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

Słowo Księdza Proboszcza
Trwa

jeszcze okres wielkanocny. Ciągle uświadamiamy sobie, że przez mękę i śmierć
Chrystusa zostaliśmy przeprowadzeni do Zmartwychwstania, do życia wiecznego. Ciągle
jednak zdajemy sobie sprawę, że przez wiele trudów trzeba nam przejść, by to życie wieczne
osiągnąć.
Nie jesteśmy jednak sami. Z nami jest Matka Chrystusa i Matka Nasza. Na Nią
zawsze można liczyć. Ona nikomu nie odmówi pomocy. Prośmy Ją więc o pomoc podczas
nabożeństw majowych. Znajdźmy dla Niej czas, by zaprosić Ją do naszego życia.
Ks. Wiesław Dura
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Św. Józefa, Rzemieślnika
Światowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy
Pierwszy piątek miesiąca
NMP KRÓLOWEJ POLSKI
Pierwsza sobota miesiąca
DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
5. NIEDZIELA WIELKANOCY
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Św. Floriana , męczennika
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Pierwszy czwartek miesiąca
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
70 rocznica zakończenia II wojny światowej
6. NIEDZIELA WIELKANOCY
Wspomnienie dowolne Matki Boskiej z Fatimy
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO MACIEJA APOSTOŁA
ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I
MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (ZIELONE ŚWIĄTKI)
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
DZIEŃ MATKI, Św. Filipa Nereusza, prezbitera
ŚWIĘTO KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
9. NIEDZIELA ZWYKŁA
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Powstań Księże Marku …

● Pomnik i pamięć o Katyniu i Smoleńsku
● NIEZŁOMNY PATRON POLSKI ŚW. ANDRZEJ BOBOLA
● Pielgrzymi Miłosierdzia z Łodzi do Watykanu
● FATIMA – WEZWANIE DO POKUTY I NAWRÓCENIA
● Przyszłość

● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek

ma na imię Polska
●Z

KANCELARII PARAFIALNEJ

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Maryja Dziewica, wzór każdego powołania, nie bała się wypowiedzieć swojego „fiat” na Boże
wezwanie. Ona nam towarzyszy i nas prowadzi. Z hojnym męstwem wiary, Maryja wyśpiewywała
radość wyjścia z siebie i powierzenia Bogu swoich planów życiowych. Do Niej się zwracamy, byśmy byli
w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg ma wobec każdego z nas; aby wzrastało w nas pragnienie
gorliwego wyjścia i pójścia ku innym (por. Łk 1,39). Niech Dziewica Matka nas chroni i wstawia się za
nami wszystkimi. (Z orędzia papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jego hasło brzmi
„Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania”.) http://papiez.wiara.pl;

AFP / Alberto Pizzoli

Przypomnienia:
► Strona internetowa parafii : http://www.franciszek.org.pl/
► 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.
►26 kwietnia przypadał Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Tym dniem rozpoczął się Tydzień Modlitw
o Powołania. Codziennie podczas Mszy św. o godz. 18.00 zanoszone są modlitwy o powołania do służby w Kościele
► Pragniemy przedłużyć wspólnotową lekturę Pisma Świętego i zapraszamy w każdy czwartek od godz. 17.00
na wspólną medytację Słowa Bożego.
►1. maja we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika modlimy się w intencji ludzi pracujących jak i bezrobotnych.
►1. maja w pierwszy piątek miesiąca rozpoczynamy odprawianie nabożeństw majowych ku czci
Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa te przez najpiękniejszy miesiąc w roku będą odprawiane po wieczornej
Mszy św., czyli ok. godz. 18.30. W czasie wieczornej Mszy św. będziemy wsłuchiwać się w przygotowane krótkie
konferencje. Pierwsze nabożeństwo połączone będzie z procesją eucharystyczną. Tego dnia nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
► 1. maja - 4. rocznica beatyfikacji Jana Pawła II.
►2. maja w pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KRÓLOWEJ POLSKI (uroczystość przeniesiona z 5. Niedzieli Wielkanocnej). Porządek Mszy świętych jak w każdą
niedzielę. Po wieczornej Mszy św. i nabożeństwie majowym procesja z obrazem Matki Bożej.
► 3 maja w 5. Niedzielę Wielkanocy przypada 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polecamy Panu
Bogu w modlitwach losy naszej Ojczyzny
Zachęcamy do wywieszenia flag na każdym domu w dniach 1, 2 i 3 maja.
► 4 maja – przypada 35 rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora Władysława
Ziółka. Dostojny jubilat 12 marca 1980 r. mianowany został biskupem pomocniczym diecezji
łódzkiej (tytularnym Risinio w Dalmacji). Sakrę biskupią przyjął 4 maja 1980 r. z rąk biskupa
Józefa Rozwadowskiego - ordynariusza diecezji łódzkiej.
► 7 maja przypada pierwszy czwartek miesiąca. Pamiętajmy o modlitwach w intencji
kapłanów.
►8 maja w piątek – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO
PATRONA POLSKI

