Głos
św. Józefa
Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie
Nr 36/2019

8.09.2019 r.

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

W Dębowcu: 8.45

OGŁOSZENIA
Dzisiaj 23 Niedziela Zwykła.
Dziś o 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
Następnie spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
11.09. - Środa – Msza w int. próśb za wstaw. św. Józefa i nabożeństwo.
13.09. - Piątek – O godz. 17.30 Droga Krzyżowa.
14.09. - Sobota – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Program modlitwy Polska pod Krzyżem w naszym Sanktuarium:
16.00 Początek przy krzyżu na Koziej Górze:
Poświęcenie przyniesionych krzyży.
Różaniec: Tajemnice Bolesne.
W tym czasie Sakrament Pokuty w kościele
17.00 Droga Krzyżowa wokół Groty Lurdzkiej
18.00 Msza św. w Grocie Lurdzkiej i ucałowanie relikwii Krzyża św.
19.00 Przerwa na posiłek
19.45 Konferencja: Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we
współczesnym świecie – ks. Eugeniusz Ploch
20.25 Adoracja Najświętszego Sakramentu
21.00 Apel Jasnogórski w Sanktuarium i końcowe błogosławieństwo
15.09. - Niedziela – 15.00 Nabożeństwo fatimskie
Uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego z obchodami kalwaryjski-mi na
Górze Św. Anny od czwartku do niedzieli 12 – 15.09.
Kulminacyjny punkt: wieczorne nabożeństwo ze świecami w sobotę o 19.00 w
Grocie Lurdzkiej i słowo pasterskie Ks. Bp A. Czaja.
W Moszczance odpust Podwyższenia Krzyża Św. w niedzielę 15.09. o 11.30.
Dziękujemy wszystkim za modlitwę, ofiary, kwiaty i wszelkie prace na rzecz
Sanktuarium
Szukający Pana znajdą Go, a znalazłszy Go, będą Go chwalić.
św. Augustyn

ABC FRANCISZKANÓW W POLSCE

41. Władysław z Gielniowa (ok. 1440-1505), prezbiter z I Zakonu

Wspomnienie w liturgii: 25 września
Urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 roku. Na chrzcie św.
otrzymał imiona Marcin Jan. W miejscowej szkole parafialnej zdobył
elementarną wiedzę w zakresie czytania, pisania, rachunków,
katechizmu, śpiewu liturgicznego i ministrantury. Późniejsze studia
uniwersyteckie potwierdzają, że był uczniem, wyróżniającym się w
gronie swych rówieśników. Z wiersza autobiograficznego i uniwersyteckiej księgi metrykalnej wynika, że ojciec jego miał na imię Piotr. Imienia
matki nie znamy. Rodzice byli z pewnością ubogimi mieszczanami. Przy
wpisie syna na Akademię uiścili wysokość taksy: 3 grosze. Na Akademię
Krakowską Marcin został przyjęty 23.04.1462 r., w ramach zapisu
wiosennego. Studiów jednak nie skończył, gdyż - jak sam wyznaje - 1
sierpnia tego samego roku wstąpił do franciszkanów obserwantów
(brązowych), zwanych bernardynami i przyjął imię Władysław.
Duchowych synów św. Franciszka poznał w Krakowie, dokąd 9 lat
wcześniej w 1453 r. sprowadził ich św. Jan z Kapistran. Pierwsze lata
pobytu Władysława w Krakowie łączą się bezpośrednio z okresem
wielkich przeobrażeń w życiu religijnym stolicy. Powodem zaistniałej
sytuacji była przypadająca na lata 1453-1454 zakrojona na wielką skalę
działalność apostolska św. Jana Kapistrana, włoskiego kaznodziei i
cudotwórcy, a zarazem reformatora zakonu. Jego wielka sława w
Europie przyczyniła się do uznania i głębokiego przeżywania
głoszonych przez niego idei również w krakowskim społeczeństwie.
Owoce wieloletniej działalności widoczne zwłaszcza w pobożności ludu
i w napływie zwolenników do nowego ruchu, doprowadziły wkrótce do
złożenia na Stradomiu pod Wawelem pierwszego w ówczesnej Polsce
klasztoru franciszkanów obserwantów, którzy z czasem zostali nazwani
bernardynami od imienia patrona świątyni i reformatora franciszkanów,
św. Bernardyna ze Sieny. Dość szybko zjednali sobie życzliwość i
sympatię wiernych. Ich apostolstwo, wyrażające się przede wszystkim w
kaznodziejstwie, inspirowane było gorliwością w zachowywaniu reguły
zakonnej i pobożnością pierwszych naśladowców św. Franciszka.
Aktywność bernardynów wzbudziła zainteresowanie w krakowskim
środowisku akademickim, a głoszone po łacinie kazania św. Jana
Kapistrana mogły bezpośrednio docierać do świadomości słuchaczy.
Według Miechowity do franciszkanów obserwantów wstąpiło wtedy 130,

