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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy parafianie i sympatycy naszej parafii i naszego "Głosu św. Franciszka".
Już czas wakacji i urlopów, dzieci i młodzież mają wakacje. 24 czerwca odebrali swoje świadectwa i nagrody, dorośli jadą na urlop.
Mamy czas wakacyjny, jakie te dni, tygodnie będą; zobaczymy, sami się przekonamy. Życzę
wszelkiego dobra zdrowia i błogosławieństwa Bożego na czas odpoczywania.
Myślami wybiegamy: niech te wszystkie trudne sprawy się skończą. Modlimy się o pokój na Ukrainie, o zaniechanie wojny przez Rosję. Niech Polacy troszczą się o zgodę i jedność,
chodzi mi o polityków aby pamiętali że historia ich oceni. Bo można zapisać się pozytywnie i
negatywnie w historii. Można być bohaterem i można być agresorem; wzorem i anty wzorem.
Niech czas wakacji będzie dobrze wykorzystany przez Was moi drodzy parafianie,
pamiętając że nie jest to czas odpoczynku od Boga.
Piękno stworzenia niech pobudza do bliskości z Bogiem, a Boża Opatrzność niech czuwa nad Nami.
Ks. Robert

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:
Kościół
narodził się
w rodzinie
i składa się
głównie
z rodzin

… Małżeństwo jest dokonaniem odważnego
wyboru: decydujemy się nie wykorzystywać swojej
wolności wyłącznie dla siebie, ale by miłować osoby,
które Bóg postawił obok nas. Rodzina nie składa się z
«planet» poruszających się każda po własnej orbicie,
ale jest miejscem spotkania, dzielenia się, wychodzenia ze swoich ograniczeń, aby przyjąć drugiego człowieka i być blisko niego. Jest to pierwsze miejsce, w
którym człowiek uczy się kochać” … Potwierdzając
piękno rodziny, czujemy zarazem, bardziej niż kiedykolwiek, że musimy jej bronić. Nie pozwólmy, aby
została ona skażona truciznami egoizmu, indywidualizmu, kultury obojętności i odrzucenia, i w ten sposób
utraciła swoje «DNA», którym jest gościnność i duch służby ...Nie chrońcie swoich dzieci
przed wszelkimi najmniejszymi trudnościami i cierpieniami, ale starajcie się przekazać im
umiłowanie życia, rozpalić w nich pragnienie odnalezienia swojego powołania i podjęcia wielkiej misji, którą zaplanował dla nich Bóg”
X Światowe
(Papież na zakończenie kongresu duszpastersko-teologicznego w ramach X Światowego SpoSpotkanie
tkania Rodzin. 25.06.2022 ; https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-06)
Rodzin
w Rzymie

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA:

Relacje
między nami
w domu są
przestrzenią,
w której Bóg
się objawia.
Bóg,
który jest
Miłością!

Nam się nie raz wydaje, żeby nasz dom był przestrzenią
wzrostu dla członków naszego domu, to trzeba by o wiele rzeczy zadbać, a Nazaret pokazuje, że nic nie jest potrzebne! Potrzebna jest prawdziwa, sensowna, piękna relacja między
wszystkimi, którzy tworzą ten dom. To jest przestrzeń wzrostu, to jest ta świątynia. Relacje między nami w domu są przestrzenią, w której Bóg się objawia. Bóg który jest Miłością! …
Każdy z nas tworzy jakiś dom, więc można sobie zadać takie
pytanie: czy te domy, które my tworzymy są rzeczywiście świątyniami? Czy będąc świątyniami, są przestrzenią, gdzie każdy
może wzrastać nie tylko w latach – o to jest naturalne - ale w
mądrości. To, co jest niesłychanie piękne –rośniemy też w łasce u Boga. W tej przestrzeni naszego domu Bóg się objawia ze swoją mocą, miłością i łaską.
https://www.archidiecezja.lodz.pl
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Kalejdoskop wydarzeń parafialńych
Maj i czerwiec w naszej parafii obfitowały w wydarzenia, w których coraz liczniej uczestniczyli nasi parafianie. Odbywały się tradycyjnie nabożeństwa majowe i czerwcowe. Grupy dzieci przystąpiły do swojej I Komunii Świętej. Przy prezbiterium, na ścianach pod mozaikami pojawiły się nowe banery nawiązujące treścią do
tajemnicy Ciała i Krwi Pana Jezusa. Rozpoczęły się też nabożeństwa fatimskie, które odprawiane są każdego 13
dnia miesiąca, od maja do października (zdj. na str. 12).
16 czerwca w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbyła się jak co roku tradycyjna procesja z Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Ołtarze rozmieszczone były na czterech ścianach kościoła skierowane na wschód, zachód, północ i południe. Były to ołtarze Asysty parafialnej, ministrantów, Żywej Róży
oraz Akcji Katolickiej. Podczas procesji czuliśmy wreszcie atmosferę normalności, bez pandemicznych ograniczeń. Choć procesja nie wyszła jeszcze w tym roku na ulice naszej parafii, lecz podążaliśmy za Jezusem wokół
kościoła, to czuło się uroczysty i podniosły nastrój. Tworzyli go przede wszystkim licznie zgromadzeni parafianie. Procesja uformowana była przez chorągwie, Panie z Kółka Różańcowego niosły różaniec, Siostra Paula
przygotowała dziewczynki sypiące płatki kwiatów przed Najświętszym Sakramentem. Tak przechodziliśmy ze
śpiewem wspomaganym przez pana organistę i scholę do czterech ołtarzy, które w tym roku również były odmienione. Nowe stelaże z nowymi fotografikami tworzącymi tło do ołtarzy udekorowane były kwiatami ułożonymi w piękne bukiety przez Siostrę Wiolettę . Ewangelie przy każdym z ołtarzy nie były czytane, lecz odśpiewane przez Księdza Radosława. Całej procesji przewodniczył, niosąc Najświętszy Sakrament Ks. Proboszcz
Robert Kaczmarek (zdj. na str. 11 i 12). Dopisała też piękna słoneczna pogoda.
Powróciliśmy również do tradycji pielgrzymkowej w naszej parafii. Odbyły się dwa wyjazdy autokarowe
z Akcją Katolicką. Jeden, w godzinach popołudniowych, w Boże Ciało - do Spicymierza, parafii słynącej z
układania kwiatowych dywanów na całej trasie procesji (zdj. str 2). Drugi, 18 czerwca - na Jasną Górę i do Gidl
(zdj. str. 2). Należy również wspomnieć o kontynuowaniu w pierwsze niedziele miesiąca czuwań z adoracją
Najświętszego Sakramentu, prowadzonych również przez Ks. Radosława i Scholę „Obdarowani” (zdj. powyżej). Natomiast owocem ankiety przeprowadzonej w ramach Synodu Powszechnego na gruncie parafialnym są
Spotkania Biblijne prowadzone co drugi czwartek również przez Ks. Radka Krycha.
MM