►8 maja - "Dialogi w katedrze" Tematem kolejnego zaplanowanego spotkania z abp Markiem
Jędraszewskim będzie Młodzież: uczucia i wybory. Początek spotkania o godz. 19.30.
Metropolita łódzki będzie odpowiadać na pytania przysłane przez internautów i wiernych, którzy
osobiście przyjdą do archikatedry. Zapraszamy.
►8 maja - przypada 70. rocznica zakończenia II wojny światowej (1945)
►10 maja - Wybory Prezydenckie 2015
►10 maja - Diecezjalna Pielgrzymka do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy
Malczewskiej. (zawsze w każdą drugą niedzielę maja). Grób znajduje się w krypcie kościoła
Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie .
►12 maja - przypadają rocznice: 45. rocznica śmierci Władysława Andersa (1892-1970), polskiego
generała, polityka, 80. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego(1867 -1935), polskiego polityka, męża stanu oraz
100 rocznica urodzin Brata Rogera Schutz, ewangelickiego duchownego, założyciela wspólnoty z Taizé.
► 13 maja w środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. (Jest to 98 rocznica objawień
Matki Bożej w Fatimie.) Od tego dnia można poprowadzić procesje fatimskie z Różańcem i świecami. Zachęcamy do
odprawienia pierwszych pięciu sobót miesiąca jako wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego dnia mija 34 lata od zamachu na życie papieża Jana Pawła II.
►15 – 17 maja (piątek, sobota, niedziela) - I KONGRES NOWEJ EWANGELIZACJI W ŁODZI w Zespole
Szkół Salezjańskich (ul. Wodna) w Łodzi. Zapisy na : www.kongresne.pl
►15 maja w piątek rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
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► 16 maja w sobotę przypada święto ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI. Przez
jego wstawiennictwo modlimy się o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny
► 16 maja w sobotę po Nieszporach przed uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego wyniesiona zostaje
z prezbiterium figura Zmartwychwstałego
► 17 maja w niedzielę - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
► 18 maja - 95. rocznica urodzin św. papieża Jana Pawła II
►22 -31 maja - XXII Łódzkie Dni Rodziny
► 24 maja w niedzielę – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Tego dnia kończy się Okres Wielkanocny. Po
ostatniej Mszy św. Paschał umieszczany jest przy chrzcielnicy, a krzyż paschalny odnosimy do zakrystii. Kończy się
czas przyjmowania Komunii św. wielkanocnej
► 24 maja mija 42 rocznica świeceń kapłańskich Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity
Łódzkiego. Dnia 24 maja 1973 przyjął on święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka.
► 25 maja w poniedziałek - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA. Od tego dnia kontynuujemy okres
liturgiczny zwykły
► 26 maja we wtorek – Dzień Matki. Pamiętajmy w modlitwie o naszych mamach
►28 maja w czwartek - ŚWIĘTO KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA . Modlitwa o świętość
kapłanów i o nowe powołania. Tego dnia przypada także 34 rocznica śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego
► 31 maja w niedzielę – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
► Spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w miesiącu maju odbywają się w czwartki
14 i 28 maja. Zapraszamy.
Akcja Katolicka zaprasza na trzecią pielgrzymkę z cyklu Poznajemy życie
konsekrowane w Kościele dzisiaj - Ewangelia – Proroctwo – Nadzieja do Opactwa
Benedyktynów w Tyńcu i do Klasztoru Karmelitów Bosych i Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej w Czernej, która odbędzie się 29 i 30 maja (piątek, sobota). W
programie msze święte, zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum i Opactwa w Tyńcu, zwiedzanie
nowoczesnego interaktywnego Muzeum Karmelitańskiego w Czernej, nawiedzenie Sanktuarium i
innych obiektów takich jak kaplica św. Rafała Kalinowskiego, Droga Krzyżowa. Cena obejmuje
wszystkie wejścia, ubezpieczenie, nocleg i trzy posiłki (kolacja, śniadanie, obiad) w Instytucie Życia
Konsekrowanego ELIANUM w Czernej. Koszt 160 zł

Maj - niepowtarzalna wielobarwność i mnogość
kwiatów, dynamizm wylewającej się z każdego
zakątka zieleni, oprawione bardzo często ciepłem
słonecznej pogody. Nic więc dziwnego, że taki
właśnie miesiąc człowiek w swojej pobożności już
dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga –
Maryi.
Wyrazem tej pobożności stały się Nabożeństwa Majowe w całości poświęcone Matce Boskiej. Ich szczególnym wyrazem
jest to, że odprawiane są one każdego dnia, gdy wieczór uspakaja pęd całodziennej bieganiny. Ich główną treść stanowi Litania do
Najświętszej Maryi Panny, zwana Loretańską, modlitwa „Pod Twoją obronę" oraz przepiękne w swojej treści i melodyjności
pieśni poświęcone Matce Bożej. W zależności od przyjętej tradycji, w czasie tego nabożeństwa zgromadzeni wierni odmawiają
także Różaniec Święty, a często kończą je Apelem Jasnogórskim. W miejscowościach, gdzie znajduje się kościół, nabożeństwo
majowe odprawiane jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W małych miejscowościach, gdzie nie ma kościoła, wierni
gromadzą przy przydrożnych krzyżach bądź kapliczkach poświęconych Królowej Nieba.
Zawierzamy Matce Bożej własne sprawy, zasupłane problemy i składamy u Jej stóp całą swoją codzienność. Ona
z matczyną miłością i zatroskaniem przedstawia je swojemu Synowi i Jego Ojcu, by wyjednać łaskę i miłosierdzie, które przez
Nią spływają na tego, kto Jej zaufał. Matka Boska jest najpewniejszą drogą ich otrzymania. W naszym kościele nabożeństwo
majowe jest odprawiane codziennie po wieczornej mszy św. ( wg http://www.katedra.lodz.pl)

