jest w zakrystii lub u ministrantó w przy wyjś ciu z koś cioła.
6. Zmarli nasi para ianie: + Andrzej Gurczak l.93, + Henryk Kruczkowski l.90,
+ Kazimierz Kukliń ski l. 81, + Kazimierz Piechnik l. 86, + Zo ia Siwek l. 93, + Sabina
Nogalska l.90. Wieczny odpoczynek …

Biuletyn Paraﬁalny

Królowa Różańca

Litania do Świętego Józefa

Paraﬁa pw. NMP Królowej Różańca Świętego - Gdańsk Przymorze

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boż e - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu ś wiata Boż e - zmiłuj się nad nami.
Duchu Swięty Boż e - zmiłuj się nad nami.
Swięta Tró jco, Jedyny Boż e - zmiłuj się nad nami.
Swięta Maryjo, mó dl się za nami.
Swięty Jó ze ie,
Przesławny potomku Dawida,
Swiatło Patriarchó w,
Oblubień cze Bogarodzicy,
Przeczysty stró ż u Dziewicy,
Zywicielu Syna Boż ego,
Troskliwy Obroń co Chrystusa,
Głowo Najś więtszej Rodziny,
Jó ze ie najsprawiedliwszy,
Jó ze ie najczystszy,
Jó ze ie najroztropniejszy,
Jó ze ie najmęż niejszy,
Jó ze ie najposłuszniejszy,
Jó ze ie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwoś ci,
Miłoś niku ubó stwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo ż ycia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęś liwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchó w piekielnych,
Opiekunie Koś cioła ś więtego,
Baranku Boż y, któ ry gładzisz grzechy ś wiata, przepuś ć nam, Panie.
Baranku Boż y, któ ry gładzisz grzechy ś wiata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boż y, któ ry gładzisz grzechy ś wiata, zmiłuj się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłoś ci swoich.
Módlmy się: Boż e, Ty w niewysłowionej Opatrznoś ci wybrałeś ś więtego Jó zefa na Oblubień ca
Najś więtszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyś my oddając Mu na ziemi cześ ć jako Opiekunowi,
zasłuż yli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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Liturgia Słowa
I czytane
Księga Izajasza (Iz 55, 1-11)
Tak mó wi Pan: "Wszyscy spragnieni, przyjdź cie do wody, przyjdź cie, choć nie macie
pieniędzy! Kupujcie i spoż ywajcie, dalejż e, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za
wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę – na
to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeś ć będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje
tłustych potraw. Nakłoń cie uszu i przyjdź cie do Mnie, posłuchajcie mnie, a dusza
wasza ż yć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze; niezawodne są łaski dla
Dawida. Oto ustanowiłem go ś wiadkiem dla ludó w, dla ludó w wodzem
i rozkazodawcą. Oto zawezwiesz naró d, któ rego nie znasz, i ci, któ rzy cię nie znają,
przybiegną do ciebie ze względu na Pana, twojego Boga, przez wzgląd na Swiętego
Izraela, bo on ci dodał chwały. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleź ć, wzywajcie Go,
dopó ki jest blisko! Niechaj bezboż ny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje
knowania. Niech się nawró ci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż
hojny jest w przebaczaniu. Bo myś li moje nie są myś lami waszymi ani wasze drogi
moimi drogami – mó wi Pan. Bo jak niebiosa gó rują nad ziemią, tak drogi moje – nad
waszymi drogami i myś li moje – nad myś lami waszymi. Zaiste, podobnie jak ulewa
i ś nieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopó ki nie nawodnią ziemi, nie uż yź nią jej
i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak
słowo, któ re wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie
dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyś lnie swego posłannictwa".
II czytane
1 List ś w. Jana (1 J 5, 1-9)
