
    
 
 

        
●  Św. Andrzej Bobola 
●   100-lecie objawień fatimskich w naszej parafii 

●  Czas egzaminów                        ●  Kącik dla dzieci-Mały Franciszek                                              
● Misterium Męki Pańskiej                   ●  Z KANCELARII PARAFIALNEJ                   
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GGŁŁOOSS    ŚŚWWIIĘĘTTEEGGOO    FFRRAANNCCIISSZZKKAA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu  /  www.franciszek.org.pl 

Do użytku wewnętrznego  

MAJ  2017 

1 poniedziałek Dzień powszedni 

2 wtorek Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła 
3 środa NMP KRÓLOWEJ POLSKI,  

GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 
4 czwartek I czwartek miesiąca,  

św. Floriana, męczennika 
5 piątek I piątek miesiąca 
6 sobota I sobota miesiąca 

Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba 
7 NIEDZIELA 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA  

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 
8 poniedziałek ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 
9 wtorek Dzień powszedni 
10 środa Dzień powszedni 
11 czwartek Dzień powszedni    
12 piątek Dzień powszedni 
13 sobota Dzień powszedni 
14 NIEDZIELA 5. NIEDZIELA WIELKANOCNA  

15 poniedziałek Dzień powszedni 
16 wtorek Święto Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i 

męczennika, Patrona Polski 
17 środa Dzień powszedni 
18 czwartek Dzień powszedni 
19 piątek Dzień powszedni 
20 sobota Dzień powszedni 
21 NIEDZIELA 6. NIEDZIELA WIELKANOCNA  

22 poniedziałek Dzień powszedni 
23 wtorek Dzień powszedni 

24 środa NMP Wspomożycielki Wiernych 
  25 czwartek Dzień powszedni 

  26 piątek Św. Filipa Nereusza, prezbitera;  DZIEŃ MATKI 
  27 sobota Dzień powszedni 

  28 NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

  29 poniedziałek Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 
  30 wtorek Dzień powszedni 

31 środa Święto Nawiedzenia NMP 

 

 

Słowo Księdza Proboszcza   
13. maja br. mija 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża prosiła, by 
ludzie odmawiali różaniec i czynili pokutę. Nie możemy tej prośby naszej Matki 
zlekceważyć. Ona pragnie, by cały świat zmierzał do Boga. Ona chce, by świat żył 
w pokoju.  
 Nie możemy tego osiągnąć bez modlitwy i pokuty. Niech ten miesiąc maj będzie 
okazją do refleksji nad naszym życiem. 
 Niech nabożeństwa majowe staną się naszą codzienną modlitwą, byśmy uratowali 
samych siebie, nasze rodziny, naszą Ojczyznę i świat cały od zwycięstwa zła. 

                                                                                      Ks.  Wiesław  Dura   
 
 

 

BOŻE CIAŁO 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

Miłosierdzie otwiera "bramę umysłu" i pozwala zrozumieć, że przemoc, 
urazy, zemsta nie mają żadnego sensu, a pierwszą ich ofiarą jest ten, kto 
żyje tymi uczuciami, ponieważ wyzbywa się swej godności. Ponadto 
miłosierdzie otwiera także "bramę serca" i pozwala wyrazić bliskość 
przede wszystkim tym, którzy są samotni i usunięci na margines, sprzyja 
rozpoznaniu tych, którzy potrzebują pociechy i pozwala znaleźć 
odpowiednie słowa, aby dać pociechę. Miłosierdzie rozgrzewa serce 
i czyni je wrażliwym na potrzeby braci, wraz dzieleniem się i udziałem w 
ich troskach. Ogólnie rzecz biorąc miłosierdzie angażuje wszystkich do 

bycia narzędziami sprawiedliwości, pojednania i pokoju. -  zaznaczył Papież Franciszek podczas "Regina caeli" 
w Watykanie. http://www.deon.pl 

INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA NA ROK 2017:  

W miesiącu MAJU modlimy się w papieskiej INTENCJI EWANGELIZACYJNEJ:   
Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując 
Jezusa miłosiernego. 

P r z y p o m n i e n i a   
o uroczystościach, świętach, rocznicach, jubileuszach, dniach pamięci 

W PARAFII I ARCHIDIECEZJI:  
Tradycyjnie w maju w kościołach, a nawet przy przydrożnych ozdobionych krzyżach i kapliczkach zbierają się wierni na 

„Majówki” – nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Loretańskiej. 

► MAJ - Wraz z rozpoczęciem najpiękniejszego miesiąca w roku rozpoczynamy odprawianie nabożeństw 
majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach i utrzymania tradycji 
śpiewania Litanii Loretańskiej również przy ozdobionych krzyżach i kapliczkach. Nabożeństwa w naszym kościele będą 
odprawiane po wieczornej Mszy św. W czasie wieczornej Mszy św. będziemy wsłuchiwać się w przygotowane krótkie 
konferencje. Pierwsze nabożeństwo połączone będzie z procesją eucharystyczną.  