Powstań, Księże Biskupie Marku, i dawaj świadectwo o Światłości…

Bp Marek Marczak. Fot. Maria Niedziela

Te słowa, do nowo wyświęconego biskupa Marka Marczaka, podczas sakry
biskupiej, skierował Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita ŁódzkiGłówny Szafarz święceń. Święcenia Biskupie Księdza Marka Marczaka odbyły się
11 kwietnia 2015 roku o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi.
Współkonsekratorami byli: Abp Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce
oraz Abp Władysław Ziółek – Emerytowany Arcybiskup Łódzki.
Przed przyjęciem święceń ksiądz Marek Marczak złożył wyznanie wiary
i przysięgę wierności Papieżowi i jego następcom. Abp Celestino Migliore –
Nuncjusz Apostolski w Polsce odczytał nominację Stolicy Apostolskiej.
Abp Marek Jędraszewski w homilii zwrócił uwagę na biskupie zawołanie
„Dominus lux mea”, czyli „Pan światłem moim”, pochodzące z Psalmu 27. Po homilii
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nastąpił obrzęd złożenia przyrzeczeń przez elekta. Było to publiczne wyrażenie woli przyjęcia posługiwania wypływającego ze
święceń biskupich. Następnie podczas Litanii Błagalnej, gdy elekt padł na twarz i leżąc krzyżem, wyrażał całkowite oddanie się
Chrystusowi, wierni i zgromadzeni kapłani upraszali łaski i pomoc przez wstawiennictwo świętych, którzy zrealizowali w swoim
życiu wezwanie Ewangelii. Po zakończeniu Litanii nastąpił najważniejszy i najistotniejszy moment całej celebracji – chwila
święceń. Arcybiskup Metropolita w milczeniu, gestem nałożenia rąk na głowę elekta, włączył go w najwyższe kapłaństwo
samego Chrystusa i udzielił mu mocy Ducha Świętego. Po Księdzu Arcybiskupie wszyscy obecni biskupi włożyli ręce na
wybranego.
Po nałożeniu rąk nastąpiła uroczysta modlitwa święceń. Wzywa ona Ojca wszechmogącego – źródło wszelkich łask, aby
wylał na wybranego moc Ducha Świętego, który włada i kieruje.
Następnie Arcybiskup Jędraszewski namaścił olejem Krzyżma świętego głowę nowo wyświęconego. Nowy Biskup
otrzymał od Metropolity Łódzkiego księgę Ewangelii, otrzymał też pierścień – znak wierności.
Mitra, którą otrzymał nowy biskup jest liturgicznym nakryciem głowy każdego biskupa. Ma przypominać o obowiązku
świętości, aby upodabniać się do Chrystusa i ukazywać Go innym. Jej symbolika mówi, iż biskup jest poświęcony dla Pana.
Biskup jest pasterzem, jest przewodnikiem, prowadzącym swą trzodę do zbawienia. Ważnym więc znakiem pasterskiego urzędu
biskupa staje się przekazanie pastorału. Następnie Arcybiskup Metropolita Łódzki przekazał pocałunek pokoju nowo
wyświęconemu. Jest to znak, że łączy ich wspólna więź duchowa kapłaństwa Chrystusowego. Po Arcybiskupie Metropolicie tak
samo uczynili wszyscy obecni biskupi na znak włączenia nowo wyświęconego do stanu episkopatu i przyjęcia go przez tę
społeczność.
W uroczystej Sakrze biskupiej uczestniczyli liczni goście z kraju i zagranicy. Obecny był abp Konrad Krajewski Papieski
Jałmużnik pochodzący z archidiecezji łódzkiej, obecni byli też przedstawiciele Episkopatu Polski oraz przedstawiciele innych
wyznań chrześcijańskich. Na zakończenie Biskup Marek Marczak podziękował wszystkim za przybycie i dotychczasowe
wsparcie oraz modlitwę. Szczególne wyrazy uznania i wdzięczności skierował do swoich rodziców.
Bp Marek Marczak jest obecnie sto pięćdziesiątym i jednocześnie najmłodszym polskim biskupem.
"Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej"

