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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

2.06..2019 r.              Nr 22/2019 
 

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

 OGŁOSZENIA 
Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

Po Mszach błogosławieństwo dzieci oraz 

zbiórka na budowę Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. 

Dzisiaj o 15.00 nabożeństwo czerwcowe, w tygodniu nab. po Mszy. 

4.06. - Wtorek – Po Mszy św. Wieczór z Biblią: Przebiegli jak węże, a 

 nieskazitelni jak gołębie – przemówienie św. Pawła 

5.06. - Środa – Msza w int. próśb za wstaw. św. Józefa i nabożeństwo. 

 W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. 

6.06. - Czwartek –  Msza w intencji br. Norberta z okazji imienin 

 i spotkanie Bractwa św. Józefa oraz wszystkich zainteresowanych. 

 Po Mszy Adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa o powołania. 

7.06. - Piątek – Po nab. Franciszkańska Szkoła Wiary: 10 przykazanie 

9.06. - Niedziela – Nabożeństwo czerwcowe o 15.00. 

 Następnie spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

Film Największy dar w Kinie Diana w środę. Zapisy w Parafii. Cena 13zł 

Wystawa Twórców Ludowych w Prudniku potrwa od 7 do 9.06 

Wyjazd do Opola na świecenia dk. Kacpra Józefczyka w sobotę 8.06. 

Zapisy w Parafii. 

Pielgrzymka Osób Chorych i Niepełnosprawnych na Górę Św. Anny w 

sobotę 8.06. Początek o godz. 9.30. 

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w Kościele Miłosierdzia 

Bożego w Prudniku w sobotę 8.06. godz. o 19.00. 

W niedzielę 16.06. będzie u nas abp M. Jędraszewski na Mszy o 11.30. 
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium. 

Radość jest matką wszystkich cnót.  Johann Wolfgang Goethe 
 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

36. Bł. Salomea (ok. 1211-1268), dziewica z II Zakonu 

Wspomnienie w liturgii: 19 listopada 

Salomea była córką księcia krakowskiego Leszka Białego i księżniczki 

ruskiej Grzymisławy, córki księcia łuckiego Ingwara. Urodziła się około 

1211 r. Na zamku wawelskim nie pozostawała długo, bo już jako 

trzyletnie dziecko została przyrzeczona Kolomanowi starszemu od niej o 

trzy lata, synowi Andrzeja II, króla Węgier. Odpowiedni układ podpisali 

król Andrzej i książę Leszek w 1214 r. podczas spotkania na Spiszu. Pakt 

zakładał zbrojną, wspólną węgiersko-polską wyprawę na Halicz i osa-

dzenie Kolomana na tronie. Wyjazd Salomei na Węgry nie nastąpił za-

raz, ponieważ Leszek po kilku miesiącach zerwał układ spiski. Wkrótce 

powrócono jednak do wcześniejszego porozumienia, a papież Innocenty 

III zgodził się na koronację Kolomana na króla Halicza. Dokonał jej na 

Węgrzech w pierwszej połowie 1215 r. Jan, arcybiskup Ostrzyhomia. 

Jesienią 1219 roku ruszyła wielka wyprawa węgierska na Halicz, posił-

kowana przez księcia Leszka. Halicz został opanowany. Koloman osiadł 

wraz z Salomeą w Haliczu.  Niestety, tylko na niecałe dwa lata, bo już 

wiosną 1221 roku Mścisław, książę ruski, zdobył Halicz, a Kolomana i 

Salomee uwięził. Mieli wtedy odpowiednio 13 i 10 lat. Dopiero pod 

koniec 1221 roku, po zawarciu porozumienia między królem Węgier a 

Mścisławem, więźniowie zostali uwolnieni. Salomea udała się wraz z 

Kolomanem na Węgry. Tam Salomea zetknęła się z pierwszymi 

franciszkanami, którzy znali św. Franciszka. Musieli być apostołami 

pełnymi religijnego zapału. Wtedy też umarł św. Franciszek (1226), a 

świat obiegła wieść o jego stygmatach, a potem po dwu latach (1228) 

radość, że został ogłoszony świętym Kościoła katolickiego. Salomeą 

dała się porwać urokowi Biedaczyny podobnie, jak niegdyś św. Klara. 

 Po osiągnięciu pełnoletności w 1225 r. Salomea i Koloman zawarli 

małżeństwo. Młodzi małżonkowie należeli do III Zakonu św. Franciszka. 

Pod wpływem ducha franciszkańskiego Salomea podjęła razem z mężem 

Kolomanem decyzję co do życia w czystości dozgonnej. Byli więc 

białym małżeństwem. Taki sposób życia jest dla człowieka czymś tak 

istotnym i dogłębnym, że nie można go zrozumieć i wybrać bez 

ukochania ideałów ewangelicznych. 

 W 1226 r. król Andrzej II powierzył Kolomanowi w zarząd część 

terytorium państwa węgierskiego (dzisiejszą Chorwację): Sławonię, 

Dalmację i Kroację. Grzegorz IX w bulli z 14.10.1234 r. chwali 



Kolomana i Salomeę za gorliwość chrześcijańską i zabrania ko-

mukolwiek okładać ich klątwą kościelną. Wierność Kolomana Kościo-

łowi i królowi okazała się w 1241 r., kiedy to ze swymi Słoweńcami 

dołączył do wojsk węgierskich, by powstrzymać Tatarów. W bitwie nad 

rzeką Sajo, przegranej przez Węgrów, został ciężko ranny i zmarł. 

