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Kiedy w ży iu krzyż ię spotka, kiedy iężko ędzie i,
ie ów igdy: już ie ogę, ale: Jezu, po óż i!

Ludzki krzyż
Na szyi wielu ludzi – ęż zyz i ko iet,
łody h i stary h – a złoty
lu
sre r y
łań uszku wisi krzyżyk. Dla
jed y h
to
tylko
ozdo a,
i
ie
z a zą a dekora ja,
oda,
przyzwy zaje ie, ale
dla i y h oszo y
krzyżyk
jest
przyz a ie
się do
swojej wiary, jest
z akie
hrześ ijańskiej
tożsa oś i, i h siłą i
o ro ą.
Nie
a
złowieka,
który ie dźwigał y
swojego ży iowego
krzyża. Ży ie o ar za
as róż oraki i iężara i – ś ierć liskiej
oso y, tragi z y wypadek,
horo a,
kale two, alkoholiz
ęża, prze o w
rodzi ie; ie o
iejszy i: rak pra y,
rak pie iędzy a ieżą e potrze y,
sa ot ość, zdrada, iepowodze ie w
za ierze ia h, pro le y wy howaw ze z
dzieć i, zawód iłos y... Krzyże staje

się rów ież o awa o
aj liższy h,
iepew ość jutra,
ieuprzej ość lu
złośliwość liź iego, jakaś wew ętrz a
trwoga zy ojaźń. Krzyż to rów ież
zwy zaj e
i
odzie e
iewygody, który h
z osze ie ie jest
łatwe.
Dojrzeć do swojej
ałoś i
Człowiek zęstokroć
al o odrzu a te
iężary,
al o
przyj uje
je
z
wielki
opore .
Stają e przed i
trud oś i zdają się
u zasa i po ad
jego siły – iężary ie
do
u iesie ia,
pro le y ie do rozwiąza ia, przeszkody
ie do prze r ię ia. Pod osi wtedy krzyk
do ie a i składa Bogu skargę a swoją
iedolę; zarzu a Boga, że go opuś ił, że
ie h e u po ó , że jest ie zuły;
ywa, że o raża się a Niego a długie
lata.
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"Jeśli kto h e pójść za M ą, ie h się
zaprze sa ego sie ie, ie h weź ie krzyż
swój i ie h M ie aśladuje" Mt ,
–
ty i słowa i Jezus ukazał złowiekowi
trud ą drogę, a którą tak iewielu h e
wejść, a jesz ze
iej h e ią wytrwale
podążać. Słowa te u wielu rodzą ra zej
sprze iw i u t. Dlatego też h iało y się
te iężar, zwa y krzyże , jaki przy osi
każdy dzień al o ezwzględ ie odrzu ić,
al o ie dotykają – przejść o ok, al o
zostawić za so ą, a awet przerzu ić a
udze ra io a. Ale zy oż a? Wielki
pisarz a jed o ześ ie iskup Józef I.
Kraszewski za hę ał:
Krzyż nieśmy z twarzą radosną i pogodną,
Z męstwem niezgiętym, ze źrenicą chłodną.
Każdy a swój krzyż
Każdy złowiek a swój oso isty krzyż,
który usi w ieść a swoją Golgotę –
i o prze iw oś i, i o sła oś i, i o
upadków. Bóg dają krzyż, daje rów ież
siły do jego dźwiga ia! Błogosławio y Ja
Paweł II powiedział: Zada ia, jakie Pa
Bóg stawia przed a i, są a iarę
każdego z as. Nie przekra zają aszy h
ożliwoś i.
Nie sposó prze ież odrzu ić włas ego
krzyża.
Ale
złowiekowi
potrze a
ogro ej siły wew ętrz ej, pokory i
służe oś i, a y te krzyż przyjąć ez
sprze iwu, ez u tu, ez prete sji. I ie
waż e, jak iężki jest to krzyż, jak oles e
przeży ia a i spiętrze ie przeszkód –
złowiek usi u ieć go przyjąć, au zyć
się z i o ować.
A y podołać iężarowi włas ego krzyża,
trze a się wpatrzyć w krzyż Chrystusowy.
Wzorować się a ) awi ielu iosą y
krzyż. O
iósł krzyż
adludzki
wysiłkie , a i o to ie skarżył się, ie
pró ował odrzu ić krzyża, ie u tował
się. Mi o ólu i ierpie ia wypeł ił wolę

