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Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

2.02.2020 r.              Nr 8/20 
 

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

Ogłoszenia duszpasterskie 2.02.2020 r. 

Dzisiaj 4 Niedziela Zwykła. Święto Ofiarowania Pańskiego. Matki Bożej Gromnicznej. Po 

każdej Mszy św. poświęcenie świec. 

W związku z rozpoczętym remontem klasztoru cela Prymasa Wyszyńskiego pozostaje 

czasowo niedostępna dla zwiedzających. Prosimy o wyrozumiałość. Będziemy się starali, aby 

jak najszybciej umożliwić ponowne zwiedzanie. 

Punkt z dewocjonaliami i pamiątkami został przeniesiony do zakrystii.  

W tygodniu Msze św. o godz. 17.00 a w niedziele o 8.00; 10.00 i 11.30.  

W Dębowcu Msza św. o 8.45. 

3.02. – Poniedziałek - św. Błażeja patrona chorób gardła. Po Mszy św. specjalne 

błogosławieństwo. 

5.02. - Środa – Msza w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za  wstawiennictwem św. 

Józefa i nabożeństwo. Również wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Po Mszy 

błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty.  

6.02. – Czwartek - Wspomnienie św. męczenników Piotra Chrzciciela i towarzyszy. W tym 

dniu przypada I czwartek miesiąca. Po Mszy św. adoracja i modlitwa o powołania. 

7.02. - Piątek – Pierwszy piątek miesiąca. Po Mszy św. Nabożeństwo ku czci NSPJ.  

9.02. – Niedziela – 5 niedziela zwykła. O godz. 15.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia a 

po nim spotkanie FZŚ. 

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

Przypominamy, że można nabyć cegiełki na remont naszego sanktuarium oraz można 

zasponsorować ławki, które już są zamówione i do Świąt Wielkanocnych mają być 

zamontowane. Koszt jednej wynosi 3788 zł. Jeśli ktoś chciałby zasponsorować taką ławkę 

będzie to dla nas wielką pomocą, a dla was takim uwiecznieniem się w tym pięknym kościółku. 

 

„Nasze słabości mogą stać się naszą siłą, jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat pokory”. Gary 

Chapman 

 

Z życia Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego 

 

 

Prymas i Jan Paweł II 

 
 

 

Po wyborze Jana Pawła II na Stolicę Piotrową 

powszechnie twierdzono, że wyniesienie Karola Wojtyły 

było także zasługą prymasa i jego autorytetu. Podkreślał to 

wielokrotnie sam papież: „Nie byłoby na Stolicy Piotrowej 

tego Papieża Polaka, który dzisiaj pełen bojaźni Bożej, ale 

i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie 

było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i 

cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego 

zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było 

Jasnej Góry – tego okresu dziejów Kościoła w naszej 

Ojczyźnie, które związane są z Twoim biskupim i 

prymasowskim posługiwaniem”. Podczas pamiętnego 

konklawe 1978 r. prymas miał podejść do Karola Wojtyły i 

prosić go, by nie odmawiał w razie wyboru. Po nim zaś 

Wyszyński twierdził w prywatnych rozmowach, że jego 

misja dobiega końca, bo ma godnego następcę. „Tak jest! 

Na mnie już czas” – mówił. Jednocześnie przeżywał 

radość i wzruszenie, jak choćby 22 października 1978 r. 

podczas homagium, gdy ku zdumieniu całego świata, to 

papież ukląkł i ucałował pochylonego Prymasa Tysiąclecia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCJE MSZALNE 

 

3-9.02.20 

 

PONIEDZIAŁEK 3.02 

17.00 I Za + rodziców Tadeusza, Janinę i Władysława oraz 

rodzeństwo Teresę i Tomasza. 

WTOREK 4.02 

17.00 I Za + Marię Tworóg w 30 dzień po śm.  

ŚRODA 5.02 

17.00 I W int. próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. 

Józefa. 

 II Do MBNP za wst. Św. Rity o zdrowie i bł. B. dla małego 

Michała. 

CZWARTEK 6.02 

17.00 I O powołania i za powołanych do kapłaństwa i życia 

zakonnego. 

 II O łaskę zdrowia dla Danuty Halickiej. 

PIĄTEK 7.02 

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. 

SOBOTA 8.02 

17.00 I Za ++ rodziców Marię i Kazimierza. 

NIEDZIELA 9.02 

08.00 I Za + Józefa Bober w 2 r. śm. oraz ++ Teresę i Mariusza 

Bober oraz ++ z pokrewieństwa.  

10.00 I Z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze  w 16 r. 

urodzin. 

11.30 I W rocznicę ślubu Anny i Bogdana oraz w int. synów 

Jana w 18 r. urodzin oraz Jakuba dziękując Bogu za 

zdane egzaminy. 
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