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Gazetka Rzymskokatolickiej Parafii Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
i Matki Bo¿ej Uzdrowienia Chorych w Katowicach

18 kwietnia 2021

Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i konfe-
rencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Błogosławieni pokój czyniący”

Dzisiaj potrzeba takich ludzi, którzy nie
grożą, nie złorzeczą, nie biją i nie wy-
myślają, ale błogosławią i błogosławień-
stwem zdobywają ziemię. Nieskuteczne
są wszystkie środki przymusu i gwałtu,
nieustanne naciski na ludzi, aby złamać
ich wolę, zniewolić umysły, podporząd-
kować własnym planom i zamierzeniom,
przechodząc do porządku dziennego nad
ich osobowością i godnością ludzką. Nie
w ten sposób, nie siłą, nie gwałtem, ale
postawą szacunku dla człowieka i uzna-
nia praw osoby ludzkiej posiądzie się zie-
mię.

Świat współczesny coraz bardziej po-
trzebuje żywych przykładów miłości,
zwycięzców Bożych, którzy będą szli
przez ziemię w milczeniu i poszanowa-
niu innych, nie złorzecząc, nie wygraża-
jąc, nie bijąc i nie stosując przemocy, ale
służąc i miłując.

Jeżeli świat woła dziś do Kościoła, aby
był obecny w świecie, to dlatego, że ro-
zumie, iż potrzeba mu innego rodzaju
ludzi – nie tyle silnych pięścią, ile moc-
nych sercem, nie tyle potężnych, ile mi-
łujących, nie tyle głośnych, ile uspokaja-
jących, którzy by umieli znieść zniewa-
gę i cierpieć w nadziei, że ich cierpliwość
i spokój więcej owocu przyniesie.

Dziś potrzeba światu: przebaczania i
ludzi umiejących przebaczać. Jakże trze-
ba być spokojnym, przytomnym i wyro-
zumiałym dla ludzi, dla ich chwilowych
popędów, porywów i namiętności  Jakże
musimy niejednego nie dosłyszeć, niejed-

no przebaczyć, by utrzymać pokój w ser-
cu, w rodzinie, w mieście, w narodzie, w
państwie, w Kościele, w całym świecie.
Właśnie o takich ludziach Chrystus
mówił i do takich się przyznaje: „Błogo-
sławieni pokój czyniący, albowiem będą
oni nazwani synami Bożymi”.

28.04. - O godz.16.15 rozpoczęły się
ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem Pasyj-
nym. Ks. Leszek podsumowując 5-cio
tygodniowe rozważania zwrócił się do
każdego, abyśmy wsparci mocą Boga
byli głosicielami Ewangelii i dawali świa-
dectwo o  Chrystusie w codziennym na-
szym życiu.

01.04. - Wielki Czwartek - swoje świę-
to obchodzili nasi Kapłani. Dziękujmy
Bogu za ich życie i powołanie. Miejmy
świadomość, że dzięki Kapłanom może-
my uczestniczyć w największym darze
jaki otrzymaliśmy  - w darze Euchary-
stii, karmiąc się Ciałem Chrystusa. Dla-
tego nie zapominajmy o naszej wdzięcz-
ności wobec Nich, pamiętając jednocze-
śnie o Kapłanach w naszych codziennych
modlitwach.

06.04. - O godz.18.45 rozpoczęła się
modlitwa uwielbienia, którą poprowadził
ks. Dawid w klimacie radości ze Zmar-
twychwstania Pana.

07.04. - O godz.18.45 rozpoczęło się
nabożeństwo do Matki Bożej Uzdrowie-
nia Chorych z błogosławieństwem lo-
urdzkim.         Bożena S.
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w ich nauce, a potem także w podejmowaniu życiowych wyborów.
10.Prosimy o dostosowanie się do przepisów sanitarnych: obowiązek noszenia mase-

