Niepokalana zdradza dlaczego warto modlić się do św. Józefa

Św. Józef żył ponad 60 lat. Maryję poślubił mając 33 lata. Żył w Jej towarzystwie nieco ponad 27 lat. 8 lat
przed śmiercią, z powodu braku sił, porzucił pracę cieśli, a swoje narzędzia rozdał ubogim. W chwili śmierci Józefa
Najświętsza Maryja Panna miała 41 lat i kilka miesięcy. Przez 9 dni przed śmiercią Jezus i Maryja byli cały czas przy
łożu chorego Józefa, który zmarł na rękach swojego Boskiego przybranego Syna. Aniołowie odprowadzili Józefa do
otchłani, by tam oznajmił radosną nowinę Patriarchom – zbawienie jest już blisko, Mesjasz jest już na ziemi.
Takie i inne informacje o ukrytym życiu Świętego Oblubieńca Maryi znajdujemy wśród objawień mistycznych
Sługi Bożej Marii z Agredy. Maria żyła w Hiszpanii w XVII wieku. Urodziła się w pobożnej rodzinie i od
najmłodszych lat doświadczała mistycznych przeżyć. Po śmierci ojca, wraz z matką i siostrą wstąpiła do klasztoru
Sióstr Franciszkanek od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (koncepcjonistek) w Agredzie. W czasie
licznych wizji Najświętsza Maryja Panna opowiedziała jej o całym swoim życiu i najbliższych osobach. Historia ta
zawarta jest w dziele „Mistyczne Miasto Boże”.
Maria z Agredy w czasie wizji mistycznych widziała dokładnie całe życie Maryi, od momentu, gdy
Bogurodzica pojawiła się w Bożych planach, aż po Jej Wniebowzięcie i Ukoronowanie na Królową Nieba i Ziemi.
Czytając „Mistyczne Miasto Boże” poznajemy więc historię Joachima i Anny, a także wiele szczegółów z życia
Józefa. Maria z Agredy opisuje go, jako człowieka wyjątkowej świętości. Nie waha się podkreślić, że gdyby żył na
świecie mężczyzna doskonalszy od Józefa, to on zostałby mężem Maryi.
Cała pełnia cnót i łask, których Bóg udzielił swemu słudze Józefowi, została mu nadana dlatego, aby był
godnym oblubieńcem Tej, którą Pan sam wybrał na swoją Matkę. To przeznaczenie św. Józefa, a także miłość i cześć
jaką Pan miał dla swej Najświętszej Matki, są miarą, wedle której należy mierzyć świętość Józefa. Według tego, co
zostało mi objawione w tym względzie muszę oznajmić, że gdyby na świecie żył mąż doskonalszy i odpowiedniejszy
dla Maryi, Pan jego właśnie wybrałby na oblubieńca swej Matki.
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, powiernik skarbu i tajemnic nieba, musiał być święty i podobny do
anioła. Józef był takim właśnie cudem świętości. Już w siódmym miesiącu po swym poczęciu został uświęcony w
łonie swej matki; na całe życie została opanowana jego pożądliwość, tak że nigdy nie odczuwał nieczystych
skłonności. Charakter miał łagodny, był pełen miłości,uprzejmy i uczciwy; we wszystkim objawiał nie tylko święte,
ale wprost anielskie skłonności, doskonalił się w cnotach i żyjąc nienagannie dożył wieku, w którym poślubił
Najświętszą Maryję Pannę.
W cnocie i łasce czystości święty oblubieniec przewyższał nawet serafinów; posiadał bowiem w swym
ziemskim ciele tę czystość, jaką tamci posiadają nie mając ciał. Wyniesiony ponad wszystko, co ziemskie, czysty jak
gołąbek, a nawet jak aniołowie, był godnie przygotowany do przebywania w pobliżu Najczystszej z wszystkich
stworzeń; bez tego przywileju nie nadawałby się ani do tak wysokiej godności, ani do tak cudownego powołania.
Na kartach „Mistycznego Miasta Bożego” Służebnica Boża Maria z Agredy wielokrotnie oddaje głos samej
Maryi. Niepokalana jest pełna miłości do Józefa, dostrzega jego świętość i liczne zalety oraz zaleca, by modlić się do
niego. Bóg ma do św. Józefa wielką słabość. W końcu to on był ziemskim opiekunem Syna Bożego. Maryja poucza:
Mój oblubieniec Józef zajmuje bardzo wysokie miejsce pomiędzy świętymi i książętami niebiańskimi, jednak
ani ty nie jesteś zdolna opisać jego wielkiej świętości, ani śmiertelnicy nie zdołają jej poznać, dopóki nie dostąpią
oglądania Oblicza Bożego. Dopiero wtedy, zdziwieni, zrozumieją tę tajemnicę i będą chwalić Pana. W dzień
ostateczny, gdy nastąpi sąd nad wszystkimi ludźmi, nieszczęśliwi potępieńcy będą gorzko płakali, że nie znali tego
potężnego i skutecznego środka zbawienia, jakim jest wstawiennictwo św. Józefa; będą żałowali, że nie używali tego
sposobu aby przebłagać sprawiedliwego Najwyższego. Nikt z dzieci świata nie zna przywilejów i łask, jakich Pan
udzielił memu świętemu oblubieńcowi, ani potęgi jego wstawiennictwa u Majestatu Boskiego i u mnie. Zapewniam
cię, moja ukochana córko, że jest on w niebie jednym z najbliższych powierników Pana i że wiele może zdziałać w
celu odwrócenia od grzeszników kar sprawiedliwości Bożej!
[…] We wszystkich potrzebach zwracaj się do niego i jego pośrednictwa, staraj się zjednać mu licznych
czcicieli, albowiem o cokolwiek mój oblubieniec prosi w niebie, tego Pan nie odmawia na ziemi. Wielkie i
nadzwyczajne łaski Pan przyrzekł udzielić ludziom przez pośrednictwo św. Józefa, byleby tylko ludzie chcieli z tego
skorzystać.
Objawione mi także zostały niektóre przywileje i łaski, które Bóg nadał św. Józefowi, a których człowiek
może dostąpić prosząc tego świętego o wstawiennictwo – zapisała czcigodna Maria z Agredy. Oto one:
1) Za przyczyną św. Józefa można otrzymać cnotę czystości i zwyciężać niebezpieczeństwa pokus zmysłowości.
2) Przez niego można dostąpić potężnej łaski wyzbycia się stanu grzechu i pojednania z Bogiem.
3) Za jego przyczyną można uzyskać łaskę Maryi i prawdziwe do Niej nabożeństwo.
4) Przez niego możemy dostąpić łaski szczęśliwej śmierci i opieki przeciw szatanowi w godzinę śmierci.
5) Złe duchy drżą, gdy słyszą imię Józefa.
6) Dzięki niemu można uzyskać zdrowie ciała i pomoc w różnych potrzebach.
7) Za jego przyczyną rodziny otrzymują błogosławieństwo potomstwa.
Autor: Paulina Wysocka
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EWANGELIA
Łk 9, 28b-36
Przez cierpienie – do chwały zmartwychwstania
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale
i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i
towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów,
stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie
wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich; zlękli
się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili gdy
odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym,
co zobaczyli.

