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Msze św. niedzielne u nas o godz.:  8.00  10.00  11.30                  W Dębowcu: 8.45 
 

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj 5 Niedziela Wielkanocna 

Wspólnota Żywego Różańca z Parafii św. Michała zaprasza o 13.45 na 

pielgrzymkę pieszą do naszego Sanktuarium na nab. fatimskie o 15.00. 

Po nabożeństwie dodatkowa Msza św. Powrót we własnym zakresie. 

Msze w tygodniu o 18.00, następnie nabożeństwo majowe. 

21.05. - Wtorek – Wspomnienie św. Jana Nepomucena 

 Nie będzie Wieczoru z Biblią. 

22.05. - Środa – Msza w int. próśb zanoszonych za wstaw. św. Józefa. 

23.05. - Czwartek – Po nabożeństwie spotkanie Grupy św. o. Pio 

24.05. - Piątek – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych 

 Po nab. majowym Franciszkańska Szkoła Wiary: 9 przykazanie. 

26.05. - Niedziela – Po Mszach błogosławieństwo matek. 

 Od 12.30 zapraszamy na Franciszkański Festyn Rodzinny. 
 W programie pokazy: ratownictwa medycznego, modeli latających,karate, 

 akcji gaśniczej, przejażdżki motorem, quadem, konkursy, fanty i wiele 

 innych atrakcji. Będą swojskie: bigos, grochówka, pierogi, kaszanka oraz 

 ciasto. Festyn przygotowują Przyjaciele naszego Sanktuarium honorowo. 

 Dochód jest przeznaczony na budowę Drogi krzyżowej. 

 O 17.00 Msza św. trydencka. 

Pielgrzymka autokarowa do Zlatych Hor z Parafii św. Michała w w 

piątek 24.05. Wyjazd o 16.30. Koszt 15 zł. 

Wyjazd na spotkanie młodych do Lednicy w sobotę 1.06. o 4.00. Koszt 

90 zł. Zapisy i informacje u ks. Szymona. 
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium. 

Gdy chcesz opisać prawdę elegancję zostaw krawcom.    Albert Einstein 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

35. Bł. Rafał Chyliński (1694-1741), cd. 
4 kwietnia 1715 roku Melchior Chyliński przywdział 

habit franciszkański i przyjął imię Rafał.   

W miarę, jak poznawał życie św. Franciszka, starał 

się go coraz pilniej naśladować. Najbardziej podziwiał 

umiłowanie modlitwy Serafickiego Ojca. Korzystając 

z czasu nowicjatu, wiele chwil spędzał na modlitwie 

w kościele albo w swojej celi. Bo całe swoje 

powołanie zakonne, przyszłość, swoją pracę pragnął 

uświęcić modlitwą. Reguła franciszkańska nakazuje: 

Bracia, którym Bóg dał łaskę pracy, niech pracują 

wiernie i nabożnie, tak aby odrzuciwszy  próżnowanie 

nie zgasili ducha świętej modlitwy i pobożności (RZ 5,1-2). Z modlitw 

lubił najbardziej te najprostsze: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo. Ale często 

też nucił pieśni albo przygrywał na cytrze lub flecie. Nauczył się tego 

jeszcze w wojsku i w chwilach samotności cichutko grał. A z 

nabożeństw najsilniej przeżywał rozpamiętywanie męki Jezusa. Chętnie 

odmawiał Różaniec lub franciszkańską Koronkę o radościach lub o 

boleściach Matki Bożej. Niekiedy zagłębiał się w modlitwy brewiarzowe. 

Gdy w psalmach albo w czytaniach uderzała go jakaś myśl, jakby 

napisana dla niego samego, chciał wtedy dłużej rozmyślać nad nią, lecz 

zaraz gubił wątek, bo wszyscy już czytali dalsze wersety. Dlatego 

rozważał to zdanie w ciągu dnia. Niestety ani w czasie nowicjatu, ani 

potem Rafał nie notował swoich myśli i pragnień. Tylko niektórzy 

współbracia domyślali się czegoś o nim, choć inni uważali go za 

skrupulanta lub za dziwaka. 

Rafał pragnął naśladować św. Franciszka w życiu pokutnym przez 

umartwienia w rzeczach codziennych i biczowaniach, zwłaszcza w okre-

sie Wielkiego Postu. 26 kwietnia 1716 roku złożył śluby zakonne w 

Piotrkowie, dokąd z powodu zarazy przeniesiono nowicjat. Następnie 

przebywał w kolegium franciszkańskim w Kaliszu i w Obornikach, 

gdzie odbył kurs teologii. Studia miał skrócone do niespełna dwóch lat 

prawdopodobnie ze względu na brak kapłanów, gdyż w prowincji 

polskiej prawie połowa franciszkanów wymarła w 1708 roku podczas 

morowego powietrza. W grudniu 1717 roku br. Rafała został 

wyświęcony na kapłana. 

