wiele lat dawał nam siłę,
wskazywał drogę, uczył jak się modlić i jak żyć, jak kochać innych. Dźwigał swój ciężki krzyż w pokorze i z godnością.
27 kwietnia 2014 roku Papież Franciszek ogłosił Papieża Jana Pawła II świętym.

Biskup Józef Rozwadowski, biskup łódzki, w konspiracyjnym Seminarium Duchownym, podczas II wojny światowej, był
ojcem duchownym kleryka Karola Wojtyły. Kiedy dowiedział się o wyniesieniu swojego dawnego podopiecznego na Stolicę Piotrową
powiedział: „Przecież to mój uczeń. Z miłości do Boga zrobię ofiarę. Już nigdy nie zapalę” – i biskup nigdy więcej nie sięgnął po
papierosa. („Łódź Ojca Świętego”, Łódź 2007)
Elżbieta Anna Gruda, AK
W następnym numerze przypomnimy sylwetkę Świętego Jana XXIII Papieża

BOŻE CIAŁO - 19 czerwca
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGOCIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
Jest to dzień, w którym uroczyście podążamy za Jezusem Chrystusem ukrytym pod postacią Chleba
w monstrancji niesionej przez kapłana, z procesją, przystrojonymi ulicami, tak jak ci, którzy dwa tysiące lat temu szli
za Panem Jezusem przemierzającym drogi Ziemi Świętej.
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Po wyjściu z kościoła idziemy kolejno do czterech ołtarzy, rozważając czym, dla nas chrześcijan, jest
Eucharystia, ta Najświętsza Ofiara, pokarm duszy ludzkiej, sakrament zjednoczenia. Kościół sprawując Ofiarę
Eucharystyczną wspomina dzieło zbawienia: śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Procesja Bożego Ciała jest manifestacją wiary i pobożności. Uczestniczymy w niej z naszymi bliskimi.
Podążając za Chrystusem w Hostii ukrytym, modlimy się prosząc o opiekę nad naszymi rodzinami, domami, pracą.
Modlimy się o błogosławieństwo dla naszej codzienności oraz o to, by żyć sprawiedliwie, godnie, pobożnie wypełniając
wolę Bożą. Niech Chleb żywy, dając życie wieczne, sprawi abyśmy często Go przyjmowali i aby wypełniła się obietnica
Jezusa : „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”(J6,54).
Uroczystość Bożego Ciała ustanowił papież Urban IV, specjalną bullą ogłoszoną 11.08.1264r. Bardzo szybko
wprowadzono ją w całym Kościele. Procesje Eucharystyczne, tak charakterystyczne dla tego święta, znane były już
w końcu XII wieku.
Początkowo Najświętszy Sakrament noszono w kielichu lub puszce – nie był więc widoczny podczas procesji.
Monstrancja, która umożliwia widzenie Hostii, została wprowadzona nieco później.
Do dziś przetrwał zwyczaj święcenia wianków z kwiatów i ziół w oktawie Bożego Ciała – jest to pozostałość po
procesji na pola w celu ich poświęcenia.
Elżbieta Anna Gruda, AK

Miejsca, które warto odwiedzić

Letnie miesiące sprzyjają podróżom i pielgrzymowaniu. Pragniemy przybliżyć czytelnikom Głosu Świętego Franciszka dwa godne uwagi miejsca : Bazylikę
pierańską z wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej i Sanktuarium w Leśniowie z cudowną figurą Matki Bożej – Patronki Rodzin.

