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  SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

  Rozpoczyna się najpiękniejszy miesiąc - maj. Przyroda 
po zimowym „śnie” budzi się do życia. Tak bardzo aktualne stają 
się słowa Chrystusa: Jeśli ziarno pszenicy nie wpadnie w ziemię i 
nie obumrze nie może wydać owocu, a jeśli obumrze przyniesie plon 
obfity. 
 Żyjemy ciągle w blasku Zmartwychwstania. Razem z Chry-
stusem umieramy, by żyć na wieki. Nasze umieranie - to służba 
drugiemu człowiekowi, rezygnacja z własnych ambicji, przyzwy-
czajeń, by drugi człowiek, nasz brat, mógł żyć i się rozwijać. 
 Niech Matka Chrystusa i nasza Matka oręduje za nami w 
tym miesiącu, byśmy samych siebie i napotkanych braci prowadzili 
do Zmartwychwstania. 

W KWIETNIU 2018 
Mocą Chrztu  Świętego, przez polanie wodą  

do wspólnoty Kościoła zostali włączeni:  
         Jan Robert Wróblewski, Filip Geitz, Alan Szymański, Mirella Irena Połeć, Maria An-

tonina Bem, Nikola Szymańska, Blanka Karlińska, Julia Anna Micielska, Kaja Monika Czy-

bir, Kacper Dariusz Pasiński, Barbara Elżbieta Majda, Marcel Cieślak, Zuzanna Jabłońska, 

Laura Antonina Szczepanik, Dawid Tomasz Lenart, Antoni Damian Pacyniak, 

Bartłomiej Paweł Bechtold, Ksawery Paweł Buczyński, Martyna Lemiesz. 

                                                                W KWIETNIU 2018 
                  Sakramentalny związek małżeński zawarli: 

                                          Marcin Gawryszczak i Maja Magdalena Krakała. 

 

W MIESIĄCU MARCU I KWIETNIU 2018 
           Odeszli do Pana…  
           Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 
Aniela Marszałek, Katarzyna Więckowska, Zofia Szczodrzyńska, Regina Kolanowska, Krystyna 

Grzejda, Krystyna Wiernicka, Eugenia Rzeźnik, Wanda Hac, Henryk Wójcik, Pelagia Bakes, Ma-

ria Cichoń, Jadwiga Grzymalska, Marlena Kern, Danuta Grzegorzewska, Lucjan Kuśmierek, Zbi-

gniew Sieradzon, Czesław Smyka, Karolina Dzikowska, Janusz Weder, Janusz Komorowski, Ja-

dwiga Adamas, Grażyna Buczyńska, Eligiusz Świątkowski, Jan Marciniak. 

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH i NABOŻEŃSTW:  
DNI POWSZEDNIE (od poniedziałku do piątku) …...………………………………….6.30;    7.30;   17.30;      18.00 
SOBOTY………………………...………………………………………………………….7.00;    7.30;      8.00;     18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA………….…………...7.00;     8.00;     9.30;      11.00 (z udziałem dzieci);      12.30;     18.00 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z nauką i oddaniem czci jego relikwiom w czwartki ………………………...17.30 
W INTENCJI ZMARŁYCH POLECANYCH BOGU W WYPOMINKACH ORAZ TYCH,  
KTÓRZY ODESZLI OD NAS W OSTATNIM MIESIĄCU w ostatni piątek miesiąca ……………..……..……….18.00 
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU w czwartki, w Kaplicy Matki Bożej ….….…… …...15.00 – 17.30 
WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH w niedziele przed Mszą Św. ………………………..……..7.00;   8.00;   9.30;   11.00 
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY w środy …………….……………………………..18:00 
NABOŻEŃSTWA  MAJOWE…………………………………………………codziennie po Mszy Św.  o godz. 18:00 

KANCELARIA PARAFIALNA:      Tel.: 42-233-67-77 
poniedziałek - piątek:  9.00 - 10.30;  16.00-17.00 ;      
sobota:                         9.00 - 10.30 
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GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

 Niech nam pomaga Maryja, Królowa Wszystkich Świętych i wzór do-
skonałej komunii ze swoim Boskim Synem. Niech nas Ona nauczy trwania 
w Jezusie tak, jak latorośle w winnym krzewie i abyśmy nigdy nie odłączali 
się od Jego miłości. Bez Niego bowiem nic nie możemy uczynić, bo naszym 
życiem jest Chrystus żyjący, obecny w Kościele i świecie. 

