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SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA:   

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Moi drodzy,  
miesiąc październik to miesiąc przepiękny w bogactwie duchowym.  
 Razem z NMP rozważamy Historię Zbawienia, jak to Pan Bóg wkracza 
w naszą historię życia.  
Trwajmy w zachwycie wiary, nadziei i miłości z naszą Matką.  
 Pozwólmy się oddać kontemplacji, a św. Franciszek, nasz patron niech 
nam pomaga, jak miłość pełnić tu i teraz. Szczęść Boże. 

         Ks. Robert 

GŁOS PAPIEŻA FRANCISZKA:  

GŁOS ARCYBISKUPA GRZEGORZA RYSIA: 

GŁOS ŚWIĘTEGO FRANCISZKA  http://franciszek.org.pl/ Do  użytku wewnętrznego wspólnoty parafialnej.  

Biuletyn Rzymskokatolickiej Parafii Św. Franciszka z Asyżu. 93-549, Łódź, ul. Przyszkole 2, tel. 42-233-67-77;  
Okładka: Str.1:  Mozaiki na frontonie kościoła.  Zdjęcia Maria Mazurkiewicz oraz  https://archidiecezja.lodz.pl i inne strony Internetu.  
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny i Opiekun Duchowy: Ks. Proboszcz Robert Kaczmarek; 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  

G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  

JEST JEDEN 

BÓG ! 

Jesteście  
keryksami? 
 
Tzn., widać tę  
prawdę  
z waszego  
życia? 

Keryks, to ktoś, kto pokazuje to orędzie, że Bóg jest 
Jeden...  
Mówimy, że Bóg jest Jeden, a gonimy za pieniądzem jak 
wariaci 

Mówimy, że Bóg jest Jeden, a mamy dla Niego czasu 
tyle, o ile. 

Mówimy, że Bóg jest Jeden, a na co dzień jesteśmy na 
wiele sposobów bałwochwalcami! 
Ile jest rzeczy, osób, spraw, które w praktyce dnia, w 
codzienności są dla nas ważniejsze niż Bóg? Wtedy już 
nie jesteście keryksami… 
Abp Ryś o Ewangelizacji/ Diecezjalny Dzień Wspólnoty  Ruchu 
Światło - Życie 22 września 2019 

https://www.archidiecezja.lodz.pl  

Bogactwo 
przemieniajmy 
w więzi  
i relacje 

Bogactwo może pobudzać do wznoszenia murów, two-
rzenia podziałów i dyskryminacji. Jezus przeciwnie za-
chęca swoich uczniów do zmiany kursu: «Zyskujcie so-
bie przyjaciół za pomocą bogactwa». Jest to zachęta, 

by umieć zamieniać dobra i bogactwa w relacje, ponie-
waż ludzie są ważniejsi niż rzeczy i liczą się bardziej niż 
posiadane bogactwo. W życiu bowiem przynosi owoce 
nie ten, kto ma wiele bogactw, ale ten, kto tworzy i 
utrzymuje wiele więzi, wiele relacji, wiele przyjaźni po-

przez różne «bogactwa», to znaczy różne dary, którymi 
obdarzył go Bóg    

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-09/papiez-franciszek-
aniol-panski-spryt-madrosc.html  

Od października, w dni powszednie (od poniedziałku do soboty), pierwsza Msza św. poranna będzie odprawiana o 
godz. 7.00. Prosimy wszystkich, którzy zamówili w miesiącu październiku i listopadzie intencje na godz. 6.30 o zgła-
szanie się do kancelarii parafialnej.  
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INTENCJE POWIERZONE APOSTOLSTWU MODLITWY NA WRZESIEŃ 2019 

 POWIERZONA PRZEZ PAPIEŻA  
FRANCISZKA  

ewangelizacyjna 
Aby tchnienie Ducha Świętego 
wzbudziło nową wiosnę misyjną w 
Kościele 
 
Członkowie Kół Różańcowych odmawiają 
codziennie jedną wyznaczoną dziesiątkę 
różańca  

KRUCJATA MODLITWY  
W INTENCJI  

OJCZYZNY I KOŚCIOŁA 
Za katolików o aktywny udział w 
wyborach parlamentarnych oraz 
glosowanie zgodne z sumieniem i 
nauczaniem społecznym Kościoła.  
 
Członkowie Krucjaty z naszej parafii modlą 
się nieustannym różańcem w wyznaczonych 
godzinach 19 dnia każdego miesiąca 

RYCERSTWO  
NIEPOKALANEJ 

 

Aby Kościół nieustannie odnawiał 
i umacniał swoją misyjną gorli-
wość .  
 

