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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

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

Słowo Księdza Proboszcza
Od chwili Chrztu Świętego 966 roku nasza Ojczyzna doznała wstawiennictwa
Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwa majowe są wspaniałą okazją, by
jeszcze raz uświadomić sobie Jej rolę w życiu Kościoła i w życiu naszej Ojczyzny,
ale również w życiu każdego z nas.
Nie jesteśmy sami. Ona jest z nami, Matka Chrystusa i nasza Matka. Powierzmy
Jej najtrudniejsze sprawy i problemy każdego z nas i naszej Ojczyzny.
Ks. Wiesław Dura
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6. NIEDZIELA WIELKANOCNA
Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
Św. Atanazego biskupa i doktora Kościoła
NMP KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI
Św. Floriana, męczennika
Dzień powszedni
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
Dzień powszedni lub Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski
Bożej
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
Uroczystość ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni
Dzień powszedni albo Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
ŚWIĘTO, NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA
Dzień powszedni
Dzień powszedni
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO
KAPŁANA
Dzień powszedni
Dzień powszedni
TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ
Dzień powszedni
Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
Dzień powszedni
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
BOŻE CIAŁO. Dzień Matki
Dzień powszedni
Dzień powszedni
9. NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzień powszedni
ŚWIĘTO, NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ŚW. STANISŁAW, BISKUP MĘCZENNIK, 9 maja
Brama Święta (11)

● Ofensywa liberalizmu (6) ● Kącik dla dzieci - Mały Franciszek
● M jak MAJ…, jak Matka,… jak Maryja
● Z KANCELARII PARAFIALNEJ

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
JUBILEUSZ 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA
GŁOS PAPIEŻA
FRANCISZKA:

Bóg bogaty w miłosierdzie znamienitą ziemię Polski uczynił
w ciągu wieków urodzajną także zrodziła przeobfite duchowe owoce,
a tylu Polaków znakomicie wyróżniło się wyznawaniem i obroną
wiary, zachowaniem nadziei oraz praktykowaniem miłości. Oni
bowiem, rozważając życie i gorliwość świętych biskupów
i męczenników, Wojciecha i Stanisława, którzy w początkach chrześcijaństwa na tej ziemi złożyli
najwyższe świadectwo, nie tylko okazali wierność wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i Następców
Piotra, lecz także przysłużyli się bardzo do rozwoju kultury na ziemi polskiej.…
Kościół wyniósł do godności ołtarza licznych synów i córki polskiej ziemi, którzy w różnych okresach ukazywali
chrześcijańskie cnoty lub zostali ozdobieni palmą męczeństwa. Z bardzo długiej listy pragniemy imiennie wspomnieć tych,
którzy żyli w naszych czasach i są czczeni w całym świecie: mianowicie św. Maksymiliana Marię Kolbe, franciszkańskiego
kapłana i męczennika, który swą służbę okazał w całopalnej ofierze miłości; św. Marię Faustynę Kowalską, dziewicę, która
bardzo troszczyła się o objawienie tajemnicy Bożego Miłosierdzia, oraz św. Jana Pawła II, papieża, który ukazywał
niestrudzenie wszystkim narodom Zbawiciela człowieka.
… Z Watykanu, dnia 4 miesiąca kwietnia, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w roku 2016, w czasie Jubileuszu
Miłosierdzia, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.
FRANCISZEK

Fragmenty Listu papieża Franciszka do kard. Pietro Parolina – LEGATA PAPIESKIEGO na 1050. rocznicę chrztu Polski
(http://ekai.pl)

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:

► MAJ - Wraz z rozpoczęciem najpiękniejszego miesiąca w roku rozpoczynamy
odprawianie nabożeństw majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny.
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach i utrzymania tradycji śpiewania
Litanii Loretańskiej również przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach.
Nabożeństwa w naszym kościele będą odprawiane po wieczornej Mszy św.
W czasie wieczornej Mszy św. będziemy wsłuchiwać się w przygotowane krótkie
konferencje. Pierwsze nabożeństwo połączone będzie z procesją eucharystyczną.
► NABOŻEŃSTWA MAJOWE -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
- PIERWSZA NIEDZIELA MAJA– 1 maja - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu
- PIERWSZY CZWARTEK – 5 maja (pamiętamy o modlitwach w intencji naszych kapłanów).
- PIERWSZY PIĄTEK – 6 maja (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 – 7 maja (pamiętamy 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.
► W LITURGII KOŚCIOŁA W TYM MIESIĄCU WSPOMINAMY:
- Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła (2 maja - pn)
- NMP KRÓLOWĄ POLSKI, GŁÓWNĄ PATRONKĘ POLSKI (3 maja - wt)
- ŚW. Floriana, męczennika (4 maja – śr)
- ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA (6 maja – pt)
- Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Łaski Bożej– wspomnienie dowolne (7 maja)
- ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI (9 maja – pn)
- NMP Fatimską – wspomnienie dowolne (13 maja – pt)
- ŚW. MACIEJA APOSTOŁA (14 maja – sb)
- NMP MATKĘ KOŚCIOŁA (16 maja – pn)
- JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA (19 maja – czw)
- NMP WSPOMOŻYCIELKĘ WIERNYCH (24 maja – wt)
- NAWIEDZENIE NMP (31 maja – wt)
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► SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH:
AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania po mszy św., w tym miesiącu w czwartki 12 i 19 maja 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.
► 1 MAJA – 6. NIEDZIELA WIELKANOCNA
► 1 Maja - Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, – międzynarodowe święto klasy robotniczej,
obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.
► 1 maja – 55 URODZINY KS. TADEUSZA SOCHY – WIKARIUSZA W NASZEJ PARAFII I
ASYSTENTA PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ

Z tej okazji czcigodny Jubilacie życzymy Ci wielu jeszcze lat w zdrowiu, radości
i mądrości. Dane jest Ci przeżywać swój jubileusz w atmosferze roku wielkich
jubileuszy znaczących dla Kościoła w Polsce i na świecie, w miesiącu poświęconym
Matce Bożej, w Dniu Pańskim obchodzonym na pamiątkę Niedzieli Wielkanocnej.
Niech więc spływają na Ciebie wszystkie łaski Zmartwychwstałego Jezusa
i błogosławieństwa Jego Matki Maryi. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obdarza
Cię nim, a przeżywany Jubileusz Chrztu Polski umacnia w wierze i miłości.
► 2, 3, 4 maja – przypadają tzw. Dni Krzyżowe czyli Dni Modlitw o Urodzaje
► 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w celu
popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.
► 3 MAJA – wtorek UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ. Na Jasnej Górze AKT ODDANIA
POLSKI MATCE BOŻEJ z udzialem wiernych naszej Archidiecezji. W Bazylice Archikatedralnej - Msza Św. o godz.9.30
► 3 MAJA - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA - 225 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
► 4 maja - środa - 36 rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora Władysława Ziółka
► 5 maja - czwartek - 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza(5.05.1846 – 15.11.1916). W tym roku mija
również setna rocznica jego śmierci. Z tej racji Henryk Sienkiewicz uchwałą Senatu RP ogłoszony został
patronem roku 2016
Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony za
całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha
Narodu – podkreślono w uchwale Senatu RP. Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną
budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń podkreślili senatorowie.
► 6 maja – piątek. Rozpoczyna się nowenna do Ducha Świętego.
► 8 MAJA – NIEDZIELA - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – W kościołach chowa się figurę Chrystusa
Zmartwychwstałego. Paschał i krzyż paschalny pozostają przy ołtarzu aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
► 8 maja – Pielgrzymka archidiecezjalna do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej do Parzna. Msza św. o godz. 16.00
► 8 maja – 71. rocznica zakończenia II wojny światowej (1945)
► 13 maja – piątek, dowolne wspomnienie NMP Fatimskiej. W tym roku przypada 99. rocznica objawień Matki Bożej
Fatimskiej. W Fatimie, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji – ukazała się Matka Najświętsza. Pierwsze
objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała wtedy do nich: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem
z Nieba. Chcę was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego
od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata". Objawienia powtarzały się
każdego 13 dnia miesiąca, aż do października. Podczas ostatniego spotkania z dziećmi (przy obecności 70 tys.
ludzi) Maryja powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi
grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy".
► 13 maja – piątek – przypada 35. rocznica zamachu na życie Papieża św. Jana Pawła II (1981 rok)
► 13 maja – piątek - DIALOGI W KATEDRZE. Kuria Metropolitalna Łódzka serdecznie zaprasza do
udziału w „Dialogach w Katedrze” prowadzonych pod przewodnictwem Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego,
Metropolity Łódzkiego. W maju spotkanie odbędzie się jak zwykle o godz. 19:30 w Archikatedrze Łódzkiej.
Temat: Objawienia Maryjne
► 14 maja – sobota. W Bazylice Archikatedralnej – święcenia diakonatu o godz. 10.00
► 14 maja - W Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego - Czuwanie ruchów i stowarzyszeń katolickich
archidiecezji łódzkiej w parafii Najświętszej Eucharystii (Retkinia).
► 15 MAJA – NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO tzw. ZIELONE ŚWIĄTKI – Można uzyskać odpust zupełny za
pobożny udział w śpiewie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź. Tego dnia w kościołach zbiórka ofiar na tacę przeznaczona jest na
potrzeby organizacyjne Światowego Dnia Młodzieży (Kraków 2016). Kończy się okres wielkanocny, mija więc czas wielkanocnej
Komunii św.
Pięćdziesiątego dnia po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych
w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach
(ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz. Ap. 2,1-11). Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa
przed jego Wniebowstąpieniem. Dzień zesłania Ducha Świętego, zwany też Pięćdziesiątnicą (Pentecoste), potocznie Zielonymi
Świątkami, jest w chrześcijaństwie świętem ruchomym i przypada 49 dni (7 tygodni) po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego,
a więc przypada również w niedzielę. Jest to jedno z najważniejszych świąt o charakterze uroczystości liturgicznej, obchodzone
przez dwa dni.
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► 15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993
roku. Marsz dla Życia i Rodziny w Łodzi przebiega pod hasłem "Każde życie jest bezcenne"
► 15 maja - Dzień Cierpienia w intencji misji. Zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna misyjną działalność Kościoła. Także
chorzy, którzy przez tajemnicze zrządzenie Boże pozostają na jakiś czas lub na zawsze wyłączeni z aktywnego życia, są zaproszeni
do wspierania misyjnego dzieła Kościoła „mocą swej ludzkiej niemocy”, cierpień i samotności. Właśnie dzień Zielonych Świątek
i jednocześnie Dzień Cierpienia w Intencji Misji jest szczególnym momentem, by chorym uświadomić ścisłą i świętą łączność
z całym Kościołem oraz zachęcić ich, aby na miarę swych możliwości wielkodusznie ofiarowali swoje życie i cierpienie za zbawienie
świata.
► 16 maja - w poniedziałek Święto NMP, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości
Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez
Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było
początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego
w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem
z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha
Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz
z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Matka Kościoła, towarzyszy
Kościołowi w świecie.
► 16 maja - w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego zaczyna się w Kościele OKRES ZWYKŁY, który kończy
się przed pierwszymi Nieszporami pierwszej niedzieli Adwentu (sobotni wieczór). W ostatnią niedzielę roku liturgicznego obchodzi
się uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy okres zwykły i zarazem cały rok liturgiczny. Zielony kolor szat
liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim
symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga. Dzięki temu egzystencja każdego chrześcijanina jest
przeniknięta nadzieją życia wiecznego.
► 18 maja – w środę - 96. rocznica urodzin św. Jana Pawła II papieża (Karola Wojtyły) (1920 - 2005)
► 18 maja – w środę - Międzynarodowy Dzień Muzeów
► 19 maja – czwartek – święto JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA – w Bazylice
Archikatedralnej o godz. 16.00 – święcenia prezbiteriatu.
► 19 maja – czwartek - Dzień Dobrych Uczynków
► 20 maja –piątek - przypada 74. rocznica śmierci Ks. Franciszka Psonki – drugiego proboszcza naszej
parafii w latach 1938 - 1942, po ks. Kajetanie Nasierowskim. Ks. Psonka urodził się 25 czerwca 1888 roku
w Rudniku Wielkim k/Będzina. Wyświęcony 9 czerwca 1912 roku we Włocławku przez biskupa Stanisława
Zdzitowieckiego. W latach 1921–1938 był budowniczym kościoła i pierwszym proboszczem parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim. 19 lutego 1938 roku po przeniesieniu do Łodzi
został proboszczem naszej parafii św. Franciszka. Po niespełna 4 latach pełnienia funkcji proboszcza,
6 października 1941 roku, dzień po uroczystościach odpustowych w naszej parafii został aresztowany,
a następnie 30 października wraz z całym transportem Księży z łódzkich parafii wywieziony do obozu
koncentracyjnego w Dachu. Dostał numer obozowy 28510. Zginął śmiercią męczeńską 20 maja 1042 roku. Tego dnia znalazł się
w ciasno załadowanym, ciężarowym aucie wraz z 60-oma więźniami. Byli to więźniowie z listy tzw. "inwalidów", którzy z racji
choroby, słabego zdrowia lub po prostu z racji wieku wpisani zostali na listę śmierci. W tym transporcie było 13 duchownych
z Polski. Ks. Psonka znalazł się w jednym transporcie wraz z późniejszym błogosławionym o. Anastazym Pankiewiczem.
O historii tego transportu już pisaliśmy, ale warto z racji rocznicy jeszcze raz przypomnieć te wydarzenia. Według relacji
naocznego świadka, współwięźnia ks. Stefana Stępnia z Łodzi, o. Pankiewicz był jednym z ostatnich wchodzących do auta
skazańców. W atmosferze narastającego pośpiechu i brutalnego popędzania SS-mani chcieli jak najprędzej wyruszyć z obozu
z transportem, dlatego w momencie kiedy o. Pankiewicz znalazł się już w aucie i usiłował pomóc przy wsiadaniu towarzyszowi
niedoli, zatrzaśnięto właz do auta z taką siłą, że to spowodowało obcięcie obu jego rąk. Gest wyciągniętych, pomocnych dłoni, by
wesprzeć słabszego współtowarzysza, o. Pankiewicz przepłacił ich utratą, a może i utratą życia z upływu krwi. Ks. Franciszek
Psonka oraz na wpół żywy, z obciętymi rękami o Pankiewicz, w zatłoczonym aucie wraz z pozostałymi współwięźniami opuścili
Dachau i po kilku godzinach jazdy znaleźli się w Hartheim koło Linzu, gdzie cały transport uduszono gazem spalinowym
w przeciągu ok. 6 minut, a następnie spalono zwłoki w krematorium.
Nazwisko naszego proboszcza Ks. Franciszka Psonki widnieje wraz z innymi w Bazylice Archikatedralnej na pamiątkowej tablicy
ku czci Księży z diecezji łódzkiej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.
20- 29 maja - XXIII ŁÓDZKIE DNI RODZINY
► 22 MAJA – NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
►24 maja – wtorek, we wspomnienie NMP Wspomożycielki wiernych przypada 43 rocznica święceń
kapłańskich Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Marka Jędraszewskiego.
►24 maja – wtorek – Dzień Modlitw za Kościół w Chinach
►26 MAJA – CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA tzw. BOŻE CIAŁO. Tego dnia obchodzimy również DZIEŃ MATKI
►28 maja – sobota ŚWIĘTO RODZIN z pielgrzymką rodzin do Sanktuarium
św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach. Msza św. o godz. 12.00
►28 maja –sobota - 35. rocznica śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego
(1901-1981), prymasa Polski.
► 29 MAJA – 9. NIEDZIELA ZWYKŁA. Zbiórka ofiar Caritas do puszek na kolonie letnie dla dzieci
►31 maja – wtorek - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzimy w okresie między uroczystościami
Zwiastowania Pańskiego i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze
swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam
św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56)
►31 maja – wtorek - Europejski Dzień Sąsiada

