Numer: 4/2012

INTENCJE MSZALNE
Niedziela: 22.01.2012 r.
8.00
9.30 O błogosławieństwo Boże dla Pawła z okazji urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski.
11.00 + Andrzej Sadowski (10 rocz. śm.)
12.30 + Władysław Usnarski (2 rocz. śm.)
19.00 + Jerzy, Barbara Karpowicz (7 rocz. śm.)
Poniedziałek: 23.01.2012 r.
18.00 + Edmund Woźniak (30 dni po pogrzebie)
Wtorek: 24.01.2012 r.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Franciszka z okazji imienin i o opiekę MB Nieustającej Pomocy dla całej rodziny.
Środa: 25.01.2012 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
18.00 Intencje nowennowe
Czwartek: 26.01.2012 r.
18.00 + Wacław, Józef
Piątek: 27.01.2012—Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00
Sobota: 28.01.2012 r.
18.00
Niedziela: 29.01.2012 r.
8.00
9.30
11.00
12.30 + Franciszek, Tadeusz
19.00 + Jan Araszkiewicz

www.bolesna.szczecin.pl
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Bł. Jerzy Matulewicz

urodził się 13 kwietnia 1871 roku w wielodzietnej rodzinie
litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy był
małym dzieckiem. Był wychowywany przez swojego starszego brata Jana, niezwykle surowego i wymagającego człowieka. Pomimo kłopotów zdrowotnych i materialnych - często nie
miał za co kupić podręczników - uczył się dobrze dzięki swojej niezwykłej pilności i pracowitości. Po kilku latach nauki na prawach eksternisty w gimnazjum (od 1883 r.) zachorował na
gruźlicę kości. Musiał posługiwać się kulami. Choroba ta gnębiła go do końca życia. Już w
gimnazjum pragnął zostać kapłanem. Jednakże dopiero w 1891 roku, jako dwudziestoletni
młodzieniec, wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Wówczas też zmienił swoje
nazwisko z Matulaitis na Matulewicz. Zapamiętano go jako kleryka pełnego spokoju, wewnętrznej równowagi, otwartego i pracowitego. Gdy władze carskie zamknęły seminarium,
kontynuował naukę w Warszawie, a następnie w Petersburgu. Tu przyjął święcenia kapłańskie
31 grudnia 1898 roku. W następnym roku ukończył Akademię Petersburską jako magister
teologii. Doktorat uzyskał na uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim. Powrócił do Kielc,
gdzie podjął zajęcia jako profesor seminarium (do 1904 r.). Postępująca gruźlica kości spowodowała, że musiał poddać się ciężkiej operacji w jednym z warszawskich szpitali. Po kuracji
rozwinął działalność społeczną w Warszawie, zakładając m.in. Stowarzyszenie Robotników
Katolickich oraz gimnazjum na Bielanach. W 1907 roku objął katedrę socjologii w Akademii
Duchownej w Petersburgu. Dojrzał w nim wówczas zamiar odnowienia i zreformowania zakonu marianów, skazanego przez władze carskie na wymarcie. 29 sierpnia 1909 roku, w kaplicy
biskupiej w Warszawie, złożył śluby zakonne na ręce ostatniego żyjącego marianina ojca Wincentego Senkusa. Rok później ułożył nowe konstytucje dla marianów, którzy odtąd mieli być
zgromadzeniem ukrytym. Jeszcze w tym samym roku Pius X potwierdził regułę. Pierwszy
nowicjat odnowionej wspólnoty złożony z 2 profesorów i jednego ucznia został utworzony w
Petersburgu. W 1911 we Fryburgu Szwajcarskim powstał drugi, następnie dom zakonny w
Chicago, a podczas I wojny światowej dom na Bielanach pod Warszawą. W 1911 roku został
generałem zakonu, którym kierował do śmierci. Po zakończeniu działań wojennych ojciec
Jerzy powołał Zgromadzenie Sióstr Ubogich Niepokalanego Poczęcia NMP, które szybko
rozprzestrzeniło się na Litwie i w Ameryce. W 1918 roku Benedykt XV mianował go biskupem wileńskim. 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 wizytatorem apostolskim na Litwie. W ciągu dwu następnych lat nieludzkimi wprost wysiłkami
udało mu się zorganizować życie katolickie w tym kraju i naprawić stosunki ze Stolicą Apostolską. W trakcie prac nad zatwierdzeniem konkordatu, ojciec Jerzy umarł nagle po nieudanej
operacji 27 stycznia 1927 r. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w 1987 roku podczas
uroczystości z okazji 600-lecia Chrztu Litwy. Jego relikwie spoczywają w kościele w Mariampolu. Jest jednym z patronów Litwy.
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Liturgia słowa - 3 niedziela zwykła
I czytanie (Jon 3,1-5.10) Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi
słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi.
Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił:
Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli
mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili
się od swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą,
którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
II czytanie (1 Kor 7,29-31) Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba
więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie
radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem
postać tego świata.
Ewangelia (Mk 1,14-20) Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł 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 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.

2

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.01.2012 r.

1. Zakończyła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. Dziękujemy
za wspólną, rodzinną modlitwę i serdeczne przyjęcie. Rodziny, które
ze względu na ferie zimowe, nie były obecne podczas wizyty
duszpasterskiej i chciałby przyjąć kapłana w innym terminie, prosimy
o zgłoszenie się do zakrystii po Mszy świętej.
2. Powracamy do podstawowego porządku sprawowania Mszy świętej,
która w dzień powszedni odprawiana jest o godz. 1800. Możliwość
skorzystania z sakrament pojednania i pokuty każdego dnia pół
godziny przed Mszą świętą.
3. Zapraszamy w środę o godz. 1800 na Nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, a w piątek przed Mszą świętą na Koronkę do
Miłosierdzia Bożego.
4. Biuro parafialne czynne jest w środę o godz. od 1900 do 2000.
5. Zachęcamy do czytania prasy religijnej. Do dyspozycji mamy tygodnik „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „L’osservatore Romano” oraz
biuletyn parafialny „Okno”
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

Proboszcz
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