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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego Głosu św. Franciszka.
Za nami w większości czas wakacji i urlopów, dzieci i młodzież już zaczęli nowy
rok szkolno-katechetyczny. Za chwilę zakończy się lato.
Zacznie się jesień, jeszcze Imieniny NMP, święto Podwyższenia Krzyża św.,
Odpust ku czci naszego patrona św. Franciszka, nabożeństwa różańcowe.
Jakie będą te dni , które są przed nami, co będzie dalej? Czy świat się opamięta i zostanie zakończona wojna na Ukrainie?
Pozostaje cały czas ufać Bożej Opatrzności. Przemieniać swoje serce
i kształtować je w świetle nauki Bożej. Być pokornym i uczyć się rozważać Słowo
Boże w sercu swoim. Przemodlone i rozważane Słowo Boże zamieniać w czyn
swej pracy i działania, ufać i pokładać nadzieję w Bogu Zbawicielu.
Niech błogosławieństwo Boże nam towarzyszy każdego dnia. Nie ulegajmy
pokusie zwątpienia i pesymizmu.
Ks. Robert.
PAPIEŻ FRANCISZEK O ŚW. FRANCISZKU:

W całym życiu
św. Franciszka
miłość do
ubogich i
naśladowanie
Chrystusa
ubogiego
stanowią dwa
elementy
połączone ze
sobą
nierozerwalnie,
są dwoma
stronami tego
samego
medalu
Papież Franciszek

Skąd zaczyna się droga Franciszka ku Chrystusowi? Wychodzi
ona od spojrzenia Jezusa na krzyżu. Pozwolić, aby On na nas patrzył
w chwili, kiedy oddaje za nas swoje życie i pociąga nas do Siebie. ...
Franciszkowy pokój nie jest ckliwym uczuciem. … Pokój św.
Franciszka jest pokojem Chrystusa, a znajduje go ten, kto bierze na
siebie Jego „jarzmo”, czyli Jego przykazanie: Miłujcie się wzajemnie,
tak jak Ja was umiłowałem. …
Szanujmy każdą istotę ludzką: niech ustaną konflikty zbrojne,
plamiące ziemię krwią, niech ucichnie broń a wszędzie nienawiść
ustąpi miejsca miłości, zniewaga przebaczeniu a niezgoda – jedności .
Usłyszmy wołanie tych, którzy płaczą, cierpią i umierają z powodu
przemocy, terroryzmu i wojny... (4 października 2013r, Asyż)
https://www.radiomaryja.pl/kosciol/papiez-sw-franciszek-mowi-do-nas-swoim-zyciem/

ARCYBISKUP GRZEGORZ RYŚ O ŚW. FRANCISZKU:
Pierwszym, co mu Pan Bóg dał, to nawrócenie, przywołując
początek testamentu, w którym św. Franciszek przyznaje, że "kiedy
był jeszcze w grzechach, nic nie wydawało mu się bardziej gorzkie od
widoku trędowatych. Sam Pan poprowadził mnie między nich i czyniłem miłosierdzie z nimi"….- Wtedy to, co gorzkie, zamieniło się dla
niego na słodkie. To było odwrócenie porządku i on miał poczucie, że
to jest charyzmat, że to jest dane od Boga, bo sam by tego nie wypracował. … W średniowiecznym świecie ów porządek był ważny i
trudny do naruszenia - czy to porządek władzy, pieniądza czy wykształcenia. - W tym świecie pojawia się Franciszek, który słyszy, że
nawrócenie i znajomość Boga polega na odwróceniu porządku…. Jednym z elementów tego
odwrócenia było radykalne ubóstwo, które przyjął św. Franciszek - było to, jak stanięcie całkowicie obok "porządku pieniądza", nie "posiadanie mniej", ale całkowity brak posiadania.
https://info.wiara.pl/doc/3443294.Swiety-ktory-odwrocil-porzadek

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

BIULETYN DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ.

Okładka: Ryciny naszego kościoła Św. Franciszka z Asyżu wykonane w latach 2010-2012 przez parafianina Zygmunta Szmatowicza. Zdjęcia w tym numerze: Maria Dąbrowska,
Maria Mazurkiewicz, https://archidiecezja.lodz.pl i inne.
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Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU. http://franciszek.org.pl/
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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 LIPCU I SIERPNIU 2022:
Odeszli do Pana:
Anna Chołys-Antczak, Sylwia Pietruszewska, Bogusław Wilk, Radosław Bartosik, Mariola Just, Wiesław Goliń, Roman Olejniczak, Ludwik Hyżyński, Anna Cwanda, Wiesław Wawrzyniak, Teresa Grupska, Aleksandra Czechulska, Zdzisław Bednarek, Henryk
Wenecki, Piotr Lewandowski, Wiesława Sendkowska, Andrzej Siewierski, Andrzej
Ostrowski, Barbara Biegasik, Władysław Dziubek, Emilia Święcicka, Sławomir Subczyński, Irena Zięba, Jadwiga Lech, Zdzisław Traciński, Ryszard Zakrzewski, Henryka
Ryzza, Jadwiga Szumilas, Józef Jaros, Lucyna Smaczna, Bożena Lesiak, Irena Gałka,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Mocą Chrztu Świętego do wspólnoty Kościoła przez polanie wodą
zostali włączeni:
Noemi Krawiecka, Emilia Zofia Pomarańska, Jan Mateusz Świerzewski, Remigiusz Leon
Pytka, Aleksandra Weronika Rutkowska, Olga Seliwiak, Hubert Nierychło, Amelia Cariline Szrejner, Antonina Jadwiga Gurzawska, Milan Michał Szymański, Filip Adam Baranowski, Agata Ewa Krajewska, Marlena Ewa Gotwald, Maja Lewandowska, Lena Zofia
Kopeć, Lorenzo Saleem Khan,

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
Mateusz Świerzewski i Aleksandra Razum,
Mariusz Stańczyk i Joanna Pukajło,
.

