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24 stycznia

Ś więty Franciszek S alezy,
biskup i doktor Kościoła

Był niezwykłą postacią burzliwej epoki przełomu XVI i XVII wieku. Jest doktorem Kościoła oraz
patronem pisarzy i dziennikarzy. Należał do Arcybractwa Paska św. Franciszka z Asyżu.
Franciszek Salezy urodził się w 1567 roku na zamku
Thorens w Sabaudii. Wówczas Sabaudia była niezależnym księstwem, leżącym u zbiegu granic Francji,
Włoch i Szwajcarii. Był najstarszym z trzynaściorga
dzieci. W latach młodzieńczych pobierał prywatne
nauki, później kształcił się na paryskiej Sorbonie oraz w
Padwie. Podczas pobytu we Włoszech wstąpił do
Arcybractwa Paska św. Franciszka w Asyżu.

W 1602 roku Franciszek przyjął sakrę biskupią, został
biskupem Genewy z siedzibą w Annecy, jako że
Genewa znajdowała się w ręku kalwinów. Przez
dwadzieścia lat kierował diecezją w duchu przełomowego Soboru Trydenckiego (1545-1563). Wizytował
swoją diecezję, czuwał nad formacją kapłanów,
gromadził ich na dorocznych synodach. Reformował
i odnawiał życie religijne, osobom świeckim głosił
potrzebę dążenia do świętości w codziennym życiu.

Franciszek był wytrawnym mistrzem życia duchowego,
autorem prekursorskich dzieł z dziedziny duchowości
("Filotea", "Teotym"). W 1610 roku wraz z Joanną de
Chantal założył zgromadzenie Sióstr Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny (wizytki). Dzisiaj jest to
zakon klauzurowy. Wyczerpany codzienną pracą, zmarł
nagle 28 grudnia 1622 roku, podróżując do klasztoru
Kiedy wrócił do Sabaudii, ojciec planował dla niego wizytek w Lyonie.
karierę senatora oraz drogę życia małżeńskiego. Jednak
Franciszek nie podzielał pragnień ojca. W 1593 roku Papież Aleksander VII w 1661 roku beatyfikował go,
zwrócił się z prośbą do miejscowego biskupa o udzie- a cztery lata później kanonizował. Papież bł. Pius IX w
lenie święceń kapłańskich. Po wyświęceniu na kapłana, 1877 roku ogłosił Franciszka Salezego doktorem
Franciszek został mianowany prepozytem kolegiaty Kościoła, a papież Pius XI w 1923 roku ustanowił go
w Genewie. Jednak zrezygnował z tej godności i na patronem dziennikarzy katolickich i pracy religijnej.
własne życzenie przeniósł się do prowincji Chablais, Ponadto czczony jest jako patron wizytek, salezjanów
zamieszkanej w większości przez kalwinów. Pracował i salezjanek (Towarzystwa św. Franciszka Salezego,
tam w latach 1594 - 1598.
założonego przez św. Jana Bosko), Annecy, Chabery
i Genewy. W liturgii św. Franciszek wspominany jest 24
Celem jego pracy duszpasterskiej było nauczanie stycznia.
doktryny katolickiej oraz zdobywanie serc braci
odłączonych poprzez modlitwę, serdeczność i otwartość. Franciszek wykluczał jakąkolwiek formę "nawracania" kalwinów przy użyciu siły czy przemocy.
W ludziach o odmiennych poglądach widział nie
przeciwników, ale przede wszystkim braci.
„ Daj m i po zn ać Two je dro gi, Pan ie, n aucz m n ie ch o dzić Two im i ścieżkam i. ” (Ps 25, 4)
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1. W wezwaniu, jakie kieruje do nas Chrystus, trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy: nawrócenie
i wiarę w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byśmy nawracając się,
zaczęli żyć zgodnie z wymaganiami Ewangelii, a zerwali z chrześcijaństwem sprowadzającym
się tylko do obecności na Mszy świętej, często „od wielkiego dzwonu”.
2. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tak bardzo upragniona przez
Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla świata, dlatego nie
ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy
i cierpienia.
3. Dziś Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o dziadkach.
4. W środę, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające
wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan, Szawłowi,
który odtąd stał się największym apostołem pogan, Pawłem.
5. Po Mszy św. o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich na Jasełka oraz spotkanie opłatkowe, które
odbędzie się na świetlicy wiejskiej.
6. W piątek (27.01) będziemy obchodzić uroczystość św. Jana Bosco, z tej okazji msza św. będzie
o godz. 9:00, nie będzie w ten dzień mszy o 16:00.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Łysyganicz Małgorzacie i Froń
Urszuli. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Domańską Bożenę i Gałek Małgorzatę.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we wtorek, 24 stycznia – święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz,
patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
• w czwartek, 26 stycznia – święci biskupi Tymoteusz i Tytus, uczniowie i współpracownicy
świętego Pawła, który skierował do nich listy zawierające ważne polecenia zarówno dla pasterzy,
jak i wiernych;
• w piątek, 27 stycznia – błogosławiony Jerzy Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, biskup
wileński. Jego beatyfikacja odbyła się w Watykanie podczas obchodów 600-lecia chrztu Litwy.
Prośmy go, by przyczynił się do budowania jak najlepszych relacji między Polską i Litwą;
• w sobotę, 28 stycznia – święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybitniejszych
filozofów w dziejach kultury europejskie. Jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią
ważną inspirację dla nauczania Kościoła.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzi
Miłosz Smoleński.

Solenizanta zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 9:00
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