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św. Józefa
Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
12.05.2019r.

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

Nr 19/2019

W Dębowcu: 8.45

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczynająca Tydzień Modlitw o
Powołania. Po Mszach zbiórka na remont katedry opolskiej.
Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo majowe, a następnie spotkanie FZŚ.
O 16.00 dodatkowe nabożeństwo majowe w Lipach.
W tygodniu majowe po Mszy św.
13.05. - Poniedziałek –Wspomnienie NMP z Fatimy.
14.05. - Wtorek – Święto św. Macieja
Po nabożeństwie majowym Wieczór z Biblią:
Czy można uciec przed przeznaczeniem?
15.05. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za
wstawiennictwem św. Józefa.
16.05 - Czwartek – Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
17.05. - Piątek – Po nabożeństwie majowym
Franciszkańska Szkoła Wiary: 9 przykazanie
Franciszkański Zakon Świeckich zaprasza na
Noc Pokuty z piątku na sobotę. Początek o godz. 20.00.
18.05. - Sobota – O godz 17.00 program Pieśń i poezja maryjna
w wykonaniu chóru Jutrzenka i Klubu Ludzi Piszących.
19.05. - Niedziela – Wspólnota Żywego Różańca zaprasza o 13.30 na
pielgrzymkę pieszą do naszego Sanktuarium na nabożeństwo
fatimskie o godz. 15.00.
Po nabożeństwie dodatkowa Msza św.
Pielgrzymka na Górę św. Anny Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w
intencji kapłanów Oremus czyli Margaretek i wszystkich modlących się
za kapłanów w sobotę 18.05. Początek o 16.00. Szczegóły w gablotce.

Zapraszamy na Franciszkański Festyn Rodzinny w niedzielę 26 maja.
Msza św. trydencka będzie w niedzielę 26.05. o godz. 17.00.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium.

Kto nie ma odwagi, by marzyć, nie będzie miał siły do walki.
André Malraux
ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE

35. Bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z I Zakonu
Wspomnienie w liturgii: 2 grudnia
Melchior Chyliński urodził się 8 stycznia 1694 roku we dworze
Wysoczka, w parafii Buk (30 km na zachód od Poznania) w rodzinie
szlacheckiej Jana Arnolfa i Marianny Małgorzaty z Kierskich. Miał
sześcioro rodzeństwa. Starości dożyli jedynie Agnieszka i Michał
Stanisław. Oni też zeznawali przed komisją w procesie informacyjnym o
życiu w młodości swego brata Melchiora. Na rodziców chrzestnych dla
Melchiora poproszono dwoje ubogich z przytułku w Buku: Jana
Głoskowskiego i Agnieszkę.
Zgodnie z tradycją przyjętą w niezamożnych rodzinach szlacheckich
matka zajmowała się wychowaniem dzieci. Wdrażała je w życie religijne,
ucząc modlitwy i wpajając zasady etyczne. Ona też, mieszkając potem w
Łagiewnikach, przekazała znajomym wiele szczegółów z dzieciństwa
syna, znanego wówczas jako o. Rafał. Ojciec rodziny, zajęty sprawami
gospodarczymi i publicznymi, niewiele czasu mógł poświęcić dzieciom i
ich wychowaniu.
Melchior miał około 9 lat, kiedy w wyniku wojny północnej na
ziemiach polskich grasowały wojska szwedzkie. Właśnie wtedy Szwedzi
opanowali Wielkopolskę. Wskutek ciągłych niepokojów dzieci nie
mogły uczyć się normalnie w szkole parafialnej. Dlatego Arnolf
Chyliński zorganizował w domu nauczanie pod kierunkiem studenta z
kolegium jezuickiego Macieja Linkowskiega dla własnych i innych
dzieci. Nie wiadomo, jak długo trwała taka sytuacja.
Ojciec bacznie obserwował Melchiora, zastanawiając się nad
przyszłością rodu. Nie był z niego zadowolony. Chłopiec bowiem był
spokojny, cichy, ustępliwy, co nie zapowiadało, że zrobi kiedyś wielką
karierę. Dlatego żartobliwie, ale z odcieniem zawodu w głosie, nazywał
go mniszkiem. Melchior uczył się stosunkowo łatwo, ale był nieśmiały
unikał zabaw z kolegami. Za to chętnie przewodził dzieciom z folwarku,
odprawiając z nimi nabożeństwa i procesje, a nawet głosząc im nauki.

