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I czytanie:  Wj 17,3-7; II czytanie: Rz 5,1-2.5-8; Ewangelia: J 4,5-42.

 19 marca w Kościele wspominamy Św. Józefa, o którego
życiu najwięcej informacji dostarczają Ewangelie. Józef
pochodził z rodu króla Dawida, o czym informuje
Św. Mateusz w genealogii przodków Jezusa. Mimo
wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego
majątku, a na swoje utrzymanie zarabiał stolarstwem i pracą
jako cieśla. Zaręczony z Maryją, Józef stanął
przed tajemnicą cudownego poczęcia. Mimo
że nie był według ciała ojcem Chrystusa, ale
zgodnie z prawem żydowskim jako prawomocny
małżonek Maryi był za niego uważany. W ten
sposób jest też nazywany w Ewangelii. Gdy Józef
dowiedział się, że Maryja jest w ciąży, świadomy,
że to nie jest jego dziecko, postanowił usunąć się
z Jej życia, aby nie narazić Maryi na zhańbienie. Jednak
gdy anioł wprowadził go w tajemnicę, postanowił opie-
kować się Maryją i wziął Ją do swojego domu.
 Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał
się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu
Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu
prześladowania, uciekł z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po
śmierci Heroda udał się do Nazaretu. Po raz ostatni
w Piśmie Świętym o Józefie czytamy podczas pielgrzymki
z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu

ŚWIĘTY JÓZEF - OBLUBIENIEC MARYI
Chrystusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki
o Józefie i można przypuszczać, że wtedy już nie żył.
W ostatnich chwilach jego życia były przy nim najbliższe
mu osoby - Maryja i Jezus, a więc miał najpiękniejszą śmierć
i pogrzeb, jaki można sobie wyobrazić.
 Przywykliśmy do tego, że ikonografia przedstawia Józefa

jako starca, ale tak naprawdę był pełnym sił
młodym mężczyzną.
 Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że na
opiekuna Maryi i Jezusa Opatrzność wybrała
niezwykle cnotliwego człowieka, którego Kościół
stawia na czele wszystkich świętych. Wielką czcią
Św. Józefa otaczała Św. Teresa z Avila, która
twierdziła, że o cokolwiek prosiła Pana Boga za

jego przyczyną, zawsze otrzymała i nie była nigdy za-
wiedziona. Do szczególnych czcicieli Św. Józefa zaliczał
się również Św. Jan Bosko, który stawiał go za wzór swojej
młodzieży rzemieślniczej, propagował do niego modlitwy
i nabożeństwa.
 Św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, licznych
zakonów, krajów, wielu diecezji i miast oraz patronem
małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, a także
cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników.
Tradycja nazwała go także patronem dobrej śmierci.

W tym roku święto Św. Józefa obchodzimy w poniedziałek, 20 marca. Zapraszamy na Mszę św. o 9.00 i 18.00.
Barbara Majkowska

 Dzisiaj rozpoczynamy nasze Rekolekcje Parafialne. Przez tematykę rekolekcji będziemy chcieli pogłębić istotę

i treść najważniejszej liturgii w roku, jaką jest Triduum Paschalne. Prowadzi je ks. Piotr Celejewski z Warszawy.

Zapraszamy dorosłych oraz młodzież. Bądźmy apostołami i zachęcajmy również innych parafian do wzięcia udziału

w rekolekcjach.

Nauki rekolekcyjne w niedzielę na wszystkich Mszach świętych. W tygodniu Msza święta z nauka rekolekcyjną

w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 lub o godz. 18.00. Codziennie od 17.00 Adoracja Najświętszego

Sakramentu. Spowiedź święta codziennie pół godziny przed spotkaniami rekolekcyjnymi. W te trzy dni nie ma Mszy

Świętej porannej o 7.30.

W Wielkim Poście, czasie pokuty i nawrócenia, szczególnie
mocno wybrzmiewa obietnica przebaczenia. Jak mówi
prorok Izajasz: "wszyscyśmy pobłądzili jak owce", dlatego
też każdemu z nas niezbędne jest Boże przebaczenie, które
jest jedną z największych łask. Największych - bo
udzielonych mimo tego, że zawiedliśmy zaufanie i miłość,
którymi Bóg nas hojnie obdarzył.
Co o przebaczeniu mówi Pismo Święte? Stary Testament

Rekolekcje Parafialne

         SŁOWA OBIETNICY (3): PRZEBACZENIE

jest jeszcze naznaczony piętnem grzechu pierworodnego,
który wykopał głęboką przepaść (albo też wybudował
wysoki mur) między Stwórcą a jego grzesznym
stworzeniem. Tę barierę pokonał dopiero Jezus przez swoją
ofiarę. Stąd też w Starym Testamencie podkreśla się
mocniej Bożą sprawiedliwość, mówi się o karach za
grzech, ale i tam można już znaleźć wiele fragmentów
głoszących obietnicę przebaczenia.



