
Św. Józef 
W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy 

polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. 

Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię 

wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa zajmują się 

wprawdzie bardzo żywo także apokryfy: 

Protoewangelia Jakuba (z w. II), Ewangelia Pseudo-

Mateusza (w. VI), Ewangelia Narodzenia Maryi  

(w. IX), Ewangelia Tomasza (w. II) i Historia Józefa 

Cieśli (w. IV), opowiadając o rodzinie Józefa, jego 

małżeństwie, pracy i śmierci; zbyt wiele w nich 

jednak legend, by można je było traktować 

poważnie. Niewiele mówią one także o latach 

dzieciństwa i wczesnej młodości Józefa. 

 

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. 

Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz. Ta jednak różni się zasadniczo od tej, 

którą nam przekazuje św. Mateusz. Już Julian Afrykański (w. III) wyraża zdanie, że jest to 

genealogia Najświętszej Maryi Panny. Św. Łukasz, który podał nam tak wiele szczegółów z 

Jej życia, mógł nam przekazać i Jej rodowód. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być 

synem Jakuba, a równocześnie adoptowanym synem Helego, noszącego także w tradycji 

chrześcijańskiej imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Tak więc genealogia 

przytoczona przez św. Łukasza wyliczałaby przodków Maryi rzeczywistych, a odnośnie do 

Józefa - jego przodków zalegalizowanych. Taka jest dzisiaj opinia przyjęta przez wielu 

biblistów. 

 

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał 

stolarstwem i pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył bardzo 

blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane i jarzma na woły. 

Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. 

III) nazywa Józefa stolarzem. 

 

Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według 

ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny 

małżonek Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec 

prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Tak go też 

nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej 

linii od króla Dawida, jak to zapowiadali prorocy. (…) 
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K O M E N T A R Z  D O  E W A N G E L I I …  

 
Dzisiaj  tak jak tamtego popołudnia w Samarii, Jezus przybliża 
się do naszego życia, w połowie naszej wielkopostnej drogi, 
prosząc nas tak jak Samarytankę: «Daj mi pić» (J 4,7). «Jego 
pragnienie fizyczne —mówi nam Jan Paweł II— jest znakiem znacznie głębszej 
rzeczywistości: ukazuje palące pragnienie aby zarówno kobieta, z którą rozmawia, jak i 
pozostali Samarytanie, otworzyli się na wiarę». 
 
Prefacja z dzisiejszej celebracji eucharystycznej mówi nam, że ten dialog kończy się 
zbawczą wymianą, w której Pan «(...) prosząc o wodę Samarytankę, już wzbudził w niej 
łaskę wiary, a jeśli chciał pragnąć wiary tej kobiety, to po to, by rozpalić w niej ogień 
Bożej miłości». 
 
To zbawcze życzenie Jezusa zamienione w “pragnienie” jest, dzisiaj również, 
“pragnieniem” naszej wiary, naszej odpowiedzi pełnej wiary na wszystkie wielkopostne 
zaproszenia do nawrócenia, do zmiany, do pojednania z Bogiem i braćmi, do jak 
najlepszego przygotowania się do przyjęcia nowego życia ożywionych przez zbliżającą 
się Paschę. 
 
«Jestem Nim Ja, który z tobą mówię» (J 4,26): to bezpośrednie i jawne wyznanie Jezusa 
na temat swojej misji, którego nie uczynił wcześniej przed nikim, pokazuje nam tak 
samo miłość Boga, która staje się bardziej poszukiwaniem grzesznika i obietnicą 
zbawienia, która nasyci obficie ludzkie pragnienie prawdziwego Życia. To tak jak, później 
w tej samej Ewangelii, Jezus ogłosi: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie,niech 
przyjdzie do Mnie i pije», jak rzekło Pismo: ‘strumienie wody żywej popłyną z Jego 
wnętrza’» (J 7,37b-38). Dlatego, Twoim obowiązkiem jest dzisiaj wyjśći powiedzieć 
ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział…» (J 4,29). 
 

Ewangelia: J 4, 5-42 



 

 

 

Z  O G Ł O S Z E Ń  P A R A F I A L N Y C H …    I N T E N C J E  M S Z A L N E  

 

 Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w Mszach 

świętych i nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób. 

Msze święte niedzielne sprawowane będą dodatkowo w Kaplicy 

Cmentarnej w tych samych godzinach co w kościele.  Dodatkowa Msza 

św. o godz. 8.30. Prosimy o stosowanie się do komunikatów osób liczą-

cych wiernych.  

 Zachęcamy do pozostania w domach i uczestnictwa w Mszach za 

pośrednictwem mediów. Z naszego kościoła transmitować będziemy 

Mszę świętą o godz. 9.30 oraz Gorzkie Żale o 15.00 za pośrednictwem 

Internetu.  