Medytacja nad Słowem Bożym

Przemienienie Jezusa jest umocnieniem wiary uczniów w obliczu Jego męki i śmierci.
Zapewne doświadczenie Jego cierpienia będzie dla ich wiary czymś tak destrukcyjnym, że
trzeba ją umocnić ukazaniem Jego bóstwa, a nie wystarczą już nawet uzdrowienia,
wskrzeszenia, chodzenie po morzu, czego przecież byli naocznymi świadkami.
Przemienienie jest także ukazaniem wypełnienia się Starego Testamentu na osobie
Jezusa. Taką bowiem funkcję w tej scenie spełniają Mojżesz, twórca Prawa, i Eliasz,
najważniejszy
z grona proroków. To właśnie oni wskazują teraz na Jezusa jako na oczekiwanego przez
Naród Wybrany Mesjasza.
Do ich świadectwa dochodzi jeszcze jedno, najważniejsze: z obłoku, który jest
symbolicznym znakiem Bożej obecności, daje się słyszeć głos: „to jest mój Syn wybrany,
Jego słuchajcie!”
Wyłącznym zatem sposobem na poznanie Boga jest przyjście do Jezusa i wsłuchanie się
w Jego słowa. Tylko On bowiem zna drogę do domu Ojca. Przemienienie Jezusa wzywa
i nas do przemiany naszych serc.
ks. Wojciech Michniewicz

Intencje mszalne
Dzień

Godz.

