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„Bóg działa i pracuje dla 
mnie we wszystkich 
rzeczach stworzonych 
na obliczu ziemi; Znaczy 
to, że postępuje On, jak 
ktoś pracujący.” 
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 Na konieczność poszanowania 

różnorodności w Kościele, peł-

nej do niego przynależności, 

bez szukania własnych korzyści 

zwrócił uwagę papież podczas 

porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty. Franciszek na-

wiązał do "Modlitwy Arcykapłańskiej" Jezusa o jedność 

Kościoła (J 17,20-26), aby nie było w nim podziałów i kłótni. 

Ojciec Święty zauważył, że wiele osób twierdzi, iż należy do 

Kościoła, ale jedną nogą są na zewnątrz, chcąc jednocześnie 

być w Kościele i poza nim. Dla tych ludzi - przestrzegł Fran-

ciszek - Kościół nie jest ich domem, nie czują się w nim u 

siebie, traktują go jak wynajmowanie mieszkanie. Wskazał, że są trzy grupy osób traktujące 

Kościół w ten sposób. 

Pierwsza z nich, to ludzie chcący, by wszyscy w Kościele byli jednakowi - uniformiści. "Jedno-

rodność. Bezkompromisowość, surowość. Są niewzruszeni! Nie mają tej wolności, jaką daje 

Duch Święty. Powodują dezorientację między tym, co Jezus głosił w Ewangelii, a swoją doktry-

ną nierówności. A Jezus nigdy nie chciał, by Jego Kościół był tak bezkompromisowy. Nigdy. A 

oni ze względu na tę postawę nie wchodzą do Kościoła. Deklarują się jako chrześcijaninie, 

katolicy, ale ich bezkompromisowa postawa oddala ich od Kościoła" - stwierdził Ojciec Święty. 

Kolejną grupą zdaniem papieża są ludzie, którzy zawsze mają swój własny pomysł, własną 

ideologię, ważniejszą od nauczania Kościoła. 

"W ten sposób przynależą do Kościoła jedynie częściowo. Także oni mają jedną nogę poza 

Kościołem. Także dla nich Kościół nie jest własnym domem. Wynajmują tylko miejsce w Ko-

ściele" - powiedział Franciszek. Dodał, że zjawisko takie miało już miejsce w początkach gło-

szenia Ewangelii. 

Trzecią grupą wskazaną przez Ojca Świętego są ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, 

ale sercem nie wchodzą do Kościoła, ludzie, którzy poszukują korzyści, chcą w Kościele czy 

kosztem Kościoła "robić interesy". Zauważył, że już w początkach Kościoła takimi byli Szymon 

Intencje mszalne: 
 

Niedziela, 08 czerwiec  2014 
800  + 39r.ś Antoni, Franciszkę, Mieczysław, Zdzisław z rodziny 
Barańskich 
930  + Jan Połomka 1r.ś. 
1100  + Manuelo Sobański 8r.ś. 
1230  + 12r.ś. Marta Sinica 
1800  o szczęśliwe zdanie egzaminów i obronę pracy licencjackiej dla 
Anny 
Poniedziałek,09czerwiec 2014 
700   + Ireneusz i Zofia Zawadewicz 
1800  + Teresa Zajączkowska 
Wtorek,  10 czerwiec   2014 
700   + 
1800  +Beata i Janusz Hryniewiccy 
Środa  11 czerwiec  2014 
700   + Kazimierz Ziajka 
1800  + Maria Wardzyńska 
Czwartek, 12 czerwiec   2014 
700   +  Sabina Wojciechowska 
1800 + Kazimiera (k) Rajca w 30d.p.p. 
Piątek, 13 czerwiec  2014 
700 + Teresa Zajączkowska od sąsiadów 
1800    dziękczynna z okazji 85r.ur. Emilia Felkiewicz 
Sobota,  14 czerwiec  2014 
700   + Beata i Janusz Hryniewiccy 
1800  + Teresa Rogińska 1r.ś. I Wojciech Rogiński 
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Mag, czy Ananiasz i Safira. Ale można ich dostrzec także we wspólnotach parafialnych czy 

diecezjalnych, w zgromadzeniach zakonnych. Pojawiają się niekiedy ludzie pyszniący się tym, 

że są dobrodziejami Kościoła, ale pod stołem robią swoje ciemne interesy. Także i ci nie traktu-

ją Kościoła jako swojej matki - zaznaczył Franciszek. Papież zaznaczył, że w Kościele istnieje 

wielka różnorodność osób i darów Ducha Świętego. Podkreślił, że do Kościoła trzeba przynale-

żeć przez miłość, aby dać całe swe serce, a nie żeby robić interesy, czy uzyskiwać korzyści. 

"Kościół nie jest mieszkaniem, które można wynająć, ale domem, w którym trzeba mieszkać, 

jest jak własna matka" - stwierdził Franciszek. 

Ojciec Święty przyznał, że nie jest to łatwe, ponieważ istnieje wiele pokus. Podkreślił, że tym, 

który sprawia jedność w Kościele, jedność w różnorodności, wolności, hojności jest jedynie 

Duch Święty. Sprawia On harmonię w Kościele. Wszyscy, jak zauważył, jesteśmy różni i wszy-

scy jesteśmy wezwani do posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Właśnie ta uległość może nas 

ocalić od surowości, bezkompromisowości, narzucania swoich idei czy ideologii, lub robienia 

interesów kosztem Kościoła. Właśnie to posłuszeństwo Duchowi Świętemu przekształca Ko-

ściół z wynajmowanego mieszkania we własny dom. 