POLECANE STRONY INTERNETOWE:

Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/
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Akcji Katolickiej Arch. Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/
Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/
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Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z biurem podróży „Frater” organizuje

w dniach 28 - 29 maja br. pielgrzymkę do

Gniezna, Lednicy i Poznania,

MIEJSC POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO I NASZEJ OJCZYZNY
ORAZ ŹRÓDEŁ WIARY NARODU POLSKIEGO.

Koszt 250,- zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
W programie zapewniamy:
Codzienną Mszę św., nocleg w hotelu w pokojach 2-3 osobowych,
obiadokolacje i śniadanie, opiekę i informację turystyczną pilota,
ubezpieczenie NNW do 5000 zł, przejazd komfortowym
autokarem, zwiedzanie obiektów sakralnych i świeckich takich
jak;
Rynek Starego miasta Poznania, Ostrów Tumski – wsypa na
Warcie i dawny gród Mieszka I, Bazylikę Archikatedralną
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Złotą Kaplicę z mauzoleum
Mieszka I i Bolesława Chrobrego, budynek Psałterii i gotycki kościół
NMP i inne zabytki Poznania, 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, archikatedrę pw. Wniebowzięcia NMP z relikwiarzem
św. Wojciecha i XII wiecznymi Drzwiami Gnieźnieńskimi, Muzeum Archidiecezjalne ze zbiorami skarbca
Archikatedry i inne. Na wydatki programowe należy dodatkowo przeznaczyć 80 zł.
Zapraszamy do uczestnictwa w tej pielgrzymce przypadającej również w roku szczególnego jubileuszu

20-LECIA AKCJI KATOLICKIEJ W ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ

M JAK MAJ…, JAK MATKA…, JAK MARYJA
Maj jest miesiącem szczególnym. Jest on naznaczony obecnością Maryi w liturgii Kościoła oraz w polskiej
pobożności. Codzienne nabożeństwo majowe jest znakiem naszego przywiązania do Najświętszej Maryi Panny.
W maju wspominamy Ją wielokrotnie. Czcimy Matkę Bożą w jej licznych wizerunkach, obrazach i figurach.
Czy istnieje jakiś kraj na świecie, w którym nie byłoby chociaż jednego sanktuarium poświęconego Matce
Bożej ? Z pewnością nie istnieje, bo Maryja wypełnia świat na wszystkich kontynentach i nawet niektóre miejsca
wielkiego kultu maryjnego, stały się przez obfitość ich promieniowania, znanymi sanktuariami międzynarodowymi,
odwiedzanymi przez miliony pielgrzymów każdego roku.
To wszystko zaczęło się oczywiście 2000 lat temu w Nazarecie, w Galilei, w małym miasteczku w Ziemi Świętej, gdzie
Maryję odwiedził Archanioł Gabriel, w Godzinie Zwiastowania. Dzisiaj, w Nazarecie na tym miejscu została wzniesiona wielka
Bazylika. Tu Najświętsza Maryja Panna powiedziała swoje «tak», co pozwoliło Jej stać się Matką Mesjasza, Jezusa-Chrystusa,
zapowiedzianego wszystkim narodom. Nazaret jest pierwszym sanktuarium Maryjnym, sanktuarium uniwersalnym.
Pierwsze słowa o Maryi
Już 2000 – 3000 lat przed Chrystusem w Księdze rodzaju pojawia się pierwsze proroctwo dotyczące Maryi , kiedy Bóg zwraca
się do szatana (Księga Rodzaju 3, 14-15): Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje
a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę» Ta zapowiedź spełnia się w Maryi.

Najstarszy wizerunek Maryi
Lata 230-240. Z tego czasu pochodzi najstarszy zachowany wizerunek Maryi, choć niektórzy datują go
nawet na rok 150. Znajduje się on w katakumbach św. Pryscylli w Rzymie przy Via Salaria i jest to fresk
przedstawiający Maryję karmiącą Jezusa. Drugi, uważany za nieco późniejszy wizerunek (koniec
II stulecia) w tych samych katakumbach przedstawia Maryję, która siedzi na tronie, a przed Nią stoi
anioł w postaci młodzieńca, bez skrzydeł, za to w tunice i w paliuszu, który gestem ręki wyraża rozmowę
tak jakby mówił "łaskiś pełna".

Najstarsza modlitwa maryjna
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że najstarszą modlitwą maryjną jest "Pod Twoją Obronę" (łac.
Sub Tuum Praesidium). Pochodzi ona z ok. 250 roku z Egiptu, kiedy to chrześcijanie byli prześladowani przez cesarzy
rzymskich. Wskazuje na wczesne pojmowanie roli Maryi jako tej, która pośredniczy między Bogiem i człowiekiem. Najstarszy
rękopis został znaleziony koło Aleksandrii w Egipcie. Jego bezpośrednie tłumaczenie z języka greckiego wyraża się w słowach:
Pod opiekę Twojego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża. Nie odrzucaj próśb [które do Ciebie zanosimy], w naszych
potrzebach, lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa, [Ty] jedynie czysta i błogosławiona.

Najstarsze święto maryjne
Najstarszym świętem Maryi jest Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki obchodzona 1 stycznia. Pierwsze święto maryjne
związane było więc w szczególny sposób z macierzyństwem Maryi, podobnie jak najstarszy wizerunek. Zaczęto je obchodzić
jeszcze przed rokiem 431, a biskupi zebrani w tymże roku na trzecim soborze powszechnym (ekumenicznym) w Efezie
stwierdzili, że dogmatem wiary jest, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi zaś, jako
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Matce Osoby Chrystusa o dwóch naturach, przysługuje tytuł Bożej Rodzicielki (gr. Theotokos - Boża Rodzicielka, Boża
Nosicielka, staropol. Bogarodzica). Jest to najstarszy dogmat maryjny.

Pierwsze objawienie i najstarsze w Polsce miejsce kultu maryjnego
Najstarszym sanktuarium maryjnym w Polsce jest Górka Klasztorna w Łobżenicy w Wielkopolsce. Warto o nim wspomnieć
w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski . W roku 1079 w miejscu dawnego kultu pogańskiego pasterz pasący tu bydło ujrzał
na ogromnym dębie Najświętszą Maryję Pannę. Stało się to w dwa miesiące po zamordowaniu w Krakowie biskupa
św. Stanisława Szczepanowskiego przez króla Polski Bolesława Śmiałego (patrz następny artykuł o św. Stanisławie). Wieść
o cudzie szybko rozniosła się po okolicy. Zewsząd do świętego miejsca przybywali chłopi i szlachta, by modlić się, prosić
o wstawiennictwo i doznawać łask, a cudowna woda ze studzienki, nad którą ukazała się Matka Boska, uzdrawiała chorych
i kalekich. Pierwszy kościół, prawdopodobnie na polecenie Bolesława Krzywoustego, zbudowali tu z dębowych bali w roku 1111
tzw. „Bracia Łobżeńscy”. W kościele tym wisiał pierwszy obraz Matki Boskiej Góreckiej. Kult Matki Bożej Góreckiej przetrwał
do dziś. Obecnie od ponad 100 lat opiekę nad sanktuarium roztaczają Misjonarze Świętej Rodziny, a znajdujący się obraz jest
kolejną kopią tego z XII wieku.

Najstarsza polska pieśń religijna
Pieśnią tą jest Bogurodzica . Jej powstanie datuje się na lata 1100-1300. Najstarszy zachowany rękopis
pochodzi z 1407 r. Zapisany został na tylnej wyklejce zbioru kazań łacińskich skopiowanych przez
wikarego w Kcyni. Drugim zachowanym przekazem Bogurodzicy jest kodeks Decisiones rote Wilhelmi
Horborg, do którego dopisano utwór w 1408 r.

Najstarszy obraz maryjny w Polsce
Najstarszy obraz maryjny w Polsce wskazuje na łaskę Maryi. Jest to ikona o łacińskim tytule Gratia
Sanctae Mariae - Łaska Świętej Maryi, popularnie zwana Matką Bożą Łaskawą. Znajduje się on
w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. Jest to najstarsza polska ikona,
o 200 lat starsza od Matki Bożej Częstochowskiej. Maryja ma na sobie niebieską szatę i czerwony
płaszcz. Jej głowa nachyla się do trzymanego na prawej ręce Dzieciątka. Mały Jezus ma na sobie żółtą
szatę, w lewej rączce trzyma pergamin. Jego oczy wpatrują się w Matkę. Kult Matki Bożej
Krzeszowskiej trwa nieprzerwanie od XIII w., a szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej
odbywa się do dziś.

Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski Bożej
7 maja wspominamy Matkę Łaski Bożej lub inaczej Matkę Bożą Łaskawą.
Sformułowania te są dobrze znane z Litanii Loretańskiej do Matki Najświętszej
(Matko łaski Bożej…, Panno łaskawa módl się za nami). W Polsce w wielu
kościołach i sanktuariach znajdują się obrazy Matki Bożej Łaskawej.
Wspomnieliśmy już o najstarszym wizerunku Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie. Znany i otoczony kultem jest również wizerunek Matki Bożej
Łaskawej - patronki Warszawy, która w uniesionych dłoniach trzyma złamane
strzały gniewu Bożego, znajdujący się w kościele jezuitów na Starym Mieście.
Pierwszy taki wizerunek Madonny Łaskawej z atrybutami
strzał (w oryginalnym języku włoskim - Madonna delle Grazie) został
wykonany w ok. roku 1410 techniką freskową w gotyckiej świątyni
dominikanów w Faenzy we Włoszech według wizji Joanny a Costumis.
Zachowany fragment fresku przedstawia zdjęcie obok (nie zachowały się
wystające poza płaszcz przedramiona i ręce ze strzałami). Jest to pierwowzór
wykonanego ok. 240 lat później obrazu Matki Bożej Łaskawej znajdującego się w sanktuarium
w Faenzy.
Pierwszą kopię tego obrazu przywiózł do Polski w 1651 roku nuncjusz apostolski jako dar papieża Innocentego X dla króla
Jana Kazimierza. Początkowo obraz był przechowywany w kościele pijarów przy ul. Długiej. Umieszczono go tutaj niezwykle
uroczyście dnia 24 marca 1651 roku. Jego koronacji dokonał wspomniany nuncjusz papieski. Złota korona wysadzana perłami
była darem Warszawy. Uroczystość odbyła się z udziałem pary królewskiej i licznie zgromadzonych mieszkańców stolicy. Bogate
były koleje losów tego obrazu. Przetrwał jednak do dziś i patronuje Warszawie będąc obecnie pod opieką jezuitów.
Maria Mazurkiewicz na podst. http://www.laskawa.pl/historia

Św. Stanisław, biskup

9 maja

Stanisław urodził się w Szczepanowie prawdopodobnie około 1030 r. Wioska Szczepanów była własnością jego
rodziny. Swoje pierwsze studia Stanisław odbył zapewne w domu rodzinnym, potem być może w Tyńcu w klasztorze
benedyktyńskim. Nie jest wykluczone, że dalsze studia odbywał zgodnie z ówczesnym zwyczajem za granicą.
Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Biskup krakowski mianował Stanisława kanonikiem katedry. Po śmierci
biskupa (1070) Stanisław został wybrany jego następcą. Konsekracja biskupia odbyła się jednak dopiero w roku 1072. Dał
się poznać jako pasterz gorliwy, ale i bezkompromisowy. Pewnym jest, że w swojej rodzinnej wiosce wystawił drewniany kościół
pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII wieku. Dla biskupstwa nabył wieś Piotrawin na prawym brzegu
Wisły. Jest bardzo prawdopodobne, że wygrał przed sądem książęcym spór o tę wieś ze spadkobiercami jej zmarłego właściciela
Piotra. Opowieść o jego wskrzeszeniu jest legendą, choć do tej pory przedstawiane są wizerunki biskupa z wskrzeszonym
Piotrowinem u stóp.
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Jednak największą zasługą Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bolesława
Śmiałego, który go protegował na stolicę krakowską, udał się do papieża Grzegorza VII
wyjednać wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej.
Św. Grzegorz VII przysłał do Polski 25 kwietnia 1075 r. swoich legatów, którzy
orzekli prawomocność erygowania metropolii gnieźnieńskiej z roku 999/1000 oraz jej
praw. W ten sposób raz na zawsze ustały automatycznie pretensje metropolii
magdeburskiej do zwierzchnictwa nad diecezjami polskimi.
W centrum zainteresowania kronikarzy znalazł się przede wszystkim fakt
zatargu Stanisława z królem Bolesławem Śmiałym, który zadecydował o chwale
pierwszego, a tragicznym końcu drugiego. Trzeba bowiem przyznać, że Bolesław
Śmiały, zwany również Szczodrym, należał do postaci wybitnych. Popierał gorliwie
reformy Grzegorza VII. Po zawierusze pogańskiej odbudował wiele kościołów
i klasztorów. Sprowadzał chętnie nowych duchownych do kraju. Koronował się na króla
i przywrócił Polsce suwerenną powagę. Bł. Wincenty Kadłubek, który był kolejnym
biskupem krakowskim - a więc miał dostęp do źródeł bezpośrednich, opisuje to tragiczne
wydarzenie w sposób następujący: Bolesław był prawie zawsze w kraju nieobecny, gdyż
nieustannie brał udział w zbrojnych wyprawach. Historia to potwierdza faktycznie.
Te wyprawy były powodem, że w kraju szerzył się rozbój i wiarołomstwo żon, a przez to
rozbicie małżeństw i zamęt. Kiedy podczas ostatniej wyprawy na Ruś rycerze błagali
króla, aby powracał do kraju, ten w najlepsze całymi tygodniami się bawił. Wtedy rycerze
zaczęli go potajemnie opuszczać. Kiedy Bolesław wrócił do kraju, zaczął się okrutnie na
nich mścić. Fakt targnięcia się na św. Stanisława w kościele, w czasie odprawiania Mszy
świętej, świadczy najlepiej o tym, jak nieopanowany był jego tyrański charakter. Kiedy król
szalał, aby złamać opór poddanych, Stanisław jako jedyny - według kroniki Kadłubka - miał
odwagę upomnieć króla. Kiedy zaś ten nic sobie z upomnienia nie czynił i dalej szalał, biskup rzucił na niego klątwę, czyli
wyłączył króla ze społeczności Kościoła, a przez to samo zwolnił od posłuszeństwa
poddanych. Ze strony Stanisława był to akt niezwykłej odwagi pasterza, ujmującego się za
swoją owczarnią, chociaż zdawał sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą go za to spotkać.
Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, skoro według podania nawet
najbliżsi stronnicy króla Bolesława nie śmieli targnąć się na jego życie. Król miał to uczynić
sam. 11 kwietnia 1079 roku Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy świętej
zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. Potem kazał poćwiartować jego ciało. Ówczesnym
zwyczajem bowiem ciało skazańca niszczono. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św.
Michała na Skałce. Fakt ten jest dowodem czci, jakiej wtedy męczennik zażywał. W chwili
śmierci Stanisław mógł mieć ok. 40 lat. Na czaszce widać ślady 7 uderzeń ostrego żelaza, co
potwierdza rodzaj śmierci przekazany przez tradycję. Największe cięcie ma 45 mm długości
i ok. 6 mm głębokości. Stanisław został uderzony z tyłu czaszki. Na wiadomość o dokonanym
w tak ohydny sposób mordzie na biskupie, przy ołtarzu, w czasie sprawowania Najświętszej
Ofiary, cały naród stanął przeciwko królowi. Opuszczony przez wszystkich, musiał udać się na
banicję. Bolesław Śmiały usiłował jeszcze szukać dla siebie poparcia na Węgrzech
u św. Władysława. Ten mu jednak odmówił. Zmarł tamże zapewne w 1081 roku. Istnieje
podanie, że dwa ostatnie lata król spędził na ostrej pokucie w klasztorze benedyktyńskim
w Osjaku, gdzie też miał być pochowany. Starania o kanonizację św. Stanisława podjął już
św. Grzegorz VII. Proces z różnych powodów ciągnął się jednak bardzo długo. Przerywany
był z powodów natury historycznej (min. podział Polski na dzielnice), a następnie od roku
1229 prowadzony był w sposób bardzo dokładny i skrupulatny. Do Polski przybywały kolejne komisje i poselstwa badające
sprawę Biskupa Stanisława. Sprawdzano również tzw. Księgę cudów i kult jaki nieprzerwanie związany był z biskupem ze Skałki.
Właśnie od procesu Stanisława wprowadzona została praktyka "adwokata diabła" (łac. advocatus diaboli), którego zadaniem było
wyciąganie na jaw wszystkich niejasności i zarzutów przeciw kanonizacji.
Ostatecznie dnia 8 września 1253 roku papież Innocenty IV dokonał kanonizacji. Na ręce dostojników Kościoła w Polsce
papież wręczył bullę kanonizacyjną. Wracających z Italii posłów Kraków powitał uroczystą procesją ze wszystkich kościołów.
W Polsce uroczystość podniesienia relikwii Stanisława i ogłoszenia jego kanonizacji odbyła się dnia 8 maja 1254 roku. Stąd
liturgiczny obchód ku czci Stanisława w Polsce przypada właśnie na 8 maja (w Kościele powszechnym na 11 kwietnia - dzień
męczeńskiej śmierci).
Św. Stanisław jest głównym patronem Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, biskupa i męczennika) Św. Jan
Paweł II nazwał go "patronem chrześcijańskiego ładu moralnego". W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się
rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania
się myśli o zjednoczeniu Polski. Wierzono, że w ten sam sposób - jak ciało św. Stanisława - połączy się i zjednoczy podzielone
wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie. Od początku XVI w. odbywała się doroczna procesja z relikwiami świętego
z Wawelu na Skałkę i z powrotem; jej tradycję odnowił w latach 50. XX w. biskup K. Wojtyła; z jego udziałem jako papieża Jana
Pawła II uroczyście obchodzono 900-lecie śmierci świętego.
Maria Mazurkiewicz wg http://brewiarz.pl

