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Błogosławiony Jerzy Matulewicz, biskup
Ur. 13 kwietnia 1871 w Lugine koło Mariampola, zm. 27 stycznia 1927 w Kownie.
W gimnazjum zachorował na gruźlicę kości. Choroba ta gnębiła go do końca życia. Po
ukończeniu szkoły średniej wstąpił do seminarium duchownego w Kielcach, następnie
w Warszawie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. W 1898 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Dalsze studia kontynuował we Fryburgu szwajcarskim, które uwieńczył
tytułem doktora w 1902 r.. Ks. Matulewicz rozpoczął reformę polskiego Zakonu Marianów
założonego w roku 1673 przez ks. Stanisława Papczyńskiego. Złożył śluby zakonne na ręce
ostatniego generała o. Wincentego Senkusa postanawiając odnowić zgromadzenie oraz
pozyskać nowicjuszy. Otworzył dla nich nowicjat we Fryburgu. Od 1911 do końca życia
pełnił funkcję generała. W czasie wojny pracował w Warszawie. Założył tam
Zgromadzenie Sióstr Ubogich od Niepokalanego Poczęcia. Jest też założycielem
Zgromadzenia Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP na Litwie.
28 czerwca 1987 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II.
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Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:
"Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: "Pójdźcie za Mną,
a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi". I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi
i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem
z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

Jezus nie tyle odciągnął pierwszych uczniów od rybackich zajęć, co wyciągnął
uczniów, którym groziło zatonięcie w mętnych wirach grzechu. Andrzej i Szymon
natychmiast porzucili sieci, w które zapewne sami byli zaplątani. Bo cóż może
symbolizować sieć, jeśli nie bycie niewolnikiem grzechu? Nawróciwszy się szybko,
nawracali innych bezzwłocznie.
Nie ociągaj się. Ta historia może być i twoim udziałem. Popatrz, w co jesteś
zaplątany? W jakie sieci jesteś uwikłany? Nie muszą to być sieci telefonii komórkowej, ale
może sieci zniewoleń uczuciowych, sieci korupcji, sieci powiązań z osobami
niegodziwymi, sieci ramion cudzołóstwa, sieci nałogu alkoholowego lub narkotyków, sieci
zazdrości lub chciwości, kłamstwa albo dumnych ambicji, strachu albo wątpliwości,
rozpaczy lub ciągle powracających niepowodzeń i nieszczęść. Najgorsze zaś i najbardziej
bolesne są sieci bezbożnej zdrady.
Jezus daje ci zaproszenie do uwolnienia się z takich sieci. Wystarczy dobra
spowiedź,. Tylko On może ciebie wyplątać mocą swoich słów, mocą swojego przebaczenia.
Daj szansę Bogu, by mógł do Ciebie przemówić, weź teraz Biblię i otwórz. Sieci słów Boga
mogą wyciągnąć cię z najciemniejszych głębin rozpaczy.

ZE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ ODESZŁA DO WIECZNOŚCI:

ś.p. Marianna Piotrowska – polecamy jej duszę pamięci modlitewnej wszystkich Parafian.

OGŁOSZENIA
1. W dniu jutrzejszym zakończymy duszpasterskie nawiedzenie rodzin - poniedziałek,
26 stycznia br. od godziny 17-stej odwiedzimy pozostałych mieszkańców ulicy Jodłowej.
W najbliższym tygodniu jest jeszcze możliwość indywidualnego umówienia kolędy, jeśli
gdzieś z powodu nieobecności lub przypadkowego pominięcia wizyta się nie odbyła.
2. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (wszystkich
grup) odbędzie się w niedzielę, 25 stycznia br., o godz. 17:00 w kościele.
3. W piątek, 6 lutego br. jest planowany wyjazd na Jasną Górę na dekanalne czuwanie
nocne przed Obrazem Matki Bożej. Wyjazd w pt. o godzinie 17:30 i powrót w sobotę ok.
godz. 6:00. Koszt 30 zł. Lista, na którą można się wpisywać już na drugi autokar
znajduje się w zakrystii. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie chęci udziału w pielgrzymce,
ponieważ rezerwację drugiego autokaru musimy potwierdzić lub wycofać do wtorku,
27.01.15r.
4. Dziękujemy za ofiary złożone do radnych oraz na tacę w ubiegłą niedzielę w wysokości
1207,10 zł. Do puszki na odbudowę katedry w Sosnowcu zebraliśmy 644 zł. Bóg zapłać!
UŚMIECHNIJ SIĘ