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
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Okładka: Wizerunek Matki Bożej z głównego ołtarza w naszym kościele - obraz „Maryja Niepokalane Poczęta” Bartolome Murillo - Zdjęcia: Krystyna Gajdka, Jadwiga Wągrowska, Maria Mazurkiewicz, https://archidiecezja.lodz.pl i inne.
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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 MAJU I CZERWCU 2022
Odeszli do Pana…
Zbigniew Jurek, Władysław Krauze, Mirosława Połeć, Grażyna Janiszewska, Elżbieta Szyler, Marian Świderski, Ryszard Kepler, Włodzimierz
Gmach, Waldemar Podomski, Krystyna Hołówko, Włodzimierz Kowalczyk, Barbara Smela, Iwona Machnikowska, Marianna Mastalerz, Ewa Rutkowska, Wacław Misiak, Elżbieta Kucharska, Rafał Olesiński, Aniela Pawlicka, Lucja Rychlewska, Marian Wączek, Teresa Kamińska, Karolina Derlatka, Władysława Król, Jacek Langner, Leszek Lisiewicz, Stanisław Stępniewski, Elżbieta Jędrasik.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Mocą Chrztu Świętego przez polanie wodą
do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:
Gabriela Natalia Jakubowska, Natalia Magdalena Łuczak, Lilianna Emilia Butkiewicz,
Stanisław Król, Emma Włodarczyk, Nicole Braža, Rozalia Dargiel, Franciszek Jabłoński, Jan Wojciech Rosiński, Zofia Róża Lechowicz, Mikołaj Filip Wawrzyniak, Borys
Bartłomiej Kryster, Michał Rafał Haski, Natalia Nadia Frączek, Emilia Katarzyna Wojciechowska, Paweł Marcin Tomaszewski, Igor Michał Litke.

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
Tomasz Pietruszka i Iwona Marczewska, Bartosz Gruszczyński i Anna Szmigielska,
Sebastian Koligat i Aleksandra Walczak, Arkadiusz Kołodziejczak i Kinga Prokopiak,
Michał Kobyłt i Aneta Knop.
Życzymy udoskonalania się we wzajemnej miłości, umacniania
nierozerwalnej jedności i uświęcania na drodze do wieczności.