W Księdze Rodzaju Pan Bóg obiecał Abrahamowi, że wy-
baczy Sodomie ciężkie grzechy jej mieszkańców przez
wzgląd na chociażby dziesięciu sprawiedliwych (a w Księ-
dze Jeremiasza mowa jest nawet o przebaczeniu Jerozoli-
mie, jeśli znajdzie się tam "ktokolwiek, kto by postępował
sprawiedliwie, szukał prawdy"). Z kolei w 2. Księdze
Kronik Pan mówi do Salomona: "jeśli upokorzy się mój
lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać,
i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych
dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy"
(2 Krn 7,14). To zarazem obietnica, ale też szczególne
wezwanie do pokuty. Na przebaczenie nie możemy sobie
zasłużyć, ale możemy się na nie otworzyć przez modlitwę,
żal i wolę poprawy. W tej samej Księdze Pan Bóg wysłu-

chuje również modlitwy króla Ezechiasza i przebacza "tym
wszystkim, którzy szczerym sercem szukali Pana, Boga
swoich ojców", pomimo, że nie wypełnili oni wszystkich
przepisów rytualnych.
 Dalej, Psalm 86 głosi: "Ty bowiem Panie, jesteś dobry
i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich,
którzy Cię wzywają". Podobnie w Psalmie 130 padają
piękne słowa: "Jeśli zachowasz pamięć o grzechach Panie
/ Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby
Cię otaczano bojaźnią". To te właśnie słowa stały się
inspiracją dla jednej ze zwrotek hymnu Światowych Dni
Młodzieży 2016 "Błogosławieni miłosierni".
W Mądrości Syracha czytamy: "Jakże wielkie jest miłosier-
dzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do Niego

 Dzisiejsza liturgia słowa balansuje pomiędzy dwiema
płaszczyznami: widzialną i duchową. Jezus, przez autorów
natchnionych, posługuje się rzeczywistością widzialną, ale
czyta ją pod innym kątem - niewidzialnym, duchowym.
 Księga Wyjścia ukazuje nam pragnienie ludu. Jego
przedmiotem jest woda. Warto uzmysłowić sobie, że i my
mamy pragnienia tak silne, że tylko porównanie wołania
o wodę jest w stanie je zobrazować. Pragniemy miłości,
ciepła, bliskości, sprawiedliwości, bezpieczeństwa,
wolności, sensu życia... To zupełnie inne sprawy niż dobra
materialne, czy kaprysy codzienności. Wyliczone tu
potrzeby są jak woda dla spragnionego. Tylko czy mamy
doświadczenie aż tak wielkiego pragnienia jak pragnienie
człowieka wysuszanego gorącem, któremu brakuje śliny
do przełknięcia; który ma wokół
siebie kilka osób tak samo prag-
nących i jest za nie odpowiedzialny;
który ma także zwierzęta do pomocy,
również domagające się wody. Takie
pragnienie jest nie tylko wołaniem
o wodę, ale w istocie jest ono wo-
łaniem o życie!
 Właśnie w takiej sytuacji znalazł się
Mojżesz. Zaczął więc wołać do Boga,
a Ten go wysłuchał. Kazał swojemu
słudze wyprowadzić wodę ze skały
(do dziś jest tam to źródło). Pragnienie
zostało ugaszone, lecz miejsce to pozostało w świadomości
biblijnej jako obraz szemrania, buntu, niewiary - wspomina
o tym Psalm.
 Nowy Testament podnosi wołanie o wodę na poziom
duchowy. Już św. Paweł zapowiada, że wodą naszej duszy
jest Duch Święty, którego miłość "rozlana jest w sercach
naszych" (Rz 5,5). Mając obraz tego, co działo się przy
wodach Massa i Meriba, możemy właściwie uchwycić
jak niepomiernie większe jest pragnienie duszy wołającej
o Ducha Świętego. Często potrzeba nam postu od różnych
rzeczy doczesnych, aby dostrzec w sobie potrzebę na-
pojenia się Duchem Pana.
 Czytając Ewangelię w sposób duchowy, w obliczu takiego
pragnienia przychodzi Jezus do naszej studni - do naszego
życia. Symboliczna woda, której pragniemy jest głęboko ks. Krystian Wilczyński

