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Czym jest peregrynacja?
Peregrynacja to przede wszystkim okazja do wspólnej modlitwy za rodziny
i małżeństwa w parafiach wszystkich dekanatów naszej archidiecezji. Jej
centralnym punktem jest wieczorna Eucharystia i modlitwa przy ikonie
w pierwszym dniu peregrynacji w parafii, podczas której pragniemy
dziękować za sakrament małżeństwa i dar życia rodzinnego. Niech dla
wszystkich rodzin, jak zachęca nas Arcybiskup Marek Jędraszewski, „będzie
to czas modlitwy, czuwania i zatroskania, aby wszystkie one były coraz bardziej
Bogiem silne” (List Pasterski na Adwent 2021r.).
W Rok Rodziny wpisuje się także diecezjalny etap XVI Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego przez papieża
Franciszka. Dzieło peregrynacji ikony św. Rodziny w archidiecezji krakowskiej
stanowi więc również szczególną sposobność, aby modlić się za synod
i „wsłuchiwać się jako cały Lud Boży w to, co Duch Święty mówi do Kościoła”.

Naszą parafię Ikona Świętej Rodziny
nawiedzi 9 i 10 maja 2022 roku

a

ROK RODZINY
„...PILNA POTRZEBA WYSIŁKÓW I MODLITWY WYŁANIA SIĘ W INNYM PUKCIE
KRYTYCZNYM NASZYCH CZASÓW, JAKIM JEST RODZINA, KOMÓRKA
SPOŁECZEŃSTWA CORAZ BARDZIEJ ZAGROŻONA NA PŁASZCZYŹNIE
IDEOLOGICZNEJ I PRAKTYCZNEJ SIŁAMI GODZĄCYMI W JEJ JEDNOŚĆ, KTÓRE
BUDZĄ OBAWY O PRZYSZŁOŚĆ TEJ PODSTAWOWEJ I NIEZBYWALNEJ
INSTYTUCJI, A WRAZ Z NIĄ O LOSY CAŁEGO SPOŁECZEŃSTWA. POWRÓT DO
RÓŻAŃCA W RODZINACH CHRZEŚCIJAŃSKICH MA BYĆ SKUTECZNĄ POMOCĄ,
BY ZAPOBIEC ZGUBNYM NASTĘPSTWOM TEGO KRYZYSU...
Św. Jan Paweł II (List o różańcu świętym, nr 6)

DEKALOG DIALOGU
(w małżeństwie i nie tylko)
1.Pan Bóg pierwszy rozpoczął z Tobą delikatny dialog. Warto go
podjąć i rozwijać. Przykazanie miłości, ze szczególnym
uwzględnieniem słów: „będziesz miłował bliźniego jak siebie
samego” jest punktem wyjścia do dialogu.

2.Droga dialogu prowadzi poprzez odróżnianie, przede wszystkim w
sobie, uczuć od ocen i osądów oraz postaw od opinii i poglądów.
Warto rozróżniać je także w najbliższym człowieku po to, by go
lepiej rozumieć.
3.Bądź wrażliwy na współmałżonka (dziecko, rozmówcę).
Zaakceptuj go takiego, jakim jest. Radość w dialogu przynosi także
rozmowa o wspólnych radościach i osiagnięciach. Cieszcie się nimi!
4.Staraj się bardziej słuchać niż mówić, dzielić się sobą niż
dyskutować, rozumieć niż oceniać.
5.W myśl słów Małego Księcia, że mowa jest źródłem
nieporozumień, warto wzmaniać dialog słowny niewerbalnym,
uśmiechem, przytuleniem i innymi gestami, które dyktuje serce.
6.Trzeba zgodzić się na to, że napięcia pomiędzy Tobą a twoją
żoną (twoim mężem), czy innymi ludźmi będą się zdarzać. W
sytuacjach trudnych warto podejmować dialog wciąż na nowo, to
znaczy być gotowym do niego nawet wtedy, gdy zdaje się, że
zawodzi.
7.Nie próbuj prowadzić dialogu za wszelką cenę, zwłaszcza, gdy
Twój rozmówca tego wyraźnie nie chce. Bądź cierpliwy. Nie
rezygnuj! Czekaj!
8.Nie próbuj dialogiem zmieniać drugiej osoby, ale staraj się go
przede wszystkim poznać i zrozumieć.
9.Bramą dialogu nie jest pouczanie, ale wiarygodne świadectwo.
Kluczem dialogu jest zaufanie, zaś progiem przebaczenie.
10.Staraj się rozeznać w sobie, na ile kierujesz się autentycznie
bezinteresowną miłością, na ile zaś próbujesz wykorzystać dialog
do podporządkowania sobie drugiego człowieka.