► NABOŻEŃSTWA MAJOWE -zapraszamy codziennie po wieczornej Mszy św., 
czyli ok. godz. 18.30. 
► CZWARTKOWE ADORACJE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. W maju w 
każdy czwartek w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (boczne wejście do kościoła) 
od godz. 15.00 do 17.30 adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
Rozpoczynamy adorację Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pozostały czas w ciszy 

i skupieniu uwielbiamy Jezusa Eucharystycznego. Wspólnotową lekturę Pisma Świętego i medytację Słowa Bożego 
rozpoczynamy o godz. 17.00.  
► MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU. W każdy czwartek o godz. 17.30 msza św. o św. Franciszku z nauką 
i oddaniem czci jego relikwiom.  
► WYPOMINKI za zmarłych - w niedziele przed Mszą Św. o godz. 6:45 i 9:00 W każdy ostatni piątek miesiąca 
o godz. 18.00 jest sprawowana w ich intencji Msza św.  
► NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY - w środy po Mszy Św. o godz. 18:00  
► W  MIESIĄCU MAJU PRZYPADAJĄ 

- PIERWSZY CZWARTEK – 4 maja  (pamiętamy o adoracji Najświętszego Sakramentu,  o oddaniu czci 
Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi oraz o modlitwach za kapłanów i o powołania kapłańskie).  

- PIERWSZY PIĄTEK– 5 maja -(pamiętamy o nabożeństwie pierwszopiątkowym – po mszy św. o godz. 7.30 
i 18.00, spowiedzi św. i mszy św. w intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa). Tego dnia od godz. 
9.00 kapłani odwiedzają chorych z Najświętszym Sakramentem. 

- PIERWSZA SOBOTA– 6 maja(pamiętamy o mszy św. o godz. 8.00 o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi 
Panny, w intencji Apostolstwa Modlitwy Różańcowej i Asysty Parafialnej. Nabożeństwo pierwszosobotnie, traktujemy 
jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.  

-PIERWSZA NIEDZIELA 7 maja - niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu  

►  W LITURGII KOŚCIOŁA W MAJU OBCHODZIMY 

 UROCZYSTOŚCI: 
- NMP KRÓLOWEJ POLSKI - GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI - 3 maja (środa);   
- ŚWIĘTEGO STANISŁAWA, BISKUPA – GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI. - 8 maja (poniedziałek);  
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- WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 28 maja (niedziela) 

 ŚWIĘTA:  
● Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba – 6 maja (sobota), ● św. Andrzeja Boboli – 16 
maja (wtorek), ● Nawiedzenia NMP – 31 maja(środa) 

 WSPOMNIENIA: 
●  Św. Józefa – Rzemieślnika – wspomnienie dowolne (1 maja – pn) ●  Św. Atanazego, biskupa i doktora 
Kościoła (2 maja - wt)  ●   Św. Floriana, męczennika (4 maja  – czw)  ● NMP Fatimskiej – wspomnienie 
dowolne (13 maja – sb) ●  NMP Wspomożycielki Wiernych (24 maja – śr) ●  Św. Filipa Nereusza (26 maja  - 
pt)  ●Św. Urszuli Ledóchowskiej (29 maja – pn)  

► 1 MAJA - poniedziałek - św. Józefa Rzemieślnika 
 modlimy się w intencji ludzi pracy i bezrobotnych 
 Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień 
              Solidarności Ludzi Pracy, – międzynarodowe 
              święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku 
              corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem 
              państwowym od 1950 roku. 
 56 URODZINY KS. TADEUSZA SOCHY – 
WIKARIUSZA W NASZEJ PARAFII I ASYSTENTA 
PARAFIALNEGO ODDZIAŁU AKCJI KATOLICKIEJ  
Z tej okazji życzymy czcigodnemu Jubilatowi wielu jeszcze lat 
w zdrowiu, radości i mądrości. Prośmy w modlitwach, by Bóg 
bogaty w miłosierdzie obdarzał Go potrzebnymi łaskami, 
Duch Święty prowadził po pielgrzymkowych szlakach, 
a Matka Boża otaczała płaszczem swej opieki. 
► 2 MAJA  - wtorek - Św. Atanazego, biskupa i doktora 

Kościoła 
 Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku w 

      celu popularyzowania wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Pamiętajmy o wywieszeniu 
     biało-czerwonych flag. 

► 3 MAJA – środa -  UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI. 
 Odnowienie Aktu oddania się NMP. 
 Bazylika Archikatedralna - Msza Św. o godz.9.30.  
 Dzień Modlitw za Emigrację.   
 60 Rocznica Rozpoczęcia Wielkiej Nowenny  przed Millenium Chrztu Polski przez Prymasa  
      St. Wyszyńskiego.  Godz. 11.00 - czuwanie i msza św. przed szczytem jasnogórskim;  
 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA  - 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

► 4 MAJA - czwartek - 37 rocznica święceń biskupich Arcybiskupa Seniora  Władysława Ziółka 
► 7 MAJA – 4. NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA DOBREGO 
PASTERZA 
 Patronalne święto Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła 
 Światowy Dzień Modlitw o Powołania rozpoczyna 52. Światowy 

              Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne 
 150 rocznica urodzin Władysława Reymonta  

Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław 
Władysław Rejment (ur. 7 maja 1867 w Kobielach Wielkich, zm. 
5 grudnia 1925 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik i nowelista, 
jeden z głównych przedstawicieli realizmu z elementami naturalizmu 
w prozie Młodej Polski. Niewielką część jego spuścizny stanowią 
wiersze. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 

czterotomową „epopeję chłopską” Chłopi. 
 40 rocznica śmierci Stanisława Pyjasa 

 Krakowskiego studenta i działacza opozycji antykomunistycznej Stanisława Pyjasa Funkcjonariusze SB 
zamordowali 7.05.1977  

► 8 MAJA – poniedziałek  
 UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA, BISKUPA  
       I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI  

 72. rocznica zakończenia II wojny światowej (1945) ; (Msza św. w Katedrze Polowej WP w Warszawie, 
godz. 18.00) 
 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek 