czek, zachowania 2 metrowego odstępu między sobą, a także o zajmowanie tylko tych
miejsc, które oznaczone są białymi kartkami. W naszym kościele zachowujemy wszyst-
kie obostrzenia i zasady sanitarne. Przy drzwiach wejściowych są dostępne płyny do
dezynfekcji rąk. Prosimy parafian o zrozumienie, odpowiedzialność za siebie i pomoc
w zachowaniu wszystkich obostrzeń. W naszym kościele, może przebywać jednora-
zowo 252 osoby. Jest 212 miejsc siedzących i 40 stojących. Wyznaczyliśmy  w naszym
kościele górnym oznaczone miejsce, przy ekranie z pieśniami, w którym można przy-
jąć Komunię do ust. W pozostałych miejscach księża udzielają Komunii Św. na rękę.
Pragniemy też włączyć się w modlitwę całego Kościoła o powstrzymanie koronawi-
rusa - o 20.00 w rodzinach odmawiajmy jedną część różańca. Przypominamy że wciąż
obowiązuje dyspensa od udziału we Mszy świętej. Wyrażając szczere pragnienie i tęskno-
tę za Jezusem, komunię świętą można przyjąć duchowo. Zapraszamy do sakramentu spo-
wiedzi. Zaś osoby, którym sytuacja epidemiczna to uniemożliwia prosimy aby uczyniły
rachunek sumienia i wzbudziły żal doskonały za swoje grzechy a przy najbliższej okazji
skorzystały ze spowiedzi.

11.Apel Parafialnej Rady Ekonomicznej do Parafian. Pandemia koronawirusa zmieniła
kolejny raz  funkcjonowanie niemalże całego świata. Skutki tej sytuacji dotkliwie odczu-
wamy również my,  ludzie wierzący – członkowie wspólnoty parafialnej. Ograniczone
możliwości fizycznego uczestnictwa w Eucharystii są dla wielu z nas sytuacją wyjątkową
i niespotykaną. Nie wiemy jak długo będziemy musieli znów funkcjonować w takiej rze-
czywistości. Dlatego poza apelem o łączność modlitewną i udział we Mszach Św. za
pomocą mediów – jako Parafialna Rada Ekonomiczna, czujemy się w obowiązku zaape-
lować do Parafian o zatroszczenie się o materialną sferę funkcjonowania naszej parafii. W
związku z tym, że  prawdopodobnie przez najbliższe niedziele będziemy w sposób ogra-
niczony wspierać parafię poprzez ofiary składane podczas Mszy św. – apelujemy o prze-
kazywanie finansowego wsparcia poprzez wpłaty bezpośrednio na  konto parafii. Takie
solidarne działanie pozwoli naszej parafii przetrwać ten trudny dla wszystkich okres.  Nr
konta Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i MB Uzdrowienia Chorych:  42 1050 1214 1000
0023 1548 9068, tytuł wpłaty: „darowizna na cele kultu religijnego” Każdy może wspo-
móc parafię przez złożenie dobrowolnej ofiary za pośrednictwem systemu wpłat
internetowych znajdującej się na stronie internetowej.

12.Dziękujemy wszystkim osobom za służbę w naszej wspólnocie. Podziękowania dla
Diakonii Porządkowej oraz wszystkich osób, które sprzątały kościół..W sobotę o godz.7.30
zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania naszego kościoła. Bóg zapłać za zrozu-
mienie i wszelkie ofiary przelewane na konto bankowe na utrzymanie naszej parafii.



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   (19 - 25 KWIECIEŃ 2021)
Msze św. online: w niedziele i w tygodniu

PONIEDZIAŁEK (19.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/Msza wotywna ku czci św. Józefa

2/do Opatrzności B.za wstawiennictwem MBw int.Bernardyny Rutkowskiej z ok. 80.
r.ur.,dziękując za dotychczasową opiekę, prosząc o B.błog. na dalsze lata życia (TD)

  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + Adama Mikosa w kol. r. śm.

2/za + Hildegardę Jastrzębską z prośbą o radość życia wiecznego
3/za + Krystynę Suchanek (od Krystyny Popardowskiej)

WTOREK (20.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Adama Olmę (od taty Rudolfa)

2/za + Józefa Niemotko w 20 r. śm.
  7.30 - Różaniec
18.00 1/za + męża Grzegorza Drabczyka w 11 r. śm., z prośbą o radość  życia wiecznego

2/za ++ rodziców, brata, męża, dziadków, teściów z rodzin: Zabiegała i Sobieraj
3/za + Hildegardę Jastrzębską (od Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.)

