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

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj 6 Niedziela Wielkanocna 

Od 12.30 zapraszamy na Franciszkański Festyn Rodzinny. 
Dochód jest przeznaczony na budowę Drogi krzyżowej. 

O 15.00 nabożeństwo majowe. W tygodniu majówka po Mszach o 18.00 

28.05. - Wtorek – Po nabożeństwie majowym Wieczór z Biblią: 

 Czy Pan Bóg poradzi sobie, gdy Kościół jest słaby. 

29.05. - Środa – Msza w intencji próśb za wstawiennictwem św. Józefa. 

30.05. - Czwartek – Msza w intencji próśb za wstaw. S. Wyszyńskiego. 

31.05. - Piątek – Święto Nawiedzenia NMP. 

 Nie będzie Franciszkańskiej Szkoły Wiary. 

1.06. - Sobota – Msza w intencji o. Justyna z okazji imienin. 

 Po Mszy adoracja i różaniec z okazji I soboty miesiąca. 

2.06. - Niedziela – Po Mszach błogosławieństwo dzieci. 

 Zbiórka na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie 

Pogrzeb bpa Jana Bagińskiego w kościele Piotra i Pawła w Opolu w 

poniedziałek o 11.00. 

Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę 31.05.- 1.06. 

Festyn Rodzinny w Parafii Miłosierdzia B. w niedzielę 2.06. od 12.00. 

Marsz dla Życia i Rodziny w Prudniku 2.06. Start o 12.30 z Kościoła 

Św. Michała. 

Wyjazd do Opola na świecenia dk. Kacpra Józefczyka w sobotę 22.06. 

Zapisy w Parafii. 

Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium. 

Ile to tajemnic kryje się w jednej wymianie spojrzeń ludzkich. A. Świętochowski 
 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

35. Bł. Rafał Chyliński (1694-1741), cd. 
Po wygaśnięciu zarazy w Krakowie o. Rafał powrócił do Łagiewnik. 

Ściągały tam tłumy pielgrzymów. Kościół był sławny jako ośrodek kultu 

św. Antoniego. Zatrzymywali się tu licznie rzesze pątnicy z Mazowsza i 

Wielkopolski w drodze do Częstochowy. Wielu biednych brało udział w 

tych pielgrzymkach, a o. Rafałowi powierzano rozdział pożywienia przy 

furcie klasztornej. Sam z wielką radością napełniał ich garnuszki i kła-

niając się, rozdawał jałmużnę, troszcząc się nawet o spóźnionych. 

Biednym chorym zanosił chleb do domu. Kucharz nazwał go biskupem 

dziadowskim. Bł. Rafał nie poprzestawał jedynie na niesieniu pomocy 

materialnej biednym, ale także zajmował się ich potrzebami duchowymi. 

O. Rafał głęboko przeżywał prawdy wiary. Spowiadał się nawet 

codziennie. Do Mszy św. przygotowywał się starannie. Najczęstszym 

jego aktem strzelistym były słowa: O jak dobry, jak dobry jest Bóg. 

Mamy dobrego Pana. Był wielkim czcicielem Najśw. Sakramentu i 

Krzyża św., tych tajemnic, w których najbardziej uwidoczniła się miłość 

Boga. Jeszcze w czasie nauki w Poznaniu uczęszczał na nabożeństwa 

pasyjne połączona z dyscypliną, praktykowaną przez Bractwa. Stosował 

różnorodne praktyki pokutne charakterystyczne dla ówczesnego ideału 

świętości. Nosił ostrą włosiennicę, spinał się żelaznym pasem, biczował 

się aż do krwi, czas snu ograniczał do 3 godzin, sypiał nieraz na gołych 

deskach. Surowo pościł. Wiele sposobności do umartwienia dawały mu 

cierpienia fizyczne. Od młodych lat miał na nogach dokuczliwe rany. 

Któregoś razu na usilne żądanie udzielono mu sakramentów świętych. 

Z budującą pokorą przyjął Ciało Pańskie oraz namaszczenie olejem 

świętym. Siostra Śmierć przyszła rankiem w sobotę 2 grudnia 1741 roku.  

Umarł w 27 roku powołania zakonnego i 25 roku kapłaństwa. Jego grób 

znajduje się w kościele św. Antoniego w Łodzi-Łagiewnikach. Osobno 

wyeksponowany jest jego habit i inne pamiątki po nim. Na cmentarzu 

obok kościoła znajduje się drewniana kapliczka zwana Pustelnią bł. 

Rafała. Jest to dawne jego mieszkanie, w którym zakończył życie. 

Po śmierci wsławił się wieloma cudami. Sam według legendy 

przypomniał się swoim współbraciom. Oto do klasztoru przybyła pewna 

niewiasta, aby podziękować franciszkanom za chleb, który otrzymała od 

jednego z ojców. Nikt w klasztorze nie przyznawał się jednak do tego. 

Nie ma go tutaj – przyznawała owa niewiasta – ale łatwo go rozpoznam, 

bo gdy pochylał się nad piecem, by się ogrzać, z paleniska wypadł 



rozżarzony węgielek i wypalił mu dziurę w habicie. 

Nie ustępowała nawet na wyraźne stwierdzenie gwardiana, że widziała 

już wszystkich braci, którzy mieszkają w łagiewnickim klasztorze. 

    A ten, no ten na obrazie??? – spytała, wskazując portret o. Rafała. 

    Ależ on nie żyje od lat! – odparł gwardian. 

Gdy jednak otwarto jego trumnę, znaleziono nienaruszone rozkładem 

ciało, ubrane w habit, w którym wypalona była świeża dziura. 

