
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
Poniedziałek 27.01 bł. Jerzego Matulewicza, biskupa (wsp. obowiązkowe) 
1600 + Teresę (5 r. śm.), Annę, Stefana Litwinów   
Wtorek  28.01 św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i dr Kościoła (wsp. obowiązkowe) 
700 + Janinę Praszkiewicz, Stanisława Praszkiewicza z int. syna z rodziną  
Środa 29.01 Dzień Powszedni 
700 + Jana, Józefę i Jacentego Znojka 
Czwartek 30.01 Dzień Powszedni  
700 + Antoninę Znój (1 r. śm.) z ofiary rodzeństwa 
Piątek  31.01 św. Jana Bosko, prezbitera. (wsp. obowiązkowe) 
1600 W 18 r. ur. Marty o Boże błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z int. rodziny 
Sobota  01.02 Dzień Powszedni  
1600 + Józefa Słowika (r śm), zm. z rodziny Słowików, Adama Młynarczyka 
1630 + Janinę Knap (r. śm.), Józefa Łukasiewicza   
Niedziela  02.02 IV Niedziela Zwykła 
800 + Ignacego, Marię Madysiów, Jana Podsiadło, Anielę, Antoniego Golów 
1000 + Mariana Piotrowskiego (14 r. śm.) z int. rodziny  
1200 + Józefa Łukasiewicza z int. żony z rodziną 
1600 Msza Święta za parafię  
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Komentarz… 
„Nie odtrącaj ręki, która ci poprawia 
szalik pod szyją, przygładza włosy, 
strzepuje kurz z płaszcza: nie dener-
wuj się, gdy cię wypytują o to, jak się 
czujesz, czy cię głowa nie boli, czy 
nie jesteś zaziębiony, jak ci się spało, 
czy masz jakieś zmartwienie; nie na-
rzekaj, że się tobą interesują, że się 
wtrącają w twoje sprawy: nie narze-
kaj, że cię upominają, ostrzegają, 
przekonują. Bo przyjdzie taki czas, że 
nikogo nie będziesz obchodził, że nikt 
nie będzie cię pytał ani ostrzegał, ani 
prosił. Stanie się to, czego chciałeś: 
nikt się nie będzie tobą interesował. 
Zostaniesz sam. A gdy przyjdzie tra-
gedia, wtedy może zabraknąć ręki, 
która by cię uratowała przed rozpa-
czą. Nie odtrącaj od siebie miłości, bo 
nie można jej znajdować w nieskoń-
czoność.      /ks. Mieczysław Maliński/ 
 

Pójdźcie za mną! 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:     Iz 8,23b--9,3   /   1 Kor 1,10-13.17       Ewangelia:    Mt 4,12-23 
„Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Naza-
ret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak 
miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga mor-
ska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,  
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło”. Odtąd począł Jezus nauczać i mó-
wić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Gdy Jezus przechodził 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, 
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za 
Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy 
poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego 
Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni 
natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając  
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby  
i wszelkie słabości wśród ludu.” 

Modlitwa…  
Panie, uwolnij mnie od pychy, która jest źró-
dłem wszystkich grzechów. Daj mi łaskę roz-
poznania chorych ambicji, które każą mi gonić 
za fałszywą wielkością albo wpychają w kom-
pleksy. Jezu umęczony na krzyżu, posłuszny 
we wszystkim Ojcu, proszę o pokorne serce 
na wzór Twojego Serca, proszę o pokorne 
oczy, które widzą siebie i innych w prawdzie. 
“Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje 
nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, 
albo co przerasta moje siły. Przeciwnie: 
wprowadziłem ład i spokój do mojej duszy. 
Jak niemowlę u swej matki, jak niemowlę – tak 
we mnie jest moja dusza. Izraelu, złóż w Panu 
nadzieję odtąd aż na wieki!” (Ps 131) 

Extra… 
× 26.01 - Dzień Transplantacji 
× 27.01 - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu 



A w parafii… 
▪ W ostatnim tygodniu zakończyła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. 
▪ W czwartek odbyło się spotkanie Redakcji Pisma Parafialnego SANCTUS z księdzem pro-
boszczem. 

Intencja różańcowa na luty 
Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób 
w podeszłym wieku były uznawane w Kościele  
i w społeczeństwie. Intencja misyjna: Aby kapłani, za-
konnicy i świeccy wielkodusznie współpracowali  
w misji ewangelizacyjnej. 