Pomnik i pamięć o Katyniu i Smoleńsku
W rocznicę Katynia i Smoleńska tj. 10 kwietnia br. po zakończeniu uroczystej Mszy świętej, Ksiądz
Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki dokonał odsłonięcia i poświęcenia miejsca
pamięci Ofiar Katynia. Płaskorzeźba przygotowana przez Krystynę Fołdygę - Solską, wykonana została
z mosiądzu i marmuru. Została zainstalowana na zewnętrznej ścianie absydy archikatedry. Dzieło
przedstawia Matkę Bożą Katyńską (ikona Kozielska), która przytula do swojej twarzy żołnierza
polskiego, zamordowanego strzałem w tył głowy. Pod wizerunkiem Maryi znajduje się napis
następującej treści:
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej,
Matko o twarzy jak polska ziemia znaczonej bliznami.
Do serca swego jak Syna nas przygarnij,
Królowo nasza, tarczo obronna, módl się za nami.
W 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
W 5. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej
Fot. Maria Niedziela

Łódź, 10 kwietnia 2015
Płaskorzeźba ma nam przypominać o tych, dla których Ojczyzna była najwyższym dobrem, tych którzy nie szczędzili swych
sił i swego życia, by Jej służyć! – powiedział Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski. "Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe
Archidiecezji Łódzkiej"

Niezłomny Patron Polski – św. Andrzej Bobola
W ostatnim czasie ukazała się książka – album pt. Niezłomny Patron Polski o Świętym
Andrzeju Boboli, który od 2002 roku jest współpatronem Polski obok świętych Wojciecha
i Stanisława. Ta publikacja uświadamia nam jak ważnym świętym patronem jest Andrzej Bobola.
Niezwyciężony atleta Chrystusa, tak w 1957 roku Pius XII zatytułował encyklikę o św. Andrzeju
Boboli. Jego liturgiczne wspomnienie przypada na dzień 16 maja.
Andrzej urodził się w 1591 roku w Strachocinie koło Sanoka w rodzinie magnackiej. Poszedł
jednak inną drogą niż kariera dworska – wybrał służbę Panu Bogu i wstąpił do Jezuitów. Po
święceniach kapłańskich posługiwał w Wilnie, Braniewie, Łomży, w Warszawie, Nieświeżu
i w Pińsku, gdzie w 1657 roku spotkała go męczeńska śmierć.
Andrzej należał do wybitnych zakonników. Choć miał porywczy i trudny charakter, ale bardzo
pracował nad sobą i wykorzystywał swój dynamizm w apostolstwie. Nazwano go Apostołem
Pińszczyzny i Polesia. U prawosławnych określano go „duszochwatem” , a u katolików „łowcą dusz”. Chodził po wioskach od
domu do domu i nauczał, a że miał żywy kontakt z ludźmi, to nawracał wielu z drogi życia w pijaństwie, czy w innych grzechach
i przyciągał ludzi do Kościoła.
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Czasy i miejsca, w których żył i posługiwał św. Andrzej nie były łatwe. Był to okres nieustannych wojen z Rosją, Turcją
i Tatarami. W maju 1657 roku Pińsk został zajęty przez Kozaków. Rozpoczęła się rzeź Polaków i Żydów. Najeźdźcy wiedzieli
o gorliwości i autorytecie jezuitów. Poszukiwali ich więc z całą zaciętością. Ojciec Andrzej Bobola został schwytany przez
Kozaków i poddany okrutnym torturom. Opis jego męczeństwa jest szokujący i trudny do odbioru. Jego mękę określono jako
nieludzką. Ciało męczennika pochowano w najbliższym kościele, a potem przeniesiono je do Pińska. Od tego momentu zaczyna
się działanie i oddziaływanie nadprzyrodzone świętego. Wielokrotnie ratował Polskę, ukazywał się wielu osobom, np. ojcu
Alojzemu Korzeniewskiemu, zapowiadając wskrzeszenie Polski 1819 roku mówiąc: Będę jej [Polski] głównym patronem. W 1920
roku, podczas oblężenia Warszawy przez bolszewików noszono jego relikwie i błogosławionego Władysława z Gielniowa. Wiemy,
że te wydarzenia nazwano Cudem nad Wisłą. Trzeba dodać, że ciało męczennika zachowało się w stanie nienaruszonym. Jego
główne relikwie spoczywają w kaplicy jezuitów przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie jest Narodowe Sanktuarium
i w Strachocinie, w miejscu urodzenia. 30 października 1853 roku papież Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę, a 17 kwietnia
1938 roku Pius XI dokonał kanonizacji. Święty Andrzej Bobola jest wspaniałym patronem Polski o charakterze ekumenicznym,
u Prawosławnych i Katolików. Jest on patronem niepodległościowym. W dobie obecnej powinien być czczony i przywoływany
przez Polaków w trudnych relacjach ze wschodem.
Święty Andrzeju – Orędowniku Narodu Polskiego – Módl się za nami
Ks. Tadeusz Socha

