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„„Wiem, że ma nadejść Mesjasz,
czyli Chrystus”. (...) „To Ja nim jestem””.

Na górze Tabor Bóg Ojciec potwierdza, kim jest Jezus.
W rozmowie z Samarytanką, która „wie, że ma nadejść Mesjasz,
czyli Chrystus”, już sam Jezus stwierdza, że On jest owym
oczekiwanym Mesjaszem. Rozmowa zaczyna się prośbą Jezusa:
„Daj mi się napić”. Dziwna prośba. Przecież Żydzi „nie utrzymują
kontaktu z Samarytanami”. Teraz dopiero zaczyna się dialog,
który doprowadza do zamierzonego przez Jezusa końca:
„Wiemy, że On jest naprawdę Zbawicielem Świata”. Z pozycji
prowadzącego, Chrystus ujawnia kobiecie, że On może dać jej
„wody żywej”. Ale „przecież Ty nie masz nawet czerpaka”.
Wody, którą obiecuje Jezus nie trzeba czerpać. To woda, która
służy czemu innemu. „Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim
obfitym źródłem na życie wieczne”. „Obfite źródło” wody żywej,
to Słowo Ojca, które przyszło na świat (Wcielenie), aby go zbawić.
Czy potrafimy dla naszego dobra czerpać z tego obfitego Źródła?
Mało, że powinniśmy czerpać, ale wzorem Samarytanki mówić
o tym Źródle, aby wielu „uwierzyło w Niego na podstawie
świadectwa” danego przez nas. Najlepszym świadectwem jest nasze życie, aby wielu skorzystało z naszej pracy
i wysiłku, który prowadzi nas drogą zbawienia. Wielki Post jest obfitym źródłem, z którego powinniśmy czerpać.
Jezus daje nam nie tylko „wodę życia”, ale również pokarm - Siebie w białej Hostii. Czy możemy powtórzyć
za Samarytanami: „Wiemy, że On naprawdę jest Zbawicielem świata”? To „wiemy naprawdę”, to nasza
przemiana życia.
Adam Żak

WYMAGAJĄCY PATRON MĘŻCZYZN
Uroczystość św. Józefa obchodzimy w dniu, kiedy pachnie wiosną.
Wielkopostne zamyślenia jednoczą
nas jednak przy krzyżu Jezusa, a z kolei
św. Józef tak bardzo kojarzy się nam
z Bożym Narodzeniem. Może to takie
preludium do przyszłotygodniowego
Zwiastowania?
Św. Józef to ewangeliczny szczęściarz. Żył, pracował i - według Tradycji
- umarł mając obok siebie Jezusa
i Maryję. Trudno wyobrazić sobie
większą łaskę! Z drugiej strony
musiał wykazywać się niezwykłymi
przymiotami ducha, skoro Bóg okazał

mu tak wielkie zaufanie i powierzył
opiekę nad swoim jedynym Synem.
Jednak - rzecz po ludzku ujmując
- Józef, aby wypełnić Bożą wolę
musiał poświęcić: własny plan na życie;
bliskość kobiety, którą kochał; a co
za tym idzie - pragnienie biologicznego ojcostwa. Ewangelie mówią
o nim „milczący”. Nie zachowało się
ani jedno jego słowo. Maryja wypowiedziała Bogu swoje „tak” w dniu
Zwiastowania, Jezus powiedział „tak”
Ojcu w Getsemani. Św. Józef swoje
„tak” powiedział całym swoim
życiem i czynem.

Nazaret, mała biedna miejscowość
nieznana w Starym Testamencie.
W czasach Jezusa była niepozorną
wioską w dolnej Galilei. Szczęśliwe
młode małżeństwo... Ona niezwykle
piękna o szlachetnym sercu, on
pracowity, troskliwy i kochający mąż.
Planują wspólnie uroczystość weselną.
Mimo, iż są już prawnie ważnym
związkiem, Prawo zobowiązuje ich
do wstrzemięźliwości w małżeńskim
pożyciu aż do wprowadzenia żony
do domu męża. Pobożni i wierni
Bogu we wzajemnym zaufaniu przestrzegają Prawo. Ale wierny mąż
dowiaduje się, że jego małżonka jest
w stanie błogosławionym.
dokończenie na 3 stronie
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KOLEJNE PIĘKNE 9 MIESIĘCY
Kolejny raz zapraszamy do podjęcia przepięknej inicjatywy, jaką jest
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.
Obrzędu tego będzie można dokonać
w naszym kościele po Mszy świętej
wieczornej o godz. 1800 w Dzień Świętości Życia, czyli w środę, 25 marca
2020 roku. Od tego momentu przez
9 miesięcy, codziennie aż do dnia
urodzenia, wiele dzieci, zwłaszcza
zagrożonych w swoim istnieniu, jest
otoczonych troską i modlitwą, życzliwością i miłością ludzi dobrej woli.
Ta modlitwa i życzliwość umacnia
również rodziców dziecka, aby mieli
odwagę i siłę w przyjęciu daru poczętego dziecka z miłością i odpowiedzialnością.
Dzień Świętości Życia obchodzony jest w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Istotą Duchowej Adopcji
jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka, które jest
zagrożone śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach tak wiele
kobiet na całym świecie rozważa

