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Czerwiec 2016

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

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

Słowo Księdza Proboszcza
Miesiąc czerwiec, to czas, w którym Kościół wpatruje się w Serce Pana Jezusa. Miesiąc
czerwiec, to okres, w którym uczniowie Chrystusa kontemplują miłosierdzie Boga, którego
symbolem jest Serce Zbawiciela.
Miesiąc czerwiec, to czas, w którym mamy przygotować się do Światowych Dni
Młodzieży.
Niech rozważanie litanii do Najświętszego Serca Jezusa pozwoli nam na nowo
dostrzec nieskończoną miłość Boga, która czeka na każdego człowieka.
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Św. Justyna, męczennika. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA
Dzień powszedni
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
10. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej adoracji
Najświętszego Sakramentu. ŚWIĘTO DZIĘKCZYNIENIA
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Św. Jadwigi, Królowej
Dzień powszedni
Św. Bogumiła, biskupa
Św. Barnaby, apostoła
11. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
Bł. Jolanty, zakonnicy
Dzień powszedni
Św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
Dzień powszedni
12. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni
Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
Dzień powszedni. Pierwszy dzień lata
Dzień powszedni. DZIEŃ OJCA
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Zakończenie roku szkolnego
Dzień powszedni
13. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni. NMP Nieustającej Pomocy
Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCHAPOSTOŁOW PIOTRA I PAWŁA
Dzień powszedni

ŚW. KRÓLOWA JADWIGA, 8 czerwca
Brama Święta (12)

● POMAGAJ NIEUSTANNIE ● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● Obraz Serca Jezusa startego dla nieprawości naszych
● Głos Akcji Katolickiej ● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
… „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy
przyjdzie?”. Do każdego z nas skierowane jest napomnienie: nie wolno
nam zaprzestać modlitwy, nawet jeśli nie jest wysłuchana. To modlitwa zachowuje wiarę,
bez niej wiara słabnie! Prośmy Pana o wiarę, która staje się modlitwą nieustanną, wytrwałą,
podobnie jak modlitwa wdowy z przypowieści, o wiarę, która karmi się pragnieniem Jego
przyjścia. A w modlitwie doświadczymy współczucia Boga, który jako Ojciec wychodzi na
spotkanie swoich dzieci, pełen miłości miłosiernej.