► 9 MAJA - wtorek  
 Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej 
 30 rocznica katastrofy samolotowej w warszawskim Lesie Kabackim. 9.05.1987 W największej 

w Polsce katastrofie lotniczej  zginęły 183 osoby. Do wypadku samolotu PLL LOT Ił-62M „Tadeusz Kościuszko” 
doszło w warszawskim Lesie Kabackim. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/7_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kobiele_Wielkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Realizm_%28literatura%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naturalizm_%28literatura%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82oda_Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82opi_%28powie%C5%9B%C4%87%29
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► 13 MAJA – sobota 
 100. ROCZNICA OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 

         W Fatimie, trójce portugalskich dzieci – Hiacyncie, Franciszkowi oraz Łucji 
               – ukazała się Matka Najświętsza.  
Pierwsze objawienie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Maryja powiedziała wtedy 
do nich: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić, 
abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem 
wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby 
wyprosić pokój dla świata". Objawienia powtarzały się każdego 13 dnia miesiąca, 
aż do października. Podczas ostatniego spotkania z dziećmi (przy obecności 70 tys. 
ludzi) Maryja powiedziała: "Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie 
i nie zasmucała Boga ciężkimi grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają 
Różaniec i pokutują za grzechy". 
Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie 
ujawniono już kilkadziesiąt lat temu. Ostatnią przedstawił światu Jan Paweł II 
podczas swojej wizyty w Fatimie w maju 2000 r. oznajmiając, że właśnie opiece 

Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego życie właśnie 13 maja 1981 r. na 
Placu Świętego Piotra w Rzymie. 

 36. rocznica zamachu na życie Papieża św. Jana Pawła II -13.05.1981 rok. 

 Msza św. i Nabożeństwo Fatimskie z procesją ze świecami wokół kościoła – godz. 18.00 

► 14 MAJA -  5. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
 Pielgrzymka do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Parzno, 
      godz. 16.00.  

Druga niedziela maja już od kilku lat gromadzi wiernych archidiecezji łódzkiej w Parznie, 
u grobu sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Kościół łódzki w dorocznej pielgrzymce 
przybywa do miejsca, gdzie spoczywają doczesne szczątki Wandy i gdzie nadal jest ona 
obecna w życiu, pamięci i modlitwie parafian, a liczne grupy przybywających tu 
pielgrzymów świadczą o rozwoju i żywotności jej kultu.  
 150 rocznica urodzin kardynała Adama Sapiehy (1867-1951)  

Adam Stefan Sapieha, Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha herbu Lis (ur. 
14 maja 1867 w Krasiczynie, zm. 23 lipca 1951 w Krakowie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup 
diecezjalny krakowski w latach 1911–1951 (od 1926 arcybiskup metropolita), kardynał 
prezbiter od 1946, senator I kadencji w II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1923. 

Przez historyków uznawany za jedną z czołowych postaci w dziejach 
Kościoła polskiego I połowy XX wieku. Nazywany Księciem 
Niezłomnym. 

► 15 MAJA – poniedziałek  
 Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. 
► 16 MAJA – wtorek  
 ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI  
► 18 MAJA  - czwartek 
 97. rocznica urodzin św. Jana Pawła II papieża (Karola Wojtyły) (1920 - 2005), 
 Międzynarodowy Dzień Muzeów  
 Dzien Dobrych Uczynków 

► 19 MAJA - piątek 
 Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Świętego 
 XXIV ŁÓDZKIE DNI RODZINY. Od piątku 19.05 do niedzieli 28.05. trwają Łódzkie  

Dni Rodziny 
 19-21.05. Ogólnopolska pielgrzymka ZHP na Jasną Górę 
 105 rocznica śmierci Bolesława Prusa 

Bolesław Prus, właściwie Aleksander Głowacki herbu Prus (ur. 20 sierpnia 1847 w 
Hrubieszowie, zm. 19 maja 1912 w Warszawie) – polski pisarz, prozaik, nowelista 
i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu, kronikarz Warszawy, 
myśliciel i popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej 
i rowerowej. Ważne dzieła: Lalka, Faraon, Placówka, Emancypantki, Katarynka 

► 20 MAJA - sobota  
 Święcenia Diakonatu, Bazylika Archikatedralna, godz. 10.00 
 75 ROCZNICA ŚMIERCI KS. Franciszka Psonki – drugiego proboszcza naszej parafii 

w latach 1938 -1942. Aresztowany przez Niemców 6 października, dzień po uroczystościach 
odpustowych w naszym kościele, 30 października został wywieziony do obozu w Dachau (nr 
obozowy 28510) , gdzie zginął śmiercią męczeńską 20 maja 1942 roku wraz z 13 duchownymi 
z Polski m.in. ze Sługą Bożym Anastazym Pankiewiczem, którzy znaleźli się w jednym 
transporcie przeznaczonym do likwidacji. Cały transport uduszono gazem spalinowym 
w przeciągu ok. 6 minut, a następnie spalono zwłoki w krematorium. KS. Franciszek Psonka przeżył 54 lata. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis_%28herb_szlachecki%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krasiczyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kardyna%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kardyna%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/05-16a.php3
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prus_%28herb_szlachecki%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1847
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hrubiesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1912
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozytywizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Realizm_%28literatura%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronikarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turystyka_rowerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lalka_%28powie%C5%9B%C4%87%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faraon_%28powie%C5%9B%C4%87%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac%C3%B3wka_%28powie%C5%9B%C4%87%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emancypantki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarynka_%28nowela%29


Głos Świętego Franciszka nr 80                                          Maj  2017  5 

► 22 MAJA - poniedziałek 
 Dni Modlitw o Urodzaje dawniej Dni Krzyżowe 
 W Polsce Dni Modlitw o Urodzaje odbywają się w poniedziałek (22.05), wtorek (23.05) i środę (24.05) 
      przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego. W poszczególnych kościołach wypada w tych dniach 
      odprawić procesję lub okolicznościowe nabożeństwa błagalne, obrzęd błogosławieństwa pól. 
 90 rocznica urodzin Szymona Kobylińskiego 

Szymon Tadeusz Kobyliński (ur. 22 maja 1927 w Warszawie, zm. 15 kwietnia 2002 
w Warszawie)  – polski grafik, rysownik, karykaturzysta, satyryk, historyk, scenograf, 
a także jeden z prekursorów polskiego komiksu. 

