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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14).

***

On, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci –
i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych,
i aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM
ku chwale Boga Ojca.

Flp 2,6-11
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HYMN
(na melodię Serdeczna Matko)

W każdym strapieniu
i o każdej porze
czuwa nad nami
Miłosierdzie Boże.
Kto Miłosierdziu
Bożemu zaufa,
wesprze go Pan Bóg
i modlitw wysłucha.
Kto Miłosierdziu
Bożemu zaufa,
wesprze go Pan Bóg
i modlitw wysłucha.
A gdy nam ciężko
jest w smutku godzinie,
balsam pociechy
wnet do serca spłynie.
I choćby wszystko
zdawało się klęską,
uciemiężony
stanie się zwycięzcą.
Więc uwielbiajmy
Miłosierdzie Boże
w każdym strapieniu
i o każdej porze.



\\

Telegram do św. Józefa
czyli triduum

odprawiane w jednym dniu
dla wybłagania szybkiego ratunku

(Modlitwy należy odmówić trzykrotnie
w ciągu dnia: rano, w południe

i wieczorem. Jeśli intencja jest bardzo
pilna, można je odmówić w ciągu trzech

godzin).

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość
Jezusa i Maryi, jaką oni żywią ku
Tobie. Ofiaruję Ci też uwielbienia,
hołdy wdzięczności i ofiary, jakie Ci
wierni złożyli przez wieki aż do tej
chwili. Siebie i wszystkich drogich
memu sercu oddaję na zawsze Twej
świętej opiece. Błagam Cię, dla
miłości Boga i Najświętszej Maryi
Panny, Twej Oblubienicy, racz nam
wyjednać łaskę ostatecznego
zbawienia i wszystkie łaski nam
potrzebne, a szczególnie tę łaskę ...
Pospiesz mi na ratunek, święty
Patriarcho, i pociesz mnie w tym
strapieniu. O święty Józefie,
Przyjacielu Serca Jezusa, wysłuchaj
mnie.

Ojcze nasz...
Zdrowaś, Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci
Przenajświętszą Krew, Serce
i Oblicze Twego Jednorodzonego
Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki
Najświętszej i Jej Przeczystego
Oblubieńca, świętego Józefa oraz
wszystkie skarby Kościoła świętego
na wyjednanie łaski ostatecznego
zbawienia i łask nam potrzebnych,
szczególnie tej ...

Święty Józef

Pismo Święte nie notuje ani jednej
wypowiedzi św. Józefa, ale wspomina
o nim wielokrotnie.
Ewangelista Mateusz podaje rodowód
Jezusa, wymieniając przodków Józefa,
począwszy od Abrahama (Mt 1,1-17).
Ewangelista Łukasz wymienia
przodków Józefa do Adama (Łk 3,23-
38).
Co ciekawe, św. Łukasz przypisuje
Józefowi pochodzenie od dziewiątego
syna Dawida, tzn. od Natana, podczas
gdy św. Mateusz – od dziesiątego, tzn.
od Salomona. Według niektórych
biblistów genealogia przedstawiona
przez św. Mateusza wylicza
przodków św. Józefa, natomiast ta
przedstawiona przez św. Łukasza –
przodków Najświętszej Maryi Panny.
W takim wypadku św. Józef byłby
rodzonym synem Jakuba, a zięciem
(synem adoptowanym) Helego
(zwanego w tradycji chrześcijańskiej
Joachimem), czyli ojca Najświętszej
Maryi Panny.
O św. Józefie czytamy w Ewangelii,
m.in. w opisie zwiastowania
Najświętszej Maryi Pannie (Łk 1,26-
27), ale i jemu samemu anioł Pański
zwiastował prawdę o narodzinach
Jezusa (Mt 1,18-25). Objawienie to
(jak i pozostałe, zresztą) św. Józef
miał we śnie.
Józef nie był ojcem Jezusa według
ciała, ale był nim według
żydowskiego prawa – jako małżonek
Maryi. I za ojca Jezusa uchodził (Łk
4,22).

A.M.

Ogłoszenia
Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej

W pierwsze piątki miesiąca od godz.
15.00 do Mszy Świętej wieczornej
w kaplicy ECCE HOMO trwa
adoracja Najświętszego
Sakramentu.

W każdą środę po Mszy Świętej
wieczornej odprawiane jest
nabożeństwo do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.

ZAPRASZAMY do Parafialnego
OddziałuAkcji Katolickiej.
Jeśli chcesz pogłębiać swe życie
duchowe, zrobić coś dobrego dla
innych – przyjdź do nas!