Najmilsi: Każ dy, kto wierzy, ż e Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził; i każ dy
miłujący Tego, któ ry dał ż ycie, miłuje ró wnież tego, kto ż ycie od Niego otrzymał. Po
tym poznajemy, ż e miłujemy dzieci Boż e, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego
przykazania, albowiem miłoś ć względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań ,
a przykazania Jego nie są cięż kie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięż a
ś wiat; tym właś nie zwycięstwem, któ re zwycięż yło ś wiat, jest nasza wiara. A któ ż
zwycięż a ś wiat, jeś li nie ten, kto wierzy, ż e Jezus jest Synem Boż ym? Jezus Chrystus
jest tym, któ ry przyszedł przez wodę i krew, i ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie
i we krwi. Duch daje ś wiadectwo, bo duch jest prawdą. Trzej bowiem dają ś wiadectwo:
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duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeś li przyjmujemy ś wiadectwo ludzi – to
ś wiadectwo Boż e więcej znaczy, ponieważ jest to ś wiadectwo Boga, któ re dał o swoim
Synu.
Ewangelia
Ewangelia wg ś w. Marka (Mk 1, 7-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: "idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien,
aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałó w. Ja chrzciłem was wodą, On zaś
chrzcić was będzie Duchem Swiętym". W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu
w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał
się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Słowo na niedzielę
Dzisiejsze ś więto wień czy okres Narodzenia Pań skiego. Jest to jeden
z wcześ niejszych obchodó w chrześ cijań skich, wskazujący na objawienie się Boga
poś ró d ludzi. Stanowi ono kamień milowy w procesie zbawiania ludzkoś ci.
Pierwsze czytanie z proroka Izajasza zapowiada oczekiwanie Ludu Boż ego na
wybawienie z grzechu i przywró cenie relacji z Bogiem. Obrazem tego jest wielkie
pragnienie, o któ rym Bó g wie, a któ re chce ugasić . Jednocześ nie jest wiadome, ż e
ludzie nie mają czym zapłacić za owo wyzwolenie. Dlatego będzie ono z pewnoś cią
absolutnym dziełem łaski Boż ej – darmowym darem. Stąd owo dziwne „kupowanie
bez pieniędzy”.
Owym darem jest słowo Boż e, któ re jest kierowane do ludzi. Ono działa na
rzecz ugaszenia najgłębszego pragnienia człowieka – ś więtoś ci w relacji z Bogiem.
Ludzie mają słuchać i być otwarci na objawienie. Trudnoś ć polega na niecodziennym
przekazie. Odmienne są, bowiem, myś li i sposoby działania Boż ego, więc tylko
wprawni uczniowie uchwycą kiedy Pan przemó wi. Zrobi to na pewno i zrobi to
skutecznie, jak skutecznym jest proces podlewania roś lin dla ich wzrostu. Przemawiać
będzie, rzecz jasna, nie wodą deszczową, ale swoim słowem, a właś ciwie Słowem
Wcielonym.
Psalmista zachęca ludzi do ob itego czerpania z tego Boż ego daru, niczym
czerpania ze ź ró dła przez człowieka spragnionego. Nawet nie tyle mamy go czerpać ,
ile nim się dzielić : opowiadać i ś piewać o wielkich dziełach Boż ych.
Drugie czytanie wiedzie nas do pełnego zaufania Jezusowi i jego nauce. Ona
jest owymi strumieniami wó d, któ re ugaszą pragnienie ludzkoś ci. Jan Apostoł zachęca
nas do tego, gdyż Chrystus jest prawdomó wny, a ś wiadczą o nim nietypowi trzej
ś wiadkowie: Duch, woda i krew. Duch przyjęty przez ludzi objawia się poprzez efekty
uś więcenia ludu Boż ego. Widząc uś więcenie ludzi, nabiera się pewnoś ci, ż e Boż e
dzieło naprawdę działa. Woda jest oznaką obmycia chrzcielnego, czyli przyznania się
do Chrystusa jako Pana. Istotnie, przyjmując sakrament chrztu, wchodzimy
w utraconą relację do Boga, przywró coną w Chrystusie, w któ rego ż ycie włącza
2.