według Skargi - 230, natomiast według Mojeckiego - aż 300 studentów i
profesorów Akademii. W gronie tym, po 1465 roku, znalazł się m. in. św.
Szymon z Lipnicy.
Życie zakonne rozpoczął najprawdopodobniej w
podwawelskim klasztorze na Stradomiu. Tu
również prawdopodobnie odbył studia zakonne i
otrzymał święcenia kapłańskie. Nie wiadomo,
gdzie spędził pierwsze lata w kapłaństwie. Na
pewno w latach 1486-1487 o. Władysław był w
Krakowie, gdzie m.in. pełnił obowiązki
egzaminatora w sprawie cudów, jakie działy się za
przyczyną św. Szymona z Lipnicy, zmarłego w
Krakowie w 1482 r.. Można przypuszczać, że po
śmierci św. Szymona pełnił urząd kaznodziei.
Dwukrotnie był prowincjałem: w latach 1487-1490 i 1496-1499.
Prowincja liczyła wtedy 22 klasztory. Dwa razy brał też udział w
kapitułach generalnych: w Urbino (1490) i w Mediolanie (1498). Za jego
rządów polska prowincja bernardynów powiększyła się o placówki w
Połocku i Skępem.
Jego życie było przepełnione pokutą. Poświęcał wiele czasu na modlitwę. Sypiał zaledwie kilka godzin na sienniku, bez poduszki, przykryty jedynie własnym habitem. Pościł i biczował się, nawet w najsurowsze
zimy chodził boso, również boso wizytował swoją prowincję. Pomimo
surowości dla siebie był prawdziwym ojcem dla współbraci. Otaczał
szczególną opieką braci starych i chorych. Mistrzów nowicjatu przestrzegał przed stosowaniem wobec nowicjuszy zbyt ciężkich prób. Gdzie
jednak widział łamanie reguły, był stanowczy. Mobilizował jednak
współbraci przede wszystkim własnym przykładem. Dbał szczególnie o
poziom intelektualny współbraci. W tym celu zaopatrywał biblioteki
poszczególnych klasztorów w księgi o treści teologicznej i dotyczące
kaznodziejstwa. Pozyskiwał je dla wspólnoty od dobrodziejów.
Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do męki Pańskiej, zwłaszcza do tajemnicy biczowania Pana Jezusa. Dlatego też ikonografia często
przedstawia go w pobliżu słupa biczowania i z biczem w ręku. Miał
bardzo wielkie nabożeństwo do Matki Bożej. Ku Jej czci ułożył
Godzinki oraz szereg pieśni, które zawarł w Modlitewniku wydanym w
1482 r. Serdecznym nabożeństwem otaczał również św. Annę, matkę
NMP. Ku jej czci również ułożył Godzinki. Za przykładem św.

Bernardyna ze Sieny o. Władysław za osnowę swoich kazań brał imię
Jezusa. W jego najpiękniejszym utworze Żołtarz Jezusów (żołtarz –
pieśń o żałobnym charakterze), każda nowa strofa rozpoczyna się
właśnie od imienia Zbawiciela. Cdn.
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INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK – 9.9.2019
I. – Za ++ męża Jana Adolf, rodziców i ++ z rodziny Adolf i Famula
II. – Za ++ rodziców Magdalenę i Ludwika Grin, Rozalię i Franciszka Ferer
oraz ++ rodzeństwo z obu stron
WTOREK – 10.9.2019
O uzdrowienie Grażyny i w int. rodziny Molskich i Adamczyków
ŚRODA – 11.9.2019
I. – W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstaw. św. Józefa
II. – Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże dla mamy Barbary
z ok. 70 rocz. urodzin oraz o bł. Boże w rodzinie
CZWARTEK – 12.9.2019
I. – Za Marię, Henryka i Marcina Wojdeczek o Boże błogosławieństwo
II. – Za ++ rodz. Marię i Gustawa Korneckich oraz Rozalię i Edwarda Hućko
PIĄTEK – 13.9.2019
I. – Z ok. 45-lecia pożycia małżeńskiego Wiesławy i Mieczysława Wnuk o zdr.
i bł. Boże dla całej rodziny a szczególnie dla syna chorego na glejaka
II. – Do św. Józefa i MB Anielskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalszą opiekę Bożą i bł. Boże, o miłość, jedność i zdrowie w małżeństwie i
w rodzinie syna oraz z okazji ur. męża o opiekę Bożą
SOBOTA – 14.9.2019
Za roczne dzieci: Ewę Kwok i Mikołaja Matusiak
I. – Do Op. B. w int. Agnieszki i Dariusza Laskowskich w 23 rocz. ślubu oraz
w int. Basi w 19 rocz. urodzin o bł. Boże i dary Ducha Św. i o opiekę MB
II. – Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże dla
Mirosława z okazji urodzin
III. – W 11 rocz. urodzin Filipa z bł. Boże, opiekę MB i dary Ducha Św.
NIEDZIELA – 15.9.2019
W 15 rocz. ślubu Justyny i Krzysztofa z podz. za otrzymane łaski i o
bł. Boże dla Karoliny i Pauliny
I. – Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla
Mirosława z okazji urodzin
II. – Msza gregoriańska I: za + Barbarę Juziuk
I. – Do Bożego Miłosierdzia i MB z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
bł. i zdrowie dla Wandy i Zbigniewa Siemińskich z ok. 40 rocz. ślubu
II. – W int. Radosława o bł. Boże w 50 rocz. urodzin
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