SPOTKANIA GRUP I WSPÓLNOT PARAFIALNYCH: 

AKCJA KATOLICKA – Śpotkania w auli parafialnej dwa razy w miesiącu, w drugi i ostatni czwartek po Mszy s w. o godz. 17.30;  Prezesem POAK jest 
Maria Dąbrowska, Asystentem Kos cielnym – ks. Tadeusz Śocha 
SCHOLA – pro by w soboty o 8.45. Msze s w. z udziałem scholi w niedziele - godz. 11.00. Ścholę prowadzi Grzegorz Krautsztrung 
ASYSTA – spotkania w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 17.15. Opiekun  ks. Tadeusz Śocha 
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA -  Śpotkania ministranto w - w kaz dą sobotę o godz. 9.00. Opiekun -  ks.  Robert Kuz ma 
ŻYWY RÓŻANIEC  - Śpotkania w kaz dą trzecią niedzielę miesiąca. Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 
DOMOWY KOŚCIÓŁ – opiekunami są ks. Tadeusz Śocha i ks. Wojciech Błaszczyk – proboszcz par. NMP Nieustającej Pomocy w Woli Żaradzyn skiej 
PARAFIALNE KOŁO CARITAS  -  Opiekunem jest ks. Proboszcz  Robert  Kaczmarek 

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ 

WE WRZEŚNIU 2019  odeszli do Pana…  

Henryk Krysiak, Władysława Tesarska, Stanisław Cupał, Zenona Stachurska, Stanisław 

Michalak, Stanisław Sobieracki, Mateusz Kurczewski, Marian Pruszyński, Sylwester Dor-

man, Helena Krajewska, Józef Perendyk, Stanisława Kuran, Zbigniew Studziński; 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

WE WRZEŚNIU 2019 mocą Chrztu  Świętego do wspólnoty Kościoła  
przez polanie wodą zostali włączeni: 

Kornelia Michalina Kozińska, Oliwia Kaczmarkiewicz, Marcel Patryk Tomaszewski, Ad-

am Zimecki, Milena Pawlak, Marcel Tymoteusz Śniegóła, Oliwia Świtacz, Mikołaj Marcin 

Boczek, Blanka Sienkiewicz, Julia Anna Przywara, Julia Wichlińska, Magdalena Domin-

ko, Filip Kasprzycki, Mateusz Kasprzycki, Maja Julia Pawlak, Jan Paweł Janczyk, Marika     

Aneta Szczepińska, Maja Laskowska; 

WE WRZEŚNIU 2019   Sakramentalny Związek Małżeński zawarli: 

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

DNI POWSZEDNIE ..….………………………………...…….....7.00;  7.30;  17.00;  18.00 
SOBOTY………………………………….…………....……...… 7.00; 7.30;    8.00;   18.00 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA ………………………........7.00;  8.00;  9.30   11.00  12.30;   18.00 
MSZE ŚW. O ŚW. FRANCISZKU z oddaniem czci jego relikwiom, w czwartki …….…..17.00 
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 ………..………................................................15.00 – 17.00 
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 RÓŻAŃCOWE ……………………………...……...…...poniedziałek - piątek...17.30; soboty… 8.30 

 

Miłość  
nie jest 
kochana. 
Św. Franciszek 
z Asyżu 

Tel. 42 233 67 77 
poniedziałek - piątek:  9.00 - 10.30;  16.00-17.00 ;      
sobota:                         9.00 - 10.30 
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Był 7 października 1571 roku. Na południowy zachód od Lepanto 
zebrały się po dwie setki okrętów Imperium osmańskiego i Ligi 
Świętej. Stoczyły ze sobą jedną z bardziej krwawych bitew mor-
skich w historii. Zwycięstwo flotylli chrześcijańskiej papież Pius V 
przypisał modlitwie różańcowej i ustanowił święto Matki Bożej 
Różańcowej. 
 Maryjny charakter października podkreślił w 1885 roku papież 
Leon XIII, wzywając do codziennego - właśnie w tym miesiącu - odma-
wiania różańca. Zresztą Ojciec Święty Leon XIII zasłużył na miano 
"papieża różańcowego" - choćby dlatego, że wydał aż 12 encyklik różańcowych. 
 Do upowszechnienia modlitwy różańcowej przyczyniły się też objawienia fatimskie. 13 października 1917 roku 
Matka Boża ukazała się dzieciom z różańcem w dłoni. Poprosiła o przygotowanie ludzkości do zwycięstwa nad szata-
nem właśnie za pomocą różańca. 

 
 

 
 
 Październik jest miesiącem bardzo bogatym w wydarzenia. Po pierwsze, jak już wspomniano - jest 
to miesiąc Maryjny - różańcowy. Nie zapomnijmy zaplanować sobie uczestnictwa w nabożeństwach a 
może też zdobędziemy się na to, żeby częściej chwycić w dłoń różaniec i zanosić tę piękną modlitwę do 
Boga… Zbliżający się miesiąc październik Ojciec Święty Franciszek ogłosił Nadzwyczajnym Miesiącem 

Misyjnym. Przebiega on pod hasłem:  
„Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie”.  