18:30 + Stefan Kroplewski (15)
SOBOTA 16.O1.2021
6:30
6:30
7:00
7:00
7:30
7:30

+ Zo ia Chylmań ska w miesiąc po pogrzebie
+ Marta Gliń ska (16)
++ Halina Jodkowska w 6. rocznicę ś mierci, Marian Jodkowski
+ Stefan Kroplewski (16)
Msza ś w. w intencji Ks. Proboszcza i wszystkich kapłanó w posługujących
w naszej ś wiątyni, z proś bą o Boż e błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej nad
nimi
18:30 ++ Jan i Eugenia Zukowscy
2 NIEDZIELA ZWYKŁA 10.01.2021
GORNY KOSCIOŁ
8:00 + Stefan Kroplewski (17)
9:30 ++ Czesław Lasota w 17. rocznicę ś mierci oraz rodzice z obojga stron
11:00 Za para ian
12:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o zdrowie, Boż e
błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej dla Ryszarda z okazji 80. urodzin
16:00 ++ Michał Kolas i zmarli z obojga stron
19:00 ++ Władysław Gołębiewski i zmarli z rodziny
DOLNY KOSCIOŁ
6:30 Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o Boż e błogosławień stwo
i opiekę Matki Boż ej dla Justyny w 26. urodziny
8:00 + Marta Gliń ska (17)
9:30 ++ Anna i Jó zef Hewelt, Leon, Jó zef Rebiszka
11:00 + Wiesław Joń czak w 2. rocznicę ś mierci o łaskę ż ycia wiecznego
12:30 ++ Jan, Aleksander, Marianna, Ks. Antoni, Genowefa

Ogłoszenia dzuszpasterskie
1. Wspó lnota Modlitewna Betania zaprasza na Adorację Najświętszego
Sakramentu w poniedziałek po wieczornej Mszy ś w. do dolnego koś cioła.
2. W poniedziałek mija 29 rocznica ś mierci ks. Romana Siudka pierwszego
proboszcza naszej para ii. Zapraszamy na Mszę ś w. w Jego intencji jutro o godzinie
18.30.
3. W czwartek o godzinie 8.00 Msza ś w. zbiorowa za zmarłych.
4. W najbliż szą sobotę zapraszamy Para ian z ulic: Kołobrzeska, Sląska na Mszę ś w.
o godzinie 18.30 do gó rnego koś cioła. W czasie tej Mszy ś w. para ianie otrzymają tekst
modlitwy błogosławień stwa rodziny i mieszkania oraz wodę ś więconą.
Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu modlitwę o błogosławień stwo dla
rodziny i poś więci mieszkanie w ramach tradycyjnej kolędy.
5. W sali ś w. Wojciecha moż na nabyć prasę katolicką. Biuletyn Para ialny dostępny
7.

7:30

O zdrowie i błogosławień stwo Boż e i opiekę Matki Boż ej dla Marianny i jej
rodziny
18:30 + Ks. Roman Siudek w 29. rocznicę ś mierci

6:30
6:30
7:00
7:00
7:30
7:30
7:30
18:30

WTOREK 12.01.2021
O Boż e błogosławień stwo i potrzebne łaski dla Arkadiusza
+ Zygmunt Filipkowski w miesiąc po pogrzebie
+ Stefan Kroplewski (12)
+ Teresa Spik w 2. rocznicę ś mierci
+ Marta Gliń ska (12)
+ Andrzej Skierka
+ Andrzej Łań cucki w miesiąc po pogrzebie
++ Rodzice: Jan i Kazimiera Barteccy i wnuczka Marta

6:30
7:00
7:30
7:30
18:30

ŚRODA 13.01.2021
+ Stefan Kroplewski (13)
++ Irena i Zygmunt Okoniewscy
O dar macierzyń stwa dla Jadwigi
++ Joanna i Jó zef Jabłoń scy
+ Marta Gliń ska (13)

