Święty Józef
Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny
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.
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.
Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego
potomek, postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na
zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do
siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o spisie
ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku
imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i
Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef
pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim
Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma już żadnej
wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i
pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. Józefie w ostatnich
chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Może dlatego
tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.
Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W rzeczywistości był on
młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy
wizerunków Józefa w rzeźbie i w malarstwie.
Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do tak bliskiego życia z Jezusem i Maryją
Opatrzność wybrała męża o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół słusznie stawia św.
Józefa na czele wszystkich świętych i daje mu tak wyróżnione miejsce w hagiografii.
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Msze święte:
Każdej niedzieli o 14:00
St. Marguerita d'Youville,
85 Gloster Rd.
Lawrenceville, GA 30044
Pierwsza i Druga niedziela
miesiąca o godz. 19:00
"Mary Our Queen"
6260 The Corners Parkway,
Norcross, GA 30092
Spowiedź święta: 30 minut
przed każdą Mszą świętą.

Biuletyn: 15 marca 2015

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU B - LÆTARE

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna
Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Sakramentu w kaplicy wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św.
Jana Pawła II, patrona naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła
II proszę o modlitwę w intencji naszej wspólnoty, naszego Apostolatu.

5. Spotkanie z młodzieżą (która już przyjęła Sakrament
Bierzmowania) w niedzielę 15 marca po Mszy Świętej.
6. Dziękuję serdecznie księdzu Mirosławowi Stępień, za
poprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych.

******************************************************************************************************************

Intencje Mszalne

Niedziela, 15 marca 2015
Md'Y - 2:00pm + Maria Magdalena Marciniak
+ Barbara Sołdańska
++ Janina i Aleksander Rzędzian
Czwartek, 19 marca 2015 - Uroczystość Świętego Józefa.
Md'Y - 8:00pm + Zygmunt Komor i +Jóżef Komor.
Niedziela, 22 marca 2015
Md'Y - 2:00pm * Dziękczyna za dobre wyniki zdrowia, z prośbą o
opiekę Matki Bożej Częstochowskiej.
Niedziela, 29 marca 2015
Md'Y - 2:00pm + Z okazji urodzin za świętej pamięci Zosię Nowina
Konopka.
Niedziela, 5 kwietnia 2015
Md'Y - 2:00pm + Jan Zajkowski i zmarłych z rodziny Zajkowski.
Niedziela, 12 kwietnia 2015
Md'Y - 2:00pm + Edward Kurzępa w rocznicę śmierci.
OGŁOSZENIA
1. W każdy piątek zapraszam na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o
8:00pm i Mszę Świętą.
2. Nabożeństwo Gorzkich Żali w każdą niedielę o 1:40pm.
3. Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca. Msza Święta o
godzinie 8:00pm.
4. Trawamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania
naszej wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam
wszystkich do znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego

Sedecznie Bóg Zapłać
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarz do Ewangelii
Jezus rozmawiając z Nikodemem,
mówi mu o konsekwencjach wiary i
nie wiary w Boga. W życiu można
wierzyć lub nie wierzyć.
Współcześnie „nie wiara” staje się
coraz bardziej ,,modniejsza”. Ludzie
nie mają czasu dla Boga i Kościoła.
Jednak często nie zdają sobie
sprawy z konsekwencji tego
wyboru. Kto nie wierzy sam wybiera
potępienie. Jednak potępienie może
być tylko i wyłącznie indywidualnym
wyborem człowieka. ,,Bóg nie posłał
swojego syna na świat, po to aby
świat potępił, ale po to by świat
został przez niego zbawiony” (J 3,
17). Dlatego podejmując ważne
decyzje dotyczące naszej wiary,
pamiętajmy o tych słowach.
Jaka jest moja wiara?