aborcję z przyczyn ekonomicznych
ekonomicznych,
ze strachu przed trudem wychowania
i z powodu braku wsparcia najbliższych w tej trudnej dla nich sytuacji.
Od nieszczęścia śmierci, z Bożą
pomocą, można uchronić wiele niewinnych istnień ludzkich. Z pomocą
Bożą, ale i Waszą, drodzy Parafianie.
Duchowa Adopcja jest wielkim dobrem także dla samego adoptującego.
Duchowa Adopcja polega na codziennym odmawianiu przez 9 miesięcy w intencji jednego dziecka
jednej dziesiątki różańca wraz z dodatkową modlitwą. Ponadto można do
tego dodać dowolne praktyki modlitewne i pokutne w intencji
adoptowanego dziecka.
Modlitwa codzienna:
Panie Jezu, za wstawiennictwem
Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię
z miłością, oraz za wstawiennictwem
św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego

nie narodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko
pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
W zeszłym roku w naszej parafii
Duchową Adopcję podjęło, a tym
samym uratowało ok. 150 dzieci,
150 wspaniałych osób. Niech Pan Bóg
Wam wynagrodzi tę ofiarę i pozwoli
w niebie spotkać się z tymi cudem
narodzonymi dziećmi.
Ewa Gawor

MĘSKA DROGA KRZYŻOWA
Rozważania oparte o stacje
tzw. Biblijnej Drogi Krzyżowej, opracowanej przez św. Jana Pawła II,
ufamy, że skłonią do pochylenia się nad
powołaniem mężczyzny do wypełniania zadań, które stawia przed nimi Bóg
– na polu rodziny, obrony wiary i stawania w prawdzie o sobie samym.

Przyjdź!
Zabierz syna, ojca, sąsiada,
przyjaciela, kumpla.
Przeżyjcie wspólnie

Męską Drogę Krzyżową.

