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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

16.06.2019 r.              Nr 24/2019 
 

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

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. 

11.30 Msza o beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego pod przewodnictwem 

 ks. abpa Marka Jędraszewskiego. 

14.30 (!) nabożeństwo fatimskie. 

W tygodniu Msze św. o godz. 18.00 następnie nabożeństwo czerwcowe. 

18.06. - Wtorek – Po Mszy św. Wieczór z Biblią 

19.06. - Środa – Msza o 18.00 z Uroczystości Bożego Ciała w intencji 

 próśb zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa. 

20.06. - Czwartek – Uroczystość Bożego Ciała. 

 Msze jak w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.30. 

 W Parafii św. Michała procesja wyruszy po Mszy św. o 8.30. 

21.06. - Piątek – Wspomnienie MB Opolskiej 

 O godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 

23.06. - Niedziela – Po Mszach błogosławieństwo z okazji dnia ojca. 

 O 15.00 dodatkowa Msza w oktawie Bożego Ciała i procesja. 
Koncert Uwielbienia w Boże Ciało w Opolu na Os. Armii Krajowej o 19.00. 

Wyjazd do św. Rity do Głębinowa z Parafii św. Michała w sobotę 22.06. 

Rozpoczynają się zapisy na Święto Młodzieży na Górze św. Anny. 
Spotkanie na temat rodzin zastępczych z przedstawicielem Prudnickiego 

Centrum Pomocy Rodzinie u nas w niedzielę 30.06. po Mszach o 10.00 i 11.30 

Poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej będzie w czasie Odpustu 

Porcjunkuli 4.08. 
Dziękujemy za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium. 

Człowiek został stworzony przez miłość, dlatego ona tak bardzo go 

pociąga.       św. Jan Maria Vianney 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 
Bł. Sancja Szymkowiak (1910-1942), dziewica z III Zakonu Regularnego 

Wspomnienie w liturgii: 18 sierpnia 

Janina Ludwika Szymkowiak była dzieckiem religijnej, pracowitej i 

rolniczej Wielkopolski. Ojciec Augustyn dzięki wrodzonej inteligencji i 

pracowitości jako samouk zdobywał coraz wyższe stanowiska. Musiał 

jednak często zmieniać pracę, a tym samym miejsce zamieszkania. Mat-

ka, Marianna, była sercem siedmioosobowej rodziny. Rodzice pochodzili 

z rzemieślniczych rodzin Krzywina. O swoim ojcu 

Janina mówiła, że był kierownikiem jej duszy: rozczy-

tywał się w 'Naśladowaniu Chrystusa' Tomasza a 

Kem-pis, do każdej sytuacji umiał przytoczyć 

odpowiedni cytat, a przede wszystkim swą pobożność 

wyrażał własnym życiem. Natomiast matka wszystkie 

siły skupiła na wychowaniu i wykształceniu dzieci, 

nauczając ich pisania i czytania w języku ojczystym. 

Zbigniew, brat Janiny, napisał: Matka pracowała 

bardzo ciężko, obszywała nas po nocach. Ona też 

szyjąc lub cerując zapoznawała nas z literaturą i 

historią Polski, lub uczyła nas pieśni patriotycznych. 

Janina urodziła się 10.07.1910 r. w Możdżanowie, wsi położonej na 

pograniczu Wielkopolski i Śląska, 30 km od Ostrowa Wielkopolskiego. 

Była najmłodsza z pięciorga rodzeństwa i jedyną córką. Najstarszy brat 

Marian został nauczycielem, Eryk - księdzem, Zbigniew - prawnikiem, a 

Mieczysław - agronomem. Dojrzewała w gronie braci, których bardzo 

kochała. Z natury była żywa, z radością brała udział w zabawach i grach, 

bardzo kochała zwierzęta. Wpływ religijnej rodziny z pewnością zde-

cydował o tym, że była dzieckiem pobożnym, skupionym na modlitwie 

w domu i w kościele. Rodzina szczególną czcią otaczała Boże Serce. 

Od 1916 r. Janina uczęszczała do niemieckiej szkoły podstawowej w 

Szklarce razem ze starszym o 2 lata bratem Mieczysławem.  Rodzina 

stanwiła w trudnych czasach zaboru pruskiego swoistą oazę polskości i 

katolicyzmu. Za patriotyczne zaangażowanie, kolportaż ulotek i anty-

niemiecką agitację wśród sąsiadów w 1918 r. ojciec i Marian zostali 

internowani, a potem Grenzschutz wrzucił do ich domu granat i zmusił 

Szymkowiaków do tułaczki. W tamtym czasie, w 10 roku życia zakoń-

czyło się wychowanie Janiny w domu rodzinnym. Po trzech latach nauki 

w szkole elementarnej rozpoczęła naukę w Żeńskim Liceum i Gimnaz-



jum Humanistycznym w Ostrowie Wielkopolskim. Uczyła się dużo, 

chodziła do kościoła na Mszę św., nieszpory lub nabożeństwa maryjne. 