Daniel Szwarc i Emilia Wojciechowska,
Kamil Szadkowski i Dominika Górska.

Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności.

MSZE ŚWIĘTE
NABOŻEŃSTWA

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
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY …..środy 17.45

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

STR. 4

Imieniny Księdza Radosława
8 września przypadają imieniny Ks. Radosława Krycha.
Otoczmy solenizanta modlitwą, życząc mu zdrowia, sił, wytrwałości i wszelkich łask potrzebnych w pracy duszpasterskiej i kapłańskiej. Niech Matka Boża otacza Księdza opieką we wszystkich powierzonych Mu pracach w naszej parafii.
Msza św. w intencji Solenizanta odprawiona
zostanie w dniu imienin, w czwartek 8.09.2022 o godz. 7.00

Witamy w naszej parafii
nowe Siostry Żakonne Marię i Leonardę
Od dwóch lat w naszej parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny. Dziękujemy siostrze Wioletcie za roczną posługę w zakrystii, za jej czujne i wrażliwe serce, oko i sprawne dłonie, którymi wyczarowywała piękne dekoracje upiększające ołtarz.
Jednocześnie serdecznie witamy Siostrę Marię nową zakrystiankę. Niech
dobry Bóg dopomaga jej w pracy dla naszej wspólnoty parafialnej.

15 września przypadają imieniny siostry Marii. Życzymy Jej dużo
zdrowia, radości, opieki Świętej Rodziny i po ludzku radzeniu sobie z nowymi problemami w nowym miejscu. Niech w pracy dopomaga jej bł. Bolesława Lament, a do grona jej patronów niech dołączy nasz patron św.
Franciszek z Asyżu. .
Msza św. w intencji Solenizantki odprawiona
zostanie w dniu imienin, w czwartek 15.09.2022 o godz. 7.00

Witamy również Siostrę Leonardę , która poszerzyła liczebnie grono naszych
Sióstr. Siostra Leonarda pracuje na co dzień w Kurii Biskupiej.

Otoczmy siostry wsparciem duchowym, życzliwością i pomocą, a szczególnie w miesiącu październiku modlitwą różańcową.

4 października,
św. Franciszka z Asyżu
Odpust parafialny

Św. Franciszek z Asyżu patron naszej parafii jest jednym z najwybitniejszych świętych
Kościoła Katolickiego. Historia Jego życia obrazuje przemianę z żyjącego rozrzutnie syna bogatego kupca, w świętego, który aż do śmierci
pomagał biednym i odtrąconym. Franciszek
swoją osobą urzekł i oczarował potomnych.
Z nim w poniedziałek, 4 października
przeżywać będziemy nasz parafialny Odpust. Poprzedzi go Nowenna do św. Franciszka z Asyżu od 25 września i modlitewne Triduum z wystawieniem Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i modlitwą
różańcową.
W ołtarzu w naszym kościele widzimy kopię
obrazu Bartholomea Murillo „Uścisk”. Znajdujące się na nim Aniołki trzymają Pismo Święte
otwarte na cytacie z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 14, 25-33) „Kto nie wyrzeka się
wszystkiego,
nie
może
być
moim
uczniem”.
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Wystawa o Sł. Bozej Stanisławie Leszczynskiej
W miesiącu wrześniu gościmy i mamy możliwość obejrzeć w naszej parafii wystawę historyczną o życiu i działalności Łodzianki, Sługi Bożej i Matki Matek Oświęcimskich
Stanisławy Leszczyńskiej.
Wystawę objął swym patronatem Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś z racji
wznowienia procesu beatyfikacyjnego. Wystawa została zorganizowana przy współudziale
Fundacji Stanisława Pomian Srzednickiego (ulotki o nim
są dostępne przy wystawie), Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 oraz Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej (przy par. Najświętszego Serca Jezusowego na Julianowie i naszego parafialnego Oddziału)
STANISŁAWA LESZCZYŃSKA była położną. Została
aresztowana w czasie wojny. Była więźniarką (1943 –
1945) KL Birkenau największego z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady. Z narażeniem własnego życia w obozie ratowała nowo narodzone dzieci, przyjęła trzy tysiące porodów od matek: Polek, Rosjanek i Żydówek. Wbrew warunkom i wszelkim
przewidywaniom wszystkie porody były udane, dzieci rodziły się żywe, śliczne i tłuściutkie – jak wspominała sama
Stanisława. Wbrew rozkazom nie uśmierciła ani jednego
dziecka, a trzydzieścioro z nich cudem przeżyło obóz.
Była „dobrą duszą”, uosobieniem miłości – jak wspominają ją członkowie jej rodziny. Po wojnie pozytywnie oddziaływała na całą swoją rodzinę i kolejne pokolenia. Sama wychowała czworo dzieci. Po wojnie, w PRL pracowała nadal jako położna, do końca wierna swojej zasadzie
„Nigdy nie wolno zabijać dzieci”.
Jeden z jej synów Bronisław, z zawodu lekarz, był przez wiele lat naszym parafianinem, aktywnie uczestniczącym w życiu kościoła, pisał wiele artykułów do naszej parafialnej gazetki „Głos
Franciszka”.
Co roku 28 września, w rocznicę beatyfikacji
bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Siostry
Faustyny, spotykamy się na skrzyżowaniach i
placach naszych miast i wsi, aby wspólnie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Zapraszamy do modlitwy wszystkich,
by stanąć na ulicy, przed swoim domem, biurem, fabryką, szkołą, kościołem i połączyć się
z Jezusem konającym na krzyżu, a następnie
odmówić wspólnie Koronkę do Miłosierdzia
Bożego,
tę
cudowną
modlitwę
zdolną zmienić nie tylko Ciebie i mnie, ale
świat cały. Nasi parafianie spotykają się tego
dnia o godz. 15.00 na rogu Al.. Jana Pawła II i
ul. Pabianickiej, by wspólnie modlić się Koronką