Dlaczego Droga Krzyżowa tylko
dla
mężczyzn? Chcemy pochylić się
Nie jest łatwo spojrzeć prawdzie
w oczy. Nie jest łatwo świadczyć nad tym, co w męskiej duszy siedzi.
o Chrystusie, bronić Kościoła. Nie jest Oddać Bogu to, co męskie myśli
łatwo walczyć o świętość swojej zajmuje: trudności, zmagania, problerodziny. Pan Bóg jednak nie wymaga my. Spędzić trochę czasu w męskim
Zapraszamy
gronie, w którym każdy może mieć
od nas czynów ponad nasze siły
do udziału
i możliwości. Wystarczy oprzeć się pewność, że jego brat obok też może
na Nim. Wystarczy wyciągnąć do Niego przeżywać to samo.
w Męskiej
Drodze Krzyżowej, swoje ręce, wziąć SWÓJ krzyż i iść
Nie przechodź obojętnie
razem z Jezusem przez życie. Nie
która odbędzie się na Golgotę – to był cel Jezusa. My
wobec Krzyża Chrystusa!
w piątek, 20 marca, idziemy na spotkanie z Nim, z naszym
Przyjdź!
o godzinie 1900
Panem i Zbawicielem. Idziemy zająć
On czeka właśnie na Ciebie!
w naszym kościele. miejsca, które On nam przygotował
w Królestwie swego Ojca.
E.
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Początkowa reakcja jest jasna: Wspólne chwile spędzone w dzie- ności za życie, które powołali do
zdradziła mnie. Pojawia się rozcza- ciństwie z ojcem, wspomnienia domu istnienia, za życie, które wymaga
rowanie, gorycz, brak zaufania.
rodzinnego, zachowanych tradycji, ich troski i opieki.
Zapatrzeni w Świętą Rodzinę nie opłatka w rękach ojca, baranka na
Św. Józef jest przede wszystkim
zdajmy sobie sprawy, przed jaką stole wielkanocnym postawionego Patronem: związku małżeńskiego,
próbą stanął związek tych dwojga przez ojca, pierwszych wiosennych rodziny, ojców, ludzi pracy i czystości.
ludzi. W jakiej sytuacji znalazł się kwiatów w przydomowym ogródku Wynika z tego, jest bardzo wymaJózef, któremu Prawo nakazywało podlewanych z ojcem, pozwalają gającym Patronem dla płci męskiej.
dwie możliwości: wręczyć małżonce dzieciom łatwiej radzić sobie ze
Święty Józefie,
tzw. list rozwodowy i rozstać się z nią stresem, pocieszają w chwilach zwątdziękujemy
na zawsze lub ukamienować ją za pienia, pozwalają docenić wartość,
za Twoją cierpliwą obecność
cudzołóstwo! Od decyzji Józefa jaką jest rodzina.
i dyskretną ojcowską opiekę
zależało życie Miriam i poczętego
Dzisiaj zbyt wielu jest ojców, nad naszą Wspólnotą parafialną.
w Jej łonie Dziecka. Ostatecznie którzy nie chcą czy nie potrafią wyProsimy, niech rodziny nasze
jako uczciwy mąż, nic nikomu nie chować dojrzałego, młodego człobędą Bogiem silne!
mówiąc, postanawia Ją po prostu wieka, gotowego do samodzielnego
Obyśmy byli JEDNO! opr.
opuścić.
życia. Nie chcą brać odpowiedzialJadwiga Kulik
Na szczęście we śnie spotkał
Anioła. Wziął swoją Małżonkę do
siebie. Zrozumiał pokorę i milczenie
Miriam. Zrozumiał Jej „fiat”. Uznał
Uzupełnij bardzo starannie brakujące obrazki
przed ludźmi Dziecko za swoje.
(chleb, różaniec, krzyż) tak,
Podjął się swojej wielkiej życiowej
aby w pionie i w poziomie się nie powtarzały.
roli Opiekuna Świętej Rodziny
Losowanie
lub samo rozdanie nagród za tydzień.
i Wychowawcy Syna Bożego.
Św. Józef mieszkał pod jednym
dachem z Bogiem, uczył Go pierwszych kroków, słów modlitwy,
a z czasem także rzemiosła.

ZADANIE DLA DZIECI

Św. Józef uczy nas trudnej sztuki
milczenia, gotowości do pełnienia
trudnej woli Bożej. Pokazuje, że ojcem
jest nie tylko ten, kto dał życie, lecz
ponad wszystko ten, kto wychowuje.
Jak wielki jest wpływ ojca w rodzinie
doskonale wiemy. Nie da się ukryć,
że ojciec to niezastąpiona osoba
w życiu dziecka. Jest pierwszym
mężczyzną w życiu córki i pierwszym
wzorem męskości dla swojego syna.

Z KATECHIZMU
KOŚCIOŁA
„Mężczyzna i kobieta
są „stworzeni”, to znaczy
„chciani przez Boga”,
z jednej strony w doskonałej
równości jako osoby ludzkie,
a z drugiej strony,
w ich odrębnym byciu
mężczyzną i kobietą”.

Imię i nazwisko: ....................................................................................................
Szkoła i klasa: ........................................................................................................
Zadanie przygotowała Gosia
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KALENDARZ
LITURGICZNY
III TYDZIEŃ PSAŁTERZA
15 marca 2020r. - NIEDZIELA
Imieniny: Klemensa, Ludwika
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Wj 17, 3-7
PSALM: Rz 5, 1-2. 5-8
2. czytanie: 2 Tm 1, 8b-10
EWANGELIA: J 4, 5-42

18 marca 2020r. – SRODA
Imieniny: Edwarda, Cyryla
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Pwt 4, 1. 5-9
PSALM: 147B, 12-13. 15-16. 19-20
EWANGELIA: Mt 5, 17-19
19 marca 2020r. – CZWARTEK
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ
MARYI PANNY
Imieniny: Marka, Józefa
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a. 16
PSALM: 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
2. czytanie: Rz 4, 13. 16-18. 22
EWANGELIA: Mt 1, 16. 18-21. 24a

21 marca 2020r. – SOBOTA
Imieniny: Lubomira, Benedykta
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 6, 1-6
PSALM: 51, 3-4. 18-19. 20-21a
EWANGELIA: Łk 18, 9-14