MSZE ŚWIĘTE
NABOŻEŃSTWA

W LIPCU I SIERPNIU

DNI POWSZEDNIE ..………………..... …………... 7.30; 18.00
SOBOTY…………………………...………………... 7.00; 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA …….......7.30; 9.30 11.00 12.30; 19.30
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU
z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki ……………………………....18.00
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 – 18.00
•
Koronka do Miłosierdzia Bożego………………….……..……. 15.00
•
Modlitwy do św. Franciszka i zakończenie Adoracji….…….. 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

LIPIEC
1.07 PT

2.07 SB

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

SIERPIEŃ

WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA

I piątek miesiąca
Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa,
Św. Ottona z Bambergu biskupa
I sobota miesiąca
Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej,
Kodeńskiej, Licheńskiej

1.08 PN

Św. Alfonsa Marii Liguoiriego, biskupa i doktora Kościoła, Bł. Aleksego Sobaszka, prezbitera i męczennika, z grona
108 polskich męczenników II wojny świat.
78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Msza św.
w bazylice archikatedralnej, g. 12.00
78 rocznica śmierci Sł. Bożego Ks. Tadeusza Burzyńskiego
Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów
Św. Euzebiusza z Varcelli, biskupa, św. Piotra Juliana Eymarda
prezbitera, Bł. Augusta Czartoryskiego prezbitera
odpust zupełny Porcjunkuli ,
26. rocznica śmierci śp. Bp Józefa Rozwadowskiego (1996) Msza św. w archikatedrze- godz. 18.00
Św. Jana Marii Vianneya, prezbitera.
I czwartek miesiąca
Bł. Henryka Krzysztofika, prezbitera i męczennika, z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.
I piątek miesiąca.
Rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki NMP. 51. rocznica
śmierci śp. Bp Jana Fondalińskiego (1971)

14. NIEDZIELA ZWYKŁA.
Niedziela miesięcznej adoracji NS

3.07. N

Św. Tomasza Apostoła
Św. Elżbiety Portugalskiej, królowej, bł. Piotra Jerzego
Frassatiego, tercjarza

4.07 PN
5.07. WT

Św. Antoniego Marii Zaccari, prezbitera; Św, Marii
Goretti, dziewicy i męczennicy

6. 07

Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.
Dzień patronalny Apostolstwa Chorych

ŚR

7. 07 CZW

I czwartek miesiąca Bł. Benedykta XI

3. rocznica uroczystego objęcia naszej parafii
przez Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka

9. 07 SB

Św. Jana z Dukli,
Świętych małżonków Akwili i Pryscylli
Świętych Zhao rong, prezbitera i Towarzyszy, Św. Weroniki Giuliani, Bł. Fidelisa Hieronima Chojnackiego
zakonnika i męczennika, błogosławionego z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.

10. 07 N

15. NIEDZIELA ZWYKŁA .

8. 07 PT

Św. Antoniego Peczerskiego, opata,
11.07 PN

Św. Benedykta opata, patrona Europy

12.07 WT

Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i
męczennika

13. 07 ŚR

Św. Św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników, Bł. Marianny Biernackiej, męczennicy, patronki
teściowych i synowych, bł. z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.
64. rocz. święceń kapłańskich abp seniora Władysława Ziółka
Nabożeństwo Fatimskie

14. 07 CZW

Św. Kamila de Lellis, prezbitera, św. Franciszka Solano,
św. Henryka cesarza

15. 07 PT

Św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, Bł.
Antoniego Beszty-Borowskiego, prezbitera i męczennika
błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II
wojny światowej.

16. 07 SB

NMP z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej

17. 07 N

16. NIEDZIELA ZWYKŁA Św. Aleksego Wyznawcy

18.07 PN

Św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

19.07 WT

Bł. Hermana Stępnia prezbitera i męczennika, Bł. Achillesa Puchały prezbitera i męczennika

20. 07 ŚR
21. 07 CZW

Bł. Czesława, prezbitera;
Św. Wawrzyńca z Brindisi prezbitera i doktora Kościoła,
św. Apolinarego biskupa i męczennika

22. 07 PT

ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY

23. 07

ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY SZWEDZKIEJ, ZAKONNICY, PATRONKI EUROPY, Bł Krystiana Gondka, prezbitera i męczenni-

SB

ka, błogosławionego z grona 108 polskich męczenników
II wojny światowej.

2.08. WT

3. 08

ŚR

4. 08
CZW
5. 08 PT

6. 08

SB

7. 08 N

8.08 PN
9.08 WT
10. 08

ŚR

11. 08 CZW
12. 08 PT

13. 08

SB

14. 08 N

15.08 PN

16.08 WT
17. 08
ŚR
18. 08 CZW
19. 08 PT
20. 08
SB
21. 08 N

22.08 PN

24. 07 N

Św. Kingi, dziewicy

25.07 PN

17. NIEDZIELA ZWYKŁA Św. Jakuba Starszego Aposto-

23. 08 WT

Św. Św. Joachima i Anny, rodziców NMP
Dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom, emerytom.
Św. Celestyna I, Bł. Marii Magdaleny Martinengo, Bł.
Marii Klemensy od Jezusa Ukrzyżowanego (Heleny Staszewskiej), zakonnicy i męczennicy błogosławionej
z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.

24. 08 ŚR

ła, Św. Krzysztofa, męczennika
Dzień Kierowców Pojazdów Mechanicznych. Błogosławieństwo pojazdów.
26. 07 WT
27. 07 ŚR

28. 07 CZW

Św. Salberiusza Szarbela Makhlufa, prezbitera, Św. Wiktora I, Bł. Marii Teresy Kowalskiej, dziewicy i męczennicy, błogosławionej z grona 108 polskich męczenników II
wojny światowej.

