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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I czytanie 
1 Księga Samuela (1 Sm 3,3b-10.19)
Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał 
Samuela, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do Helego mówiąc mu: „Oto jestem: 
przecież mnie wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać”. Położył się 
zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!” Wstał Samuel i pobiegł do Helego 
mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie wołałem cię, synu. Wróć 
i połóż się spać”. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie było mu jeszcze 
objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: „Samuelu!” Wstał więc 
i poszedł do Helego, mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. Heli spostrzegł się, że to 
Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak kto cię wołał, 
odpowiedz: "Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Odszedł Samuel i położył się spać na 
swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: „Samuelu, 
Samuelu!” Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. Samuel dorastał, a Pan był 
z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

II czytanie 
1 List do Koryn�an (1 Kor 6,13c-15a.17-20)
Bracia: Ciało nie jest dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Bóg zaś i Pana wskrzesił, i nas 
również swą mocą wskrzesi z martwych. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami 
Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się 
rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy 
rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest 
przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 
należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga 
w waszym ciele!

Ewangelia 
Ewangelia wg św. Jana (J 1,35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto 
Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś 
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni 
powiedzieli do Niego: „Rabbi, to znaczy: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” Odpowiedział im: 

11:00  ++ Władysław Klimek w 1. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron 
12:30  ++ Mieczysław Potrykus i Krzysztof Sierpiński

1. Caritas Chorwacji zwraca się z prośbą o pomoc dla o�iar trzęsienia ziemi. O�iary 
można składać do skarbony przy ołtarzu Matki Bożej oraz do skarbon w dolnym 
kościele.
2. W czwartek (21.01) przypada Dzień Babci, a w piątek (22.01) Dzień Dziadka. 
Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących 
i tych, którzy odeszli już do wieczności. Niech naszym podziękowaniem za otrzymane 
przez nich dobro będzie modlitwa, o�iarowana Komunia św. i serdeczna pamięć. 
3. W najbliższą sobotę zapraszamy Para�ian z ulicy Obrońców Wybrzeża na Mszę św. 
o godzinie 18.30 do górnego kościoła. W czasie tej Mszy św. para�ianie otrzymają tekst 
modlitwy błogosławieństwa rodziny i mieszkania oraz wodę święconą. 
Przedstawiciel rodziny poprowadzi w domu modlitwę o błogosławieństwo dla 
rodziny i poświęci mieszkanie w ramach tradycyjnej kolędy.
4. W Bibliotece Para�ialnej można nabyć prasę katolicką oraz Biuletyn , który jest także 
dostępny w zakrystii i u ministrantów.
5. Zmarli nasi para�ianie: + Aleksandra Gurczak l. 93, + Feliksa Stefaniak l. 91, + Stefan 
Kruczkowski l.90, + Kazimierz Kukliński l.81, + Kazimierz Piechnik l.86, + Henryk 
Bałdyga l.81, + Antoni Leśniewski l.85, + Elżbieta Szczepańska l. 96, + Czesław 
Woźniak l.89, + Artur Michoń l.46, + Jarosław Szczęsnowicz l. 84, + Jadwiga 
Jarmołowicz. Wieczny odpoczynek…

Babiego	lata	kruchą	nić

Babiego lata kruchą nić
ze szkolnej mej jesieni –

z Łazienek starych jeden liść –
i szept z klasztornej sieni –

kolędy, siostry smutną twarz
z rączkami na obrusie –

może po wojnach jeszcze dasz –
maleńki mój Chrystusie.

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 ks.	Jan	Twardowski

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie



Słowo na niedzielę

2. 7.

„Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali 
u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana 
i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł 
do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza”, to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. 
A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz się nazywał 
Kefas”, to znaczy: Piotr.

Każdego dnia Bóg nam o sobie opowiada. Nie sposób, aby na raz objawił wszystko, 
dlatego w wielu odsłonach ukazuje nam różne barwy samego siebie. Dziś jedną z nich jest 
pragnienie bliskości z człowiekiem.

