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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

17.11.2019 r.              Nr 40/2019 
 

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

 OGŁOSZENIA 

Dzisiaj 33. Niedziela Zwykła. 

Dziś odpust w Lipowej. Suma odpustowa o 11.30 

 

Gości zapraszamy do odwiedzenia celi Prymasa Wyszyńskiego. 

Punkt z dewocjonaliami i pamiątkami znajduje się przed furtą klasztorną. 

 

W tygodniu Msze o godz. 17.00. 

 

18.11. - Poniedziałek - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i 

męczennicy. 

20.11. - Środa - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego. Msza i nabożeństwo w 

intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa  

21.11. - Czwartek - Wspomnienie Ofiarowania NMP. Po Mszy św. spotkanie 

grupy o. Pio. 

22.11. - Piątek - Wspomnienie św. Cecylii, patronki organistów. O godz. 16.30 

Droga Krzyżowa. 

23.11. - Sobota - wspomnienie św. Klemensa I, papieża i męczennika 

 

W przyszłą niedzielę odpust w Dytmarowie. Suma odpustowa o 11.30. 

Parafia Bożego Miłosierdzia zaprasza 25 listopada na wieczór uwielbienia. 

Rozpoczęcie będzie Mszą św. o godz. 18.00, o 19.00 adoracja i agapa. Prowadzi ks. 

Artur Kasprzycki – diecezjalny moderator odnowy w Duchu Świętym. 

 

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

Sanktuarium. 

W ostatnią niedzielę na remont Kościoła i klasztoru zebraliśmy 4545 zł. Serdecznie 

wszystkim ofiarodawcom dziękujemy 

Z życia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

 

BISKUP 
 

W marcu 1945 r. Wyszyński wrócił do Włocławka. Przystąpił do 

odbudowy życia religijnego w diecezji. Reaktywował wyższe 

seminarium duchowne (początkowo w Lubrańcu), a jednocześnie 

pełnił funkcję proboszcza w kilku odległych od siebie parafiach. 

Rozpoczął wydawanie pisma diecezjalnego „Ład Boży” oraz 

„Kroniki Diecezji Włocławskiej”. Wydał książkę Duch pracy 

ludzkiej, stanowiącą zbiór jego wojennych wykładów 

uniwersyteckich, a także jako „dr Zuzelski” broszurę, w której 

bronił atakowanego w propagandzie krajowej Piusa XII za jego 

rzekomo filoniemiecką postawę w latach II wojny światowej. W 

marcu 1946 r. w wieku 45 lat otrzymał nominację na biskupa 

lubelskiego, zostając najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. 

„Byłem mocno tym przestraszony” – wspominał. Kardynał August 

Hlond jednak nalegał: „Papieżowi się nie odmawia”. Wyszyński 

sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 12 maja 1946 r. Lata 1946-

1948 nowo mianowany biskup spędził w Lublinie. Był 

jednocześnie ordynariuszem diecezji i kanclerzem KUL. 

Energiczny i pełen inwencji, zorganizował kurię biskupią, 

przystąpił do odbudowy seminarium i katedry, zainicjował 

działalność wielu stowarzyszeń religijnych. Zasłynął jako wielki 

kaznodzieja. Od maja 1946 r. był stale inwigilowany przez 

funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, spisujących treść jego 

publicznych wystąpień oraz mniej oficjalnych rozmów. W dniu 1 

października 1946 r. zapisano np.: „Ostrzegł księży przed 

angażowaniem się w wyborach [z 19 stycznia 1947 r. – J.Z.] 

zabronił kategorycznie kandydować do władz. Napiętnował tych 

księży, którzy współpracują z władzami. Tych, którzy będą 

wygłaszać kazania prorządowe, zawiesi w czynnościach”. Z kolei 



23 lutego 1947 r. odnotowano: „Mówił, że dość jest mordów. Popierał 

Rząd Polski za to, że uchwalił amnestię, na podstawie której wróci do 

normalnego życia kilkadziesiąt tysięcy ludzi” podziemia 

niepodległościowego. Ordynariusz wizytował często parafie, spotykał 

się z wiernymi, w tym z harcerzami przy ognisku (w sumie do końca 

1948 r. odwiedził 80 z 244 podległych mu parafii). Opowiadano, że 

kiedyś miejscowy starosta ostrzegał go: - Do tej miejscowości proszę 

nie jechać, bo nie jestem w stanie zapewnić księdzu biskupowi 

bezpieczeństwa. – To niech pan starosta ze mną jedzie. Ja panu 

zapewnię bezpieczeństwo – ripostował biskup lubelski. Stefan 

Wyszyński był też członkiem wielu ważnych komisji Konferencji 

Episkopatu Polski (Komisji Prasowej, Komisji Studiów oraz Komisji 

Głównej). We wrześniu 1947 r. w imieniu Episkopatu Polski 

przygotował ważny list pasterski, w którym biskupi po raz pierwszy 

poddali krytycznej ocenie politykę wyznaniową komunistów. List 

skutkował falą represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce – do 

walki z nim wzywała sama płk Julia Brystygier w tajnym referacie z 

połowy października 1947 r., skierowanym do wszystkich szefów 

wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego. 

 

 
za „Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia” (1901-1981) IPN 

 

 

 
INTENCJE MSZALNE   

17.11-24.11.19 

 

NIEDZIELA 17.11.19 

08.00 I Za + męża Jerzego i + matkę Marię oraz do Ducha Świętego o zdr. i bł. 

Boże dla całej rodziny. 

 II O dary Ducha Świętego w pewnej intencji. 

10.00 I Za ++ rodziców, męża i ojca – o dar życia wiecznego. 

11.30 I Za ++ Józefę i Romana Chmielewskich, za ++ córkę Zdzisławę i 

zięcia Henryka. 

PONIEDZIAŁEK 18.11 

17.00 I Za ++ Marię Wołoszyn, brata Stefana i za ++ rodziców. 

WTOREK 19.11 

17.00 I W int. Renaty o zdrowie i bł. Boże – z okazji urodzin. 

ŚRODA 20.11 

17.00 I W intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. 

Józefa. 

 II Za ++ Wojciecha, Franciszka i Rozalię. 

CZWARTEK 21.11 

17.00 I Za ++ z rodziny Jaskula. 

PIĄTEK 22.11 

17.00 I W int. Bogny i Piotra oraz Marty o dary Ducha Świętego. 

SOBOTA 23.11 

17.00 I O wieczne szczęście dla Małgorzaty Trinczek, jej męża, zięcia i 

pokrewieństwo. 

NIEDZIELA 24.11 

08.00 I Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

10.00 I O bł. Boże i opiekę dla rodziny Gnielka, Wszemył – o potrzebne łaski. 

11.30 I W 60 rocz. ślubu Marii i Stanisława o bł. Boże i zdrowie. 

Roczek: Piotr Stefan 
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