Pieranie. W odwiedzinach u Łaskawej Pani

Wracając z Torunia miałam okazję odwiedzić niesamowity kościół. W „Częstochowie Kujaw”, bo tak
nazywana jest miejscowość Pieranie (okolice Inowrocławia), w pierwszej połowie XVIII wieku zbudowano
wyjątkową świątynię. Dziś budowla ta jest określana zabytkiem klasy zerowej. Duży, drewniany, trójnawowy
kościół wzniesiony przez Jakuba Gacę z Zegrza „bez użycia jednego gwoździa” jest jednym z największych tego
typu obiektów architektonicznych w Europie.
Najcenniejszym skarbem bazyliki pierańskiej jest niewątpliwie obraz Madonny z Dzieciątkiem
namalowany w XVI wieku przez Bernarda z Moschovy, wzorowany, według opinii znawców dzieł sztuki, na
wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z rzymskiej bazyliki Santa Maria Magiore.
Ciekawostką jest to, że pierańską świątynię odwiedził, podczas jednej ze swoich wypraw rowerowych,
młody ksiądz Karol Wojtyła. Potem już jako papież Jan Paweł II nadal pamiętał to wyjątkowe miejsce oraz
nietypowe przyjęcie, jakie go tam spotkało. Otóż, gdy zajechał do Pierania bez sutanny, na rowerze i poprosił
o możliwość odprawienia Mszy Świętej wprawił w osłupienie diakona, któremu na ten czas powierzono
obowiązek opiekowania się świątynią. Oczywiście sytuacja szybko została wyjaśniona, jednak pamięć
o zabawnym zdarzeniu pozostała na długie lata.
Innym skarbem świątyni jest namalowany na desce wizerunek Jezusa Zmartwychwstałego, nie bez powodu uznany za cudowny. Jak
głosi napis na odwrocie:
„Cudowny obraz Zmartwychwstałego Chrystusa Pana, do którego obrazu oficer najstarszy szwedzki strzelił, a kula się nazad odbiła
i jego samego zabiła. Także w ogniu był, a szkody żadnej od ognia nie miał. Działo się to, 17 września Anno Domini 1655”.
Po dziś dzień widoczne są ślady po kulach potwierdzające trzykrotne wystrzelenie weń z muszkietu szwedzkiego.
Wnętrze kościoła, jest bogato zdobione przez polichromie ufundowane przez króla Polski, Stanisława Leszczyńskiego. Ze wszystkich
przedstawionych scen moją uwagę przykuł główny fragment dzieła na sklepieniu prezbiterium, przedstawiający koronację Matki Bożej na
Królową nieba i Ziemi przez Trzy Osoby Boskie. Będąc w Sanktuarium przez dłuższą chwilę przypatrywałam się temu niesamowitemu
malowidłu z zapartym tchem
Wyjątkowo urokliwa, choć niestety mało znana bazylika pierańska chętnie otwiera swoje podwoje dla pielgrzymów. Miejsce to posiada
niesamowity nastrój podtrzymywany przez miejscowego proboszcza, a tym samym obecnego kustosza Sanktuarium, księdza Wojciecha
Czechyrę – człowieka otwartego, dowcipnego , który w prosty, przystępny i ciekawy sposób opowiadał o cudach, które dokonały się na jego
oczach przez Łaskawą Panią, odkryciach archeologicznych dokonanych na terenie kościoła, historii miejsca i osobistych doświadczeniach
z Pierania.
Pragnę wspomnieć jeszcze o niezwykłych odkryciach dokonanych podczas prac archeologów na obszarze świątyni. Otóż z opowieści
proboszcza wynika, że pod posadzką kościoła znajduje się nietypowy, trójpoziomowy cmentarz z równo ustawionymi solidnymi, dębowymi
trumnami, z których każda opatrzona jest podobizną zmarłego. Sam opis tego wystarczył, by zrobić na mnie duże wrażenie.
Pieranie jest pod wieloma względami niesamowite. Z pewnością jeszcze przez długi czas będę ciepło wspominać
posłyszane tam opowieści, piękno drewnianej świątyni, wyjątkowy, panujący tylko tam klimat oraz wszechobecną kojącą
dla duszy mieszczucha ciszę. Pierańskie Sanktuarium to zdecydowanie jedno z takich miejsc, które po prostu trzeba
zobaczyć osobiście, do czego wszystkich czytelników tego artykułu gorąco zachęcam!
Ola Świątczak