16.03.2019
Sobota

1700
800

17.03.2019
II Niedziela
Wielkiego
Postu

1000
1200
1700

18.03.2019
Poniedziałek
19.03.2019
Wtorek
20.03.2019
Środa
21.03.2019
Czwartek
22.03.2019
Piątek

800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800
1700
800

23.03.2019
Sobota

1700
800

24.03.2019
III Niedziela
Wielkiego
Postu

1000
1200
1700

Intencja
1) + Tadeusz 33 r. śm.), Zofia Drankiewicz, Krystyna, Halina
2) + Janina Kapczyńska
Chrzest: Nikodem Wojciechowski
+ Andrzej Włodarczyk
+ Anastazja, Mieczysław Nowaczyk, Helena, Henryk Szymańscy
1) + Antonina, Walenty Potyrałowie, Edward Kurzawa
2) + Zbigniew Baranowski
3) w int. Aliny Wysockiej z ok. 80 rocz. urodzin
+ Jan Adamczak (1 r. śm.) oraz rodzice, Leokadia Klapiszewska
(11 r. śm.), Józef Klapiszewski
+ Zbigniew Piechocki oraz rodzice i dziadkowie
1) + Bronisław Małecki
2) + Kazimierz Walczak
Z podz. Za otrzymane łaski z pr. o Bł. Boże za przyczyną św. Józefa
dla Bartosza i Michała
1) + Józef Przybyszewski
2) + Leokadia Rychłowska
+ Leszek Kowalewski
1) + Andrzej Lesiński
2) + Władysław Szczepaniak (10 r. śm.)
W int. Parafian
1) + Pelagia Przybysławska
2) + Maria Terakowska
3) Grażyna Wawrzynowska (1 r. śm.)
W int. Parafian
1) + Maria Dutkiewicz
2) + Ireneusz Lewandowski
+ Małgorzata Matysiak
1) + Tomasz Kosicki (1 r. śm.)
2) + Pelagia, Seweryn Zobel, Feliceta, Marceli Fibikowscy i z pr. o
szczęśliwe rozwiązanie dla Kasi
3) + Marta (35 r. śm.), Feliks, Czesław Jastrzębscy
+ Andrzej Włodarczyk
+ Kazimierz, Pelagia Wesołowscy oraz rodzeństwo Irena, Jadwiga i
Tadeusz
+ Anna Konieczna
Chrzest: Kornelia Garbatowska
+ Gabriela Adamska

Ogłoszenia duszpasterskie
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Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa.
Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią,
musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.
Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu
znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VII SP we wtorek 19 marca br. o godz. 17.30
w salce katechetycznej.
We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny, patrona Kościoła. Na uroczystą Mszę Świętą z zawierzeniem mężczyzn, mężów i ojców
naszych parafii św. Józefowi zapraszam o godz. 17.00
Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych.
Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki po wieczornej Mszy św. Gorzkie
żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 16.00.
Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w przyszłą sobotę 23 marca br. Nauki
wygłosi dla nas ks. mgr Arkadiusz Ksycki, wikariusz w parafii pw. Św. Ducha w Rogoźnie.
Tradycyjnie w Wielkim Poście pragniemy przygotować na Święta Wielkanocne paczki dla
wielodzietnych i ubogich rodzin z naszej parafii. Przy ołtarzu bocznym wystawiony jest
kosz, do którego można składać trwałe produkty spożywcze, a także artykuły, które mogą
stanowić prezent świąteczny dla dzieci. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy. Także jako
jałmużnę wielkopostną można wrzucić ofiary do skarbony pod figurą Serca Pana Jezusa, które po
Wielkanocy zostaną przekazane wyłącznie na wykup recept dla ludzi ubogich z naszej parafii.
Tym zajmie się Parafialny Zespół Caritas.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed wieczorną Mszą św., a
Godzinki ku czci Nieokalanego Poczęcia NMP w sobotę przed poranną Mszą św.
Zapraszamy na katechezy o wierze i życiu skierowanych do osób dorosłych oraz młodzieży,
prowadzonych przez Drogę Neokatechumenalną, w każdy czwartek i niedzielę o godz. 18.00
w salce parafialnej.
Dzisiaj przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z
Misjonarzami. Zbiórka ofiar do puszek na potrzeby misji po każdej Mszy Świętej.
Rada Osiedla Konikowo zaprasza Seniorów do wspólnego wyjazdu pielgrzymkowego do
Lichenia w dniu 11 maja br. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Organizator p. Bielawska
tel. 608 533 896.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii, a szczególnie za zeszłotygodniowe ofiary na fundusz
remontowo-budowlany parafii, których zebraliśmy 2478,10 zł.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Niech Boże błogosławieństwo i życzliwość najbliższych towarzyszą wszystkim naszym
Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej Parafii. Na ropoczynający
się tydzień życzę błogosławieństwa Bożego. Szczęść Boże.