Pielgrzymi Miłosierdzia Bożego - z Łodzi do Watykanu
W Święto Miłosierdzia Bożego Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski pobłogosławił uczestników
pielgrzymki „Idzie Jezus”, którzy wyruszyli z Archikatedry Łódzkiej z obrazem „Jezusa Miłosiernego” do
Watykanu.
Pielgrzymi miłosierdzia, którzy wyruszyli w drogę z Łodzi do Watykanu mają do pokonania
ponad dwa tysiące kilometrów i to z ponad 250 kilogramowym obciążeniem. Ciągną przyczepkę na której
jest obraz Jezusa Miłosiernego, który chcą przekazać Papieżowi Franciszkowi. A przede wszystkim chcą
dzielić się Bożym Miłosierdziem, którego sami kiedyś doświadczyli. Ten obraz mieliśmy okazję oglądać w
naszej parafii przez kilka dni w okresie Wielkiego Postu. Ma on wymiary 2,80m x 1,40m
Pielgrzymi w drodze pragną modlić się o pokój na świecie, zwłaszcza w intencji prześladowanych
chrześcijan. Obraz, który wiozą na wózku ma napis Jezu Ufam Tobie w języku arabskim. Pierwotnie
zamówili go do Kairu egipscy chrześcijanie. Nie dotarł tam, dlatego pielgrzymi postanowili zawieźć go Ojcu
Świętemu. Jak sami mówią o sobie, są ludźmi doświadczonymi przez upadek. Pielgrzymi miłosierdzia to
byli więźniowie, których Jezus podźwignął z ciemności. Od czasu swojego nawrócenia chodzą- pielgrzymują po świecie, by jak
podkreślają- nogami wypraszać Boże Miłosierdzie dla siebie i dla świata. Pielgrzymi chcą pokonać trasę z Łodzi do Watykanu
w kilka miesięcy. Liczą na pomoc ludzi i Bożą opatrzność. Idziemy w drogę i ufamy, że ludzie będą z nami w modlitwie, że będą
nam pomagać też w drodze. Idziemy z tymi słowami na ustach „Jezu Ufam Tobie” i ufamy Mu, że się uda”- mówi jeden
z uczestników pielgrzymki

Fatima – wezwania do pokuty i nawrócenia
11 i 12 kwietnia 2015 w Centrum Rekolekcyjno-Formacyjnym na warszawskich Bielanach odbyło
się dwudniowe spotkanie Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. W programie min. było
spotkanie z ks. dr Krzysztofem Czaplą, dyrektorem Sekretariatu Fatimskiego, który wygłosił
wykład „Fatima – wezwania do pokuty i nawrócenia” wpisujący się w Wielką Nowennę
Fatimską przed zbliżającą się 100. rocznicą objawień. Prelegent oprócz rysu historycznego
wydarzeń opisał działania, jakie dla upowszechnienia znaczenia objawień podejmowali następcy
św. Piotra – Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II. Ks. Czapla podkreślił również bezwzględną
potrzebę wypełniania tego, o co Maryja prosiła w Fatimie – codzienny różaniec, poświęcenie się
Jej Niepokalanemu Sercu oraz wynagrodzenie za grzechy Je raniące w pięć pierwszych
sobót miesiąca. „Poświęcajmy się Niepokalanemu Sercu Maryi przynajmniej raz w roku, w dniu
22 sierpnia, w święto Maryi Królowej. Tego dnia zgodnie z zarządzeniem Ojca Świętego Piusa
XII, cały Kościół winien ponawiać poświęcenie się Niepokalanemu Sercu.” Prelegent uświadomił
nam jak ważną jest rzeczą poważne potraktowanie objawień fatimskich. Przecież Kościół wydał
pozytywną o nich opinię, a papieże, jako głowy Kościoła wypełniali prośby Matki Bożej
przekazane światu w objawieniach, które miały portugalskie dzieci: Franciszka, Hiacynta i Łucja.
Skoro już wiem, że przepowiednie Matki Bożej się spełniały i wiem, że świat może ulec zagładzie,
a z drugiej strony wiem, że przez modlitwę i pokutę mogę to nieszczęście odwrócić, to moim
świętym obowiązkiem jest zastosowanie tych środków. A gdy tego zaniedbam, jestem winien
zbrodni wobec ludzkości. – uświadomił zebranym ks. dr Krzysztof Czapla.
(MM)