Zapraszamy na spotkania w pierwsze
środy miesiąca po wieczornej Mszy
Świętej lub prosimy o kontakt pod
numerem telefonu 12 283 19 10.

Sługą wiernym i roztropnym jest ten,
kto nie zaniedbuje pokuty

za wszystkie swoje przewinienia:
wewnętrznie przez skruchę,

a zewnętrznie przez wyznanie winy
i uczynki wynagradzające

św. Franciszek

__________________________________

Intencje
powierzone przez Ojca Świętego

Apostolstwu Modlitwy na marzec 2015
Powszechna: Aby ludzie prowadzący
badania naukowe stawiali sobie za cel
służenie integralnemu dobru człowieka.
Ewangelizacyjna: Aby coraz bardziej
uznawany był specyficzny wkład kobiety
w życie Kościoła.

***

Franciszkański Zakon Świeckich
serdecznie zaprasza
braci i siostry FZŚ

oraz wszystkich chętnych
do zapoznania się z działalnością
tej wspólnoty franciszkańskiej

na spotkania,
które odbędą się

8 marca oraz 19 kwietnia br.
bezpośrednio po Mszy Świętej,

rozpoczynającej się o godz. 10.00,
w klasztorze Ojców Bernardynów

w Alwerni.
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Pasta szpinakowa
(do pieczywa)

Składniki: 10 dag masła, 10 dag sera
żółtego, 20 dag miękkiego twarożku,
4 łyżki posiekanego, ugotowanego
szpinaku, sól, pieprz, zioła (wg uznania).
Wykonanie: Masło, twarożek, utarty ser
żółty, szpinak, przyprawy i zioła
wymieszać na jednolitą masę.

Monika

***

Fafik zauważył,
że jedni wymagają

więcej od siebie niż od innych,
drudzy –

więcej od innych niż od siebie,
a najmniej jest takich,

którzy traktują siebie tak jak innych
czy innych tak jak siebie.

Cierpienie Marty Robin

Dialog Marty z ojcem Finet:
– Ojcze, wie ojciec, że dziś czwartek?
– Tak, moje dziecko.
– Wie ojciec, że wieczorem...
– Tak, moje dziecko.
–- Ojcze, nie dam rady.
– Dasz, moje dziecko.
Zaczęło się to w roku 1930. Co
tydzień – od czwartku wieczorem do
niedzieli lub poniedziałku – Marta
uczestniczyła w Męce Chrystusa.
Traciła zmysły, jej stygmaty
zaczynały krwawić, a z piersi
wydobywały się jęki bólu. Będąc
doskonale zjednoczoną ze swym
Oblubieńcem, dzieliła z Nim także
Jego drogę do zmartwychwstania.
Może rodzić się w nas, będących
jedynie świadkami tak głębokiego
zjednoczenia z Bogiem, pokusa
myślenia o Nim jako surowym sędzim,
skazującym kochającego Go
człowieka na straszliwą kaźń. Jednak
to Bóg był pierwszym, który
przeszedł tę drogę – przyjął
niesprawiedliwy wyrok, na krzyżu
doświadczył poniżającej śmierci.
Marta mogła współuczestniczyć
w tym doświadczeniu tylko dlatego,
że Chrystus przyjął je jako pierwszy.
A uczynił to, bo pierwszy człowiek,
Jego ukochane dziecko, mając pełnię
życia, wybrało grzech, a więc i śmierć.
To nie Bóg skazał Martę na
cierpienie – Marta je wybrała z tego
samego powodu, z jakiego przyjął je
jej Mistrz: z miłości.

Z: Elżbieta Wiater,
Droga Krzyżowa z Martą Robin,

Kraków 2013

Dumka o Żołnierzach Wyklętych

Polsko!
Płaczesz, gdy zło wyklina Twoje Wierne

Wojsko.
Upomnisz się jak matka o synów swych.
Stoją w szeregu, na ich czapkach Orzeł