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej - Patronki Rodzin

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów,
położonego w Leśniowie – przedmieściu Żarek, około 40 kilometrów na południowy wschód od Częstochowy. Położenie
Sanktuarium na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej – regionie o wybitnych walorach środowiska przyrodniczego,
w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd sprawia, że jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Matką Bożą.
Sanktuarium to jednonawowy kościół, z węższym, półkolistym prezbiterium. Był on wielokrotnie przebudowywany.
Najstarsza część, z 1559 r. ma charakter gotycko-renesansowy.
Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej
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Jasnogórskiej. Wracający z Rusi na Śląsk w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk (prawnuk Władysława Łokietka), wziął ze sobą dwa
bezcenne skarby: cudowny obraz Czarnej Madonny oraz drewnianą figurę Maryi z Dzieciątkiem. W nieznośnym upale bezskutecznie
poszukiwał on wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa. Zwrócił się wtedy w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle
wytrysnęło obfite źródło, dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle
drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje się
dzisiaj w głównym ołtarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. Figurka wykonana została w XIV w., nie zachowały się jednak
żadne przekazy na temat jej pochodzenia ani jej twórcy.
Dnia 13 sierpnia 1967 roku odbyła się uroczystość koronacji figury Matki Bożej, dokonanej przez Prymasa Polski – kard. Stefana
Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyłę, bpa Stefana Barełę oraz Generała Zakonu Paulinów – o. Jerzego Tomzińskiego. Od początku obecności
figury w Leśniowie rozwija się kult Matki Bożej, czczonej szczególnie jako Patronki Rodzin.
Z kultem Matki Bożej, zgodnie z tradycją, związane jest też specjalnie obudowane wywierzysko krasowe, zwane źródłem Najświętszej
Maryi Panny.
W parku ustawiono kapliczki różańcowe oraz wzdłuż muru przyklasztornego wybudowano 14 stacji Drogi Krzyżowej.
Bracia zakonni z Leśniowa w swoim sklepiku polecają swoje wyroby min: czekoladę leśniowską, cukierki krówki, miody, balsamy,
ciasteczka, herbatki i inne produkty.
Maria Mazurkiewicz (na podstawie informacji ze stron internetowych)

(DO CYKLU „SZLAKIEM CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH” POWRÓCIMY W PRZYSZŁYM MIESIĄCU)

Mały Franciszek
Kochane Dzieci
W kolejnym odcinku książki Beaty Kołodziej „Święty Franciszek i Anioł Stróż”
dowiemy się, co sprawiało, że Franciszek cały „był jak jeden wielki płomień miłości do Boga”.

Święty Franciszek i Anioł Stróż
XII. OGIEŃ MIŁOŚCI
Wiedziałem, że te rany przynoszą jednocześnie słodycz i ból. Franciszek nie czuł się godnym tego daru i skrzętnie go ukrywał,
jednak stygmatów nie sposób ukryć i wielu je widziało ku wielkiej swej radości i wzruszeniu… Zdumiewali się nimi nawet aniołowie
Boży! A Franciszek, jak gdyby nigdy nic, zapalał do miłości setki i tysiące ludzi, sam pozostając pokorny i skromny. Pewnego razu,
gdy wracał do Porcjunkuli z samotnej modlitwy, wyszedł mu na spotkanie brat Masseo:
- Dlaczego za tobą, dlaczego za tobą, dlaczego za tobą!? – zawołał.
- Nie rozumiem, co masz na myśli, bracie Masseo… - zdziwił się Franciszek.
- Pytam, dlaczego właśnie za tobą idzie cały świat i wszyscy właśnie ciebie chcą widzieć, słuchać i naśladować?
Na te słowa Franciszek tak bardzo się ucieszył, że aż ręce podniósł do góry, by samemu Bogu podziękować za to pytanie!
- Chcesz wiedzieć bracie, dlaczego za mną? – zawołał. – To dlatego, że wypatrzyły mnie oczy samego Boga! Pośród morza
grzeszników te oczy wypatrzyły najsłabszego, najnędzniejszego i najnikczemniejszego ze wszystkich. Bóg wybrał najgorsze ze swoich
stworzeń, aby uczynić tyle wspaniałych cudów. W ten sposób pokazał, że wszelkie piękno i dobro, i wszelka cnota, i siła, i mądrość
od Niego pochodzi, a nie od osoby ludzkiej! I żaden człowiek nie może być zarozumiały w obliczu Boga!
Zdumiał się brat Messeo słysząc te pokorne słowa. Zarówno on, jak i ja, patrzyliśmy zdziwieni na płonące policzki Franciszka,
i blask który bił z jego oczu i żar, który choć ukryty w jego sercu, to jednak był widoczny dla wszystkich. Cały Franciszek był jak
jeden wielki płomień miłości do Boga… Nic dziwnego, że ogień nazywał swoim bratem i tak chętnie przy nim zasiadał modląc się:
- Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc: i jest on piękny, i radosny, i krzepki, i mocny.
(cdn)

