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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
11.08.2019 r.        Nr 32/2019

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

 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj 19 Niedziela Zwykła.
Są do nabycia kalendarze z naszego Sanktuarium na 2020 rok.

14.08. - Środa – Msza z Uroczystości Wniebowzięcia NMP w intencji 
próśb zanoszonych za wstaw. św. Józefa i nabożeństwo.

15.08. - Czwartek – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Jest to uroczystość obowiązkowa. 
Msze św. jak w niedzielę, o godz.: 8.00, 10.00, 11.30. 
Po Mszach błogosławieństwo ziół i kwiatów 

16.08. - Piątek – O godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 
17.08. - Sobota – Urocz. św. Jacka, głównego patrona diecezji opolskiej.
18.08. - Niedziela – Będziemy gościć neoprezbitera ks. Kacpra 

Józefczyka - po Mszach błogosławieństwo prymicyjne.
O godz. 15.00 nabożeństwo fatimskie.
O 17.00 Msza św. trydencka

W Trzebini w czwartek odpust Wniebowzięcia. Suma o 11.30.

Występ zespołu z Beskidu Śląskiego Góralska Hora w piątek 16.08. o 
godz. 17.00 na scenie plenerowej Prudnickiego Ośrodka Kultury. 

Na Górze św. Anny Odpust Wniebowzięcia NMP z obchodami 
kalwaryjskimi od czwartku do niedzieli 15 – 18.08. 

Parafia św. Michała zaprasza na wyjazd do Saksonii 6-8.09.

Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz Sanktuarium
Nie czyń niczego bez porady, podczas działania nie zmieniaj zdania. 

Syr 32,19

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

40. Bł. Tymoteusz Trojanowski (1908-1942), brat i męczennik z I Zakonu
Wspomnienie w liturgii: 12 czerwca

Przyszedł na świat 29 lipca 1908 roku we wsi Sadłowo koło Sierpca, w
parafii  Poniatów, na terenie diecezji płockiej. Na chrzcie św. otrzymał
imiona Stanisław Antoni. Był drugim dzieckiem Ignacego i Franciszki z
domu  Ząbkiewicz.  Majątek,  w  którym  ojciec  Stanisława  był  rządcą
folwarcznym, począwszy od 1912 roku ulegał parcelacji. Ojciec rodziny
musiał  szukać  innego  zatrudnienia.  Znalazł  je  w  majątku  dziedzica
Jaroszewskiego  w  Glinkach,  na  terenie  parafii  Radzanów  i  tam
zamieszkał z cała rodziną.

Trojanowscy  prowadzili  skromne  życie.  Stanisław  już  jako  dziecko
również  musiał  podejmować pracę  i  z  tej  przyczyny  miał  ukończone
zaledwie trzy klasy szkoły powszechnej w Zgliczynie.

W  czasie  I  wojny  światowej  przyniósł  Trojanowskim  utratę  ojca.
Dziedzic  wysłał  go,  by  pogrzebał  ciało  niemieckiego  żołnierza.
Prawdopodobnie sam został uznany za Niemca i zginął z rąk rosyjskiego
żołnierza. Matka została z czwórką synów. Zamieszkali w domu Józefa
Rutkowskiego w Zgliczynie Pobodzy, w parafii Radzanów. Zarobkowali
u niego i w sąsiednich gospodarstwach. Najstarszy syn Tadeusz w 1918
roku wyprowadził się do Warszawy. Wówczas ciężar utrzymania rodziny
przeszedł w całości na matkę i dziesięcioletniego Staszka, który w tej sy-
tuacji nie mógł marzyć o szkole. Zachowało się jego wspomnienie o tych
zmiennych  losach.  Kiedy  się  rozpoczęła  I  wojna  i  zabili  mego  ojca,
zmuszony byłem iść w «obowiązek», ażeby zarabiać na chleb powszedni
- w lecie byłem za pastuszka, a w zimie pomagałem w robotach w domu.
A kiedy zacząłem chodzić do szkoły, nauczyłem się wiele dobrego, lecz
wkrótce musiałem szkołę opuścić i  iść w «obowiązek» do gospodarzy.
Kłopoty  bytowe  nie  odbiły  się  ujemnie  na  wychowaniu  religijnym
Stanisława.  W  1923  roku  przyjął  bierzmowanie  z  rąk  abpa  Juliana
Nowowiejskiego (także  jednego z  późniejszych 108 Błogosławionych
Męczenników).