Pierwsze czytanie opowiada o małym Samuelu, który został oddany Panu do 
świątyni, do kapłana Helego, który miał go wychować. Nie znający jeszcze Boga chłopiec 
doświadcza osobistej nocnej rozmowy z Panem, który zna go po imieniu. Samuel oznacza 
„Bóg wysłuchał” i „Oddany Panu”. Chłopiec trzykrotnie udaje się do Helego, przekonany, że 
to kapłan woła go do siebie. Ten zaś dopiero po drugim wołaniu nabiera pewności co do 
faktów.

Oto widzimy jak Bóg sam pragnie serca wybranego przez siebie człowieka, nawet 
nie znającego swojego Pana. Jednocześnie odnawia w starym Helim powiew młodości, 
kiedy tak bardzo prosto komunikował się z Bogiem. Kapłan dawno miał doświadczenie 
Pana (byćmoże już zapomniane), skoro rozpoznał Jego metodę zbliżania się do człowieka 
i skoro do Niego właśnie wysłał Samuela.

Może właśnie o Helim opowiada psalmista, rysując przeżycia człowieka, który na 
nowo doświadczył bliskości Boga. Widzimy, że jest on zupełnie młody duchem w swojej 
pobożności, a przecież „czekał na Pana z nadzieją”, co sugeruje jakiś długi czas proszenia 
o doświadczenie Boga. Najważniejsze jest słuchanie Pana, czyli wprowadzenie w siebie 
Jego słowa. Nie ma większej radości, jak mieć słowo Boże w sobie. Szczytem jest Komunia 
Eucharystyczna, czyli przyjęcie Słowa Bożego, które stało się ciałem.

Ta szczególna łączność Boga i człowieka realizuje się w Chrystusie. Od chrztu 
świętego nie żyjemy już dla siebie, ale jesteśmy własnością Pana – jak zaznacza św. Paweł – 
jesteśmy wykupieni za wielką cenę. Ten sakrament czyni z nas mieszkanie Boga, czyli 
świątynię Ducha Świętego. Ciało nasze jest potrzebne Duchowi do objawiania swojego 
działania. Dlatego mamy czcić Boga we własnym ciele, używając go jako Bożego narzędzia.

Ewangelia koresponduje z pierwszym czytaniem. Tam Bóg wołał Samuela, tu zaś 
człowiek woła Boga w Chrystusie. Uczniowie idą za Jezusem ciekawi gdzie mieszka. Nie 
chodziło im tylko o miejsce w okolicy, ale o relację ucznia do Mistrza. W owych dwóch jakby 
cała ludzkość przemówiła do Boga: „Chcemy znaleźć Twój dom, który był kiedyś naszym, 
a który utraciliśmy przez grzech Adama”. Nawiązanie do tego możemy znaleźć w małym 
szczególe – godzinie o której zostali oni u Chrystusa – „około godziny dziesiątej”. Według 
hebrajskiej miary czasu była to nasza szesnasta. I jest to pora łagodnego powiewu wiatru. 
Nie sposób nie odnieść tego do dialogu Stwórcy z Adamem, który ukrył się w krzakach. 

18:30 + Stefan Kroplewski (20)

CZWARTEK	21.01.2021
6:30 + Stefan Kroplewski (21) 
6:30 ++ Helena, Wincenty, Zo�ia Wszeborowscy
7:00 
7:30 ++ Jadwiga Chmielewska-Forma w miesiąc po pogrzebie
7:30 ++ Rodzice: Maria i Franciszek oraz rodzeństwo
18:30 + Marta Glińska (21)

PIĄTEK	22.01.2021
6:30 + Stefan Kroplewski (22)
6:30 + Janina Sobolewska w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Anna Mierzwicka w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Zo�ia Kędziorska w miesiąc po pogrzebie
7:30 + Marta Glińska (22)
7:30 + Krystyna Szarmach w 5. rocznicę śmierci
18:30 ++ Zygmunt Formela w 12. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron

SOBOTA	23.O1.2021
6:30 Dziękczynna za szczęśliwą operację Wiktorii, z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny
6:30 + Antoni Górski w miesiąc po pogrzebie
7:00 + Marta Glińska (23)
7:00 ++ Marta Puch w 5. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
7:30 ++ Regina i Stanisław
7:30  + Stefan Kroplewski (23)
18:30  Msza św. w intencji mieszkańców z racji kolędy
18:30  ++ Za duszę śp. Antoniego w 49. rocznicę śmierci oraz Walerii i Zenona 

i zmarłych z rodziny Brzóska i Kajut

3	NIEDZIELA	ZWYKŁA	24.01.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00  ++ Helena Akseńczuk w 5. rocznicę śmierci, Adam, Jan, babcie i dziadkowie 
 z obojga stron
9:30  Dziękczynna za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie 

dla rodziny Krefta
11:00  Za para�ian
12:30  + Krzysztof Filip w 15. rocznicę śmierci
16:00  ++ Ryszard Kotowski i zmarli z rodziny Kotowskich
19:00  + Marta Glińska (24) 
DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30  ++ Helena. Bernard, Alfons, Zygmunt
8:00  + Stefan Kroplewski (24)
9:30  ++ Jerzy Frelich w 22 rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron, brat Ryszard

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 2-8.11.2020

a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi. 
Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, 
kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.

To Dziecię jest Tym, który powie: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). Tak więc każdy potrzebujący, 
każdy ubogi, każdy cierpiący, każdy umierający, każdy obcy, każdy więzień, każdy 
chory to „Dziecię”, którego Józef nadal strzeże. Dlatego św. Józef jest przyzywany jako 
opiekun nieszczęśliwych, potrzebujących, wygnańców, cierpiących, ubogich, 
umierających. I właśnie dlatego Kościół nie może nie kochać przede wszystkim 
ostatnich, ponieważ Jezus umiłował ich szczególnie, sam utożsamił się z nimi. Od 
Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać Dziecię i Jego 
Matkę; kochać sakramenty i miłosierdzie; kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest 
zawsze Dziecięciem i Jego Matką.      cdn.

 PONIEDZIAŁEK	18.01.2021
6:30 ++ Joanna i Józef Jabłońscy
7:00 ++ Halina Podgórska i Kazimierz Podgórski, Krystyna i Eugeniusz Podgórscy, 

rodzice z obojga stron
7:00 + Jan Tomaszewski
7:30 + Marta Glińska (18) 
7:30 ++ Kazimierz, Joanna, Stefania, Roman, Bronisława (ona), Ignacy, Ewa, Stefan, 

Andrzej, Stefan
18:30  + Stefan Kroplewski (18)

WTOREK	19.01.2021
6:30 + Marta Glińska (19)
6:30 ++ Jadwiga i Józef, zmarli z rodziny Niebrzydowskich
7:00 + Stefan Kroplewski (19)
7:00  + Ryszard Cześnikowski w miesiąc po pogrzebie
7:30 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla 

rodziny Niebrzydowskich i Mikielskich 
7:30 Msza św. dziękczynna za uzdrowienie z bardzo poważnej choroby siostry 

Ireny
7:30 + Jerzy Frączyk w miesiąc po pogrzebie
18:30 ++ Piotr Madaliński w 10. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny z obojga stron 

ŚRODA	20.01.2021
6:30 + Marta Glińska (20)
6:30 ++ Józefa (ona) Lopko i zmarli z rodziny
7:00 ++ Za duszę śp. Jerzego Szewsa w 5. rocznicę śmierci, Wiktorii Szews-

Szczepańskiej i rodziców z obojga stron
7:30 + Łucja Turowicz w 1. rocznicę śmierci
7:30 ++ S�p. Henryka Rymsza, rodziców i rodzeństwo Dobroń 

W wieczornej godzinie człowiek odszedł od Boga, w wieczornej godzinie człowiek odnalazł 
Boga w Chrystusie. Św. Ireneusz napisze nawet, że Syn Boży przyszedł „w wieczorze 
dziejów”, na końcu czasów, aby człowiek zdążył znaleźć Boga.