Zwracała uwagę na to, by się nie spóźnić. Zgodna, cicha, skromna w 

wypowiedziach, pogodna i uśmiechnięta zdradzała jednak silną i nie-

ugiętą wolę, a nawet pewien upór w dążeniu do celu. Była uzdolniona 

muzycznie i plastycznie, lubiła grać na fortepianie i malować. Miała za-

miłowanie do nauk humanistycznych i pedagogiki, a także zdolności ję-

zykowe. Cieszyła się sympatią i zaufaniem koleżanek, które szukały u 

niej rady i powierzały jej swoje sekrety. Niepozorny wygląd i żywe us-

posobienie sprawiły, że nazywano ją myszką albo chrząszczem.  Wymo-

wna jest rymowanka, ułożona przez jedną z koleżanek: Chrząszczyk 

choć malutki przykład wszystkim daje, lekcji nie odpisze, oszukaństwa 

łaje. Za zgodą rodziców zapraszała na wakacje koleżanki, bo były bied-

ne. Pomagała słabszym w nauce, opiekowała się zaniedbanymi dziećmi. 

W 1921 r. przystąpiła do I Komunii Św. i do Sodalicji Mariańskiej. W 

1923 r. sakramentu bierzmowania udzielił jej ks. Edmund kard. Dalbor, 

Prymas Polski. Przynależność do Sekcji Eucharystycznej rozbudziła w 

niej głębokie życie wewnętrzne. W szkole średniej przystępowała w 

każdą niedzielę do Komunii św, a w okresie uniwersyteckim codziennie 

uczestniczyła we Mszy św. i przyjmowała Komunię św. 

Ogromnym przeżyciem dla niej i całej rodziny były lipcowe dni 1927 

r., kiedy jej brat Eryk przyjął święcenia kapłańskie i odprawił Mszę św. 

prymicyjną. Janina darzyła brata szczególną miłością, bo był on dla niej 

zawsze troskliwym opiekunem. 

   Chociaż dojrzewało w niej pragnienie życia w zakonie, to po maturze 

wyjechała na rok do Górzna, gdzie u państwa Lipskich poznawała tajniki 

prowadzenia domu. Rodzice pragnęli przygotować ją do roli pani domu, 

dobrze wydać za mąż. Zdołała jednak przekonać najbliższych i w 1929 r. 

podjęła studia uniwersyteckie w Poznaniu. Zapisała się na prawo, lecz 

wkrótce przeniosła się na filologię romańską. Studiowała z zapałem, 

większość czasu przeznaczając na lekturę i samokształcenie. 

Na uniwersytecie działało wiele organizacji, a wśród nich największą 

popularnością cieszyła się Sodalicja Mariańska, w której szeregi 

wstąpiła, będąc jeszcze w szkole średniej w Ostrowie Wielkopolskim. 

Brała czynny udział w zebraniach, nabożeństwach, rekolekcjach, poży-

czała książki religijne. Apostołowała ciągle, dyskretnie i skutecznie.  
Poświęcała wiele czasu na opiekę nad biedakami z ubogiej dzielnicy Poznania. 

W tym celu podjęła pracę społeczną w świetlicy przy wesołym miasteczku. 

Sama żyła bardzo skromnie, jadała niewiele, a do ubioru nie przywiązywała 

specjalnej uwagi. Urzekała ją św. Teresa od Dzieciątka Jezus oraz książki: 

Jezus, Król Miłości - o. Mateo, Życie wewnętrzne - ks. A. Żychlińskiego. 

Najmilszą jej lekturą był Żywot służebnicy Bożej Siostry Benigny 

Konsolaty Ferrero. Cdn. 

 INTENCJE MSZALNE 

    PONIEDZIAŁEK – 17.6.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

         II. –  W intencji + Krystyny w miesiąc po śmierci 

 III. – W int. dzieci i wnuków o bł. Boże 

  W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 

    WTOREK – 18.6.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

 III. – Za ++ rodziców Krupiński i Juzwa 

    ŚRODA – 19.6.2019 
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 – 20.6.2019 – BOŻE CIAŁO 
8.00 Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

10.00 I. – Za  ojca Jana o radość nieba z okazji dnia ojca 

         II. –  Za + ojca Georga Meclera 

11.30 Msza gregoriańska II: za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 

    PIĄTEK – 21.6.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

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

    SOBOTA – 22.6.2019 
18.00 I. – O zdr. Ewy Jagieła oraz o łaski dla osób, którzy modlą się za nią oraz o bł. B.

  dla Ewy i Mariusza Jagieła w 14 rocz. ślubu i o bł. Boże dla Piotra w 13 rocz ur 

         II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

    NIEDZIELA  – 23.6.2019 
8.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

         II. – Za + Wandę Rola oraz za ++ z obu stron 

10.00 I. – Za + Annę Ziemianek, 2 mężów, za ++ rodziców i krewnych 

         II. – Do Op. B. z podz. (...) z ok. 47 rocz. ślubu Zofii i Mariana 

 III. –  W 70 rocznicę urodzin z prośbą o zdrowie i Boże błog. na każdy dzień życia 

11.30 I. – Za + tatę Ludwika Jaśkowiec w 35 rocz. śmierci, za + mamę Helenę Jaśkowiec 

  i ++ z rodziny o łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim 

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

15.00 Za ++ rodz. Danutę i Rudolfa Janta, Helenę i Mieczysława Rabsztyn, (...) 

www.prudnik.franciszkanie.com       Konto Bankowe: 97 8905 0000 2000 0000 2189 0001 
 
 