29. 07 PT

Świętych Marty, Marii i Łazarza

30. 07

Św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła, Bł.
męczenników z Zakonu Bonifratrów

SB

31. 07 N

25. 08 CZW
26. 08 PT

Św. Ludwika, św. Józefa Kalasantego
UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
Święto patronalne Pomocników Maryi Matki Kościoła

27. 08 SB
28. 08 N

Św. Moniki
22. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,
Bł. Alfonsa Marii Mazurka, prezbitera i męczennika, z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.
Święto Polskiego Lotnictwa
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Bł. Dominika Jędrzejewskiego, prezbitera i męczennika, z grona
108 polskich męczenników II wojny światowej.
Rebeki, żony Izaaka, Przebicie serca św. Teresy od Jezusa,
Św. Nikodema, Św. Józefa z Arymatei,
Dzień Solidarności i Wolności obchodzony w rocznicę porozumień sierpniowych 1980 roku

29.08 PN

18. NIEDZIELA ZWYKŁA

Św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, Bł. Michała Oziębłowskiego, prezbitera i męczennika. błogosławionego
z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO. I sobota miesiąca
Bronisława Kostkowskiego, męczennika, z grona 108 polskich
męczenników II wojny światowej.
44. rocznica śmierci Św. papieża Pawła VI (1978)
19. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Sykstusa II, papieża i Towarzyszy, św. Kajetana , prezbitera, Bł. Edmunda Bojanowskiego założyciela zgromadzenia
zakonnego Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej, Bł. Tadeusza
Dulnego, męczennika, z grona 108 polskich męczenników II
wojny światowej.
Św. Dominika, prezbitera, Bł. Włodzimierza Laskowskiego,
prezbitera i męczennika, z grona 108 polskich męczenników II
wojny światowej.
ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYżA, DZIEWICY I
MĘCZENNICY, PATRONKI EUROPY
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA DIAKONA I MĘCZENNIKA.
Bł. Edwarda Grzymały, prezbitera i męczennika, z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.
88. rocz. śmierci śp. bp Wincentego Tymienieckiego (1934)
Św. Klary, dziewicy
Św. Joanny Franciszki de Chantal, zakonnicy,
Bł. Józefa Straszewskiego, prezbitera i męczennika, Bł. Floriana
Stępniaka, prezbiter i męczennika - błogosławionych z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.
14 rocznica śmierci śp. ks. Jana Wiktorowskiego byłego
proboszcza naszej parafii
Świętych Poncjana, papieża i Hipolita, prezbitera.
Nabożeństwo Fatimskie
19. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Maksymiliana Marii Kolbe, prezbitera i męczennika
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP . Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów
Dzień Wojska Polskiego.
85. rocz. śmierci śp. Ks. Kajetana Nasierowskiego (1937),
pierwszego proboszcza naszej parafii
102 rocz. Cudu nad Wisłą.Msza św w katedrze godz. 9.30
Św. Stefana Węgierskiego, króla
Św. Jacka, prezbitera
Bł Sancji Szymkowiak
Św. Jana Eudesa, prezbitera
Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
21. NIEDZIELA ZWYKŁA
Św. Piusa X, papieża, Bł. Brunona Zembola, zak. i męcz. z grona
108 polskich męczenników II wojny świat.
Wyrusza 97. Piesza Łódzka Pielgrzymka na Jasną Górę - Msza
Św. o godz. 6.00 w kościele MB Zwycięskiej
NMP Królowej,
Bł. Franciszka Dachtery, prezbitera i męczennika, błogosławionego z grona 108 polskich męczenników II wojny światowej.
Św. Róży z Limy, dziewicy
Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, znany
również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki – święto
zaproponowane przez Parlament Europejski w rocznicę podpisania
Paktu Ribbentrop-Mołotow.
ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
Błogosławionych z Poznańskiej Piątki: Czesława Jóźwiaka,
Edwarda Kźmierskiego, Edwarda Klinika, Franciszka Kęsy,
Jarogniewa Wojciechowskiego, błogosławionych z grona 108
polskich męczenników II wojny światowej.
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31.08 ŚR

STR. 7
Z dalekiej Fatimy donośnie
brzmi dzwon.
Zjawienie Maryi
ogłasza nam on

Śpieszymy więc
wszyscy wśród
zmartwień i
trosk. By w ręce
Twe złożyć niepewny nasz los.

Dziewica przecudna w koronie dębu. Jej
płaszcz jak
śnieg biały, różaniec w ręku.

