
  Głos 
św. Józefa

Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
9.06.2019 r.        Nr 23/2019

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

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Dzisiaj o godz 15.00 nab. czerwcowe. Następnie spotkanie FZŚ.
W tygodniu nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o 18.00.
10.06. - Poniedziałek – Święto NMP, Matki Kościoła
11.06. - Wtorek – Nie ma Wieczoru z Biblią.
12.06. - Środa – Msza w int. próśb za wstaw. św. Józefa i nabożeństwo.
13.06. - Czwartek – Święto Jezusa Chr., Najwyższego i Wiecznego Kapłana
14.06. - Piątek – O godz. 17.30 Droga Krzyżowa.

Po Mszy adoracja w ramach Franciszkańskiej Szkoły Wiary.
15.06. - Sobota – Msza św. za o. Wita z okazji imienin.
16.06. - Niedziela –  Spotkanie modlitewno - formacyjne organizowane 

przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana.
O 11.30 Msza pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego
O 14.30 (!) Nabożeństwo fatimskie
O 16.00 Msza św. w Lipach z racji odpustu św. Antoniego.
O 17.00 Msza św. w rycie trydenckim

Bp A. Czaja zaprasza na Mszę za kapłanów zabitych w czasie wojny do
katedry opolskiej w środę 12.06. na godz. 18.30. W Prudnickim Lasku 
zginęli dwaj franciszkanie: o. Georg Simon i o. Wojciech Mrosik. 
Spotkanie z Piotrem Sutowiczem w ramach Centrum Myśli 
Prymasowskiej pt. Kościół modli się i jednoczy. Posługa Prymasa do 
jesieni 1953 roku w Prudnickim Ośrodku Kultury, w sobota, godz. 16.00
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium
Geniuszem nie każdy może zostać, droga do świętości wszystkim stoi
otworem.    św. Maksymilian Maria Kolbe

ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

36. Bł. Salomea (ok. 1211-1268), dziewica z II Zakonu, cd.
Na bł. Salomeę oprócz postaci św. Franciszka musiał wpłynąć również

przykład św.  Klary.  Znała jej  życie i  dzieło,  nie tylko z opowiadania
franciszkanów,  ale  i  ze  źródeł  pisanych.  Wielce  prawdopodobne,  że
czytała przygotowany na kanonizację św. Franciszka życiorys, napisany
w 1228 r. przez brata Tomasza z Celano. W tym życiorysie br. Tomasz
umieścił krótki obraz życia w pierwszych klasztorach klarysek, wzorzec
dla wszystkich innych klasztorów. Przede wszystkim kwitnie wśród nich
szczególna cnota wzajemnej  stałej miłości, która tak łączy ich wolę w
jedno,  że  chociaż  mieszka  ich  po  czterdzieści,  a  gdzie  indziej  i  po
pięćdziesiąt, sprawia, że w odniesieniu do różnych spraw chcą lub nie
chcą jednego i tego samego. Po drugie, w każdej z nich błyszczy perła
pokory, która tak zachowuje otrzymane dary i posiadane z nieba dobra,
iż  zasługują  na  wszystkie  inne  pozostałe  cnoty.  Po  trzecie,  lilia
dziewictwa i czystości tak je wszystkie przesyca przedziwnym zapachem,
że zapominając o myślach ziemskich, pragną rozważać jedynie sprawy
niebieskie. Z tejże woni tak wielkie umiłowanie Wiekuistego Oblubieńca
rodzi się w ich sercach, że pełnia świętego afektu usuwa z nich wszelkie
przyzwyczajenia z poprzedniego życia. Po czwarte, wszystkie odznaczają
się ubóstwem tak dalece, że poprzestają na tym co ledwie wystarczy do
zaspokojenia podstawowych potrzeb w wyżywieniu i ubraniu. Po piąte,
mają  taką  szczególną  łaskę  umartwienia  i  cichości,  że  prawie  bez
wysiłku  powściągają  poruszenia  cielesne  i  język  trzymają  na  wodzy
Niektóre z nich tak odwykły od rozmów, że gdy konieczność wymaga, by
mówiły,  ledwie  umieją formować słowa,  jak  należy  Po szóste,  w tym
wszystkim  zdobi  je  tak  przedziwna  cnota  cierpliwości,  że  żadna
przeciwność utrapień czy krzywdzących przykrości nie łamie ich ducha i
go  nie  odmienia.  Wreszcie  po  siódme,  cieszą  się  najwyższą  kon-
templacją, tak iż z niej uczą się wszystkiego, co należy czynić lub czego
unikać, i umieją błogo wznosić ducha do Boga, w nocy i we dnie trwając
na boskiej chwalbie i modlitwie.

Odwieczny Bóg niech raczy swoją świętą łaskę dać temu, co tak świę-
cie zaczęte, jeszcze świętsze ma wykończenie i wynik. Tyle wypowiedzi o
dziewicach  poświęconych  Bogu  i  pobożnych  służebnicach  Chrystusa
niech wystarczy na teraz. Ich godne podziwu życie i  chwalebna insty-
tucja, jaką podjęły od pana papieża Grzegorza [IX], wówczas biskupa
Ostyjskiego, wymaga osobnego dzieła i zajęcia się nimi (1 Cel 19-20 ).