WRZESIEŃ
1.09

CZ

2. 09 PT
3. 09 SB

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA
I czwartek miesiąca,
Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny.
83 rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu II
wojny światowej,
NMP Królowej Pokoju, Bł. Bronisławy, dziewicy, Praojca
Jozuego, Gedeona sędziego Izraela, Rut
I piątek miesiąca, Św. Beatrycze z Silvy dziewicy
I sobota miesiąca,

1.10 SB

Dzień imienin abpa metropolity Grzegorza Rysia

3.10 PN

23. NIEDZ. ZWYKŁA Niedziela miesięcznej adoracji NS Bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziewic i męczennic z

4.10 WT

Św. Grzegorza Wielkiego papieża i doktora Kościoła
4. 09 N

5.09 PN
6.09 WT
ŚR

8. 09

CZ

6.10 CZ
7.10 PT

8.10

10. 069 SB
11. 09 N

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem
Św. Piotra Klawera, prezbitera, bł. Anieli Salawy
Św. Mikołaja z Tolentino. prezbitera
24. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Godz. 11.00 - Msza św. z obrzędem błogosławieństwa dzieci i przyborów szkolnych.

Św. Franciszka Borgiasza, prezbitera .

9.10

ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, ZAKONNIKA,
ODPUST PARAFIALNY.
Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, Głównej Patronki Miasta Łodzi, Bł. Alberta Marwelliego,
I czwartek miesiąca.
Św. Brunona, prezbitera
I piątek miesiąca. NMP Różańcowej,
81-ta rocznica aresztowania 164 kapłanów diecezji
Łódzkiej.

SB

Św. Pelagii, męczennicy
26 rocz. śmierci ks. Wincentego Drzewieckiego
(1996) - wieloletniego wikariusza w naszej parafii

N

28. NIEDZIELA ZWYKŁA.
22. Dzień Papieski
Świętych Dionizego, biskupa i Towarzyszy, męczenników,
św. Jana Leonardiego prezbitera, Św. Abrahama, patriarchy; bł. Wincentego Kadłubka
Bł. Anieli Truszkowskiej.
53 rocz. urodzin Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka.

Bł. Adama Bargielskiego prezbitera i męczennika i Bł. Władysława Błądzińskiego, prezbitera i męczennika błogosławionych z grona

9. 09 PT

27. NIEDZIELA ZWYKŁA. Niedziela miesięcznej
adoracji Najświętszego Sakramentu
Świętych Aniołów Stróżów.

Trzeci dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową

5.10 ŚR

108 polskich męczenników II wojny światowej.

I sobota miesiąca.
Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux, dziewicy
i doktora Kościoła.

Drugi dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową

Św. Matki Teresy z Kalkuty dziewicy i męczennicy
Bł. Michała Czartoryskiego prezbitera i męczennika
Św. Melchiora Grodzieckiego prezbitera i męczennika, Bł.
Ignacego Kłopotowskiego prezbitera
ŚWIĘTO NARODZENIA NMP - MB SIEWNEJ,
Imieniny Ks. Radosława Krycha, Msza św. g. 7.00

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

Pierwszy dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową

2.10 N

Nowogródka, Mojżesza proroka i prawodawcy, NMP Matki
Pocieszenia

błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.

7. 09

PAŹDZIERNIK

10.10 PN

Otaczamy Jubilata modlitwą i składamy Mu najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, sił wytrwałości w służbie Bogu i Kościołowi.

Św. Jana Gabriela Perboyre prezbitera i męczennika

12.09 PN

Najświętszego Imienia Maryi,

13.09 WT

Św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła, Bł. Franciszka Drzewieckiego prezbitera i męczennika

11.10 WT

Św. Jana XXIII, papieża .

12.10 ŚR

Bł. Jana Beyzyma prezbitera.

Nabożeństwo Fatimskie po mszy św. o godz. 18.00

13.10

CZ

bł. Honorata Koźmińskiego zakonnika;
Nabożeństwo Fatimskie

14.10

PT

Św. Kaliksa I papieża i męczennika, Św. Małgorzaty Marii
Alacoque dziewicy, Dzień Edukacji Narodowej

15.10 SB

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO.
Dzień Dziecka Utraconego
św. Teresy z Avila dziewicy i doktora Kościoła.

16.10

N

29. NIEDZIELA ZWYKŁA . Św. Jadwigi Śląskiej;
44 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

17.10

PN

Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.
Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY.
Dzień Modlitw za Pracowników SłuŻby Zdrowia
Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych
Bł. Jerzego Popiełuszki. Świętych Jana de Brebeuf prezbitera, Izaaka Jougesa prezbitera oraz towarzyszy męczenników, św. Pawła od Krzyża prezbitera

błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.

14. 09 ŚR
15. 09

CZ

16. 09 PT
17. 09

SB

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
5. rocznica nominacji abpa metropolity G. Rysia
NMP Bolesnej.
Imieniny s. Marii zakrystianki, Msza św. g. 7.00
Św. męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa
Stygmatów Św. Franciszka, Św. Roberta Bellarmina, biskupa i
doktora Kościoła, Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego biskupa,
św. Hildegardy dziewicy i doktora Kościoła, Bł. Zygmunta Sajna
prezbitera i męczennika z grona 108 polskich męczenników II wojny
światowej.