Brama Święta (11)

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 dziesiąty: Obowiązek przebaczania
Siedemdziesiąt siedem razy

Wtedy Piotr podszedł do Niego i zapytał: "Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy
przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?". Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż
siedemdziesiąt siedem razy. (Porównaj Mt 18,21-22)
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Piotrowi zdarzało się często prosić Jezusa o wyjasnienie mu róznych kwestii. Odpowiedzi Jezusa
czasami zdawały się przygotowywać Apostoła do spełniania przyszłych zadań. Tym razem Jezus dopiero co
skończył nauczać o upomnieniu braterskim. Przypomniał, że istnieje moralny nakaz zobowiązujący wszystkich do
upominania braci, którzy błądzą, aby sprowadzić ich na dobrą drogę i doprowadzić do nawrócenia. Pytanie Piotra
odnosi się do przebaczania osobistych uraz. Tak stawiając problem, Piotr miał pewność własnej racji, ponieważ
praktyka żydowska przewidywała trzykrotne przebaczenie za tę samą winę. Wydawało się więc, że Piotr
przekroczył najwyższy limit tolerancji, który wyznaczyli rabini. Mógł myśleć, że osiągnął, a nawet przekroczył
doświadczenie prawdziwej doskonałości. Jezus poprawia więc swojego apostoła: Konieczną jest rzeczą
przebaczać siedemdzieśiąt siedem razy. Jezus chciał przez to powiedzieć, że przebaczenie nie może mieć granic.
Przebaczać trzeba zawsze, szczególnie gdy nasi bracia potrzebują tego przebaczenia. Arytmetycznemu
rachunkowi przebaczania Jezus przeciwstawia całkowitą przemianę mentalności, która akceptuje przebaczenia
bez granic, naśladujące nieskończone miłosierdzie Boga. Aby tę prawdę podkreślić, Jezus opowiedział Apostołom
przypowieść o nielitościwym słudze, któremu król przebaczył wielki dług, ale on sam nie okazał litości pewnemu
współsłudze, który był mu coś winien. On, tak twardy wstosunku do innych, został skazany w końcu przez dobrego
króla.
Płynąca z tego nauka jest jasna: nie możemy mieć nadziei uzyskania przebaczenia Bożego, jeśli nie
jesteśmy zdolni wybaczyć naszym bliźnim. Przebaczanie jest obowiązkiem, które trzeba spełniać nieustannie
i bez wyjątku. Niesmy w sercu dwa ważne zdania wypowiedziane przez Jezusa: Błogosławieni miłosierni, bo oni
dostąpią miłosierdzia (Mt 5,7) oraz I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
(Mt 6,12)
W następnym odcinku: „Panel jedenasty Bramy Świętej – ZAPARCIE SIĘ PIOTRA”