swego Oj a. Gdy upadał – pod osił się,
gdy o dlewał – sił dodawał Mu
za ierzo y
el. W
ajtrud iejszy h
o e ta h trze a spojrzeć a Chrystusa
dźwigają ego krzyż, a y sa e u odkryć w
so ie
ową
o , która po oże
przezwy iężyć trud oś i, wytrzy ać ól,
z aleźć uś ie h wśród łez. Bo te , kto ie
h e przyjąć iężaru włas ego krzyża,
przegrywa swoje ży ie – i to do zes e, i to
wie z e. Bł. ks. Jerzy Popiełuszko
powiedział: Przez krzyż idzie się do
z artwy hwsta ia. I ej drogi ie a.
Odpowiedzią jest krzyż Chrystusowy
Człowiek dotk ięty óle , ierpie ie ,
iesz zęś ie , gdy u się zdaje, że już ie
da rady, ie podoła, staje przed Bogie i
pyta: Boże, dla zego
ie to spotkało? jak
długo to jesz ze potrwa? )a o
ie tak
karzesz? Ale ie słyszy odpowiedzi, której
Bóg udzielił już dwa tysią e lat te u!
Odpowiedzią a zaraze drogowskaze
jest Chrystusowy krzyż! Na droga h
ludzki h su ień, ieraz tak trud y h i tak
ardzo powikła y h, Bóg postawił wielki
drogowskaz, który ży iu ludzkie u adaje
kieru ek i ostate z y se s. Jest i krzyż
Pa a aszego Jezusa Chrystusa ł. Ja
Paweł II . Ludzki krzyż z ajduje swoje
rozwiąza ie w krzyżu Chrystusa. Te kto
to dostrzega, ie ła ie się pod iężare
włas ego, ży iowego krzyża, le z z
powodze ie
iesie go przez ży ie.
Od aleźć sie ie
Na włas ej drodze krzyżowej złowiek
od ajduje sie ie, dostrzega prawdę o
so ie, a jego ży ie
a iera
owej
perspektywy. Le z ie z ajdzie a i ie
dostrzeże tej prawdy, ie zrozu ie Bożej
iłoś i i ie wz o i się krzyżową oiarą
Chrystusa, gdy za rak ie u pokory, gdy
ie wywyższy swojego krzyża, gdy ie
powie Bogu: tak, przyj uję krzyż, który
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Częstym błędem popełnianym wobec ludzi
więtych jest umieszczanie ich na wysokim
piedestale (czasem niemal na równi z Bogiem).
W przypadku Józefa z Nazaretu na krytykę
zasługuje nie tylko ów piedestał, ale równie
wizerunek, który przez całe wieki był
niewła ciwie przedstawiany.
Dodatkową trudno cią jest ewangeliczne
ubóstwo ródeł, które mówią o tym, co Józef
czynił. Kolejną przeszkodą w zrozumieniu
wzniosłej tajemnicy oblubieńczej relacji Józefa i
Maryi jest fakt przyjmowany w tradycji ju od II
wieku, e Józef był mę czyzną w podeszłym
wieku (jak widzimy to czasem np. w tre ci
kolęd) - tak jakby przywilej młodo ci oznaczał
niebezpieczeństwo dla czysto ci dziewictwa
Maryi. Dlatego Józefa bardziej uwa ano za
opiekuna i protektora wobec Prawa Izraela ni
Oblubieńca Maryi. Tymczasem nie ilo ć
prze ytych lat, lecz jego wewnętrzna
doskonało ć - będąca owocem łaski doprowadziły go do prze ywania w czysto ci