lśni:
Lalek, Rój, Uskok, Inka i całe Niezłomne

Wojsko...
Żołnierze Wyklęci jako pierwsi walczyli
po wojnie z reżimem komunistycznym
w Polsce. Na przekór jałtańskiej zdradzie,
walczyli o suwerenne państwo, o prawo
do normalnego życia, o honor żołnierski.
Dla większości z nich była to ta sama
walka, na podjęcie której zdecydowali się
w 1939 roku – walka o niepodległość
Ojczyzny. Zmienił się tylko wróg. Nie
poszli na żaden kompromis i zapłacili za
to cenę najwyższą. Ich rozstrzelane
i pohańbione ciała wystawiano na ulicach,
aby krzyczały, że taki będzie koniec
każdego, kto odważy się marzyć o wolnej
Polsce. Po latach walki z okupantem
niemieckim i sowieckim przyszło im
walczyć z rodzimymi komunistami,
którzy nie tylko ich mordowali
i torturowali, ale uczynili wszystko, aby
zhańbić ich po śmierci i w końcu skazać
na zapomnienie. Żołnierze ci nie mieli
prawa istnieć w narodowej pamięci. Przez
komunistów zostali nazwani
ŻOŁNIERZAMI WYKLĘTYMI, a sami
o sobie mówili: ŻOŁNIERZE SŁUSZNEJ
SPRAWY. Zbigniew Herbert napisał:
Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy.
Jeden z ubeków mówił: „zadaniem
naszym jest nie tylko zniszczyć was
fizycznie, ale my musimy zniszczyć was
moralnie w oczach społeczeństwa”. Nie
zabrakło więc i tych co zabijali słowem –
pisali oszczercze książki, reżyserowali
i kręcili tendencyjne filmy, rzeźbili
pomniki zbrodniarzy.

1 marca 1951 roku w warszawskim
więzieniu przy ul. Rakowickiej na
Mokotowie zamordowano strzałem w tył
głowy siedmiu członków ostatniego
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość” (WiN): prezesa
Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława
Kawalca, Józefa Batorego, Adama
Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola
Chmiela i Józefa Rzepkę. Mord ten jest
symbolicznym końcem działalności
ogólnopolskiej powojennej organizacji
niepodległościowej, wywodzącej się
z Armii Krajowej. A ustawą z 3 lutego
2011 roku ustanowiono dzień 1 marca
Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Gen. Leopold Okulicki
„Niedźwiadek” – ostatni dowódca Armii
Krajowej – w jednym ze swych rozkazów
pisał: „Wojna się nie skończyła [...].
Polska według rosyjskiej recepty nie jest
tą Polską, o którą bijemy się szósty rok
z Niemcami [...] walki z Sowietami nie
chcemy prowadzić, ale nigdy nie
zgodzimy się na inne życie, jak tylko
w całkowicie suwerennym, niepodległym
i sprawiedliwie urządzonym społecznie
Państwie Polskim [...]. Daję Wam ostatni
rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność
prowadźcie w duchu odzyskania pełnej
niepodległości Państwa i ochrony
ludności polskiej przed zagładą. Starajcie
się być przewodnikami Narodu [...].
W tym działaniu każdy z Was musi być
dla siebie dowódcą”.

Monika Bachowska
na podstawie:

Joanna Wieliczka-Szarkowa
Żołnierze Wyklęci – Niezłomni bohaterowie
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i trudzie, a zwłaszcza przez swoją
mękę i śmierć, że Bóg jest z każdym
człowiekiem w jego cierpieniu, że
sam to wielorakie cierpienie ziemskiej
egzystencji człowieka niejako
przyjmuje na siebie. Równocześnie
zaś Jezus Chrystus objawia, że to
cierpienie posiada odkupieńczą
i zbawczą wartość i moc: że w nim
przygotowuje się właśnie owo
„dziedzictwo niezniszczalne”, o jakim
mówi św. Piotr w swoim Pierwszym
Liście: „dziedzictwo, które jest
zachowane dla nas w niebie” (1P 1,4).
Prawda o Opatrzności zyskuje w ten
sposób, poprzez „moc i mądrość”
krzyża Chrystusowego, swe
definitywne znaczenie
eschatologiczne.

Katecheza z 11 VI 1986

*
Trzeba, aby pod Krzyżem na Kalwarii
znaleźli się wszyscy, którzy wierzą
w Chrystusa, szczególnie ci, którzy
cierpią z powodu swojej wiary
w Niego, Ukrzyżowanego
i Zmartwychwstałego, aby ofiara ich
cierpień przyspieszyła wypełnienie się
modlitwy samego Zbawiciela
o jedność wszystkich. Niech przyjdą
tam również ludzie dobrej woli, aby
w miłości mogli znaleźć zbawczy
sens własnego cierpienia i właściwą
odpowiedź na wszystkie swoje
pytania, ponieważ na Krzyżu
znajduje się Odkupiciel człowieka,
Człowiek boleści, który przyjął na
siebie cierpienia fizyczne i moralne
ludzi wszystkich czasów.