Z katechezy papieża Franciszka wygłoszonej podczas audiencji generalnej 25 maja 2016 r. (http://papiez.wiara.pl)
► CZERWIEC - Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak
„skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie. Wiedzie go bowiem do swojego jedynego Syna.
Dlatego też tradycyjnie czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego właśnie w tym
czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu.
Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego
Sakramentu oraz Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest
dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby
wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła. Początkowo modlitwa ta
składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca
33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.
► NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE -zapraszamy codziennie po wieczornej Mszy św., czyli ok. godz. 18.30.
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom – w czwartki o godz. 17.30
► ADORACJE PANA JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE - w każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej
Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) od godz. 15.00. Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały
czas w ciszy i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego
rozpoczynamy o godz. 17.00. Adoracja trwa do godz. 17.30
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
► W TYM MIESIĄCU PRZYPADAJĄ
- PIERWSZY CZWARTEK – 2 czerwca (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów).
- PIERWSZY PIĄTEK – 3 czerwca (pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 i 18.00,
spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 9.00 kapłani
odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem.
- PIERWSZA SOBOTA – 4 czerwca (pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny,
w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy jako
wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.
- PIERWSZA NIEDZIELA CZERWCA– 5 czerwca - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
► W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU WSPOMINAMY:
- Św. Justyna, męczennika (1 czerwca– śr)
- NAJŚWIĘTSZE SERCE PANA JEZUSA - UROCZYSTOŚĆ (3 czerwca - pt)
- Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny (4 czerwca– sb)
- Św. Jadwigę, Królową (8 czerwca– śr)
- bł. Bogumiła, biskupa (10 czerwca - pt)
- św. Barnabę, apostoła (11 czerwca– sb)
- św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła (13 czerwca - pn)
- bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (14 czerwca - wt)
- bł. Jolantę, zakonnicę (15 czerwca– śr)
- ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA (17 czerwca - pt)
- św. Alojzego Gonzagi (21 czerwca - wt)
- NARODZENIE ŚW. JANA CHRZCICIELA - UROCZYSTOŚĆ (24 czerwca - pt)
- Matki Bożej Nieustającej Pomocy – wspomnienie dowolne (27 czerwca – pn)
- św. Ireneusza, biskupa i męczennika (28 czerwca - wt)
- ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – UROCZYSTOŚĆ (29 czerwca– śr)
► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św., w tym miesiącu w czwartki 16 i 30 czerwca w auli
parafialnej. 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. Śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 11.00
ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha
ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00.
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► 1 czerwca - w środę przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. W szczególny sposób chcemy polecić Bogu w modlitwach
dzieci naszej parafii.
- 17.30 W intencji Ojczyzny, Radia Maryja i Telewizji Trwam
- przypada 101 rocznica urodzin śp. Księdza Jana Twardowskiego, poety, autora utworów dla dzieci
i dorosłych
► 2 czerwca – w czwartek. Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Obrzęd błogosławieństwa i święcenia
wianków
- tego dnia mija 42 rocznica święceń kapłańskich Biskupa Ireneusza Pękalskiego
► 3 czerwca – w piątek - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Po głównej Mszy
św., po modlitwie po Komunii św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego
Serca Jezusa i Akt zadośćuczynienia. Można spożywać pokarmy
mięsne.
- Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów ustanowiony przez Jana Pawła II w 1995
roku.
► 4 czerwca – w sobotę - Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000
(potocznie zwane "Lednicą") – coroczne spotkania katolickiej młodzieży polskiej – a od kilku
lat również z zagranicy. Jest to największe na świecie regularne spotkanie religijne młodych
bez osobistego udziału papieża. XX Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbędzie się pod
hasłem „Amen”.
► 5 czerwca – w niedzielę w całej Polsce będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia.
Idea tego dnia jest związana z kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego
z roku 1792. Do specjalnie przygotowanych puszek będą zbierane ofiary na budowę świątyni
Opatrzności Bożej, która jest Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego.
- tego dnia w Rzymie, papież Franciszek ogłosi dwoje nowych świętych, a wśród nich Polaka –
Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów od
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Przez kanonizację Kościół ogłasza, że nowi święci są
autentycznymi wzorami życia i orędownikami u Boga, oraz że ich przesłanie ma istotne znaczenie dla Kościoła
i świata naszych czasów.
► 10 czerwca – piątek - DIALOGI W KATEDRZE. Kuria Metropolitalna Łódzka serdecznie zaprasza do
udziału w „Dialogach w Katedrze”. Spotkanie odbędzie się jak zwykle o godz. 19:30 w Archikatedrze Łódzkiej.
Arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiadać będzie zgromadzonym w Archikatedrze wiernym na pytania
Temat: Uczynki miłosierdzia w codziennym życiu
► 12 czerwca – w niedzielę - Archidiecezjalne Święto
Eucharystii i główne obchody 1050-lecia Chrztu Polski.
- godz. 10.00 – Procesja z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi
- godz. 11.00 – Msza św. na Placu św. Jana Pawła II w Łodzi. Zgodnie
z Postanowieniem Księdza Arcybiskupa przypominamy, o uczestnictwie dzieci
pierwszokomunijne w Święcie Eucharystii 12. czerwca br. Dzieci nie biorą nie udziału
w procesji, lecz dopiero we Mszy św. około godz. 11.30 na placu katedralnym.
- godz. 19.00 – Wieczór uwielbienia za dar Eucharystii na Placu św. Jana Pawła II
w Łodzi. Wieczór poprowadzi łódzka grupa uwielbieniowa
- Zbiórka ofiar na tacę na budowę kościołów Archidiecezji Łódzkiej
► 13 czerwca – w poniedziałek. Obchody 25. rocznicy święceń kapłańskich (1991r.) – Msza św. jubilatów w Bazylice
Archikatedralnej o godz. 12.00
► 16 czerwca 1901 – 115 lat temu rozpoczęto budowę największego kościoła katolickiego w Łodzi (pw. św.
Stanisława Kostki), dzisiejszej Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej. Kamień węgielny pod nową świątynię
wmurował arcybiskup warszawski Wincenty Chościak-Popiel
► 17 czerwca - piątek Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego. Sejm ustanowi rok 2016 Rokiem Adama
Chmielowskiego m.in. za "wybitne zasługi w działalności niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej i
artystycznej". W tym roku będziemy przeżywać 100-ną rocznicę jego śmierci. Adam Hilary Bernard
Chmielowski CFA herbu Jastrzębiec, znany jako święty Albert Chmielowski oraz święty Brat Albert (ur.
20 sierpnia 1846 w Igołomii, zm. 25 grudnia 1916 w Krakowie) − polski zakonnik franciszkański, założyciel
zgromadzenia albertynów i albertynek, powstaniec, malarz, święty Kościoła katolickiego, znany z pełnej
poświęcenia pracy dla biednych i bezdomnych.
- 320. rocznica śmierci Jana III Sobieskiego (1629-1696), króla polskiego
► 18 czerwca – w sobotę. Obchody 1050-lecia Chrztu Polski. Msza św. w Tomaszowie Mazowieckim, godz. 12.00
- Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza na pielgrzymkę na Jasną Górę do klasztoru
paulinów oraz do sanktuarium św. Ojca Pio na Górce Przeprośnej,
która odbędzie się w sobotę, 18. czerwca br.
Zapisy w kancelarii, koszt pielgrzymki: 70,- zł od osoby.
► 20 czerwca - Międzynarodowy Dzień Migranta i Uchodźcy
► 22 czerwca – pierwszy dzień lata
► 25 czerwca - 40. rocznica strajków w Radomiu Ursusie i Płocku (1976)
► 27 czerwca – Dzień imienin Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka
► 28 czerwca - Dzień imienin Biskupa Ireneusza Pękalskiego
- 60. rocznica Poznańskiego Czerwca, pierwszego strajku generalnego w PRL (1956) - Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego
Czerwca 1956
► 29 czerwca - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra I Pawła. W Bazylice Archikatedralnej Msza św. o godz. 12.00
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- 12. rocznica powstania Metropolii Łódzkiej
- 3. Rocznica przyjęcia paliusza przez Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego Marka Jędraszewskiego
- 19. rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego. W głównej mszy św.
po modlitwie po Komunii św. hymn dziękczynny Te Deum.
- zbiórka ofiar na tacę na potrzeby Stolicy Apostolskiej
► 29 czerwca - 75. rocznica śmierci Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), pianisty, kompozytora, pedagoga, polityka
► 30 czerwca - 105. rocznica urodzin Czesława Miłosza (1911-2004), poety, eseisty, tłumacza, literaturoznawcy, laureata
literackiej Nagrody Nobla