MAŁY FRANCISZEK
MAX (4)
W stolicy chrześcijaństwa zrozumiałem, że nie wystarczy przywieść przez Niepokalaną do Chrystusa tylko
Polskę, ale trzeba to uczynić z całym światem – pomyślał Maksymilian.
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Gdy w 1917 r. burmistrz Rzymu zarządził w mieście wielką manifestację
masońską, podczas której z czarnym sztandarem i znakiem Lucyfera
depczącego św. Michała Archanioła, krzyczano: „Diabeł będzie rządził w
Watykanie, a papież będzie jego sługą”, młode serce Maksymiliana przeszył
ból. Na całe zdarzenie patrzył z oburzeniem, a dodatkowo drażniła go
obojętność tłumu gapiów, niereagujących na to bluźnierstwo.
Jeszcze w tym samym roku, po naradzie ze spowiednikiem i
przełożonymi, założył wśród swoich kolegów Rycerstwo Niepokalanej (MI),
które miało starać się „o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków
itd., a najbardziej masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej” – którego celem
dziś jest zdobycie całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną.
W 1919 r. o. Maksymilian wrócił do Polski. Uradowany odzyskaną wolnością, postanowił zrobić wszystko, by
ojczyzna stała się królestwem Niepokalanej. Werbował ochotników do Rycerstwa Niepokalanej (robił to tak
skutecznie, że w 1927 r. liczba członków MI wynosiła 126 tysięcy). W 1922 r. rozpoczął wydawanie w Krakowie pisma
— „Rycerza Niepokalanej”. Później przełożeni przenieśli go do Grodna, gdzie założył własną drukarnię.
Dzieło życia o. Maksymiliana wydało jeszcze większe owoce, gdy dzięki ofiarowanej przez księcia Jana
Druckiego Lubeckiego ziemi i datkom ludzi, przeniósł się w okolice Teresina (miejscowość 40 km od Warszawy).
W szczerym polu Maksymilian postawił figurkę Maryi Niepokalanej, a miejsce na jej cześć nazwał Niepokalanowem.
W krótkim czasie razem z braćmi pobudował tam kaplicę, budynki mieszkalne i gospodarcze, w których uruchomiono
nowoczesne maszyny drukarskie. Drukowane pisma „Rycerz Niepokalanej", „Rycerzyk" i „Mały Rycerz" (dla dzieci)
oraz „Mały dziennik" osiągały niebywałe nakłady (były najchętniej czytanymi pismami w Polsce!). Dodatkowo
działała tam też stacja radiowa Niepokalanów.
W przeddzień wybuchu II wojny światowej, klasztor w Niepokalanowie z 700 zakonnikami i kandydatami, był
największym na świecie. (CDN)
Ola Świątczak

Szaty biskupa
Drogie Dzieci – Znajdziecie w naszej parafialnej gazetce opis święceń biskupich naszego nowego biskupa
pomocniczego Marka Marczaka. Podczas tego uroczystego obrzędu otrzymał on kilka atrybutów biskupich: pierścień widoczny
na serdecznym palcu prawej ręki, będący znakiem zaślubienia Bogu, pastorał biskupi nawiązujący do laski pasterskiej i mitrę,
czyli wysokie nakrycie głowy z dwoma taśmami fanones wiszącymi z tyłu, na których widoczny jest herb nowego biskupa. Na
piersi miał zawieszony pektorał. Podczas liturgii miał na sobie ornat, a po liturgii widzimy go ubranego w strój tzw. chórowy.
Można tu wyodrębnić fioletową sutannę, fioletowy mucet bez kaptura zapinany na guziki i narzucony na ramiona, fioletowy
pas z jedwabnymi frędzlami na obu końcach, fioletową piuskę na głowie, białą rokietę i pektorał na piersiach ze sznurem
koloru zielono-złotego. Postarajcie się odnaleźć te elementy na zdjęciach przedstawionych na ostatniej stronie.

pierścień

pastorał

mitra

fanones

pektorał ornat

sutanna

mucet

pas

piuska rokieta

Na wasze prace czekam do trzeciej niedzieli maja. Tego też dnia podsumujemy wszystkie konkursy dotyczące
historii życia Pana Jezusa od Narodzenia do Wniebowstąpienia.
Czeka Was jeszcze jedno zadanie związane z miesiącem majem, poświęconym Matce Bożej. To ku Jej czci
odprawiane są kościołach nabożeństwa majowe, a na wsiach Litania Loretańska do Matki Bożej odmawiana jest przy
przydrożnych kapliczkach. Postarajcie się odnaleźć takie kapliczki maryjne. Można je narysować lub zrobić zdjęcie i opisać
gdzie się znajdują. Macie na to czas do trzeciej niedzieli czerwca. A my spotkamy się już 17 maja w niedzielę po
mszy św. o godz. 11.00.
Do zobaczenia. Pozdrawia Was - Wasz Anioł

OBIETNICA OJCA - 24 V 2015
Przed swoja śmiercią Jezus powiedział Apostołom tajemnicze słowa:
„Zaprawdę powiadam wam: Pożyteczne jest dla was moje odejście: Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do
was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was” (J 16,7). Po swoim zmartwychwstaniu, Jezus ukazał sie Apostołom i rozkazał im, aby nie
oddalali sie z Jerozolimy, lecz by czekali, aż sie wypełni obietnica Ojca, o której tyle im mówił w czasie swojej misji. „Wy wkrótce
zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1, 5).
Kilka dni po swoim zmartwychwstaniu, Jezus pełen Ducha Świętego, zrealizował swoja obietnice: zesłał z nieba
strumień Ducha Świętego na Apostołów, którzy modlili sie razem z Jego Matką Maryją.
„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali sie wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał sie
słyszeć z nieba szum, jakby z ognia, które sie rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2,1- 4).
Ochrzcić sie w Duchu Świętym [chrzcić (z gr. baptizein)] to znaczy zanurzyć się, być zatopionym, napełnionym
Bogiem. Dzień Pięćdziesiątnicy był pełnią Ducha, w której zanurzyli sie Apostołowie, a owocem była zmiana ich życia i również
moc dawania świadectwa o wierze w Jezusa.
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OBIETNICA JEST DLA CIEBIE - 24 V 2015
Jezus mówił dużo i w różny sposób o Duchu Świętym, którego otrzymają ci wszyscy, którzy w Niego
wierzą. Szczególnie porównywał Ducha z woda, ponieważ są to dwa warunki życia. Jak bez wody nikt nie może
żyć na ziemi, tak i bez Ducha nie istnieje nowe życie. Dlatego Jezus powiedział:
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo:
Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący
w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był (dany), ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony” (J 7, 37 - 39).

