Głos
św. Józefa
Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
10.03.2018 r.

Msze św. niedzielne u nas o godz.: 8.00 10.00 11.30
OGŁOSZENIA

Nr 10/2018

W Dębowcu: 8.45

Dziś o 15.00 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym i ucałowaniem relikwii Krzyża
św.
12.03. - Wtorek – Po Mszy św. Wieczór z Biblią:
Czy chrześcijanin ma słuchać władzy świeckiej?
13.03. - Środa – Msza w intencji próśb zanoszonych za wstaw. św. Józefa
14.03. - Czwartek – Po Mszy spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
15.03. - Piątek – O godz. 16.30 Droga Krzyżowa.
Po Mszy Franciszkańska Szkoła Wiary: 7 przykazanie Dekalogu, cd.
17.03. - Niedziela – Podczas Mszy odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Po Mszach zbiórka na misje.
Po Gorzkich żalach spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
O 17.00 Msza św. w rycie trydenckim.
Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne w dniach: 1-3.04. (poniedziałek –
środa). Temat: Jak tu się nie zgorszyć?
Nie tylko o żołnierzach wyklętych – postawy Polaków wobec własnego państwa w toku dziejów - wykład dr K. Trackiego w POK we wtorek 12.03. o 18.00.
Wspomnienie o sł. Bożym Stefanie kard. Wyszyńskim – Prudnik trzecie miejsce zesłania - spotkanie z R. Kwiatkowskim w POK w czwartek 14.03. o 17.00
Rekolekcje wielkopostne w Parafii św. Michała w dniach: 17-20.03. wygłosi
ks. ppłk. dr Jerzy Niedzielski, emerytowany kapelan Wojska Polskiego i
Diecezjalny Duszpasterz Policji
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium.

Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności.
St. Staszic
W związku z minionym Dniem Kobiet, życzymy wszystkim Paniom troskliwej
opieki Matki Najświętszej i św. Józefa.

ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE

33. Bł. Pius Bartosik (1909-1941), prezbiter i męczennik z I Zakonu
Wspomnienie w liturgii: 12 czerwca
Dnia 21.08.1909 r. w miejscowości Kokanin koło Kalisza przyszedł na
świat Ludwik Bartosik, jako najstarszy z trójki rodzeństwa. Ubogiej
rodzinie utrzymanie zapewniał ojciec, szewc z zawodu.
W szkole powszechnej najlepsze postępy czynił w nauce religii i języka polskiego. Dalsze kształcenie w kaliskim Gimnazjum nie byłoby
możliwe bez ofiarnego wsparcia finansowego bliższej rodziny,
znajomych i miejscowego proboszcza. Jako młody chłopiec był bardzo
pobożny, cichy, spokojny. Nie sprawiał nikomu przykrości. W rodzinnej
parafii służył do Mszy jako ministrant. Pomagał również bratu
zakonnemu pracującemu przy kościele (franciszkanie czasowo
duszpasterzowali w parafii).
W 1926 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w
Prowincji św. Antoniego Padewskiego i bł. Jakuba Strzemię i otrzymał
imię zakonne Pius, co znaczy pobożny. Nowicjat odbył najpierw w
Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Zwracał na siebie uwagę
wyróżniającą się cichością, pilnością i pobożnością. Miał najlepszą
opinię u przełożonych spośród całej grupy nowicjuszy. W 1927 r. złożył
pierwsze śluby zakonne na okres trzech lat. W 1931 r. zdał z dobrym
wynikiem egzamin dojrzałości i złożył uroczyste śluby zakonne. W tym
samym roku podjął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym
Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie.
W 1934 roku wykryto u niego zaczątki gruźlicy, która wszakże nie pozbawiła go możliwości dokończenia studiów. Rok później został
wyświęcony na kapłana w Krakowie.
Swoją pierwszą pracę duszpasterską podjął w Krośnie nad Wisłokiem.
Wysłano go tam m. in. dla wzmocnienia zagrożonego przez gruźlicę
zdrowia. Dał się tam poznać jako kapłan nad wyraz pobożnie
sprawujący Najświętszą Ofiarę, gorliwy głosiciel słowa Bożego i
ceniony szafarz sakramentu pojednania. Nie zważając na nadwątlone
chorobą siły, długie godziny do południa spędzał w konfesjonale.
Hamował go w gorliwości o. gwardian Ferdynand Świerczyński,
tłumacząc, że przyjechał do Krosna dla odzyskania zdrowia, a on się
zamęcza.
O. Pius miał też pewne trudności w pracy duszpasterskiej. Zacinał się