Już dziś w naszych modlitwach pamiętajmy o misjach.  
 Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość 
wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościo-
ła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i 

podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich. 
 Wyrażając swoje „misyjne pragnienie” papież Franciszek wskazał zarazem płaszczyzny na których 
możemy je zrealizować. Są nimi: odnowienie osobistej więzi z Chrystusem żyjącym w Kościele oraz inspi-
rowanie się świadectwem świętych, misjonarzy, męczenników i świadków wiary. To również okazywanie 
miłosierdzia dla misji przez finansowe wspieranie młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.  
 Innym wydarzeniem jest wspomnienie Aniołów Stróżów (2 października). Warto zastanowić się 
nad relacją do naszego bliskiego Towarzysza. Czy w ogóle pamiętam w 

swojej codzienności o nim, czy korzystam z jego pomocy? W październiko-
wym kalendarzu liturgicznym pojawia się duża grupa innych świętych pa-
tronów.  

 Na czoło tej listy wysuwa się św. Franciszek z Asyżu patron 
naszej świątyni. Św. Franciszek  jest  jednym  z  najwybitniejszych 
świętych Kościoła Katolickiego. Historia Jego  życia  obrazuje  przemianę 
z żyjącego rozrzutnie syna bogatego kupca, w świętego, który aż 

do śmierci pomagał biednym i odtrąconym. Franciszek swoją oso-
bą urzekł i oczarował potomnych. Nie było chyba ani jednego po-
śród świętych, poza Matką Bożą, komu by poezja we wszystkich 
ważniejszych językach świata wyśpiewała tyle hymnów pochwal-
nych. Z nim 4 października przeżywać będziemy nasz parafialny 
Odpust. Poprzedzi go Nowenna do św. Franciszka z Asyżu odma-
wiana przez dziewięć dni po mszach św. wieczornych i Triduum z 

całodziennym wystawieniem Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie.  

- Pierwszego dnia Triduum - modlimy się w intencji dzieci i 

młodzieży naszej parafii  

- Drugiego dnia Triduum - modlimy się w intencji księży na-

szej parafii oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

- Trzeciego dnia Triduum  - swoją modlitwą obejmujemy 

wszystkich parafian, rodziny i chorych naszej parafii. Uro-

czysta Msza Św. Odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Ireneusza Pękalskiego od-

będzie się o godz. 18.00 (cd na str. 6) 

Październik  

 Miesiąc Różańca Świętego 

Święci miesiąca października 

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE W NASZEJ PARAFII ODPRAWIANE BĘDĄ 
CODZIENNIE PRZEZ CAŁY MIESIĄC O GODZ.17.30, W SOBOTY  O 8.30 

G Ł O S    Ś W I Ę T E G O    F R A N C I S Z K A  
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PAŹDZIERNIK 

 
WYDARZENIA, UROCZYSTOŚCI, ŚWIĘTA, JUBILEUSZE 

1.10          WTOREK Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux, dziewicy i doktora Kościoła 
Nowenna do Św. Franciszka z Asyżu po mszy św. wieczornej 

2.10             ŚRODA Świętych Aniołów Stróżów.  
Nowenna do Św. Franciszka z Asyżu po mszy św. wieczornej.  
Pierwszy dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową z wystawieniem Najśw. Sakramentu od 
mszy św. porannej do 17.00 - modlimy się w intencji dzieci i młodzieży naszej parafii  

3.10      CZWARTEK Św. Franciszka Borgiasza, prezbitera .I czwartek miesiąca 
Nowenna do Św. Franciszka z Asyżu po mszy św. wieczornej 
Drugi dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową z wystawieniem Najśw. Sakramentu od 
mszy św. porannej do 17.00 - modlimy się w int. księży naszej parafii i o powołania kapłańskie, za-
konne i misyjne 

4.10           PIĄTEK ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU, ZAKONNIKA, ODPUST PARAFIALNY. I piątek miesiąca.  
Trzeci dzień Triduum przed Uroczystością Odpustową. Wystawienie Najśw. Sakramentu od mszy 
św. porannej do 17.00 - modlimy się w intencji parafian, rodzin i chorych naszej parafii.  
O godz. 18.00 uroczysta Msza św. odpustowa pod przewodnictwem Biskupa Ireneusza 
Pękalskiego  
Inauguracyjne spotkanie z cyklu wykładów poświęconych duchowości Świętej Siostry Faustyny i Bo-
żego Miłosierdzia w Klasztorze przy ul. Krośnieńskiej 9 (dom Siostry Faustyny) w Łodzi godz. 17.00 

5.10           SOBOTA Św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Bł. Alberta Marwelliego, I sobota miesiąca.  
Uroczystości odpustowe ku czci św. Faustyny, Głównej Patronki Łodzi. Msza św. w kościele św. Fau-
styny, godz. 18.00. Procesja ulicą Piotrkowską do bazyliki archikatedralnej 