18.45 - Modlitwa Uwielbienia
ŚRODA (21.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za ++ rodziców: Mariannę i Stanisława, ++ siostry: Annę, Jadwigę i Cecy-

lię, ++ braci: Kazimierza, Stanisława i Jana z prośbą o dar życia wiecznego
2/w intencji Szymona i Katarzyny w 7 r. ślubu, z podziękowaniem za dotych-

czasowe łaski, z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla małżonków i rodziny
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo do MB Uzdrowienia Chorych
18.00 1/za+o.Leopolda Bulandrę w 21r.śm.,+m.Irenę,++dziadków z obu stron,+ciocię Wandę

Wróblewską,++wujków: Tadeusza i Zbigniewa Wróblewskich z prośbą o r.nieba
2/za + Krystynę Bazan w 19 r. śm.,
3/za + Stefana Pławeckiego (od Mirka z rodziną)

CZWARTEK (22.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  7.00 1/za + Ryszarda Kaziora (od sąsiadów z ul. Piastów 16)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.15 - Nabożeństwo do św. Rity
18.00 1/w intencji czcicieli św. Rity

2/do  Opatrzności B.w intencji Tadeusza z ok. 63 r. ur., z podzięk. za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., zdrowie i światło Ducha św.

3/za + Zbigniewa Maciąga (od Marka i Joanny Świgut z rodziną)
PIĄTEK (23.04.2021 r.) - UROCZ. ŚW. WOJCIECHA, BPA I MĘCZ., gł.patrona Polski
  7.00 1/za + Włodzimierza Kopacz (od siostry Janiny)

2/intencja wolna
  7.30 - Różaniec
17.30 - Nabożeństwo Drogi Światła
18.00 1/za + męża Jerzego Stępnia, ++ rodziców, siostry, braci, bratowe i szwagrów

2/dziękczynno-błagalna w int.Jerzego i Bronisławy z ok. kol. r. śl., dziękując Bogu za
otrzymane łaski, prosząc o dalsze zdrowie i siły dla małżonków i syna ks. Piotra

3/w int.Małgorzaty z ok.ur.,z prośbą o B.błog.,zdrowie,potrzebne ł. w dorosłym żyiu

SOBOTA (24.04.2021 r.) - Dzień powszedni
  6.40 - Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
  7.00 1/w intencji ofiarodawców i budowniczych naszego kościoła i w int. ks. P. Furczyka

2/intencja wolna
3/intencja wolna

17.00 - Wystawienie Najświętszego Sakramentu
18.00 1/za ++ rodziców: Marię i Józefa Marzec w kol. r. śm. oraz + męża Waldemara Sobotę

2/za ++ rodz: Władysława i Urszulę Mirek w kol.r.śm.,++ z rodziny: Mirek i Dulat
NIEDZIELA (25.04.2021 r.) - 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - DOBREGO PASTERZA
  7.30 - w intencji Moniki w 34 r. ur., z prośbą o zdrowie duszy i ciała, światło Ducha św.

opiekę MB Częstochowskiej, o szczęśliwe rozwiązanie i błog. B. dla całej rodziny
  9.30 - dziękcz.w int.Heleny i Henryka zok.40r.śl., z prośbą o Boże błog. i opiekę MB (TD)
11.00 - w intencji Haliny Olejnik z ok. 80 r. ur., dziękując Bogu za otrzymane łaski, z prośbą

o zdrowie, błog. Boże i dalszą opiekę MB dla niej i całej rodziny (TD)
12.30 - do Opatrzności B.za wstaw. MB w intencji Marka z podzięk. za dotychczasowe

łaski, z prośbą o B.błog., zdrowie, dary Ducha św. i opiekę MB dla niego i rodziny
17.00 - w intencji Heleny z ok. 85 r. ur., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Bożą

opiekę na dalsze lata życia oraz o dar nieba dla ++ rodziców i braci z obydwu stron
20.00 - za + Zbigniewa Maciąga (od Elżbiety Zdrach z rodziną)

Codziennie Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00

OG£OSZENIA DUSZPASTERSKIE  (18 kwietnia 2021)
   1. Wszystkie Msze św. - online z naszego kościoła znajdziemy na stronie inter-

netowej i facebooku: https://www.youtube.com/c/ParafiaTD
  2.Dziś rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do indywidualnej lektu-

ry Pisma św. w naszych domach. Bóg zapłać za wszystkie ofiary materialne i kopertowe
składane dzisiaj na potrzeby naszego kościoła - na prace remontowe - kolejne stacje
Drogi Krzyżowej w kościele górnym oraz remont schodów wyjściowych. W przyszłą
niedzielę (25.04) kolekta będzie przeznaczona na utrzymanie naszego kościoła i parafii.

