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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
28.07.2019 r.        Nr 30/2019

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

 OGŁOSZENIA 

Dzisiaj 17 Niedziela Zwykła. Po Mszach błogosławieństwo pojazdów
Są do nabycia kalendarze z naszego Sanktuarium na przyszły rok.
31.07. - Środa – Msza w int. próśb za wstaw. św. Józefa i nabożeństwo.

W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
1.08. - Czwartek – Msza w int. powołań oraz adoracja
2.08. - Piątek – Święto NMP Anielskiej z Porcjunkuli

Odpust zupełny w kościołach franciszkańskich i parafialnych.
O godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 
Po Mszy nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

3.08. - Sobota – Po Mszy adoracja i różaniec wynagradzający 
4.08. - Niedziela – Odpust MB Anielskiej z Porcjunkuli 

i 28 Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
10.00 i 11.30 słowo Boże wygłosi Generał Paulinów o. Arnold 
Chrapkowski
13.40 erygowanie i poświęcenie stacji Drogi Krzyżowej 
14.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
Po Mszy o 10.00 i 11.30 będzie poczęstunek dla pielgrzymów.
Nie ma Mszy w Dębowcu.

W czwartek o 17.00 syreny przypomną o 75 rocz. wybuchu Powstania Warszawskiego

Festiwal Jazzowy na scenie plenerowej POK w sobotę 3.08. 
Na Górze św. Anny w niedzielę (4.08.) Uroczystość MB Anielskiej: 
Dzień modlitw głuchoniemych i Pielgrzymka motocyklistów.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium
Miłość to radość z czyjegoś istnienia.    Henryk Elzenberg

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

39. Św. Szymon z Lipnicy (1435-1482), prezbiter z I Zakonu
Święty  Szymon urodził  się  około  1435 roku w Lipnicy  Murowanej

koło  Bochni,  w  ubogiej  rodzinie  małomiasteczkowej,  jako  syn
Grzegorza,  piekarza,  i  Anny.  Rodzice  dali  mu  zdrowe  wychowanie,
oparte na wartościach wiary chrześcijańskiej i chociaż nie byli zamożni,
starali  się  zapewnić  mu  należytą  edukację.  Szymon  był  pobożny  i
odpowiedzialny, posiadał naturalną skłonność do modlitwy i szczególną
miłość do Eucharystii oraz do Matki Bożej. W 1454 roku przeniósł się
do Krakowa, by studiować na słynnej Akademii Jagiellońskiej, składając
tylko jeden grosz wpisowego. Zamieszkał w jednej z burs akademickich.
Właśnie w tym czasie św. Jan Kapistran zachwycał miasto świętością
swego  życia  i  swymi  żarliwymi  kazaniami,  pociągając  do  życia
franciszkańskiego  liczny  zastęp  wielkodusznych  młodzieńców:  8
września 1453 roku św. Jan Kapistran założył w Krakowie pierwszy w
Polsce  klasztor  franciszkanów  obserwantów  pod  wezwaniem  św.
Bernardyna  ze  Sieny,   który  zaledwie  trzy  lata  wcześniej został
kanonizowany.  (Św.  Jan  Kapistran  był  uczniem  i  przyjacielem  św.
Bernardyna.)   Z  tego  powodu  Bracia  Mniejsi  z  tego  klasztoru  byli
popularnie  nazywani  bernardynami.  W 1457  roku  Szymon  ukończył
fakultet  sztuk  wyzwolonych  z  tytułem  bakałarza.  Miał  wówczas  do
wyboru  dalsze  studiowanie  na  jednym  z  wydziałów  Akademii  -
teologicznym  lub  medycznym,  ewentualnie  pracę  nauczyciela  w
szkolnictwie  parafialnym.  Zafascynowany  ideałem  franciszkańskim,
poprosił, razem z dziesięcioma swoimi kolegami studentami, o przyjęcie
do  zakonu.  Pod  mądrym  kierownictwem  magistra  nowicjatu  o.
Krzysztofa  z  Varese,  franciszkanina  wyróżniającego  się  wiedzą  i
świętością życia, Szymon z zapałem rozpoczął pokorne i ubogie życie
Braci  Mniejszych,  przyjmując  święcenia  kapłańskie  około roku 1460.
Najpierw  spełniał  swą  posługę  w  klasztorze  w  Tarnowie,  gdzie  był
gwardianem,  następnie  został  przeniesiony do Krakowa,  niestrudzenie
poświęcając się głoszeniu kazań w słowach jasnych, pełnych żarliwości,
wiary i mądrości, które pozwalały dostrzec jego głębokie zjednoczenie z
Bogiem i częste rozważanie Pisma świętego. Posługę kaznodziei pełnił
aż do śmierci. W swej pracy naśladował wielkich świętych: Bernardyna i
Jana Kapistrana, którzy czcili Imię Jezus i propagowali ten kult. 

Oprócz zadań kaznodziejskich był Szymon także skryptorem. Zadanie



to  polegało  na  przepisywaniu  ksiąg  znanych  i  cenionych  autorów.
Zachowały  się  niektóre  rękopisy  uczynione  jego ręką.  Niektóre  dopiski
okazały się wielce użyteczne dla badaczy historii.

W 1463 roku jako pierwszy wśród Braci  Mniejszych,  otrzymał  urząd
kaznodziei w katedrze na Wawelu. W tamtych czasach było to wyjątkowe,
gdyż ten zaszczyty i odpowiedzialny urząd pełnili wyłącznie

 dominikanie  i  profesorowie
teologii  Akademii  Krakowskiej,
czyli  ówczesnej  elity  intelektu-
alnej Krakowa. 