Niech zostanie w nas ten obraz Bożego pragnienia bliskości z nami, a trzeba 
wiedzieć, że jest ono o wiele silniejsze od naszego.

ks. Krys�an Wilczyński

4.	Ojciec	przyjmujący
Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. 
„Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go 
prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna 
i �izyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący 
szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za 
reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej, 
Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd”.

Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. 
Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje 
rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje, choć może mu się to zdawać 
tajemnicze, akceptuje, bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli 
nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego 
następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań 
i wynikających z nich rozczarowań.

Z�ycie duchowe, ukazywane nam przez Józefa, nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, 
która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia, tego pojednania, możemy 
również wyczuć wspanialszą historię, jej głębsze znaczenie. Zdaje się, jakby to było 
echo żarliwych słów Hioba, który odpowiada na zachętę swojej żony do buntu ze 
względu na całe zło, jakiego doznał: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć 
nie możemy?” (Hi 2, 10).

Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne 
i znaczące. Akceptacja jest sposobem, w jaki przejawia się w naszym życiu dar 
męstwa, który otrzymujemy od Ducha S�więtego. Jedynie Pan może dać nam moc, aby 
przyjąć życie takim, jakim jest, aby uczynić miejsce także dla tej przeciwstawnej, 
nieoczekiwanej, rozczarowującej części naszego istnienia.

Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każdy mógł się pojednać 
z rzeczywistością swojej historii, nawet jeśli jej do końca nie rozumie.

Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego S�więtego: „Józe�ie, synu Davida, nie bój się” 
(Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”. Musimy odłożyć na bok 
nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce, bez żadnej światowej rezygnacji, ale 

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	IV	przykazanie	cz.	1

„Patris	corde”	-	list	papieża	Franciszka	o	św.	Józe�ie	cd.

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021
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z męstwem pełnym nadziei, na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja 
życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Z�ycie każdego z nas może zacząć się 
na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać je zgodnie z tym, 
co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać 
zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty 
zaczną kiełkować między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On „jest 
większy od naszego serca i zna wszystko” (1 J 3, 20).

Po raz kolejny powraca realizm chrześcijański, który nie odrzuca niczego, co istnieje. 
Rzeczywistość, w swojej tajemniczej nieredukowalności i złożoności jest nośnikiem 
sensu istnienia z jego światłami i cieniami. To właśnie sprawia, że apostoł Paweł 
mówi: „Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich 
dobra” (Rz 8, 28). A św. Augustyn dodaje: „nawet i ze złego” (etiam illud quod malum 
dicitur). W takiej ogólnej perspektywie wiara nadaje sens każdemu wydarzeniu 
radosnemu lub smutnemu.

Nie chcemy zatem myśleć, że wierzyć to znaczy znajdować łatwe, pocieszające 
rozwiązania. Wiara, której uczył nas Chrystus, jest raczej tą wiarą, którą widzimy 
u św. Józefa, nie szukającego dróg na skróty, ale stawiającego czoła „z otwartymi 
oczyma” temu, co się jemu przytra�ia, biorąc za to osobiście odpowiedzialność.

Akceptacja Józefa zachęca nas do akceptacji innych, bez wykluczenia, takimi jakimi są, 
zastrzegając szczególne umiłowanie dla słabych, ponieważ Bóg wybiera to, co słabe 
(por. 1 Kor 1, 27), jest „ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem” (Ps 68, 6) i nakazuje 
miłować cudzoziemców. Wyobrażam sobie, że postawa Józefa była dla Jezusa źródłem 
inspiracji dla przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu (por. Łk 15, 11-
32).