A ja jestem szczęśliwa
List do Lucynki
Lucynko, zadałaś mi kiedyś pytanie „Czy Siostra jest szczęśliwa ? ” … Bóg stworzył nas
z pragnieniem szczęścia ukrytym w głębi naszego jestestwa… Czasem tworzymy sobie namiastki
szczęścia w szukaniu dobrobytu, pieniądza, sławy, zaspakajaniu niskich namiętności,
w grzechu, który wabi przed popełnieniem, że przyniesie radość, a po fakcie objawia się
w całej swej nagości. Nie tu więc jest szczęście. Gdzie go szukać ? … Długo myślałam.
…postanowiłam, że poszukam szczęścia na drodze poświęcenia się Bogu. Dzięki łasce Bożej
wstąpiłam do klasztoru. Od początku czułam, że jestem szczęśliwa żyjąc dla Boga. Św. Paweł w Dz 20,35
przekazuje nam słowa Pana Jezusa : Więcej szczęścia jest w dawaniu , aniżeli w braniu”. Tu chyba tkwi
tajemnica szczęścia polegająca na pełnieniu woli Bożej, na zapomnieniu o sobie, przekreśleniu siebie.
Szczęściem jest móc służyć Bogu w życiu zakonnym … W moim życiu było dużo chwil, w których
cierpiałam, ale zawsze wewnątrz mnie było to niezbite przekonanie: „A ja jestem szczęśliwa !”.
Widzisz więc Lucynko, przy boku Pana, pod Jego promiennym spojrzeniem, można być szczęśliwą.
… Dużo lat już jestem na służbie Pana i zawsze szczęśliwa. Niech będzie imię Pana uwielbione, za to, że
wybiera, powołuje i posyła robotników do swojej winnicy, że rozpromienia swe oblicze, by im błogosławić
na drogach miłości.
s. Kinga Pruszak, bernardynka
Drodzy czytelnicy tym radosnym świadectwem otwieramy kącik siostry Kingi pod stałym tytułem „A ja jestem
szczęśliwa”. Będziemy w nim zamieszczać radosne opowiadania, wierszyki, pełne humoru dowcipy lub zagadki
z bogatego zbioru Siostry Kingi.

Mały Franciszek

“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)
Drogie Dzieci, jest to hasło zbliżających się Światowych Dni Młodzieży ŚDM 2016.
Będą one wielkim wydarzeniem 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, a więc zadaniem na najbliższy czas dla Was
będzie nadal wypełnianie i zapisywanie uczynków miłosierdzia. Tym razem zapisujcie je na
małych karteczkach w kolorze niebieskim, żółtym lub czerwonym. Z tych karteczek ułożymy
logo Łodzi Piotrowej – łódzkiego symbolu Światowych Dni Młodzieży. Karteczki te przynosimy do kościoła przez
cały miesiąc maj, czerwiec oraz miesiące wakacyjne. Pierwszy termin rozdania nagród dla dzieci, które wypełnią
to zadanie odbędzie się 19 czerwca po mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was - Wasz Anioł
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Głos Akcji Katolickiej
Ofensywa liberalizmu
– wojna z chrześcijaństwem (6).
Ostatnia część wystąpienia Haliny Szydełko Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej na II
Krajowym Kongresie Akcji Katolickiej, który odbył się w Krakowie w dniach17-20 września 2015 roku.
Schyłek cywilizacji europejskiej jest możliwy ale niekonieczny. W krajach Europy pojawiają się wciąż ruchy dążące do odnowy Kościoła, do
jego odrodzenia. Potrzebna jest również zmiana władzy. Ta władza, która ignoruje głos społeczeństwa, która nie reaguje na manifestacje
tysięcy obywateli żądających poszanowania podstawowych wartości, ta władza która doprowadziła do tego, że w Europie żywiołowo rozwijają
się wszelkie możliwe patologie, ta władza musi odejść!
Robert Schuman, w marcu 1958r. w Parlamencie Europejskim wypowiedział słowa : „Wszystkie kraje europejskie są przeniknięte cywilizacja
chrześcijańską. Ona jest duszą Europy i tę duszę trzeba Europie przywrócić”
O tych ideałach mówił Ojciec Święty Franciszek w Parlamencie Europejskim, upominając, że Europa o nich zapomniała. Ojcowie Założyciele
Zjednoczonej Europy, Robert Szuman, Konrad Adenauer i Alcide De Gaspari byli ludźmi wierzącymi, byli katolikami. I choć nie mieli zamiaru
nikomu narzucać chrześcijaństwa, to żaden z nich nie przypuszczał, żeby Europa mogłaby się bez chrześcijaństwa obejść.
Czy zatem dziś Europa jest jeszcze chrześcijańska? Czy pamięta o tych ideałach o których mówili ojcowie założyciele? Trudno nie zauważyć,
że pewna grupa, z pewnością mniejszościowa, ale bardzo agresywna, próbuje narzucić wszystkim obywatelom naszego kontynentu swój
światopogląd i własną wizję świata. Trudno tego nie zauważyć, a jednak wielu tego nie dostrzega. Dlatego potrzebne są konkretne działania
mające na celu budzenie sumień uśpionych katolików, którzy do wiary się jeszcze przyznają ale żyją już według zasad, które niewiele mają
wspólnego z Ewangelią lub też stoją w jawnej z nią sprzeczności. To jest właśnie zadanie dla Akcji Katolickiej. Mamy świadczyć własnym życiem,
ale również nieść Ewangelię innym, nie obawiając się śmieszności, czy odrzucenia. Mamy nastawać w porę i nie w porę. Mamy przekonywać, że
to nie Ewangelię i Boże prawo trzeba dostosować do współczesnego świata, ale to świat ma żyć zgodnie z Ewangelią. Nie jest prawdą, że
Kościół przetrwa tylko wtedy, jeśli pójdzie z duchem czasu, godząc się na liberalizację zasad wiary. Doświadczenia krajów Europy zachodniej –
Belgii, Holandii, Niemiec, Francji, pokazuje, że jest przeciwnie. Nikomu nie jest potrzebny taki kościół, który nie jest już Kościołem.
Ten kongres jest dla nas okazją do podsumowania naszej dotychczasowej działalności. Trudno tej pracy nie docenić. Przez te dwadzieścia lat
dokonaliśmy wiele, ale wciąż jeszcze za mało. Wyzwania są ogromne. To co działo się w Polskim Parlamencie przez ostatnie miesiące napawa
przerażeniem – in vitro, zmiana płci. Dobrze, że to już koniec kadencji. Pozostaje nam prosić Boga, aby posłowie kolejnej kadencji naprawili
wyrządzone zło. Potrzeba wiele modlitwy i wiele pracy. Należy jednoczyć siły w Kościele, współdziałać z innymi ruchami i organizacjami, aby
działać skutecznie. Musimy domagać się poszanowania naszych praw, zdecydowanie bronić wiary. Trzeba przenikać wszystkie sfery naszego
życia. Te cztery grupy tematyczne, które są przedmiotem naszych rozważań: rodzina, społeczeństwo, polityka i kultura wskażą na obszary
dalszego zaangażowania. Jako świeccy, jesteśmy częścią Kościoła. Jesteśmy za niego odpowiedzialni na równi z kapłanami, choć nasza rola jest
inna. Dziś, po 20 latach odrodzenia, nie pytamy już jak mamy działać. My już to wiemy. W wielu diecezjach i w poszczególnych parafiach to
widać. Potrzeba jedynie nowej energii i nowego zapału, aby dobrze wypełniać zadania jakie stawia przed nami rzeczywistość.
Ta rzeczywistość może przerażać ogromem zła ale nie może zniechęcać. Nigdy nie wolno nam powiedzieć, że nic nie da się zrobić i że nic od
nas nie zależy. Od nas zależy bardzo wiele. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba uświadamiać to innym. Pamiętajmy o tym zawsze niosąc
światu Ewangelię nadziei. (Koniec)