  3.W Roku św. Józefa zapraszamy na Mszę św. wotywną ku czci św. Józefa, którą
odprawimy w poniedziałek (19.04) o godz. 7.00.

  4.W czwartek  (22.04) o godz. 18.00 odprawimy Mszę św. w intencji czcicieli św. Rity,
patronki spraw beznadziejnych. Wcześniej, o godz. 17.15 nabożeństwo połączone
z obrzędem poświęcenia róż. Do skrzynki przy kaplicy św. Barbary można składać kartki
z wypisanymi prośbami i podziękowaniami, które będą odczytane w czasie nabożeństwa.
Po nabożeństwie udzielimy błogosławieństwo relikwiami św. Rity.

  5.W piątek, o godz. 17.30 odprawimy nabożeństwo Via lucis, czyli Drogi Światła.
Na nabożeństwo prosimy przynieść świece z okapnikiem.

  6.W sobotę o godz. 7.00 odprawimy Mszę św. w intencji ofiarodawców i budowni-
czych naszego kościoła oraz w intencji Ks. Pawła Furczyka.

  7.Niech pomocą w naszym przygotowaniu do spowiedzi św. wielkanocnej będzie
wydrukowany rachunek sumienia - który można zabrać ze stojaków z prasą
wychodząc z kościoła.

  8.Do czerwca są jeszcze wolne intencje mszalne, które przyjmujemy w Kancelarii .
  9.W niedzielę (25.04) o godz. 12.00 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

odprawiona zostanie Msza św. w intencji wszystkich tegorocznych maturzystów.
Msza św. zainauguruje diecezjalny tydzień modlitwy za maturzystów, który
w przededniu ich egzaminów ma być gorliwym, duchowym dla nich wsparciem
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Eucharystia odkrywana małymi krokami
– Modlitwa eucharystyczna
W ostatnich numerach naszej gazetki

zaczęliśmy zapoznawać się z kolejną czę-
ścią Mszy – Liturgią Eucharystyczną i
zakończyliśmy jej omawianie na prze-
istoczeniu. Po konsekracji następuje dłu-
ga modlitwa wypowiadana w całości
przez kapłana lub księży współcelebru-
jących Eucharystię, która nazywana jest
modlitwą eucharystyczną. W mszale
rzymskim występuje kilka jej wersji, na-
tomiast w każdej z nich ma ona ściśle
określoną strukturę i wszystkie jej po-
szczególne części muszą się pojawić.
Pierwsza część to anamneza czyli przy-
pominanie, wspominanie. Po przeisto-
czeniu Kościół przywołuje całe dzieło
zbawienia, w szczególności wspomina
życie Pana Jezusa, Jego śmierć, mękę,
zmartwychwstanie i zesłanie Ducha
Świętego, które mają bezpośredni zwią-
zek ze zbawieniem człowieka. Anamne-
za tłumaczy nam, co się właśnie wyda-
rzyło na ołtarzu, a w czym mamy udział.
W ramach anamnezy pojawia się tak
zwana epikleza komunijna. To modlitwa,
w której prosimy Ducha Świętego, aby
rozlał Eucharystię w dwóch kierunkach.
Po pierwsze, by nas samych przemienił,
czyli by doświadczenie tajemnicy zba-
wienia dotknęło naszych serc i zmieniło
je. Po drugie, byśmy będąc sami prze-
mienieni zmartwychwstaniem Pana Jezu-
sa, doświadczyli zjednoczenia z innymi
ludźmi, z tymi w Kościele i poza nim.
Modlitwa o jedność to bardzo istotny
aspekt tej części Mszy. Prosimy Ducha
Świętego, by zrobił z nas jedną wspól-
notę, jeden Kościół. Następnie pojawiają
się różnego rodzaju modlitwy wstawien-
nicze, czyli prośby, by Bóg wlał te
wszystkie dary i łaski wynikające ze zba-
wienia w różnych ludzi. W tej części
modlitwy eucharystycznej warto przypo-
mnieć sobie swoich bliskich, których
może z nami nie ma na Eucharystii, któ-