19 marca 2021 roku papież Franciszek ogłosił Rok Rodziny,
który zakończy się obchodami Dziesiątego Światowego
Spotkania Rodzin w Rzymie 26 czerwca 2022 roku.
8 grudnia 2021 roku zakończył się Rok świętego Józefa.
Warto trwać przy św. Józefie, uczyć się być jego dobrym
oraz pojętnym uczniem w cierpliwości, otwartości serca
oraz akceptacji woli Bożej.

ROK ŚW. JÓZEFA
Litania do św. Józefa z nowymi
wezwaniami
Stolica Apostolska dodała siedem nowych wezwań w Litanii do
św. Józefa: Opiekun Odkupiciela, Sługa Chrystusa, Sługa
zbawienia, Podpora w trudnościach, Patron wygnańców,
Patron cierpiących, Patron ubogich.
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.
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,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
360p geselecteerd als afspeelkwaliteit
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.

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.

„Przybrany tata” wszystkich
chrześcijan
Rok poświęcony mężowi Maryi daje nam możliwość ponownego
odkrycia jego postaci i błagania, aby uchronił nas od błędów i nałogów,
wspierał nas w walce z mocami ciemności i pomagał nam pokonywać
przeciwności. Ten, który był przybranym tatą Jezusa, powinien być
uznawany za „przybranego tatę” wszystkich chrześcijan w każdych
okolicznościach naszego życia.
Wielką czcicielką św. Józefa była św. Teresa od Jezusa. Oto jej słowa:

„Wybrałam sobie za orędownika i patrona chwalebnego św. Józefa,
któremu się polecałam (...) Nie pamiętam, bym kiedykolwiek aż do
tej chwili prosiła go o jakąś rzecz, której by mi nie wyświadczył. Jest
to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi uczynił za
przyczyną tego chwalebnego Świętego. Z ilu niebezpieczeństw na
ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym, rzec można, dał Bóg
łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś
chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia,
dał władzę wspomagania nas we wszystkim. Chciał nas Pan przez to
zapewnić, że jak był mu poddany na ziemi jako opiekunowi
i mniemanemu swemu ojcu, który miał prawo Mu rozkazywać – tak
i w niebie czyni wszystko, o cokolwiek on Go prosi” (Księga życia
6,6).

UCZMY SIĘ POWIERZANIA SIĘ OPIECE ŚW. JÓZEFA, JAK
TO UCZYNIŁ JEZUS I NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA.

Obraz św. Józefa w naszej świątyni

Powyższy obraz przekazała do kościoła nasza parafianka p. Bożena
Sasińska. Został on umieszczony w specjalnym granitowym
obramowaniu w pobliżu ołtarza Chrystusa ukrzyżowanego oraz
podświetlony.

Ewangelie, które są głównymi źródłami o życiu św. Józefa, poświęcają
mu łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają tylko 14 razy. Sam
opiekun Jezusa nie wypowiada ani jednego słowa, które zostałoby
odnotowane przez autorów natchnionych. Mimo to swoim życiem uczy
nas wiary i zawierzenia Bogu we wszystkim, obrony życia i rodziny,
zachowania Bożych przykazań i odnajdywania zagubionego Boga.
Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.
O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam,
i prowadź nas na drodze życia.
Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę,
i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

Milczący Święty, mówiący czynami
Rok św. Józefa został ogłoszony w 2020 roku w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia NMP i potrwa do 8 grudnia 2021 roku.
Upamiętnia 150. rocznicę ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła
powszechnego. Św. Józef dzięki małżeństwu z Maryją stał się
opiekunem i wychowawcą Jezusa, czyli Jego ziemskim ojcem. Na
kartach Ewangelii nie pojawia się ani jedno słowo wypowiedziane przez
Józefa. To jego milczenie jest otwarciem serca na słuchanie słowa
Bożego. „Mąż sprawiedliwy”, który pozostał wierny wezwaniu Bożemu,
odegrał wyjątkową rolę w historii zbawienia. Bóg wybrał Józefa i
powierzył w jego ręce to, co miał najcenniejszego. Papież Franciszek
podkreślił, że ukochał Jezusa „ojcowskim sercem”.

W naszej parafii, od początku 2021 roku - w środę na Mszy
porannej – odprawiamy nabożeństwo do św. Józefa.