 Z niedzielnej modlitwy "Regina Coeli" 29.04.2018 r. w Watykanie.  

INTENCJE APOSTOLSTWA  MODLITWY NA MAJ 2018  
EWANGELIZACYJNA POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA FRANCISZKA: 

Członkowie Kół Różańcowych odmawiają codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę różańca  

Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję,  
wykorzystując swoje twórcze zdolności,  

by odpowiadać na wezwania dzisiejszego świata 
KRUCJATA MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 

Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą się w wyznaczonych godzinach 19 dnia każdego 
miesiąca 

Niech Maryja, Królowa Polski otacza nasz naród swoją szczególną 
opieką wyjednując nam głęboką wiarę i dojrzałą miłość.  

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 
AKCJA KATOLICKA – Spotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, we wtorki po Msza s w. o godz. 17.30; w miesią-
cu maju: 8-go i 29-go.  
Prezesem POAK jest Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Socha 
CHÓR TON – pro by cho ru w s rody o godz. 19.00 w auli parafialnej. Msze s w. wzbogacone s piewem Cho ru w kaz dą nie-
dzielę o godz. 9.30 oraz w inne s więta i uroczystos ci kos cielne. Cho rem dyryguje p. Paulina Twardowska – organistka.  
SCHOLA – pro by w soboty o 8.45. Schola s piewa podczas mszy s więtych 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 SŁUŻBA OŁTARZA -  Spotkania ministranto w - w kaz dą 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 S więtego w Łaskowicach 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS - opiekunem jest ks. Proboszcz Wiesław Dura   

26 MAJA ♥ DZIEŃ MATKI  
„O Przenajświętsza, Boska i Niezmordowana - Matko Najmilsza i Niepokalana  
Co w potrzebie nikogo nie zostawisz - Przygarniesz, przytulisz,  
na nogi postawisz; Bądź pozdrowiona Matko Boga mego...”  

 Te piękne słowa pochodzą z wiersza Aleksandra Szklarczy-
ka, a skierowane są do Maryi – Matki Pana Jezusa. Jest to Mat-
ka szczególna ponieważ jest także Matką dla nas. To Jej 26 ma-
ja należy się wyjątkowa cześć. Ona tak jak wszystkie Matki prze-
żywała dar macierzyństwa, kochała i cierpiała.  

 Nasze kochane Matki-Polki też kochają, też cierpią. Żyją dla nas. Są z nami w biedzie i są z 
nami w chwilach radości. Słuchają nas, współczują, starają się pomóc nam - swoim dzieciom i 
chronić je.  
 Dlatego kochajmy i szanujmy te jedyne, szczególne – Matki nasze, a w dniu Ich święta 
otoczmy szczególnie czułą opieką, okażmy im, jak bardzo Je kochamy. Zastanówmy się nad Ich 
potrzebami i pragnieniami. Uczyńmy Ich życie łatwiejszym i ciekawszym, a w modlitwach kiero-
wanych przez wstawiennictwo Matki Bożej wspomnijmy też te Matki, które Pan Bóg powołał do 
siebie.  

Elżbieta Anna Gruda, AK  

Dziękuję za to wszystko, czym dobroć jest na ziemi,  
Że Jesteś najważniejsza, że tego nikt nie zmieni,  

Że jeden dzień najpiękniej w mym sercu jaśnieć musi:  
Dla jednych to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.  
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MAJ WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 
1.05 
WTOREK 

Dzień powszedni albo św. Józefa Rzemieślnika 
Rozpoczynają się nabożeństwa  majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny ze śpiewem Litanii Lore-
tańskiej - codziennie po mszy św. o godz. 18.00 
Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, – międzynarodowe święto klasy robotniczej, 
obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950r. 
 