http://blizejnieba.pl/kerygmat/duch.html

Moim zdaniem - w przededniu wyborów: Przyszłość ma na imię Polska
W przededniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zwracam się do członków i sympatyków Akcji Katolickiej
i czytelników naszej parafialnej gazetki, a za Państwa
pośrednictwem do wszystkich naszych parafian. Mimo, że Akcja
Katolicka, jako stowarzyszenie kościelne, nie uczestniczy
bezpośrednio w polityce nie oznacza to jednak, że członkowie
Akcji Katolickiej nie mogą zabierać głosu w sprawach publicznych
czy uczestniczyć w życiu politycznym kraju. Wręcz przeciwnie,
wszyscy katolicy świeccy mają obowiązek być wszędzie tam gdzie
zapadają decyzje odnośnie narodu i państwa oraz wpływać na
taki kształt tych decyzji, aby były one zgodne z uznawanym przez
nas systemem wartości chrześcijańskich.
Największą chorobą naszego kraju jest nieomal
powszechne przyzwolenie na mówienie nieprawdy, półprawdy,
gdzie słowa nie idą w parze z czynami, dajemy się zwieść pięknym
sówkom, które wypowiadane pięknie brzmią, a znaczą coś
zupełnie innego. Inaczej mówiąc zgadzamy się na nieuczciwość
i krętactwo, kumulujące się szczególnie w kręgach władzy. Taka
postawa z naszej strony jest nieodpowiedzialna, a ze strony
władzy prowadzi do dalszych bolesnych skutków, systematycznie
rujnujących nasze państwo. Uzdrawianie gospodarki musi iść w
parze z przywracaniem wartości istotnych dla funkcjonowania
państwa i społeczeństwa, jakimi między innymi jest szacunek dla
prawa, uczciwość i wiarygodność. W warunkach patologicznych
dobrze rozwijać się mogą tylko jednostki patologiczne, w państwie
nieuczciwym sukces osiągają głównie nieuczciwi.
Do korupcji ogarniającej już prawie wszystkie dziedziny
życia społecznego i gospodarczego dołączają nowe, jeszcze
groźniejsze zjawiska. Po śmierci Jana Pawła II nastąpił w Polsce
niesłychany atak środowisk ateistycznych, liberalno-lewackich
i homoseksualnych wymierzony w religię, chrześcijańską etykę
i Kościół katolicki. Środowiska te zawłaszczyły dla swych celów
prawie całą przestrzeń medialną oraz instytucje państwa
polskiego, przy pomocy których starają się realizować swe
niezdrowe ideologie w sferze oświaty, kultury i życia społecznego.
Charakterystycznym tego przykładem jest ostatnio ratyfikowana
przez Sejm i podpisana przez aktualnego Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej „Konwencja Rady Europy o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”.
Konwencję tą podpisaliśmy kilka lat temu wraz z 35 innymi
państwami. (podpisanie jej nie skutkowało wprowadzeniem jej do
naszego systemu prawnego). Obecnie, mimo olbrzymich
protestów, rząd nasz uległ naciskiem min. środowisk mniejszości
seksualnych i całego ruchu genderowego i doprowadził do
podpisania ratyfikacji, co sprawia, że dokument ten obowiązuje
w naszym wewnętrznym prawie krajowym. Należy tu zaznaczyć, że
nie było żadnego przymusu byśmy ten dokument ratyfikowali,
gdyż jest on dokumentem Rady Europy, a nie Zgromadzenia
Parlamentarnego i tylko 17 (z Polską) z pośród tych 36 państw
ratyfikowało konwencję. (Przykładowo podpisały, a nie
ratyfikowały jej min. takie państwa jak Niemcy, Wielka Brytania,
Belgia, Dania, Szwajcaria, Węgry). Samo stworzenie tej konwencji
stało się wręcz uderzeniem w człowieczeństwo i w cywilizację
europejską.
Do tego dochodzą sprawy zagrożenia bezpieczeństwa
i suwerenności Polski związane z wojną na Ukrainie. Mamy pełne
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podstawy ku temu, aby obawiać się, czy aktualne władze, które
nie ustrzegły od śmierci w Smoleńsku Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Lecha Kaczyńskiego, ani nie doprowadziły do wyjaśnienia
przyczyn tej tragicznej katastrofy zapewnią pokój i bezpieczeństwo
naszym dzieciom, naszym rodzinom i naszej Ojczyźnie.
Szanowni Państwo !
To jest bardzo poważna sprawa. Te wybory zadecydują
o tym, czy pozostaniemy krajem chrześcijańskiego kręgu
kulturowego, państwem suwerennym i wolnym wewnętrznie czy
też będziemy się pogrążać w nihilizmie kulturowym, dewiacji,
zboczeniach i ekonomicznym niewolnictwie.
Przed tym upadkiem ochronić nas mogą tylko zmiany w
naszej
polityce
krajowej.
Stoimy
przed
możliwością
zapoczątkowania tych zmian, poprzez wybór nowego przywódcy
Państwa Polskiego. Wydaje się, że taką nadzieję na nowe
przywództwo, na Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
daje nam osoba Pana Andrzeja Dudy. To nie jest pewność, to jest
„tylko” nadzieja i „aż” nadzieja. Wiem, że każdy z nas ma swoją
ocenę aktualnej sytuacji, własną ocenę walorów poszczególnych
kandydatów czy sympatie polityczne. Spróbujmy jednak wszyscy
wznieść się ponad własne uprzedzenia i wątpliwości, popatrzmy
chłodnym okiem na rzeczywistość, nie wstydźmy się naszych
wcześniejszych, zawiedzionych czy niespełnionych wyborów, nie
kierujmy się interesami poszczególnych partii a zawierzmy tej
nadziei, która w moim przekonaniu nazywa się Andrzej Duda.
Dlaczego ?... Dlatego, że jak to intuicyjnie przecież
czujemy, nie ma innej nadziei, a także dlatego, że zwykły, zdrowy
rozsądek każe nam głosować za zmianą. Swoją nadzieję opieram
na młodzieńczej energii Pana Andrzeja Dudy, na jego wielkiej
wierze w możliwość naprawy Polski, na jego dotychczasowym,
szlachetnym życiu, na jego erudycji, kulturze i wykształceniu (jest
doktorem prawa), na jego szacunku do drugiego człowieka.
Dajmy sobie szansę !!!
Co zatem robić ? Przede wszystkim przemodlić sprawę. Niedawno
obchodziliśmy Uroczystość Świętego Wojciecha, głównego
patrona Polski i patrona Akcji Katolickiej, a zarazem Świętego, na
którego prochach wyrosła chrześcijańska Polska. Przed nami
Uroczystość Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, święto Andrzeja
Boboli, również męczennika i wielkiego niepodległościowego
patrona Polski. Zawierzmy sprawy Panu Bogu, polećmy je Matce
Bożej Fatimskiej i powierzmy je naszym patronom. Wtedy, po
dojściu do osobistego, wewnętrznego przekonania, po takiej
swoistej własnej formacji przejdźmy do działania. Pójdźmy na
wybory, zachęćmy do tego innych i … wybierzmy naszego
kandydata. Ja już wybrałam. Moim kandydatem na prezydenta jest
dr Andrzej Duda. Resztę pozostawmy Opatrzności Bożej.
Zgodnie z hasłem mojego kandydata na Prezydenta RP
„Przyszłość ma na imię Polska !”
Szczęść Boże.
Maria Mazurkiewicz
PS. Do napisania tego listu skłonił mnie głos byłej pani prezes Akcji
Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej Teresy Zalewskiej, której mimo
ciężkiej choroby los Ojczyzny nie jest obojętny oraz pana prezesa
Wacława Prażucha skierowany do członów Akcji Katolickiej
Diecezji Tarnowskiej, z którymi w wielu kwestiach się zgadzam
i popieram.
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Biskup Marek Marczak podczas sakry biskupiej w archikatedrze łódzkiej 11.04.2015
(Zdjęcia ze strony: http://archidiecezja.lodz.pl/)