W poszukiwaniu… 
Kiedy się wszystko sypie i tracimy 
grunt pod nogami, kiedy czujemy się 
niepotrzebni i bezwartościowi, kiedy 
znika sprzed oczu obrany przez nas 
cel pojawia się lęk i ciemność… Jak 
iść, jak funkcjonować, jak żyć? Kiedy 
zawodzą bliscy, znajomi i przyjaciele 
wydaje nam się, że zostaliśmy sami. 
Mrok samotności może rozjaśnić tyl-
ko Światłość Prawdziwa. Nie ma ta-
kiej ciemności, której nie oświetli 
Chrystus. Abstrakcja? Pójdź za tym 
Światłem a sam się przekonasz. /KP/ 

Tu es Petrus… 
46. Św. Hilary (19.XI.461-29.II.468) Za Leona I został 
rzymskim archidiakonem. Jak jego poprzednik, i on 
podkreślił po swoim wyborze (19 listopada 461) pry-
mat rzymskiego biskupa. Był zdecydowanym prze-
ciwnikiem arianizmu. Dla Rzymu, który obdzielił boga-
tymi darowiznami i dziełami sztuki, jego pontyfikat był 
siedmioletnim okresem pokoju. 
Z Watykańskiej Ziemi… 
Ojciec Święty w zeszły czwartek rozważając pierwsze czytanie powiedział: Zazdrość prowa-
dzi do zabijania. Zawiść prowadzi do zabijania. To właśnie przez tę bramę, bramę zazdrości 
diabeł wszedł na świat. Biblia mówi: «Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła». Zazdrość 
i zawiść otwierają drzwi do wszelkiego zła. Dzielą również wspólnoty. Wspólnota chrześci-
jańska, gdy cierpi - niektóre jej członki - z powodu zawiści, zazdrości w końcu się dzieli: jeden 
przeciw drugiemu. To silna trucizna. Jest to trucizna, którą znajdujemy w Kainie na pierwszej 
stronie Biblii. Ojciec Święty dodał, że w sercu osoby dotkniętej zazdrością i zawiścią rodzi się 
gorycz. Nie potrafi ona śpiewać, wielbić Boga, nie ma radości, nieustannie patrzy na to, co 
mają inni, a czego ona nie ma. A to prowadzi do goryczy, rozprzestrzeniającej się na całą 
wspólnotę. Natomiast drugim efektem zawiści są plotki, próba poniżenia drugiej osoby, aby 
samemu ukazać się nieco lepszym. – Także plotki dzielą wspólnotę, są bronią diabła – za-
znaczył papież. Jednocześnie przypomniał, że wiele wspólnot chrześcijańskich wspaniale się 
rozwijało, ale następnie w serce któregoś z ich członków zakradł się robak zawiści i zazdro-
ści, a wraz z nim smutek, urazy i plotki. – Ktoś, kto jest pod wpływem zawiści i zazdrości za-
bija, jak mówi apostoł Jan, "kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą" – przypomniał Franci-
szek.                                                                                                             /papież Franciszek/ 
Zakonnie… 
Uczennice Boskiego Mistrza – założył ks. Jakub Alberione w 1924 r. w celu nieustannej mo-
dlitwy w intencji dzieł apostolskich rodziny paulińskiej. Siostry adorują Najświętszy Sakra-
ment , prowadzą także apostolstwo kapłańskie i liturgiczne. Apostolstwo eucharystyczne po-
lega na kierowaniu ludzi ku Chrystusowi w tabernakulum i pomaganiu im w zrozumieniu ta-
jemnicy Eucharystii. Siostry czynią to przez działalność publicystyczną i zachęcanie wiernych 
do udziału we Mszy św. i przyjmowania Komunii św. Organizują także nabożeństwa czter-
dziestogodzinne oraz Tridua Eucharystyczne, jak również przygotowują do pierwszej Komu-
nii św. Innym celem uczennic Boskiego Mistrza jest służba kapłanom, która polega na szu-
kaniu, kształtowaniu i nieustannej modlitwie o dobre powołania oraz towarzyszeniu kapłanom 
w ich posłudze. Siostry zajmują się ponadto apostolstwem liturgicznym. Przygotowują i roz-
powszechniają to wszystko, co służy kultowi świętemu, pobożności i pouczeniu wiernych.  
W Polsce projektują wystroje kościołów, tabernakula i szaty liturgiczne. W Polsce zgroma-
dzenie istnieje od 1935 r. Pełna nazwa: Zgromadzenie Sióstr Pobożnych Uczennic Boskiego 
Mistrza (PDDM).                                                                                                       /za: ekai.pl/ 