► 23 MAJA – wtorek 
 175 rocznica urodzin Marii Konopnickiej 

Maria Stanisława Konopnicka z domu Wasiłowska, krypt. i ps. „M. K.”, „K.”, „Ko-mar”, 
„Jan Sawa”, „Marko”, „Jan Waręż”, „Humanus”, „Ursus”, „Mruczysław Pazurek” (ur. 23 maja 
1842 w Suwałkach, zm. 8 października 1910 we Lwowie) – polska poetka i nowelistka okresu 
realizmu, krytyk literacki, publicystka i tłumaczka, pisarka książek dla dzieci i młodzieży Ważne dzieła:  

Mendel Gdański, Pan Balcer w Brazylii, Rota, O krasnoludkach i o sierotce Marysi. 
W 1908 w miesięczniku „Przodownica” Konopnicka opublikowała Rotę, wiersz, który stanowił punkt 
kulminacyjny publicystycznej kampanii poetki przeciwko polityce germanizacyjnej w zaborze pruskim. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości była kontrkandydatem Mazurka Dąbrowskiego do określenia mianem 
hymnu narodowego. Pieśń była również jedną ze śpiewanych w czasie stanu wojennego w Polsce w latach 80. 
XX wieku;  

ROTA 
Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! 

Nie damy pogrześć mowy. 
Polski my naród, polski lud, 
Królewski szczep Piastowy. 

Nie damy, by nas gnębił wróg! 
Tak nam dopomóż Bóg! 

Tak nam dopomóż Bóg!... 
► 24 MAJA – środa   

 NMP Wspmożycielki Wiernych  
 Dzień Modlitw za Kościół w Chinach 

► 25 MAJA – czwartek  
 Święcenia prezbiteratu, Bazylika Archidiecezjalna, godz. 16.00 
 1025 rocznica śmierci  Mieszka I 

      Mieszko I (ur. 922-945, zm. 25 maja 992) – książę Polski z dynastii Piastów.  
Jego decyzja o przyjęciu chrztu w obrządku zachodnim w roku 966 miała fundamentalne 
znaczenie dla dziejów Narodu i Państwa. Książę Mieszko I z dynastii Piastów zjednoczył 
plemiona polskie w jeden organizm państwowy, określił w walce i przez zabiegi 
dyplomatyczne jego terytorium. Przyjęcie przez niego chrześcijaństwa dopełniło procesu 
państwotwórczego w wymiarze ideowym i etycznym 

► 26 MAJA – piątek  
 Św. Filipa Nereusza 
 DZIEŃ MATKI 

► 27 MAJA  - sobota 
 Pielgrzymka Rodzin do sanktuarium św. Maksymiliana 

              Marii Kolbego w Pabianicach. Msza św. godz.12.00  
 94. Ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia na Jasną 

               Górę. 
► 28 MAJA - NIEDZIELA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 
 36. rocznica śmierci Sł. Bożego Kard. Stefana 

              Wyszyńskiego 
Sł. Boży Stefan Wyszyński (ur. 3 

sierpnia 1901 w Zuzeli nad Bugiem, zm. 28 maja 
1981 w Warszawie) – polski duchowny 

rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup 
metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, 
kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła 
katolickiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego.  

Został pochowany w do bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, 
w sarkofagu, nad którym zasunięto płytę z napisem: „Kardynał Stefan Wyszyński 
Prymas Polski”. W 1986 sarkofag prymasa został przeniesiony z Krypty Arcybiskupów w podziemiach do 
poświęconej mu kaplicy, znajdującej się w lewej, północnej nawie świątyni. Nad sarkofagiem znajduje się 
płyta ilustrująca historię życia prymasa – od seminarium, przez pracę duchownego, walkę w oddziałach 
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powstańczych aż do spotkania z Karolem Wojtyłą podczas jego ingresu papieskiego. Kaplica znacznie 
odróżnia się stylem od pozostałego wnętrza kościoła. 

29 maja 1989 z inicjatywy papieża Jana Pawła II rozpoczął się proces beatyfikacyjny kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Od tego momentu przysługuje mu tytuł sługi Bożego. 
 Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich 
 100 rocznica urodzin Leonida Teligi 

Leonid Teliga (ur. 28 maja 1917 w Wiaźmie w Rosji, zm. 21 maja 1970 
w Warszawie . Urodził się w Rosji, ale dzieciństwo i młodość spędził w Grodzisku 
Mazowieckim. Od dzieciństwa interesował się m.in. żeglarstwem.), dziennikarz, 
żeglarz,  oficer piechoty Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii, żeglarz jachtowy, dziennikarz, tłumacz, pisarz, pierwszy 
Polak, który samotnie okrążył Ziemię na drewnianym jachcie „SY Opty” w latach 
1967–1969. 