6.10       NIEDZIELA  27. NIEDZIELA ZWYKŁA.  Św. Brunona, prezbitera 

7.10 PONIEDZIAŁEK NMP Różańcowej 

8.10        WTOREK Św. Pelagii, męczennicy 
23 rocznica śmierci ks. Wincentego Drzewieckiego (1996) - wieloletniego wikariusza w naszej parafii 

9.10           ŚRODA Św. Abrahama, patriarchy; bł. Wincentego Kadłubka 

10.10   CZWARTEK  Bł. Anieli Truszkowskiej.  
50 rocz. urodzin Ks. Proboszcza Roberta Kaczmarka-Msza św.  w intencji jubilata o godz. 7.30 

11.10         PIĄTEK  Św. Jana XXIII, papieża . Pielgrzymka z rekolekcjami do Zakliczyna 11-13. 10.19;  
Pielgrzymka do Medjugorie 11-19.10.2019. Misyjna Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

12.10         SOBOTA Bł. Jana Beyzyma . Pielgrzymka Kół Różańcowych do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej,  
kolegiata łaska, godz. 11.00 

13.10       NIEDZIELA 28. NIEDZIELA ZWYKŁA.    XIX DZIEŃ PAPIESKI.  Zbiórka na  „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, bł. Honorata Koźmińskiego; Wybory parlamentarne w godz. 7.00 do 21.00 

14.10 PONIEDZIAŁEK Św. Małgorzaty Marii Alacoque. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

15.10        WTOREK ŚWIĘTO ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO. Św. Teresy z Avila od Jezusa 
DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO 

16.10           ŚRODA  Św. Jadwigi Śląskiej; 41 ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II NA STOLICĘ PIOTROWĄ 

17.10    CZWARTEK Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z UBÓSTWEM  

18.10         PIĄTEK ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY. Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia 

19.10         SOBOTA  Bł. Jerzego Popiełuszki. VI Sesja Plenarna IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej 

20.10       NIEDZIELA 29. NIEDZIELA ZWYKŁA .  NIEDZIELA MISYJNA. POCZĄTEK TYGODNIA MISYJNEGO 
Św. Jana Kantego, prezbitera 

21.10 PONIEDZIAŁEK Św. Urszuli, bł. Jakuba Strzemię, biskupa   52 ROCZNICA ŚMIERCI BPA KAZIMIERZA TOMCZAKA (1967) 

22.10        WTOREK Św. Jana Pawła II, papieża– 71. ROCZNICA ŚMIERCI SŁ. BOŻEGO AUGUSTA HLONDA 
PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO RADZYMINA 

23.10          ŚRODA Św. Jana Kapistrana, prezbitera; św. Józefa Bilczewskiego, biskupa  

24.10   CZWARTEK  Św. Antoniego Marii  Clareta, biskupa; Bł. Jana Wojciecha Balickiego,  

25.10          PIĄTEK Świętych  Chryzanta i Darii, męczenników  

26.10        SOBOTA Bł. Celiny Borzęckiej, zakonnicy 

27.10       NIEDZIELA 30. NIEDZIELA ZWYKŁA.  Św. Sabiny, Wincentego, Chrestyna, męczenników. Rocznica po-
święcenia kościoła własnego.    24 ROCZNICA ŚMIERCI BPA JANA WAWRZYŃCA KULIKA (1995);  
Zmiana czasu, przestawiamy zegarki z 3 na 2 

28.10PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH  APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA.  
Imieniny Ks. Tadeusza Sochy. Msza św. w intencji solenizanta godz. 7.00 

29.10        WTOREK Bł. Michała Rua, prezbitera 

30.10          ŚRODA Bł. Dominika  Collins, zakonnika i męczennika 

31.10      CZWARTEK NOC ŚWIĘTYCH W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ, GODZ. 19.00  



   

Niedaleko niemal na granicy naszej parafii odnajdziemy 
ślady św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Miejsce pierw-
szych objawień i dom w którym mieszkała. Kalendarz li-

turgiczny wspomina ją 5 października.  

 W październiku, 22-go wspominamy również św. Jana Pawła II. Ten dzień uczcimy jak 
co roku pielgrzymką do miejsc związanych z postacią papieża Polaka. Tym razem z ks. Tadeu-

szem Sochą jedziemy do Radzymina.  

 
 Są w październikowym kalendarzu liturgicznym inni polscy święci i błogosławieni, wśród nich bł. Ho-
norat Koźmiński (13 października), św. Jadwiga Śląska (16 października), św. Jan Kanty.(20 października) 
Są wielcy święci Kościoła : św. Ignacy Antiocheński (17 października), biskup i męczennik, o którym legenda 

głosi, że był tym szczęśliwym dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: 
"Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 

niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął 
jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje" (Mt 18, 1-5). Są też dwie wielkie święte kobiety ogłoszone 
doktorami Kościoła : św. Teresa od Dzieciątka Jezus zwana Małą Tereską (1 października)  i św. Teresa od 
Jezusa z Avila zwana Wielką.(15 października) Wreszcie mamy  w październiku dwa święta, w które wspo-
minamy  najpierw św. Łukasza Ewangelistę (18 października), autora  Ewangelii i Dziejów Apostolskich. 

Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich jako z pierwszego źródła 
czerpał wszystkie wiadomości. Drugie święto to Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (28 
października) ludzi z najbliższego otoczenia Pana Jezusa. 

KU WOLNOŚCI Z BOHATERAMI I ŚWIĘTYMI 
W przyszłym roku minie 100  rocznica Cudu nad Wisłą  

i 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły - Papieża 
Ks. Tadeusz Socha i Akcja Katolicka zapraszają 22 października 2019 we wtorek na    

pielgrzymkę do RADZYMINA  
miejsca „Cudu nad Wisłą” 

W tej pielgrzymce jak co roku będziemy wspominać Św. Jana Pawła II Papieża,  
któremu miasto Radzymin nadało tytuł honorowego obywatelstwa  

oraz dziękować za 100 lat niepodległości Polski 
Zapewniamy :    Przejazd  autokarem • Ubezpieczenie  • Mszę św.  Obiad • Zwiedzanie Sanktuarium 

Jana Pawła II i Sanktuarium Matki Bożej,  Kolegiaty Radzymińskiej, Cmentarza Poległych będącego 
Narodowym Sanktuarium wojny polsko-bolszewickiej i jej kulminacyjnego momentu, Bitwy Warszaw-
skiej, wpisanej przez historyków w poczet osiemnastu najważniejszych bitew w dziejach świata, Izby 

Pamięci św. Jana Pawła II, Kapliczek oraz Pomników historycznych i bohaterów narodowych oraz miej-
sca urodzenia Cypriana Kamila Norwida w Laskowie-Głuchach 

Koszt  80 zł Wyjazd o 6.00  
Obok widnieje herb Radzymina przedstawiający Oko Opatrzności Bożej, ustanowiony w 1936 roku jako dziękczynienie za czuwa-
jącą nad miastem Opatrznością,  za Cud nad Wisłą i opiekę w czasie zarazy panującej w XVIII w. 

Święci miesiąca października cd. 

Z tej okazji Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia serdecznie zaprasza na cykl wykładów poświęco-
nych duchowości Świętej Siostry Faustyny i Bożego Mi-
łosierdzia. Spotkania w ramach działalności Stowa-

rzyszenia FAUSTINUM odbywać się będą w każdy 
trzeci piątek miesiąca o godz. 17.00 w Klasztorze 
przy ul. Krośnieńskiej 9 (dom Siostry Faustyny) w 
Łodzi. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się w przed-

dzień liturgicznego święta św. Faustyny, tj. 4 październi-
ka br. o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy.   Program 
spotkania 

17.00 – Msza św. 
17.45 – konferencja: FAUSTINUM – charyzmat i działal-
ność Apostołów Miłosierdzia 
18.10- przerwa 
18.25 - konferencja: Siostra Faustyna - łódzka święta 
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Głos Akcji Katolickiej 
30 października 1929 r. → |Powołanie Diecezjalnego Instytutu  

          |Akcji Katolickiej w Łodzi 
================================================ 

Organizacja Akcji Katolickiej w Parafii 
Każdy   pojedyńczo jest słaby. Dopiero w organizacji nabiera siły. To też Akcja Katolicka musi też po-
siadać organizację swą. Jaką? Podstawą dla organizacji musi być po wsiach i miasteczkach parafia. W 
parafii muszą powstać organizacje, których członkowie będą mieli za zadanie bronić wiary i  aposto-
łować  zasady Chrystusowe w życiu publicznym. … Akcja Katolicka zgodnie z wolą Ojca Świętego 
musi zmierzać  do tego, by życie publiczne także zostało przeniknięte zasadami Chrystusowemi. Co 
to znaczy? To znaczy, by w rodzinach, w  rodzajach pracy czyli w zawodach, w życiu samorządowem 
i państwowem panowało prawo Boże. 

Fragment artykułu Organizacja Akcji Katolickiej w parafii, zamieszczonego w „Słowie Katolickim” 1929, nr 52 

 Kardynał August Hlond 27 listopada 1930 r. erygował 

Naczelny Instytut Akcji Katolickiej na terenie II RP z siedzi-

bą w Poznaniu. Celem Akcji Katolickiej było rozwijanie apo-

stolatu świeckiego; dlatego jej prezesem została osoba 

świecka. Papież Pius XI popierał tę formę duszpasterstwa. 

 W Łodzi Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej powołał 

rok wcześniej, bo już w październiku 1929 r. biskup Win-

centy Tymieniecki. Asystentem Diecezjalnym został biskup 

Kazimierz Tomczak, a pierwszym dyrektorem Diecezjalne-

go Instytutu Akcji Katolickiej był ks. Stanisław Nowicki. 