w nas - w ziemi, która nas utrzymuje. Miłość Boża rozlana
jest nie na powierzchni naszych ciał, ani w sferze uczuć,
czy emocji. Woda Ducha Świętego jest w sercu - głęboko.
Po tę wodę trzeba nam sięgnąć.
 W oryginalny sposób mieszają się w Ewangelii wspomnia-
ne dwie płaszczyzny: widzialna i duchowa. Oto Samary-
tanka przyszła do studni po zwykłą wodę, podobnie jak
kiedyś Izraelici do Mojżesza., natomiast Jezus pomógł jej
znaleźć wodę Ducha Świętego. Tymczasem ona ciągle
chciała zaspokoić swoje cielesne pragnienie: "Daj mi tej
wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać".
Nie była w stanie wzbić się na płaszczyznę ducha. Tylko
Chrystus jest drogą do tego celu. Żeby zaprowadzić tam
Samarytankę, Jezus użył pewnej taktyki.

 Podczas rozmowy przy studni,
Chrystus poprosił o przyprowadzenie
męża, choć wiedział jak wyglądało
życie moralne Samarytanki. W mo-
mencie gdy ujawniła ona fakty o swo-
ich relacjach z mężczyznami trysnęła
z niej żywa woda - prawda. To właśnie
prawda jest wodą, o której mówi
Chrystus, a którą zapowiadały
wydarzenia starożytnego Izraela.
Każdy z nas nosi ją w sobie. Jednak
dopóki prawdziwie nią nie żyjemy,
pozostaje w podskórnej warstwie

naszej gleby. Ukryta i nieczerpana nie może spełnić swojego
zadania i nie może służyć naszemu życiu. Chodzimy więc
wysychając z grzechu: w kłamstwach, półprawdach,
własnych osądach, nienawiści. Tymczasem wystarczy
zacząć rozmawiać z Jezusem - Prawdą (por. J 14,6), a zaraz
okaże się, że i w nas znajdują się strumienie wody żywej.
 Ileż to razy wydobycie prawdy, poprzez wypowiedzenie
jej, przyznanie się do błędu, prośba o przebaczenie,
przyniosło życie? Za każdym razem, kiedy żyjemy prawdą,
pijemy wodę życia i wygasają wszystkie inne pragnienia
domagające się zaspokajania co jakiś czas.
 Jako ochrzczeni nosimy Bożą prawdę w sobie jak wodę
w studni lub w skale. Potrzeba dialogu z Jezusem, aby
swą Boską mocą tę wodę stamtąd pomógł nam wydobyć.

ŚWIATŁO SŁOWA
cd. na str. 3



Damian Zelewski

 Urodziła się w 1331 roku. Była córką świętej Brygidy
Szwedzkiej i należącego do książęcego stanu Ulfa
Gudmarssona. W 1345 roku wyszła za mąż za szlachetnie
urodzonego Eggarda Lyderssona, z którym wieść
miała nad wyraz wstrzemięźliwe życie - oboje
złożyli dozgonne śluby czystości.
 Około roku 1350, za zgodą swego małżonka
wyjechała do Rzymu, w celu uzyskania odpustu
zupełnego, a także, by pomóc swej matce przy
pracach związanych z zakładaniem zgromadzenia
brygidek.
 Razem z nią udała się także na pielgrzymkę do
Ziemi Świętej. Niedługo po powrocie z tej wy-
prawy Brygida zmarła. W 1374 Katarzyna powró-
ciła do Szwecji, gdzie przywiozła relikwie swej matki,
w rok później zaś została przełożoną pierwszego klasztoru
brygidek w Skandynawii - w miejscowości Vadstena.

