
  Głos 

św. Józefa 
 

Gazetka Sanktuarium św. Józefa w Prudniku – Lesie 

               Nr 11/20 
 

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

Ogłoszenia duszpasterskie 23.02.2020 r. 

Dzisiaj 7 Niedziela Zwykła 

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. 

26.02. - Środa Popielcowa – Msze św. z posypaniem głów popiołem o 9.00 i 

17.00. O 17.00 w intencji próśb i podziękowań zanoszonych za wstaw. św. 

Józefa. W tym dniu obowiązuje post ścisły tzn. ilościowy (obowiązuje od 

ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia) oraz 

wstrzemięźliwość od  pokarmów mięsnych (obowiązuje wszystkich od 

ukończenia 14 roku życia). W czasie Wielkiego Postu należy powstrzymać 

się od udziału w zabawach. 

28.02. - Piątek – O godz. 16.30 Droga Krzyżowa.  

1.03. – I Niedziela Wielkiego Postu – o godz. 15.00 Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym. 

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.  

„Ten, kto żyje nadzieją, tańczy nawet bez muzyki”.  Przysłowie angielskie 

 

 

5 rad jak dobrze przeżyć Wielki Post 

 

 Coraz większymi krokami do naszych drzwi zbliża się kolejny 

okres liturgiczny – Wielki Post. Jest tuż tuż, już wyłania się zza 

zakrętu. Ma on nam wszystkim pomóc przygotować się na 

przeżycie Triduum Paschalnego i Niedzieli Zmartwychwstania 

Chrystusa. Co zrobić, aby ten czas przeżyć? 

    Wyspowiadaj się 

    Zaczynając Wielki Post, chcąc go dobrze przeżyć po prostu 

trzeba zrobić porządek. A nic tak w tym nie pomaga jak spowiedź. 

Dobry rachunek sumienia pozwalający zobaczyć to, co wymaga 

wyrzucenia, a następnie przyjęcie miłosiernej miłości Boga – to 

fundamenty, na których warto budować. Wiem, że Środa 

Popielcowa już jutro, ale warto skorzystać z sakramentu pokuty 

jeszcze zanim dasz sobie posypać głowę popiołem. 

    Podejmij postanowienie 

    Tu moja mała sugestia. Jeśli postanawiasz czegoś nie robić, z 

czegoś zrezygnować to podejmij dodatkowe postanowienie – w to 

zwolnione miejsce wprowadź jakieś dobro. Wyrzekasz się na 40 dni 

słodyczy? Fajnie, ale może dołóż do tego wyrzeczenia 

postanowienie jedzenia codziennie owoców? Nie zostawiaj po 

prostu w swoim sercu pustki. „Zło dobrem zwyciężaj.”  

    Chodź na nabożeństwa 

    W adwencie mamy roraty, podczas Wielkiego Postu są drogi 

krzyżowe i gorzkie żale. Jeśli chcesz więc przeżyć czas nawrócenia, 

wyprostować swoje ścieżki dla Pana to gorąco cię zachęcam, byś 

uczestniczył w tych nabożeństwach. Szczególnie droga krzyżowa 

może stać się czasem, w którym odkryjesz jak wielką miłością 

obdarzył cię Bóg. 



    

 

 Modlitwa, post, jałmużna 

    Trzy filary wielkiego postu. Modlitwa i jałmużna chyba nie 

wymagają większego komentarza. Problem pojawia się przy poście. 

Po co pościć i jak pościć? Odnoszę wrażenie, że dziś 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych to nie jest już post. W 

dobie coraz bardziej szykownych potraw bezmięsnych odmówienie 

sobie mięsa nie stanowi żadnego wyrzeczenia. Post jest po to, by 

poczuć głód lub szerzej – jakiś brak. Postem może być np. 

rezygnacja w piątek z internetu, wyłączenie telefonu. Ważne jest to, 

by poczuć jakąś pustkę, bo dopiero wtedy możemy w to miejsce 

zaprosić Chrystusa. 

    Nie spinaj się 

    Jeśli ci coś nie wyjdzie, złamiesz swoje postanowienie, pamiętaj, 

że celem nie jest „40 dni bez…(tu coś wstaw)” Nie. Celem jest 

przeżycie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa! Jeśli 

cokolwiek ci ten cel zasłania – zrezygnuj z tego i to usuń. 

Zweryfikuj swoje postanowienia. Pomódl się, rozeznaj czego tak 

naprawdę ci potrzeba. Jeśli Wielki Post będziesz przeżywał w 

napięciu, jeśli myślisz tylko o tym, kiedy wreszcie będziesz mogła 

zjeść słodycze, napić się coli – to zrób to już teraz. Nie czekaj na 

Wielkanoc. 

 Wielki Post jest drogą, która ma nas zaprowadzić do pustego 

grobu. Ma pomóc nam w tym, byśmy widząc odsunięty kamień i 

zwinięte płótna leżące wewnątrz pieczary, dali się temu zaskoczyć i 

uwierzyli, że Pan zmartwychwstał. Nikt nie zabrał jego ciała, nie 

przeniósł do innego grobu. Chrystus zwyciężył śmierć. Mamy to 

ogłaszać na dachach. To jest kerygmat, który mamy przekazywać 

swoim życiem. 

 

Za portalem „przezpryzmatwiary.pl” 

INTENCJE MSZALNE 

24.02-1.03.2020 

 

PONIEDZIAŁEK 24.02 

17.00 I W int. Katarzyny i Tomasza z ok. urodzin o potrzebne 

łaski. 

 

WTOREK 25.02 

17.00 I Za ++ rodziców Rozalię i Franciszka Feret, 

++Magdalenę i Ludwika Grin oraz ++ rodzeństwo z obu 

stron. 

 

ŚRODA 26.02 

9.00 I Za + Łucję Ernst w 1 r. śm. i ++ jej rodziców. 

17.00 I W int. Klary z okazji urodzin. 

 II W int. próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. 

Józefa. 

 

CZWARTEK 27.02 

17.00 I Za + Igora Kwarciak. 

 

PIĄTEK 28.02 

17.00 I Do B. Opatrzności i św. Józefa oraz za przyczyną sługi 

Bożego Stefana Wyszyńskiego o B. bł. dla całej rodziny i 

bł. w pracy. 

 

SOBOTA 29.02 

17.00 I Za + Marię Tworóg od Zofii Mrozek z Tymbarku. 

 

NIEDZIELA 1.03 

08.00 I W 30 r. ślubu Jolanty i Zbigniewa z podz. za otrz. łaski, z 

prośbą o dalsze błog. i zdrowie. 

10.00 I O dar nieba dla + taty Tadeusza i + siostry Julity w 

rocznicę śm. 

11.30 I Za + Henryka Czereba. 
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