
  Głos 

św. Józefa 
 

Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

01.12.2019 r.              Nr 42/2019 
 

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

 OGŁOSZENIA 

Dzisiaj I Niedziela Adwentu.  

Dzisiaj o godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia o po nim spotkanie dla FZŚ. 

Gości zapraszamy do odwiedzenia celi Prymasa Wyszyńskiego. 

Punkt z dewocjonaliami i pamiątkami znajduje się przed furtą klasztorną. 

Na furcie, w sklepiku oraz w zakrystii są do nabycia opłatki. 

Zapraszamy dzieci i dorosłych na Roraty od poniedziałku do piątku na godz. 17.00. Dzieci 

zachęcamy do przynoszenia lampionów.  

 

3.12. - Wtorek – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 

4.12. - Środa – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy.  

Msza św. w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstawiennictwem św. Józefa i 

nabożeństwo. 

 W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 

5.12. - Czwartek – Msza św. w intencji powołań i za powołanych. 

6.12. - Piątek – Po Mszy św. będziemy gościć św. Mikołaja.  

 Aniołowie będą zwozić prezenty przed Mszą, albo dzień wcześniej. 

 Do nabożeństwa Drogi Krzyżowej wrócimy w lutym, czyli po okresie Bożego 

Narodzenia.  

7.12. - Sobota –  o godz. 14.30 Msza św. dla grupy AA. 

8.12. - II Niedziela Adwentu - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  

W naszym Sanktuarium można zyskać odpust. 

 

W przyszłą niedzielę tj. 8.12.19 kolekta będzie przeznaczona na remont kościoła i klasztoru. 

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

 

Z życia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

 

Pierwsze lata prymasostwa II 
 

W latach 1951-1953 kolejni biskupi (m.in. Czesław Kaczmarek z 

Kielc) oraz administratorzy apostolscy na Ziemiach Zachodnich i 

Północnych byli usuwani przez władze państwowe ze swoich 

diecezji, niektórzy nawet aresztowani. Systematycznie rugowano 

naukę religii ze szkół, jednocześnie zmuszając młodzież do 

aktywności w organizacjach ateistycznych. Wspierano nielojalny 

wobec Episkopatu Polski ruch „księży-patriotów”. Likwidowano 

niższe seminaria duchowne. Przejmowano ostatnie katolickie tytuły 

prasowe (jak „Gość Niedzielny” w listopadzie 1952 r. czy 

„Tygodnik Powszechny” w 1953r.), w końcu objęto nadzorem 

większość ośrodków opiekuńczo wychowawczych oraz szkolnych, 

prowadzonych przez zgromadzenia zakonne. Propaganda 

komunistyczna w sposób niewybredny atakowała Kościół i 

prymasa za rzekomy brak patriotyzmu, za kierowanie się 

niepolskimi interesami, za wysługiwanie się „faszyzmowi” i 

„imperializmowi amerykańsko-watykańskiemu”. Ta nagonka 

przysparzała prymasowi cierpień, a wzmagał je fakt, że sam 

pozostawał na wolności, podczas gdy blisko 1000 kapłanów 

siedziało w więzieniach (niemal 10 proc. stanu duchownego; 

prymas wielokrotnie interweniował w sprawach kapłanów i 

świeckich przetrzymywanych w kazamatach UB, np. Konstantego 

Turowskiego; tylko w nielicznych przypadkach Bolesław Bierut 

przychylał się do jego próśb). Jesienią 1952 r. papież Pius XII, w 

dowód zaufania, wyniósł Stefana Wyszyńskiego do godności 

kardynalskiej. Natomiast nie mógł wyjechać do Rzymu, aby 

odebrać swój kapelusz podczas uroczystego konsystorza, ponieważ 

odmówiono mu wydania paszportu. 9 lutego 1953 r. władze PRL  



przyznały sobie prawo obsady i znoszenia wszystkich stanowisk 

duchownych w Kościele, a kapłanów i biskupów zobowiązały do 

składania ślubowania na wierność Polsce Ludowej. Prymas, nie 

mogąc wyrazić na to zgody, 8 maja 1953 r. wystosował do władz 

słynny memoriał, którego treść ujawnił wiernym 5 czerwca 1953 r. 

podczas procesji Bożego Ciała w Warszawie. Napisał w nim m. in.: 

„gdyby postawiono nas wobec alternatywy: albo poddanie 

jurysdykcji kościelnej, jako narzędzia władzy świeckiej, albo 

osobista ofiara, wahać się nie będziemy. Pójdziemy za głosem 

apostolskiego naszego powołania i kapłańskiego sumienia, idąc z 

wewnętrznym pokojem i świadomością, że do prześladowania nie 

daliśmy powodu, że cierpienie staje się naszym udziałem nie za co 

innego, lecz tylko za sprawę Chrystusa i Chrystusowego Kościoła. 

Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara nam składać nie wolno. Non 

possumus!” 

 

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

 

 
 

INTENCJE MSZALNE 01-07.12.19 

NIEDZIELA 01.12 

08.00 I O dar nieba dla ++ Rity i Bernarda Czaja oraz o zdr. i bł. Boże dla 

Wernera. 

10.00 I Za + syna Jarosława – o dar nieba. 

11.30 I Za ++ rodziców Alfreda i Wiktorię Zadrożnych oraz za ++ Józefa i 

Jadwigę Salawa, oraz za ++ małżonków Bogusława i Danutę. 

PONIEDZIAŁEK 02.12 

17.00 I Za ++ rodziców z obu stron: Król, Kolsztor i ++ pokrewieństwo. 

 II Za + matkę Marię Marzotko – greg. 

WTOREK 03.12 

17.00 I Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze opiekę i bł. Boże dla 

Beaty z okazji urodzin. 

 II Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze opiekę i bł. Boże dla 

Beaty z okazji urodzin. 

ŚRODA 04.12 

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

Józefa. 

 II Do Opatrzności Bożej o łaskę zdrowia i opiekę Aniołów Stróżów dla 

dzieci i wnuków: Katarzyny, Karola i Krystyny. 

CZWARTEK 05.12 

17.00 I O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o wytrwanie 

dla powołanych. 

 II O dalsze zdrowie i bł. Boże dla Tomasza – w dniu urodzin. 

PIĄTEK 06.12 

17.00 I Za żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, w intencji 

Franciszkańskiego Zakonu Świeckich oraz o nowe powołania do trzech 

franciszkańskich rodzin zakonnych. 

 II O zdrowie i bł. Boże dla Michaliny z okazji urodzin. 

SOBOTA 07.12 

17.00 I W pewnej intencji znanej Panu Bogu. 

 II Za + matkę Marię Marzotko – greg. 
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