  Siedzibą Instytutu był Dom Katolicki przy ul. Gdań-

skiej 111 w Łodzi. 

 

90 lat  
Akcji  
Katolickiej 
w  diecezji 
łódzkiej 

Pierwszy Dyrektor Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej  

ks. Stanisław Nowicki 

Informacje powyższe zaczerpnięte zostały z książki opracowanej przez Ks. Kazimierza Dąbrowskiego „90 lat Kościoła łódzkiego 
1920-2010”. W przedmowie do tej publikacji ówczesny Arcybiskup Metropolita Łódzki Władysław Ziółek napisał jakże aktualne i 
dziś słowa: „To jest coś więcej niż tylko kronika wydarzeń … Szczególnie wyczerpująco przedstawiono początki poszczególnych 
instytucji Kościoła łódzkiego oraz  stowarzyszeń i organizacji katolickich. Dziś znowu gromadzą one wiernych świeckich, po prze-
rwie spowodowanej dwiema okupacjami - hitlerowską i sowiecką. Należy ich historię poznać bliżej, aby można było kontynuo-
wać przekazane doświadczenie i bogate dziedzictwo”. 

 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO KAŻDEGO 11 DNIA MIESIĄCA 
 

Zbliżamy się do 100 rocznicy erygowania Diecezji Łódzkiej. Przygotowaniem do tego wydarzenia 

dla diecezjan jest wielka refleksja duszpasterska w postaci trwającego IV Synodu Archidiecezji Łódzkiej 

oraz duchowe nawrócenie i pogłębienie wiary poprzez uczestnictwo w Misjach Miłosierdzia Bożego połą-

czonych z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego, głoszonych we wszystkich parafiach przez ojców 

jezuitów 

  W naszej parafii przeżywaliśmy te Misje w 2017 roku od 4 do 11 marca. Celem misji jest umocnienie 

i odnowienie życia wiary. Módlmy się o właściwe owoce tych Misji trwając na modlitwie Koronką do Mi-

łosierdzia Bożego w każdą miesięcznicę ich zakończenia w naszej parafii tj. każdego 11 dnia miesiąca po 

mszy św. wieczornej.  

Niech comiesięczna modlitwa pomoże nam w przeżywaniu jubileuszu erygowania naszej diecezji. 

Szczególnie wzywa nas do tego miesiąc październik, który Ojciec Święty Franciszek ogłosił                   

Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Przebiega on pod hasłem:  

„OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE”.  

 Niech odmawiana przez nas Misyjna Koronka do Miłosierdzia Bożego wpisze się też w pragnienie 

Ojca Świętego Franciszka, aby „Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjną żarliwość wszystkich 

wiernych.”  
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 Cudowny obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Adolfa Hyły znajduje się w ka-
plicy klasztornej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (zdjęcie z lewej). Jest 
on najbardziej znanym wizerunkiem Chrystusa Miłosier-
nego - Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Na nim więc 
spełniły się słowa Jezusa: Pragnę, aby ten obraz czczono 
najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie (Dz. 47).    
I tak się stało. Obraz z klasztornej kaplicy w Krakowie-
Łagiewnikach szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i repro-
dukcje można dziś spotkać na wszystkich kontynentach i 
to nie tylko w świątyniach, ale także w mieszkaniach, miej-
scach pracy i wszędzie tam, gdzie żyją i pracują czciciele 
Miłosierdzia Bożego.  A jak doszło do powstania tego obra-
zu? 
 Podczas II wojny światowej do klasztoru Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach zgłosił się krakow-
ski malarz, uczeń Jacka Malczewskiego – Adolf Hyła . Zapropono-
wał, że namaluje jakiś obraz do kaplicy sióstr jako wotum za ocale-
nie od śmierci jego rodziny. Wówczas jezuita ks. Józef Andrasz, któ-
ry od 1936 do 1938 r. był spowiednikiem i kierownikiem duchowym 
Siostry Faustyny, poprosił artystę, by namalował właśnie wizerunek 
Jezusa Miłosiernego. Artysta malował obraz na podstawie opisu, jaki 
pozostawiła Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku” i reprodukcji 

