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Serce Jezusa,

Królowo
Aniołów,

zelżywością
napełnione,

Królowo
Patriarchów,

Serce Jezusa,
dla nieprawości
naszych starte,

Królowo
Proroków,

Serce Jezusa,

Królowo
Apostołów,

Serce Jezusa,

Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,

aż do śmierci posłuszne,
włócznią przebite

Serce Jezusa,
źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa,
życie i zmartwychwstanie nasze,

Królowo bez zmazy pierwo-

Serce Jezusa,

rodnej poczęta,

pokoju i pojednanie nasze,

Królowo wniebowzięta,

Serce Jezusa,
krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa,
zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa,
nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa,
rozkoszy wszystkich Świętych,

Królowo Różańca świętego,
Królowo Rodzin,

Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata,

módl się za nami

zmiłuj się nad nami

STR. 2

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego Głosu św. Franciszka.
Przed nami miesiąc maj i czerwiec. Jak łatwo się domyśleć, za nami Czas Wielkanocny
i Świąt Paschalnych. Czas naszego odrodzenia w wierze.
Za chwil kilka rozpocznie się miesiąc maj, miesiąc naszej Matki NMP, nabożeństwa
majowe, pieśni przy kapliczkach chwalące Matkę Bożą. Może to też moment i czas, aby
szczególnie prosić NMP o pomoc dla całego świata, by ustał czas lęku, o większą i silniejszą
nadzieję, wiarę oraz miłość wzajemną, autentyczną i szczerą pomiędzy chrześcijanami.
Miesiąc czerwiec to nabożeństwa czerwcowe czyli Litania do Serca Pana Jezusa
i nasze chrześcijan zapatrzenie się w Serce Boga. Będziemy przeżywać Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa - Bożego Ciała, Uroczystość św. Apostołów Piotra
i Pawła. Zapragnijmy świętości i bycia świętymi. Bóg nieustannie zaprasza nas i czeka na
moją i twoją decyzję, czy pragniemy tej bliskości? Aby być blisko Boga, a On da pokój naszym
sercom.
Ks. Robert

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Pozdrawiam
serdecznie Polaków,
szczególnie
pielgrzymów z
archidiecezji łódzkiej,
którzy wraz ze swoimi
pasterzami dziękują
Bogu za sto lat
istnienia swojej
diecezji

Przyjrzyjcie się dobrze relacjom, jakie łączą was z teściowymi: czasami są one nieco specyficzne, ale to one dały wam macierzyństwo i ojcostwo waszego współmałżonka, dały wam
wszystko... Jeśli młodzi ludzie otworzą się na wdzięczność za to,
co otrzymali, a starsi podejmą inicjatywę, by na nowo otworzyć
ich przyszłość, nic nie powstrzyma rozkwitu Bożych błogosławieństw wśród narodów! Jeszcze raz zalecam, niech młodzi rozmawiają ze swoimi dziadkami, niech młodzi rozmawiają ze starszymi, niech starzy rozmawiają z młodymi – podkreślił Papież.
Musimy mocnym odbudować ten most, przez niego przechodzi
nasze zbawienie, nasze szczęście. Niech Pan pomoże nam w tym, abyśmy wzrastali w harmonii w rodzinach, tej konstruktywnej harmonii, która idzie od starszych do młodych, musimy
strzec i zachować pięknym ten most… Dzisiaj, w 8. rocznicę kanonizacji św. Jana Pawła II, prośmy przez jego wstawiennictwo, byśmy byli wiernymi świadkami Chrystusa, Jego miłosiernej
miłości – w świecie, w rodzinie i w miejscach pracy.
Audiencja generalna na Placu Św. Piotrahttps://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/04/papiez-franciszek

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:
Brama, którą
jest Jezus
Chrystus
jest zawsze
szeroko
otwarta

Jezus, Jezus, Jezus! Poznać Jezusa, kochać Go, naśladować,
razem z Nim zmieniać historię! Kiedy rozpoczynaliśmy ten rok jubileuszowy, to mówiliśmy, że ten rok jest po to, by oddać Kościół Jezusowi, że za dużo, że za często Kościół jest nasz, a nie Jezusa. Bo za
wiele w Nim jest naszych pomysłów, naszych projektów, i dziesiątek
setek rzeczy, zamiast skupienia się na Osobie. Taki moment jest krytyczny, bo kiedy nasza wiara nie skupia się na Osobie Jezusa Chrystusa, ale na rzeczach, to staje się ideologią! … duchowość wspólnoty (duchowość komunii) polega na tym – wyjaśniał arcybiskup powołując się na Ojca Świętego Jana Pawła II – trzeba popatrzeć na drugiego jako na kogoś, kto jest mi bliski w Chrystusie. Dostrzegać w nim to
- co pozytywne, oraz czynić miejsce drugiemu – zrób drugiemu miejsce.
https://www.archidiecezja.lodz.pl/aktualnosci/2022/04/abp-rys-na-zakonczenie-jubileuszu-
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Drogiemu Księdzu Proboszczowi Robertowi Kaczmarkowi
z okazji imienin (7 czerwca)
oraz 26 rocznicy kapłaństwa (8 czerwca 2022r.)
w imieniu wszystkich parafian składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości z pełnionej posługi kapłańskiej,
podążania drogą Bożą ku świętości,
obfitości łask Bożych i błogosławieństw na każdy dzień życia.
Niech Chrystus Dobry Pasterz dopomaga Ci w prowadzeniu
parafialnej owczarni,
a Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan
sprawia by Twoje kapłaństwo rozkwitało.
Z darem modlitwy i wiarą w to, że przyjęcie krzyża z miłością
rodzi najpiękniejsze owoce
- wdzięczni parafianie.
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie w dniu imienin,
7.06.2022r. o godz. 7.00.