Salomeą w wieku 30 lat została wdową. Wróciła do Polski, gdzie żyła 

jeszcze jej matka Grzymisława, a na tronie książęcym w Sandomierzu 

zasiadał jej młodszy brat Bolesław Wstydliwy. Nie chciała jednak prze-

bywać na dworze książęcym. Pełna żarliwości religijnej przez ślub czys-

tości i oddana całkowicie Jezusowi, pragnęła poświęcić się życiu zakon-

nemu.  Postanowiła założyć klasztor sióstr św. Klary, zwanych  wówczas 

Ubogimi Paniami lub Damianitkami (od kościółka 

św. Damiana, przy którym był pierwszy klasztor św. 

Klary i jej sióstr). Podstawę materialną miała w 

donacji Bolesława i w swoich własnych zasobach. 

Na miejsce wybrano Zawichost, blisko Sandomierza. 

Oparciem byli franciszkanie. Od św. Agnieszki z 

Pragi Salomea sprowadziła siostry, które utworzyły 

pierwszą wspólnotę klarysek na ziemiach polskich. 

Podczas kapituły zakonnej w Sandomierzu w 1245 

r. prowincjał Rajmund przyjął Salomeę do zakonu, 

oblekając ją w habit, a biskup krakowski Prandota 

udzielił jej konsekracji jako dziewicy. 

 Prawdopodobnie nowa wspólnota początkowo przebywała w 

Sandomierzu, podczas gdy Bolesław budował dla nich klasztor w 

Zawichoście. Jednak klaryski nie pozostały na stałe w Zawichoście. 

Miejsce to było zbyt narażone na najazdy litewskie, ruskie i tatarskie, by 

można było w nim bezpiecznie i spokojnie wieść życie kontemplacyjne. 

Dlatego Bolesław za radą biskupa Prandoty i wielmożów krakowskich 

wybrał nowe miejsce na klasztor - Skałę w pobliżu Krakowa. Nie ulega 

wątpliwości, że głos miała w tej sprawie Salomea, która też uzyskała od 

papieża Aleksandra IV zgodę na przeniesienie konwentu z Zawichostu 

do Skały bullą z 6.08.1260 r. Przeniesienie wymusił zresztą najazd 

tatarski (1259/1260). 

Dopóki klasztor w Skale nie był gotów, istniały dwie wspólnoty kla-

rysek: dawna w Zawichoście (do 1264) i nowa w Skale. Później Salomea 

wszystkie siostry zgromadziła na nowym miejscu, które szybko zyskało 

na znaczeniu. Książę Bolesław Wstydliwy, książę Bolesław Pobożny, 

biskup Prandota i inni wielmoże popierali Salomeę i jej dzieło, bogato je 

uposażając. W 1267 r. Salomea w Skale założyła miasto na prawie 

niemieckim. Cdn. 

 INTENCJE MSZALNE 

    PONIEDZIAŁEK – 3.6.2019 

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

 III. – Za ++ rodziców Otylię i Alojzego Mróz, ++ Marię i Franciszka oraz Józefa 

    WTOREK – 4.6.2019 

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

 III. – Za ++ rodz. Piotra, Rozalię i brata Lucjana, za + męża Stanisława oraz +(...) 

    ŚRODA – 5.6.2019 

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

         II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

    CZWARTEK – 6.6.2019 

18.00 I. – W int. br. Norberta z okazji imienin 

       II. –  O nowe powoł. kapł., zakonne i misyjne oraz o wytrwanie dla powołanych 

      III. – Za + Bogdana Markowskiego w 1 rocz. śmierci 

       IV. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

    PIĄTEK – 7.6.2019 

18.00 I. – Za żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, w intencji FZŚ (...) 

         II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

 IV. – Za ++ Marię i Gerharda Boszczo oraz Weronikę Kollek 

    SOBOTA – 8.6.2019 

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

         II. –  O chwalę nieba dla Małgorzaty Trinczek, jej męża, zięcia, rodziców i rodz. 

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

           IV. – O zdrowie dla chorego męża Franciszka i bł. Boże w rodzinie 

    NIEDZIELA  – 9.6.2019 

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

         II. – Za + Barbarę Malinowską, ++ Krzysztofa i Jacka oraz brata Jana 

 III. – Z podzięk. za odebrane łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie w rodz. Gnielka 

10.00 I. – W int. Aleksandry Strap i Stanisława Maksymiak z okazji urodzin 

         II. – Za + Romana Zapióra i ++ uczestników rajdów pracowników telekomunikacji 

 III. – Do Mił. B i MB za + tatę Zygmunta i + brata Andrzeja w rocznicę śmierci (...) 

 IV. - O łaskę uzdrowienia i błog. Boże dla Bożeny i Leszka – prosi mama 

11.30 I. – Za + Aleksandra Dumańskiego w 27 rocz. śmierci o radość nieba 

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

 III. – Do Op. B z podz. za otrzym. łaski z prośba o dalsze i o zdrowie w rodz. Adolf 
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