POLECANE STRONY INTERNETOWE:

Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/

Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/

Pomagaj nieustannie
Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy obchodzone jest 27 czerwca. W licznych
kościołach Polski co środę przed Jej wizerunkiem odprawia się nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Podczas ostatniej pielgrzymki do źródeł chrześcijaństwa w Polsce nawiedziliśmy min. pojezuicki kościół
pw. św. Stanisława pełniący od końca XVIII funkcję fary, czyli głównego kościoła miejskiego. Jest to nie tylko
największy i najpiękniejszy kościół barokowy w Poznaniu, ale także jeden z największych kościołów barokowych
w Polsce. Jednocześnie jest on także kolegiatą pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny.
Znajduje się tu jeden z trzech obrazów Matki Bożej Nieustającej Pomocy koronowanych papieskimi koronami.
Uroczystej koronacji tego obrazu dokonał Arcybiskup Antoni Baraniak w roku 1961 – była to pierwsza po wojnie
koronacja obrazu maryjnego w Polsce.
Tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest na trwałe związany z dostojnym wizerunkiem Maryi, czczonym
w Rzymie. Jego autorstwo jest przypisywane jednemu z najbardziej znanych malarzy prawosławnych wczesnego
średniowiecza, mnichowi bazyliańskiemu - S. Lazzaro.
Sam obraz przedstawia cztery postacie: Maryję z Dzieciątkiem oraz świętych Archaniołów Michała (po lewej
stronie obrazu) i Gabriela (po stronie prawej). Maryja jest przedstawiona w czerwonej tunice, granatowym
płaszczu (zielonym po spodniej stronie) i w niebieskim nakryciu głowy, które przykrywa czoło i włosy. Na
środkowej części welonu znajduje się złota gwiazda z ośmioma prostymi promieniami. Głowę Maryi otacza,
charakterystyczny dla szkoły kreteńskiej, kolisty nimb. Oblicze Maryi jest lekko pochylone w stronę Dzieciątka
Jezus trzymanego na lewej ręce. Prawą, dużą dłonią, o nieco dłuższych palcach, charakterystycznych dla obrazów
typu Hodegetria ("wskazująca drogę"), Maryja obejmuje ręce Jezusa. Jej spojrzenie charakteryzuje czuły smutek,
ale nie patrzy na swojego Syna, lecz wydaje się przemawiać do patrzącego na obraz. Miodowego koloru oczy
i mocno podkreślone brwi dodają obliczu piękna i wyniosłości.
Dzieciątko Jezus przedstawione jest w całości. Spoczywając na lewym ramieniu Matki, rączkami ujmuje
mocno Jej prawą dłoń. Przyodziane jest w zieloną tunikę z czerwonym pasem i okryte czerwonym płaszczem.
Opadający z nóżki prawy sandał pozwala dostrzec spód stopy, co
może symbolizować prawdę, że będąc Bogiem, Jezus jest także
prawdziwym człowiekiem. Ma kasztanowe włosy, a rysy Jego
twarzy są bardzo dziecięce. Stopy i szyja Dzieciątka wyrażają
jakby odruch nagłego lęku przed czymś, co ma niechybnie
nadejść. Tym natomiast, co wydaje się przerażać małego Jezusa,
jest wizja męki i cierpienia, wyrażona poprzez krzyż i gwoździe
niesione przez Archanioła Gabriela. Po drugiej stronie obrazu
Archanioł Michał ukazuje inne narzędzia męki krzyżowej:
włócznię, trzcinę z gąbką i naczynie z octem.
Maryja, pomimo że jest największą postacią obrazu, nie
stanowi jego centralnego punktu. W geometrycznym środku
ikony znajdują się połączone ręce Matki i Dziecięcia,
przedstawione w taki sposób, że Maryja wskazuje na swojego
Syna, Zbawiciela.