"Niech Pan ześle nam Ducha Świętego i sprawi tę harmonię w naszych wspólnotach, społecz-

nościach parafialnych, diecezjalnych, wspólnotach ruchów, bo jak powiedział jeden z Ojców 

Kościoła: sam Duch Święty jest harmonią" - zakończył papież swoją homilię. 

Święci znani… i nie znani 

Święty Andrzej Corsini, biskup 
 Andrzej Corsini urodził się 30 listopada 1302 r., w święto św. Andrzeja 

Apostoła, dlatego nadano mu właśnie to imię. Pochodził z możnego flo-

renckiego rodu Corsinich. Podanie głosi, że przed urodzeniem syna matka 

ujrzała wilka, który wstępując do klasztoru karmelitów we Florencji, za-

mienił się w łagodnego baranka. Życie Andrzeja potwierdziło proroczą 

wizję matki. Syn wdał się w towarzystwo "złotej młodzieży" Florencji i 

oddał się swobodnemu życiu. Nawrócił się, gdy matka opowiedziała mu swój tajemniczy sen i 

powiedziała, że wyprosiła syna u Boga gorącą modlitwą, ponieważ wcześniej przez wiele lat 

daremnie oczekiwała potomstwa. Wyznała mu także, że razem z mężem złożyła ślub ofiaro-

wania syna na służbę Bożą. 

Te wyznania sprawiły, że Andrzej postanowił zmienić dotychczasowe życie. W wieku 15 lat 

wstąpił do karmelitów we Florencji (1317). Po studiach w Paryżu i Awinionie, mając 22 lata, 

przyjął święcenia kapłańskie. W 1347 r. powrócił do Florencji, gdzie panowała epidemia dżu-

my. Zajął się dziełami charytatywnymi, a wkrótce zaczął być uważany za proroka i cudotwórcę. 

W tym samym roku na kapitule generalnej w Metz został wybrany prowincjałem toskańskim. 

Piastując ten urząd, rozwinął żywą i owocną działalność w celu podźwignięcia zakonu, zarów-

no pod względem liczebnym, jak i odnowy jego ducha. Dwa lata później, mimo protestów i 

ucieczki, Klemens VI mianował go biskupem Fiesole. Miłosierny i energiczny, kilkakrotnie go-

dził zwaśnione między sobą włoskie miasta. Niezmordowanie wizytował parafie, nawiedzał 

szpitale i przytułki, odnawiał i budował nowe kościoły, zwalczał nadużycia. Wśród kapłanów 

założył bractwo Trójcy Przenajświętszej. 

Zmarł 6 stycznia 1374 r. Jego ciało spoczywa we Florencji w kaplicy ufundowanej przez jego 

rodzinę. Urban VIII zaliczył go w poczet świętych w 1629 r., ale jego bullę podał do publicznej 

wiadomości dopiero Benedykt XIII w 1724 roku. W rocznicę śmierci Andrzeja we Florencji 

odbywa się wspaniała procesja z jego relikwiami. 

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim. Jego atrybutami są pastorał, wilk i bara-

nek. 

 

HUMOR 

Jakich zwierząt Mojżesz nie zabrał do Arki? 
- Mojżesz nie zabrał do Arki żadnych zwierząt.  

 
1. Jutro drugi dzień świat Zesłania Ducha Świętego, Święto NMP Matki Kościoła, 

msze święte o 700 i 1800. 

2. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po mszy świętej wieczornej. 

3. Próba generalna przed pierwsza Komunia świętą w czwartek o 1630 przed rocz-

nicą Komunii świętej w środę o 1630 przed bierzmowaniem w sobotę o 1830 

4. Spowiedź dla dzieci młodzieży i ich rodziców oraz rodzin w piątek o 1845 

5. W sobotę o 1100 oto uroczystość pierwszej Komunii świętej dzieci klas drugich. 

Za tydzień na mszy świętej o 930 rocznica Komunii świętej klas trzecich a na 

mszy świętej o 1230 uroczystość odpustowa ku czci bł. Doroty i sakrament 

bierzmowania młodzieży naszej parafii . 

6. W tym roku procesja Bożego Ciała pójdzie ul.: Pabianicką , Grottgera, Grun-

waldzką, Rawską prosimy o przystrojenie okien i przygotowanie ołtarzy: pierw-

szy Akcja Katolicka; drugi Odnowa w Duchu świętym; trzeci Domowy Kościół; 

czwarty Caritas z katechetami. 

7. Od 8 do 10 czerwca w parafii św. Brata Alberta odbędzie się VI Forum Rodziny 

z ciekawymi gośćmi szczegóły na plakacie przed kościołem. 

8. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna przy Zespole Szkół w Gronowie Górny 

zaprasza na festyn rodzinny, który odbędzie się 8 czerwca 2014r. od 15.00 do 

19.00 przy ulicy Szmaragdowej 5 w Gronowie Górnym. 

9. Do nabycia Gość Niedzielny. 

10. Bóg zapłać za ofiary na tace złożone tydzień temu w kwocie 1229zł. 
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