Drogiemu Solenizantowi Księdzu Pawłowi Gabarze
z okazji imienin (29 czerwca)
w imieniu wszystkich parafian składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, radości z pełnionej posługi kapłańskiej,
opieki Matki Bożej i świętych patronów
oraz wielu potrzebnych łask w życiu kapłańskim i osobistym
- wdzięczni parafianie św. Franciszka z Asyżu w Łodzi.
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona zostanie w dniu imienin, 29.06.2022r. o
godz. 7.00.

W środę 27 kwietnia br. w 83 roku życia, 60 roku kapłaństwa
i 34 roku biskupstwa odszedł – przygotowany na spotkanie z Panem

śp. bp Adam Lepa – biskup pomocniczy.
Bp Adam Lepa, urodził się 17 marca 1939 w Łodzi. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego. W 1965 ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia
specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974. Jako wikariusz pracował w latach 1962-1964 w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. Funkcję proboszcza pełnił w dwóch parafiach łódzkich: w latach 1978-1981 w parafii św. Urszuli
i w latach 1981-1988 w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem
tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego w Łodzi. Był autorem 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.
27 maja 2014 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Księdza Biskupa Adama Lepy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej.
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WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

1. 05

3. NIEDZIELA WIELKANOCNA Niedziela miesięcznej adoracji Najśw. Sakramentu
Św. Józefa Rzemieślnika. Święto Pracy

2. 05 PN

Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła,
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI,
GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI,
Odnowienie Aktu Oddania się NMP, Dzień Modlitw za
Emigrację Święto Konstytucji 3 Maja ;
Św. Floriana, męczennika 42. rocznica święceń
biskupich abpa Seniora Władysława Ziółka
Św. Stanisława Kazimierczyka I czwartek miesiąca
ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
MŁODSZEGO
I piątek miesiąca,
NMP Matki Łaski Bożej
I sobota miesiąca

3.05

4.05

WT

ŚR

5.05 CZ
6.05 PT
7. 05

SB

8. 05

9. 05 PN

10. 05 WT
11. 05 ŚR
12.05 CZ
13.05 PT

14. 05
15. 05

SB

16. 05 PN
17. 05 WT
18. 05 ŚR

19.05 CZ
20.05 PT

21. 05

SB

22. 05

23. 05 PN

24. 05 WT

25. 05 ŚR

26.05 CZ
27. 05 PT
28. 05 SB

29. 05
30. 05 PN
31. 05 WT

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA, DOBREGO PASTERZA. Patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania Dzień Zwycięstwa
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA BP I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI Św. Pachomiusza, opata; (Izajasza - autora
Księgi Izajasza ST)
Św. Jana z Avila prezbitera i doktora Kościoła; (Hioba bohatera Księgi Hioba ST)
Św. Ignacego z Laconi, kapucyna.
Świętych Nereusza i Achillesa męczenników,
Św. Pankracego męczennika
NMP Fatimskiej.
Nabożeństwo Fatimskie po mszy św. wieczornej
41. rocznica zamachu na Jana Pawła II
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
5. NIEDZIELA WIELKANOCNA
Św. Zofii, wdowy i męczennicy; Międzynarodowy
Dzień Rodziny (Ustanowiony w 1993r. przez ONZ)
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI
Św. Paschalisa Baylona, zakonnika,
Św. Stanisława Papczyńskiego, Św. Jana I, papieża i
męczennika. 102 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
Międzynarodowy Dzień Muzeów
Św. Urbana I papieża
Św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera
80. rocznica śmierci ks. Franciszka Psonki, drugiego proboszcza naszej parafii w latach 1938 1942. Zmarł w Dachau śmiercią męczeńską przez
zagazowanie wraz z kilkunastoma więźniami
wśród których był również bł. Anastazy Pankiewicz.
Św. Jana Nepomucena, Św. Krzysztofa Magallanesa,
prezbitera i Towarzyszy męczenników
6. NIEDZIELA WIELKANOCNA ;
Św. Rity z Cascia, zakonnicy
34. rocznica święceń kapłańskich arcybiskupa Grzegorza
Rysia, metropolity łódzkiego
Rocznica poświęcenia Bazyliki św. Franciszka w
Asyżu Dzień Modlitw za Kościół w Chinach
Dni Krzyżowe czyli Dni Modlitw o Urodzaje w intencji zasiewów.
NMP Wspomożycielki Wiernych
Dni Krzyżowe czyli Dni Modlitw o Urodzaje , o
uświęcenie pracy ludzkiej
Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, św.
Grzegorza VII papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi
dziewicy
Dni Krzyżowe czyli Dni Modlitw o Urodzaje za kraje
głodujące.
Św. Filipa Neri prezbitera
DZIEŃ MATKI
Św. Augustyna z Canterbury, biskupa
Św. Pawła VI papieża
Św. Marii Anny od Pana Jezusa z Paredes, dziewicy.
Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego
41. rocznica śmierci Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego
NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy;
Św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika,
św. Zdzisławy Czeskiej
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP;

CZERWIEC
2022

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

1. 06

ŚR

Św. Justyna, męczennika
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA

2. 06

CZ

Św. Marcelina i św. Piotra męcz. I czwartek miesiąca
48. rocznica święceń bb Ireneusza Pękalskiego

3. 06 PT
4. 06
5.06

SB

6.06 PN

I piątek miesiąca
Św. Karola Lwangi i Towarzyszy męczenników
Św. Franciszka Caracciolo, prezb. I sobota miesiąca
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Niedziela miesięcznej adoracji NS
KONIEC OKRESU WIELKANOCNEGO
Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
Bł. Marii Karłowskiej, zakonnicy

7.06 WT

Dzień Imienin Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka - msza
św. w intencji solenizanta o godz. 7.00
Bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników,
męczenników

8. 06

ŚR

Św. Jadwigi, Królowej,
26. rocz.Święc. kapł. ks. Prob. Roberta Kaczmarka

9. 06

CZ

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYżSZEGO I WIECZNEGO
KAPŁANA
Św. Efrema Syryjczyka, diakona i doktora Kościoła