Ojciec  Rafał  życie ascetyczne łączył  z  posługą misyjną.  Pracował w 



różnych klasztorach swojego zakonu: w Radziejowie, Pyzdrach, 

Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Gnieźnie, ponownie w Poznaniu i w 

Warce nad Pilicą. Najdłużej przebywał w Łagiewnikach koło Łodzi i w 

Krakowie. Był wspaniałym kaznodzieją i katechetą. Przyciągały 

słuchaczy jego prostota i świętość W okresie barokowej, panegirycznej 

wymowy jego proste nauki, wolne od cytatów łacińskich i wyszukanej 

retoryki, wywierały wielki wpływ na słuchaczy. Znany był szeroko jako 

dobry i wytrawny spowiednik, stale przebywał w kościele, spowiadając. 

Do jego konfesjonału tłumnie ustawiali się wieśniacy, ubodzy, także 

wielu spośród szlachty i mieszczan. Długie godziny spędzał w 

konfesjonale, słuchał spowiedzi, udzielał porad duchownych. Zdarzało 

się, że przysyłano do niego ludzi, których uważano za opętanych, 

powszechnie bowiem nazywano go wielkim egzorcystą. Był opiekunem 

biednych, cierpiących i kalek. Dla siebie wybrał drogę pokuty, licznych 

umartwień, wyrzeczeń i surowych postów. 

O. Rafał zasłynął ze swojej posługi wśród chorych i umierających w 

czasie epidemii w Krakowie. 

Gdy w roku 1736 wybuchła zaraza w całej Małopolsce, biskup 

krakowski, pragnąc zapewnić duchową opiekę nad chorymi, 

rozporządził, aby zakony oddelegowały odpowiednich kapłanów. Zaraza 

zabierała tysiące ludzi. O. Rafał zgłosił się do Krakowa na kapelana i 

pielęgniarza. Prosił, by mu wyznaczano stałe dyżury w szpitalu. Warunki 

były tam okropne. Bogaci mieszkańcy miasta oraz lekarze w obawie 

przed epidemią wyjechali w inne okolice. Pozostała tylko biedota bez 

żadnych lekarstw i bez zorganizowanej pomocy sanitarnej. Całe dni, 

nieraz bez posiłku, spędzał w szpitalu lub w domach, do których 

znoszono zarażonych. Według zeznań świadków o. Rafał przystępował 

bez obrzydzenia do ludzi leżących w barłogach, z których wydzielał się 

niesamowity smród. Przez dwa lata spędzał w lazarecie dnie i noce, 

wykonując wszelkie posługi przy chorych, pocieszając, spowiadając i 

przygotowując konających na śmierć. Opieka nad chorymi i ubogimi 

była jego ulubionym zajęciem. Na wiadomość o ciężkiej chorobie, nawet 

nie wzywany, udawał się do cierpiącego. Po zaopatrzeniu sakramentami 

świętymi pocieszał chorych, uczył znosić cierpliwie dolegliwości. 

Żarliwie modlił się za umierających, grzebał zmarłych, a drugich 

zachęcał do modlitwy. W intencji chorego zadawał sobie również różne 

umartwienia. 

To  był  inny  rodzaj   żołnierki  niż  ten,  który  uprawiał  w  wojsku,  z 

codziennym narażeniem własnego życia. Ale w tej służbie wiedział 

przynajmniej, że wojuje za dobrą sprawę. Cdn. 

 INTENCJE MSZALNE 

    PONIEDZIAŁEK – 20.5.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Oswalda Knittel o radość życia wiecznego 

         II. –  Msza gregoriańska II: za + Adama Smoleń 

 III. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

  IV. – W pewnej intencji 

    WTOREK – 21.5.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz 

 III. – Za ++ Michała, Anastazję i Marię i ++ z pokr. oraz + siostrę Marię  

  Tymczyszyn 

    ŚRODA – 22.5.2019 
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstaw. św. Józefa 

         II. –  Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

 III. – W int. Bogny i Piotra oraz Marty o dary Ducha Świętego 

    CZWARTEK – 23.5.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz 

 III. – Do Bożej Op. (...) zdrowie dla Elżbiety Klar oraz w za dzieci z rodzinami 

    PIĄTEK – 24.5..2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz 

 III. – Za ++ dziadków Magdalenę i Stefana Naskręt oraz Katarzynę i Wojciecha 

  Witkowskich o dar nieba 

    SOBOTA – 25.5.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Za ++ Jana i Jadwigę Janosz – o dar nieba 
 III. – Za + Józefa Malinowskiego, ++ z rodz. Szlauberger: Stefanię, Franciszka, 

  Leszka i Michalinę, za + Mikołaja Gruszeckiego i + Eleonorę Dresler 

    NIEDZIELA  – 26.5.2019 
8.00 I. – Za ++ mamę Anastazję i mamę Małgorzatę o dar nieba 

         II. –  Za ++ Annę i Jana Urbanek 

10.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Msza gregoriańska III: za +Zenona Gołasz 

 III. – Za + męża Szymona Gondek, jego ++ rodziców i rodzeństwo 

11.30 I. – W int. Jerzego w 60 rocz. urodzin z podz. za otrzymane łaski i o zdrowie 

         II. – Za + mamę Janinę Emrych o radość życia wiecznego oraz o bł. Boże dla 

  mam w rodzinie 

 III. – O zdr. i bł. Boże dla Waldemara i Barbary z okazji urodzin 

   W modlitwie wiernych: O błog Boże dla Jana Uruskiego - roczek 
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