40. rocznica śmierci Arama Chaczaturiana (1903-1978) (6 VI – 115. rocznica urodzin), ormiańskiego kompozytora, 
dyrygenta i pedagoga  

2.05 
ŚRODA 

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. 

3.05 
CZWARTEK 

UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI 
Odnowienie Aktu oddania się NMP; Msza św. w bazylice archikatedralnej o godz. 9.30;  
Dzień Modlitw za Emigrację ; I czwartek  
Święto Konstytucji 3-go Maja - 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

4.05 
PIĄTEK 

Św. Floriana , męczennika 
38. rocznica święceń biskupich Abpa Seniora Władysława Ziółka; I piątek miesiąca 

5.05 
SOBOTA 

Dzień powszedni ; I sobota miesiąca 

6.05 
6. NIEDZIELA 
WIELKANOCNA 

Niedziela miesięcznej adoracji Najświętszego Sakramentu 

7.05 
PONIEDZIAŁEK 

Dzień powszedni ; DNI MODLITW O URODZAJE ( Dawne Dni Krzyżowe) 
 

255. rocznica urodzin Józefa Poniatowskiego (1763-1813) (19 X – 205. rocznica śmierci), polskiego księcia i generała  

8.05 
WTOREK 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI 
DNI MODLITW O URODZAJE ( Dawne Dni Krzyżowe) 
Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek  

9.05 
ŚRODA 

Dzień powszedni ; DNI MODLITW O URODZAJE ( Dawne Dni Krzyżowe) 

11.05 
PIĄTEK 

Dzień powszedni   
ROZPOCZYNA SIĘ NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

12.05 
SOBOTA 

Dzień powszedni  
2. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
XXVII piesza pielgrzymka z katedry do Łagiewnik w Łodzi w intencji trudnych problemów miasta i regio-
nu Pielgrzymka wyruszy o godz. 9.00 z Bazyliki Archikatedralnej, a zakończy się Eucharystią około godz. 
13.00 w Sanktuarium Św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. 
 

10 rocznica śmierci Ireny Stanisławy Sendler - Sprawiedliwa wśród Narodów Świata. Dama Orderu Orła Białego  

13.05 
NIEDZIELA 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO;   
3. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
Nabożeństwo Fatimskie 
Poświęcenie pojazdów mechanicznych na sezon motorowy. Kierowców prosimy, by przyjechali 
swymi pojazdami w pobliże kościoła przed godz. 18.00. Po Mszy św. wieczornej nastąpi pobłogosławienie 
pojazdów i modlitwa za kierowców.  
Pielgrzymka do grobu Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej. Parzno, godz. 16.00 -Msza św. pod 
przewodnictwem Ks. Bpa Marka Marczaka, po której nastąpią modlitwy w krypcie w intencji beatyfikacji 
Czcigodnej Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.  

14.05 
PONIEDZIAŁEK 

ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA ;   4. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

15.05 
WTOREK 

Dzień powszedni ;  5. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ RODZINY  

16.05 
ŚRODA 

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI 
6. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
III DEBATA - „POLSKOŚĆ – INSPIRACJE – OBOWIĄZKI”.  
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w domu Arcybiskupa Metro-
polity Łódzkiego odbywają się cykliczne debaty o wspólnym tytule: „POLSKOŚĆ – INSPIRACJE – OBO-
WIĄZKI”. Każde ze spotkań jest udostępnione szerokiej publiczności dzięki transmisji bezpośredniej i 
relacji filmowej na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej.  
W trzeciej debacie uczestniczyć będą  Janina Ochojska - polska działaczka humanitarna, założycielka Pol-
skiej Akcji Humanitarnej  i Małgorzata Niezabitowska—dziennikarka, rzeczniczka prasowa rządu Tadeu-
sza Mazowieckiego.  
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MAJ WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 
17.05 
CZWARTEK 