Z  powodu  poświęcenia  się
ewangelicznemu  kaznodziej-stwu
nadano  mu  tytuł  praedica-tor
ferventissimus  (najgorliwszy
kaznodzieja).  Słuchali  go  szcze-
gólnie krakowscy studenci.

Na jego kazania przychodziło wiele osób szukających prostych dróg do
Boga. Czasem słuchacze niepokoili go swoimi odwiedzinami, chcąc się u
niego wyspowiadać lub znaleźć pomoc w rozwiązaniu trudnych proble-
mów. Wielu kierował do życia zakonnego. Ojciec Szymon był kaznodzieją
z powołania. Podobno pewnego razu jeden z braci zakonnych spytał go, co
należy  czynić,  by  być  dobrym kaznodzieją.  Święty  odpowiedział:  Ora,
labora, despera, czyli módl się, pracuj, rozpaczaj. (Rozpaczaj nad zbytnią
wiarą we własne siły.)

Pragnąc oddać cześć św. Bernardynowi ze Sieny, który inspirował jego
kazania, 17 maja 1472 roku wraz z kilkoma współbraćmi z Polski przybył
do L'Aquila, by uczestniczyć w uroczystym przeniesieniu ciała Świętego z
kościoła św. Franciszka do nowo zbudowanego kościoła pod wezwaniem
św. Bernardyna. Uroczystości odbyły się z wielkim rozmachem. Szacuje
się, że samych zakonników było prawie cztery tysiące. W tej liczbie było
około dwudziestu Polaków, a wśród nich o. Szymon. Możliwe, że w tym
czasie piastował jakiś urząd w zakonie i  w związku z tym wyjechał na
kapitułę  generalną,  jaka  się  wówczas  odbyła  w  połączeniu  z
uroczystościami przeniesienia ciała św. Bernardyna.

 O. Szymon był potem komisarzem prowincjalskim. Jest to stanowisko o
znacznej  godności  w  zakonie.  Jako  komisarz  prowincji  wizytował  on
klasztory bernardyńskie, w tym również klasztor św. Anny w Warszawie.

Miał  wówczas  poddać  próbie  posłuszeństwa  tamtejszych  nowicjuszy.
Niektóre próby miały być drastyczne, np. sadzenie drzewek korzeniami
do góry. Te próby obrosły z czasem w legendę. Wszyscy późniejsi jego
biografowie podają tę wiadomość jako fakt. Są to jednak informacje z
XVII w. i nie mają uzasadnienia we wcześniejszych źródłach. Cdn.

 INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK – 29.7.2019

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + męża Alfonsa Wistuba
        II. – Do Op. Bożej z ok. 60 rocznicy urodzin o bł. Boże i zdrowie dla rodziny

III. – Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże w rodzinie Górek (?)
WTOREK – 30.7.2019

18.00 I. – Msza gregoriańska I: za + męża Alfonsa Wistuba
        II. –  Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę z okazji minionych 50 

urodzin również dla męża i rodzin córek i rodzeństwa
III. – Za ++ siostrę Elżbietę, męża Alojzego i syna Gintera

ŚRODA – 31.7.2019
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa
        II. –  Z podz za otrzym. łaski z prośbą o zdr. i bł. Boże w int. Zuzanny i jej rodziców

III. – Za Jakuba Kamińskiego z okazji I Komunii św. (..) i za Igora z ok. bierzm.
     IV. – O zdrowie na duszy i ciele dla Zofii Bojarskiej

CZWARTEK – 1.8.2019
18.00 I. – O nowe powoł. kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o wytrwanie dla powołanych
        II. – Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze za pośr. MBNP w rodz. Lubczyk

III. – O radość wieczną dla + Ireny Bulak
PIĄTEK – 2.8.2019

18.00 Za żyjących i ++ dobrodziejów kościoła i klasztoru, w int. FZŚ oraz o nowe powoł..
SOBOTA – 3.8.2019

18.00 I. – Za + męża Jana w 4 rocz. śmierci oraz za ++ rodziców z obu stron
        II. –  O opiekę MB, potrzebne łaski dla Franciszka Zielskiego, za Justynę i Błażeja 

w 3 rocz. ślubu oraz o radość nieba dla + Henryki Czereby
NIEDZIELA  – 4.8.2019

8.00 I. – Za ++ Józefa i Kazimierza Pławeckich, ++ rodziców i teściów oraz ++ siostrę, 
brata, bratową i szwagierkę

        II. – Do NMP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski z prośba o zdrowie i bł. Boże 
dla Władysława Zwolińskiego – od córki z rodziną

10.00 I. – Do Op. Bożej z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze z okazji 60 ur.
        II. –  Za ++ Henryka i Urszulę Wycisk, ++ rodz z obu stron oraz za + Alojzego Sobek

III. – Za + Józefę w 7 rocznicę śmierci oraz za ++ rodziców Marię i Stanisława
11.30 I. – O beatyfikację Sług Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego
        II. –  Za FZŚ z rejonu opolsko-gliwickiego

III. – Za + męża, ojca i dziadka Jana Gorek
     IV. – Za + Jerzego Wierzbickiego w 5 rocz. śmierci 
      V. – Za + męża Mieczysława z okazji urodzin oraz za ++ z rodziny Biela
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