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA MIESIĄCE
LIPIEC 2022
POWIERZONA PRZEZ
PAPIEŻA FRANCISZKA
Za osoby starsze
Módlmy się, w intencji osób
starszych, które są korzeniami
i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w
przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają w tej intencji codziennie jedną
wyznaczoną dziesiątkę różańca

KRUCJATA MODLITWY
W INTENCJI
OJCZYZNY I KOŚCIOŁA
Za dzieci i młodzież przebywające na wakacjach, aby
doceniali wartość bezpośrednich kontaktów międzyludzkich oraz spotkania z
pięknem przyrody.

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Abyśmy nie umierali dla siebie,
lecz oddawali swe życie dla
bliźnich, tak jak uczył to św.
Maksymilian Maria Kolbe, dając tym przykład rycerskiej wiary i miłości.

SIERPIEŃ 2022

POWIERZONA PRZEZ
KRUCJATA MODLITWY
PAPIEŻA FRANCISZKA
W INTENCJI
Za małych i średnich przedOJCZYZNY I KOŚCIOŁA
siębiorców
Módlmy się aby mali i średni
przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodar- Członkowie Krucjaty z naszej
czym i społecznym, znaleźli parafii modlą się w wyznaczonych
środki niezbędne do kontynuo- godzinach 19 dnia każdego miewania swojej działalności w
służbie społeczności, w których żyją.

RYCERSTWO
NIEPOKALANEJ
Aby nieustannie służąc Niepokalanej, naszemu ideałowi każdym swym czynem, myślą i
słowem - zachęcali wszystkich
do wstąpienia w szeregi Jej
Rycerstwa

Ave, Ave, Ave,
Maryja!

Nowa dynamika pracy ruchów

Pandemia dobiegła końca, choć nadal powinniśmy zachować ostrożność. Członkowie ruchów
wracają do normalnej pracy apostolskiej i formacyjnej. Przybył nam nowy obszar apostolstwa
pomoc Ukraińcom. Wszystkie te doświadczenia budzą w nas nowy zapał do działania. Dużą pomocą stały się spotkania synodalne organizowane przez ruchy. Oby ten nowy powiew Ducha i
przypływ energii był trwały i nieustannie pogłębiany.
(Serwis ORRK nr 145, Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich)

Paulina Jaricot
poświęciła życie
dla dzieła misji oraz
powstania ruchu
Żywego Różańca
Nabożeństwa
Fatimskie
odbywają się
od maja
do października
zawsze 13 dnia
miesiąca

GŁOS

ŚWIĘTEGO

Paulina Jaricot, pochodząca z Lyonu
świecka, oddała całe swoje życie, aby pomagać dziełu misyjnemu – przypomniał ks. Marcin
Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. W niedzielę 22 maja w
Lyonie odbyła się beatyfikacja założycielki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i założycielki ruchu Żywego Różańca.
Ks. Maciej Będziński zwraca uwagę, że bez charyzmatu, modlitwy i zaangażowania
Pauliny Jaricot nie byłoby struktur Papieskich Dzieł Misyjnych. Dodał, że beatyfikacja
Francuzki zmarłej w 1862 roku będzie z pewnością umocnieniem misyjnego zaangażowania
Kościoła.
Ks. Michał Kacprzyk, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary,
zwraca uwagę, że życie Pauliny Jaricot pokazuje, iż każdy może zaangażować się w misje.
„Dziękujmy Bogu za kolejną orędowniczkę w niebie, która pokazuje nam, że misje są elementem życia wiary każdej i każdego z nas” – mówi kapłan.
(Serwis ORRK nr 145, Biuletyn liderów i asystentów ruchów oraz stowarzyszeń katolickich)
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NUMER 129

Sierpień jest miesiącem
pielgrzymkowym
Z wielu miejsc w Polsce w różnych terminach
wyruszają piesze pielgrzymki na Jasną Górę i
do wielu innych maryjnych sanktuariów. W
czerwcu odbyło się spotkanie dyrektorów pielgrzymek diecezjalnych w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Rozmawiano o roli pielgrzymowania w Polsce i na
świecie, intencjach pątników oraz o sytuacji
organizatorów pielgrzymek. Postanowiono, że –
zgodnie z sugestią Głównego Inspektora Sanitarnego – zachowane zostaną wymagane w sytuacji popandemicznej minima sanitarne, ale organizacja pielgrzymek powróci do formuły sprzed epidemii.
21 sierpnia wyruszy też 97 Piesza Pielgrzymka Łódzka na Jasną Górę.
Polskie pielgrzymki w swojej liczebności i różnorodności wracają po pandemii i jej obostrzeniach do pełnego wymiaru. Polska pozostaje nadal absolutnym ewenementem pieszego pielgrzymowania. “Pielgrzymek
na taką skalę, w takiej liczbie uczestników i o tak dużej liczbie tras na świecie nie ma”- zauważa bp Krzysztof Zadarko Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. W Polsce jest ok. 800 sanktuariów, z czego 550 to sanktuaria maryjne, 160 sanktuariów poświęconych błogosławionym i świętym,
ponad 100 sanktuariów Pańskich (Miłosierdzia Bożego, kultu Męki Pana Jezusa, cudów eucharystycznych). Biskup przypomniał, że największym i najliczniej odwiedzanym polskim sanktuarium jest oczywiście Jasna Góra, którą od wieków opiekują się ojcowie paulini. Przed pandemią docierało tam ok. 5 mln
pielgrzymów rocznie. Pandemia doprowadziła do tego, że ich liczba spadła drastycznie, do ok. 2 mln. To
duży spadek, ale od ok. pół roku liczba pielgrzymów rośnie.
Coraz częściej organizowane są też pielgrzymki śladami św. Jakuba, zmierzającymi do sanktuarium w
Santiago de Compostela. Z powodu pandemii Rok Jakubowy został przedłużony o jeden rok (obecny), ponieważ do hiszpańskiego sanktuarium przybyło znacznie mniej pątników niż zwykle. W Polsce jest 7,5 tys.
kilometrów dróg św. Jakuba. Zdaniem bp. Zadarki to także świadczy o polskim fenomenie pielgrzymowania, którego gdzie indziej trudno szukać, może poza Francją i Hiszpanią, będącymi pod względem jakubowych tras w czołówce. Polska ma tych szlaków 36.