► 29 MAJA - poniedziałek 
 św. Urszuli Ledóchowskiej, zakonnicy  

Urszula Ledóchowska, właśc. Julia Maria hr. Halka-Ledóchowska (ur. 17 
kwietnia 1865 w Loosdorfie w Austrii, zm. 29 maja 1939 w Rzymie) – święta 
katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego. 
Powszechnie ceniono ją i szanowano za poświęcenie dla innych (zwłaszcza dzieci) 
oraz pogodę ducha, którą sama uznawała za świadectwo więzi z Chrystusem. Gdy 
umarła podczas wizyty w Rzymie, mówiono, że "zmarła święta". 20 czerwca 1983 
w Poznaniu Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę, a 18 maja 2003 w Rzymie 
kanonizował. W 1989, w pięćdziesiątą rocznicę śmierci zachowane od zniszczenia 
ciało błogosławionej Urszuli zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone 
w kaplicy domu macierzystego. 
 Dzień Weterana. Działań poza Granicami Państwa – Międzynarodowy Dzień 

Uczestników Misji Pokojowych ONZ (Msza św. W Katedrze Polowej WP w 
Warszawie) 
  

 Pielgrzymka szlakiem Maryjnym, 
 św. Jana Pawła II  

 i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 

 28 -29 maja (niedziela – poniedziałek)  

 TORUŃ Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej 

Ewangelizacji i św. Jana Pawła II – Msza św., Radio  
Maryja, Sanktuarium Marki Bożej Nieustającej Pomocy, 

Stare Miasto, kościoły – zwiedzanie z przewodnikiem, 
GÓRSK – miejsce porwania i Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,  

 WŁOCŁAWEK - tama – miejsce śmierci i  Sanktuarium 

Męczeństwa bł. Ks. Jerzego, Katedra we Włocławku – Msza św. 
Nocleg, obiadokolacja i śniadanie w Domu Pielgrzyma w Toruniu.                 

  Przejazd autokarem, ubezpieczenie.  
 Koszt 170 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej  

 
► 31 MAJA - środa 
 Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

obchodzimy w okresie między uroczystościami Zwiastowania Pańskiego 
i narodzenia św. Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie 
Mesjasza ze swoim poprzednikiem - Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek. 
Dokładny opis Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56) 
 Europejski Dzień Sąsiada 
 60 rocznica śmierci Leopolda Staffa 

Leopold Henryk Staff (ur. 14 listopada 1878 we Lwowie, zm. 31 
maja 1957 w Skarżysku-Kamiennej)  – polski poeta, tłumacz i eseista. 

Jeden z najwybitniejszych twórców literatury XX wieku, kojarzony głównie jako 
przedstawiciel współczesnego klasycyzmu; prekursor poezji codzienności, związany 
także z franciszkanizmem i parnasizmem. Zaliczany do czołowych poetów 
młodopolskich, w okresie międzywojennym stał się duchowym przywódcą 
skamandrytów. Już za życia nazywany "pomnikiem polskiej poezji", postrzegany jako wzór klasyka 
i artysty-mędrca 
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►  SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

 AKCJA KATOLICKA – Msza św. o godz. 17.30 i spotkania w auli parafialnej po mszy św. w drugi i ostatni 
czwartek miesiąca. W tym miesiącu spotykamy się 11 i 25 maja. Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, 
Asystentem Kościelnym – ks. Tadeusz Socha 

 CHÓR TON –próby chóru w środy o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze św. wzbogacone śpiewem Chóru 
w każdą niedzielę o godz. 9.30  oraz w inne  święta i uroczystości kościelne. Chórem dyryguje p. Paulina 
Twardowska – organistka.  

 SCHOLA – próby w soboty o 8.45. Schola śpiewa podczas mszy świętych z udziałem dzieci w niedziele o godz. 
11.00 

 ASYSTA –spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekunem jest ks. Tadeusz Socha 

 LITURGICZNA SŁÓŻBA OŁTARZA - opiekunem jest ks. Stefan Bujak. Spotkania ministrantów - w każdą 
sobotę o godz. 9.00.  

 ŻYWY RÓŻANIEC – spotkania z Ks. Proboszczem Wiesławem Durą w trzecie niedziele miesiąca o godz. 
17.00.  

 DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunem jest ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. Zesłania Ducha Świętego 
w Łaskowicach 

 RODZINA FRANCISZKAŃSKA – opiekunem jest ks. Stefan Bujak 

 PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   
 
►  POLECANE  STRONY  INTERNETOWE: 
Naszej Parafii : http://www.franciszek.org.pl/ 
Archidiecezji Łódzkiej: http://archidiecezja.lodz.pl/ 

Akcji Katolickiej w Polsce: http://ak.org.pl/ 
Akcji Katolickiej Arch.  Łódzkiej: http://www.aklodz.pl/ 

 
 

Św. Andrzej Bobola, prezbiter i męczennik.  
Patron Polski 
16 maja 

 Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka. Pochodził 
ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki 
humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół 

jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie, w latach 1606-1611. Tu zdobył sztukę wymowy 
i doskonałą znajomość języka greckiego.  31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do 
jezuitów w Wilnie. Studia teologiczne (1618-1622), ukończył święceniami kapłańskimi 
(12 marca 1622 r.). Był rektorem kościołów, kaznodzieją, spowiednikiem, 
misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako 
misjonarz, Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary 

małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. Był 
dyrektorem szkół i studiów młodzieży, moderatorem Sodalicji Mariańskiej. 