Dzień powszedni ;  . 7. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

18.05 
PIĄTEK 

Dzień powszedni ;   8. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 

19.05 
SOBOTA 

Dzień powszedni;  9. DZIEŃ NOWENNY DO DUCHA ŚWIĘTEGO 
Święcenia diakonatu-bazylika archikatedralna  godz. 10.00 
Wigilia Zesłania Ducha Świętego 
 

20.05 
NIEDZIELA 

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 
Koniec okresu wielkanocnego 
Po ostatniej Mszy św. wynosi się z prezbiterium paschał i krzyż paschalny.  
Można uzyskać odpust zupełny za pobożny udział w śpiewie lub recytacji w kościele lub w kaplicy hymnu 
„O Stworzycielu Duchu , przyjdź” 
76 rocznica śmierci ks. Franciszka Psonki – drugiego proboszcza naszej parafii w latach 1938 -1942. Zgi-
nął w Dachau śmiercią męczeńską 20 maja 1942 roku wraz z 13 duchownymi z Polski m.in. ze Sługą Bo-
żym Anastazym Pankiewiczem. Ks. Franciszek Psonka przeżył 54 lata. 
 

21.05 
PONIEDZIAŁEK 

CD. OKRESU ZWYKŁEGO—7. TYDZIEŃ ZWYKŁY 
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA 

22.05 
WTOREK 

Dzień powszedni albo św. Rity z Cascia, zakonnicy 
30. rocznica święceń kapłańskich arcybiskupa metropolity Grzegorza Rysia 

23.05 
ŚRODA 

Dzień powszedni  
 

135. rocznica śmierci Cypriana Kamila Norwida (1821-1883), polskiego poety, dramatopisarza, prozaika, malarza  
20. rocznica śmierci Tony´ego Halika (1921-1998), polskiego podróżnika  

24.05 
CZWARTEK 

ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 
 

15. rocznica śmierci Edwarda Bogusławskiego (1940-2003), polskiego kompozytora i pedagoga  
140. rocznica urodzin Heleny Mniszkówny (1878-1943) (18 III – 75. rocznica śmierci) polskiej powieściopisarki i nowe-
listki  
475. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika (1473-1543) (19 II – 545. rocznica urodzin), polskiego astronoma, matematy-
ka, twórcy heliocentrycznej teorii budowy świata  

25.05 
PIĄTEK 

Dzień powszedni  
DO ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO - trzydniowa pielgrzymka do Wrocławia i 
Krzeszowa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z ks. Asystentem Tadeuszem Sochą  - dzień I. 

26.05 
SOBOTA 

DZIEŃ MATKI 
Św. Filipa Nereusza, prezbitera;  
DO ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO - trzydniowa pielgrzymka do Wrocławia i 
Krzeszowa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z ks. Asystentem Tadeuszem Sochą  - dzień II. 
Święcenia prezbiteratu-bazylika archikatedralna  godz. 12.00 
94. Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę.  

27.05 
NIEDZIELA 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
DO ŹRÓDEŁ CHRZEŚCIJAŃSTWA I NARODU POLSKIEGO - trzydniowa pielgrzymka do Wrocławia i 
Krzeszowa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej z ks. Asystentem Tadeuszem Sochą  - dzień III. 
18 rocznica święceń kapłańskich ks. Pawła Gabary 
Pielgrzymka Rodzin do sanktuarium św.  Maksymiliana Kolbego w Pabianicach, Msza św. godz. 12.00 
94. Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia na Jasną Górę 

29.05 
WTOREK 

Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy 

31.05 
CZWARTEK 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  
BOŻE CIAŁO.   Podczas procesji eucharystycznej na ulicach parafii przy ustawionych czterech ołtarzach 
śpiewane będą cztery perykopy ewangeliczne. Po odśpiewaniu danego fragmentu następuje modlitwa oraz 
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  
Prosimy o przyozdobienie domów i okien nie tylko na trasie procesji. W oktawie Bożego Ciała tradycyjnie 
odprawiane będą Msze Święte wotywne o Najświętszej Eucharystii z procesjami eucharystycznymi po 
nabożeństwach czerwcowych. 
 

