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 OGŁOSZENIA 
Dzisiaj 21 Niedziela Zwykła. 

26.08. - Poniedziałek – Uroczystość NMP Częstochowskiej 

28.08. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań 

zanoszonych za  wstawiennictwem św. Józefa i nabożeństwo. 

29.08. - Czwartek – Msza w intencji próśb i podziękowań za 

 wstawiennictwem sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego 

30.08. - Piątek – O godz. 17.30 Droga Krzyżowa. 

 Msza dziękczynna w intencji bpa Andrzeja Czai w 10 rocznicę 

sakry biskupiej w czwartek 29.08. o 18.30 w katedrze opolskiej. 

Siostry Werbistki z Nysy zapraszają dziewczęta (17 – 35 lat) na 

skupienie pomagające w rozeznawaniu drogi życiowej w dniach 

29.08. – 1.09. 

Odpust Aniołów Stróżów z obchodami kalwaryjskimi na Górze 

Św. Anny od piątku do niedzieli 30.08. - 1.09. 

Jerycho różańcowe w kościele OO. Bonifratrów w dniach 25-

31.08. 

Uroczysta Msza św. za Ojczyznę w Parafii św. Michała w niedzielę 

1.09. o 11.30 

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

Kto sieje uprzejmość zbiera przyjaźń, kto sadzi dobroć zbiera 

miłość.         św. Bazyli Wielki 

 ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE 

40. Bł. Tymoteusz Trojanowski (1908-1942), cd. 

Po uroczystości Wszystkich Św. wszyscy bracia przeniesieni zostali z 

sutereny do celi 205 na 6 oddziale, na trzecim piętrze. Na pozostałych 

współwięźniach brat Tymoteusz robił wrażenie swoją niewinnością i 

skromnością, tak iż krępowali się w jego obecności wyrzec jakieś 

nieodpowiednie słowo... Budował ich nie tylko swoim rozmodleniem, ale i 

szczodrobliwością: często dzielił się z uboższymi tym, co otrzymał w 

paczce żywnościowej z klasztoru w Niepokalanowie. 

Br. Tymoteusz należał do ludzi głębokiej formacji religijnej i moralnej. 

Jeśli znajdował powody do zniecierpliwienia, to tylko sporadycznie - w 

momentach, gdy cierpiała na tym chwała Boża i Niepokalanej. Było tak 

np. w wiezieniu na Pawiaku, gdzie współwięźniowie przy okazji gry w 

karty dawali się ponieść emocjom i przestawali kontrolować swoje 

słownictwo. Kiedy widział, że współwięźniowie grali w karty - wspomina 

br. Ferdynand - mówił do nas, lepiej aby zajęli się czymś użytecznym i stąd 

wiele czasu poświęcał na modlitwę... Ulubionym miejscem jego modlitwy 

był kącik przy drzwiach. Na modlitwie spędzał niejednokrotnie długie 

godziny w pozycji stojącej. Współwięźniowie bardzo sobie go cenili za 

postawę wzorowego zakonnika. 

Jedynym, co bracia chwalili sobie na Pawiaku, 

była możliwość korzystania z biblioteki więziennej, 

zawierającej także literaturę religijną, z której 

chętnie brał książki br. Tymoteusz. Prócz tego nic 

nie przypominało wolnego i radosnego życia. 

Codzienność przebiegała w rytmie zdarzeń 

budzących napięcie i niepokój oraz pytań: co dalej? 

Wszak było wiadomo, jaki los spotkał innych, 

którzy tu wcześniej przebywali. 

Nierzadkie były sceny, jak ta opisywana przez br. 

Ferdynanda. Gestapowcy urządzali nam często kar- 

ne ćwiczenia na placu więziennym. Ćwiczenia były męczące. Trzeba było 

biec dookoła podwórka, padać na śnieg, powstawać, biec w podskokach i 

przysiadach itp. Niekiedy gestapowiec stawał w drzwiach z kijem i bił 

powracających z placu więźniów. Nie słyszano, by br. Tymoteusz miał się 

uskarżać na którekolwiek z tych prześladowań. Gdy pewnego razu 

rozwścieczony widokiem zakonnych habitów komendant więzienia 



krzyczał: To jest więzienie, a nie kościół!, a bracia zmuszeni zostali do 

ich zdjęcia, również zachował spokój. Brat Tymoteusz nie przeraził się 

jego krzykiem - zaświadczył br. Kasz. Bracia po tym incydencie 

zamienili strój zakonny na cywilne ubranie, aby nie narazić na 

przykrości straż oddziałową, którą tworzyli Polacy. W takiej atmosferze 

jemu i innym udało się jeszcze przeżyć Boże Narodzenie w 1940 r. 

8 stycznia 1942 roku tylko do południa przebiegał ustalonym rytmem 

więziennego rozkładu zajęć Po południu wyprowadzono więźniów na 

dziedziniec więzienny. Hitlerowcy urządzili dwugodzinne karne 

ćwiczenia, dokładnie każdego zrewidowali i pozbawili z różańców, 

książeczek do nabożeństwa i krzyżyków, które następnie wyrzucili na 

śmiecie. Wreszcie samochodami przewieziono ich na dworzec główny 

kolei warszawskiej i załadowano do wagonów-więźniarek w składzie 

pociągu podążającego do Oświęcimia. W nieludzkich warunkach - w 

przeładowanym wagonie, obliczonym na 50 osób, wtłoczono ich ponad 

70 i przetransportowano do punktu docelowego. Całą swoją podróż br. 

Tymoteusz odbył na stojąco. Gdy ktoś oferował mu swoje miejsce 

grzecznie odmawiał z podziękowaniem. 