1. Rozpoczynamy dziś rekolekcje wielkopostne dla dorosłych.
Serdecznie witamy w naszej parafialnej Wspólnocie ks. Waldemara
Pawelca SAC, który przyjechał do nas z Żytomierza na Ukrainie.
Msze święte jutro, we wtorek i w środę o godz.: 630, 900 i 1800.
Spowiedź rekolekcyjna we wtorek od godz. 800 i od godz. 1630.
Ofiary składane na tacę w środę zostaną przeznaczone
na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu.
2. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym Księdza Rekolekcjonisty
dziś o godz. 1715. Po Nabożeństwie można pod chórem złożyć ofiary
na wystrój Grobu Pańskiego w naszej świątyni.
3. Nowenna do św. Józefa dziś i do środy o godz. 1745.
4. Dziś po Mszy świętej wieczornej spotkanie dla kandydatów
do bierzmowania i ich rodziców.
5. W czwartek Uroczystość św. Józefa, Patrona naszej Parafii.
Msze święte o godz. 630, 900 i 1800. Tego dnia będziemy przeżywali
wizytację kanoniczną. Ksiądz Biskup Piotr Turzyński przybędzie do nas
na Mszę świętą o godz. 900. O godz. 1000 i 1700 spotka się w kawiarence
ze Wspólnotami parafialnymi. Decyzją Księdza Biskupa, udzielenie
sakramentu bierzmowania zostało przeniesione na dzień 23 czerwca.
6. W piątek Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 730 i 1720;
dla dzieci - o godz. 1645. O godz. 1900 zapraszamy na Drogę krzyżową
dla mężczyzn.
7. W przyszłą środę, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
będziemy obchodzili Dzień Świętości Życia. Tego dnia w naszej parafii
po Mszy świętej o godz. 1800 będzie można podjąć dzieło Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego, które polega na codziennej (przez 9 miesięcy)
modlitwie w intencji poczętego zagrożonego życia. Przy wyjściu z kościoła
są biuletyny z informacjami i świadectwami, które otrzymaliśmy dzięki
Fundacji Małych Stópek. Są też kolorowe ulotki z aplikacją na telefon,
by dzień po dniu oglądać rozwój dziecka, za które się modlimy.
25 marca osoby podejmujące Duchową Adopcję otrzymają przywieszkę
z odciskiem małych stópek.
8. Planowane na 28 marca Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów
w Częstochowie zostało odwołane.
9. W ostatni piątek o godz. 1900 odbyła się Droga krzyżowa dla rodzin,
wcześniej planowana jako Droga krzyżowa dla kobiet. Decyzja o zmianie
zapadła po oddaniu Gazetki do druku. Jako Redakcja prosimy
o wyrozumiałość w takich sytuacjach. Sporo ogłoszeń pojawia się
także w ostatnich godzinach przed rozpoczęciem niedzieli.
Zachęcamy do uważnego słuchania ich w kościele.

:

20 marca 2020r. – PIATEK
Imieniny: Klaudii, Aleksandry
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Oz 14, 2-10
PSALM: 81, 6c-8a. 8b-9. 10-11b. 14 i 17
EWANGELIA: Mk 12, 28b-34

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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17 marca 2020r. – WTOREK
Imieniny: Zbigniewa, Patryka
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: Dn 3, 25. 34-43
PSALM: 25, 4-5. 6 i 7bc. 8-9
EWANGELIA: Mt 18, 21-35

„Świeccy w niektórych przypadkach nie czują się odpowiedzialni
za Kościół, ponieważ nie zostali do tego uformowani,
w innych, bo – z powodu nadmiernego klerykalizmu,
pozostawiającego ich na marginesie decyzji – nie znajdują miejsca,
żeby się wypowiadać i działać”.

AK

16 marca 2020r. - PONIEDZIAŁEK
Imieniny: Izabeli, Oktawii
LITURGIA SŁOWA:
1. czytanie: 2 Krl 5, 1-15a
PSALM: 42, 2-3
EWANGELIA: Łk 4, 24-30

POSŁUCHAJ PAPIEŻA FRANCISZKA

ŚW. JAN PAWEŁ II MÓWI O NIEDZIELI

„Przyjmując Chleb życia, uczniowie Chrystusa czerpią moc ze Zmartwychwstałego i Jego Ducha,
aby przygotować się do podjęcia zadań, które czekają ich w codziennym życiu”.
Kontakt: ul. Młodzianowska 124, tel. 48 366 81 03, mojaparaﬁa@gmail.com, mojaparaﬁa24.pl Redakcja: Katarzyna Wilczyńska, Jadwiga Kulik,
Emilia Siek-Cichoń, Ewa Gawor, Zuzanna Cichoń, Adam Żak, Bartłomiej Paduch, ks. Paweł Śliżewski SAC
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