Wielka Matko Boża
 Wielka Matko Boża / Pomagaj nam nieustannie
 Matko nasza najlepsza
 Pośredniczko nasza u Boga
 Szafarko łask wszelkich
 Matko świętej wytrwałości
 Tronie Miłosierdzia Bożego
 Wszechmocy błagająca
 Poręko naszego zbawienia
 Pogromczyni mocy piekielnych
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Kotwico naszej nadziei
Umocnienie słabych
Ucieczko uciśnionych
Żywicielko głodnych
Opatrzności ubogich
Cudowna lekarko w chorobach
Ratunku ginących grzeszników
Nadziejo zrozpaczonych
Patronko misji świętych
Wychowawczyni powołań kapłańskich
Mistrzyni życia duchowego
Strażniczko czystości
Opiekunko rodzin
Czuła Matko sierot
Zbawienie umierających
Pani naszych losów
Przewodniczko pewna do nieba
Obrono nasza na Sądzie
Wybawicielko z czyśćca
Wezwanie: Tyś naszą ucieczką o Pani!
Odp.: Pomocą w ucisku i smutku!
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę Swoją Maryję,
której przesławny obraz czcią otaczamy, za Matkę nieustannie
pomagać nam gotową, pozwól prosimy, abyśmy ustawicznie Jej
macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać owoców
Twego odkupienia, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Obraz został namalowany pod
dyktando s. Klary Ferchaud w
Loublande

Obraz Serca Jezusa
startego dla nieprawości naszych
Objawienie Najświętszego Serca Jezusa
Obietnice Jezusa - s. Klara Ferchaud - Francja, Loublande 1916r
JEZUS: ''Nie przychodzę do was, by budzić w was lęk - jestem bowiem Bogiem miłości, Bogiem, który
przebacza i chce was wszystkich zbawić.
1. Wszystkim grzesznikom, którzy uklękną przed obrazem Mego Serca startego dla nieprawości waszych
- nawet bez żalu doskonałego - udzielę skutecznej łaski nawrócenia.
2. Tym, którzy z prawdziwą miłością ucałują obraz Mego Serca startego dla nieprawości waszych,
udzielę przebaczenia win, nawet przed sakramentalnym rozgrzeszeniem.
3. U obojętnych samo Moje spojrzenie wzruszy ich serca, tak że zapłoną gorliwością, by czynić dobro.
4. Jeden akt miłości przed tym obrazem i prośba o przebaczenie wystarczą, aby duszy w ostatniej
godzinie, w której ma stanąć przede Mną - otworzyć Niebo.
5. Kto by odrzucał prawdy wiary św. lub znał je tylko powierzchownie, ale posiadałby w swoim
mieszkaniu obraz Mego Serca startego dla nieprawości waszych, dozna za Jego przyczyną, w sposób
nadprzyrodzony, łaski cudownego nawrócenia."
- Są to słowa Pana Jezusa do siostry Klary Ferchaud - 1916 r. ( Francja ) http://www.duchprawdy.com
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Św. Jadwiga, królowa