10. 06 PT
11. 06 SB

Bł. Bogumiła - Piotra biskupa poznańskiego (1135-1204)

12. 06

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Bł. Anastazego Pankiewicza, prezbitera i 107 Towarzyszy męczenników z czasów II wojny światowej

13.06 PN

Św. Antoniego z Padwy prezbitera i doktora Kościoła
Nabożeństwo Fatimskie
35. rocz. wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Łodzi
Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

14.06 WT
15. 06 ŚR
16. 06 CZ
BOŻE CIAŁO

17. 06 PT

18. 06 SB
19. 06
20.06 PN
21. 06 WT
22. 06 ŚR
23. 06 CZ

Św. Barnaby, apostoła
50. rocznica święceń kapłańskich ks. seniora Wiesława
Dury;
28. rocznica święceń kapłańskich ks. Juliusza Lasonia;
28. rocz. święceń kapłańskich biskupa Marka Marczaka

Bł. Jolenty, księżnej, zakonnicy
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
W naszym kościele procesja po mszy św. o godz. 10.00
Msze Święte o godz. 7.30,9.00, 10.00, po procesji i o
18.00
Procesja Eucharystyczna z kościoła M B Zwycięskiej (msza
św. 9.30) do katedry (msza św. 12.00)
Św. Benona biskupa
2. dzień oktawy Bożego Ciała. Podczas oktawy Bożego Ciała po
Mszy św. wieczornej wokół kościoła odbywają się procesje z Najświętszym Sakramentem
Św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
3. dzień oktawy Bożego Ciała Św. Elżbiety z Schonau
12. NIEDZIELA ZWYKŁA 4. dzień oktawy Bożego Ciała
Św. Romualda z Camaldoli, opata
5. dzień oktawy Bożego Ciała Św. Wincenty Gerozy dziewicy ;
Światowy Dzień Uchodźcy ,
Św. Alojzego Gonzogi, zakonnika
6. dzień oktawy Bożego Ciała
7. dzień oktawy Bożego Ciała
Św. Paulina z Noli, biskupa, świętych Jana Fishera i More’a ;
Początek kalendarzowego lata
UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
Św. Józefa Cafasso prezbitera, DZIEŃ OJCA
8. dzień oktawy Bożego Ciała

24. 06 PT

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SECA 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 Duchowieństwa

25. 06 SB

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Bł. Doroty z Mątowów, wdowy
13. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera; Świętych męczenników Jana i Pawła; Św. Josemarii Escrivy, prezbitera.

26. 06
27.06 PN
28.06 WT

Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy; Św. Cyryla
Aleksandryjskiego, biskupa i doktora Kościoła;
Dzień imienin abp Seniora Władysława Ziółka
Św. Ireneusza biskupa i męczennika
Dzień imienin bpa Ireneusza Pękalskiego
W 2018 roku kard. Konrad Krajewski kreowany kardynałem (4.
rocznica)

29.06 ŚR

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I
PAWŁA
Msze święte o godz. 7.00, 8.00, 17.00 i 18.00
Dzień imienin Ks. Pawła Gabary, msza św. w intencji
solenizanta o 7.00

30.06 CZ

Świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego
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Tel. 42 233 67 77

poniedziałek - piątek:
9.00 - 10.30; 16.00 - 17.00 ;
sobota:
9.00 - 10.30

W MARCU I KWIETNIU 2022
Odeszli do Pana…
Stefan Połeć, Krzysztof Krzemieżny, Anna Goździk, Jan Kuc, Zdzisław
Jankowski, Jadwiga Dyrda, Łukasz Karpiński, Wiesława Rolka, Piotr Ciereszko, Janusz Kasprzak, Henryka Nowicka, Krystyna Jóźwiak, Mirosława
Smolczewska, Zdzisław Klikowski, Jerzy Zbies, Janina Jędrzejczak, Kazimierz Grzelak, Sławomir Romecki, Jerzy Rakowski, Rafał Skrzypkowski,
Zofia Lisiecka, Kazimierz Turski, Piotr Życzkowski, Jan Marcinkiewicz,
Janina Tałaj, Zenona Wawszczyk, Eugenia Szymańska, Krzysztof Chelman, Zofia Karwat, Helena Juszczak, Anna Fagasiewicz, Władysława Krupa.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Mocą Chrztu Świętego przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Wiktoria Karolina Mstowska, Julia Borgul, Maja Antonina Żmudzka, Rafał Szymon
Paczuski, Zofia Maria Majchrzak, Szymon Zbigniew Wachowiec, Wojciech CzajaSzwajcer, Franciszek Grabowski, Jan Artur Urbaniak, Franciszek Czarnecki.

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:

Piotr Polniak i Anna Stańczyk.
Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności.
DNI POWSZEDNIE ..……………….....7.00; 7.30; 17.00; 18.00
SOBOTY…………………………...… 7.00; 7.30; 8.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….......7.30; 9.30 11.00 12.30; 18.00

MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....17.00
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH
w niedziele przed Mszą Św.……………………………….....7.30; 9.30; 11.00
W INTENCJI ZMARŁYCH polecanych Bogu w Wypominkach
oraz tych, którzy odeszli od nas w ostatnim miesiącu
w ostatni piątek miesiąca .……………………………………………..…. 18.00
ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy ..15.00 – 17.00
•
Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00
•
Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie Adoracji….…….. 16.45

NABOŻEŃSTWA MAJOWE ………………………......17.30, 8.30 (w soboty)
NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE ……………………..17.30, 8.30 (w soboty)

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają utrzymanie
naszej parafii i świątyni. Zapewniamy o pamięci w modlitwie o wszelkie łaski,
zdrowie i cierpliwość, w tym trudnym czasie.
Ofiary można wpłacać na konto parafialne:

Bank Pekao SA

25 1240 1545 1111 0010 2074 7364
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE
MAJ 2022

Jak szczęśliwa

Polska cała,
W niej Maryi
kwitnie chwała,
Od Bałtyku po
gór szczyty,
Kraj nasz
płaszczem Jej
okryty. .
W Częstochowie
tron swój
wzniosła,
Piękna, można

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

O wiarę dla młodych
Módlmy się, aby ludzie młodzi,
powołani do pełni życia, odkryli
w Maryi wzór słuchania, głębię
rozeznawania, odwagę wiary
oraz poświęcenie się służbie.