Pewien ksiądz będąc na przechadzce zauważyl po drugiej stronie ulicy małego chłopca
próbującego zadzwonić dzwonkiem przy drzwiach. Niestety, chłopiec był za mały,
a dzwonek za wysoko. Ksiądz zdecydował się pomóc chłopcu. Przeszedł przez ulicę,
podszedł do chłopca, podniósł go do góry i chłopak głośno zadzwonił. Ksiądz postawił
chłopca na ziemi, uśmiechnął się i zapytał:
- No i co teraz?
Na co usłyszał:
- A teraz uciekajmy!
Św. Jan Bosko – duchowy olbrzym.
Urodził się 16 sierpnia 1815 r. w Becchi (koło Turynu). Młode lata
spędził w ubóstwie. Po ukończeniu szkół średnich Jan został przyjęty
do wyższego seminarium duchownego w Turynie. W 1841 roku
otrzymał święcenia kapłańskie. Zaczął gromadzić samotną młodzież,
uczyć ją prawd wiary, szukać dla niej pracy u uczciwych ludzi.
W niedzielę zaś dawał okazję do wysłuchania Mszy świętej i do
przyjmowania sakramentów świętych, a później zajmował młodzież
rozrywką. Ponieważ wielu z nich było bezdomnych, starał się dla
nich o dach nad głową. Tak powstały szkoły elementarne, zawodowe
i internaty. Aby zapewnić stałą pieczę nad młodzieżą, założył dwie
rodziny zakonne: Pobożne Towarzystwo św. Franciszka Salezego dla młodzieży męskiej salezjanów (1859) oraz zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych dla
dziewcząt (1872). Rozwinął szeroko działalność misyjną. Od roku 1877 dla wszystkich
przyjaciół swoich dzieł zaczął wydawać jako miesięcznik, do dziś istniejący, Biuletyn
Salezjański. Cały wolny czas Jan poświęcał na pisanie i propagowanie dobrej prasy
i książek. Jan Bosko zmarł 31 stycznia 1888 r. Pius XI beatyfikował ks. Bosko 2 czerwca
1929 r., a kanonizował 1 kwietnia 1934 r. Jest patronem młodzieży, młodych robotników
i rzemieślników.

INTENCJE
PONIEDZIAŁEK, 26. 01. 2015 r.

Wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa
7:30 – 1) wolna intencja;
2) za + Helenę, 24 Msza św. gregoriańska.
WTOREK, 27. 01. 2015 r.

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
7:30 – 1) wolna intencja;
2) za + Helenę, 25 Msza św. gregoriańska.
ŚRODA, 28. 01. 2015 r.

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła
16:00 – 1) za + Helenę, 26 Msza św. gregoriańska;
2) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy /do 01 kwietnia 2015 r./:
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Damiana z ok. 18 rocznicy
urodzin;
za + Józefę Skoneczną (int. od córki Elżbiety z rodz.);
+ Tadeusza Grzelkę w 1 roczn. śm. (int. od siostry);
+ Grzegorza Piotrowskiego.
CZWARTEK, 29. 01. 2015r.

7:30 – 1) za + Helenę, 27 Msza św. gregoriańska;
2) wolna intencja.
PIĄTEK, 30. 01. 2015 r.

16:00 – 1) za + Mariana Olczaka (int. od kuzyna Zbigniewa z rodz.);
2) za + Helenę, 28 Msza św. gregoriańska.
SOBOTA, 31. 01. 2015 r.

Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera
16:00 – 1) za + Mariana Skonecznego w 19 roczn. śm. i Czesławę Skoneczną;
2) za + Helenę, 29 Msza św. gregoriańska.
NIEDZIELA, 01. 02. 2015 r.

9:00 – za + Zofię Marcjanik (int. od wnuka Marcina);
+ Ryszarda w 7 roczn. śm., Stefanię, Stanisława, Tadeusza, Zbigniewa,
Zenobię, Lucjannę i Jakuba Rybaków;
+ Mariana Olczaka (int. od bratowej Jolanty z córką);
+ Tadeusza Grzelkę w 3 roczn. śm., Danutę, Mariannę i Józefa Grzelków,
dziadk. Grzelków oraz Władysławę i Feliksa Kłos;
+ Piotra Głowackiego (int. od chrzestnego);
+ Jana Wieczorka w 5 roczn. śm., dziadk. Wieczorków i Lipskich;
+ Ignacego Cabałę z ok. imienin.
12:00 – 1) za + Stanisława Jankowskiego z ok. 10 roczn. śm., Stanisławę i Marcina
Rokickich, Zofię i Stanisława Jankowskich oraz Józefę Grad;
2) za + Helenę, 30 Msza św. gregoriańska.
16:00 – za + Tomasza i Jana Grubskich oraz Józefa Stażyńskiego.

