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EWANGELIA (J 3, 14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: Jak Mojżesz wywyższył węża na
pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy,
kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a
kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło
na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe
były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się
okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.
KOMENTARZ
Słyszymy dziś fragment Ewangelii św. Jana, w centrum którego stoi
krzyż. Na pierwszy rzut oka możemy być tym faktem zdziwieni, gdyż w
tekście owej perykopy, słowo krzyż nie pada ani razu. Tymczasem
właśnie ten sam fragment jest odczytywany w Kościele w święto
Podwyższenia Krzyża. Warto więc zastanowić się dlaczego. Wąż
miedziany, na którego patrzyli z wiarą Izraelici na pustyni, po ukąszeniu
przez jadowite węże, jest zapowiedzią krzyża naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa, przez który otrzymujemy dostęp do życia wiecznego

w społeczności zbawionych. Dziś, krzyż nie jawi się nam jako narzędzie
bestialskiej męki, lecz jako zwycięski oręż dźwigający nas ku życiu w
chwale. To wywyższenie Chrystusa na krzyżu jest znakiem i zadaniem,
jakie Bóg stawia przed nami. Nie da się przyjąć daru Bożego miłosierdzia
bez postawienia Boga w naszym życiu ponad wszelkie inne troski i cele,
jakie sobie stawiamy, bądź inni nam je stawiają.
Doskonale zdał sobie z tego sprawę Nikodem, który do Jezusa przyszedł
nocą. Każdy z nas potrafi zapewne odnaleźć i rozpoznać swą własną noc
i podążać do prawdziwego światła, którym jest Jezus. To dlatego
Nikodem przybywa do Pana nocą, by nam dać przykład szukania ratunku
w Bogu, gdy mroki naszych przewinień wydają się nie do rozproszenia.
Jezus sam stanie się światłem dla Nikodema. Chrystusowe światło
rozpraszając mroki jego dotychczasowej drogi, którą kroczył, uzdolniło
go do przyjęcia Jego orędzia i uznania w Nim zapowiedzianego
Mesjasza. I nam także potrzeba dziś pokory i wiary, aby dać się oświecić
przez tę światłość, która ogarnęła Nikodema i wywiodła go z mroku
niewiary i zatwardziałości. Wszystkie bowiem nasze grzechy i
nieprawości postawione w świetle krzyża, z którego króluje Chrystus,
zostają zgładzone. Jednak warunkiem koniecznym pozostaje spełnienie
pragnienia Jezusa: „Każdy kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu;
(…) zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane
w Bogu”.
Diakon Szymon
Rok św. Józefa - jubileuszowe kościoły stacyjne
Rok św. Józefa rozpoczął się 8 grudnia 2020 r. i potrwa do 8 grudnia
2021. W tym czasie – jak czytamy w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej
– „wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie
własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą”. Ten wyjątkowy rok
upamiętnia 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła.
Metropolita warszawski wydał dekret dotyczący Roku św. Józefa. Kard.
Nycz chce ożywienia kultu i nabożeństwa do św. Józefa. W tym celu
ustanowił na ten rok trzy kościoły stacyjne, te, którym patronuje
oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Zachęcił do modlitwy za
wstawiennictwem św. Józefa, odwiedzenia ustanowionych kościołów
stacyjnych, gdzie będzie można uzyskać odpust zupełny.
Jubileuszowe kościoły stacyjne:
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Jedną z najbardziej znanych warszawskich świątyń, którym patronuje św.
Józef jest kościół przy ul. Deotymy na Kole, w dekanacie wolskim. W
prezbiterium kościoła znajduje się fresk przedstawiający św. Józefa z
Dzieciątkiem, autorstwa prof. Józefa Sławińskiego.
Świątynia od marca 1987 roku jest otwarta przez całą dobę a w kaplicy
Najświętszego Sakramentu trwa nieustająca adoracja. Tam też ma swoje
stałe miejsce obraz św. Józefa pędzla Michaela Willmanna.
Św. Józefowi, Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny poświęcony jest
również kościół w Ursusie, przy ul. gen. Sosnkowskiego. Parafianie
modlą się w każdy poniedziałek o godz. 18.00 Nowenną do św. Józefa.
Cenią sobie jego wstawiennictwo zarówno w codziennych modlitwach
jak również w staraniach o dobrego męża czy dobrą żonę.
Kościół ku czci św. Józefa, Opiekuna Pracy znajduje się też w
Józefosławiu w dekanacie piaseczyńskim. Parafia już teraz zaprasza w
każdą środę przed wieczorną Mszą św. o godz. 18 na Nowennę do św.
Józefa połączoną z udzieleniem odpustu. Również w każdy 19 dzień
miesiąca oraz święta patronalne św. Józefa będzie można uzyskać w tej
świątyni odpust zupełny.
W Roku św. Józefa odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi
warunkami (spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieża)
oraz za spełnienie jednego z aktów pobożności:
- półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej „Ojcze Nasz”
- spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
- odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych
- codzienne powierzenie pracy opiece św. Józefa i modlitwę za
wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy i bezrobotnych,
odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu lub innej modlitwy w
intencji prześladowanych chrześcijan
- modlitwę do św. Józefa w dniach: 19 marca – uroczystość św. Józefa, 1
maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnik, 19 dnia każdego miesiąca
i jeden dzień w tygodniu poświęcony św. Józefowi
- modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore,
które nie mogą wyjść z domu, a także wszystkich, którzy z
usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu
- odmówienie dowolnej, poprawnie zatwierdzonej modlitwy lub
uczynienie aktu pobożności na cześć św. Józefa
Więcej o kościołach stacyjnych i warunkach odpustu można przeczytać
na: www.archwwa.pl
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Ogłoszenia
- Parafialne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się w przyszłą niedzielę
21 marca i potrwają do środy. Rekolekcje poprowadzi ks. Roman Tupaj
ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
- Dziś po Mszach św. rozdajemy zaproszenia na spotkanie dla mężczyzn,
które odbędzie się w piątek, 19 marca o godz. 20.15 w kościele.
Serdecznie zapraszamy wszystkich panów na to spotkanie.
- W piątek Droga krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o
godz. 17.45. W najbliższy piątek nie będzie Drogi krzyżowej dla
młodzieży.
- W piątek, 19 marca uroczystość św. Józefa. W Józefosławiu, w parafii
pod wezwaniem św. Józefa Opiekuna Pracy główna Msza św. odpustowa
o godz. 18.00. Z tej racji w najbliższy piątek można spożywać pokarmy
mięsne.
- W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 i 16.00 Msza św. dla dzieci, które
przygotowują się do I Komunii św.
- Wielki Post jest czasem szczególnej troski o biednych i potrzebujących.
Przy ołtarzu św. Anny wystawiony jest kosz, do którego możemy składać
dary żywnościowe oraz środki czystości. Jest również skarbona z
jałmużną wielkopostną.
- W zakrystii przyjmujemy ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Msza
św. w intencji ofiarodawców zostanie odprawiona w Wigilię Paschalną.
- W przyszłą niedzielę ofiary złożone na tacę, będą na potrzeby
związane z rozbudową domu parafialnego. Składamy serdeczne Bóg
zapłać za życzliwą pomoc.
- Zapraszamy do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia
Bożego w kaplicy Krzyża od poniedziałku do piątku o godz. 15.00.
- Do końca kwietnia można przekazać 1% podatku dochodowego na
rzecz organizacji pożytku publicznego. Na stojaku z prasą są ulotki
informujące, jak wypełnić formularz zeznania podatkowego PIT, poprzez
który możemy przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz naszej
parafialnej Caritas.
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