
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 07.07.2019 r. 
 

XIV Niedziela Zwykła 
 

 

     1. Witam serdecznie wszystkich Gości odwiedzających naszą parafię. Życzę 

miłego, udanego i bezpiecznego wypoczynku. 
 

     2. Liturgia Kościoła: 

     - poniedziałek, 08.07. – wspomnienie Św. Jana z Dukli, kapłana. 

     - czwartek, 11.07. - święto Św. Benedykta, opata, patrona Europy. 

     - piątek, 12.07. – wsp. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika.  

     - sobota, 13.07. – wspomnienie Św. pustelników Andrzeja Świerada i 

Benedykta.  
 

     3. W wakacyjne czwartki odbywają się „Czwartkowe wieczory z muzyką u św. 

Anny”. Zapraszam zawsze po wieczornej Mszy św. – czyli o godz. 20.15. Koncerty 

dofinansowuje Urząd Miasta i Gminy Władysławowo. 
 

     4. W piątek zapraszam na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu po 

wieczornej Mszy św.  
 

     5. Dziękuję za ofiary złożone dziś na tacę inwestycyjną. Dziękuję także za wszelkie 

ofiary wpłacone na konto w banku. Nr konta parafialnego jest dostępny na naszej 

stronie internetowej i w Biuletynie Parafialnym. Bóg zapłać Wszystkim za pomoc i 

życzliwe wsparcie. 
 

     6. Od 7 do 27 lipca proszę o sprzątanie kościoła mieszkańców z ul. Bosmańskiej 

od nr 22 do 44. Bardzo dziękuję tym, którzy ostatnio sprzątali kościół. Bóg zapłać! 
 

     7. Sakramentalny związek Małżeński pragną zawrzeć:  

    - Adam Lessnau, z Chałup, oraz 

    - Magdalena Gierma, z Rumi. 
 

     8. Do skarbony pod chórem można składać ofiary na dalszy remont dachu 

kościoła. Ufam, że dzięki wspólnemu wysiłkowi i przy zaangażowaniu naszych gości, 

którzy przybywają do nas latem, uda się w rozsądnym czasie wyremontować pozostałą 

część dachu.  
  

     9. Zapraszam do udziału w pielgrzymce do Zamościa i okolic w dniach 9 – 13 

września 2019 r. Koszt: 650 zł. (w tym przejazd autokarem z pełną opcją 

wyposażenia, noclegi w domach misyjnych, pełne wyżywienie, ubezpieczenie). Trasa 

obejmuje: Ożarów Mazowiecki, Niepokalanów, Lublin, Łabuńki k/Zamościa, 

Zamość, Radecznicę, Krasnobród i Warszawę. Zgłoszenia – u ks. proboszcza.  
 

     10. Zachęcam do nabywania najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego”, naszego 

Parafialnego Biuletynu i innych czasopism - przy wyjściu z Kościoła.  
 

     11. Wszystkim Parafianom i Gościom życzę obfitych łask Bożych w nowym 

tygodniu, radosnej dzisiejszej niedzieli oraz udanego wypoczynku. 
 

 

 

 

 

 

 

Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy 
 

         Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy to ważny obiekt 

pielgrzymkowy, zwany Lubelską Częstochową. Składają się na niego barokowy, 

jednonawowy kościół, z charakterystyczną, widoczną z daleka fasadą, oraz 

przylegający doń klasztor OO. Bernardynów. 

Objawienia św. Antoniego w Radecznicy 

     Historia klasztoru w Radecznicy zaczęła się 8 maja 1664 r., kiedy to na wzgórzu 

zwanym Łysą Górą, miał się objawić św. Antoni z 

Padwy Szymonowi Tkaczowi, mieszkańcowi 

wioski. Wieści o cudownym objawieniu i o 

łaskach, jakie zostały tu udzielone, uczyniły to 

miejsce celem wielu pielgrzymek. Gdy dotarły one 

do bpa Mikołaja Świrskiego, sufragana 

chełmskiego, zakupił całą wieś, a następnie zwrócił 

się do bernardynów z propozycją objęcia tu 

placówki. Bracia zostali tu ulokowani w roku 1667 

r. Akt fundacyjny klasztoru datowany jest na rok 1670 r. 

Szybko zaczęto wznosić drewniane zabudowania kościoła i klasztoru, a specjalna 

komisja teologów przesłuchała świadków zdarzeń i osoby, które doznały tu łask. Wnet 

wytworzyła się tradycja odpustów gromadzących ogromne rzesze obydwu 

obrządków. 

Historia kościoła i klasztoru 

     Murowany kościół rozpoczęto budować na stoku Łysej Góry pod 

kierunkiem Jana Linka, budowniczego fortyfikacji Zamościa. Prace rozpoczęto 

w 1686 r., a konsekrację kościoła urządzono w 1695 r. Była to masywna, 

barokowa budowla z dwiema wieżami, górująca nad okolicą. W głównym 

ołtarzu znajdował się obraz św. Antoniego, który wnet zaczęto nazywać 

cudownym. W 1707 r. zakończono budowę klasztoru. Lata 1815 – 1869 to 

okres największego ruchu pielgrzymkowego. Wtedy to powstało określenie 

Radecznicy jako „Częstochowy Lubelskiej”. Na odpusty schodziły się 
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kilkudziesięciotysięczne tłumy. Dla wiernych obrządku greckokatolickiego 

odprawiano nabożeństwa wg ich rytu. 