8 czerwca

Św. Jadwiga Królowa Polski i Patronka Rodzin
Jadwiga była trzecią i najmłodszą po Katarzynie (+ 1378) i Marii
(+ 1395) córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego, i
Elżbiety, księżniczki bośniackiej. Urodziła się prawdopodobnie
18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo
z Wilhelmem Habsburgiem. Dzieci połączono warunkowym ślubem
(1378), by go dopełnić w ich wieku dojrzałym. W chwili zawarcia ślubu
warunkowego Jadwiga miała zaledwie 4 lata. W nadziei na przyszły ślub
wysłano Jadwigę do Wiednia. W tym jednak roku zmarła najstarsza
córka Ludwika Węgierskiego, Katarzyna. W tej sytuacji odwołano
Jadwigę na Węgry.
Po śmierci Ludwika Węgierskiego (1382) Węgrzy ogłosili
królową siostrę Jadwigi, Marię. Natomiast Polacy zaprosili na swój tron
Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana 16 października
1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną, a także wobec
dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski
z Litwą. Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi
z Władysławem Jagiełłą, wielkim księciem Litwy. Ceremonia zaślubin,
Chrzest Litwy. Piotr Stachiewicz (1858-1938)
poprzedzona chrztem Jagiełły (15 lutego 1386 r.), odbyła się w
Jeden z cyklu obrazów na temat życia św. Jadwigi
katedrze królewskiej 18 lutego 1386 r. Tam również 4 marca odbyła
Królowej został wykonany na zlecenie biskupa
się koronacja Jagiełły na króla polskiego. Jagiełło miał wówczas 35 lat,
lwowskiego
Władysława
Bandurskiego
Jadwiga - 12. Poślubiając Władysława Jagiełłę, przyczyniła się do i opublikowanych w albumie "Jadwiga święta
nawrócenia Litwy na chrześcijaństwo.
królowa na polskim tronie". Biskup Władysław
Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii Bandurski na początku XX w. był inicjatorem
Krakowskiej. Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na jej odnowienie. ponowienia zabiegów o kanonizację królowej
Wystarała się także u Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze Jadwigi.
W
kazaniu
"Moralna
sprawczyni
prowadzenie
i
rozbudowę. Grunwaldu" wygłoszonym w kościele Mariackim w
Akademię otwarto po jej śmierci Krakowie, jak pisze Lucjan Rydel, "wskazał na
w 1400 roku.
potrzebę i obowiązek podjęcia na nowo starań
Jagiełło bardzo pragnął mieć o kanonizację Królowej".
potomka, który zapewniłby ciągłość
jego rodu na tronie polskim. Kiedy więc Jadwiga została matką, na dworze królewskim
zapanowała wielka radość. Niestety, trwała krótko, bo zakończyła się podwójną tragedią:
śmiercią dziecka i matki. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, której na
chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak po
trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu
17 lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa
rządziła Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat
(1386-1399).
Opłakiwaną przez wszystkich królowę pochowano w podziemiach katedry
krakowskiej na Wawelu. Obecnie jej szczątki spoczywają w artystycznym sarkofagu
z białego marmuru.
Z pamiątek po św. Jadwidze warto wymienić krzyż, który znajduje się w katedrze
wawelskiej, uważany za cudowny, nazywany także "krzyżem Jadwigi", gdyż przed nim
królowa miała się często modlić. Według podania z tego krzyża Chrystus miał do niej
przemówić. Tu wreszcie miała zapaść decyzja Jadwigi o rezygnacji ze szczęścia osobistego
(i małżeństwa z Wilhelmem) na rzecz pozyskania dla Chrystusa Litwy.
Dopiero w XX w. starania o beatyfikację Jadwigi Królowej podjęli arcybiskup
krakowski kardynał Adam Stefan Sapieha (+1951) i kardynał Karol Wojtyła. Kanonizacji
Królowa i Pasterz
Jadwigi dokonał św. Jan Paweł II - na krakowskich Błoniach, 8 czerwca 1997 r.,
– akwarela na Dzień Papieski
2005r.
VI wieków po śmierci królowej.
Maria Mazurkiewicz wg http://brewiarz.pl

Brama Święta (12)
Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się 8.12.2015r. uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra. W drzwiach tych znajduje się
16 obrazów - płaskorzeźb wyrytych w brązie. Ponieważ obrazy te nawiązują do tematu miłosierdzia Bożego, w oparciu o obszerne fragmenty książki kard.
Virgilio Noe pt. „Brama Święta Bazyliki św. Piotra w Watykanie” przedstawiamy opis kolejnych paneli zawartych
w tych Świętych Drzwiach. W tym odcinku:

Panel jedenasty: Zaparcie się Piotra
A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra