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Abyśmy w codziennej służbie
rycerskiej
posługiwali
się
Za dzieci i młodzież, aby nie wszelkimi , dostępnymi i godziwymi
środkami,
przede
ulegały zgubnym ideologią
wszystkim
zaś
propagowali
gender i ekoreligii.
cudowny medalik.

Członkowie Kół Różańcowych
odmawiają w tej intencji codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę
różańca

CZERWIEC 2022

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
Za rodziny
Módlmy się w intencji rodzin
chrześcijańskich na całym
świecie, aby dzięki konkretnym
gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość
w codziennym życiu.

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ

Aby szli na cały świat i pod
Członkowie Krucjaty z naszej opieką Niepokalanej propagoparafii modlą się w wyznaczonych wali adorację Najświętszego
godzinach 19 dnia każdego mie- Sakramentu prosząc o zdrowie
siąca
i pokój dla wszystkich narodów

i wyniosła,
Tyś najmilsza

Maj miesiącem Maryi

z matek ziemi,
Cierpisz razem
z dziećmi swymi.

Do Ciebie się
cały świat
ucieka,
Przez Różaniec
Twej pomocy
czeka.
Różańcowa
Dziewico,
Maryjo.

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Słowo "maj" stanowi nie tylko nazwę miesiąca, lecz określenie
młodej zieleni. "Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone …” mówi
pieśń sławiąca Maryję. W kościołach mai się ołtarze, przybiera się też
kwiatami przydrożne kapliczki i krzyże. W maju wszystko budzi się do
życia. Ptaki śpiewają, poprawiają swoje gniazda po zimie, żaby dają wieczorne koncerty, trawa się zieleni, rośliny zaczynają kwitnąć i zawiązywać
owoce.
Wszystko
staje
się
nowe
i
piękne.
Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi - Matce
Boga i naszej Matce. Codziennie gromadzimy się w kościele, by wspólnie z kapłanami modlić się do
Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej odśpiewując Litanię Loretańską na tzw. nabożeństwie
majowym. Nabożeństwa majowe w naszym kościele odbywają się codziennie o godz. 17.30,
a w soboty o 8.30
Właściwie cały maj jest świętem wspomnień, przeplatanych świętami maryjnymi . Już pierwszego maja jest święto robotnicze, któremu patronuje św. Józef - pracowity cieśla, małżonek Maryi i
opiekun Świętej Rodziny. Trzeciego maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu obchodzimy także rocznicę uchwalenia Konstytucji. 13. maja wznawiamy nabożeństwa fatimskie, natomiast 24 maja obchodzimy
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, 26 maja - przypada Dzień Matki, a 31 maja - święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Inne uroczystości, święta i wspomnienia przeżywane w maju to: czwartego maja świętują
strażacy, gdyż obchodzimy w tym dniu wspomnienie świętego Floriana Męczennika, który jest patronem m.in. strażaków, święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba - 6 maja, a 9. maja Kościół obchodzi Uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, szczególnego a zarazem potężnego
patrona Polski, następnie wspomnienie św. Macieja apostoła świętujemy 14 maja, św. Andrzeja Boboli, męczennika i Patrona Polski - 16 maja, wspomnienie św. Filipa Neri - 26 maja, któremu poświęcamy naszą rubrykę Święci miesiąca na str. 9 oraz Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - w
niedzielę 29 maja.

Dni Krzyżowe

przypadają na poniedziałek, wtorek i środę przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. W tych dniach wierni modlą się o urodzaj, zachowanie od klęsk żywiołowych, za kraje
głodujące i o błogosławieństwo Boże we wszelakiej pracy.
W trakcie obchodów Dni Krzyżowych śpiewana jest litania do Wszystkich Świętych. Dawniej modlitwy
błagalne były kierowane w trakcie procesji, które przemieszczały się między przydrożnymi krzyżami,
kaplicami i kościołami, stąd wzięła się nazwa Dni Krzyżowe. Poszczególnym dniom towarzyszą intencje,
w których odprawiana jest msza święta. W poniedziałek w intencji zasiewów, we wtorek o uświęcenie
pracy ludzkiej, a w środę za kraje głodujące. W tym roku Dni Krzyżowe przypadają 23, 24, 25 maja.

FRANCISZKA
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Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego
Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istnieją konkretne pobożne praktyki ku czci Serca Jezusowego. Jedną z nich jest Godzina
święta, która wywodzi się od św. Małgorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby
wierni w nocy z czwartku na piątek, a szczególnie z czwartku na pierwszy piątek miesiąca czuwali chociaż przez godzinę między 23.00 a 24.00 rozważając konanie Jezusa Chrystusa w Ogrodzie
Oliwnym oraz Jego Mękę i Śmierć poprzez adorację Najświętszego Sakramentu lub indywidualnie w domu . Popularną formą oddawania czci Sercu Jezusowemu są nabożeństwa czerwcowe z
odmawianiem Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszej parafii na nabożeństwa
czerwcowe zapraszamy każdego dnia czerwca o godz. 17.30 i w soboty o 8.30.
Pierwsze litanie do Najświętszego Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna
pochodzi z wieku XIX. Jej początek miał miejsce w klasztorze sióstr francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego papieża Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył
do Litanii akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI
dodał akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa - w tym roku przypadającą 24 czerwca. Następnego zaś
dnia wspominamy 25 czerwca wspominamy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Czerwiec jest również miesiącem wielu innych uroczystości i świąt. Rozpoczynamy od
uroczystości Zesłania Ducha Świętego 5. czerwca czyli tzw. Zielone Świątki (str. 8 i 9). Następnie 6 czerwca wypada święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, a 9. czerwca święto
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana . Kolejna niedziela 12 czerwca to Uroczystość Najświętszej Trójcy, a w czwartek 16 czerwca wszyscy uczestniczyć będziemy w Uroczystości i procesji Bożego Ciała czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W kolejny czwartek
23 czerwca obchodzimy Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, a 29 czerwca Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W czerwcu wspominamy również wielu świętych min. Królową Jadwigę (8 czerwca), św. Barnabę Apostoła (11 czerwca), św. Antoniego z Padwy (13 czerwca), św. Brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca) i innych.