Sama zaś szukając ciszy i  samotności,  na siedem lat przed śmiercią
przeniosła  się  do  groty  skalnej  w  pobliżu  klasztoru.  Tam prowadziła
życie bardzo ascetyczne, odprawiała posty i umartwienia, chodziła we
włosiennicy, modliła się dniem i nocą za ojczyznę i za wspólnotę. Jej
pierwszy biograf twierdzi,  że jeszcze za życia Kolomana przywdziała
włosiennicę, a później  w zakonie nosiła ich trzy na zmianę: w czasie
ścisłych postów używała włosiennicy kolącej do krwi; w czasie zwykłe-
go postu nosiła drugą mniej ostrą; a tylko podczas uroczystości wdzie-
wała trzecią, łagodną. Dwie pierwsze włosiennice po jej śmierci noszono
do  chorych,  aż  spłonęły na  zamku  sandomierskim podczas  trzeciego
najazdu Tatarów. Zachowała się jedynie trzecia, najłagodniejsza. 

Salomea  wyczerpana  pokutą  zapadła  na  zdrowiu.  Podjęła  wówczas
starania zmierzające do zapewnienia bytu klasztorowi w przyszłości. 

Św.  Klara  otrzymała  od papieża Innocentego III  przywilej  ubóstwa,
jakiego nie posiadały inne powstające klasztory klarysek. Gdy chodziło
o zakonnice, Kościół zasadniczo nie zgadzał się na radykalne ubóstwo
życia,  jakie  prowadzili  bracia  św.  Franciszka.  Było  to  podyktowane
troską o ich bezpieczeństwo.

Salomea była więc ubogą nie w znaczeniu posiadania, ale w znaczeniu
ograniczenia swych potrzeb i obracania majątku na dobre cele: kultowe,
zakonne,  kościelne,  naukowe  i  społeczne.  30.08.1268  r.  sporządziła
testament,  w  którym  zapewniła  nie  tylko  byt  materialny  swych
duchowych  sióstr,  ale  także  przekazała  na  rzecz  wspólnoty  całość
swoich dóbr osobistych. Ofiarowała klasztorowi wiele cennych relikwii,
szat liturgicznych, obrazów, a przede wszystkim bezcenny księgozbiór.

Zmarła w sobotę 10.11.1268 r. w Skale. Jej ciało wydające miłą woń
umieszczono  na  marach  w  chórze  klasztornym.  Znajdowało  się  tam
przez kilka dni, aby zakonnice mogły się z nią pożegnać. Podobno wtedy
zdarzyły się za jej przyczyną dwa pierwsze cuda: s. Bogusława doznała
uzdrowienia chorych oczu, a s. Agnieszka wróciła do sił po dotkliwym
upadku. Salomea została pochowana początkowo w klasztorze skalskim.
W roku następnym 22 maja odbyło się uroczyste przeniesienie zwłok do
grobowca  w  kościele  franciszkanów  w  Krakowie.  Starania  o  jej
kanonizację  rozpoczęto  zaraz  po  śmierci.  Dopiero  jednak  dekret
Klemensa X z 17.05.1672 r.  zezwolił  na  oddawanie  jej  czci,  co było
równoznaczne z ogłoszeniem ją błogosławioną.

Modlitwa:  Boże, Ty uwolniłeś bł. Salomee, dziewicę, od trosk ziem-
skiego panowania  i  wzbudziłeś  w niej  pragnienie  doskonałej  miłości;

spraw,  abyśmy za jej  przykładem służąc Tobie w czystości  i  pokorze
serca, osiągnęli wieczną chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK – 10.6.2019

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała
II. – Za wstaw. Św. Józefa z prośbą o zakup odpowiedniego domu dla rodziny
  W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk

WTOREK – 11.6.2019
18.00 I. – Za + Hildegardę Wistuba, ++ męża i brata oraz ++ rodziców z obu stron o 

zbawienie wieczne – proszą synowie z rodzinami i koleżanką
        II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała

  W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk
ŚRODA – 12.6.2019

18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa
           II. – W int. Jadwigi i Romana Wnuk w 50 rocz. ślubu za przyczyną św. Józefa o 

dalszą opiekę nad rodziną
  W m. wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk i Mieczysława Niewiedziała

CZWARTEK – 13.6.2019
18.00 I. – W int. Agnieszki i Mariusza Jamroży w 2 rocz. ślubu
        II. – Za ++ i żyjących członków Bractwa św. Józefa z rejonu Głuchołazy-Prudnik i 

z ok. 28 ur. córki Malwiny oraz z ok. 1 rocznicy jej ślubu a także (..) za Jolantę
III. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała

W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk
PIĄTEK – 14.6.2019

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała
        II. –  Msza gregoriańska II: za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk

III. – Za ++ męża Jerzego, matkę Marię i + Sebastiana
SOBOTA – 15.6.2019

18.00 I. – W int. o. Wita z okazji imienin
        II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała

III. – Msza gregoriańska II: za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk
IV. – Za + ojca Georga Meclera
V. – Za parafian z Żywocic

NIEDZIELA  – 16.6.2019
8.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała
        II. –  Za + ojca Eryka i ++ dziadków Chlebik i Peszel
10.00 I. – Za + Marka Nosal o dar życia wiecznego
        II. – O zdr. i bł. Boże i opiekę Anioła Stróża z ok. 7 rocz. urodzin Wiktorii oraz o 

bł. Boże dla rodziców i chrzestnych
11.30 I. – O beatyfikację Sług Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego
        II. –  Za + Ewę Demczuk w 2 rocznica śmierci

III. – Msza gregoriańska II: za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk
       IV. – O opiekę Bożą dla Joli i Krzysia z okazji imienin i urodzin
      V. – W int. Aliny z okazji urodzin o bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie
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