
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto chodzi Jego drogami. (Ps 128)                 
Uzupełnij:  1. „Sercami … niech rządzi Chrystusowy pokój” 2. Imię autora tej Ewangelii   
3. Rodzice Jezusa chodzili co roku do … na Święto Paschy  4.   Rodzice szukali Jezusa 
wśród … i znajomych  5. Józef i Maryja to … ziemscy Jezusa   6. „Słowo Chrystusa niech 
w was przebywa z całym swym …”   7. Wszyscy, którzy … Jezusa, byli zdumieni 
bystrością Jego umysłu 8. Rodzice odnaleźli  Jezusa dopiero po … dniach  9. Maryja 

rzekła do Jezusa: „Synu, czemuś nam to …? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca 
szukaliśmy Ciebie” 10. Jezus im odpowiedział: Czemuście Mnie …? 11. Rodzice Jezusa 
odnaleźli Go w … 12. Rodzice nie … tego, co Jezus im powiedział 13. Matka Jego 
chowała wiernie te wspomnienia w swym … 14. Jezus został w Jerozolimie po 

skończonych uroczystościach, gdy miał lat  …  
- Najświętsza Rodzina była 
tylko jedna. Czy całe ludzkie 
rodziny mogą być święte? 
Kościół kanonizuje matkę, 
ojca, dziecko, małżeństwo, ale 
czy kanonizuje całą rodzinę? 
W rodzinie można być 
świętym pojedynczym. Trudno 
o całą rodzinę świętą, ale 
wystarczy,             że tylko 
matka jest święta, aby cała 
rodzina była wzruszającą 
rodziną dla innych. Wystarczy, 
by jeden tylko ojciec był 
święty, to ci gorsi w rodzinie 
mają przykład na całe życie. 
Wystarczy, by tylko dziecko 
było święte i na swój sposób 

oddziaływało na wszystkich. Jak ważny jest jeden święty w rodzinie. [Ks. Jan Twardowski].  

 
Kościół stawia Świętą Rodzinę jako wzór każdej rodziny chrześcijańskiej. Przede 
wszystkim dzięki uznawaniu najwyższej władzy Boga. W domu nazaretańskim Bóg jest 
zawsze na pierwszym miejscu, wszystko jest Mu poddane; niczego się tutaj nie pragnie 
ani nic się nie czyni poza Jego wolą. Cierpienie przyjmuje się w głębokim duchu wiary,          
w każdej okoliczności widzi się wypełnienie planu Bożego, nawet wtedy, gdy okrywa go 
tajemnica. Najbardziej twarde i przykre koleje życia nie zakłócają pokoju, bo na wszystko 
patrzy się w świetle Bożym; Jezus jest ośrodkiem miłości, Maryja zaś i Józef zwracają się 
do Niego zapominając o sobie, włączeni całkowicie w Jego posłannictwo. Kiedy życie 
jakiejś rodziny jest natchnione podobnymi zasadami, cały jego bieg jest uporządkowany: 
posłuszeństwo Bogu i Jego prawu: skłania dzieci do poszanowania rodziców, tych zaś do 
wzajemnej miłości i zrozumienia … Wszystko można pokonać i wszystko można znieść, 
kiedy w rodzinie wszyscy miłują się wzajemnie. … Jedyna miłość, która wytrwa mimo 
przeciwności … -  to miłość, która się opiera na miłości Boga.  [O. Gabriel od św. Marii 

Magdaleny, karmelita bosy Żyć Bogiem, t. I, str. 155].  MOJE POSTANOWIENIE: 
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Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój, Słowo Chrystusa niech w was 
przebywa z całym swym bogactwem. (Kol 3,15-16)     

    Łk 2,41-52                        

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, 
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 
został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w 
towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go 
w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. 
Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to 
uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: 
Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do 
mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi                      
i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te 
wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce                   
u Boga i u ludzi.                                         

Kościół przypomina nam dzisiaj Świętą Rodzinę: Jezusa, Maryję i Józefa. W dobie 
powszechnego kryzysu życia rodzinnego potrzebujemy nie tylko wzorca, ale przede 
wszystkim wstawiennictwa i uzdrowienia. Dlatego modlimy się przez orędownictwo św. 
Józefa o odpowiedzialnych mężów i ojców, którzy potrafią powściągać własne ambicje                  
i egoizm, aby służyć rodzinie. Prosimy Maryję o wstawiennictwo za kobietami, aby nie 
lękały się macierzyństwa. A Jezusa prosimy, aby uzdrawiał relacje między żonami                        
i mężami oraz rodzicami i dziećmi. [O. J. Kruczek OP, „Oremus” xii2003, s. 126].