Z relacji mu współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu 
i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak O. Andrzej 
pracował nad sobą, miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar 
obcowania z ludźmi. Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był 

niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na 

katolicyzm. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek "łowca dusz - duszochwat", była powodem 
wrogości ortodoksów. W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał. Kiedy wpadł 
w ręce Kozaków był okrutnie torturowany, bity, wybito mu zęby, zdarto skórę , wyrwano paznokcie i język, odcięto 
mu nos i wargi, wydłubano oko, przypalano ogniem i powieszono głową w dół. Uderzeniem szabli w głowę 
dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia 16 maja 1657 roku. Ciało Męczennika przeniesiono 
do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. 
Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku Andrzej ukazał się rektorowi 

kolegium pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Ciało 
znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby niedawno zmarłego 
człowieka. Zaczęły się mnożyć łaski i cuda. 

17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej 
kanonizacji bł. Andrzeja. W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego 

patrona Polski. 
W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark 

i prawą rękę lub jako wędrowiec. 
http://brewiarz.pl 
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Misterium Męki Pańskiej w Górze Kalwarii 
Duchowym przygotowaniem do Wielkiego Tygodnia była 

pielgrzymka 8 kwietnia 2017 do Góry Kalwarii, w której uczestniczyli 

członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wraz z 

ks. Tadeuszem Sochą. 

Góra Kalwaria to 12-sto tysięczne miasteczko położone 35 km od 

Warszawy. Ma niezwykle ciekawą i bogatą historię. Zostało założone w drugiej 

poł. XVII w. przez bp. Stefana Wierzbowskiego jako Nowa Jerozolima. 

Miasto zbudowane zostało na planie krzyża, na którego krańcach 

powstały budowle związane z religijnym kultem. W mieście wzniesionych zostało 

sześć kościołów, pięć klasztorów, 35 kaplic. Biskup Wierzbowski kierując się 

duchem czasu postanowił uczynić Górę sanktuarium męki Jezusa Chrystusa. 

Realizując swe zamiary nadał niektórym obiektom nazwy występujące 

w Jerozolimie. Wiele z nich jest używanych dotychczas. Są to: Cedron, Betlejem, 

Wieczernik (obecnie Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego), Kaplica Piłata 

(obecnie kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego), Kalwaria. Jest 

też należący niegdyś do bernardynów kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.   

Nasz pobyt w Górze Kalwarii rozpoczęliśmy mszą św. w Wieczerniku,  odmówieniem Tajemnic 

Bolesnych Różańca na ścieżkach Drogi Krzyżowej wokół Wieczernika i zwiedzeniem Muzeum Św. Stanisława 

Papczyńskiego. 

Misterium Pasyjne odbywało się na rynku Góry Kalwarii w scenerii fragmentów murów Jerozolimy 

przenoszących nas w czasy Chrystusa. To wydarzenie już przed 300-stu laty gromadziło pielgrzymów z Mazowsza 

i całego kraju. Teraz mieszkańcy Góry Kalwarii wracają do tej pięknej tradycji. O godz. 15.00 rynek wypełnił się 

mieszkańcami i pielgrzymami.  Tak, jak przed wiekami Misterium rozpoczęło się od publicznego odczytania wyroku 

na Chrystusa i wręczenia go Piłatowi.   Odbyło się to w obecności przedstawicieli władz miejskich, którzy wcielili się 

w postaci rajców Nowej Jerozolimy.  

Po tej scenie rozpoczęło się  właściwe Misterium. Nie był to teatr uliczny, inscenizacja ani koncert. 

Wśród wielu postaci uczestniczących w Drodze Krzyżowej Jezusa (ok. 100 aktorów) znalazło się miejsce dla każdego 

z nas. Ważnym elementem podczas Drogi Krzyżowej w tym roku były chusty rozdawane wszystkim uczestnikom – 

pielgrzymom, nawiązujące kształtem do żydowskich chust modlitewnych. Na znak modlitwy i skupienia zakładaliśmy 

je na głowy. W ten sposób staliśmy się mimowolnymi uczestnikami Drogi Krzyżowej Chrystusa i świadkami 

kolejnych scen: wydania wyroku na Jezusa przez Piłata, spotkania z Szymonem z Cyreny, z Matką Bożą, Weroniką, 

niewiastami i Judaszem przyglądającym się z daleka Męce Chrystusowej. Finałem była scena ukrzyżowania. 

Misterium kończyło przedstawienie zdjęcia z krzyża i odprowadzenia ciała Jezusa do grobu.  Wydawałoby się, że to 

koniec. Nikt jednak  się nie rozchodził. Wszyscy trwali wzruszeni, pogrążeni w modlitwie. Wtedy całości dopełnił 

miejscowy ks. proboszcz dziękując za uczestnictwo i udzielając wszystkim błogosławieństwa relikwiami Krzyża 

Świętego.  

Góra Kalwaria jest wyjątkowym miejscem od lat przeznaczonym do przeżywania Męki Chrystusowej. 

Był to dla nas czas łaski i modlitwy. Piękne teksty, oprawa muzyczna, scenografia, śpiew solistów i chóru, gra 

aktorska i mimowolne indywidualne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej Jezusa Chrystusa pozostanie w naszej 

pamięci i sprawi, że odwiedzimy to miejsce za rok. 

Maria Mazurkiewicz 

Czas egzaminów czyli słowo o zaufaniu,  
nowe życie w praktyce, wspólnota + rekolekcje i nie tylko...  

Miesiąc maj dla wielu młodych ludzi to czas egzaminów, matur,  sesji. Pamiętam jak stres i zapracowanie 

wycisnęły na mnie swoje piętno i poważnie zachwiały moim nowym sposobem myślenia.  