rzy może są daleko od Pana Boga, ale są
również włączeni w ten sakrament, bo
zbawienie dotyczy także ich. Co więcej,
w modlitwach wstawienniczych powie-
rzamy Panu Bogu zmarłych, którzy
walczą jeszcze w czyśćcu, ponieważ po-
trzebują oczyszczenia. Wspominamy ich,
by moc Eucharystii także ich ogarnęła.
Na koniec łączymy swoje modlitwy z Ko-
ściołem w niebie, ze świętymi, z Maryją
i aniołami. Kolejna modlitwa – doksolo-
gia, to finalny moment modlitwy eucha-
rystycznej. Kapłan podnosi patenę z Cia-
łem i kielich z Krwią Pana Jezusa (co
nazywane jest „małym podniesieniem”)
oraz wypowiada słowa: „Przez Chrystu-
sa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie,
Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności
Ducha Świętego wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków”. W ten
sposób chcemy powiedzieć Bogu, że to
wszystko jest Jego dziełem, to On nas
zbawił i to On nas zebrał i dał nam w
tym wszystkim udział. Dlatego chcemy
oddać Bogu chwałę. Zwieńczeniem do-
ksologii jest tak zwane Wielkie Amen.
Śmiało można powiedzieć, że to Amen
jest najważniejszym w całej liturgii.
Oznacza ono bowiem zgodę na wszyst-
ko, co wydarzyło się na Mszy do tej pory
– na Słowo Boże usłyszane na początku,
na przemianę chleba i wina w Ciało i
Krew, na tajemnice uobecnione w mo-
dlitwie eucharystycznej, na zgromadzo-
ny z krańców świata i czasu Kościół. Na
to wszystko mówimy: tak, Amen, niech
tak się stanie.

Przeżywajmy owocnie Eucharystię!
J.Z.
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Nowak Roman, Tysiąclecia 21
Haratyk Irena, Piastów 9
Warzela Brygida, Piastów 16
Szubert Janina, B.Chrobrego 13
Suszek Mirosław, B.Chrobrego 13
Dwojak Sylwester, Tysiąclecia 47
Maciąg Zbigniew, Tysiąclecia 29
Knas Rudolf, Tysiąclecia 78
Zając Zuzanna, Tysiąclecia 21
Olszar Stefan, Piastów 24
Krzak Jakub, Piastów 18
Kunikowska Jadwiga, Mieszka I 15
Protasiewicz Edward, Tysiąclecia 1
Krasiczyński Zdzisław, B.Chrobrego 9
Olma Adam, B.Chrobrego 2

W marcu odeszli do Pana:

Wieczny odpoczy-
nek racz im daæ
Panie. A œwiat³oœæ
wiekuista niechaj
im œwieci.. Niech
odpoczywaj¹ w po-
koju wiecznym.
Amen.

Filak Irena, Tysiąclecia 47
Polnik Irena, Mieszka I 9
Bukalska Anna, Tysiąclecia 6
Barwińska Monika, B.Krzywoustego 6
Kazior Ryszard, Piastów 16
Żmuda Krystyna, Piastów 11

Dzielę się myślami zawartymi w wybranych przemówieniach, kazaniach i konfe-
rencjach Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
„Ojcze”
Ojcze! Nie sposób zebrać wszystkie

uczucia, wrażenia, myśli, które budzi to
słowo. Czyż tylko słowo? To nie słowo!
W dźwięku „Ojcze” zanika słowo; nie-
mal nie słychać go i nie czuć. Jest jakby
przepełnioną czarą, z której spływa cała
zawartość za lada dotknięciem.

A jednak to słowo, najprawdziwsze ze
wszystkich. Jeśli ludzie kłamią każdym
niemal słowem fałszując jego treść, to
najmniej słowem „Ojcze”. I dlatego
Chrystus – Odwieczne Słowo, zaczyna
modlitwę ludzkości mówiąc „Ojcze”!