18. 09 N

9. rocznica święceń biskupich kardynała Konrada
Krajewskiego, JałmuŻnika papieskiego
83 rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę,
Msza św. w bazylice katedralnej godz. 12.00
25. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców.
DZIEŃ ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU.
Św. Stanisława Kostki, zakonnika, Patrona Polski i Młodzieży, Bł. Józefa Kuta prezbitera i męczennika z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.

19.09 PN
20. 09 WT
21. 09 ŚR

22. 09 CZ
23. 09 PT

Finał Akcji Sprzątania Świata - polska
Św. Januarego biskupa i męczennika, NMP z La Salette
Świętych Andrzeja Kim Taegona prezbitera,
Pawła Chong Ha-sang i Towarzyszy
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA I EWANGELISTY,
Jonasza proroka
Pierwszy dzień jesieni. Międzynarodowy Dzień Pokoju
proklamowany przez Zgrom. Ogólne ONZ w 1981 roku.
Bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej zakonnicy.
Św. Pio z Pietrelciny, prezbitera, Bł. Józefa Stanka
prezbitera i męczennika błogosławionego z grona 108 polskich
męczenników II wojny światowej.

18.10 WT
19.10

ŚR

20.10

CZ

21.10 PT

22.10 SB
23.10

N

24.10 PN

Św. Jana Kantego, prezbitera .
21-23 września Międzynarodowy Festiwal Dante
Alighieri
Św. Urszuli dziewicy i męczennicy, bł. Jakuba Strzemię,
biskupa
54 rocznica śmierci bpa Kazimierza Tomczaka (1967)
Św. Jana Pawła II, papieża,
74. rocznica śmierci Sł. Bożego Augusta Hlonda (1948)
30. NIEDZIELA ZWYKŁA.
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY.
POCZĄTEK TYGODNIA MISYJNEGO
Św. Jana Kapistrana, prezbitera; św. Józefa Bilczewskiego, bpa
Św. Antoniego Marii Clareta, bp; Bł. Jana Wojciecha
Balickiego,
Świętych Chryzanta i Darii, męczenników

24 09 SB
25. 09 N

Znalezienia ciała Św. Klary z Asyżu
26. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Dzień Migranta i Uchodźcy Bł. Władysława z Gielniowa,

25.10
26.10

ŚR

26.09 PN

Świętych Kosmy i Damiana męczenników, Świętych Wawrzyńca
z Ruiz i Towarzyszy

Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy

27.10

CZ

27.09 WT

Św. Wincentego a Paulo prezbitera
Dzień Podziemnego Państwa Polskiego,
Światowy Dzień Turystyki
Św. Wacława męczennika, Barucha proroka
11. rocznica Święceń Biskupich abpa metropolity Grzegorza Rysia;
44. rocznica śmierci PapieŻa Jana Pawła I
Koronka na ulicach miast świata, o godz. 15.00 na
rogu Jana Pawła II i Pabianickiej

28.10

PT

29.10

SB

Św. Sabiny, Wincentego, Chrestyna, męczenników.
27 rocznica śmierci bpa Jana Wawrzyńca Kulika (1995);
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA.
Bł. Michała Rua, prezbitera
Zmiana czasu, przestawiamy zegarki z 3 na 2
31 NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
Bł. Dominika Collins, zakonnika i męczennika

28. 09 ŚR

29.09 CZ
30.09 PT

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW MICHAŁA GABRIELA I RAFAŁA, Racheli żony Jakuba
Św. Hieronima prezbitera i doktora Kościoła

30.10

WT

N

31.10. PN

Św. Anioła z Acri prezbitera;
Noc Świętych w bazylice archikatedralnej, godz. 19.00
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE
WRZESIEŃ 2022

Najwyższy,
wszechmocny i
dobry Panie,
Twoje są uwielbienie, chwała,
cześć i wszelkie
błogosławieństwo.
Tylko Tobie, o
Najwyższy, one
przynależą,
I żaden
śmiertelnik
nie jest
godzien
wymieniać
Twojego i
mienia
Św. Franciszek

POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

Aby synodalność stała się normalnym stylem pracy i działalMódlmy się, aby kara śmierci, ności Kościoła w Polsce.
która godzi w nienaruszalność
i godność osoby, została zniesiona
w
ustawodawstwie
wszystkich państw świata.

O zniesienie kary śmierci

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Abyśmy byli gotowi do codziennej modlitwy i ofiary za
nawrócenie
grzeszników
i
uświęcenie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej.

PAŹDZIERNIK 2022
POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA

O Kościół otwarty na wszystkich

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej
głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności.

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA

Aby osoby zaangażowane w
życie publiczne kierowały się w
swojej działalności Nauką

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Abyśmy nie od modlitwy różańcowej, stali na straży wiary w świecie, chroniąc jej
chrześcijańskich wartości.

Społeczną Kościoła.

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA RÓŻAŃCOWA
7 października
Pochwalony
bądź,
mój Panie,
ze wszystkimi
Twymi stworzeniami,
nade wszystko
z panem bratem
Słońcem,
bo jest on
lampą dnia
i nim rozświetlasz
naszą drogę.
Jakże on piękny,
promieniejący
i pełen blasku.
O Tobie,
o Najwyższy,
daje nam
wyobrażenie.