Święta Katarzyna Szwedzka - Patronka naszej parafii (24 marca)

 W ikonografii najczęściej przedstawia się ją jako pątniczkę
w habicie brygidek z lilią w dłoni i jeleniem przy boku.
Zgodnie bowiem z legendą, pewnego razu, gdy Katarzyna

odbywała pielgrzymkę, miał napaść na nią
w leśnej gęstwinie mężczyzna - rzekomo
rycerskiego stanu - który chciał ją porwać i siłą
zmusić do małżeństwa. Wówczas to na jego
drodze pojawił się jeleń, który uniemożliwił mu te
zamiary, ratując Katarzynę z opresji.
 Jej wstawiennictwo chronić ma przed po-
ronieniami i przedwczesnymi porodami. Wzywa
się ją także podczas zagrożeń powodziowych,
a to w związku z inną legendą, która głosi, iż to
właśnie gorliwe modlitwy Katarzyny sprawić

miały, że w XIV wieku nie doszło do wylania wzbierających
wód Tybru, dzięki czemu Rzym został ocalony.

www.wiara.pl

nawracają" (Syr 17,29), a także: "Dlatego Pan cierpliwy jest
dla ludzi i wylał na nich swoje miłosierdzie. Zobaczył on
i wie, że koniec ich godny litości i dlatego pomnożył swoje
przebaczenie" (Syr 18,11-12). Księga Izajasza z kolei wzywa
do nawrócenia, którego owocem będzie Boże przeba-
czenie: "Niechaj bezbożny nawróci się do Pana, a Ten się
nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest
w przebaczaniu" (Iz 55,7).

 Najbardziej istotne jest chyba jednak to, co o przebaczeniu
mówi sam Jezus: "Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich
przewinienia, i wam przebaczy Ojciec Wasz niebieski"

(Mt 6,14). Podobnie, ale już z perspektywy Odkupienia,
wypowiada się św. Paweł, np. w Liście do Efezjan: "Prze-
baczajcie sobie, tak jak i Bóg Wam przebaczył
w Chrystusie" (Ef 4,32). Na koniec nie sposób nie wspomnieć
o przepięknej scenie, w której Pan Jezus sam, przybity do
krzyża, modli się za swoich oprawców: "Ojcze, przebacz
im, bo nie wiedzą, co czynią" (Łk 23,34). Możemy zatem
ufać, że Syn Boży będzie się wstawiał również za nami,
nawet jeśli ciężko zranimy go naszymi grzechami, ale
podejmiemy drogę nawrócenia. I nie tylko będzie się
wstawiał, lecz w swym miłosierdziu - przebaczy.

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością, oraz za
wstawiennictwem św. Józefa, czło-
wieka zawierzenia, który opiekował się
Tobą po narodzeniu, proszę Cię
w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem, a które
znajduje się w niebezpieczeństwie
zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość
i odwagę, aby swoje dziecko po-
zostawili przy życiu, które Ty sam mu
przeznaczyłeś. Amen.

 25 marca - 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, Kościół
obchodzi Zwiastowanie - symboliczną datę wcielenia Syna
Bożego. Wspomnienie tego wydarzenia podkreśla, że Bóg
zaczął realne, ludzkie życie od poczęcia się w łonie matki.
Dlatego w tym właśnie dniu obchodzić będziemy Dzień
Świętości Życia. Jego podstawowym celem - jak pisał Jan
Paweł II w encyklice "Evangelium vitae" - jest "budzenie
w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie
świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia
w każdym momencie i każdej kondycji". Z dniem świętości
życia związana jest praktyka Duchowej Adopcji, która
polega na modlitwie w intencji dziecka zagrożonego
zabiciem w łonie matki.
 Zobowiązanie Duchowej Adopcji będzie można złożyć
w sobotę na Mszy świętej o godzinie 9.00 i 18.00 w naszym
kościele. Prosimy o przemyślenie tej inicjatywy i włączenie
się w nurt modlitwy w intencji najbardziej bezbronnych.

 Duchowa Adopcja trwa dziewięć miesięcy i polega na
codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej
(Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy
- zamieszczonej poniżej - w intencji dziecka i jego rodziców.

Zwiastowanie - Dzień Świętości Życia

Zobowiązanie Duchowej Adopcji będzie można złożyć w naszym kościele w sobotę
na Mszy św. o 9.00 i 18.00.