y

oblubieńczej relacji z Maryją.
Imię Józef w języku hebrajskim znaczyŚ „niech
Bóg pomno y”ś „Bóg doda”. Dane o w. Józefie
zostały umieszczone w źwangelii Dzieciństwa
Jezusa, ukazującej jego ziemski początek i
jego Boskie pochodzenie. Wszystkie
wiadomo ci zawierają się w 12 wierszach
źwangelii. Nie są znane ani miejsce, ani data
urodzenia - choć według źwangelii Dzieciństwa
pochodził z rodu Dawidowego i pokolenia
Beniamina. Wykonywał zawód zwany po
grecku tekton, co tłumaczy sięŚ obrabiający
drewno, cie la, stolarz, a ogólnieŚ rzemie lnik,
robotnik. Maryja i Józef byli wybrani i
prowadzeni przez samego Boga, a ich wię
miło ci prawdziwego związku mał eńskiego
została tak opisana przez źwangelistów, by
nas pouczyć o pochodzeniu Jezusa z Maryi i
za „sprawą Ducha więtego”.
Józef, jako mą Maryi, jest głową więtej
Rodziny i po narodzeniu dopełni wobec
Dziecka powinno ci Prawa Bo ego, jakim było
obrzezanie. Nada Dziecięciu imię Jezus Jeshua, co znaczyŚ „Bóg, który zbawia”. Za
poleceniem anioła ucieka wraz z Maryją i
Jezusem do źgiptu, skąd powróci po mierci
Heroda i osiedli się w Nazarecie. Odpowied
12-letniego Jezusa, będąca pierwszym
ewangelicznym zapisem słów ZbawicielaŚ
„Czy nie wiedzieli cie, e powinienem być w
tym, co nale y do mego Ojca?”, odnowi w
Józefie wiadomo ć, e Jezus jest poczętym z
Ducha więtego i zrodzonym z Maryi Synem
Bo ym, a on jest według Prawa Izraela
„cieniem Bo ego Ojcostwa”.
Józef, jako Izraelita „z krwi i ko ci” oraz
człowiek wiary ukierunkowanej na Mesjasza,
jest znakiem zakończenia Starego Przymierza.
Zapewnia te jedno ć oraz ciągło ć Starego i
Nowego Testamentu. Dlatego - na wzór
Abrahama - widzimy go jako „człowieka
sprawiedliwego”, okazującego absolutne
posłuszeństwo Bogu. Mo na powiedzieć - za
bł. Janem Pawłem II - i „to, co uczynił Józef,
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zjednoczyło go w sposób szczególny z wiarą
MaryiŚ przyjął on jako prawdę od Boga
pochodzącą to, co Ona najprzód przyjęła przy
zwiastowaniu” (Redemptoris Custos, 4). Odkąd
Dziewica z Nazaretu wypowiedziała swoje
„Tak” wobec misji zostania matką Syna
Najwy szego, w yciu Józefa zaczęła się
rozgrywać dramatyczna walka sumienia i
posłuszeństwa wiary. Słowa aniołaŚ „Józefie,
nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej
mał onki, albowiem z Ducha więtego jest to,
co się w niej poczęło” - były jak blask
błyskawicy, rozja niający ciemno ci umysłu.
Zmaganiem wewnętrznym Józefa była więc
jaka „głęboka cena serca”, udzielona mu
wprost niewyobra alna łaska Boga. Apokryf
„Historia Józefa Cie li”, pochodzący z około IV
wieku, opowiada o mierci Józefa, która miała
nastąpić na rękach przyszłego Zbawiciela i dla
Niego samego była jakim przygotowaniem do
mierci na krzy u żolgoty.
Rola, jaką w. Józef odgrywał w Domu więtej