Św. Franciszek

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę
zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571
r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską.
Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel
Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, ze łzami w
oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej
swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto. Zobaczył ogromne floty, przygotowujące się do starcia. Nad nimi ujrzał Maryję, która patrzyła na niego spokojnym wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom,
a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się powstrzymać inwazję
Turków na Europę.
Zwycięstwo było ogromne. Po zaledwie czterech godzinach walki zatopiono sześćdziesiąt galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich, uwolniono dwanaście tysięcy chrześcijańskich galerników; śmierć poniosło 27 tys. Turków, kolejne 5 tys. dostało się do niewoli.
Pius V, świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej i zezwolił na jego obchodzenie w tych kościołach, w których istniały Bractwa Różańcowe. Klemens XI, w podzięce za kolejne zwycięstwo
nad Turkami odniesione pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. W
roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie "Królowo Różańca świętego - módl się za nami", a w dwa lata później zalecił, by w kościołach odmawiano różaniec
przez cały październik.
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powojenne współprojekty: Kościoła św.
Teresy czy Teatru Wielkiego.
W sierpniu 1929 roku zawiązuje się
komitet budowy naszego kościoła. 27 października bp. Tymieniecki dokonuje poświęcenia kamienia węgielnego. Ruszają
prace budowlane, nad którymi czuwa niezmordowany proboszcz Kajetan Nasierowski. Nakładem komitetu budowy ukazuje się kartka pocztowa, na której przedstawiona jest makieta przyszłej świątyni.
Pocztówki stanowiły cegiełki na budowę
kościoła. (zdjęcie powyżej).

ROK 1932
7 sierpnia 1932 roku bp Tymieniecki poświęcił kaplicę św. Teresy (obecnie MB
Częstochowskiej) W surowych murach
została odprawiona pierwsza Msza Święta.

Pamiątkowa pocztówka z okresu przedwojennego z modelem projektu kościoła św.
Franciszka z Assyżu autorstwa arch. Józefa Korskiego, z pieczątką: „Na pamiątkę
Pierwszej Komunii Świętej - Ks. Franciszek Psonka”. Był to drugi proboszcz naszej
parafii.

Początki

Historia budowy naszego kościoła ma
swój początek w 1913 roku, tuż przed
wybuchem Pierwszej Wojny Światowej.
Wtedy mieszkający w podłódzkiej wsi
Nowe Rokicie Zofia i Edmund Behmowie
ofiarowali nieruchomość pod budowę
kościoła. Zgodnie z życzeniem ofiarodawców miał on być poświęcony św.
Antoniemu z Padwy. Historia sprawiła
inaczej. Małżonkowie Behm byli właścicielami cegielni oraz ogrodu - parku Sielanka przy którym mieszkali od strony
Szosy Pabianickiej. Już wtedy (od 1901
roku) istniała linia tramwajowa do Pabianic i linia kolei obwodowej (od 1903 roku)
Łódź Kaliska - Łódź Chojny. Pałacyki,
które w bardzo zniszczonym stanie stoją
do dziś w parku „Sielanka” od strony
Pabianickiej należały do rodziny fabrykanta, właściciela przędzalni Koenigów.
Tuż za wiaduktem kolejowym nad Szosą
Pabianicką mieściła się Wiejska Elementarna Szkoła. Miejscowa ludność odczuwała dotkliwie brak świątyni. Jednak starania o uzyskanie zezwolenia na budowę
podjęte w latach 1913-1914 nie dały rezultatu. Władze carskie nie zatwierdziły
planów budowy. Potem wybuchła Pierwsza Wojna Światowa i trzeba było do
budowy kościoła czekać jeszcze 15 lat.

Zanim powstał Kościół
Zanim wrócono do tematu budowy naszego kościoła nastąpiły wydarzenia,
które miały duże znaczenie w historii
naszego miasta. Przede wszystkim koniec Pierwszej Wojny Światowej i odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Ale już w latach 1919-1921 młode
Państwo Polskie musiało walczyć ponownie w obronie świeżo odzyskanej niepodległości, a zwycięska bitwa Warszawska
przesądziła o naszym państwowym bycie.

W tym samym roku 1920 w dniu 10 grudnia
papież Benedykt XV eryguje Diecezję
Łódzką. Kościół św. Stanisława Kostki zostaje podniesiony do godności katedry, a
jego proboszcz ks. Wincenty Tymieniecki
otrzymuje w 1921 roku sakrę biskupią.
Nowy kościół będzie więc budowany w
innej rzeczywistości , w poszerzonych granicach Łodzi i w Diecezji Łódzkiej
W 1929 roku Bp Tymieniecki zwrócił się do
ks. Kajetana Nasierowskiego, kierownika
i kapelana szkoły głuchoniemych przy Pabianickiej 34 z propozycją podjęcia budowy
naszego kościoła. Propozycja została przyjęta. Ksiądz Nasierowski zostaje proboszczem nowo budującej się parafii. W tym
czasie na terenie powstającej parafii istniały
trzy kaplice. Jedna we wspomnianej szkole.
Druga w sąsiedztwie przyszłego kościoła w
budynku tzw. „Sienkiewiczów-ki”, w którym
Siostry Służebniczki kierowały wychowaniem osieroconych chłopców. Trzecia kaplica była w tzw
„Szkole na polu”,
przy obecnej ul.
Przyszkole, czyli
w budynku już
wtedy istniejącym
i
mieszczącym
dwie szkoły nr 42
- męską i 62 żeńską.