„Rób co w Twojej mocy najlepiej jak potrafisz, nie martw się o to na co nie masz wpływu.” 
oraz  „pracuj jak gdyby wszystko zależało od ciebie, módl się jakby zależało tylko od Boga.” 
Niełatwo tak myśleć patrząc na piętrzące się stosy notatek, skryptów i całe mnóstwo książek, gdy czasu 

coraz mniej. Pojawia się myśl: nie dam rady tego wszystkiego ogarnąć! Co wtedy? 

Módl się i zaufaj Bogu. Tak po prostu…. Módl się przed rozpoczęciem nauki i gdy złapiesz doła. Módl się, 

gdy jesteś padnięty, a i tak nie możesz zasnąć. Módl się, gdy na niedługo przed trudnym egzaminem, nie wiesz 
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już w co włożyć ręce. Warto się wtedy wyciszyć, pomodlić do Ducha św. i zajrzeć do Biblii, spotkać się z Żywym 

Słowem, które trafia do serca.  
Jeszcze jedna ważna kwestia – nie jesteś chodzącą encyklopedią, nie musisz wiedzieć absolutnie 

wszystkiego na dany temat (bo przecież to nie możliwe) zrób tyle ile jesteś w stanie i zaufaj. (i tu właśnie 

wracamy co nowego sposobu myślenia i stresu, który je wyparł).  

Nie bez znaczenia jest także wspólnota. Grupa ludzi – przyjaciół wyznających podobne wartości 

i borykających się ze zbliżonymi problemami to skarb. Bo gdzie jak nie w ich towarzystwie porozmawiasz o 

swoich troskach, zmartwieniach, problemach. Warto mieć blisko osobę (lub kilka), które zapytasz o radę w 

sprawach im także znanym albo która po prostu cię przytuli i poprawi ci humor (przytulanie jest dobre na 

wszystko!). Dla mnie takim miejscem już od roku są spotkania Ruchu Czystych Serc (https://pl-

pl.facebook.com/rcslodz/ Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 18.30 

przy ul. Ks. Skorupki 13/2).  

A po maturze… sesji... Rekolekcje. Okazja by podziękować za to, co się 

ostatnio przeżyło, czego nauczyło, za ludzi postawionych na naszej drodze i za 

każdą jedną chwilę, bo przecież z nich składa się życie oraz prosić o dalszą 

opiekę na każdy dzień. Hasło rekolekcji, na których byłam w tym roku 

animatorką brzmiało: „Z Maryją mogę wszystko”. W czasie ich trwania 

ponownie uświadomiłam sobie że istotnie z Maryją w roli Wstawienniczki u Boga 

można wszystko! (http://niepokalanow.pl/wiadomosci/mi-news/z-maryja-moge-

wszystko/ ) 

Życzę wszystkim znalezienia własnej wspólnoty oraz azylu, w którym mógłby spędzić czas na dniach 

skupienia czy rekolekcjach (dla mnie takim miejscem stał się uświęcony żywotem św. Maksymiliana Niepokalanów 

http://lasek.niepokalanow.pl ).  

Ola Świątczak  
PS. Gratuluję wszystkim zdanych (z lepszym lub gorszym wynikiem) egzaminów i życzę zapału do pracy 

przy kolejnych….  

100. lecie objawień fatimskich – w naszej parafii 
Odmawiajcie różaniec 

Zbliżamy się do 100 rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie, kiedy to po raz pierwszy 13 maja 1917 

roku Biała Pani – utkana ze światła, a światło to było Bogiem, ukazała się trojgu portugalskim dzieciom: Łucji, 
Hiacyncie i Franciszkowi.  

Były to objawienia, które miały ogromny wpływ na 
dalsze losy świata i są wciąż  aktualne! Jan Paweł II , którego 
pontyfikat ściśle związał się z Matką Bożą Fatimską, 
przypomniał podczas zawierzenia świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi, że „wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej 

apel  musi być podejmowany z pokolenia na pokolenie”  

A jaki to był apel? O co prosiła Maryja w swych 
kolejnych objawieniach od maja do października?  

Wskazała na swoje Niepokalane Serce jako drogę 
do Najświętszego Serca Jezusa. Wezwała do odmawiania 
codziennie różańca, by zyskać pokój na świecie, do 
prowadzenia nabożeństwa wynagradzającego za grzechy 

świata, do czynienia pokuty, do praktykowania pierwszych 
sobót miesiąca, zawierzenia  siebie i świata Jej Niepokalanemu Sercu. 

Jest to jedyne objawienie Maryjne, którego skutki cały czas trwają, a wypełnienie wezwania Matki Bożej 
jest cały czas aktualne. 

Pragniemy więc, by nasza wspólnota parafialna odpowiedziała Matce Bożej na Jej wezwanie.  Zapraszamy 
parafian do odbycia duchowej pielgrzymki opartej na modlitwach i szczególnych rozważaniach tajemnic 

różańcowych przed wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej, której figura będzie materialną pamiątką jubileuszu 
objawień fatimskich i naszym wotum (poprzez złożenie ofiary na ten cel) dla Jej Niepokalanego Serca.  