Rodziny w Nazarecie i ziemskim yciu Jezusa,
„dzieje się” dalej, choć dotyczy dzisiaj innej
płaszczyzny - w mistycznym yciu Jezusa,
które wcią trwa w Ko ciele. Zmieniają się
czasy i przychodzą coraz to nowe wyzwania, a
Ko ciół Chrystusowy poprzez następców w.
Piotra nieustannie przyzywa i wskazuje w.
Józefa jako „opatrzno ciowego wiadka i
Opiekuna Syna Bo ego w Jego zbawczym
posłaniu do wiata”. Nie sposób przecenić jego
wstawienniczej roli w kształtowaniu rodzin i
wspólnot chrze cijańskich, w wychowaniu
dzieci i szacunku do pracy, która mo e być
„wyrazem miło ci” (Jan Paweł II). Uczy nas, e
nie wolno dać się zniewolić lękom o przyszło ć
i zatracić nadzieję wobec bezrobocia czy
dechrystianizacji. Pomaga nam powierzać się
miłosierdziu Bo emu, miło ci miłosiernej, która
pochyla się i decyduje o losach
poszczególnych ludzi i całej ludzko ci.
W tradycji Ko cioła Józef jest patronem dobrej
mierci, towarzyszy nam na drogach „przej cia

- PROWAD)I KS. MARCIN
NIEDZIELA
17.03.2013

temat dnia: „ABY ZACHĘCIĆ DO WALKI O WIARĘ” (Jud 1,3)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze w. z kazaniem rekolekcyjnym
15.15 - żorzkie ale z kazaniem pasyjnym

temat dnia: PRAWDZIWA WIARA
PONIEDZIAŁEK
8.00 lub 18.00 - Msze w. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
18.03.2013
19.00 - nauka stanowa dla mę czyzn
WTOREK
19.03.2013

RODA
20.03.2013

temat dnia: KRYZYS WIARY
8.00 lub 18.00 - Msze w. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
19.00 - nauka stanowa dla kobiet
temat dnia: ROZWÓJ WIARY
8.00 lub 18.00 - Msze w. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
19.00 - nauka stanowa dla mał onków
W środę, na Mszach św., zbierana będzie kolekta rekolekcyjna.

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA:
w niedzielę: 15 min. przed Mszą w.,
poniedziałek, wtorek, roda: rano od godz. 7.30; wieczorem od godz. 17.30
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DLA D)IECI I MŁOD)IEŻY S)KOLNEJ:
wtorek i środa
- .
- od . do .
DLA DOROSŁYCH:
so ota, . - od .
iedziela, . - pod zas każdej Mszy św.
po iedziałek, . - od . do . oraz od . do
wtorek, . - od . do . oraz od . do .
środa, . - od . do . oraz od . do .

y

.

Prosimy skorzystać ze spowiedzi w powyższym czasie tak, aby od Wielkiego Czwartku móc
w pełni uczestniczyć w Triduum Paschalnym. W następnych dniach pełnimy dyżur w konfesjonale
tylko dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogli wyspowiadać się wcześniej!
Wielki Czwartek,
Wielki Piątek,

. - ra o ie a spowiedzi księża u zest i zą we Mszy św.
z ks. iskupe w katedrze ; po połud iu od . do .
. - od . do . ; od . do . oraz od . do .

NIEDZIELA PALMOWA (24.03.2013)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Msze w. z po więceniem palm
WIELKI CZWARTEK (28.03.2013)
18.00 - Msza w. Wieczerzy Pa skiej
20.00 - 22.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
WIELKI PIĄTEK (29.03.2013)
7.00 - do wieczornej liturgii - Adoracja Naj więtszego Sakramentu w ciemnicy
9.00 - Koronka do Miłosierdzia Bo ego i Droga Krzy owa
18.00 - Liturgia Męki Pa skiej (w czasie adoracji krzy a mo na zło yć ofiarę będącą owocem
wielkopostnych wyrzeczeń)
20.00 - 22.30 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
WIELKA SOBOTA (30.03.2013)
7.00 - 15.00 - Adoracja Naj więtszego Sakramentu
7.30 - Liturgia Godzin - tzw. ciemna jutrznia
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 - Po więcenie pokarmów na stół wielkanocny (do
wystawionych koszy będzie mo na zło yć ywno ć dla potrzebujących)
22.00 - Wigilia Paschalna i procesja rezurekcyjna (przynie ć wiece z okapnikami!)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (31.03.2013)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Uroczyste Msze w. W tym dniu nie ma nieszporów!
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (01.04.2013)
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 - Uroczyste Msze w. W tym dniu nie ma nieszporów!
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Einsiedeln, Lourdes, La Salete, Ars, Nevers, Paryż
Ń dzie :
ń dzie :
3 dzie :
4 dzie :
5 dzie :
6 dzie :

7 dzie :
8 dzie :
9 dzie :
Ń0 dzie :
ŃŃ dzie :

. 9.