A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: „Dziś
zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (Porównaj
Łk 22,61-62)
Godzina smierci Jezusa była dla Piotra czasem gorzkiego bólu, najczarniejszą godziną życia : tej
nocy zaparł się Go. W godzinie Getsemani nie był w stanie czuwać z konającym Mistrzem, była ona
momentem krótkotrwałej i niezręcznej odwagi, kiedy to uzył miecza przeciw słudze arcykapłana Malchusowi
i został za to upomniany przez Jezusa ”Schowaj miecz do pochwy, bo kto mieczem walczy, od miecza ginie”.
Zaraz po tym Piotr uciekł. Potem, na placu najwyższego kapłana znów zadrżał, kiedy jakaś kobieta
rozpoznała w nim ucznia Jezusa Nazarejczyka. On, Piotr zaprzeczył. A potem przyszło drugie i trzecie
zaparcie się w śród przekleństw i zaklinania się, które strach mnożył mu w ustach. Wiemy już
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z ewangelicznego opisu upadku Piotra, że Apostoł powrócił do Pana głęboko skruszony. Pomogło mu w tym
opatrznościowe spotkanie z Jezusem, którego po procesie przeprowadzano przez dziedziniec, gdzie ciągle jeszcze
znajdował się Piotr. Jezus przechodząc blisko swego przyjaciela, spojrzał mu prosto w oczy (Porównaj Łk 22,61). Jego
spojrzenie pełne nieogarnionej boleści, miało moc cudu dokonanego przez Tego, który jest Panem i kieruje losami
świata oraz pojedynczych ludzi, nawet w godzinie własnej śmierci. Piotra uderzyło wspomnienie słów Mistrza, które mu
przepowiedział w Wieczerniku. Z rozdartym sercem i niepowstrzymanie szlochając, żałując gorzko krzywdy wyrządzonej
Mistrzowi, uciekł daleko od dziedzińca upadku. Piotr miał być pasterzem Kościoła i dlatego przez własny grzech musiał
się nauczyć miłosierdzia dla innych ludzi…. Bóg go wystawił na próbę, …aby ze swej własnej słabości nauczył się
współczuć słabościom innych.(Papież Leon Wielki)
Płaskorzeźba Bramy Świętej przedstawia spotkanie Jezusa z Piotrem na placu Kajfasza. Jezus ma
zawiązane ręce, stał się więźniem, aby wyzwolić wszystkich z niewoli grzechu. Jego twarz i oczy zwrócone są w stronę
Piotra wylewającego łzy skruchy. To nam przypomina, że nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć
W następnym odcinku: „Panel dwunasty Bramy Świętej – RAJ DLA ŁOTRA”

A ja jestem szczęśliwa
Kącik Siostry Kingi
Bóg zna twoje „wczoraj”

Daj Mu twoje „dzisiaj”

A On zadba o twoje „jutro”
Uśmiechnij się

:

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe buciki. Szarpie się, męczy,
ciągnie …
- No, weszły! Spocona siedzi na podłodze, a dziecko mówi: - Ale mam buciki odwrotnie …
Pani patrzy, faktycznie ! No to je ściągają, mordują się, sapią … Uff, zeszły ! Pani siedzi, dyszy,
a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki … Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy. Odczekała i znów szarpie się
z butami … Zeszły ! Na to dziecko: … bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je
nosić. Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała aż przestaną jej się trząść, i znów pomaga
dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają … weszły ! - No dobrze – mówi wykończona pani –
a gdzie masz rękawiczki ? – W bucikach.
s. Kinga Pruszak, bernardynka