Zapraszamy do codziennego odmawiania różańca i do szczególnego uczestnictwa 

w nabożeństwach i procesjach fatimskich.  13.dnia  każdego miesiąca od maja do października.  Każdy 
indywidualnie może też włączyć się  w odprawienie pierwszych 5 sobót miesiąca w intencji wynagradzającej 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Począwszy od maja do każdej gazetki parafialnej Głos Świętego Franciszka dołączone 
będą foldery, które pomogą przygotować nasze serca do wypełniania obietnic fatimskich i właściwego przeżywania 

tego jubileuszu. Zachęcamy również do nabywania Modlitewników Fatimskich w cenie 5,- zł oraz książeczek 
o objawieniach w Fatimie w cenie 3,- zł. 

https://pl-pl.facebook.com/rcslodz/
https://pl-pl.facebook.com/rcslodz/
http://niepokalanow.pl/wiadomosci/mi-news/z-maryja-moge-wszystko/
http://niepokalanow.pl/wiadomosci/mi-news/z-maryja-moge-wszystko/
http://lasek.niepokalanow.pl/
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Zawierzmy siebie i swoje rodziny, naszych najbliższych, naszą 
parafię, naszych przyjaciół, sąsiadów, przeciwników Kościoła Świętego 
w modlitwach kierowanych do Jezusa Chrystusa poprzez wstawiennictwo 
Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. 

Pamiętajmy, poprzez modlitwę, różaniec, pokorę, czynienie pokuty 
i zadośćuczynienie Maryi  uczymy się Ją naśladować, a wtedy Jej Niepokalane  
Serce zaprowadzi nas do Boga, „wiele dusz zostanie uratowanych i nastanie 
pokój na świecie” 

Pierwsza Msza św. wotywna o Matce Bożej Fatimskiej odbędzie się 
13.05 o godz. 18.00. Po mszy św, nabożeństwo fatimskie połączone  z uroczystą procesją różańcową ze świecami  
wokół kościoła zakończoną wspólną modlitwą przy figurze . 

M a ł y   F r a n c i s z e k 
Królowo Polski – módl się za nami 

Drogie Dzieci.  

Już wiecie, że ten rok jest rokiem maryjnym, lecz szczególnie maryjny jest miesiąc 

maj. W tym roku 13 maja będziemy wspominać  100 rocznicę wydarzenia, w którym Maryja 

w Fatimie po raz pierwszy ukazała swe oblicze portugalskim dzieciom – pastuszkom Łucji, 

Hiacyncie i Franciszkowi. Wtedy poprosiła dzieci, by codziennie odmawiały różaniec. 

Przez cały miesiąc maj codziennie omawiać 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 Boskiej 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 kolejne 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. 300 lat temu po  

raz pierwszy Papież Klemens XI ofiarował Matki Bożej Jasnogórskiej korony papieskie. 

Dziś Maryja ma już kilka koron min. ofiarowanych Jej też przez papieży Piusa X i Jan 

Paweł II.  

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.  

Losowanie nagród odbędzie się  w ostatnią niedzielę maja po Mszy św. o godz. 11.00. Pozdrawia Was wasz Anioł 

Na zdjęciach : korony Matki Bożej Loretańskiej, Częstochowskiej, Fatimskiej i Ostrobramskiej 
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Z   KANCELARII   PARAFIALNEJ 

W kwietniu 2017: 

Mocą działania Ducha Świętego, przez polanie wodą, dar Życia Bożego otrzymali: 
Alicja Dorota Świerczyńska, Aleksander Tomasz Głodek, Barbara Lewandowska, Matylda 

Marta Kotlińska, Artur Robert Maślankiewicz, Natalia Jadwiga Śpionek, Franciszek Wojciech 

Kozar, Oskar Oliwier Działek, Agata Klimiuk, Aleksandra Walentyna Michalska, Aleksander 

Wojciech Grymin, Wiktoria Weronika Rzezak, Zofia Alicja Dzieciniak, Jakub Aleksander 

Abramczyk, Natalia Jadwiga Będkowska, Wiktoria Aleksandra Miśko, Aleksandra Dominika 

Miśko, Milena Melania Świerek, Teodor Piotr Zdobych. 

Sakramentalny związek małżeński zawarli: 
Kamil Krzysztof Król i Marlena Sylwia Wasilewska,  

Michał Paweł Zamirski i Aleksandra Jeruzal. 

Odeszli do Pana… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Teresa Pągowska, Wacław Fetraś, Czesław Adamczyk, Izydor 

Rekść, Helena Tomaszewska, Jerzy Wosik, Zofia Augustowska, Jan 

Gaworski, Andrzej Miller, Władysława Starzyńska, Przemysław Rżanek, Elżbieta  

Płocka, Feliks Kałczak, Piotr Podkówka, Marianna Budka, Regina Sikorska, Artur Kantecki, Czesław 

Wolsztajn, Józefa Orzechowska, Walentyna Małolepsza, Władysław Nastarowicz, Jacek Reszka, Anna 

Ziółkowska, Janusz Wolniak. 
 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku)                     6.30;    7.30;     17.30     18.00 
SOBOTY                                       6.30;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA:                                 7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  

KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU                 w ostatni piątek miesiąca (28 kwietnia o godz. 18.00) 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU                           w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej w godz. 15.00 – 17.30 

WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH:                                  w niedziele przed Mszą Św. o godz.   6:45 i 9:00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:         w środy po Mszy Św.  o godz. 18:00 
NABOŻEŃSTWA  MAJOWE                                  codziennie po Mszy Św.  o godz. 18:00 

KANCELARIA PARAFIALNA:  
Dni powszednie:             9.00-12.00;    15.00-17;     Tel.: 42-233-67-77 

 

 
MIGAWKI Z WYDARZEŃ PARAFIALNYCH: 
 
Góra Kalwaria - Misterium Męki Pańskiej 
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Niedziela Miłosierdzia Bożego 

 

 
 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: Matka Boża i Jezus 
Zmartwychwstały z symbolicznego grobu Pana Jezusa 2017 - Fot. Maria Mazurkiewicz; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun 
Duchowy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:, Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych 
tekstów. Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  


