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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

23.06.2019 r.              Nr 25/2019 
 

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

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj 12 Niedziela Zwykła. 

O 15.00 dodatkowa Msza w oktawie Bożego Ciała i procesja. 

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

24.06. - Poniedziałek – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

25.06. - Wtorek – Msza w intencji uczestników Wieczorów z biblią i 

 Franciszkańskiej Szkoły Wiary. 

 Po Mszy św. Wieczór z Biblią: Podsumowanie. 

26.06. - Środa – Msza w int. próśb za przyczyną św. Józefa i nab. 
27.06. - Czwartek – W int. próśb za przyczyną sługi B. kard. Wyszyńskiego 

28.06. - Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 O godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 

29.06. - Sobota – Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła 

30.06. - Niedziela – O 10.00 Msza św. za sponsorów i organizatorów 

 Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego 

W niedzielę 30.06.: 

- odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębowcu o godz. 8.45. 

- odpust św. Piotra i Pawła u OO. Bonifratrów o godz.12.00. 

Spotkanie informacyjne na temat rodzin zastępczych z panią Dyrektor 

Prudnickiego Centrum Pomocy Rodzinie u nas w niedzielę 30.06. po 

Mszach o 10.00 i 11.30. 

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

W związku z Dniem Ojca, życzymy Ojcom darów Ducha Świętego i 

niech św. Józef czuwa nad Wami. 

Drogą, która wiedzie naprawdę do nieba jest radość.     św. Filip Neri 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 
Bł. Sancja Szymkowiak (1910-1942), dziewica z III Zakonu Regularnego, cd. 
W 1934 r., jeszcze przed egzaminem magisterskim, w celu pogłębienia 

znajomości języka francuskiego wyjechała na zaproszenie Sióstr Oblatek 

Najświętszego Serca Jezusowego do Montlucon. Będąc tam, odwiedziła 

Lisieux i Lourdes. Zafascynowana życiem skupionym wokół Eucharystii 

i czci Bożego Serca, podjęła decyzję o wstąpieniu do tego zgromadzenia. 

Ale po upływie siedmiu miesięcy  w postulacie na skutek interwencji ro- 

dziny zmuszona była w czerwcu 1935 r. opuścić zgromadzenie  i powró- 

cić do kraju. Pomimo to w domu rodzinnym nadal 

starała się zachowywać zasady reguły zakonnej. 

Wkrótce, podczas wakacji w Drobninie k. Leszna - 

gdzie proboszczem był jej ukochany brat - poznała 

serafitki (Zgromadzenie Córek Matki Bożej Boles-

nej), zakonnice z franciszkańskiego zgromadzenia, 

założonego przez kapucyna o. Honorata 

Koźmińskie-go. Po uzyskaniu wsparcia duchowego 

od brata-kap-łana zgłosiła się do poznańskiego 

klasztoru i w 1936 r. rozpoczęła swoją seraficką 

drogę życia. Przed wstą-pieniem do zakonu na 

fotografii, którą ofiarowała kuzynce, napisała:  Dla 

Jezusa  wszystko  chcę, mogę. 

Janinę wysłano do domu zakonnego w Lesznie, gdzie serafitki prowadzi-

ły Dom Sierot. Podczas obłóczyn 29.07.1937 r. otrzymała upragniony 

habit i przyjęła imię Maria Sancja, a jako motyw wstąpienia do zgroma-

dzenia podała pragnienie wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa za 

grzechy świata. W nowicjacie w zeszycie zapisała słowa Jezusa skiero-

wane do s. Benigny Konsolaty Ferrero: Cała tajemnica świętości zamyka 

się w słowach: Nie ufać sobie i oddać Mu się całkowicie. 

Życie s. Sancji w klasztorze było naznaczone wielką pokorą, niezwyk-

łym posłuszeństwem wobec przełożonych oraz wiernym przestrzega-

niem wszystkich obowiązków zakonnych. Nie unikała ani upokorzeń, 

ani umartwień. Po złożeniu profesji 30.07.1938 r. została skierowana na 

placówkę w poznańskich Naramowicach, gdzie przez rok opiekowała się 

dziećmi w Ochronce Parafialnej im. Dzieciątka Jezus . Potem rozpoczęła 

kurs pomocników aptekarskich, przerwany z powodu wybuchu wojny. 

  Na początku wojny ukochany brat s. Sancji, ks. Eryk zginął w 

Warszawie od odłamka bomby. Poznański klasztor serafitek zajęli Niem-



cy, pozostawiając je do obsługi - sprzątanie, gotowanie, pranie dla prze-by-

wających tam 100 osób. Dla sióstr klasztor stał się aresztem domo-wym. Dla 

s. Sancji największą udręką było jednak dla niej zarządzenie z 1941 r., 

zmuszające siostry do zdjęcia habitów i przywdziania świeckich ubrań. 

Siostrom pozwolono na powrót do swych rodzin, ona pozostała na miejscu. 