85 rocznica śmierci pierwszego proboszcza
naszej parafii śp. Ks. Kajetana Nasierowskiego
Urodził się 7 sierpnia 1889 roku w Konopnicy pod Lublinem. Wyświęcony 11 lutego 1912 roku w Warszawie. Był specjalistą w zakresie języka migowego i założycielem szkoły dla dzieci głuchych w
Łodzi. Funkcję proboszcza naszej parafii pełnił w latach 1932-1937.
Jednak wcześniej w latach 1926-1932 był faktycznie duszpasterzem
mieszkańców Nowego Rokicia, którzy uczestniczyli w odprawianych przez niego mszach św. i nabożeństwach w kaplicy Szkoły dla
Głuchoniemych, która wtedy znajdowała się przy ul. Pabianickiej
34. Ksiądz Nasierowski był dyrektorem i kapelanem tej szkoły. Jemu też biskup Wincenty Tymieniecki w 1929 roku zlecił budowę naszego kościoła. 4 września 1932 roku Biskup Ordynariusz erygował
naszą parafię, a 9 października dokonał konsekracji kościoła.
Główny budowniczy naszej świątyni ks. Kajetan Nasierowski został pierwszym jej proboszczem. Zmarł w wieku 48 lat, na nowotwór, po kilku miesięcznej chorobie, 15 sierpnia 1937 roku. Pochowany został na cmentarzu pw. Św. Józefa w Łodzi.

STR. 9

Jan z Dukli,

święty, który ocalił Lwów
Wspomnienie - 8 lipca

We wrześniu 1648 r. strach padł na mieszkańców Lwowa. Po zdumiewających, a zarazem przerażających wieściach o kolejnych klęskach wojsk Rzeczypospolitej pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami miasto obiegła wiadomość,
że w jego kierunku podąża ogromna armia Bohdana Chmielnickiego wspierana
przez ordę tatarską. Po rozgromieniu wojsk hetmańskich nie można już było liczyć na żadną pomoc. Otoczone starymi murami miasto rozpaczliwie przygotowywało się do walki. W świątyniach wznoszono modlitwy do Boga, w Jego interwencji widząc jedyną drogę ratunku…
Miejscem szczególnie gorących modłów o ocalenie stał się kościół oo. Bernardynów, a w
nim grób słynącego cudami zakonnika, który w mieście spędził ostatnie lata swego świątobliwego życia – Jana z Dukli. Bernardyński klasztor wybrano także jako miejsce narad
wojennych. Modlitwy zostały wysłuchane, po przeprowadzeniu kilku szturmów na mury
miasta Chmielnicki odstąpił od oblężenia zadowalając się sutym okupem. Nikt nie miał
wątpliwości, że swoje ocalenie Lwów zawdzięczał orędownictwu sługi Bożego Jana z Dukli.
Wdzięczni mieszkańcy urządzili uroczystą procesję do grobu zakonnika. Tam złożono wotum – srebrną tablicę z wyrytym na niej widokiem miasta, ponad którym unosił się zatopiony w modlitwie wstawienniczej bernardyn.