kopii pierwszego obrazu pędzla Kazimirowskiego, które mu dała przełożona klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Irena Krzyżanowska, dawna przełożona 
s. Faustyny. Przy powstaniu tego obrazu czynnie uczestniczył o. Józef Andrasz, który od 
1942 roku mieszkał w klasztorze w Łagiewnikach, blisko domu Artysty.  Opierając się na 
tym opisie, Hyła między listopadem 1942 a marcem 1943 r. stworzył wizerunek Jezusa 
Miłosiernego. Pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego pędzla Hyły  poświęcił o. Józef Andrasz 
SJ 7 marca 1943 roku.  Nie było to jednak dzieło, które na stałe tam zagościło. Okazało się 
bowiem, że obraz nie pasuje rozmiarami do miejsca, które dla niego w Łagiewnikach 
przygotowano. Malarz namalował więc drugi obraz, a pierwszy został po wojnie przywie-
ziony przez matkę Irenę Krzyżanowską  do Wrocławia. Znajduje się w zakonnej kaplicy 
(na co dzień nieudostępnianej dla osób z zewnątrz). Różni się on jednak od obecnie zna-
nego nam łagiewnickiego wizerunku – Pan Jezus przedstawiony jest na nim na polnej 
drodze, na tle krajobrazu z kwitnącymi łąkami. Równocześnie z drugim obrazem Hyły 
przyjechał do krakowskiej kaplicy obraz Batowskiego (więcej  o tym obrazie było w po-
przednim numerze Głosu Świętego Franciszka ), zamówiony niezależnie,  wcześniej przez 
przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia m. Michaelę Mora-
czewską. Siostry znalazły się więc w kłopocie, nie wiedziały, który obraz powinien być w 
kaplicy. Z pomocą przyszedł kard. Adam Sapieha, który wysłuchawszy historii obydwu 
obrazów, powiedział: Jeśli obraz Hyły jest jako jego własne wotum – niech ten będzie w 
kaplicy. W pierwszą niedzielę  po Wielkanocy, 16 kwietnia 1944 roku, o. J. Andrasz po-
święcił nowy obraz Hyły, który wielkością i kształtem odpowiadał już wnęce bocznego 
ołtarza. Nie była to jednak nadal znana nam dziś wersja obrazu. Nadal w jego tle widać 
było krajobraz z łąkami i polne kwiaty.  
  Po II wojnie światowej ks. Michał Sopoćko, wileński spowiednik s. Faustyny Ko-
walskiej, ostro skrytykował obraz Adolfa Hyły jako nieewangeliczny i nieliturgiczny. 
Uważał on, że obraz powinien przedstawiać Jezusa, który po swoim zmartwychwstaniu 
objawia się Apostołom w Wieczerniku, a jego spojrzenie powinno być takie, «jak z krzy-
ża», czyli skierowane ku dołowi. Pod silną presją artysta poprawił swój obraz. Ten, 
który dziś oglądamy w klasztornej kaplicy w krakowskich Łagiewnikach, powstał w 
1954 r. przez zamalowanie krajobrazowego tła i domalowanie posadzki” – opowiada 
Elżbieta Szczepaniec-Cięciak, siostrzenica Adolfa Hyły . 
 Wizja Bożego Miłosierdzia jaką miał Adolf Hyła malując obrazy przedstawiała 
Pana Jezusa - lekarza, który przemierza cały świat. Przechodzi także obok nas. Dlatego w 
wielu jego dziełach, a namalował on ok. 230 wizerunków Jezusa Miłosiernego, dostrzeże-
my w tle za Panem Jezusem różne krajobrazy w zależności od adresata obrazu (ilustracje 
obok). 

Historia łagiewnickiego obrazu „Jezu ufam Tobie”  / cz. 4 
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Pierwszy obraz „Jezu ufam Tobie” 
Adolfa Hyły. Wrocław, zakonna 
kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia 

Obraz Adolfa Hyły - „Sądecki Piel-
grzym”. Ojcowie Jezuici- dom reko-
lekcyjny „Na Górce” w Zakopanem  

Jezus w kościele w Kowalowej. Na obrazie Zmartwychwstały przemierza właśnie ziemię tarnow-
ską i zbliża się ku zabytkowej, modrzewiowej świątyni. Mniej więcej w tym miejscu stoi dziś 
odrestaurowana kapliczka patronki parafii z 1880 roku. Obok ścieżki rosną wiosenne kwiatki, z 
tyłu lśni staw, a dalej wije się droga z Jodłowej i wznoszą się podgórzańskie pola. Obraz Adolfa 
Hyły znajduje się do dziś w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Panny Maryi, prze-
niesionego kiedyś do tej miejscowości z pobliskich Ryglic. 

 

Adolf Hyła (1897-1965 ) Skromny, pobożny, krakowski nauczyciel rysunków. „Niepozorny 
malarz z Łagiewnik, uczeń Jacka Malczewskiego, stojący w odległym szeregu przeciętnych arty-
stów, stał się jednym z najbardziej bodaj znanych i rozpoznawalnych polskich malarzy” – pisze o 
nim ks. prof. Andrzej Witko, wybitny krakowski znawca kultu Bożego Miłosierdzia i kultu św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej. 
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Modlitwa i Różaniec 
 Kochane Dzieci, w październiku jak co roku w 

każdym kościele, w Polsce i w innych krajach, po pol-

sku i we wszystkich językach świata, wieczorem lu-

dzie modlą się odmawiając Różaniec, długą, cierpliwą 

modlitwę do Matki Bożej. W różańcu są wszystkie  pacierze poranne i wieczor-

ne: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, Wierzę 

w Boga. Ile myśli zawartych jest w tych modlitwach? 