Ojcze nasz

Drogie dzieci, w maju obchodziliśmy Dzień Matki, a 23 czerwca obchodzić będziemy Dzień Ojca.
1-go czerwca wszystkim sprawia radość Dzień Dziecka. W ten sposób może świętować cała rodzina.
Podobnie jest w Kościele. Przez cały miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej, okazywaliśmy Jej swą
miłość uczestnicząc w nabożeństwach majowych. W miesiącu czerwcu, poświęconym Sercu Pana Jezusa
uczestniczyć będziemy w nabożeństwach czerwcowych. Tak liturgia prowadzi nas przez Niepokalane
Serce Maryi do Serca Pana Jezusa. Wszyscy zaś jesteśmy dziećmi Bożymi. Przypomnijcie sobie jakiej
modlitwy nauczył Pan Jezus wszystkie swoje dzieci. Tą modlitwą jest Ojcze nasz…
Pan Jezus, ukazanego w tej modlitwie Boga, każe nazywać nam Ojcem. Czyni to dla podkreślenia
związku opartego na uczuciu miłości. Jest to związek między OJCEM i SYNEM.
Drogie Dzieci, podzielcie tekst modlitwy Ojcze nasz na kolejne wersety (zdania), wybierzcie
dowolne i postarajcie się je zilustrować. Pięknie by było, gdyby udało nam się w ten sposób zilustrować
całą Modlitwę Pańską, zdanie po zdaniu.
Czekam na Wasze rysunki-ilustracje do modlitwy Ojcze nasz. Nagrody z tego
konkursu będą wręczone jeszcze przed wakacjami w czwartą niedzielę 22 czerwca po
mszy św. o godz. 11.00. Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Głos Akcji Katolickiej
Zapraszamy wszystkich chętnych na

Ogólnopolską Pielgrzymkę Akcji Katolickiej

na Jasną Górę
i do Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej –
Patronki Rodzin
w dniu 21 czerwca 2014 roku, w sobotę.
Wzorem lat ubiegłych tegoroczną pielgrzymkę rozpoczynamy spotykając się
o godz. 6.00 przed kościołem św. Franciszka z Asyżu. Jedziemy autokarem do Częstochowy.
O godz. 9.00 gromadzimy się w Katedrze Częstochowskiej. Wysłuchamy tam krótkiego słowa
pasterskiego Abp Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, Bp Marka
Solarczyka, Asystenta Krajowego AK i Pani Haliny Szydełko, Prezes Akcji
Katolickiej w Polsce.
O godz. 10.15 przechodzimy w uroczystej procesji pod szczyt Jasnej Góry, by
tam kontynuować naszą modlitwę i refleksję.
O 11.30 rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem i z kazaniem Bp Marka
Solarczyka. Podczas Eucharystii odnowimy przyrzeczenie Chrztu św. – prosimy
więc zabrać z sobą świece.
Ok. godz. 14.00 udajemy się do Leśniowa –Żarek, by nawiedzić Matkę Bożą w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
W tym roku nasze spotkanie z Matką Bożą oprócz indywidualnych intencji będzie również wyrazem wdzięczności za
kanonizację dwóch wielkich papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II.
Serdecznie zapraszamy. Koszt 40 zł. Zapisy w kancelarii parafii św. Franciszka lub u Marii Mazurkiewicz (Tel. 600
457750)

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
Mocą działania Ducha św. i przez polanie wodą dar Życia Bożego w maju 2014 otrzymali:
Alex Robert Klejman, Tymon Grzegorczyk, Leon Hyske vel Heske, Natalia Jadwiga Zabierowska,
Karol Wojciech Zabierowski, Alicja Moreń, Zuzanna Lidia Kulińska, Iga Szymaszek, Olga
Szymaszek, Pola Wiktoria Ciurapska,

Sakramentalny związek małżeński w maju 2014 zawarli:
Przemysław Fal i Aneta Stańczykowska,
Maciej Melson i Maria Krysiak,
Tomasz Chrolenko i Beata Kmiecik

W maju 2014 odeszli do Pana…Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Stanisław Maciaszek, Leszek Lewicki, Czesław Kuśmierkowski, Stanisława Widera, Małgorzata Stępień, Andrzej
Porada, Stanisława Palińska, Zbigniew Folt, Janusz Cieślak, Marek Surowiecki, Henryka
Pawlikowska, Lech Rojewski, Henryk Kalinowski, Marek Gaszewski, Anna Palusiak,
Janina Kuźnik, Kazimiera Sylwestrzak, Franciszek Wiśniewski, Janina Doliwa, Mirosława
Mądra, Zofia Ćwiklińska, Helena Kleszyk, Pelagia Zakrzewska, Jadwiga Machnicka

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

6.30; 7.30; 17.30, 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
7.00; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu: w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej od 15.00
Nabożeństwa Czerwcowe
codziennie
po mszy św. o 18.00
KANCELARIA PARAFIALNA: Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77

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