Kim był swięty protektor Lwowa?
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

Niestety współcześni Jana z Dukli nie zadbali o utrwalenie szczegółów z jego życia. Z okresu dzieciństwa i
młodości wiemy niewiele. Przyjmuje się, iż przyszedł na świat około roku 1414 r. w Dukli, w rodzinie
mieszczańskiej. Gdy dorósł, postanowił wybrać życie pustelnicze, toteż wybrał na mieszkanie odludne
miejsce w okolicach rodzinnej Dukli – pokryte lasem wzgórze Zaśpit, by w samotności oddawać się modlitwie i pracy. Potem postanowił jednak wstąpić do klasztoru. Dwudziestokilkuletni były pustelnik skierował
swe kroki do klasztoru w Krośnie. Po nowicjacie i złożeniu profesji zakonnej odbył studia kanoniczne i został wyświęcony na kapłana. Musiały to być studia solidne, gdyż Jan został od razu powołany na urząd
kaznodziei. Przez szereg lat piastował także obowiązki gwardiana, czyli przełożonego klasztoru: w Krośnie
i we Lwowie. Wreszcie powierzono mu urząd kustosza kustodii, czyli całego okręgu lwowskiego. Po złożeniu tego urzędu ponownie zlecono mu urząd kaznodziei we Lwowie. Coraz bardziej odczuwał jednak niezadowolenie z poziomu życia duchowego wspólnot klasztornych, wśród których się obracał. Z sympatią więc
powitał przeszczepienie na grunt Polski nowej gałęzi zakonu franciszkanów - obserwantów, zwanych w
naszym kraju bernardynami. Bernardyni przywiązywali wielką wagę do przestrzegania reguły. Św. Jan
zapragnął do nich dołączyć.

Święty podstęp
Spodziewając się utrudnień ze strony ceniących swego świątobliwego współbrata przełożonych, ojciec Jan
uciekł się do podstępu. Z Czech przybył do Lwowa prowincjał franciszkanów konwentualnych, któremu
podlegał Jan. Poprosił prowincjała, by zezwolił mu wstąpić do obserwantów. Według relacji miejscowej
tradycji prowincjał, sądząc, że Jan chce odwiedzić kogoś w konwencie obserwantów, chętnie się zgodził.
Kiedy zaś spostrzegł swoją pomyłkę, nie mógł już zmusić o. Jana do powrotu. Było to prawdopodobnie w
roku 1463.

Śpowiedńik, kazńodzieja, pokutńik …
W nowej wspólnocie św. Jan nie pełnił już żadnych funkcji administracyjnych. Skupił na modlitwie, ćwiczeniach duchownych oraz posłudze spowiednika i kaznodziei. Był wielkim czcicielem Bożej Rodzicielki. Był
wielkim propagatorem modlitwy. Zachęcał do niej wiernych i sam układał modlitwy na różne okazje. Pracy
kaznodziejskiej nie zaniechał nawet po utracie wzroku. W ostatnich latach życia sędziwy Jan z Dukli musiał
zmierzyć się z kolejną słabością ciała. Oprócz utraty wzroku doskwierały mu owrzodzone nogi. Umarł 29
września 1484 r., po odmówieniu wraz z braćmi psalmów pokutnych.

Zadziwiające cuda
Współbracia oraz mieszczanie lwowscy byli świadomi, że żył wśród nich święty człowiek. Zaraz po śmierci
zaczęli zwracać się do niego o wstawiennictwo u Boga. Już w 1485 r. za przyczyną Jana z Dukli z ciężkiej
choroby został uleczony gwardian lwowski, a po 10 latach ślepoty wzrok odzyskała pewna mieszczka. W
aktach beatyfikacyjnych znaleźć można zadziwiająco liczne świadectwa nawet o wskrzeszeniach zmarłych.
Liczne łaski, otrzymywane za pośrednictwem sługi Bożego, ściągały do jego grobu nie tylko katolików, ale
także prawosławnych i Ormian. Mnożyły się także wota dziękczynne. Prośbę o beatyfikację przesłał do
Rzymu król Zygmunt III Waza i biskupi polscy. Ze względu jednak na działania wojenne Jan z Dukli został
beatyfikowany przez Ojca Świętego Klemensa XII dopiero 21 stycznia 1733 roku. Na kanonizację musiał
czekać aż do pontyfikatu papieża Polaka św. Jana Pawła II, który ogłosił go świętym 10 czerwca 1997 roku
w Krośnie. Wspomnienie liturgiczne św. Jana z Dukli przypada 8 lipca.
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Siedem uwag o Wniebowzięciu
Monika Klarowska
Kościół ustanowił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny dopiero w 1950 roku, ale
wyznawcy Chrystusa od wieków wierzyli, że Jego
Matka jest w Niebie duszą i ciałem.
Oto siedem rzeczy, ktore trzeba wiedziec, rozmyslając o Jej Wńiebowzięciu.

1. Odwieczna pewność Wniebowzięcia

Wiara w to, że Matka Boża została wzięta do Nieba z duszą i ciałem, jest jedną z najstarszych Prawd chrześcijaństwa! Już
pierwsi wyznawcy Chrystusa głęboko wierzyli, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale że je uwielbił,
uczynił podobnym do Swojego ciała w chwili zmartwychwstania i ostatecznie zabrał do Nieba.
To pobożne przekonanie po raz pierwszy zostało zinstytucjonalizowane przez bizantyjskiego cesarza Maurycjusza (582–602),
który polecił obchodzić w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla uczczenia tej Tajemnicy. Nazywano je
wówczas Świętem Zaśnięcia Maryi Panny. Skoro cesarz je potwierdził, święto musiało istnieć lokalnie już wcześniej, przynajmniej w V wieku.