Nie zginę, gdy znam to słowo-„Ojcze”.
Nie zaznam rozpaczy. Wesprę się zawsze
na ramionach Ojca. Któryż ojciec nie
szczyci się podobieństwem syna swego
do siebie? A Ty, najlepszy z Ojców, czyż
nie cieszysz się, ze jestem na obraz i po-
dobieństwo Twoje?  Czyż nie jest to
prawdą, że ze wszystkich stworzeń tylko
ja mam prawo wołać do Ciebie: Ojcze ?
Góry, słońce, gwiazdy milczą., a ja zwra-
cam oczy moje ku Tobie i z głębi serca
wołam: Ojcze!

Wszystko co jest na świecie, istnieje
„bez serca”, tylko Ty i ja chodzimy z ser-

cem. A moje serce zostało uczynione
„według serca Twego”. Jakże niespokoj-
ne jest serce moje, dopóki nie spocznie
w Tobie!  Gdy się rozdwoi , jak bardzo
się męczy, aż znajdzie jedność w Tobie.
Chwało człowieka! Ty „dowodzie oso-
bisty” mego Boskiego pochodzenia!

Maria

S³owo Bo¿e

• Słuchać Słowo Boże - Przyjmować
   Słowo Boże
• Żyć wg Słowa Bożego - Słowo Boże
   jest światłem dla człowieka
• To nasze Bogactwo duchowe - Kto
   nie zna Słowa Bożego ten nie zna Je-
   zusa - Słowo Boże pochodzące od
   Ducha św.
• Kapłan siewcą Słowa Bożego
• Napełniać się Słowem Bożym
• Przekazać Słowo Boże
• Wsłuchiwać się w Słowo Boże
• Pokochać Słowo Boże
• Przeżuwać Słowo Boże
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3. Ojciec posłuszny
Tak jak Bóg uczynił to z Maryją, gdy

objawił Jej swój plan zbawienia, podob-
nie objawił swoje plany Józefowi poprzez
sny, które w Biblii, jak i u wszystkich
ludów starożytnych, były uważane za je-
den ze środków, za pomocą których Bóg
ujawnia swoją wolę.

Józef jest głęboko zaniepokojony w
obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi:
nie chce Jej „oskarżać publicznie”, ale
postanawia „oddalić Ją potajemnie” (Mt
1, 19). W pierwszym śnie anioł pomaga
mu rozwiązać jego poważny dylemat:
„Nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
Małżonki; albowiem z Ducha Świętego
jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi
Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grze-
chów” (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była
natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu,
Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł
Pański” (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeństwu
przezwyciężył swój dramat i ocalił Ma-
ryję.

W drugim śnie anioł nakazuje Józefo-
wi: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i
uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci
powiem; bo Herod będzie szukał Dzie-
cięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 13). Józef
nie wahał się, był posłuszny, nie zasta-
nawiając się nad trudnościami, które na-
potka: „Wstał, wziął w nocy Dziecię i
Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam po-
został aż do śmierci Heroda” (Mt 2, 14-
15).

W Egipcie Józef ufnie i cierpliwie ocze-
kiwał od anioła obiecanego powiadomie-
nia, by powrócić do swojego kraju. Gdy
tylko Boży posłaniec, w trzecim śnie, po-
informowawszy go, że ci, którzy usiło-
wali zabić Dziecię, nie żyją, kazał mu
wstać, zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i

wrócić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19-
20), po raz kolejny był bez wahania po-
słuszny: „Wstał, wziął Dziecię i Jego
Matkę i wrócił do ziemi Izraela” (Mt 2,
21).

Jednak w drodze powrotnej, „gdy po-
słyszał, że w Judei panuje Archelaos w
miejsce ojca swego Heroda, bał się tam
iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz – a
to zdarza się już po raz czwarty – udał
się w strony Galilei. Przybył do miasta,
zwanego Nazaret, i tam osiadł” (Mt 2,
22-23).

Ewangelista Łukasz, ze swej strony, re-
lacjonuje, że Józef podjął długą i niewy-
godną podróż z Nazaretu do Betlejem,
zgodnie z rozporządzeniem cesarza Ce-
zara Augusta, związanym ze spisem lud-
ności, żeby dać się zapisać w mieście, z
którego pochodził. I właśnie w tych oko-
licznościach narodził się Jezus (por. 2,
1-7) i został zapisany w rejestrze Impe-
rium, tak jak wszystkie inne dzieci.