List apostolski Salvifici doloris

św. Jan Paweł II

W odwiecznym planie Bożym,
a z kolei w opatrznościowym
działaniu Bożym w dziejach
człowieka, wszelkie zło,
a w szczególności zło moralne –
grzech – zostaje podporządkowane
dobru odkupienia i zbawienia właśnie
przez krzyż i zmartwychwstanie
Chrystusa. Można powiedzieć, że
w Nim Bóg wyprowadza dobro ze
zła. Wyprowadza je poniekąd
z samego zła grzechu, którym było
cierpienie Niewinnego Baranka i jego
straszliwa śmierć na krzyżu jako
ofiara za grzechy świata. Liturgia
Kościoła nie waha się tu mówić:
o felix culpa.
Tak więc, na pytanie: jak pogodzić
zło i cierpienie w świecie z prawdą
o Opatrzności Bożej, nie możemy
odpowiedzieć w sposób definitywny,
nie odwołując się do Chrystusa.
Z jednej strony bowiem Chrystus,
Słowo Wcielone, potwierdza przez
swoje życie w ubóstwie, w poniżeniu

Współczesna
mistyczka i stygmatyczka

w mieście znaków

Cochabamba to ważny ośrodek
gospodarczy i uniwersytecki Boliwii
i miasto, które upatrzył sobie Bóg. Już
w XIX wieku ks. Jan Bosko
przepowiedział: „W górach Ameryki
Południowej, pomiędzy 15 a 20
równoleżnikiem, zostaną odkryte
wielkie bogactwa w postaci
minerałów i surowców, jednak
prawdziwe znaczenie będą miały nie
te ukryte w ziemi, lecz inne,
cenniejsze od złota, których bogactwo
rozciągnie się nie tylko na kontynent
południowoamerykański, lecz
również na cały świat, tak że oczy
wszystkich będą zwrócone na to
miejsce”. Podane przez Świętego
współrzędne odpowiadają
współrzędnym Cochabamba. Znajduje
się tam jedna z najwyższych na
świecie statui Jezusa Chrystusa –
Cristo de la Concordia. Oprócz tej
monumentalnej figury Pana Jezusa,
w Cochabamba znajduje się mała,
lecz niezwykła, gipsowa figurka
Zbawiciela. 9 marca 1995 roku kupiła
ją w sklepie z dewocjonaliami
mieszkanka Cochabamba – Catalina
Rivas. Gdy postawiła ją na domowym
ołtarzyku, z oczu figurki zaczęły
płynąć krwawe łzy. Wieść o tym
niezwykłym wydarzeniu obiegła cały
świat. Badania potwierdziły, że próbki
krwawych łez płynących z oczu
figurki zawierają ludzką krew i że
w samej figurce nie ma nic oprócz
gipsu. Niezwykły posążek znajduje
się dziś w jednym z kościołów
w Cochabamba.

Catalina Rivas to współczesna
mistyczka i stygmatyczka. Słyszy
i spisuje słowa Jezusa. Szczególnego
spotkania z Bogiem doznała jeszcze
przed zakupem opisanej wyżej figurki.
Otóż pewnego dnia (1994 r.), modląc
się pod krzyżem, odczuła pragnienie
całkowitego oddania się Jezusowi
i ujrzała niesamowite światło.
Przeszyło ono jej dłonie i stopy,
pozostawiając na nich krwawiące rany.
Odtąd na czole, dłoniach i stopach
oraz w boku Cataliny pojawiają się
stygmaty. Obdarowana tym
niezwykłym darem ma udział
w cierpieniach, jakich doznawał
Chrystus, konając na Krzyżu.
Świadkiem pojawienia się na ciele
Cataliny stygmatów (w pierwszy
piątek lipca 1996 r.) był – wcześniej
sceptyczny w kwestii przeżyć i pism
mistyczki – doktor Ricardo Castanion.
Jego oświadczenie przyczyniło się do
uznania doświadczeń Cataliny
i przekazywanego przez nią orędzia
za autentyczne.
Catalina ukończyła tylko szkołę
podstawową, niemniej jej teksty
zawierają głębokie treści teologiczne
i są zgodne z nauczaniem Kościoła.
Mistyczka z rozbrajającą szczerością,
przyznała, że nawet nie czytała Biblii
(„wstyd się przyznać, że dopiero teraz
zaczynam”). I „nagle zostałam
sekretarką Pana” – wyznaje. Słyszy
słowa kierowane do ludzi naszej
epoki – „aby ich zbudzić ze snu”,
gdyż: „Wieczna Miłość szuka dusz,
które mogą powiedzieć nowe rzeczy
o starych, dobrze znanych prawdach”.

A.M.