w mowie. W znacznym stopniu tę słabość wyeliminował przez głośne
czytanie, jeszcze przed święceniami, choć w momentach
podenerwowania uciążliwa niedyspozycja wracała. Pewnego razu w
czasie kazania dostał jakiejś tremy i w sposób pokorny przeprosił
wszystkich obecnych... Była to uroczysta suma. Akt jego pokory sprawił,
że trema minęła i zaczął głosić w sposób normalny słowo Boże. Wszyscy
byli z tego kazania bardzo zadowoleni. Innym razem na imieninach o.
Maksymiliana Kolbego nie mógł powiedzieć życzeń, tak się przejął, bo
chciał jak najlepiej....
Czas pozostały, poza działalnością w kościele i parafii, rezerwował o.
Pius na twórczość pisarską, mając w perspektywie przyszłą pracę
apostolską na tym polu. O. Maksymilian Kolbe po powrocie z Japonii w
1936 r. i wyborze na gwardiana Niepokalanowa, natychmiast postarał się
o skierowanie do niego o. Piusa, który został jego zastępcą. Ojciec Kolbe
znalazł w osobie o. Piusa nie tylko cennego współpracownika, ale i kogoś,
kto znakomicie wyczuł jego program apostolski i szedł jego śladami.
Przez okres blisko trzech lat o. Pius był faktycznym (bo nominalnym był
o. Maksymilian Kolbe) redaktorem miesięcznika Rycerz Niepokalanej. W
jego gestii była też redakcja kwartalnika w języku łacińskim dla kapłanów
Miles Immaculatae. O. Pius bardzo przejął się ideą Rycerstwa
Niepokalanej. Napisał: wierzę, że sprawą najważniejszą jest naśladowanie
Maryi Niepokalanej.
Jednym z zagadnień, którym zajmował się już wcześniej była rodzina.
Temat szczególnie istotny z uwagi na kampanię prasową liberałów na
rzecz wprowadzenia rozwodów i małżeństw cywilnych, oraz widoczne
przypadki rozkładu rodzin.
Działalność apostolska o. Piusa wypływała z jego żywej wiary. Br. Iwo
Achtelik wspominał: Raz w uroczystość Chrystusa Króla ja klęczałem z
boku w małej kaplicy i go obserwowałem; widziałem jego twarz. I wtedy,
po przeistoczeniu widzę - łzy kapały mu na hostię Przenajświętszą. To
sobie zapamiętałem.
Zwłaszcza w piątki zasiadał do konfesjonału, by sprawować sakrament
Bożego Miłosierdzia. Nabożnie i z pietyzmem odprawiał Najświętszą
Ofiarę, co nie umknęło uwadze jej uczestników. W czasie nabożeństw
majowych głosił kazania, w których zachęcał w sposób ciepły i serdeczny
do czci Niepokalanej. Brał udział w pielgrzymkach do miejsc świętych.
W 1937 roku był jako pielgrzym w Rzymie i Lourdes. Cdn.

Pokój i Dobro!
Pragnę serdecznie zachęcić drogich Parafian do wsparcia naszych
franciszkańskich fundacji poprzez przekazanie 1% odpisu od podatku.
Wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać Nazwę fundacji i numer KRS.
Jako franciszkanie prowadzimy w Wrocławiu dwie fundacje:
- Fundacja Tobiaszki KRS0000099443 - działa na rzecz dzieci, młodzieży i
seniorów, poprzez codzienne wspieranie w rozwoju i wsparciu w wzroście
duchowym, intelektualnym i fizycznym.
- Fundacja Antoni KRS 0000543735, działa na rzecz osób bezdomnych, ubogich i samotnych, wspierając i pomagając poprzez dożywianie i pomoc socjalną.
Za każdą pomoc i wsparcie składam serdeczne Bóg zapłać.
br. Rafał Gorzołka
Prezes Fundacji
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 11.3.
I. – Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
II. – Przez wstawiennictwo św. Józefa o dalsze łaski i bł. Boże dla Izabeli i
Grzegorza, łaskę wzajemnej miłości,(...)
WTOREK – 12.3.
I. – Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
II. – Za + mamę Anielę – od córki
ŚRODA – 13.3.
I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstaw. św. Józefa
II. – Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
CZWARTEK – 14.3.
I. – Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
II. – Za wstaw. św. Józefa o zdrowie i radość życia dla Bożeny Wojciechowskiej
III. – Za + Romana w 20 rocz. śmierci oraz za ++ z rodziny
PIĄTEK – 15.3.
I. – Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
II. – Za ++ męża Kazimierza i jego wnuków Wiesława i Tomasza
SOBOTA – 16.3.
I. – W int. Br. Norberta
II. – Za apostolat Margaretka
Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
NIEDZIELA – 17.3.
I. – Za ++ rodziców Józefę i Edwarda, Katarzynę i Henryka
II. – O chwałę nieba dla Pawła Trinczka, jego żony, zięcia i pokrewieństwo
I. – Msza gregoriańska I: za + Małgorzatę – od męża i córki
II. – Za ++ rodziców Malinowskich i Weiner oraz za + żonę Barbarę
III. – Za + męża Tadeusza Walczak w 10 rocz. + oraz za ++ rodziców i rodzeństwo
I. – Za ++ Annę, Edwarda i Józefa Piwko o szczęście wieczne
II. – Za dusze w czyśćcu cierpiące
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