Budowa

Projektantem
naszego kościoła
był znany i ceniony architekt inż.
Józef Karski. Jego projekty to
min. Gmach Kurii
Biskupiej, wiele
kościołów,
min.
MB Zwycięskiej,
Sądu Okręgowego na pl. Dąbrowskiego, czy

26 sierpnia 1932 roku biskup Wincenty
Tymieniecki, ordynariusz diecezji łódzkiej
eryguje naszą parafię pod wezwaniem św.
Franciszka z Asyżu (Kościół nie mógł być
pod wezwaniem św. Antoniego, gdyż
wcześniej w 1924 roku wybudowano pod
tym wezwaniem kościół na Żubardziu)
9 października, w czasie uroczystości odpustowej Pasterz Diecezji konsekruje nowo zbudowaną świątynię.
Po latach oczekiwań i wielkich wysiłków
mieszkańcy Nowego Rokicia mieli wreszcie świątynię Pańską.
Oczywiście bryła kościoła nie wyglądała
jak na projekcie. Budowa zatrzymała się
na etapie bez dzwonnicy i ażurowej wieży
nad budynkiem kościoła. Zdjęcie poniżej
przedstawia fotografię i notatkę z gazety
"Łódź w Ilustracji", dodatku niedzielnego
"Kuriera Łódzkiego", z roku 1932. (http://
baedekerlodz.blogspot.com/2019/05/
koscio-rzymskokatolicki-pw-sw.html).
Na dokończenie budowy parafianie musieli czekać jeszcze długie lata do roku 1981.
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Fot. MN

Wygląd kościoła do roku 1980

Lata przedwojenne
i wojenne

Pierwsze nabożeństwa odbywały
się w bocznej kaplicy św. Teresy, gdyż
tam przeniesiony był ołtarz ze szkoły dla
głuchoniemych. Potem dopiero ustawiony
został w prezbiterium prowizoryczny ołtarz główny z wizerunkiem Matki Boskiej
Częstochowskiej. Dość szybko pojawiają
się ławy dla wiernych i niemal od początku rozwija się duszpasterstwo. Powstaje
asysta parafialna, koło ministrantów i
chór.
Wiosną 1933 roku pierwsze duże
grupy dzieci i młodzieży przystępują do
Pierwszej Komunii Św.
Od tego roku tradycją stają się wspólne
śniadania dla grup pierwszokomunistów.
Państwo
Behmowie,
właściciele
„Sielanki” i ofiarodawcy placu pod budowę kościoła wielokrotnie udostępniali
swój ogród na organizowanie tych śniadań i innych imprez, z których dochód
przeznaczany był na potrzeby kościoła.
W 1934 roku umiera nagle w wieku 63 lat biskup Wincenty Tymieniecki.
Nowym ordynariuszem diecezji łódzkiej
zostaje bp Włodzimierz Jasiński.
W 1935 rozpoczyna się budowa
plebanii. Już w kolejnym roku znajduje w
niej swoje pomieszczenie kancelaria parafialna i zamieszkują w niej księża.
15 sierpnia 1937 roku w wieku 49
lat umiera pierwszy proboszcz naszej
parafii Ks. Kajetan Nasierowski.
Kolejnym proboszczem 20 lutego
1938 roku zostaje ks. Franciszek Psonka, wcześniejszy proboszcz parafii NSJ
w Piotrkowie Trybunalskim. Od tego czasu rozwija się życie duchowe parafii. Powstają nowe wspólnotyTrzeci Zakon Św.
Franciszka, Caritas, Żywy Różaniec i
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Żeńskiej, późniejsza Akcja Katolicka.
Parafianie licznie brali udział w zorganizowanych pielgrzymkach kolejowych na
Jasną Górę. Także licznie i gorąco żegnali i witali pielgrzymów z Łódzkiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Procesjonalnie przeprowadzali powracających
pielgrzymów do naszego kościoła. Po
krótkim nabożeństwie utrudzeni pielgrzymi podążali do kościoła Matki Boskiej
Zwycięskiej.

Wybucha II Wojna Światowa. Ograniczone
zostaje życie religijne w kościołach. W
dniach powszednich nie wolno było odprawiać żadnych nabożeństw, jednak prace
związane z wykańczaniem wnętrza kościoła trwały. Wiosną 1940 roku parafia przystępuje do budowy wielkiego ołtarza. Na
plebani zostają namalowane dwa obrazy do
ołtarza głównego: obraz św. Franciszka (na
zdjęciu) i Wniebowzięcia NMP
W październiku 1941 roku został
aresztowany ks. Proboszcz i wraz z innymi
księżmi przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zamordowany
śmiercią męczeńską zmarł 20 maja 1942
roku.
W trakcie wojny w 1942 roku doszczętnie zdewastowane zostało wnętrze
kościoła, a budynek służył za magazyn.
Odbudowa zniszczeń trwała aż do 1982
roku.

Lata powojenne

W lutym 1945 roku bp Jasiński nominował
na proboszcza naszej parafii ks. Stanisława Szabelskiego. Miał on wtedy 71 lat i
czekał go ogrom prac po wojennych zniszczeniach. W prezbiterium ustawiony został