O. Rafała beatyfikował Jan Paweł II w dniu 9.06.1991 r. w Warszawie. 

Papież powiedział wtedy: Jego życie jest związane z okresem saskim, a 

wiemy, że były to smutne czasy, nie tylko z punktu widzenia historii 

politycznej I Rzeczypospolitej, ale także z punktu widzenia moralności 

społecznej. Już nie będę przytaczał tych przysłów, jakie o tamtych 

czasach krążą do dzisiaj. Były to smutne czasy, były to czasy jakiegoś 

zadufania w sobie, bezmyślności, konsumizmu rozpanoszonego wśród 

jednej warstwy. I otóż na tle tych czasów pojawia się człowiek, który 

pochodzi z tej samej warstwy. Wprawdzie nie z wielkiej magnaterii, ale 

ze skromnej szlachty, w każdym razie z tej, która miała wszystkie prawa 

społeczne i polityczne. I ten człowiek, czyniąc to, co czynił, wybierając 

powołanie, które wybiera, staje się - może nawet jest - protestem i 

ekspiacją. Bardziej niż protestem, ekspiacją za wszystko to, co niszczyło 

Polskę. Nieraz, gdy rozważam życiorys tego błogosławionego, staje mi 

przed oczyma Tadeusz Rejtan. Wprawdzie ojciec Rafał umarł przed 

pierwszym rozbiorem Polski, w 1741 r. Fakt Tadeusza Rejtana znany jest 

jako element sejmu porozbiorowego, który rozbiór zaakceptował. Wtedy 

Rejtan rzucił się w drzwi, żeby nie przepuścić tych debatujących 

parlamentarzystów polskich XVIII w., żeby ich zakląć: "Nie wolno! Jeżeli 

chcecie stąd wyjść z taką decyzją, z taką uchwałą, to po moim trupie!" 

O. Rafał (...) wybrał powołanie ubogiego syna św. Franciszka, ale dawał 

świadectwo bardzo podobne. Jego życie ukryte, ukryte w Chrystusie, 

było protestem przeciwko tej samoniszczącej świadomości, postawie i 

postępowaniu społeczeństwa szlacheckiego w tamtych saskich czasach, 

które wiemy, jaki miały finał. A dlaczego dziś nam to Opatrzność 

przypomina? (...) Odpowiedzcie sobie na to pytanie.  (...) Papież nie chce 

wam podpowiadać żadnej interpretacji, ale zastanówmy się wszyscy, ilu 

nas jest - 35 milionów Polaków - zastanówmy się wszyscy nad wymową 

tej beatyfikacji właśnie w Roku Pańskim 1991. 
Modlitwa: Boże, Ty dałeś bł. Rafałowi Chylińskiemu, prezbiterowi, łaskę 

naśladowania Chrystusa pokornego i ubogiego oraz niesienia pomocy 

potrzebującym i chorym w duchu ewangelicznej miłości; spraw, abyśmy za 

jego przykładem pełnili dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia i zasłużyli na 

przyjęcie do grona błogosławionych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 INTENCJE MSZALNE 
    PONIEDZIAŁEK – 27.5.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz 

 III. – Za + Walentego – brata, szwagra i wujka 

      IV. – Za + Franciszka Hamerla – od kuzynek i kuzynów 

 V. – (...) z prośbą o błog. Boże i zdrowie w int. Wilhelma i Marty Kubietz 

    WTOREK – 28.5.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska IV: za + rodziców Brygidę i Waltera Pycyk 

         II. –  Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz 

 III. – Za ++ Józefa Rozkosz, ojca Bernarda i brata Wernera oraz za ++ Jana i  

  Karolinę Rozkosz 

    ŚRODA – 29.5.2019 
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa 

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

 III. – (...) o dalsze bł. Boże, zdrowie, opiekę MB dla rodzin Chmielorz i Przyklenk 

 IV. – Za ++ rodziców Kubiec i Wieczorek, rodz. z obu stron i za dusze w czyśćcu 

    CZWARTEK – 30.5.2019 
18.00 I. – O beatyfikację Sług Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego 

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

 III. – Msza gregoriańska III: za + Zenona Gołasz 

    PIĄTEK – 31.5.2019 
18.00 I. – Za + mamę Ludwikę i za ++ z rodziny 

         II. – O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Szott, Kownackich, Koszyk i 

  Siemieniuk oraz o zdrowie wnuków i prawnuków 

 III. – Za + Magdalenę Bogon, za + męża i za ++ dzieci i dusze w czyśćcu cierpiące 

    SOBOTA – 1.6.2019 
18.00 I. – W int. O. Justyna z okazji imienin 

         II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

 III. – (...) w int. Ludmiły i Zdzisława Juszczyk z ok. 50 rocz. małżeństwa 

 IV. – W int. Danuty i Stanisława Jureckich w 4 rocznicę ślubu (...) 
  W modlitwie wiernych: za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk (gregorianka II) 

    NIEDZIELA  – 2.6.2019 
8.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

         II. –  W int. Roberta Rypniewskiego z ok. 50 rocz. urodzin z podz. (...) 

10.00 I. – (…) w int.  Doroty i Ireneusza Steć w 25 rocz. ślubu 
         II. – Za ++ Edwarda i Annę oraz Józefa Piwko o szczęście wieczne 

 III. – Za ++ rodz. Zofię i Władysława Dudek, ++ Marię i Józefa Jureckich (...) 

11.30 I. – Za żyjących i ++ z rodzin Jurczyk i Grzegockich oraz o bł. Boże i zdrowie dla 

  męża  Tomasza z ok. 25 rocz. urodzin 

         II. – Za ++ Rozalię i Józefa Bienek, ich + syna Henryka i + synową Zdzisławę 

 III. – Msza gregoriańska II: za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 
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