
 
3/23   1192 

 22 stycznia 2023 



EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 4, 12-23 

   Św. Franciszek Salezy przyszedł na świat 21 sierpnia 1567 roku w Alpach Wyso-
kich pod Thorenes, jako najstarsze z 13 dzieci Franciszka di Boisy, kasztelana w 
Nouvelles oraz Franciszki z rodu Sionnaz. W domu otrzymał głębokie katolickie 
wychowanie, a największy wpływ na jego życie wywarła matka – uosobienie spoko-
ju, łagodności i pracowitości. To ją – w swoim przyszłym nauczaniu – będzie stawiał 
za wzór zjednoczenia człowieka z Bogiem wśród licznych zajęć dnia codziennego. 
   Już jako piętnastoletni młodzieniec rozpoczął studia na uniwersytecie w Paryżu, 
studiował teologię i zagadnienia biblijne, a także uczył się języków: hebrajskiego i 
greckiego. Później, za namową ojca przeniósł się do Padwy i rozpoczął studia praw-
nicze. Ogarnięty wątpliwościami, czy nie jest przeznaczony do potępienia - pewnie 
na skutek nauk Kalwina - oddał się w niepodzielną opiekę Matki Bożej. 
   Po ukończeniu studiów udał się do Loreto, gdzie w 1591 roku złożył śluby czysto-
ści, a następnie udał się do Rzymu. Gdy wrócił do domu ojciec miał już dla niego gotowy plan na przyszłość - 
karierę i bogaty ożenek. Franciszek jednak ku wielkiemu niezadowoleniu ojca obie propozycje stanowczo 
odrzucił i w 1593 roku przyjął święcenia kapłańskie.  
   Za zgodą biskupa Franciszek udał się jako misjonarz do okręgu Chablais, by umocnić w wierze katolików i 
odzyskać dla Chrystusa tych, którzy przeszli na kalwinizm. Niestrudzenie przemierzał wysokie Alpy, chodził 
od wioski do wioski odwiedzając zagrody wieśniaków. Na murach i parkanach rozlepiał ulotki – zwięzłe 
wyjaśnienia prawd wiary. Być może dlatego właśnie Kościół ogłosił św. Franciszka Salezego patronem kato-
lickich dziennikarzy. Miał dar nawiązywania kontaktu z ludźmi prostymi, umiał przekonać ich do swoich 
racji, a każde spotkanie z drugim człowiekiem okraszał humorem. Był z natury popędliwy i skory do wybu-
chów. Jednakże długoletnią pracą nad sobą potrafił zdobyć się na tyle słodyczy i dobroci, że przyrównywano 
go do samego Chrystusa. W końcu zaczęto nazwać go “światowcem pośród świętych”. W kontaktach mię-
dzy ludźmi wyznawał zasadę: “Więcej much się złapie na kroplę miodu aniżeli na całą beczkę octu”. 
   Franciszek stworzył nowy ideał pobożności – wydobył z ukrycia życie duchowe, wewnętrzne, praktykowa-
ne w klasztorach, aby “wskazywało drogę tym, którzy żyją w świecie”. We współpracy z św. Joanną Fran-
ciszką de Chantal założył nową rodzinę zakonną sióstr Nawiedzenia NMP (wizytek). Zmarł nagle w Lyonie, 
wracając ze spotkania z królem Francji 28 grudnia 1622 roku. Beatyfikacja odbyła się w roku 1661, a kanoni-
zacja już w roku 1665. Papież Pius IX św. Franciszka Salezego ogłosił doktorem Kościoła w 1877 r. Franci-
szek pozostawił po sobie liczne pisma i około 1000 listów, które wyróżniają się pięknym językiem i stylem. 

Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie 
   W ten sposób Pan Jezus rozpoczyna nauczanie. W tym jednym zdaniu Nauczyciel zawarł 
całe swoje przesłanie na tyle, że właściwie ta jedyna sentencja nam powinna wystarczyć, by 
odnaleźć drogę ku Bogu, a przez to do Nieba. Być może jednak zbyt wiele razy je słyszeli-
śmy, a być może słyszeliśmy mimochodem, ale nie usłyszeliśmy naprawdę, ponieważ 
świat wokół wciąż wygląda i żyje jakby jutra miało nie być, a Królestwo Niebieskie było 
daleko i do tego niepewne. 
   Dziś Pan Jezus szuka uczniów. Mówi do Szymona Piotra, by za Nim poszedł, a ten rzuca 
swoją pracę i obowiązki, zostawia swój dobytek i po prostu idzie za Nauczycielem. Podobnie 
czynią inni. I do mnie i do Ciebie, Pan Jezus także mówi: Pójdź za Mną. Odpowiemy na we-
zwanie, czy tym razem sobie znowu odpuścimy i poczekamy na Niego za rok? Albo lepiej 
za dwa, bo wtedy już skończę coś ważnego robić i będę miał więcej czasu. No, chyba że zno-
wu coś mi wypadnie, to Jezus jeszcze poczeka następny rok. A może nie poczeka. A może 
stanie się tak, że nie będzie któregoś roku z kolei i to my udamy się do Niego prosząc, by 
wpuścił nas za bramy Raju. Ciekawe co wtedy powie… Może coś w stylu: Wiesz, teraz trochę 
nie mam czasu dla Ciebie, poczekaj w czyśćcu i pomęcz się troszkę, ja pewnie przyjdę po 
Ciebie za rok, albo za dwa, zobaczę jeszcze jak to wyjdzie… 
                                                                                                                 Sebastian Niemkiewicz 

„Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki.” 
Św. Franciszek Salezy 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

365 DNI W RYT-
MIE PSALMÓW – 
s. Anna M. Pudełko, 
br. Piotr Kwiatek 
Cały rok z psalmami 
to doskonały prezent, 
który możemy spra-
wić sobie sami, a tak-
że podarować go in-
nym. To codzienny 
pomocnik duchowy z 
fragmentem psalmu 
na każdy dzień, z roz-

ważaniem, a także miejscem na własne re-
fleksje czy postępy duchowe. A wszystko 
ozdobione grafiką, która powstała specjalnie 
do tego wydania. Brat Piotr i siostra Anna 
Maria chcą nam podarować pewność, że je-
steśmy kochani przez Boga, wyjątkowi, że 
nasze życie jest dobre i ma sens. To mała 
książeczka, która daje ogromne poczucie 
szczęścia w wierze. 
 
BOSCY PRZEWOD-
NICY – Caryn Rivade-
neira 
Czy kucyk pracujący z 
ofiarami udaru mózgu 
może nauczyć nas czuło-
ści? Gdzie jeże korzysta-
ją z wybudowanych spe-
cjalnie dla nich auto-
strad? Co Bóg ma z orli-
cy oraz dlaczego pitbulle 
bywają dobrymi Sama-
rytanami? Ta książka pozwoli ci zupełnie 
inaczej spojrzeć na zwierzęta i niebo. Gdyby 
święty Franciszek żył dzisiaj, na pewno by 
po nią sięgnął. Święci naprawdę są wśród 
nas. Każdy codziennie ich spotyka. Mają 
futro, łuski lub pióra. 



Zachęcamy do przeznaczenia 
1,5% swojego podatku dochodo-
wego na działające przy naszej 
Parafii Stowarzyszenie Nowa 

Kultura. Numer KRS 
0000296159  

Dzisiaj, 22 stycznia, w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki o godzinie 
16.00 odbędzie się koncert laureatów XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu 

Kolęd i Pastorałek, wstęp wolny. 

Przypominamy, że przy Naszej 
Parafii, pod auspicjami Carita-
su, działa wypożyczalnia 
sprzętu rehabilitacyjnego. 
Wypożyczanie sprzętu jest dar-
mowe, a korzystać mogą z nie-
go mieszkańcy całego woje-
wództwa podkarpackiego. W 
ofercie znajduje się zarówno 
drobny sprzęt, jak ortezy, przez 
kule i wózki, aż pod łóżka i 
podnośniki. Zarówno dla osób leżących, jak i będą-
cych po lekkich urazach, pragnących utrzymać spraw-
ność. Ulotkę z pełnym spisem dostępnego sprzętu 
można znaleźć na stronie parafii albo pobrać w księ-
garni. Zapraszamy do kontaktu z naszym oddziałem 

pod numerem telefonu 797 893 916 lub mailowo:  
 wypozyczalnia.jaroslaw@caritas.pl 

„Więcej szczęścia jest w dawaniu niż 
w braniu.” Dz 20, 35  

„Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują 
siły, otrzymują skrzydła jak orły: bie-
gną bez zmęczenia, bez znużenia 
idą.” Iz 40, 31 

„Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny 
i mocny? Nie bój się i nie lękaj, po-
nieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, 
wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz.” 
Joz 1, 9 

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w 
oczach świata, aby zawstydzić mędr-
ców, wybrał to, co niemocne, aby 
mocnych poniżyć.” 1 Kor 1, 27 

„To wam powiedziałem, abyście po-
kój we Mnie mieli. Na świecie dozna-
cie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam 
zwyciężył świat.” J 16, 33 

bibliaprzemyska.pl/niedziela-slowa-
bozego-2023/ 
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