Zwłaszcza św. Łukasz zadał sobie trud,
by pokazać, że Rodzice Jezusa przestrze-
gali wszystkich przepisów Prawa: obrzę-
dów obrzezania Jezusa, oczyszczenia
Maryi po porodzie, ofiarowania pierwo-
rodnego Bogu (por. 2, 21-23).

W każdych okolicznościach swojego
życia Józef potrafił wypowiedzieć swoje
„fiat”, jak Maryja podczas Zwiastowania
i Jezus w Getsemani.

Józef, jako głowa rodziny, uczył Jezu-
sa, by był poddany swoim rodzicom (por.
Łk 2, 51), zgodnie z przykazaniem Bo-
żym (por. Wj 20, 12).W ukryciu, w Na-
zarecie, w szkole Józefa, Jezus nauczył
się wypełniać wolę Ojca. Wola ta stała
się Jego codziennym pokarmem (por. J
4, 34). Nawet w najtrudniejszym momen-
cie swojego życia, przeżywanym w Get-
semani, wolał czynić wolę Ojca, a nie
swoją własną, i stał się „posłuszny aż do
śmierci [...] na krzyżu” (Flp 2, 8). Z tego
powodu autor Listu do Hebrajczyków
podsumowuje: Jezus „nauczył się posłu-
szeństwa przez to, co wycierpiał” (5, 8).

III Niedziela Wielkanocna
 Uczniowie opowiadali, co ich spotka-

ło w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął
pośród nich i rzekł do nich: «Pokój
wam!». Zatrwożonym i wylękłym zdawa-
ło się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do
nich: «Czemu jesteście zmieszani i dla-
czego wątpliwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi:
to Ja jestem (Łk 24,35-36).

Chrystus zmartwychwstał przede
wszystkim dla nas. Świadomość, że On
jest i towarzyszy nam na każdej drodze
naszego życia, to powód do przeżywa-
nia głębokiej i nieprzemijającej radości.
On jest  po naszej stronie, więc każda
ciemność przeżywana z Nim przestaje
być ciemnością.

Warto sobie uświadomić, że – jak po-
wiedział Papież Franciszek w orędziu
wielkanocnym – „Nikt nie ma większej
miłości, niż ten, kto oddaje swoje życie
za swych przyjaciół. On je za nas oddał.
Za ciebie. Za mnie. Odzyskał je i towa-
rzyszy nam pełnią swego życia. Pozwól,
by ci towarzyszył. On cię kocha. Wiel-
kanoc, to Jezus żywy”.

„Chwałą Boga jest żyjący człowiek”-
niech słowa św. Ireneusza z Lyonu będą
dla nas inspiracją, by w każdej chwili
wychwalać Pana naszym życiem. Niech
przeżywanie codzienności razem ze
Zmartwychwstałym Chrystusem będzie
naszą modlitwą, a zarazem świadectwem,
że On żyje i Króluje, a my jesteśmy wciąż
tego świadkami, przemienionymi pro-
mieniami blaskiem Jego świętości.

Agata

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
– PAPIEŻA LEONA XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się

w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy
Twej Najświętszej Oblubienicy z ufno-
ścią również błagamy o Twoją opiekę.
Przez miłość, która Cię łączyła z Niepo-
kalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez oj-
cowską Twą troskliwość, którą otacza-
łeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy:
wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które
Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swo-
im potężnym wstawiennictwem dopomóż
nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny,
czuwaj nad wybranym potomstwem Je-
zusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany
Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsu-
cia. Potężny nasz Wybawco, przybądź
nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej
walce z mocami ciemności. A jak niegdyś
uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpie-
czeństwa, które groziło Jego życiu, tak
teraz broń świętego Kościoła Bożego od
wrogich zasadzek i od wszelkich prze-
ciwności. Otaczaj każdego z nas nie-
ustanną opieką, abyśmy za Twoim przy-
kładem i Twoją pomocą wsparci mogli
żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osią-
gnąć wieczną szczęśliwość w niebie.
Amen.
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