cd. ze str. 2

Zapraszamy na uroczystą Mszę św. z okazji święta Patronki naszej parafii
w piątek o 18.00. Po Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przed tygodniem szybko zabrakło, więc również dzisiaj w przedsionku kościoła można nabyć Pismo Święte z dużą
czcionką w cenie 40 zł. Są również inne wydania Pisma Świętego.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godz. 17.30.
3. Dzisiejszą uroczystość św. Józefa będziemy przeżywać liturgicznie w dniu jutrzejszym.
4. Spotkania rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 lub o godz. 18.00. Codziennie od 17.00 Adoracja
Najświętszego Sakramentu. Spowiedź święta codziennie pół godziny przed spotkaniami rekolekcyjnymi. W te trzy dni
nie ma Mszy Świętej porannej o 7.30.
5. Spotkanie oazy młodzieżowej w poniedziałek o godz. 17.00.
6. Wspólnota "Wieczernik" zaprasza dorosłych oraz młodzież pracującą na spotkanie modlitewne we wtorek
o godz. 19.00 w domu parafialnym.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w czwartek po Mszy Świętej wieczornej. Zakończenie Nieszporami
o godz. 19.15. Po adoracji spotkanie wspólnoty młodzieżowej "Ucho Igielne".
8. W piątek 24 III przypada wspomnienie św. Katarzyny Szwedzkiej, naszej drugiej Patronki. W związku z tym
przeżywać będziemy tzw. mały odpust. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 7.30 oraz 18.00.
9. W piątek nabożeństwa Drogi Krzyżowej. O godz. 17.15 zapraszamy dzieci wraz z dorosłymi, a po wieczornej Mszy
Świętej dorosłych oraz młodzież.
10.  Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek o 18.45 w domu parafialnym.
11. W sobotę 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte o 7.30, 9.00 oraz 18.00. Jest to
Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą będzie można podjąć na Mszach Świętych o 9.00 oraz 18.00.
Więcej na ten temat dowiemy się z gazetki parafialnej.
12. Zachęcamy do wakacyjnego 8-dniowego wyjazdu w Bieszczady w dn.19-26 sierpnia. Szczegóły na stronie
internetowej.
13. O posprzątanie kościoła prosimy członkinie IV Róży Różańcowej oraz osoby chętne w sobotę po porannej Mszy.

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na weekendową sesję biblijną,
która odbędzie się od 12 do 14 maja 2017 roku. Nasze spotkanie poświęcimy
Księdze Rodzaju. Przewodnikiem w odkrywaniu treści i bogactwa tej księgi
będzie ks. dr Krzysztof Napora z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Oto szczegóły tego wydarzenia: termin: od piątku, 12 maja (rozpoczęcie o 18.00) do niedzieli, 14 maja (zakończenie
o 15.00); miejsce: Dom Sióstr Franciszkanek w Sobieszewie, ul. Przegalińska 29 (pół godziny autobusem miejskim
z dworca w Gdańsku); koszt uczestnictwa (pełne wyżywienie): 170 zł., (110 zł. - bez noclegu) - pokoje dwuosobowe;
charakter spotkania: sesje biblijne mają charakter rekolekcji, tzn. oprócz wykładów sprawowana będzie Eucharystia,
będzie czas na modlitwę i spowiedź św., a 13 maja będzie Nabożeństwo Fatimskie (w setną rocznicę objawień
w Fatimie). Zapisy u księdza Piotra.

Poniedziałek, 20 marca - Św. Józefa; 9.00 + Helena i Ludwik Bielińscy; +w czyśćcu; 18.00 + Jerzy Czaplewski
w 16. rocznicę śmierci, +Władysław
Wtorek, 21 marca; 9.00 + rodzice Apolonia i Władysław Król, Helena i Józef Dzienisz, Teresa i Czesław Kruczko,
Jadwiga i Teresa z d. Dzienisz; 18.00 - w intencji Damiana - o błogosławieństwo, nawrócenie, dary Ducha Świętego
Środa, 22 marca; 9.00 - w intencji Parafian; 18.00  - w intencji Marcina - o błogosławieństwo w życiu, pracy, o dary
Ducha Świętego, umocnienie w wierze
Czwartek, 23 marca; 7.30 - o dary Ducha Świętego dla wnuków; 18.00 + Marian w 3. rocznicę śmierci
Piątek, 24 marca - Św. Katarzyny Szwedzkiej; 7.30 - wolna intencja; 18.00 - w intencji Parafian
Sobota, 25 marca - Zwiastowanie Pańskie; 7.30 + rodzice: Maria i Franciszek; brat Roman; 18.00 + Aldona Szulc
w 10 rocznicę śmierci

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni!!!
Niedziela, 26 marca - 4. Niedziela Wielkiego Postu; 8.00 + Eleonora Ostrowska - intencja od sąsiadów;
10.00 + Jadwiga (9 roczn. śmierci) i Stanisław Izdebscy; 12.00 - dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Łukasza, Krystiana i Ryszarda z okazji urodzin; 18.30 + Krystyna Sidorowicz w 1. roczn. śmierci