5.	Ojciec	z	twórczą	odwagą
Jeśli pierwszym etapem prawdziwego wewnętrznego uzdrowienia jest przyjęcie 
własnej historii, to znaczy uczynienie w sobie miejsca także na to, czego nie 
wybraliśmy w naszym życiu, musimy dodać jeszcze jedną ważną cechę: twórczą 
odwagę. Ujawnia się ona szczególnie wtedy, gdy napotykamy na trudności. W obliczu 
trudności można bowiem zatrzymać się i zejść z pola walki, lub jakoś coś wymyślić. 
Czasami to właśnie trudności wydobywają z każdego z nas możliwości, o posiadaniu 
których nawet nie mieliśmy pojęcia.

Wiele razy, czytając „Ewangelie dzieciństwa”, zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie 
zadziałał bezpośrednio i wyraźnie. Ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. 
Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. 
Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg 
działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie 
znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza 
tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat 
Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chce zabić 
Dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zostaje ostrzeżony, by bronić Dziecięcia, 

i w środku nocy organizuje ucieczkę do Egiptu (por. Mt 2, 13-14).

Czytając powierzchownie te opisy, zawsze odnosimy wrażenie, że świat jest na łasce 
silnych i możnych, ale „dobra nowina” Ewangelii polega na ukazaniu, iż pomimo 
despotyzmu i przemocy władców ziemskich, Bóg zawsze znajduje sposób, by 
zrealizować swój plan zbawienia. Także nasze życie czasem zdaje się być zdane na 
łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że Bóg zawsze potra�i ocalić to, co się liczy, pod 
warunkiem, że użyjemy tej samej twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potra�i 
przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności.

Jeśli czasami Bóg zdaje się nam nie pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że 
pokłada w nas ufność i w tym, co możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć.

Jest to ta sama odwaga twórcza, jaką wykazali się przyjaciele paralityka, którzy, by 
przedstawić go Jezusowi, spuścili go z dachu (por. Łk 5, 17-26). Trudność nie 
powstrzymała śmiałości i uporu owych przyjaciół. Byli przekonani, że Jezus może 
uzdrowić chorego i „nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli 
na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On 
widząc ich wiarę rzekł: «Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy»” (ww. 19-20). 
Jezus docenia twórczą wiarę, z jaką ci ludzie starają się przyprowadzić do Niego swego 
chorego przyjaciela.

Ewangelia nie podaje żadnych informacji na temat tego, jak długo Maryja i Józef 
pozostali z Dzieciątkiem w Egipcie. Na pewno jednak musieli jeść, znaleźć dom, pracę. 
Nie potrzeba wiele wyobraźni, aby wypełnić milczenie Ewangelii na ten temat. S�więta 
Rodzina musiała zmierzyć się z konkretnymi problemami, jak wszystkie inne rodziny, 
jak wielu naszych braci i sióstr migrantów, którzy także i dziś narażają swe życie, 
zmuszeni przez nieszczęścia i głód. W tym sensie uważam, że św. Józef jest doprawdy 
szczególnym patronem tych wszystkich, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej 
ziemi z powodu wojny, nienawiści, prześladowań i nędzy.

Na końcu każdej historii, której Józef jest bohaterem, Ewangelia zauważa, że wstaje 
on, zabiera ze sobą Dziecię i Jego Matkę, i czyni to, co Bóg mu nakazał (por. Mt 1, 24; 2, 
14.21). Istotnie, Jezus i Maryja, Jego Matka, są najcenniejszym skarbem naszej wiary .

W planie zbawienia nie można oddzielać Syna od Matki, od Tej, która „postępowała 
naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała wiernie swe zjednoczenie z Synem aż do 
krzyża”.

Musimy zawsze zadawać sobie pytanie, czy z całych sił strzeżemy Jezusa i Maryi, 
którzy w tajemniczy sposób są powierzeni naszej odpowiedzialności, naszej trosce, 
naszej opiece. Syn Wszechmogącego Boga przychodzi na świat, przyjmując stan 
wielkiej słabości. Staje się tym, który potrzebuje Józefa, by był broniony, chroniony, 
otoczony opieką, wychowywany. Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, 
która odnajduje w Józe�ie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze 
będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Józef nie może nie być Opiekunem 
Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