Ks. Kanonik Zdzisław Weder, Salezjanin
urodził się w Łodzi. Całe jego dzieciństwo i okres młodzieńczy związany był z tym miastem, a dokładniej z naszą parafią św. Franciszka z Asyżu. Jest rok 1949, młody 13-letni
Zdzisław codziennie przed szkołą jest tu na mszy św. Ks. Zdzisław mówi: „gdziekolwiek
jestem, zawsze wracam wspomnieniami do naszego kościoła, bo tutaj wszystko się zaczęło”. Tutaj Pan Bóg go powołał, by szedł za Nim.
Do zgromadzenia salezjańskiego ks. Zdzisław Weder wstąpił dosyć wcześnie i tam
przeżył cały swój proces formacyjny. W 1962 r. 3 czerwca w Lądzie nad Wartą przyjął
święcenia kapłańskie, a 10 lat wcześniej złożył śluby zakonne.
W tym roku Ks. Zdzisław Weder obchodzi więc dwa jubileusze 70-lecie
złożenia ślubów zakonnych i 60-lecie kapłaństwa.
Ukończył specjalistyczne studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Potem pracował zarówno w salezjańskich ośrodkach formacyjnych, jak i w duszpasterstwie parafialnym. W latach siedemdziesiątych przez okres siedmiu lat sprawował
funkcję proboszcza parafii pw. Świętej Rodziny w Pile. Następnie został mianowany dyrektorem salezjańskiego studentatu filozoficznego w Kutnie-Woźniakowie. Przez kolejne 6
lat był prowincjałem salezjańskiej prowincji pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie.
W roku 1990, po skończeniu kadencji, został skierowany na tereny byłego Związku
Radzieckiego, gdzie przez 10 lat pełnił m. in. obowiązki przełożonego Inspektorii Salezjańskiej na Wschodzie. W tym okresie pracował w różnych krajach byłego Związku Radzieckiego, ale jego główną siedzibą w
tym czasie była Moskwa. W 2000 r. ks. Zdzisław Weder powrócił do Polski, lecz już na początku 2002 r. z powrotem wyjechał na tereny Białorusi. Został proboszczem katolickiej parafii w Smorgoniu. Ma więc już za sobą 30 lat pracy misyjnej na
wschodzie - w Rosji i Białorusi, w tym 20 na samej Białorusi w Smorgoniu.
Nie jest to łatwa służba duszpasterska. Na misjach kapłani powinni być ludźmi odpornymi na trudy i niewygody,
gorliwi, o wrażliwych sumieniach. „Cieszę się i noszę w sercu wdzięczność Panu Bogu, za to że moje kapłaństwo jest naszą
wspólną radością” - mówi o sobie ks. Weder. Mimo „poważnego” już wieku Pan Bóg obdarza go zdrowiem i potrzebnymi
łaskami do dalszej służby Bogu, Kościołowi Świętemu i Zgromadzeniu Salezjańskiemu na misjach w Białorusi, bo jest tam
potrzebny. Wyjechał na wschód, pokochał ludzi i wrósł w swoją „Ziemię obiecaną”. Daj mu Panie Boże wielką wiarę i miłość,
taką, by ochotnie znosił wszelkie ciężary każdego misyjnego dnia, jeszcze przez kolejne lata.
Jubileuszowa Msza św., odprawiona w intencji Ks. Zdzisława Wedera, odbędzie się w naszym kościele w niedzielę, 28 maja 2022 roku o godz. 12.30.
Wiem, że ks. Zdzisław bardzo chciałby być tu razem z nami, tak jak przeżywał swoje 50-lecie kapłaństwa. Nie jest mu
to jednak dane. Z przyczyn losowych rozgrywających się na arenie międzynarodowej - napaści Rosji na Ukrainę i bardzo
trudnej sytuacji na Białorusi wszyscy misjonarze, nie tylko Salezjanie zdecydowali się pozostać ze swoim ludem w kościołach.
Módlmy się za nich wszystkich, o pokój na wschodzie oraz za Kościół Święty na całym świecie. Dziękujmy Panu Bogu
i Matce Najświętszej za kapłaństwo Ks. Zdzisława Wedera i za wszystkich kapłanów. Prośmy Pana Boga o liczne i święte
powołania kapłańskie.
Parafianka - Zofia Weder Miśkiewicz, siostra Ks. Wedera

Refleksje kapłana
na temat…
Ks. Radosław Krych

Zesłanie Ducha Świętego.
Rodzi się Kościół.
„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy przebywali
wszyscy razem na tym samym miejscu” (Dz 2, 1).
Uczniowie oczekiwali na obiecanego Parakleta, Ducha Prawdy, który doprowadzi ich do całej prawdy.
To oczekiwanie zakończyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, Pan posyła uczniom, nadal zamkniętym w
Wieczerniku, obiecanego Pocieszyciela. Od tej
chwili wszystko się zmienia. Rozpoczyna się misja
Kościoła, który posłany jest do wszystkich ludów i
narodów.