1.06 
PIĄTEK 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 
Św. Justyna, męczennika ;  I piątek miesiąca 
Rozpoczynają się nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa-codziennie po Mszy św. o 18.00 
Oktawa Bożego Ciała z procesją-godz. 18.00 
 

2.06 
SOBOTA 

Dzień powszedni ;  I sobota miesiąca;   
44. rocznica święceń kapłańskich  bpa Ireneusza Pękalskiego 
Oktawa Bożego Ciała z procesją-godz. 18.00 
XXII Spotkanie  Młodych LEDNICA  2000 - „JESTEM” 
ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA  
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ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA „SIEDEM SŁÓW CHRYSTUSA” 
1. Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią (Łk 23,34) 

2. Boże mój boże czemuś mnie opuścił (Mt 27,46) 
3. Dziś ze Mną będziesz w Raju (Łk 23,43) 

4. OTO SYN TWÓJ - OTO MATKA TWOJA (J 19, 26-27) 
5. Pragnę (J 19, 28-30) 

6. Wykonało się (J 19, 28-30) 
7. Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego (Łk 23,46) 

 OTO SYN TWÓJ  - OTO MATKA TWOJA. Można by odczytać tę scenę w kategoriach najprost-
szych i wyłącznie ludzkich: umierający Syn zleca opiekę nad swoją samotną Matką jednemu z najbliższych 
swoich uczniów… 
 Oto syn twój – oto Matka twoja – te słowa nie muszą być wcale rozumiane jedynie w odniesieniu do 
mającej nastąpić przyszłości – Jezus chce zapewnić spokojne jutro swojej Matce … Równie dobrze słowa te 
opisują to, co się aktualnie, teraz dokonuje na Golgocie… Tu nie chodzi tylko o to, że od jutra Jan będzie 
troszczył się o Maryję jak o matkę, i że Ona stanie się dla niego jakby matką („przybraną”). Jan nie potrze-
buje jej w takim charakterze – to oczywiste: jego „naturalna” matka stoi obok niego na Kalwarii (może metr 
dalej?) w grupie kobiet, które przyszły tu za Jezusem… Chodzi o to, że to właśnie teraz – kiedy dokonuje się 
dzieło odkupienia – także Maryja staje się mu matką – matką rzeczywistą, choć „w porządku łaski” (por. 
KK61). Golgota jest miejscem porodu: Jan (a w jego figurze my wszyscy) otrzymuje nowe życie – rodzi się 
nie z pożądliwości ciała, ani nie z woli męża, ale z Boga (por. J1,13.). 
 To nowe życie pochodzi całkowicie od Chrystusa, nowego Adma; wszakże w jego przekazie współu-
czestniczy – na mocy Jego woli i powołania – nowa Ewa, Maryja… 
 To „macierzyństwo Maryi w ekonomii łaski” (KK62) dokonuje się w ogromnym bólu – pobożna tra-
dycja Kościoła opisywała ten moment jako jedną z „siedmiu boleści” Matki Bożej. Ta „boleść” postrzegana 
w takiej perspektywie – to prawdziwe „bóle porodowe” Matki Kościoła: „jest brzemienna i woła w bólach i 
mękach rodzenia” (Ap 12,2). 
 Ważne, by kontemplując tę scenę, próbować się zobaczyć nie tylko w Janie, ale także w Maryi. Maryja 
– Matka współdziałając z Jezusem w rodzeniu nowej ludzkości występuje na Golgocie jako figura Kościoła 
– Matki… Jej powołanie zrealizowane pod krzyżem jest nieustającym powołaniem Kościoła: rodzić – mocą 
Chrystusa – ludzi „w porządku łaski”. To rodzenie jest zadane każdemu i każdej z nas: może dokonywać się 
w posłudze kapłańskiej, może w życiu ojca lub matki – wobec dzieci, którym po przekazaniu życia trzeba 
przekazać także wiarę. Współdziałanie z Chrystusem w „rodzeniu” nowej ludzkości może mieć formę wy-
trwałej modlitwy zakonnicy i rzetelnego artykułu dziennikarza, pracy nauczyciela i lekarza, może być naj-
prostszym czynem świadectwa (zdjęciem czapki przed kościołem) i słowem dobrej rady udzielonej przyja-
cielowi, może wyrazić się postawą solidarności w świecie gospodarki i odwagi sumienia w aktywności poli-
tycznej… Jedno jest pewne: „macierzyństwo w ekonomii łaski” – czy jak mówimy czasem – „ojcostwo du-
chowe” nie obejdzie się bez bólu…  Przeżywał je na przykład św. Paweł wobec Galatów („Dzieci moje, oto 
ponownie w bólach Was rodzę, aż ukształtuje się w Was Chrystus” – Ga 4,19). Musi je przeżyć każdy 
Chrześcijanin. Nie da się od nich uciec; w każdym razie o wiele trudniej niż w przypadku naturalnego poro-
du.  