2. Zaszczyt i… oczywistość Wniebowzięcia

Maryja nie jest, jak chcieliby tego wrogowie Kościoła świętego, zwykłą kobietą, która urodziła „jakiegoś” Jezusa! Ci, którzy
tak twierdzą, uchybiają Panu Jezusowi, który jest nie tylko Człowiekiem, ale jest też Bogiem! Zatem Maryja jest Matką BogaCzłowieka. Ponadto Niepokalana Dziewica jest także wolna od jakiegokolwiek grzechu (także pierworodnego) i z tego powodu nie podlega władzy śmierci. Jest również najściślej zjednoczona ze Swym Synem, niemożliwe jest zatem, aby została od
Niego oddzielona po zakończeniu ziemskiego życia.

3. Umarła czy zasnęła?

Odpowiedź na to pytanie nigdy nie była prosta i trwały na ten temat spory. Nie wszyscy Ojcowie Kościoła, zwłaszcza na
Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci Maryi. Z tego też powodu, gdy ustanawiano dogmat o Wniebowzięciu, nie
wspomniano o śmierci, a jedynie o „chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego Wniebowzięciu”. Kościół nie rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do Nieba z ciałem i duszą, czy też przeszła do chwały, nie umierając, lecz
„zasypiając”.
Istnienie wątpliwości co do tego, jak wyglądały ostatnie chwile Maryi, pokazuje również nazwa święta w różnych tradycjach
i okresach: mówiono bowiem o „Wzięciu Maryi do Nieba”, ale też o „Przejściu”, „Zaśnięciu” czy „Odpocznieniu Maryi”.

4. Dwudziestowieczny dogmat o Wniebowzięciu

Dogmaty zostają ustanawiane przez Kościół wtedy, gdy wiara w nie zaczyna być podważana. W XX wieku, kiedy zaczęto promować fałszywy model racjonalizmu (rozumianego jako wiarę w rzeczy wyłącznie widzialne i uzasadnione naukowo), wiara
chrześcijan we wzięcie Maryi do Nieba zaczęła być agresywnie podważana.
Ogłoszenie przez papieża dogmatu jest tym samym niejako potwierdzeniem odwiecznej wiary. W sprawie Wniebowzięcia
dokonał tego papież Pius XII, 1 listopada 1950 roku, gdy w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus napisał:
(…) Powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy
i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do Chwały Niebieskiej.

5. Ekumeniczny wymiar Wniebowzięcia

Co bardzo istotne, we Wniebowzięcie wierzą nie tylko rzymscy katolicy. Świętują je również Ormianie, którzy od uroczystości
Wniebowzięcia rozpoczynają nowy okres roku liturgicznego.
W liturgii abisyńskiej, czyli etiopskiej, w tę uroczystość Kościół śpiewa: W tym dniu wzięte jest do Nieba ciało Najświętszej
Maryi Panny, Matki Bożej, naszej Pani.
15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej Tajemnicy również Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici. A kalendarz koptyjski w dniu
21 sierpnia wysławia Wniebowzięcie ciała Matki Bożej do Nieba.

6. Uroczystość Matki Bożej Zielnej a Wniebowzięcie

Skąd w Polsce wzięło się określenie 15 sierpnia mianem święta Matki Bożej Zielnej?
Stało się tak na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty. W naszej Ojczyźnie tego
dnia błogosławi się więc kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud od wieków wierzył, że zioła poświęcone w tym dniu otrzymują za pośrednictwem Maryi moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy.
Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól – sierpień jest przecież miesiącem żniw!

7. Mikrobiologia a Wniebowzięcie

Choć nauka nie potwierdza wprost Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdyż nigdy nie stanowiło ono przedmiotu badań naukowców, kilka lat temu dokonano odkrycia logicznie tłumaczącego wiarę we Wniebo-wzięcie.
Biolodzy ujawnili bowiem istnienie procesu mikrochimeryzmu – powoduje on, że maleńka część komórek żyje w ciele żywiciela, ale są one zupełnie odrębne od niego. Mówiąc prościej: według naukowców każde dziecko zostawia w ciele matki na
zawsze „mikroskopijną cząstkę samego siebie”! Skoro więc ciało Chrystusa nie doznało zepsucia w grobie, z tego więc wynika,
że ciało Jego Matki, zawierając ślady komórkowe Boga (a cząstka Boga jest Bogiem całkowicie), również nie mogło ulec rozkładowi!
A skoro tak, to ciało Najświętszej Maryi Panny, zawierając wewnątrz Chrystusa, nie mogło pozostać na ziemi; oczywiście musiało przyłączyć się do Zbawiciela w wymiarze niebiańskim.
https://www.przymierzezmaryja.pl/siedem-uwag-o-wniebowzieciu,12616,a.html
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