Pewnego dnia matka, po dłuższym poszukiwaniu odnalazła go
klęczącego przed drzwiami owczarni, na których widniał namalowany
czerwoną farbą krzyż. Zbliżywszy się, usłyszała słowa: – Panie Boże,
czemu to wszyscy zwracając się do swego Stwórcy, mówią: “Ty”? A
między sobą pozdrawiają się: wielmożny, jaśnie oświecony. Ja nigdy nie
będę tak mówił do mojego Pana!
Świadkowie zeznali w procesie informacyjnym, że Melchior chętnie
służył pomocą w rozdawaniu jałmużny lub w zanoszeniu podarunków
swoim chrzestnym i innym ubogim w przytułku bukowskim. Mama
Marianna przyzwyczajała go w ten sposób do miłosierdzia, a zarazem
uczyła, że nie należy wstydzić się zbliżania do biedaków. W latach 17081710 grasowała w całej niemal Polsce epidemia dżumy. Jej Ofiarami
byli przede wszystkim mieszkańcy miast lub większych skupisk
ludzkich. Wymarli wszyscy franciszkanie w Pyzdrach. W Poznaniu
zaraza spowodowała ucieczkę ludności z miasta, zwłaszcza warstw
zamożniejszych. Pozamykano wszystkie kościoły, ustał prawie
całkowicie handel. Początkowo chorych wypędzano, by dogorywali
poza miastem, a gdy okazało się, że miasto jest całkowicie skażone, to
bramy zamknięto i nie wypuszczano poza mury nikogo. Podczas
epidemii, z choroby i głodu, zmarło około 9 tysięcy osób (Poznań liczył
wówczas około 12 tysięcy mieszkańców). Opuszczone domy rabowali
złodzieje. Wybuch zarazy przestraszył wojska szwedzkie, które zrobiły
odwrót pod Szczecin. Jednym z miejsc, gdzie chowano zwłoki, był dół
położony tuż za Bramą Wrocławską (obecnie teren galerii handlowej
„Kupiec Poznański”). Choroba zaczęła wygasać w końcu 1709, a
ostatnie, pojedyncze wypadki miały miejsce do lutego 1710.
Wyniszczonemu miastu pomógł król August II, który przejściowo
zawiesił świadczenia względem korony.
Prawdopodobnie również w tym czasie zmarł ojciec Melchiora, Arnolf
Chyliński. Dzięki wsparciu zamożniejszych krewnych udało się
umieścić Melchiora i jego brata Michała w jezuickim kolegium w
Poznaniu. Była to uczelnia z wielkimi tradycjami, np.: rektorem i
wykładowcą był kiedyś słynny tłumacz Biblii na język polski, ks. Jakub
Wujek (+1597). Oprócz nauki zwracano tam dużą uwagę na
wychowanie moralne i wdrożenie do praktyk religijnych. Utrzymywano
surową karność, stosując, jak to w tamtych czasach chłostę. Pobyt
Melchiora w kolegium trwał stosunkowo niedługo. Po trzecim stopniu
nauki, czyli po syntaksie, opuścił Poznań. Powodem była dokuczliwa

choroba - nigdy nie zagojona rana na nodze. Melchior powrócił do domu
rodzinnego. W 1712 roku zaciągnął się do wojska, jako zwolennik króla
Stanisława Leszczyńskiego. Po 3 latach doszedł do stopnia oficerskiego i
został komendantem chorągwi.
W 1715 roku zrezygnował ze służby wojskowej, pojechał do Krakowa,
aby wstąpić do klasztoru franciszkanów konwentualnych. Oceniając
swój pobyt w wojsku, Melchior powiedział krótko: Odszedłem, bo mi
tam się nie podobało. Cdn.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 13.5.2019
I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
II. – Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz
III. – (...) o Boże błog., opiekę Matki Bożej nad Julią i jej babcią Mariolą, (...)
WTOREK – 14.5.2019
I. – Msza gregoriańska I: za + Oswalda Knittel o radość życia wiecznego
II. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
III. – Za ++ rodziców Józefa i Helenę
ŚRODA – 15.5.2019
I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstaw. św. Józefa
II. – Msza gregoriańska II: za + Adama Smoleń
III. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
CZWARTEK – 16.5.2019
I. – Msza gregoriańska I: za + Oswalda Knittel o radość życia wiecznego
II. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
III. – O nawrócenie dla męża Wojciecha i brata Kamila
PIĄTEK – 17.5.2019
I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
II. – Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz
SOBOTA – 18.5.2019
W int. Leny z okazji I Komunii świętej z podz. za otrzymane łaski z prośbą (...)
I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
II. – Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz
NIEDZIELA – 19.5.2019
I. – Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz
II. – Za ++ Barbarę Malinowską, Krzysztofa, Jacka i brata Jana
I. – W int. o. Jordana Staffa do Opatrzności B. z podz. za otrzymane łaski z (...)
II. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk
III. – W int. Urszuli i Waldemara Jatkiewicz w 40 rocz. ślubu
I. – W int. ks. Tomasza Kornek o bł. Boże i dary Ducha Świętego
II. – Msza gregoriańska I: za + Oswalda Knittel o radość życia wiecznego
III. – Msza gregoriańska II: za + Adama Smoleń
W int. parafian, aby za wstaw. NMP i św. Józefa odczuli zbawczą moc modlitwy
różańcowej i zasilili szeregi Prudnickiego Żywego Różańca
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