Obraz św. Franciszka
w głównym ołtarzu
(1940 rok)

kolejny prowizoryczny ołtarz z zachowanym szczęśliwie obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej (ten z 1932 roku). Wiele
prac budowlano remontowych, wstawianie
i szklenie wszystkich okien - to podstawowe prace w których ofiarnie pomagali parafianie. Od razu została powołana Rada
Parafialna. Dzięki jej aktywności w ciągu
roku pomalowano wnętrze kościoła, położono nową posadzkę, odremontowano
schody.
Kolejne dwa lata 1947-1949 to kolejne
realizacje inwestycyjne Rady współpracującej ściśle z proboszczem: Wybudowany
został nowy wielki ołtarz w prezbiterium i
na chórze zainstalowano 23-głosowe organy.
W między czasie w diecezji łódzkiej w
1947 roku nastąpiła zmiana ordynariusza.
Nowym pasterzem został bp Michał Klepacz i to on dokonał kolejnej zmiany naszego proboszcza. Ze względu na podeszły wiek przestał pełnić tę funkcję prałat
Szabelski, lecz pozostał w naszej parafii i
nadal mieszkał na plebanii.
22 września 1950 roku obowiązki
proboszcza w naszej parafii przejął ks. dr
Jan Fijałkowski desygnowany przez bpa
Michała Klepacza.
7 października 1951 roku - to kolejna uroczystość odpustowa w naszej parafii, podczas której bp K. Tomczak dokonał poświęcenia kolejnego nowego ołtarza Serca
Jezusowego nawiązującego stylem do
ołtarza głównego. W ołtarzu umieszczono
ocalałą z wojennej zawieruchy figurę
Chrystusa
Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte
to kolejne inwestycje parafialne: Ogrodzenie i otynkowanie kościoła, założenie centralnego ogrzewania, nowe żyrandole,
nowy ołtarz soborowy, nowe sale katechetyczne, gdyż rozbudowało się osiedle dookoła kościoła i przybywało mieszkańców.
Cały czas aktywnie działała Rada Parafialna i ofiarną pomoc świadczyły Siostry Służebniczki cały czas mieszkające naprzeciwko kościoła w tzw. „Sienkiewiczówce”.
4 listopada 1974 roku tłumy naszych parafian przywitały Matkę Bożą peregrynującą
w obrazie Jasnogórskim
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Wygląd kościoła do roku 1980

Odpust parafialny 1992r.
Od 1995 do 2008 roku regularnie
co miesiąc ukazuje się gazetka parafialna
Głos Franciszka (125 numerów) której
głównym redaktorem był ks. Proboszcz.
Rok 2007. Ostatnia jubileuszowa
inwestycja, tym razem na jubileusz 75lecia parafii to kolejne mozaiki na frontonie
kościoła: św. o. Pio, św. Faustyny, Jana
Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.
Dobiegła końca odbudowa naszego kościoła ze zniszczeń wojennych i doprowadzenie go do stanu zbliżonego do
pierwotnego projektu, unowocześnienie i
odnowienie instalacji i urządzeń ułatwiających pracę duszpasterską oraz nadających ładniejszy wygląd wizualny kościoła.
12 sierpnia 2008 roku zmarł po
kilkuletniej chorobie ks. Proboszcz Jan
Wiktorowski

Lata siedemdziesiąte
Kolejne lata rozbudowy i upiększania naszego kościoła to czas, gdy
proboszczem był ks. Jan Wiktorowski.
Objął on tę funkcję 8 grudnia 1974 roku.
3 października 1976 roku z racji
odpustu i 750-leciaśmierci św. Franciszka
z Asyżu nasza parafia wzbogaciła się o
relikwie swojego patrona.
W 1979 roku w kwietniu odbyło się poświęcenie trzech nowych dzwonów:
św. Franciszek, św. Józef
i św. Jan.
W grudniu tego roku bp Józef Rozwadowski poświęcił nowe tabernakulum —
wotum wdzięczności parafian za Polaka
na Stolicy Piotrowej..

Na zdjęciu widoczne jest stare tabernakulum.
Nowe do tej pory jest w ołtarzu

Jubileusze parafialne
Lata 1980-1982 to wykonanie wieży nad
kościołem z oświetleniem między kolumnami oraz 28 metrowy krzyż podświetlony neonem

Rok1992 - to rok kolejnego jubileuszu 60-ciolecia parafii i jubileuszowa parafialna pielgrzymka do Asyżu i Rzymu,
skąd zostało przywiezione Błogosławieństwo apostolskie od Jana Pawła II dla parafii (grudzień 1991), kolejne jubileuszowe
misje święte, pielgrzymka do Ziemi Świętej (kwiecień 1992), poświęcenie nowego
domu parafialnego i odpust z udziałem
biskupa Bohdana Bejze. W nowym domu
parafialnym znalazła się świetlica dla dzieci, zamieszkał kapelan szpitala Kopernika
oraz 6 Sióstr Służebniczek.

Nowe tysiąclecie

W kolejnym roku 1982 wykonana
została mozaika św. Franciszka na frontonie kościoła wg projektu i wykonania artysty
plastyka Stanisława Janiszewskiego naszego parafianina. Jubileuszowy rok 50-cio
lecia parafii zwieńczony został Misjami.
Wykonany został nowy krzyż misyjny. Niesiony podczas procesji na barkach 40-tu
parafian został ustawiony na placu od strony ul. Przyszkole na miejscu wcześniejszego, już zniszczonego krzyża. W przedsionku kościoła znajduje się mosiężna tablica
upamiętniająca złoty jubileusz parafii.
Rok 1983, to początek kolejnej inwestycji wykonania witraży. Zaprojektował je
ks. Tadeusz Furdyna, salezjanin, znany
artysta plastyk, wykonanie powierzono Salezjańskiej Pracowni Witrażowej w Lutomiersku. Zakończenie prac witrażowych
nastąpiło w 1986 roku.
W roku 1987 parafia przystąpiła do
budowy dzwonnicy, którą ukończono w
1988 roku. Przeniesiono do niej dzwony z
prowizorycznej dzwonnicy.
W latach 1989-1992 budowano nowy dom parafialny.