Boży człowiek…  -  bł. Jerzy Matulewicz (27 stycznia) 
Jerzy urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wie-
lodzietnej rodzinie litewskiej, we wsi Lugine 
koło Mariampola na Litwie. Już w gimnazjum 
pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero 
w 1891 roku wstąpił do seminarium duchow-
nego w Kielcach. Wówczas też zmienił swoje 
nazwisko z Matulaitis na Matulewicz. Gdy 
władze carskie zamknęły seminarium, konty-
nuował naukę w Warszawie, a następnie  
w Petersburgu. Tu przyjął święcenia kapłań-
skie 31 grudnia 1898 roku. Powrócił do Kielc, 
gdzie podjął zajęcia jako profesor seminarium 
(do 1904 r.). Postępująca gruźlica kości spo-
wodowała, że musiał poddać się ciężkiej ope-
racji w jednym z warszawskich szpitali. Po ku-
racji rozwinął działalność społeczną w War-
szawie, zakładając m.in. Stowarzyszenie Ro-
botników Katolickich oraz gimnazjum na Bie-
lanach. W 1907 roku objął katedrę socjologii 
w Akademii Duchownej w Petersburgu. Doj-
rzał w nim wówczas zamiar odnowienia i zre-
formowania zakonu marianów, skazanego 
przez władze carskie na wymarcie. 29 sierp-
nia 1909 roku, w kaplicy biskupiej w Warsza-

wie, złożył śluby zakonne na ręce ostatniego żyjącego marianina ojca Wincentego Senkusa. 
W 1911 roku Jerzy Matulewicz został generałem zakonu, którym kierował do śmierci. Po za-
kończeniu działań wojennych ojciec Jerzy powołał Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokala-
nego Poczęcia NMP, które szybko rozprzestrzeniło się na Litwie i w Ameryce. Założył również 
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii oraz wspierał zgromadzenia założone 
przez bł. o. Honorata Koźmińskiego. W 1918 roku Benedykt XV mianował go biskupem wi-
leńskim. Udało mu się umocnić katolicyzm w diecezji. Na własną prośbę został zwolniony  
z obowiązków biskupa w sierpniu 1925 roku. Pragnął poświęcić się całkowicie kierowaniu 
zgromadzeniem marianów, lecz już w grudniu tego samego roku został mianowany wizytato-
rem apostolskim na Litwie. W trakcie prac nad zatwierdzeniem konkordatu, ojciec Jerzy umarł 
nagle po nieudanej operacji 27 stycznia 1927 r. Modlitwa. Boże, Ty w sercu błogosławionego 
Jerzego, biskupa, rozpaliłeś płomień miłości do Chrystusa i Kościoła, spraw, prosimy, abyśmy 
za jego przykładem i wstawiennictwem wiernie naśladowali Chrystusa. Amen. 
Zamyśl się… 
„Możesz gromadzić wielkie skar-
by, ale nic nie jest warte tyle, ile 
szczery przyjaciel.”                      

/Św. Jan Chryzostom/ 

Uśmiech… 
Chrześcijanin biegnie na pociąg, na który już prawie się 
spóźnił i modli się: - Boże proszę pomóż mi żebym zdą-
żył!!! Nagle upada i wykłada się jak długi... - Boże pomóż 
ale nie popychaj! 

Coś dla ducha… 
„O słuchaniu w małżeństwie” 

Mąż, któremu nie bardzo układało się w małżeństwie, szukał pomocy u słynnego mistrza. Ten 
dał mu taką radę: – Musisz się nauczyć słuchać swojej żony! Małżonek wziął to sobie do ser-
ca i za miesiąc przyszedł znowu, aby z radością donieść, że nauczył się słuchać każdego 
słowa, jakie wychodzi z ust jego połowicy. Na to odparł mistrz z uśmiechem: - A teraz idź do 
domu i wsłuchaj się w każde słowo, którego ona nie wypowiada!    /ks. Kazimierz Wójtowicz/ 

 