Pierwsze 10 dni w Oświęcimiu przepracował br. Tymoteusz w ko-

mandzie Bauhofy zajmującym się transportem materiałów budowlanych. 

Jeden dzień obozowego życia podobny był do drugiego. Mroźny wiatr 

gwiżdże i ziębi skurczone, wynędzniałe członki, a głód i ciężka praca wy-

czerpują do reszty... Kapowie biją i nie pozwalają odpocząć W południe 

półgodzinna przerwa, pół litra gorącej kawy i nic więcej... Po południu 

dalej praca w szybkim tempie, gdyż wagony do wieczora muszą być od-

prawione. Wieczorem zbiórka i odmarsz do obozu. Aby więźniowie nie 

szli z próżnymi rękoma, każdy z nich musi wziąć przynajmniej dwie cegły 

i zanieść je do obozu... Izbowy wydaje kolację i obiad zarazem... Bru-

kiew (1 litr) i parę ziemniaków w łupinach, często nadgniłych. Kolacja 

składa się z porcji chleba (czwarta część z bochenka ważącego 1200 

gramów), plasterka kiełbasy lub margaryny i pół litra kawy... O godzinie 

19.00 wszyscy szykują się do snu... Każdy otrzymuje tylko dwa cienkie 

koce. Przydałyby się cztery i więcej. Wczesnym rankiem pobudka. Szybko 

trzeba wstawać, ubierać się i biec do umywalni... Apel poranny i wy-

ruszają do pracy. Przekazany w telegraficznym skrócie przez br. Ferdy-

nanda przebieg jednego dnia z życia obozowego przekonuje, iż nawet 

zaprawiony pracą organizm br. Tymoteusza poddawany był straszliwej 

próbie. Znosił ją mężnie, zachowując spokój i dziecięce nastawienie do 

Boga. Nigdy też nie narzekał na prześladowców, choć dotykały go z ich 

strony i pobicia, i psychiczne maltretowanie. Cdn. 

 INTENCJE MSZALNE 

    PONIEDZIAŁEK – 26.8.2019 

18.00 I. – W int. ks. Piotra Reimana o dary Ducha Świętego i zdrowie 

         II. – Za ++ ojca Jana Adolf i Anemarie i Aleksandra Skuballa i do MB w pewnej int 

 III. – Za + tragiczne ks. Andrzeja Kowolik w 1 rocz. śmierci 

    WTOREK – 27.8.2019 
18.00 I. – O zdr. i bł. Boże w rodzinie Sapich, ++ ojców Filipa Sapich i Alfreda Obruśnik 

         II. –  Za ++ męża Eugeniusza Dziuba, rodz. Dziuba i Zając, ++ z pokr. i ciocię Olgę 

 III. – O bł. Boże w rodzinie Osiecki 

    ŚRODA – 28.8.2019 
18.00 I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa 

         II. –  (...) z prośbą o uzdrowienie Nikodema, Bartłomieja i Aleksandry oraz o uzdr. 

  relacji w małż Piotra i Iwony oraz potrzebne łaski dla rodz Tram, Cyrek i Bożek 

 III. – (...) zwłaszcza za dobre wyniki i bezpieczne powroty do domu i z prośbą (...) 

    CZWARTEK – 29.8.2019 
18.00 I. – W int. proś i podz. za pośrednictwem ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 

         II. –  O potrzebne łaski dla Michała Urbańskiego w dniu urodzin 

 III. – Za ++ Jerzego Kuc, braci Romana i Leona i rodziców oraz za ++ rodziców 

  Tomalla ich córkę i synów 

    PIĄTEK – 30.8.2019 
18.00 I. – Do Miłosierdzia Bożego i MB, i w. Józefa o dar przemiany serca dla dzieci 

         II. –  Do Bożej Opatrzności i MBNP, i św. Walentego o zdrowie w rodzinach  

  Gruchmann, Kuc i Janoszek oraz z podz. za otrzymane łaski 

         III. – Do Bożej Opatrzności o pomoc w cierpieniu dla Zofii Bojarskiej 

    SOBOTA – 31.8.2019 
18.00 I. – O bł. Boże i Dary Ducha Św. i Anioła Stróża o potrzebne łaski dla Kamila i 

  Julii z  okazji rozp. się roku szkolnego i o pomyślne zdanie egzaminów 

         II. –  Za ++ rodz Eugenię i Jana, brata Zenona, ++ Antoniego i Helenę i ++ z  pokr 

 III. – Za ++ męża Jana Gruchmann, siostrę Krystynę, brata Franciszka i żonę oraz 

  za ++  rodziców 

    NIEDZIELA  – 1.9.2019 
8.00 I. – Za +++ rodziców Jana i Elżbietę Pientka i ++ z rodziny 

         II. –  Za + Stefana, kolegów i współpr w jednostce wojskowej o życie wieczne 

10.00 I. – Za ++ Konrada Czaja, Pawła Staffa do Miłosierdzia Bożego o życie wieczne 

         II. – Za + Franciszka Gancarz w 2 rocz. śmierci i za ++ z rodziny Gancarz 
 III. – Msza gregoriańska I: za + Barbarę Juziuk 

11.30 I. – Za ++ z rodz. Kulig i ++ z rodz. Turkiewiczów 

         II. –  Do św. Józefa i MB Anielskiej z podz. za otrzym łaski i zdr prosząc o dalszą 

  opiekę i bł. Boże, i zdrowie dla Anny i Michała Faber z okazji 2 rocz. ślubu 

   Roczek: Kamil Jakub Dobroć 
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