Papież Benedykt XVI napisał kiedyś: „Pierwszą wizytówką Kościoła jest jego uniwersalność". Zesłanie
Ducha Świętego pokazuje to niezwykle dobitnie w
liturgii słowa tej uroczystości, szczególnie w czytaniu z Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz, opisując
co działo się w dniu Pięćdziesiątnicy, sporządził listę dwunastu narodów: „Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i
tych części Libii, które leżą blisko Cyreny". Lista
tych dwunastu ludów jest uporządkowana ze wschodu na zachód i z północy na południe.
Do wymienionych nacji św. Łukasz dodaje trzy
człony. „Przybysze z Rzymu" to świat zachodni aż
po

Brytanię i Germanię. „Żydzi oraz prozelici" to nowa
jedność złożona z Izraela i ludów świata. Wreszcie
„Kreteńczycy i Arabowie" jako symbol Zachodu i
Wschodu, wysp i lądów. Wszyscy oni słyszeli Galilejczyków - jak postrzegano do tej pory uczniów
Jezusa - we własnym języku ojczystym.

Od tego dnia we wszystkich kręgach kulturowych
Kościół staje się katolicki; staje się domem dla
wszystkich, w którym wszyscy się odnajdują i rozumieją. To czyni Duch Święty, który na nowo przywraca jedność ludzi rozdzielonych przy budowie
Wieży Babel.

Uczniowie wychodzą z zamknięcia, przemawiają
swobodnie, głoszą wielkie dzieła Boże, o których
mogą usłyszeć wszyscy obecni wówczas w Jerozolimie. Tak właśnie działa w człowieku Duch Święty.
Papież Franciszek powiedział podczas jednej z homilii: „Duch Zmartwychwstałego chce nas podnieść.
Popatrzmy na apostołów: byli samotni i zagubieni,
przebywali za zamkniętymi drzwiami, żyli w strachu, a przed oczyma mieli wszystkie swoje słabości
i porażki. Lata spędzone z Jezusem ich nie zmieniły.
Potem otrzymują Ducha Świętego i wszystko się
zmienia: problemy i wady pozostają te same, a jednak już się ich nie obawiają i nie boją się nawet
tych, którzy chcą im zaszkodzić.

STR. 9
Czują się wewnętrznie pocieszeni i chcą wypełnić
świat Bożym pocieszeniem. Wcześniej się bali,
teraz obawiają się tylko tego, że nie będą umieli
dać świadectwa o otrzymanej miłości. Jezus zapowiedział: Duch Święty „zaświadczy o Mnie. Wy
także będziecie dawać świadectwo” (J 15, 26-27).”

nawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego (Tt 3, 5-7). W tej
nadziei żyjmy i otwierajmy się na działanie Ducha
Świętego. Niech w tym pomoże nam modlitwa wyMoc i potęga Boga rozjaśniają oblicze ziemi. Duch powiedziana przez papieża Franciszka:
Święty nadal wspomaga Kościół Chrystusowy, aby
był on - zawsze i we wszystkim - znakiem podniesionym dla narodów, zwiastującym ludzkości łaskawość i miłość Boga. Choćby nasze ograniczenia były wielkie, to my, ludzie, możemy z nadzieją spoglądać w niebo i napełniać się radością, bo Bóg nas miłuje i wyzwala z naszych grzechów. Obecność i
działanie Ducha Świętego w Kościele są gwarancją i
zadatkiem wiecznego szczęścia, tej radości i tego
Duchu Święty, Duchu Paraklecie,
pokoju, które daje nam Bóg.
pociesz nasze serca.
Uczyń
nas
misjonarzami
Twego pocieszenia,
My również zostaliśmy ochrzczeni, tak jak pierwsi
parakletami miłosierdzia dla świata.
wierni, którzy zbliżyli się do św. Piotra w dniu PięćObrońco nasz, słodki doradco duszy,
dziesiątnicy. W Chrzcie nasz Ojciec Bóg wziął w
uczyń nas świadkami dnia dzisiejszego Boga,
posiadanie nasze życie, włączył nas w Chrystusa i
prorokami jedności Kościoła i ludzkości,
apostołami opierającymi się na Twojej łasce,
zesłał nam Ducha Świętego. Pan - mówi Pismo
która wszystko stwarza i odnawia.
Święte -zbawił nas przez obmycie odradzające i od-

Ks. Franciszek Psonka
20 maja mija 80 rocznica śmierci drugiego proboszcza naszej parafii
Ks. Franciszka Psonki.
Urodził się on 25 czerwca 1888 w Rudniku Wielkim koło Będzina. Wyświęcony został 9 czerwca 1912 roku. W wieku 50 lat, 28 stycznia 1938 roku objął urząd
proboszcza naszej parafii. Parafia liczyła wtedy dopiero 6 lat i cały czas się rozbudowywała. Nowy proboszcz był niezwykle spokojnym i taktownym człowiekiem,
czym zaskarbił sobie zaufanie i miłość parafian. Powstają kolejne grupy wspólnot
parafialnych. Oprócz asysty, chóru i ministrantów powstaje Trzeci Zakon Św. Franciszka, Caritas, Żywy Różaniec i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej.
Wybuch II wojny światowej nie przerwał prac wykończeniowych naszego
kościoła. Ks. Proboszcz z parafianami jeszcze latem 1940 roku przystąpił do budowy wielkiego ołtarza. 5 października 1941 roku skromne uroczystości odpustowe
odbyły się przy nowym głównym ołtarzu, którego możemy oglądać do dzisiejszego
dnia.
Nazajutrz po odpuście nastąpiło zbiorowe aresztowanie księży z łódzkich parafii.
Ks. Psonka wraz z innymi księżmi został aresztowany przez Niemców i uwięziony w obozie przejściowym
w Konstantynowie. Następnie 30 października 1941 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.
Całkowicie wycieńczony w dniu 18 maja 1942 roku został wraz z innymi 59 skazańcami wyznaczony do
tzw. „transportu inwalidów” do centrum eutanazyjnego TA Hartheim. W dwa dni później 20 maja znalazł się w ciasno
załadowanym, ciężarowym aucie. Na 60 "inwalidów" tego transportu było 13 duchownych z Polski, m in. późniejszy
błogosławiony o. Anastazy Jakub Pankiewicz OFM. Pod koniec akcji załadowania skazańców na auto, miało miejsce
tragiczne wydarzenie, którego ofiarą stał się właśnie o. Pankiewicz. 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 wraz z na wpół żywym, z obciętymi, rękami O. Pankiewiczem, w zatłoczonym aucie opuścili Dachau. 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. W tym samym czasie nasz kościół z takim trudem budowany i wyposażany zamieniony został na magazyny i doszczętnie zdewastowany.