 Ojciec Franciszek: «„Bóg nie jest obojętny! Dla Boga ludzkość jest ważna, Bóg 

jej nie opuszcza! Na początku nowego roku chciałbym, aby to moje głębokie 
przekonanie towarzyszyło życzeniom obfitego błogosławieństwa i pokoju, 
pełnym nadziei na przyszłość każdego mężczyzny i kobiety, każdej rodziny, ludu 
i narodu świata, a także szefów państw i rządów oraz zwierzchników religijnych. 

Nie tracimy bowiem nadziei, że w roku 2016 wszyscy będziemy, na różnych 
poziomach, mocno i ufnie zaangażowani w realizowanie sprawiedliwości i w 
działania na rzecz pokoju. Tak, pokój jest darem Boga i dziełem ludzi. Pokój jest 
darem Boga, ale powierzonym wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy są 
powołani do jego realizacji”. [Źródło: Oredzie Papieskie  8 XII 2015].                                                           
Jan Paweł II  - „Niedziela jest dniem świętowania dzieła Stwórcy i udziałem w Jego 

radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień zmartwychwstałego Pana i daru Ducha 
Świętego, to dzień nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień Kościoła, 
gromadzącego się w braterskiej wspólnocie na Eucharystii - uczcie Słowa    i Ciała 
eucharystycznego. Tak rozumiana niedziela staje się niejako "duszą" wszystkich dni, 
nadaje sens całemu naszemu życiu (por. Dies Domini 12). (z Listu Episkopatu Polski na Ndz. 
Świętej Rodziny 30 XII 2012)                                                                                                           

 

1 x x W  S  Y  I x x 
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8 x x x T R    H x x 
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12 Z  O  U  I   I x 
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 Stefan Kardynał Wyszyński - Obowiązki rodzicielskie – to najbardziej 

zaszczytne i trwałe osiągnięcie w życiu rodziców. Można być powołanym na 
wybitne stanowisko, można mieć wielką pozycję naukową czy polityczną, ale nie wolno 
zapominać, że jest się przede wszystkim matką czy ojcem. [Druga Kromka Chleba 28].  
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                          
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty.                                                                                 
II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 

mnie?" - Gdyby w naszych czasach zagubił się rodzicom po skończonych 

uroczystościach odpustowych dwunastoletni syn, to gdzie by go szukali? Zapewne nie w 
parafialnej świątyni, ale wśród odpustowych straganów. Dwunastoletniego Jezusa nie 
ciągnęło do straganów. On pozostał w świątyni, w domu Ojca a więc i swoim domu, wśród 
nauczycieli, znawców Bożego słowa. Ja też Go tam znajdę. On codziennie tam na mnie 
czeka, jakże często zagubionego w życiu … W świątyni Bożego słowa znajdę Jezusa.  -  

Wiele razy spotykamy się w masmediach z komunikatami o ludziach, którzy zaginęli,                        
z prośbą o pomoc w ich poszukiwaniach i odnalezieniu, o nawet najdrobniejszą 
informację, która mogłaby być przydatna w procesie poszukiwania zagubionej osoby.                                   
A przecież wiemy, że są osoby (często to my sami), których nikt nie szuka, choć w życiu 
się pogubili, błąkają się po manowcach, utracili cel życia. Oni też potrzebują pomocy. Ta 
pomoc jest szczególnie potrzebna, kiedy to pogubienie dotyczy ich relacji z Bogiem. Ileż 
bólu w sercu rodzi widok osoby duchowo pogubionej, dla której Pan Bóg stał się kimś 
obcym, dalekim, zbędnym w życiu. Jak wielka radość rodzi się w sercu, kiedy taka osoba 
odnajduje Boga, jednocześnie odnajdując samą siebie …  III. Oratio: Teraz ty mów do 

Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach,   rodzi  w tobie słowo. 
Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto chodzi 
Jego drogami. (Ps 128) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Błogosławiony, 
kto się boi Pana (Ps 128) [wg ks. Ryszard Stankiewicz SDS, 

http://www.modlitwa.com/modlitwa.html?c=22215].   KALENDARIUM cd.:                                                                                                                                                                      
31 XII – czw.  - Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Każdego dnia Kościół 

otwiera się na głębsze poznanie i przyjęcie Słowa, które „stało się ciałem i zamieszkało 
między nami”. W Nim wszechmogący Bóg stał się nam bliski. W Chrystusie, Bogu-
Człowieku, odkrywamy niepojętą wartość każdej ludzkiej osoby. Przychodzi, aby 
zgnębionym ukazać swoją miłość, aby szukać tych, co się zagubili, uzdrawiać chorych                       
i wszystkim dać nadzieję życia wiecznego. [O. J. Kruczek OP, „Oremus” XII 2003, s. 130, 134                      

i 137].   01 I 2016 – pt.  – Nowy Rok - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 
Maryi - Bóg nigdy nie był tak blisko człowieka, jak w łonie Tej, która Go urodziła – gdy 

nadeszła pełnia czasu, „przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. Będąc Matką 
Boga, Maryja jest także „w porządku łaski” Matką dla tych wszystkich, którzy do Niego 
należą. Wstawia się za nami, aby Chrystus – Zbawiciel, Książę pokoju – rodził się                               
w naszych sercach. Czy przyjmiemy Go, tak jak to uczyniła Ona?                           