5 marca 1930 roku, mając 22 lata, zgłosił się w Niepokalanowie jako
kandydat do zakonu. Tu przyjął go gwardian klasztoru o. Alfons Kolbe,
młodszy brat  o.  Maksymiliana. Stanisław Trojanowski przedłożył wy-
magane dokumenty i został przyjęty. Był człowiekiem średniego wzrostu
(158 cm), miał pociągłą twarz, włosy czarne, oczy niebieskie. Składając



podanie o przyjęcie w życiorysie napisał: Kiedy byłem jeszcze dzieckiem
rodzice  nauczyli  mnie  modlić  się  do  Boga i  Matki  Najświętszej  oraz
świętych Pańskich. Wpoili w me dziecinne serce miłość Boga i bliźniego,
nauczyli  kochać  i  szanować  starszych.  Natomiast  proboszcz  z
Radzanowa  w  świadectwie  moralności  napisał:  Ze  swej  strony  o
Stanisławie Trojanowskim mogę wydać jak najlepszą opinię i prosiłbym
serdecznie oo. Franciszkanów o łaskawe przyjęcie go do grona braci - w
ten sposób stanie się zadość gorącemu pragnieniu mego parafianina.

Po paru miesiącach aspirantury, 6 stycznia 1931 roku został przyjęty do
nowicjatu jako brat Tymoteusz. W okresowej opinii przełożeni napisali o
nim:  Bardzo  dobry,  pobożny  i  pracowity,  odnotowując  przy  tym
stanowisko pracy - przy wysyłce Rycerza Niepokalanej do czytelników i
dystrybutorów. Po dwóch latach formacji zakonnej, 2 lutego 1932 roku,
złożył pierwsze śluby zakonne. Po kolejnych latach formacji, 11 lutego
1935 roku, śluby wieczyste.

Brat Tymoteusz całe swoje życie zakonne spędził w Niepokalanowie.
Zaangażowany był nie tylko przy wspomnianej wysyłce  Rycerza Nie-
pokalanej. Można go było spotkać pochylonego troskliwie nad chorymi i
starszymi braćmi w infirmerii klasztornej, w magazynie ogólnym jako
odpowiedzialnego za zaopatrzenie wspólnoty w niezbędne przedmioty
codziennego użytku, w znaczkarni, w dziale rolniczym i koszykarskim.

Z uwagi na wierność franciszkańskiej regule i zachowanie dyscypliny
cieszył  się  dużym  zaufaniem  gwardiana  Niepokalanowa  -  o.
Maksymiliana  Kolbego,  toteż  doczekał  się  odpowiedzialnej  funkcji
kierownika działu wysyłkowego Małego Dziennika, pisma powstałego w
1935 roku.  Gotów był poświęcić się pracy apostolskiej  na misjach w
każdym czasie i w każdym miejscu, do swobodnego rozporządzania woli
Bożej, oddając się do dyspozycji swego prowincjała 3 maja 1937 roku.

Łagodny  i  spokojny  charakter  cechował  go  w  każdej  okoliczności
życia. Z oczu biły niewinność i skromność. Szczerość i prostota były nie-
odłącznymi towarzyszkami w codziennym życiu, wszystkich pociągał do
siebie dziecięcym usposobieniem - tak scharakteryzował br. Tymoteusza
w  1933  roku  br.  Ferdynand  Kasz.  Tym  dziecięcym,  lecz
niepozbawionym głębi duchowej sposobem bycia, nacechowane było też
jego  osobiste  nabożeństwo  do  Matki  Bożej,  której  wstawiennictwu
przypisywał  dar  franciszkańskiego  powołania.  W  życiorysie  napisał:
Prosiłem Boga i Matkę Najświętszą, ażeby przyszedł czas, żebym mógł

wstąpić do zakonu. I rzeczywiście Matka Najświętsza sprawiła, że czuję
prawdziwe powołanie..., sprawiła, że teraz nic nie pragnę tylko Boga z
całego serca. Cdn.