W klasztorze osadzono jeńców angielskich i francuskich, którzy pracowali w 

ogrodzie. Przełożona zleciła jej opiekę nad nimi. S. Sancja niosła im 

duchową pociechę, coś do jedzenia, oraz była ich tłu-maczką. Uwięzionym 

kapłanom dostarczała wino i hostie, by mogli od-prawić Mszę św. Czyniła to 

wszystko z narażeniem życia. Jeńcy nazwali ją aniołem dobroci. A s. Sancja 

między innymi z powodu jeńców nie skorzystała z możliwości danej przez 

przełożonych, by młodsze siostry na czas wojny mogły się udać do swoich 

rodzin. 

   W tym czasie coraz częściej sprawiała wrażenie zmęczonej. Głód, ciężka 

praca, zimno wyczerpały jej wątłe siły. Wkrótce okazało się, że jest 

śmiertelnie chora. Lekarze rozpoznali u niej gruźlicę gardła. Po pewnym 

czasie straciła głos i nieustannie gorączkowała. Była w szpitalu, ale mimo 

dobrej opieki, Sancja nikła w oczach. 

W tej sytuacji na łożu boleści złożyła wraz z ciężko chorą s. Katarzyną 

Grześkowiak śluby wieczyste. Miało to miejsce 6.071942 r. w celi konającej 

s. Katarzyny. 22 lipca s. Sancja przyjęła sakrament chorych. 

W dzień śmierci powiedziała: Ja dzisiaj zobaczę Jezusa" Było to 

29.08.1942 r. Do przełożonej zaś powiedziała: Pana Jezusa, Pana Jezusa. Po 

wspólnie odmówionej Litanii do Serca Pana Jezusa dodała: Dzisiaj jest dzień 

ścięcia św. Jana, nastąpi także i moje ścięcie, bo to mój patron i sobota - 

dzień Matki Bożej; pragnę, by mnie zabrała i zaprowa-dziła do Jezusa. 

Pragnęła umierać jak św. Franciszek, położona na pod-łodze, ale ostatecznie 

umarła w łóżku. Następnego dnia przyszli jeńcy do pracy, a zobaczywszy ją 

nieżywą, mówili: Święta Sancja i anioł dobroci. Znamienne są jej słowa 

wypowiedziane przed śmiercią, gdy pełna dzie-cięcej ufności, zapewniała 

otaczające ją siostry: Polecajcie mi wasze sprawy, a ja przedstawiać je będę 

Panu, bo umieram z miłości, a Miłość miłości niczego odmówić nie może. Jej 

pogrzeb odbył się 2.09.1942 r. 

W jej życiu widać było zawierzenie we wszystkim Panu Bogu. Powiedziała 

kiedyś: Jak się oddać Bogu to oddać się na przepadłe. 

18.08.2002 r. na Błoniach Krakowskich Ojciec Święty Jan Paweł II 

zaliczył ją w poczet błogosławionych. Sanktuarium bł. siostry Sancji i jej 

relikwie znajdują się w Poznaniu, w kościele św. Rocha. Szczególnie modlą 

się do niej studenci, osoby w trudnych sytuacjach a także bezdzietne 

małżeństwa o dar rodzicielstwa. 

Na prośby polskich romanistów dekretem z 19.09.2003 r. Kongregacja 

Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanowiła bł. Sancję  patronką 

profesorów i studentów filologii romańskiej w Polsce. 

Modlitwa: Boże, Ty sprawiłeś, że błogosławiona Sancja, żyjąc na wzór 

cichego i pokornego Serca Jezusowego, zjednoczyła się z Tobą w 

doskonałej miłości; spraw, abyśmy idąc jej drogą, osiągnęli świętość Przez 

Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 INTENCJE MSZALNE 

    PONIEDZIAŁEK – 24.6.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

    WTOREK – 25.6.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

         II. –  O dary Ducha Św., opiekę całego nieba dla Klary z ok. 3 rocz. ur. 

 III. – Za uczestników Wieczorów z Biblią i Franciszkańskiej Szkoły Wiary 

   W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 

         ŚRODA – 26.6.2019 
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstaw. św. Józefa 

         II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

   W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 

    CZWARTEK – 27.6.2019 
18.00 I. – W intencji próśb i podzięk. za przyczyną sługi B. S. kard. Wyszyńskiego 

         II. –  Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

   W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 

    PIĄTEK – 28.6.2019 
18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

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

     III. – W int. Agnieszki i Krzysztofa Marcinkiewicz w życiu małżeńskim 

    SOBOTA – 29.6.2019 
15.00 Za Piotra Grin w 90 rocz. ur. z podzięk. za dotychczasowe łaski z prośbą o (...) 

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

         II. –  Za + Eryka Kostka w 8 rocz. śmierci 

   W modlitwie wiernych: Za ++ Aleksandrę i Sławomira Lipczyk 

    NIEDZIELA  – 30.6.2019 
8.00 Msza gregoriańska I: za + Mieczysława Niewiedziała 

10.00 I. – Za dobrodziejów i organizatorów Franciszkańskiego Festynu Rodzinnego 

         II. –  Za ++ dziadków Jana i Teklę oraz Stanisława i Anielę oraz za ++ wujostwo 

  Szymona i Genowefę 

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

         II. – Za + Wiesławę Wieczorek w 5 rocz. śmierci i ++ dziadków z obu stron 

 III. – Za ++ Martę, Manfreda i Józefa Hajduk 
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