MAŁY  FRANCISZEK 
Przez Niepokalane Serce Maryi do Serca Pana Jezusa 

Kochane Dzieci, ile razy mówimy o maju, zawsze przypomina się Matka Boża. Codziennie przez cały miesiąc we 

wszystkich kościołach śpiewamy Litanię Loretańską (którą ułożono w mieście Loretto) powtarza-

jąc wielokrotnie Maryjo, Matko Boża, Panno, Królowo… módl się za nami. Śpiewamy tak, by stawać 

się coraz lepszymi. Zapatrzmy się więc w Maryję. Jej otwarte dla każdego serce poprowadzi nas 

do otwartego i czekającego Serca Pana Jezusa. Ona całe życie była przy Nim. Są na kartach 

Ewangelii sceny z życia Pana Jezusa, w których przedstawiona jest również Maryja. Są to sceny 

z dzieciństwa, początku działalności Jezusa, Jego męki, śmierci i Zmartwychwstania. Przedstaw-

cie je na swoich rysunkach. To kolejne wasze zadanie na miesiąc maj i czerwiec. Oba konkursy: 

Droga Światła i Przez Niepokalane Serce Maryi do Serca Pana Jezusa rozstrzygniemy w miesiącu 

czerwcu. Pozdrawia Was wasz Anioł 
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Kro lowo Pokoju – mo dl się za nami 
 W Stoczku Klasztornym (znanym też pod nazwą Stoczek Warmiński) byliśmy z 
pielgrzymką w październiku ubiegłego roku. Nawiedziliśmy tam  kościół pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny zbudowany w 1640 r. Obecnie znajduje się tu dom zakon-
ny Marianów, założony w 1958 r. w starym klasztorze pobernardyńskim 
 W klasztorze tym przez rok (w latach 1952-1953) więziony był przez władze 
komunistyczne Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Stefan kard. Wyszyński. Tutaj właśnie 
przygotował akt zawierzenia całej Ojczyzny Matce Bożej. W jednym z pomieszczeń 
klasztoru znajduje się dziś izba pamięci, utrwalająca obecność ks. Prymasa w tym miej-
scu 
 W ołtarzu głównym kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej 
Królowej Pokoju. Jest on kopią obrazu Salus Populi Romani z rzymskiej bazyliki Matki 
Bożej Większej. Został namalowany na płótnie przez nieznanego artystę. Wysokość 
obrazu wynosi 2, 30m, a szerokość 1, 60 m. Na obrazie przedstawiona jest frontalnie 
postać Maryi z Dzieciątkiem. Obie postacie mają większą niż naturalna wielkość. Oblicze 
Matki Bożej jest pełne godności i dobroci. Dzieciątko w swojej lewej ręce trzyma księgę, 
zaś prawą wznosi do błogosławieństwa. W tle obrazu widzimy chmury, z których u stóp 
Maryi wynurza się księżyc.  
 Z pierwowzorem obrazu ze Stoczka – ikoną Matki Bożej Śnieżnej (Salus Populi 
Romani  lub Matki Bożej Zwycięskiej) związana jest historia innego wielkiego zwycię-
stwa. Istnieje przekonanie, że za sprawą tej ikony został odparty najazd Turków w bitwie 
morskiej pod Lepanto 7 października 1571 roku. Od tego zwycięstwa, uznanego za cud, 
wizerunek stał się słynny w całej Europie. 
 Do Polski obraz Matki Bożej trafił w szczególnych okolicznościach. W XVII wieku 
Rzeczpospolita Obojga Narodów trapiona była licznymi wojnami z sąsiednimi państwa-
mi. Od północy atakowała Szwecja, z którą, po zwycięstwie Polaków pod Oliwą podpisa-
ny został rozejm na sześć lat. Kiedy po sześciu latach zagrożenie wróciło w 1635 roku 
podpisano kolejny rozejm przedłużający pokój o kolejne 26 lat. Wtedy biskup Warmii 
Szyszkowski rozpoczął w Stoczku zgodnie ze swą wcześniejszą obietnicą budowę Świą-
tyni Pokoju na cześć Pani Nieba jako wotum wdzięczności. 