Filip Neri - radosny święty
26 maja

Filip urodził się we Florencji 21 lipca 1515 r. Na chrzcie otrzymał
imiona Filip Romulus. Był bardzo pociągający w swojej zewnętrznej postaci, jak też w obejściu. Wyróżniał się poczuciem humoru i talentem
jednania sobie ludzi. Początkowo nauki pobierał we florenckiej szkole S.
Giorgio. Duchowo kształtowali go dominikanie z konwentu San . Po
przedwczesnej śmierci matki i starszego brata, kiedy pogorszyły się
znacznie warunki majątkowe ojca, Filip udał się do swojego bezdzietnego stryja w San Germano (dziś miasto Cassino) pod Monte Cassino, by
wyręczyć go w zawodzie kupca i odziedziczyć po nim znaczną fortunę.
Miał wówczas 17 lat. W czasie pobytu u stryja odwiedzał często opactwo
benedyktynów, a jego kierownikiem duchowym był Euzebiusz z Eboli.
Przyjął wówczas za swoją dewizę benedyktynów: Nihil amori Christi praeponere (Nic nie przedkładać ponad miłość do Chrystusa)

Skoro “kto śpiewa, ten dwa razy
się modli”, to
order najbardziej
rozmodlonego
otrzymuje święty
Filip Neri. To on
zapoczątkował
oratoria, podczas
których śpiewano Bogu pochwalne pieśni.
Zrezygnował z
majątku, a w
zamian założył
bractwo pomagające pielgrzymom i chorym.
Nazywany
“Apostołem Rzymu”, nade
wszystko cenił
sobie radość,
która przybliżała
go do Boga.

Wkrótce Filip zrezygnował z pomyślnej dla siebie okazji zdobycia
zawodu i majątku i udał się do Gaety, potem do Rzymu, gdzie miał pozostać do końca swego
życia - a więc przez ponad 60 lat (1534-1595).
Tam rozpoczął studia filozoficzne i teologiczne. Jednocześnie był wychowawcą dwóch
synów w domu zamożnego florentczyka, dzięki czemu miał zapewniony byt. Prowadził życie
modlitwy i umartwienia. W wolnym czasie nawiedzał kościoły, sanktuaria i zabytki Wiecznego
Miasta. Kiedy w roku 1544 w Zielone Święta znalazł się w katakumbach św. Sebastiana, które były ulubionym miejscem jego wypraw, wpadł w ekstatyczny zachwyt: poczuł, jak tajemnicza ręka wyciąga mu z boku dwa żebra, a jego serce, podobne do
ognistej kuli, groziło rozsadzeniem piersi. W tym czasie Filip założył towarzystwo religijne
pod nazwą "Bractwa Trójcy Świętej" do obsługi pielgrzymów i chorych. Widział bowiem, jak te
wielkie rzesze pątników potrzebowały pomocy duchowej, a często i materialnej. Był to rok
1548. Przez tę posługę zyskał sobie miano "Apostoła Rzymu"
Momentem przełomowym w życiu Filipa był rok 1551, kiedy to za namową spowiednika
przyjął święcenia kapłańskie. Miał już wtedy 36 lat. Jako kapłan musiał być jednak przydzielony do jakiegoś kościoła. Zamieszkał więc w konwikcie św. Hieronima della Carità w centrum
Rzymu. Tu właśnie dojrzało wielkie dzieło jego apostolskiego serca, Oratorium. Zrodziło się
ono z troski Filipa o poziom wiedzy religijnej penitentów, który w owych czasach był bardzo
niski. Początkowo w ciasnej izbie swojego pokoju, potem w kaplicy konwiktu, Filip zaczął gromadzić kapłanów, zakonników, mieszczan, kupców, artystów. Wspólna modlitwa, spotkania i
rozmowy osobiste, spowiedź, czytanie duchowe, konferencje i dyskusje na aktualne tematy,
rekolekcje - to program tych spotkań. Oratorium było otwarte dla wszystkich ludzi dobrej woli.
Filip organizował także koncerty muzyczne oraz nabożeństwa, w czasie których śpiewane były
pieśni pochwalne w formie dialogów. Ta forma muzyczna (wokalno-instrumentalna) przyjęła
nazwę od miejsca pierwszych wykonań i do dziś znana jest jako oratorium (szczególnym rodzajem oratorium jest pasja)
Z czasem zebrała się pewna liczba uczniów, którzy chcieli być bliżej Chrystusa. Filip zaprawiał ich więc do zjednoczenia z Bogiem, do cnót chrześcijańskich i do uczynków miłosierdzia. Na placach bawił się z dziećmi, by je potem gromadami prowadzić do kościoła. Był to
dotąd zupełnie nieznany styl apostołowania i prowadzenia duszpasterstwa. Do Oratorium spieszyła cała elita duchowa Rzymu. Tu właśnie rodziły się plany reform.
W roku 1564 florentczycy oddali Filipowi w zarząd swój kościół pw. św. Jana. Tu właśnie
pozostali przy nim jego duchowi synowie, zwani potem oratorianami czy też filipinami. Prowadzili życie wspólne, nie związani wszakże żadnymi ślubami. Ta swoboda pozostała do dzisiaj
cechą charakterystyczną oratorianów. Filip umiał swych duchowych synów zainteresować nie
tylko sprawami religijnymi i duchowymi, ale także nauką i kulturą. W jego domu odbywały się
więc koncerty muzyczne, prelekcje o sztuce, archeologii i historii. Za datę
założenia oratorianów przyjmuje się rok 1565. Zatwierdził ich papież
W ikonografii
Grzegorz XIII już w roku 1575. Regułę dla nowego zgromadzenia Filip
św. Filip przedsta- napisał jednak dopiero w roku 1583, na podstawie wielu lat doświadczewiany jest jako męż- nia i praktyki. Nadawała ona poszczególnym kapłanom dużo swobody.
czyzna w średnim Każdy dom jest do dziś niezależny. Dopiero od roku 1942 Stolica Apostolwieku, z krótką bro- ska połączyła wszystkie placówki w jeden, wspólny, ale bardzo luźny ordą,
w
sutannie ganizm.
i birecie.
Filip Neri był doradcą papieży i kierownikiem duchowym wielu doJego atrybutem jest
stojników. Był jednym z najbardziej wesołych świętych. Zmarł wyczerpalilia, serce i księga.
ny pracą na rękach swych duchowych synów 26 maja 1595 r. w noc święta Bożego Ciała. Miał wcześniej podać godzinę swojej śmierci. Pochowany
został w kościele Santa Maria Chiesa Nuova w Rzymie. Przekonanie o
świętości kapłana było tak powszechne, że chociaż w owych czasach zaczęto wprowadzać do
procesów kanonizacyjnych coraz surowsze wymagania, beatyfikacja sługi Bożego odbyła się
już w 15 lat po jego śmierci. Dokonał jej 11 maja 1610 r. papież Paweł V. W dwanaście lat
później papież Grzegorz XV dokonał jego kanonizacji (12 marca 1622 r.).

