
  Głos 

św. Józefa 
 

Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

4.08.2019 r.              Nr 31/2019 
 

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

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj Uroczystość Odpustowa Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli 

i 28 Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 

Plan spotkania: 

9.30 Różaniec, konf. ks. Marcina Wojtczaka, Godzinki o NPNMP 

11.30 Suma odpustowa - Generał Paulinów o. Arnold Chrapkowski 

13.40  Erygowanie Drogi Krzyżowej – o. Prowincjał Alan Brzyski 

14.00  Droga Krzyżowa – początek przed Sanktuarium 

15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego i Nieszpory 

Przed klasztorem można zamawiać intencje mszalne, które będą 

odprawiane w naszym Sanktuarium oraz nabyć nasze kalendarze na 

2020 rok i inne pamiątki. 

6.08. - Wtorek – Święto Przemienienia Pańskiego. 

7.08. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za 

 wstawiennictwem św. Józefa i nabożeństwo. 

8.08. - Czwartek – Święto św. Ojca Dominika, kapłana 

9.08. - Piątek – Święto św. Teresy Benedykty, patronki Europy. 

 O godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 

10.08. - Sobota – Msza na pożegnanie oo. Wit, Faustyna, Karola i br. 

 Norberta 

W Kamieniu Śl. odpust św. Jacka od piątku do poniedziałku 9 – 12.08. 

Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą. 
S. kard. Wyszyński 

 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

39. Św. Szymon z Lipnicy (1435-1482), prezbiter z I Zakonu, cd. 

W 1478 roku o. Szymon przybył ponownie do Włoch z okazji kapituły 

generalnej obserwantów w klasztorze św. Jakuba koło Pawii. Miał wtedy 

możliwość spełnić swe ukryte pragnienie, aby nawiedzić groby 

Apostołów w Rzymie, a potem udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. 

Przeżył to doświadczenie w duchu pokuty, jako prawdziwy miłośnik 

męki Chrystusa, żywiąc ukryte pragnienie przelania swojej krwi dla 

zbawienia dusz, jeżeliby tak się Bogu podobało. 

Miłość Szymona do braci ujawniła się w nadzwyczajny sposób w 

ostatnim roku jego życia, gdy w Krakowie wybuchła epidemia cholery. 

Od lipca 1482 do 6.01.1483 r. miasto było dotknięte plagą tej choroby. 

W samym Krakowie umierało ok. 50 osób dziennie. W powszechnym 

opuszczeniu franciszkanie z klasztoru św. Bernardyna niestrudzenie 

otaczali opieką chorych. Nie oddalili się z miasta podczas zarazy. 

Odwiedzali, pomagali, pocieszali i spowiadali zarażonych. Przy tej 

okazji o. Szymon sam nabawił się choroby. Niektórzy historycy są 

zawiedzeni faktem, że współcześni Szymonowi nie podkreślili 

dostatecznie służby Szymona na rzecz chorych. Trzeba jednak pamiętać, 

że wówczas służbę taką uważano za coś normalnego. Przecież i św. 

Franciszek z Asyżu, i św. Bernardyn ze Sieny spieszyli chorym z 

pomocą kapłańską i samarytańską. Jeżeli więc św. Szymon poszedł ich 

śladami, to spełnił jedynie swój obowiązek. Nie dopatrzono się w akcie 

pomocy jakiegoś heroizmu. 

W oktawę święta Nawiedzenia Matki Bożej, 9 lipca, wygłosił swoje 

ostatnie kazanie. (Według przekazu kronikarza umieścił na ścianie swej 

celi: Gdy będziesz mieszkał w tej celi, pamiętaj, byś był czcicielem Maryi 

Matki.) Współcześni określili to kazanie jako słynne. Wkrótce potem na 

jego ciele pojawił się charakterystyczny czerwony wrzód, który już 

następnego dnia stał się czarny. Bratu Janowi Czechowi przełożeni 

zlecili opiekę nad chorym. Miał on spełniać wszystkie jego potrzeby. 

Według kronikarza Jana Komorowskiego, o. Szymon w czasie choroby 

wykazał wielką moc ducha. Martwił się nie swoją chorobą, ale tym czy 

sobą nie sprawia komuś przykrości. Według relacji brata Jana, spisanej 

przez Komorowskiego, nie chciał z powodu choroby jakiegoś specjal-

nego pożywienia, np. rybę spożył dopiero jako spełnienie nakazu posłus-

zeństwa. Gdy Szymon był już bliski śmierci, dowiedział się o kanoni-



zacji św. Bonawentury. Miał wielki kult do tego wielkiego męża zakonu. 

Wyraził nawet chęć do wygłoszenia kazania na cześć nowego świętego. 

Tego już jednak nie zrealizował. W szóstym dniu choroby około godziny 

15.00 zakończył życie. Był to czwartek 18.07.1482 r. Umarł, zupełnie 

nie lękając się śmierci, ze wzrokiem utkwionym w krzyż. 

Pochowano go tego samego dnia. Jego ciało złożono w kościele św. 

Bernardyna pod ołtarzem, pomiędzy pierwszymi zmarłymi tam 

zakonnikami. Już po pogrzebie brat infirmarz, który się nim w chorobie 

opiekował, przypomniał sobie prośbę o. Szymona, że chciał być 

pochowany pod progiem kościoła, aby wszyscy po nim deptali, ale na 

zmiany było już za późno. Zaraza, której ofiarą padł o. Szymon, po-

chłonęła jeszcze 25 innych współbraci. 