Mały Franciszek
Selfie z Jezusem
“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
Drogie Dzieci, z okazji Dnia Dziecka życzę Wam byście zawsze były dobre dla innych,
tak jak Serce Jezusa jest dobroci i miłości pełne. 23 czerwca w Dzień Ojca pomyślcie
i pomódlcie się za swoich tatusiów. Zaraz potem rozpoczniecie już wakacje. Rozjedziecie się
w różne zakątki kraju i świata. Może niektóre z Was spędzą wakacje w Łodzi. Ale
pamiętajcie wszędzie gdziekolwiek będziecie, tam będzie na Was czekał Pan Jezus.
Uwiecznijcie na zdjęciach chwile spotkań z Jezusem. Poszukajcie kaplic i kościołów którym
patronuje sam Pan Jezus, Matka Boża lub inni święci patronowie. Odnajdźcie ich wizerunki
i zróbcie pamiątkowe zdjęcia lub selfie. Wybierzcie najładniejsze z nich i przynieście na
konkurs.
Oczywiście cały czas zbieramy uczynki miłosierdzia zapisane na małych karteczkach w kolorze niebieskim,
żółtym lub czerwonym. Utworzymy z nich logo łódzkiego symbolu Światowych Dni Młodzieży 2016. Będzie to
wielkie wydarzenie dla całego Kościoła. Młodzi ludzie z całego świata, którzy przyjadą do Polski, w dniach 26-31
lipca razem spotkają się w Krakowie. Na to spotkanie do Polski przyleci także Papież Franciszek. Patronami ŚDM
są święci apostołowie Miłosierdzia Bożego: Siostra Faustyna Kowalska i Jan Paweł II. To ważne wydarzenie
wpisuje się w program Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Przypominam, że najbliższy termin rozdania nagród dla
dzieci to 19 czerwca po mszy św. o godz. 11.00, a następny dopiero po wakacjach.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Głos Akcji Katolickiej
Podczas 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, 16 kwietnia 2016 r., biskupi
wybrali Urszulę Furtak nowym Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Na stanowisku
Prezes Krajowego Instytutu zastąpi Halinę Szydełko.
Mgr inż. Urszula Furtak od 2007 r. jest prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji
Zielonogórsko-Gorzowskiej. W 2012 roku wybrana została do Zarządu Krajowego Instytutu Akcji
Katolickiej, gdzie pełniła funkcję członka Zarządu ds. młodzieży. Jest absolwentką Politechniki
i Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie specjalista zarządzania przedsiębiorstwem oraz
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Akcja Katolicka broni życia
Zadanie opieki nad życiem i służenie mu spoczywa na wszystkich, zwłaszcza w sytuacjach, gdy życie jest
szczególnie słabe i bezbronne.
Św. Jan Paweł II, „Evangelium vitae, 43”.
Akcja Katolicka w Polsce kieruje wyrazy szczególnego
uznania wobec wszystkich podmiotów, które w sposób
indywidualny lub w swym wymiarze wspólnotowym,
angażują się w pełną ochronę ludzkiego życia w naszej
Ojczyźnie.
Zauważamy, że w toczonej obecnie debacie poświęconej
ochronie ludzkiego życia, spotykamy się ze zjawiskiem
nadużywania autorytetu Kościoła, który niezmiennie uczy
nas, że istnienie każdego człowieka jest wartością
fundamentalną i nienaruszalną.
Zawracamy przy tym uwagę, że w dyskursie dotyczącym projektów proponujących ochronę życia,
kluczową rolę, na naszym rodzimym gruncie odgrywa komunikat z 372. Zebrania Plenarnego
KEP, w którym to Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce, zwrócili wyraźnie uwagę na fakt, że ochrona
życia stanowić musi obowiązek wszystkich obywateli, niezależnie od wyznawanego światopoglądu.
W komunikacie, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi stwierdzili wyraźnie, że: nie popierają karania kobiet,
które dopuściły się aborcji.
Dlatego też, jako ludzie wiary nie włączamy się w inicjatywę obywatelską zgłoszoną przez Fundację PRO,
której proponowany projekt obywatelski, oprócz prawnej ochrony wszystkich poczętych dzieci, wprowadza
karalność kobiet, dopuszczających się przerwania ciąży.
Wsłuchując się w głos Pasterzy, Akcja Katolicka, podejmuje wysiłki zmierzające do poparcia projektu
ochrony życia, który wyklucza możliwość karania kobiet. W tym celu, nasze Stowarzyszenie, wspólnie
z Polską Federacją Ruchów Obrony Życia, podejmuje działania na płaszczyźnie edukacyjnej, których celem
będzie uświadamianie polskiemu społeczeństwu faktu, że kochamy każde dziecko a przygotowywany
projekt ustawy zmierza nie tylko w kierunku zapewnienia prawa do życia każdemu poczętemu dziecku, ale
służy też wzmacnianiu i ochronie macierzyństwa.
Drodzy członkowie Akcji Katolickiej, Szanowni Obywatele, którzy nie podzielacie chrześcijańskiego
światopoglądu, uczyńmy razem wszystko, w tym celu, aby głos upominający się o prawo do życia dla
każdego poczętego dziecka, szedł w parze z otoczeniem troską również jego matki. Niech nasze wspólne
wysiłki podążają mocnym i zdecydowanym krokiem w budowaniu cywilizacji życia i miłości.
Urszula Furtak
Prezes Akcji Katolickiej w Polsce
Warszawa, 06 maja 2016 roku.
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Z komunikatu z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski
Gniezno-Poznań, 14-16 kwietnia 2016 r.
5. W związku z dyskusją o ochronie życia ludzkiego Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że życie
każdego człowieka jest wartością podstawową i nienaruszalną. Jego obrona stanowi obowiązek wszystkich,
niezależnie od światopoglądu. Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy
i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia.
Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła
w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają
karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania,
zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety
decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, Evangelium Vitae, 59). Należy
dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną
i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Gniezno-Poznań, 16.04.2016 r.

