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Ziemia Piotrkowska

Co kryje krypta pod farą?

Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej została dobudowana do piotrkowskiej fary w drugiej połowie XVIII wieku. Pod kaplicą tą znajduje się krypta. Prawdopodobnie już w XX wieku umieszczone
zostały w niej ludzkie szczątki, pochodzące z cmentarza, który znajdował się wokół fary. Nadszedł czas, aby złożyć je w sposób godny w podziemiach kościoła. Po konsultacji z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków podjęto decyzję o przygotowaniu skrzyń, do których kości te zostaną złożone.
Wojciech Malesa

Dialogi w katedrze
o wierze
i wychowaniu

Wierze i wychowaniu poświęcona była
wrześniowa edycja „Dialogów w katedrze”. Abp Marek Jędraszewski odpowiadał m.in. na pytania o religijne podstawy wychowania, wpływ Internetu
na wychowanie dzieci czy „homeschooling”
czy hasło „róbta co chceta”. Spotkanie
odbyło się 13 września wieczorem
w łódzkiej katedrze. Oto pytania, które
postawiono Ks. Arcybiskupowi.
(1) Czy można być dobrze wychowanym bez wiary w Boga?
(2) Jak wiara wpływa na wychowanie?
(3) Jaką postawę przyjąć, gdy w rodzinie są homoseksualiści?
(4) Skąd biorą się problemy z religijnym
wychowaniem, skoro sporo o nim wiemy?
(5) Czy hasło „róbta co chceta” może
być niebezpieczne w wychowaniu?
(6) Jaki wpływ na wychowanie ma Internet?
(7) Gdzie w Kościele szukać pomocy
w wychowaniu?
(8) Co ksiądz myśli o uczeniu dzieci
w domu (homeschooling)?(9) Jak wychowywać, żeby nie indoktrynować?
(10) Czy czytania mszalne mogą być
dostosowywane do zmieniających się
grzechów?
(11) Czy nie powinniśmy być w wychowaniu dzieci radykalni?
Łukasz Głowacki – Radio Plus

Ks. abp nominat
Konrad Krajewski
przyjął sakrę biskupią
We wtorek, 17 września 2013 r.
w bazylice watykańskiej nowo mianowany jałmużnik Ojca Świętego,
ks. abp nominat Konrad Krajewski
przyjął sakrę biskupią.
Głównym konsekratorem był ks. kard.
Giuseppe Bertello, przewodniczący
Gubernatoratu Państwa Watykańskiego, a współkonsekratorami byli ks.
abp Piero Marini, przewodniczący Papieskiego Komitetu ds.Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych
i ks. abp Władysław Ziółek, emerytowany arcybiskup metropolita łódzki.
Na uroczystość konsekracji przyszedł
Ojciec Święty Franciszek. W liturgii
wzięło udział kilkudziesięciu kardynałów i biskupów oraz kilkuset księży.
„Misericordia” (Miłosierdzie) – takie wezwanie jako dewizę swojego posługiwania obrał ks. abp Konrad Krajewski. „Bazylika św. Piotra widziała jak przez dłu-

gie lata ks. Konrad służył
trzem Papieżom jako ich
ceremoniarz.
Teraz
Franciszek powierza mu
szczególną służbę: opiekowanie się ubogimi w imieniu Papieża” – mówił w homilii kard. Giuseppe Bertello, nawiązując do miejsca, w którym odbywała się uroczystość. Przewodniczący Gubernatoratu Państwa Watykańskiego dodał, że ta posługa, oznacza
bliskość, czułość, zrozumienie i brak lęku w budowaniu relacji – podało Radio
Watykańskie. Procurator pauperum, to człowiek pełniący dzieła miłości w imię
Jezusa. Watykańska rozgłośnia przywołuje słowa nowego jałmużnika papieskiego skierowane do uczestników liturgii.
Na zakończenie Mszy św. ks. abp Krajewski poprosił, by nie zwracać się
do niego „Ekscelencjo”, ale mówić jak zawsze „Księże Konradzie”. Pracowników Watykanu nazwał swoimi przyjaciółmi.W szczególny sposób ks.abp Konrad Krajewski podziękował księdzu, przy boku którego wzrastał w dzieciństwie.
Nazwał go „prawdziwym jałmużnikiem i świadkiem miłosierdzia”, ponieważ
z własnej kieszeni wspierał potrzebującą młodzież dając zarazem poruszające świadectwo wiary i modlitwy.
ks. Rafał Leśniczak – Radio Plus

Zaproszenie do Fary
W niedzielę, 29 września 2013 r. w piotrkowskiej Farze na
mszach św. o godz. 10:00, 11:30 i 13:00 gościć będziemy o. Silvanusa Stocka z Tanzanii. Ojciec misjonarz przyjeżdża wraz ze
swoim zespołem, aby podzielić się z nami atmosferą mszy św. w
klimacie Afryki. Będą śpiewy w rodzimym języku, świadectwo i
dużo, dużo FURAHA. Ojciec Silvanus to człowiek bardzo ciekawy, pełen ducha misyjnego i szczerej radości.
Serdecznie zapraszamy!