 INTENCJE MSZALNE 
PONIEDZIAŁEK – 12.8.2019

18.00 I. – W int. Mamy Haliny – o dar nieba
        II. –  Za ++ rodziców Różę i Waltera, teścia Jana, ++ z pokrewieństwa, koleżankę 

Gosię i dusze w czyśćcu cierpiące
III. – O szczęśliwą podroż i powrót dla syna oraz o potrzebne łaski

WTOREK – 13.8.2019
18.00 I. – Za ++ rodz. Annę i Walentego Habora i ++ Jana i Annę Krawczyk
        II. –  W intencji córki i wnuków o potrzebne łaski i Boże błog. oraz za Halinę

ŚRODA – 14.8.2019
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa
        II. – W int. wiadomej Bogu o bł. Boże, zdrowie, wytrwanie w powoł i o opiekę MB

III. – Za + Bogusława Witkowskiego i ++ rodzeństwo o dar nieba
CZWARTEK – 15.8.2019

8.00 I. – O zdr. i bł. Boże na dalsze lata życia dla Marii z okazji urodzin
        II. – Dzięk. za 24 lata małż. Doroty i Macieja z prośbą o dalsze łaski, bł. Jezusa i M

III. – Za Krystynę Rabiczko i Macieja Gibona o błog. Boże na nowej drodze życia
10.00 I. – Z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MB i zdrowie (...)
        II. – O zdrowie, bł. Boże i opiekę Anioła Stróża dla Jakuba w 5 rocz. urodzin oraz 

za rodziców i chrzestnych
III. – O zdr., bł. Boże i dary Ducha Świętego dla s. Jacenty z ok. imienin i urodzin

11.30 I. – W int. o. Wita o potrzebne łaski
        II. – W int. Miletty i Roberta z ok. 25 rocz. małżeństwa 

III. – Za Monikę i Marcina oraz rodzinę o Boże błog. i zdrowie
PIĄTEK – 16.8.2019

18.00 I. – Do NSPJ i Maryi Niepokalanej z podz. za otrzym łaski z prośbą o dalsze z 
okazji 60 ur. Waldemara Nocoń, 18 ur. wnuczki Mirelli i 10 ur. wnuczka Kacpra

        II. – Za ++ rodz. Dorotę i Jana Kozioł, Elżbietę i Jana Nocoń, brata Józefa, bratową
Urszulę, ++ dziadków oraz ++ z rodz. Kozioł, Kryczka, Norawiec, Nocoń, 
Czempik, Mańka i Masternak  

SOBOTA – 17.8.2019
18.00 I. – Do Opatrzności Bożej z podz. i prośbą o dalsze łaski w rodzinie Czekalskich
        II. –  Za + Ryszarda o dar nieba

III. – Do B. Op., św. Józefa (...) o B. błog i opiekę dla Dariusza Szreder w  40 ur.
NIEDZIELA  – 18.8.2019

8.00 Za ++ żonę Barbarę i szwagra Floriana
10.00 I. – Za Rafała Franke z ok. 18 rocz. ur. z podz. za wszelkie łaski z prośbą o dalsze 
        II. –  W int. Agnieszki i Jacka Dobieckich w 23 rocz. ślubu, z prośbą o B. błog. (...)
11.30 I. – Za + Urszulę Misztal w 19 rocz. śmierci
        II. –  Za + tatę Jana Hubner – od dzieci

III. – O Boże błog dla Weroniki o ok. ur, o opiekę dla całej rodz. i zdr. dla Weroniki
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