CZWARTEK 14.01.2021
6:30 + Stefan Kroplewski (14)
6:30 W intencji Gabrieli w dniu urodzin z proś bą o Boż e błogosławień stwo
i potrzebne łaski
7:00 + Marta Gliń ska (14)
7:00 ++ Zo ia w 26. rocznicę ś mierci, Marian
7:30 ++ Janina i Jan Kunaszyk
7:30 Z okazji urodzin Hanny, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z proś bą o Boż e
błogosławień stwo i opiekę Matki Boż ej
8:00 ++ Msza ś w. zbiorowa za zmarłych
18:30 O potrzebne łaski, ś wiatło Ducha Swiętego dla Ks. Proboszcz, księż y, sió str,
para ian i członkó w Franciszkań skiego Zakonu Swieckich i ich rodzin
PIĄTEK 15.01.2021
6:30
6:30
7:00
7:00
7:30
7:30
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++ Tata Bernard w 15. rocznicę ś mierci, babcia Neli w 45. rocznicę ś mierci
+ Marta Gliń ska (15)
O zdrowie, Boż e błogosławień stwo i opiekę Maryi dla kapłanó w i sió str
zakonnych z naszej para ii i dla tych, któ rych spotkaliś my w naszym ż yciu oraz
o ś więte powołania kapłań skie i zakonne

chrzest. Krew, natomiast, odnosi nas do Najś więtszej Krwi Zbawiciela, przelanej za
nas na krzyż u. Jednocześ nie każ e nam przyjrzeć się męczennikom: Ich krew, wylana
na ś wiadectwo prawdzie o Chrystusie, powinna przekonać odbiorcó w jego listu do
wiary w Zbawiciela. Zatem Duch Swięty, woda chrztu i Krew o iarnicza potwierdzają,
ż e w Chrystusie jest nasze zbawienie.
Ewangelia opowiada najpierw o zewnętrznych okolicznoś ciach, w któ rych
nasze człowieczeń stwo zostało przyjęte przez Chrystusa. Dokonało się to w Jordanie,
kiedy Jan udzielał chrztu nawró cenia. Wody rzeki jakby przyjęły w siebie grzechy
natury ludzkiej, a Pan Jezus obmył się w nich i wziął je na siebie. Z jednej strony przyjął
nasze grzechy, a z drugiej uś więcił wodę, aby każ dy ochrzczony sakramentalnie był już
wykąpany w Jego ś więtoś ci.
Nie stracił przy tym bó stwa, ani nie popełnił grzechu, co potwierdził sam
Ojciec głosem z nieba oraz Duch Swięty, ukazujący, ż e spoczywa na Nim. Ojciec ciągle
ma upodobanie w Synu i poleca słuchać właś nie Jego.
Przy tej okazji Jezus odsłonił się ś wiatu, a jednocześ nie demonom, któ re odtąd
bardzo dynamicznie będą Go atakować , czy to osobiś cie, czy rękami ludzi, a nawet
przyrody. Demon będzie pró bował uwieś ć ludzką naturę Syna Boż ego, ale ostatecznie
Go nie przemoż e i z ostatnim tchnieniem Chrystusa na krzyż u zostanie pokonany na
wieki.
W ten oto sposó b Jezus otworzył nam udział w zbawieniu: wziął nasze
słaboś ci i grzechy, uś więcił wodę na sakrament chrztu, wołał ludzi do siebie
i ukazywał Ojca, wreszcie sam dał ś wiadectwo zaż yłoś ci z Ojcem, któ ry przyjął Jego
O iarę i przywró cił Go do ż ycia. Umoż liwiło to nasze wejś cie w chrzest ś więty i otwarło
nam drogę do nieba.
ks. Krystian Wilczyński