Poznań, Lednica, Gniezno

PIELGRZYMKA DO MIEJSC POCZĄTKÓW
PAŃSTWA POLSKIEGO I NASZEJ OJCZYZNY
ORAZ ŹRÓDEŁ WIARY NARODU POLSKIEGO.
Ostatnią sobotę i niedzielę maja spędziliśmy na pielgrzymim szlaku po historycznych
miejscach pamiętających początki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce, były to miejsca po
których stąpali być może nasi pierwsi władcy z rodu Piastów, miejsca zwane baptysteriami, gdzie
Polanie, mieszkańcy dziesięciowiecznych grodów przyjmowali chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego, gdzie prawdopodobnie 1050 lat temu odbył się również ten pierwszy najważniejszy
w naszych dziejach chrzest księcia Mieszka I. Krzyż – symbol zwycięstwa nad grzechem i śmiercią
wyprowadził naszych przodków z pogaństwa i wprowadził do Europy kultury łacińskiej. Ten
moment był początkiem zmian, które stopniowo rozwijały i przeobrażały nasz kraj na wielu
płaszczyznach: duchowej, moralnej, kulturalnej i gospodarczej. Jak opisał to kronikarz Gall:
Światłość rozświetliła te ziemie. Te najstarsze miejsca związane z początkami chrześcijaństwa
w Polsce, będące jednocześnie dowodami szybko rozwijającej się kultury to : Ostrów Tumski w
Poznaniu, będący najstarszą częścią miasta, położony na wyspie utworzonej przez ramiona Warty,
dawny gród Mieszka I, Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Złota Kaplica
z mauzoleum Mieszka I i Bolesława Chrobrego, budynek Psałterii i gotycki kościół NMP
i poznańska Fara, Ostrów Lednicki i Muzeum Pierwszych Piastów z pozostałościami grodu z okresu
wczesnego średniowiecza, Lednica – Ojca Jana Góry z Bramą – Rybą, Muzeum Początków
Państwa Polskiego w Gnieźnie, archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP z relikwiarzem
św. Wojciecha i XII wiecznymi Drzwiami Gnieźnieńskimi oraz Muzeum Archidiecezjalne ze
zbiorami skarbca Archikatedry.
Składamy serdeczne podziękowanie Księdzu Tadeuszowi i organizatorom tej pielgrzymki za
możliwość nawiedzenia tych świętych i historycznych miejsc i przeżycia przygody, w której
poczuliśmy niemal namacalnie jak bardzo związani jesteśmy duchowo i historycznie
z chrześcijaństwem i jak wielka spoczywa na nas odpowiedzialność , by nie zatracić wiary, która
przez 2000 lat przetrwała na świecie, a przez 1000 lat trwa w naszej polskiej kulturze. Przypomnę,
że o tej odpowiedzialności mówił też min. nasz Prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości
jubileuszowych 14-15.04.2016r. w swoim orędziu wygłoszonym przed Zgromadzeniem
Narodowym: Nie jesteśmy tutaj na zawsze, tak jak nie był na zawsze Mieszko, polscy królowie,
wielcy przywódcy naszego narodu, jak nie był z nami na zawsze nasz Ojciec Święty Jan Paweł II.
Nie jesteśmy na zawsze, ale mamy wielki obowiązek strzeżenia fundamentów naszej tradycji
i naszej kultury…
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Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W maju 2016:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Tymon Krzysztof Karpiński, Hanna Izabela Borkowska, Antoni Wichliński, Julia Dominika Szajnowska, Robert
Marcin Wiszniuk, Witold Józef Brocki, Julian Stanisław Lubecki, Maria Wiktoria Szłapka, Oliwier Alan Ślusarczyk.

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Franciszek Hofman, Alfreda Kliche, Barbara Jaksa, Marianna Sarnecka, Władysława Wojciechowska,
Mieczysław Robak, Jerzy Woch, Jan Stępień, Maciej Hac, Adam Przybylski, Jacek Walczak, Mirosław Zyl,
Roman Janiszewski, Wiesław Kucharski, Krystyna Kałużka-Janczyk.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:
Bartłomiej Adam Jastrzębski i Milena Natalia Krzysztofik, Maciej Rutkowski i Emilia Katarzyna Waszak.

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

7.00;

8.00;

9.30;

6.30; 7.30; 17.30; 18.00
6.30; 7.30; 8.00; 18.00
11.00 (z udziałem dzieci); 12.30; 18.00

W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU
w ostatni piątek miesiąca (27 maja) o godz. 18.00

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz.
15.00 – 17.30
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY: w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE
codziennie po Mszy Św. o godz. 18:00

KANCELARIA PARAFIALNA:
Dni powszednie:

9.00-12.00; 15.00-17;

Tel.: 42-233-67-77
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