 Codziennie o godz. 20.30 będziemy odmawiali Różaniec w kościele 

bez udziału wiernych, w intencji osób chorych i całej służby zdrowia  

a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Prosimy o duchową łączność  

i odmawianie Różańca w naszych rodzinach. 

 Dzisiaj w biurze parafialnym można odebrać wpłacone pieniądze 

na pielgrzymkę do Górki Klasztornej, która została odwołana. Podobnie  

w planowanym terminie nie odbędzie się pielgrzymka do Lichenia. 

 W czwartek Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP, odpust 

parafialny. Zachęcamy do świętowania tego dnia i modlitwy  

w naszych rodzinach w intencji naszej wspólnoty parafialnej.  

 Bóg zapłać za składane ofiary na cele kościoła. 

 NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE: 

o Droga krzyżowa w piątki o 17.30 i 20.00.  

Nie ma nabożeństwa dla dzieci. 

o Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym w niedziele o 15.00. 

 SPOTKANIA FORMACYJNE wspólnot działających przy parafii 

czasowo odwołane. 

PONIEDZIAŁEK 
 

16.03.2020 

07.15 + za żonę Joannę (3 r. śm.) 

17.00 Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II o Boże błog. i potrzebne łaski dla parafii 

18.00 + za Stefanię Brylowską oraz o łaskę zdrowia dla Pauliny 
WTOREK 

 
17.03.2020 

07.15 + za rodziców Annę i Antoniego 

17.00 

1) + za Irenę, Bernarda, Jana, Gerarda i Halinę Plichta, Huberta Kreft oraz Alfonsa 
Kołodzińskiego 
2) + za Józefa Szmidt, siostrę Eugenię, Teresę oraz rodz. z obojga stron 

18.00 
1) + za ojca Konrada, Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące 
2) + za Bogdana Müller (3 r.  śm.) i zm. z rodziny 

ŚRODA 
 

18.03.2020 

07.15 + za dziadków z obojga stron  

17.00 
1) Za nieprzyjaciół Kościoła świętego, bluźnierców i zatwardziałych grzeszników 
2) O Boże błog., dary Ducha Świętego dla taty Józefa z okazji urodzin 

18.00 
1) + za Przemysława oraz o łaski dla sąsiadów  
2) W int. Kręgu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

CZWARTEK 
Uroczystość 
Św. Józefa 
19.03.2020 

 

07.15 1) + za zm. z rodzin Szczypior i Dejk                  2) O zdrowie i Boże błog. w rodz. Pp. Stolc 

09.30 
1) + za rodziców Józefa i Annę Klasa 
2) W int. członków Apostolstwa Dobrej Śmierci 

16.00 
1) + za męża (5 r. śm.) oraz zm. z rodziny Czerwińskich i Jalowskich              
2) + za Kacpra (2 r. śm.) 

18.00 1) Za parafian                                         2) + za Ewę Żołnowską 
PIĄTEK 

 
20.03.2020 

 

07.15 Do Dworu Niebieskiego o umocnienie, siły i zdrowie 

17.00 1) + za Czesława Poleskiego              2) + za Huberta Hirsz (gregorianka) 

17.30 Droga krzyżowa dla dorosłych 

18.00 1) + za Pawła Sochę   2) + za Jana Węsierskiego, rodziców z obojga stron, rodzeństwo 

20.00 Droga krzyżowa dla młodzieży i pracujących 
SOBOTA 

 
21.03.2020 

07.15 
1) + za Jacka Wrońskiego (rocz. urodzin) 
2) Do Dworu Niebieskiego o umocnienie, siły i zdrowie 

17.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki 

18.00 
1) + za Jacka Wrońskiego i zm. z rodziny                      
2) + za Piotra Narlocha i rodziców 

IV 
NIEDZIELA  
WIELKIEGO 

POSTU 
Laetare 

22.03.2020 

07.30 
1) + za Piotra i Helenę Płotka                    
2) + za Stefanię Ćwikałowską (rocz. urodzin) i ojca Brunona  

08.30 O zdrowie i Boże błog. dla męża Grzegorza i synów Piotra i Roberta 

09.30 
1) + za Annę i Władysława Szwaba, Jerzego i zm. z rodziny Szczesnych 
2) + za Huberta Hirsz (gregorianka) 

11.00 
1) + za Jana i Martę Pettke 
2) Z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny w dniu 60 urodzin Bożeny 

12.15 
1) + za Pelagię Arendt (r. śm.)                       
2) + za męża/ojca/dziadka Wojciecha Ropel 

15.00 Gorzkie Żale 

18.00 
1) + za Elżbietę, Józefa Kaszuba, Krystynę Burkiewicz, Barbarę Rychert-Formela 
2) Do Dworu Niebieskiego o umocnienie, siły i zdrowie 