Mały Franciszek
Królowo Pokoju
Królowo Polski – módl się za nami

Drogie Dzieci.
Już wiecie, że szczególnie maryjnym miesiącem jest miesiąc maj. 13 maja będziemy
wspominać rocznicę wydarzenia, w którym Maryja w Fatimie po raz
pierwszy ukazała swe oblicze portugalskim dzieciom – pastuszkom Łucji,
Hiacyncie i Franciszkowi. Było to w 1917 roku. Wtedy poprosiła dzieci, by
codziennie odmawiały różaniec.
Przez cały miesiąc maj codziennie odmawiać też będziemy Litanię
Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Litania ta rozbrzmiewa w polskich kościołach i kapliczkach każdego roku, podczas nabożeństw majowych. Mimo, że powstała w XII w. we Francji, szczególnie związana jest z
włoskim miastem Loreto – stąd jej nazwa „Loretańska”. Litania ta składa
się z wielu wezwań, w których nadaje się Matce Bożej różne tytuły, imiona
określające Jej rolę, zasługi i przymioty. Każdy z tych tytułów lub imion
jest zaczerpnięty z Pisma Świętego, tradycji i dokumentów Kościoła. W
litanii wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce
50, gdyż z racji obchodzonego w Polsce 3 maja święta dołączono wezwanie „Królowo Polski
– módl się za nami” . W sumie 14 razy w Litanii Loretańskiej nazywa się Matkę Bożą Królową. I tu jest miejsce na wasze zadanie konkursowe, którego hasło brzmi Królowo Polski –
módl się za nami. Jak zauważyłyście wiele wizerunków Matki Bożej przedstawianych jest
w koronie. Jeśli Maryja na obrazie lub figurze jest z dzieciątkiem Jezus, korony znajdują
się na głowie Dzieciątka i Maryi.
Podarujcie i wy Matce Bożej korony wykonane własnoręcznie
i przystrójcie nimi głowę Maryi i Pana Jezusa. Można je wykonać
same lub ładnie ozdobić te, które znajdują się na wizerunku Matki
Bożej Częstochowskiej. Nie zapominajcie też drogie Dzieci o
swoich mamach, które swoje święto obchodzą 26 maja. Im też
należy się taka korona. Możecie ją również wykonać samodzielnie
i podarować swoim mamom wraz z życzeniami.

Choć zakryty lecz prawdziwy
Kto z Was był na procesji Bożego Ciała?
W czasie procesji śpiewamy rozmaite pieśni, ale najczęściej :
W tej Hostyi jest Bóg żywy
Choć zakryty lecz prawdziwy.

Co wiemy o Hostii? Ksiądz podnosi ją w czasie mszy św. wysoko, potem klęka. W malutkiej białej hostii jest coś potężnego i niezwykłego.
Są takie dni, kiedy ksiądz wyjmuje Hostię z tabernakulum, wkłada ją do monstrancji,
wychodzi z kościoła i niesie jak w złotej koronie. Tak jest w Boże Ciało. W malutkiej białej
hostii jest coś potężnego i niezwykłego.
W tej Hostyi jest Bóg żywy - Co to znaczy? Bóg, który kocha nie umiera.
Choć zakryty lecz prawdziwy.
Monstrancja jest taką koroną lub ozdobnym tronem dla Pana Jezusa. Spróbujcie wykonać lub narysować taką ozdobną monstrancję.
Monstrancje lub korony wykonajcie najpóźniej do Bożego Ciała
Losowanie nagród odbędzie się w niedzielę 19 czerwca po Mszy św. o godz. 11.00.
Pozdrawia Was wasz Anioł

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
TRIDUUM
PASCHALNE:
WIELKI CZWARTEK
WIELKI PIĄTEK
WIELKA SOBOTA

Prace wykonane
przez dzieci ze SP
Nr 7 - pisanki i inne
dekoracje wielkanocne.
Rozdanie nagród
odbyło się w niedzielę 24 kwietnia
2022.
Wszystkie dzieci
obecne w kościele
zostały wyróżnione.
Gratulujemy