„Patris corde” - list papieża Franciszka o św. Józe ie cd.
2. Ojciec czuły
Jó zef widział, jak Jezus wzrastał z dnia na dzień „w mądroś ci, w latach i w łasce u Boga
i u ludzi” (Łk 2, 52). Podobnie jak Pan uczynił to z Izraelem, tak i on „uczył Go chodzić ,
biorąc Go za rękę: był dla Niego, jak ojciec, któ ry podnosi dziecko do policzka, pochyla
się nad nim, aby go nakarmić ” (por. Oz 11, 3-4).
Jezus widział w Jó ze ie czułoś ć Boga: „Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje
nad tymi, co się Go boją” (Ps 103,13).
Jó zef z pewnoś cią słyszał jak rozbrzmiewały w synagodze, podczas modlitwy
psalmami słowa, ż e Bó g Izraela jest Bogiem czułoś ci, ż e jest dobry dla wszystkich
a „Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 9).
Historia zbawienia wypełnia się „w nadziei, wbrew nadziei” (por. Rz 4, 18) poprzez
nasze słaboś ci. Zbyt często myś limy, ż e Bó g polega tylko na tym, co w nas dobre
i zwycięskie, podczas gdy w istocie większoś ć Jego planó w jest realizowana poprzez
nasze słaboś ci i pomimo nich. Paweł mó wi: „Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom
objawień , dany mi został oś cień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował –
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ż ebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie,
lecz [Pan] mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słaboś ci się
doskonali»” (2 Kor 12, 7-9).
Jeś li taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy nauczyć się akceptować
naszą słaboś ć z głęboką czułoś cią.
Zły sprawia, ż e patrzymy na naszą kruchoś ć z osądem negatywnym, podczas gdy Duch
z czułoś cią wydobywa ją na ś wiatło dzienne. Czułoś ć jest najlepszym sposobem
dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, któ ry stosujemy wobec
innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolnoś ci do zaakceptowania własnej
słaboś ci, własnej kruchoś ci. Jedynie czułoś ć uchroni nas od dzieła oskarż yciela (por.
Ap 12, 10). Dlatego waż ne jest spotkanie z Boż ym miłosierdziem, zwłaszcza
w sakramencie Pojednania, doś wiadczając prawdy i czułoś ci. Paradoksalnie, nawet
Zły moż e powiedzieć nam prawdę, ale czyni to, aby nas potępić . Wiemy jednak, ż e
Prawda, któ ra pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje nas, obejmuje,
wspiera, przebacza nam. Prawda zawsze ukazuje się nam jako miłosierny ojciec
z przypowieś ci (Łk 15, 11-32): wychodzi nam na spotkanie, przywraca nam godnoś ć,
stawia nas z powrotem na nogi, wyprawia dla nas ucztę, z uzasadnieniem: „ten mó j syn
był umarły, a znó w oż ył; zaginął, a odnalazł się”.
Takż e poprzez niepokó j Jó zefa przenika wola Boga, Jego historia, Jego plan. W ten
sposó b Jó zef uczy nas, ż e posiadanie wiary w Boga obejmuje ró wnież wiarę, ż e moż e
On działać takż e poprzez nasze lęki, nasze ułomnoś ci, nasze słaboś ci. Uczy nas takż e,
ż e poś ró d ż yciowych burz nie powinniś my bać się oddać Bogu ster naszej łodzi.
Czasami chcielibyś my mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze
spojrzenie.
3. Ojciec posłuszny
Tak jak Bó g uczynił to z Maryją, gdy objawił Jej swó j plan zbawienia, podobnie objawił
swoje plany Jó zefowi poprzez sny, któ re w Biblii, jak i u wszystkich ludó w
staroż ytnych, były uważ ane za jeden ze ś rodkó w, za pomocą któ rych Bó g ujawnia
swoją wolę.
Jó zef jest głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąż y Maryi: nie chce
Jej „oskarż ać publicznie” (14), ale postanawia „oddalić Ją potajemnie” (Mt 1, 19).