     Po powstaniu styczniowym władze zaboru rosyjskiego skasowały klasztor 

w 1869 r. i przeznaczyły go dla 

grekokatolików. Rozgrabiono mienie 

kościoła. W klasztorze urządzono 

więzienie dla opornych księży 

unickich. W 1875 r. carat zniósł unię 

brzeską w Imperium Rosyjskim. W 

klasztorze urządzono wówczas parafię 

prawosławną, która jednak nie miała 

wiernych. Opustoszałe budynki 

niszczały, rozebrano część klasztoru. W 

1882 r. sprowadzono tu prawosławnych mnichów, a w 1899 r. mniszki, tworząc 

monaster św. Antoniego w Radecznicy. Przebudowano wtedy kościół na 

cerkiew i zbudowano dwa nowe budynki na ochronkę i seminarium 

nauczycielskie, założono pracownię malarską, w której pisano ikony. W 

świątyni umieszczono ikonę św. Antoniego Pieczerskiego, ale odpusty 

obchodzono w dniu odpustu  

katolickiego. 

     Tę ożywioną działalność prawosławnych przerwała I wojna światowa, w 

1915 mniszki udały się na bieżeństwo. W 1916 r. dokonano rekoncyliacji 

kościoła, a w 1919 r. przekazano go na powrót bernardynom. Podjęto się 

gruntownego remontu kościoła i klasztoru, a w budynku pozostałym po 

seminarium nauczycielskim urządzono Kolegium Serafickie. (1922 r.) Spełniło 

ono bardzo użyteczną rolę, wykształciwszy ok. 700 chłopców, z których ponad 

stu wstąpiło do Zakonu. Na krótko przed II wojną postała tu również drukarnia. 

Odnowiono kaplicę św. Antoniego „na wodzie” i zbudowano nowe „gradusy” 

– schody prowadzące do kościoła. 

     W 1950 r. zostali aresztowani przez UB wszyscy zakonnicy, jako że w 

klasztorze był punkt kontaktowy Zamojskiego Inspektoratu WiN. Gimnazjum 

rozwiązano, a budynki zostały przekazane pod nowo otwarty szpital  

psychiatryczny. Bracia dopiero w 1960 r. odzyskali część budynku 

klasztornego. Ten stan trwa aż do chwili 

obecnej. W 1981 r. bp lubelski Bolesław 

Pylak erygował w Radecznicy parafię. 

Szybko też wzniesiono kościoły dojazdowe 

w sąsiednich miejscowościach: Chłopkowie 

 i Zaporzu. 

     W 1995 r. przypadł Rok Antoniański, 

800 lat od urodzin św. Antoniego. 30 lipca 

potężny pożar strawił świątynię. Prace renowacyjne przebiegały jednak w 

ekspresowym tempie, tak że jeszcze tego samego roku, biskup zamojski Jan 

Śrutwa dokonał poświęcenia odnowionego prezbiterium. 
 

 [rt] 

 

INTENCJE MSZALNE  07.07.2019 – 14.07.2019 
 

 

 

    MSZE ŚWIĘTE:  
 

poniedziałek – sobota: 

     7:30 i 19:30; 

 niedziele i święta: 7:30, 9:00,  

    11:00, 20:00. 

ADORACJA Najświętszego 

Sakramentu:  

W każdy piątek po Mszy św. 

wieczornej – przez 1 godzinę 

KORONKA DO MIŁO-

SIERDZIA BOŻEGO:  

każdy piątek przed Mszą św. 

SPOWIEDŹ 

ŚWIĘTA:  

15 minut przed 

każdą Mszą świętą 

KANCELARIA 

PARAFIALNA:  

Po każdej Mszy św. 

 

XIV Niedziela  

Zwykła 

07.07.2019 

7:30 †† Ojciec Albin i siostra Gabriela. . 

9:00 †† Aniela, Augustyn, Franciszka i Jan. 

11:00 

 

Przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Anny 

prośba o Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski dla 

Żanety i Dariusza Rychter oraz dzieci. 

20:00 †† Zmarli z rodziny. 

Poniedziałek 

08.07.2019 

7:30 † Stefania w rocz. śmierci. 

19:30 † Eryka w dniu urodzin. 

Wtorek   

09.07.2019 

7:30 †† Rodzice i rodzeństwo z obojga stron i syn Karol. 

19:30 †† Zmarli z rodziny Boszke. 

Środa  

10.07.2019 

7:30 O Boże błogosławieństwo i  potrzebne łaski dla siostry 

Karoli. 

19:30 † Anna z Żywego Różańca z róży św. Barbary. 

Czwartek 

11.07.2019 

7:30 W pewnej intencji. 

19:30  

Piątek 

12.07.2019 

7:30 †† Rodzice: Agnieszka i Konrad Trendel. 

19:30 † Anna Konkel w miesiąc po pogrzebie. 

 Sobota  

13.07.2019 

7:30 † Roman. 

19:30  

 

XV Niedziela  

Zwykła 

14.07.2019 

7:30 † Benjamin. 

9:00  

11:00  † Bronisław Radtke. 

20:00 †† Edmund Budzisz, Hanna Smus i Witold Tutkowski. 