Pasterka Maryjna w poznańskiej farze
W Poznaniu 14 kwietnia obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski
rozpoczęły się wprowadzeniem Obrazu Nawiedzenia do poznańskiej bazyliki
farnej. O 21-ej Apelem Jasnogórskim rozpoczęto całonocne czuwanie przy
wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. O północy została odprawiona Msza
święta - Pasterka Maryjna, której przewodniczył wywodzący się z Poznania,
nasz Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski w koncelebrze kilkudziesięciu
kapłanów. Proboszcz fary ksiądz kanonik Mateusz Misiak przypominał, że
podobnie jak podczas obchodów milenijnych 1966 roku, fara, główny kościół
Poznania, też gościł wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Parafia farna
posiada również relikwię z tamtego czasu, jaką jest ornat, w którym 50 lat temu w czasie czuwania Pasterkę Maryją celebrował
abp Karol Wojtyła, dziś św. Jan Paweł II. Zdjęcia z obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski przedstawiają abp Marka
Jędraszewskiego, który przewodniczył Pasterce odziany w ów ornat – relikwię. (fragmenty zdjęć Marii Niedzieli i ze stron
internetowych archidiecezja.lodz.pl oraz http://www.fara.archpoznan.pl)
Abp Marek Jędraszewski w homilii odniósł się do uroczystości, jakie odbyły się w poznańskiej farze 50 lat temu, w związku
z obchodami milenijnymi. Przypomniał, że podczas Pasterki Maryjnej, którą celebrował abp Wojtyła, homilię wygłosił
metropolita wrocławski abp Bolesław Kominek. Wówczas, w nawiązaniu do krytykowanego ostro przez władze komunistyczne
listu polskich biskupów do biskupów niemieckich z pamiętnymi słowami: „udzielamy wybaczenia i prosimy o nie”, abp Kominek
stwierdził, że „nie możemy się zadowalać powierzchowną wiarą i fikcyjną miłością”, co wywołało burzę oklasków w farze.
– Dokonywało się wtedy narodowe przebaczenie, przełamanie, zwycięstwo Ewangelii w życiu ówczesnych Polaków. Teraz,
po 50 latach, wydaje się, że historia zamknęła kolejny krąg. Znowu nam przychodzi dotykać spraw najbardziej podstawowych
i fundamentalnych – przyznał abp Jędraszewski.
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– Doskonale pamiętamy – kontynuował kaznodzieja – to, co się działo w czerwcu i lipcu ubiegłego roku. Ten przerażający
pośpiech kolejnych ustaw, które chciały zaprowadzić w Polsce ład oparty na ideologii gender, zezwalający na związki
homoseksualne, na łatwość zamiany płci, na in vitro. Teraz dochodzi kolejna narodowa dyskusja na temat tego, co w skrócie
niewłaściwie się nazywa aborcją, a powinno się nazywać zabiciem nienarodzonego dziecka.
Jak podkreślił metropolita łódzki, tylko w świetle Ewangelii, którą przyjęliśmy 1050 lat temu stając się narodem, ale którą
każde kolejne pokolenie Polaków musi na nowo osobiście przyjmować, „możemy zrozumieć, jak święte jest każde życie od chwili

poczęcia i jak równie świętym obowiązkiem jest każdego życia bronić”.
– Konieczna jest modlitwa za nas o to, abyśmy mogli mieć w sobie ciągły bunt przeciwko jarzmom, jakie chce nam,
naszemu sposobowi myślenia i postępowania narzucić współczesny świat. Tak konieczna jest wielka modlitwa o ludzi ducha dla
Polski, prawdziwie szlachetnych, którzy nigdy nie zniżą się do nikczemności i podłości, modlitwa o ludzi, którzy są godni wolności,
tej wolności, ku której wyswobodził nas zmartwychwstały Pan – przekonywał abp Marek Jędraszewski.
"Archidiecezja Łódzka. Autorskie prawa majątkowe Archidiecezji Łódzkiej".

Z KANCELARII PARAFIALNEJ
W kwietniu 2016:
Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali:
Eryk Paweł Gromek, Jan Łabecki, Hubert Tomczak, Adrian Rawicki, Tymon Olaf Ruszkowski, Jan Szymon
Jabłoński,

Od 26 marca do 21 kwietnia odeszli do Pana…
Józef Baranowski, Andrzej Bartos, Marianna Karasińska, Barbara Bombrych-Bartoszewska,
Rosława Chruszcz, Krystyna Lauba, Zdzisław Bednarek. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

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 MAJOWE
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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