Gdy ktoś modli się do Matki Bożej to myśli o Jezusie, bo 

Ona zawsze do Niego prowadzi. 

 Różaniec to nie tylko paciorki czy koraliki nawle-

czone na sznurek. Różaniec to przede wszystkim modlitwa, dlatego mówimy Święty Ró-

żaniec. Aby dobrze przygotować się do tej modlitwy trzeba najpierw zapoznać się ze 

sposobem jej odmawiania. Z pewnością pomoże wam w tym własnoręcznie zrobiony róża-

niec. Proszę wykonajcie go jak co roku w październikowych konkursach, 

bierzcie też do ręki różańce, módlcie się na nich,  i przychodźcie z nimi do kościoła, żeby wspólnie 

przed Panem Jezusem  razem z Maryją zanosić do Niego cierpliwe modlitwy.  

 Czekam na Wasze prace, i jak zwykle spotkamy się w ostatnią niedzielę października po 

mszy św. o godz.11.00.               

         Pozdrawiam Was - Wasz Anioł  

Mały Franciszek 

Jak dobrze żyć blisko Ciebie Panie 
Akcja Katolicka przy naszej parafii zaprasza na  

rekolekcje do Zakonu Sióstr Bernardynek w Zakliczynie, 

w dniach 11 - 13 października 2019 r.  
Rekolekcje będzie głosił Ks. dr Paweł Gabara 

Poznamy też z bliska jak wygląda życie kontemplacyjne sióstr  
Wyjazd jest połączony z odwiedzeniem ciekawych miejsc jak : Tarnów,  

Tychów ,Chęciny, Tokarnia. 
Zapewniamy: Strawę duchową, 3 posiłki dla ciała, noclegi, przejazd, ubezpieczenie. 

Koszt ok.220zł.  
Jest jeszcze kilka  wolnych miejsc.  

Zaproszenie na pielgrzymkę 
Nasza parafia oraz parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łękawie  

organizują wyjazd pielgrzymkowo-wypoczynkowy  

do miejsca objawień Matki Bożej w Medjugorje  
oraz zwiedzania Bośni i Chorwacji.  
W dniach od 11. do 19. października  

nawiedzimy Sanktuarium Matki Bożej Marianka koło Bratysławy, Medjugorje,  
Dubrownik, Zatokę Makarską, Mostar, Wodospady Kravica, Plitwickie Jeziora.  

Koszt 1480,- zł. Obejmuje on przejazd autokarem, noclegi, dwa posiłki dziennie 
(śniadanie i obiadokolację), bilety wstępu, opłaty dla przewodników, opłaty klimatycz-
ne, ubezpieczenie. Zapisy w kancelarii parafialnej. Przy zapisie wpłata rezerwacyjna 300,- zł. Wjazd na teren Bośni możliwy 
jest dla obywateli Unii Europejskiej na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.  
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10 października 2019 roku w czwartek    

50 urodziny obchodzi  Ksiądz Proboszcz Robert Kaczmarek. 

Przy tej okazji dziękujemy Księdzu Proboszczowi, że swoje życie poświęcił Panu Bogu, przyjmując służbę 
kapłańską. Życzymy  zdrowia, sił i wytrwałości, aby nieustannie przez następne lata towarzyszyła Mu 
bliskość Jezusa i Jego Matki. Niech w sercach swoich nowych parafian rozbudza i 
umacnia wiarę, a wdzięczni parafianie niech obdarzają go modlitwą i miłością.  
Szczęść Boże na dalsze lata.  

W imieniu Akcji Katolickiej  i wszystkich Parafian - redakcja „Głosu Świętego 
Franciszka” 

Msza św. w intencji Jubilata odbędzie się w dniu 10.10.19 o godz. 7.30. 

28 października, w poniedziałek 

imieniny obchodzi Ks. Tadeusz Socha,  
wikariusz naszej parafii, Asystent Kościelny Parafialnego Oddziału Akcji Katolic-
kiej, opiekun Asysty Parafialnej i Domowego Kościoła, 
organizator i opiekun duchowy wielu parafialnych pielgrzymek. 
 Z okazji imienin Księdzu Tadeuszowi składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, radości w Panu, owocnej służby kapłańskiej i duszpasterskiej, błogosła-
wieństwa Bożego, wielu darów Ducha Świętego oraz nieustannego wsparcia św. 
Patrona Judy Tadeusza. 
 Z darem modlitwy w imieniu członków Akcji Katolickiej i wszystkich para-
fian życzenia składa zespół redakcyjny „Głosu Świętego Franciszka”. 

 

Msza św. w intencji Solenizanta odbędzie się w dniu 28.10.19 o godz. 7.00. 