15 września 2008 roku funkcję
proboszcza w naszej parafii obejmuje ks.
kanonik Wiesław Dura.
Był proboszczem do osiągnięcia
wieku emerytalnego czyli do czerwca
2019 roku.
W tym czasie w 2012 roku wykonana została mozaika wewnątrz kościoła
obramowująca prezbiterium z wizerunkami
św. Jana Pawła II i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Ks. Proboszcz większy nacisk kładł
na pracę duszpasterską w parafii. Zapraszał wielu gości, którzy swym świadectwem przybliżali nas do Chrystusa. W
2010 roku wznowione zostało redagowanie i wydawanie gazetki parafialnej pod
nieco zmienionym tytułem Głos Świętego
Franciszka .
Ważnym wydarzeniem były Misje
Nawiedzenia związane z peregrynacją
obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w
dniach 17-18 marca 2010 roku, które zgromadziły liczne grono wiernych parafian.
Materialnym darem dla Matki Bożej było
odrestaurowanie przez członków Akcji
Katolickiej gablot, wyczyszczenie i upięcie
w nich licznych wot składanych na przestrzeni lat przez naszych parafian Matce
Bożej
Ciekawą propozycją ks. Proboszcza było zaproszenie 6 listopada 2011
roku zespołu muzycznego Duval, który już
po raz kolejny ubogacił liturgię swym śpiewem i dał świadectwo zawierające historię
szat i korony cudownego obrazu MB Jasnogórskiej

PO-

STR. 11
Kościół św. Franciszka z Asyżu. Jeden z najciekawszych przykładów modernistycznej architektury sakralnej w Łodzi. Sama bryła
kościoła najbardziej okazale prezentuje się w tylnej części. Proste,
sześcienne kształty są doskonale skomponowane z półkolistą absydą. Niestety, budynek od tej strony można podziwiać jedynie po
wejściu na teren kościoła. Od strony ulicy szczelnie zasłaniają go
ekrany dźwiękochłonne. Uwagę zwracają także dwa elementy
widoczne na froncie kościoła. Pierwszy to umieszczone na elewacji mozaiki. Ich wykonawcą był parafianin, artysta Stanisław Janiszewski. Przedstawiają św. Ojca Pio, św. Faustynę, Franciszka z
Asyżu oraz Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Drugi to wolno stojąca dzwonnica wybudowana w 1988 roku według projektu
Józefa Kabana.

Z DZIEJÓW
NASZEGO
KOŚCIOŁA (4)
Jest to też czas licznych pielgrzymek parafialnych krajowych i zagranicznych z aktywnym zaangażowaniem
członków Akcji Katolickiej.
W 2014 roku dzięki wysiłkom naszych
parafian z Domowego Kościoła powstała
strona
internetowa
naszej
parafii:
www.franciszek.org.pl
To też czas współpracy z katechetami i
udział dzieci w licznych konkursach parafialnych. Czas rozwijającej się Służby
Liturgicznej Ołtarza i czas rozwoju Chóru
parafialnego TON, który uświetniał swoim
śpiewem liturgię mszy świętych w naszym kościele.

Dużym wysiłkiem naszych parafian było
zaangażowanie w Światowych Dniach Młodzieży w lipcu 2016 roku. W sumie w naszej parafii gościło ok. 160 osób z Francji:
młodzieży, dwóch biskupów, kilku księży.
Większość z nich przyjmowanych była w
domach naszych parafian i w domu parafialnym.
W 2017 roku w marcu Ojcowie Jezuici prowadzili w naszej parafii Misje Miłosierdzia Bożego. Bardzo bogaty tygodniowy
program Misji codziennie gromadził licznych parafian często na kilku w ciągu dnia
nabożeństwach.
Wprowadzone zostały na stałe czwartkowe
Adoracje Najświętszego Sakramentu i od
2017 roku Nabożeństwa Fatimskie z procesją z figurą Matki Bożej.

Ostatnie lata

Od lipca 2019 roku nowym proboszczem naszej parafii został ks. Robert
Kaczmarek. Pierwsze lata pełnienia funkcji proboszcza zbiegły się z trudnym czasem pandemii Covida i związanym z tym
ograniczeniem ilości wiernych w kościele.
Ksiądz Proboszcz mimo kłopotów z tym
związanych kontynuuje prace swych poprzedników pomnażając duchowy i materialny dorobek parafii.
Radością dla parafian jest to, że od
dwóch lat staraniem Ks. Proboszcza w
naszej parafii pracują siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Mały Franciszek
Pochwalony
bądź,
mój Panie,
przez matkę
naszą Ziemię,
która nas żywi
i utrzymuje,
wydając
wszelki owoc,
barwne kwiaty
i zioła.
Św. Franciszek

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Drogie Dzieci,
Kochane Dzieci, Wakacje już za Wami, i zapraszam Was do kolejnego konkursu pod hasłem:
„Moja Parafia”
Nasza parafia św. Franciszka z Asyżu obchodzi swój jubileusz 90 lat istnienia. Rocznica ta przypada w uroczystość Odpustu parafialnego 4 października. Tego dnia spotkamy
się w naszym kościele parafialnym wspominając naszego patrona, świętego biedaczynę z
Asyżu. Zachęcam wszystkich do przeczytania jego modlitwy Pieśni Słonecznej, której
fragmenty znajdziecie w naszej gazetce.
A w październiku jak co roku robimy różańce, które znajdą się na wystawie w naszym
kościele na zakończenie października - miesiąca Różańca Świętego.
Pozdrawiam Was i czekam na Wasze wszystkie prace plastyczne lub literackie i
różąńce do końca października. Czekają na Was liczne nagrody.
Wasz Anioł
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Odwiedziny Sióstr
Misjonarek Świętej Rodziny

Nabożeństwo
i procesja Fatimska
13.08.2021