 W 1640 roku do nowej świątyni sprowadził on z Rzymu kopię wizerunku Matki Bożej Śnieżnej z Bazyliki Santa Maria Maggiore, który w 
Stoczku zyskał miano Matki Bożej Pokoju. W 1670 r. przyozdobiono go dwiema koronami, a w 1687 r. udekorowano srebrną sukienką ze złotymi 
kwiatami podarowaną przez biskupa Radziejowskiego jako wotum wdzięczności za zwycięstwo pod Wiedniem. W 1700 roku dodano berło. Su-
kienka wykonana została z licznych darów wotywnych, świadczących o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Pokoju. Ta srebrna szata 
została skradziona w 2012 roku, jednak dzięki ofiarom parafian i pielgrzymów i staraniom księży Marianów od 2013 ozdabia obraz nowa sukienka 
wotywna. Na cudownym obrazie Matki Pokoju w 1977 roku został też zawieszony bursztynowy różaniec, dar prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Różaniec ten zachował się, gdyż ocalał od tej zuchwałej kradzieży.  

Święty miesiąca - 29 maja 

Św. Urszula Ledóchowska, zakonnica  
 Julia Maria Ledóchowska przyszła na świat 17 kwietnia 1865 w Loosdorf 
(Austria) jako drugie z siedmiorga dzieci Antoniego Ledóchowskiego i Józefiny Sa-
lis-Zizers. Była rodzoną siostrą bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, powszechnie nazy-
wanej matką czarnej Afryki, założycielki sióstr klawerianek, beatyfikowanej przez 
Pawła VI w 1975 roku. Kształciła się w Instytucie Najświętszej Maryi Panny prowa-

dzonym przez Panie Angielskie w austriackim Sankt Polten. W roku ukończenia na-
uki przybyła wraz z rodziną do nabytego przez ojca majątku w Lipnicy Murowanej 
koło Bochni. 
 Jako 21-letnia dziewczyna wstąpiła do klasztoru urszulanek w Krakowie. Po 
nowicjacie Julia złożyła śluby zakonne i otrzymała imię s. Maria Urszula od Jezusa. 

Pracuje jako nauczycielka i wychowawczyni w szkole prowadzonej przez siostry ur-
szulanki. Bierze też lekcje malarstwa i ozdabia klasztorną kaplicę malowidłami 

ściennymi i obrazami. W 1904 roku została wybrana przełożoną klasztoru krakow-
skiego. 
 W 1907 z błogosławieństwem papieża Piusa X wraz z dwiema siostrami wy-
jeżdża do Petersburga, aby objąć kierownictwo internatu dla dziewcząt przy pol-
skim gimnazjum parafii św. Katarzyny. Siostry noszą strój świecki, ponieważ w im-
perium rosyjskim życie zakonne jest zakazane. Następnie s. Urszula przeniosła się do Finlandii, gdzie otworzyła 