Przy jego grobie modliły się rzesze pielgrzymów i zanotowano 377 

cudownych łask i uzdrowień za jego wstawiennictwem. W sześć lat 

później prowincjał, bł. Władysław z Gielniowa, na podstawie 

zezwolenia papieża Innocentego VIII przeniósł relikwie do osobnej 

kaplicy kościoła, co w owych czasach było uważane za beatyfikację. 

Kult od niepamiętnych czasów oddawany Szymonowi, który wszedł do 

historii serafickiej, mając tytuł spragnionego zbawienia wszystkich - 

salutis omnium sitibundus, został zatwierdzony przez bł. Innocentego XI 

dnia 24.02.1685 r. O. Szymon, podobnie jak inni średniowieczni święci 

franciszkańscy, był świadomy, że życie człowieka toczy się pośród 

rozdzierających je przeciwieństw, pomiędzy Bogiem i światem, 

działalnością zewnętrzną i życiem duchowym, pomiędzy łaską oraz 

wszystkimi darami nadprzyrodzonymi a doczesnością. Wzorem innych 

świętych zdawał sobie sprawę z tego, że żyje nie tylko dla siebie, ale 

winien w swoim życiu przyczyniać się także do dobra innych ludzi. Był 

więc - jak św. Franciszek - oddany modlitwie i pracy dla dobra 

bliźniego. Troszcząc się o życie i zbawienie wieczne braci dotkniętych 

epidemią, dowiódł, że taka troska była istotnym motywem w całym jego 

życiu, choć niekiedy wymagało to silnej woli i prawdziwego męstwa. 

3 czerwca 2007 roku, podczas Mszy św. na placu św. Piotra, Benedykt 

XVI kanonizował bł. Szymona z Lipnicy. 

Św. Szymon szczególnie pomaga mamom oczekującym narodzin 

dziecka. Nie pozostaje obojętny na prośby studentów, którzy uciekają się 

do jego pomocy zwłaszcza w czasie egzaminów. I oczywiście opiekuje 

się Krakowem i Polską. 

Modlitwa:   Wszechmogący,  wieczny  Boże,  Ty dałeś św. Szymonowi 

łaskę głoszenia Ewangelii; spraw, abyśmy posłuszni jej nakazom, pełnili 

Twoją wolę i doszli do ojczyzny niebieskiej. Przez Chrystusa, Pana 

naszego. Amen. 
 INTENCJE MSZALNE 

    PONIEDZIAŁEK – 5.8.2019 

18.00 I. – Za ++ Alfreda i Brigitte Bernasch 

         II. – W int. Roksany i Marcela o zdr. i bł. Boże 

 III. – Za ++ rodziców Zofię i Wacława Dudko 

    WTOREK – 6.8.2019 
18.00 I. – Za + żonę Annę Kałużyńską z okazji imienin 

         II. –  Za ++ rodziców Jana i Katarzynę Leśny o szczęście wieczne 

    ŚRODA – 7.8.2019 
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa 

         II. – O bł. Boże dla Łukasza, dary Ducha Świętego i potrzebne łaski 

 III. – Za + Annę Kałużyńską w 3 rocz. śmierci i za ++ rodziców z obu stron 

    CZWARTEK – 8.8.2019 
18.00 I. – Za ++ rodz. Jana i Magdalenę Bogon, ++ dzieci i ++ z pokr. Bogon i Rosenberg 

         II. – O bł. Boże dla pracowników Katolickiego Centrum Edukacji z Tarnowa 

 III. – Za ++ rodz. Jana i Magdalenę Bogon i za ++ rodziców Bogon 

    PIĄTEK – 9.8.2019 
18.00 I. – Za + Marię  Habura w miesiąc po śmierci 

         II. –  Za ++ Annę i Jana Nowak oraz za ++ Jana i Krzysztofa Kaniuk 

    SOBOTA – 10.8.2019 
18.00 I. – Za + mamę Ferdynandę i ++ z rodziny 

         II. – O potrzebne łaski i bł. Boże dla pielgrzymów z Kęt 

 III. – Za ++ z rodz. Bartha i Sluga i za + Elisabeth Klösner 

      IV. – Z podz. za łaskę zdrowia z prośbą o dalsze łaski 

    NIEDZIELA  – 11.8.2019 
8.00 I. – Do NSPJ i Matki Najśw. z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o zdrowie i 

  bł.Boże i dary Ducha Świętego dla rodzin Pławeckich, Gąsior i Kaleta 

         II. – Za + Jana Kościelewskiego oraz ++ Halinę, Stefana i Ewę Kościelewskich 

 III. 

10.00 I. – Z podzięk. za posługę kapł. o. Faustyna i o. Wita o potrzebne łaski i zdrowie 

 II. – Za wstaw. Kard Wyszyńskiego w int. Męża Bogdana o zdr. i bł. Boże 

         III. –  Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże 

  dla całej rodziny z ok. 30 rocz. ślubu Ireny i Huberta oraz za ++ ojców  

  Gerharda i Jana i za wszystkich ++ z pokr. 

 IV. – Za ++ Julię i Tadeusza Kwinta w rocz. śmierci 
11.30 I. – Za + mamę i babcię Stanisławę Pierchorowicz i ++ z rodziny 

         II. –  Za ++ Jana i Władysławę Kąkol i ++ dziadków z obu stron 

 III. – W 70 rocz. urodzin sióstr bliźniaczek Janiny i Stanisławy z podz. za wszelkie 

  łaski z podz. i z prośbą o miłość i zgodę w rodzinie 

      IV. – Za + Wincentego Gołębiowskiego w 3 rocz. śmierci o dar nieba 

 V. – Za Aleksandrę i Zbigniewa Robsztyn z okazji 40 rocz. ślubu 
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