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Z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia św.
Józefa Patronem Kościoła Powszechnego (8 grudnia
1870 r.), Papież Franciszek wydał 8 grudnia 2020 roku
List Apostolski „Patris corde”, przez który pragnął
rozbudzić kult tego szczególnego Świętego. „W tym
świetle wydało się słusznym, aby uaktualnić Litanię
do Św. Józefa, zatwierdzoną w 1909 r. przez Stolicę
Apostolską, włączając do niej siedem wezwań zaczerpniętych z wypowiedzi papieży, którzy rozważali
różne aspekty patrona Kościoła powszechnego” –
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Litania do św. Józefa – tekst obowiązujący
od 1 maja 2021 r. przekład zatwierdzony
do użytku w Polsce
Kyrie eleison. / Christe, eleison. / Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.

Zmiany w litanii do św. Józefa
czytamy w komunikacie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów.
Nowe wezwania to: „Custos Redemptoris” (opiekun/
stróż Odkupiciela), „Servus Christi” (sługa Chrystusa), „Minister salutis” (sługa/szafarz zbawienia),
„Fulcimen in difficultatibus” (podpora/wsparcie
w trudnościach), „Patronus exsulum” (patron wygnańców/wykluczonych),
„Patronus
afflictorum”
(patron
strapionych/zasmuconych/
cierpiących), „Patronus pauperum” (patron ubogich/biednych).
Nowe wezwania w Litanii do św. Józefa pochodzą
kolejno z adhortacji Apostolskiej „Redemptoris
Custos” św. Jana Pawła II, z homilii św. Pawła VI z 19
marca 1966, z homilii św. Jana Chryzostoma do
Ewangelii wg św. Mateusza oraz z listu apostolskiego
Papieża Franciszka „Patris corde”.
[…] Natomiast nowy tekst łaciński jest obowiązujący
z dniem ogłoszenia, tzn. 1 maja 2021 roku” - wyjaśniono w komunikacie episkopatu Polski.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów pozostawiła konferencjom biskupów możliwość wprowadzenia do Litanii także innych wezwań,
którymi w ich krajach czci się św. Józefa.
Łukasz Sośniak SJ – Watykan

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
(Ciąg dalszy na stronie 2)
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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROK LITURGICZNY C/II
Słowo na niedzielę
Pwt 26,4-10

W życiu Jezusa jest wiele momentów, kiedy udawał się na pustynię,
aby nikt i nic nie zakłócało Mu modlitwy, spotkania z Bogiem. Pustynia
jednocześnie fascynuje i budzi grozę, ale przede wszystkim jest czasem
Rz 10,8-13
darowanym. Przeczuwali to wszyscy, którzy śladami swego Pana oddalaWyznanie wiary prowa- li się od wspólnoty i udawali na „pustkowie”, by szukać Boga.
dzi do zbawienia
Jeśli ten czas jest dostatecznie długi, w naturalny sposób pojawi się
Łk 4,1-13 Jezus przebywał głód. Zatęsknimy za świeżym chlebem i owocami, przyjaciółmi, pryszniw Duchu Świętym na
cem i wygodnym łóżkiem, pracą i pasjami, które pozostawiliśmy, bogacpustyni i był kuszony
twem, jakiekolwiek by ono nie było, władzą, bo zwykle gdzieś jakąś
mamy. Jezus pokazuje, że ponad wszystkimi ważnymi ziemskimi sprawami jest Ktoś doskonalszy i ważniejszy. To Jego Ojciec, z którym spotykał się na pustyni.
Przez okres Wielkiego Postu pozwólmy sobie choć na chwilę udać się na „miejsce pustynne”, by
w oddaleniu od codziennych zajęć spotkać Boga.
Wyznanie wiary ludu
wybranego

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
«W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał
grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą» (2 Kor 5,20-21).
Te słowa św. Pawła Kościół odczytuje
co roku na nowo, rozpoczynając w Środę Popielcową
okres Wielkiego Postu. W okresie wielkopostnym
Kościół pragnie w szczególny sposób zjednoczyć się
z Chrystusem, który posłuszny wewnętrznemu działaniu Ducha Świętego, na początku swej misji mesjańskiej udał się na pustynię i tam pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy (por. Mk 1,12-13).
U kresu tego postu Jezus był kuszony przez Szatana,
co zwięźle odnotowuje w dzisiejszym czytaniu liturgicznym ewangelista Marek (por. 1,13). Inni natomiast
— Mateusz i Łukasz — szerzej opisali tę walkę stoczoną przez Chrystusa z kusicielem na pustyni
i Jego ostateczne nad nim zwycięstwo: «Idź precz,

szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu,
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć
będziesz» (Mt 4,10).
Tak mówi Ten, «który nie znał grzechu» (2 Kor 5,21),
Jezus, «Święty Boży» (Mk 1,24).
Bóg «dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał
grzechu» (2 Kor 5,21). Przed chwilą usłyszeliśmy
w drugim czytaniu te zdumiewające słowa Apostoła.
Co one znaczą? Zdają się zawierać jakiś paradoks
i rzeczywiście tak jest. Jak mógł Bóg, który jest
świętością samą, «uczynić grzechem» swego jednorodzonego Syna, którego posłał na świat? A jednak
tak właśnie czytamy we fragmencie z Drugiego Listu
św. Pawła do Koryntian. Stajemy tu wobec jakiejś
tajemnicy, która w pierwszym momencie wydaje się
nam niezrozumiała, a jednak jest ona wyraźnie wpisana w Boże Objawienie.
Watykan 2000-03-12
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Henryk Szostakowski (od MOPR)
9:00 - +Otylia Krajewska (g.4)
12:00 - w dniu ur. Zofii dziękcz. za przeżyte lata z prośbą o Boże bł. op. Maryi
12:00 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g.24)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Heliodor Świacki, Zdzisław, z r.Świackich