gimnazjum dla dziewcząt. Podczas I wojny światowej apostołowała w krajach skandynawskich, wygłaszając od-
czyty o Polsce, organizowała pomoc dla osieroconych polskich dzieci. Jednocześnie nie zaniedbywała swego zgro-
madzenia - rozrastał się nowicjat i dom zakonny w Szwecji. Pod koniec wojny przeniosła go do Danii, gdzie zało-
żyła również szkołę i dom opieki dla dzieci polskich.  
 W roku 1920 Urszula wróciła do Polski. Osiedliła się w Pniewach koło Poznania, gdzie - z myślą o pracy 
apostolskiej w nowych warunkach - założyła zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, zwane 

urszulankami szarymi. Kiedy poprosiła papieża Benedykta XV o zatwierdzenie nowego zgromadzenia, otrzymała 

je od razu, w dniu 7 czerwca 1920 r. Włodzimierz Ledóchowski - rodzony brat Urszuli, ówczesny generał jezuitów 
- był rzecznikiem dzieła swojej siostry wobec Stolicy Apostolskiej.  
 Całe życie s. Urszuli było ofiarną służbą Bogu, ludziom, Kościołowi i ojczyźnie. Umarła 29 maja 1939 r. w 
Rzymie. Tam też została pochowana w domu generalnym mieszczącym się przy via del Casaletto. Beatyfikowana 
została przez św. Jana Pawła II 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu. W 1989 r. jej zachowane od zniszczenia ciało 
zostało przewiezione z Rzymu do Pniew i złożone w kaplicy domu macierzystego. 18 maja 2003 roku, w dniu 
swoich 83. urodzin, św. Jan Paweł II ogłosił ją w Rzymie świętą. 
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GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  
Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77. Okładka: figura Matki Bożej 
Niepokalanie Poczętej przy kościele  św. Franciszka z Asyżu; fot. Maria Mazurkiewicz; Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Ducho-
wy: Ksiądz Proboszcz Wiesław Dura; Osoby wspomagające:, Ks. dr Paweł Gabara, Maria Mazurkiewicz, Waldemar Thiele. Zapraszamy wszyst-
kich chętnych do redagowania gazetki. Teksty można nadsyłać na adres: marimaz@o2.pl Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowa-
nia nadesłanych tekstów.  
Druk: Quick-Druk s.c. Dariusz i Marek Mroczkowscy, Łódź, Łąkowa 11, quick@druk.pdi.pl  

Ks. Tadeusz Socha i Akcja Katolicka zapraszają na  
trzydniową pielgrzymkę  

25,26 i 27 maja 2018 r. 
W programie min.  

We Wrocławiu - m.in: Promenada Staromiejska, Uni-

wersytet Wrocławski, Bazylika św. Elżbiety, Dzielnica 
Żydowska, Pałac Królewski, Ostrów Tumski, katedra 
św. Jana Chrzciciela, pl. katedralny, ogrody biskupie, 

spacer uliczkami wyspy, Panorama Racławicka, rejs 
statkiem wycieczkowym po Odrze, podczas którego  

uczestnicy pielgrzymki będą mogli podziwiać wspaniałą panoramę  miasta. 
W Krzeszowie: Zespół Klasztorny wraz z Bazyliką Mniejszą NMP jako przykład baroko-

wego stylu w architekturze nazywaną Europejską Perłą Baroku. 
Zapewniamy      

Przejazd  autokarem • Ubezpieczenie  •  2 noclegi (Wrocław – Siostry Notre Dame; Krze-
szów - Siostry Benedyktynki)  •  2 śniadania i 2 obiadokolacje  •   Przewodnicy we Wro-

cławiu i Krzeszowie. •  Wejścia na: 1.Panoramę Racławicką 2. Na Uniwersytet Wrocław-
ski 3.Pałac Królewski 4.Katedra 5. Rejs statkiem 6. Oprowadzanie po Krzeszowie 

Cena  380 zł 

Pisanki i baranki 

Prace wykonane przez dzieci  
ze Szkoły Podstawowej Nr 7  

na konkurs  
„Małego Franciszka” 