– cena: 5

zł

21.00 wyjazd, nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Szwajcarii
Einsiedeln: Klasztor Benedyktynów z Sanktuarium Czarnej Madonny obiadokolacja,
nocleg w ok. Einsiedeln
niadanie, Ars: miejsce związane ze w. Janem Vianney, patronem księ y
proboszczów, obiadokolacja i nocleg w ok. Ars
niadanie, La Salette - Miejsce Objawień Płaczącej Pani Pojednawczyni
żrzeszników we francuskich Alpach Izerskich, wieczorne czuwanie w Bazylice,
procesja z lampionami, obiadokolacja, nocleg w okolicy La Salette
niadanie, Carcassone – krótki spacer po redniowiecznym miasteczku, przejazd do
Lourdes, obiadokolacja, nocleg w Lourdes
niadanie, Lourdes: Sanktuarium Pięknej Pani Niepokalanie Poczętej u stóp
francuskich PirenejówŚ Nabo eństwo Ró ańcowe, wieczorna Procesja Maryjna ze
wiecami, Kaplica żroty, żrota Massabielle, Bazylika Niepokalanego Poczęcia,
Bazylika Ró ańcowa, Procesja źucharystyczna, obiadokolacja, nocleg w Lourdes
niadanie, Nevers: Klasztor i grób w. Bernadetty, obiadokolacja i nocleg w ok.
Nevers
niadanie, Pary : Kaplica Cudownego Medalika, Katedra Notre Dame, Łuk
Triumfalny, Pola źlizejskie, rejs po Sekwanie, obiadokolacja i nocleg w ok. Pary a
niadanie, Pary : spacer po dzielnicy Montmartre ze słynną Bazyliką Sacre-Coeur,
Wie a źiffla, Luwr, obiadokolacja i nocleg w ok. Pary a
niadanie, Moguncja: zabytkowe miasto poło one nad Renem, romańska Katedra
pw. w. Marcina i Szczepana, Stare Miasto, obiadokolacja i nocleg w ok. Żrankfurtu
niadanie, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych

W cenie: (nieco wyższa od podanej na spotkaniu informacyjnym, ze względu na liczne prośby o
dodatkowy nocleg w drodze powrotnej i wyżywienie - w Niemczech).






komfortowy autokar, opieka pilota
ubezpieczenie KL i NNW Warta Travel do 10.000 euro
Ń nocleg w Szwajcarii (hotel, pokoje ń, 3 osobowe z łazienkami)
1 nocleg w Niemczech (hotel, pokoje 2, 3 osobowe)
7 noclegów we Francji, w tym: 6 noclegów w hotelu, Ń nocleg w Domu
Pielgrzyma (pokoje ń, 3 osobowe z łazienkami)
 9 niada , 9 obiadokolacji
Dodatkowo płatne: bilety wstępu, przewodnik po Luwrze, ok. 60 euro
BLIŻSZE INFORMACJE I ZAPISY DO 15 CZERWCA
(wraz z zaliczką 500 zł) w kancelarii lub bezpo rednio u ks. Proboszcza
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Na lek ji religii ksiądz pyta:
- Jasiu, gdzie ieszka Pa Bóg?
- U as w łazie e.
- Jasiu, o ty ówisz? Dla zego?!
- Bo odzie ie ra o a a wali do drzwi i krzy zy: Boże, jesz ze
ta jesteś?
Żarty ie poświę o e

1. w. Józef jest patronem robotników i ... (odp. w
gazetce)
2. W którą niedzielę Wielkiego Postu więcimy palmy?
3. Do którego z ziaren Pan Jezus przyrównuje
Królestwo Bo e (odp. w Mt 13)Ś
a) ziarnka maku
b) ziarnka pszenicy
c) ziarnka gorczycy
PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:

Odpowiedzi na pytania konkursowe
nale y oddać w zakrystii lub
w kancelarii, albo przesłać poczt
(mo na e-mailem) z dopiskiem:
Konkurs Religijny - do dnia
20.03.2013
SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI

Nagrodę w Ko kursie Religij y

ufu dował:

1. Autorem żorzkich ali jest ks.
Wawrzyniec Benik
2. w. Walenty „ustąpił miejsca” w
kalendarzu ko cielnym w. Cyrylowi i
Metodemu - patronom Europy.
3. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan
Jezus ustanowił sakrament źucharystii i
kapłaństwa.
Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza)
otrzymuje Marta Młynarczyk

Byto , ul. Piekarska
TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /
)ałatwia y wszelkie for al oś i
związa e z pogrze e
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe
 Posiada y włas e kre atoriu
 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e
PARAFIALNA INTENCJA
ie ie ki ertyikate jakoś i
ŻYWEŻO RÓŻA CA:
 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok
O dary Ducha więtego na czas
w kraju i zagra i ą
rekolekcji wielkopostnych w naszej parafii
BIURO C)YNNE:
oraz liczne i owocne w nich uczestnictwo.

c.d. ze str. 8
- Wieczno ć z Nim jest o wiele wa niejsza, ni
ten krótki czas, jaki mamy na ziemi. On
akceptuje cię, nawet gdy nie robi tego wiat –
mówi.
W 2009 r. renomowana firma bieli niarska
wybrała Kylie Bisutti na swoją modelkę spo ród
10 tys. kandydatek. Impulsem do porzucenia

"wymarzonej" pracy był komentarz jej 8-letniej
kuzynki, która – chcąc upodobnić się do
sławnej krewnej – zapowiedziała, e nie będzie
więcej je ć. Wtedy modelka u wiadomiła sobie
cię ar odpowiedzialno ci, jaki na niej
spoczywa. Bisutti zapowiada, e nie zrezygnuje
całkowicie z kariery modelki. Przy wyborze
ofert będzie się jednak kierować wiarą, tak aby

Posła ie św. A

y

Kylie Bisutti - popularna modelka znanej firmy
bieli niarskiej Victoria's Secret zrezygnowała z
kariery, po tym jak "odnalazła Jezusa".
Seksowna modelka stwierdziła,
e
pokazywanie ciała nie jest zgodne z jej wiarą.
Swoje ciało chce zachować tylko dla mę a.
- ycie dla Pana przynosi o wiele więcej
satysfakcji ni
dą enie do tego, by
zaakceptował cię wiat – takie przesłanie chce
przekazać młodym dziewczynom.
W tym roku 21-latka porzuciła pracę dla
renomowanej firmy po prze yciu nawrócenia,
gdy uwierzyła w Jezusa. W rozmowie z
chrze cijańskim portalem LifeTeen.com była

modelka wyra a nadzieję,
e młode
dziewczyny zrozumieją, i nie muszą za
wszelką cenę starać się sprostać
oczekiwaniom, jakie nakłada na nich
społeczeństwo i wiat mody. Przyznaje, e od
kiedy podjęła decyzję, by rzucić intratną pracę,
umocnił się jej związek z mę em i stała się
tak e bardziej zaanga owana w ycie Ko cioła.
W rozmowie z telewizją ABC News przyznaje,
e nie spodziewała się takiego zainteresowania
wokół siebie, po tym jak "odnalazła Jezusa" i
wycofała się z modelingu. Jestem szczę liwsza
i bardziej spełniona! – podkre la i apeluje do
młodych wierzących dziewczyn, aby próbowały
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Olimpia Kusik, l. 93
Henryk Le niewski, l. 81
Helena Odoj, l. 81
Janina Holeczek, l. 73
Władysław Białoskórski, l. 89
Halina Zarzycka, l. 80
Tomasz Czuba, l. 38
Teresa Macińska, l. 76
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