7:30 - +Otylia Krajewska (g.5)
7:30 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g.25)
18:30 - +Marcin 1r. śm.
18:30 - +Irena, Lucjan, Grzegorz z r.Chmielewskich
i Andruszkiewiczów
7:30 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g.26)
18:30 - +Otylia Krajewska (g.6)
18:30 - +Jan, Marianna, Wincenty z r.Chilińskich

7:30 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g.27)
7:30 - za Andrzeja i jego rodz. Boże bł. op. Maryi
18:30 - +Otylia Krajewska (g.7).
18:30 - +Cezary i Feliks Maciejewscy 10m. po śm.
7:30 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g.28)

Do Kościoła świętego przez sakrament
Chrztu zostali przyjęci:

Anastazja Domysławska
Hugo Biały
Życzymy opieki MB Niepokalanej
w chrześcijańskim wzrastaniu.

Odeszli do wieczności:
+Maria Gościńska
+Henryk Olszewski

Zmarłych polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

7:30 - +Jolanta Klimowicz
18:00 - Nowenna do Maryi Niepokalanej
18:30 - +Otylia Krajewska (g.8)
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny oraz
1. +Marian i Józef Ćwikliński
7:30 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g.29)
7:30 - +Otylia Krajewska (g.9)
18:00 - Droga Krzyżowa
18:30 - za o. Jacka w dniu ur. o Boże bł. op. Maryi
18:30 - +Szymon Gabruś 20r. śm.
7:30 - +Irena Bobrowska
7:30 - +Stanisława, Czesław, Eugeniusz Makarewicz
18:30 - +Otylia Krajewska (g.10)
18:30 - +Józefa i Eugeniusz Popiel (g:30)
9:00 - +Ryszard Dębski 11m. po śm. (od brata Aleksandra
z rodz.)

9:00 - +Władysława Tarasiewicz 8m. po śm.
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Jasia w 4 ur.
12:00 - +Otylia Krajewska (g.11)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Edward, Czesława, Władysław z r. Bogdanowiczów

Zmiany w litanii do św. Józefa

(Ciąg dalszy ze strony 4)

Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy parafian i gości, polecając wszystkich opiece
Maryi i św. Józefa. W środę popielcową rozpoczęliśmy
okres Wielkiego Postu. Zachęcamy do składania przyrzeczeń trzeźwościowych i podjęcia postanowień. Chrystus tyle wycierpiał dla nas, a co my możemy ofiarować
dla Niego?
2. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątek
o godz. 18:00 potem msza św.; Gorzkie Żale w niedzielę
po mszy św. o godz. 9:00. Za udział w nabożeństwie
Gorzkich Żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Dzieci prosimy o przynoszenie podpisanych postanowień na serduszkach, które potem zostaną złożone
przy grobie Pana Jezusa i jednocześnie będziemy losować figurę Chrystusa, którą dzieci zabiorą do domu na
tydzień do następnej Drogi Krzyżowej. Rozważania Drogi
Krzyżowej poprowadzą przedstawiciele poszczególnych
grup, wspólnot z parafii: (II-DNNUJ, III-Domowy Kościół,
IV-Żywy Różaniec, V-Dzieci, VI-Młodzież, VII-Kapłani).
Możemy do skarbonki składać dobrowolne ofiary na
jałmużnę wielkopostną oraz na dekorację i kwiaty do
grobu pańskiego.
3. Papież Franciszek prosi abyśmy trwali na modlitwie w
intencji pokoju. Zapraszamy w tygodniu na różaniec w
języku polsko-ukraińskim o godz. 17:30 (czwartekpiątek 17:00). W dalszym ciągu możemy przynosić art.
żywnościowe, sanitarne, medyczne, ubrania, materace,
śpiwory itp. które zostaną przekazane na Ukrainę.
4. W tym tygodniu: nowenna o świętość kapłanów i nowe

powołania po patronem św. Andrzeja Boboli, którego 12
marca przypada 400. rocznica jego święceń kapłańskich.
Zapraszamy w tygodniu na godz. 18:00, piątek-sobota
17:45, a w niedzielę po Gorzkich Żalach. W czwartek rozpoczęcie nowenny przed uroczystością św. Józefa.
5. Spotkanie dla młodzieży do bierzmowania za tydzień
w niedzielę po mszy o 12:00. Spotkanie synodalne 15.III
po mszy wieczornej.
6. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 100zł. Za
tydzień Niedziela Ad Gentes – ofiary do puszek na cele
misyjne.
7. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS, a naszych
parafian oraz wspólnoty na wyznaczone dni adoracji
w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej miejscowości, który obecny
jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla
wszystkich rodzin. Plan adoracji i lista do zapisania się
jest wyłożona na ołtarzu św. Romualda. W czwartki są
Msze św. zbiorowe, aby polecać intencje z Nowenny do
Maryi oraz według potrzeby można zamówić własną.
8. Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z oferty
posiłków na wynos. Można również zgłosić się do pracy
w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły pod tel.
789190068.
9. 11-13.III rekolekcje biblijne - "Wyjdź Eliaszu, aby stanąć na
górze wobec Pana" (1 Krl 19,11). Zapisy w recepcji. 18-20.III
rekolekcje dla uczestników Mszy św. w rycie łacińskim.

P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, *
zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez
Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.
Modlitwa Papieża Leona XIII
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej
niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną
Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błaga-

my: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus
Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad
wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od
nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami
ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus
z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak
teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich
zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim
przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