W pierwszym ś nie anioł pomaga mu rozwiązać jego poważ ny dylemat: „Nie bó j się
wziąć do siebie Maryi, twej Małż onki; albowiem z Ducha Swiętego jest to, co się w Niej
poczęło. Porodzi Syna, któ remu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swó j lud od jego
grzechó w” (Mt 1, 20-21). Jego reakcja była natychmiastowa: „Zbudziwszy się ze snu,
Jó zef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pań ski” (Mt 1, 24). Dzięki posłuszeń stwu
przezwycięż ył swó j dramat i ocalił Maryję.
W drugim ś nie anioł nakazuje Jó zefowi: „Wstań , weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do
Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je
zgładzić ” (Mt 2, 13). Jó zef nie wahał się, był posłuszny, nie zastanawiając się nad
trudnoś ciami, któ re napotka: „Wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do
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Egiptu; tam pozostał aż do ś mierci Heroda” (Mt 2, 14-15).
W Egipcie Jó zef ufnie i cierpliwie oczekiwał od anioła obiecanego powiadomienia, by
powró cić do swojego kraju. Gdy tylko Boż y posłaniec, w trzecim ś nie,
poinformowawszy go, ż e ci, któ rzy usiłowali zabić Dziecię, nie ż yją, kazał mu wstać ,
zabrać ze sobą Dziecię i Matkę, i wró cić do ziemi Izraela (por. Mt 2, 19-20), po raz
kolejny był bez wahania posłuszny: „Wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wró cił do ziemi
Izraela” (Mt 2, 21).
Jednak w drodze powrotnej, „gdy posłyszał, ż e w Judei panuje Archelaos w miejsce
ojca swego Heroda, bał się tam iś ć. Otrzymawszy zaś we ś nie 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, relacjonuje, ż e Jó zef podjął długą i niewygodną
podró ż z Nazaretu do Betlejem, zgodnie z rozporządzeniem cesarza Cezara Augusta,
związanym ze spisem ludnoś ci, ż eby dać się zapisać w mieś cie, z któ rego pochodził.
I właś nie w tych okolicznoś ciach narodził się Jezus (por. 2, 1-7) i został zapisany
w rejestrze Imperium, tak jak wszystkie inne dzieci.
Zwłaszcza ś w. Łukasz zadał sobie trud, by pokazać , ż e Rodzice Jezusa przestrzegali
wszystkich przepisó w Prawa: obrzędó w obrzezania Jezusa, oczyszczenia Maryi po
porodzie, o iarowania pierworodnego Bogu (por. 2, 21-23).
W każ dych okolicznoś ciach swojego ż ycia Jó zef potra ił wypowiedzieć swoje „ iat”, jak
Maryja podczas Zwiastowania i Jezus w Getsemani.
Jó zef, jako głowa rodziny, uczył Jezusa, by był poddany swoim rodzicom (por. Łk 2, 51),
zgodnie z przykazaniem Boż ym (por. Wj 20, 12).
W ukryciu, w Nazarecie, w szkole Jó zefa, Jezus nauczył się wypełniać wolę Ojca. Wola
ta stała się Jego codziennym pokarmem (por. J 4, 34). Nawet w najtrudniejszym
momencie swojego ż ycia, przeż ywanym w Getsemani, wolał czynić wolę Ojca, a nie
swoją własną, i stał się „posłuszny aż do ś mierci […] na krzyż u” (Flp 2, 8). Z tego
powodu autor Listu do Hebrajczykó w podsumowuje: Jezus „nauczył się
posłuszeń stwa przez to, co wycierpiał”.
Z tych wszystkich wydarzeń wynika, ż e „Bó g wezwał ś w. Jó zefa, aby służ ył
bezpoś rednio osobie i misji Jezusa poprzez sprawowanie swego ojcostwa: właś nie
w ten sposó b Jó zef wspó łuczestniczy

Intencje Mszalne 11.1. - 17.1.2021
PONIEDZIAŁEK 11.01.2021
6:30 + Halina Szczawiń ska w miesiąc po pogrzebie
6:30 + Ireneusz
7:00 + Stefan Kroplewski (11)
7:00 ++ Małgorzata Pancerztyń ska, O. Kazimierz Kubacki, Urszula
7:30 + Marta Gliń ska (11)
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