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W KWIETNIU 2015:

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą,
dar Życia Bożego otrzymali:

Natalia Magdalena Kacprowicz, Kornelia Szymczak, Krystian Łukasz Urbańczyk, Zofia Anna
Trela, Miłosz Mariusz Jakiel, Kamil Robert Ratke, Tymon Damian Więckowski, Dorota Patrycja
Florek, Adam Janusz Maruszewski, Natalia Sylwia Mikułko, Franciszek Marcin Olejniczak, Ada
Alicja Pikuła, Alicja Maria Brodecka, Jakub Rajpold, Antonina Tarczyńska, Małgorzata Maras,
Kajetan Aleksander Ziółkowski, Alicja Kulczyńska, Jan Stanisław Matusiak.

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Tadeusz Koza, Stefania Patura, Irena Jakubiak, Wiktoria Mirys, Józef Kowalski,
Józefa Mazur, Henryk Pomorski, Stanisław Bzura, Piotr Purgał, Jerzy Chrzanowski,
Janina Manios, Kazimierz Andrzejczak, Barbara Pluszkowska, Anna Krawczyk,
Józef Frankowski, Jerzy Szumilas, Renata Szuberska, Halina Tutucka, Elżbieta Rak, Jolanta Góra, Jacek Bargiel.

Sakramentalny związek małżeński zawarli:

Adam Szymczak i Judyta Janus
PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)
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

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

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

KANCELARIA PARAFIALNA:

w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30
w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00
w środy po Mszy Św. o godz. 18:00
codziennie po Mszy Św. o godz. 18:00
Dni powszednie: 9.00-12.00; 15.00-17; Tel.: 42-233-67-77
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wspomagające: ks. Wojciech Błaszczyk, Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do redagowania gazetki. Teksty
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Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl

8

Maj 2015

Głos Świętego Franciszka nr 56