02 XII – sb.  - Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupów i doktorów Kościoła - Jeśli dziś słowa św. Jana: „Każdy, kto nie uznaje Syna, 

nie ma też i Ojca, kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca”, nie budzą w nas zgorszenia                               
i bezradnego zdziwienia, to między innymi dzięki teologii dwóch wielkich doktorów 
Kościoła z Kapadocji – Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu (IV w.). … Jak wielkiej 
potrzeba miłości i wiary, aby na głos Boga objawiającego prawdę o sobie otworzyło się 
serce człowieka – [O. C. Binkiewicz OP, „Oremus”  - I  2004, s. 4 i 8].  

                                         OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

                   Niedziela Świętej Rodziny – 27  Grudnia 2015r.                                   

1. Kościół w dniu dzisiejszym kieruje nasze myśli do zacisza Nazaretańskiego Domu, 
gdzie wśród innych rodzin żyła Święta Rodzina – Jezus, Maryja i Józef. Szczególnie dziś, 

kiedy to rodzina i jej główne cele są zagrożone, kiedy próbuje się inaczej definiować 
pojęcie rodziny i małżeństwa, zechciejmy pamiętać o wszystkich rodzinach, zwłaszcza 
naszej parafii, aby były azylem pokoju i wzajemnej miłości.                                                              
2. W czwartek, 31 grudnia, w ostatni dzień roku kalendarzowego zgromadzimy się na 
wieczornej Eucharystii, aby dziękować Dobremu Bogu za cały miniony rok, a także 
przeprosić za wszelkie nasze niedociągnięcia. O godz. 18.00 rozpocznie się Msza św. , 

a po niej nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed wystawionym Najświętszym 
Sakramentem zakończone błogosławieństwem eucharystycznym. Tego dnia za publiczne 
odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy…” możemy zyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. Mimo naszego zabiegania znajdźmy czas, aby Bogu podziękować. 
3. W piątek rozpoczniemy Nowy 2015 Rok. Msze święte według porządku niedzielnego. 
Jest to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju. 

Możemy spożywać pokarmy mięsne. Jest to również I piątek m-ca. Z racji uroczystości nie 
będzie Mszy św. o Sercu P. Jezusa, niemniej jednak zachęcamy do Komunii św. pierwszo 
piątkowej wynagradzającej. Przypominamy, że 1 stycznia mamy obowiązek 
uczestniczenia we Mszy św.                                                              
4. W najbliższą sobotę, 2 stycznia, przypada I sobota m-ca. Tego dnia księża od godz. 

9.00 odwiedzą swoich chorych z comiesięczną posługą.                                                       
5. W następną niedzielę o godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna od 
Zespołu „Caritas” w intencji wszystkich Ofiarodawców darów serca na paczki 
świąteczne dla ubogich rodzin naszej parafii. Zapraszamy na nią zarówno 
Darczyńców, jak i wszystkich Obdarowanych.                                         
Dzień Nowego Roku kończy oktawę Narodzenia Pańskiego, a jednocześnie otwiera 

kolejny rok kalendarzowy. W tym dniu Kościół w szczególny sposób czci Maryję                               
w tajemnicy Jej Bożego macierzyństwa,                                                  

Życzymy nieustannego wzrastania w darze Bożego dziecięctwa, oby mieszkał w nas 

zawsze ten Duch, w którym możemy wołać „Abba, Ojcze”. Obyśmy w całym naszym 
życiu rozpoznawali zwrócone ku nam  łaskawe oblicze Ojca i mieli w sobie Jego 
pokój.     KALENDARIUM:                                                                                                                         
28 XII – pn. -  Czwarty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego, święto św. 
Młodzianków, męczenników -  Dzieci z Betlejem zostały zgładzone, aby mógł ujść                       

z życiem Zbawiciel świata. Płacz i ból ich matek stał się zapowiedzią płaczu i bólu Maryi, 
gdy Jej Syn umierał na krzyżu dla oczyszczenia nas z grzechów. W planach Bożych 
nawet śmierć może być błogosławiona w skutkach. [P. Bieliński, „Oremus” XII 2001, s. 119].                                   
29 XII – wt. -  Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego Pan Jezus jest światłością 

świata. To On nadaje sens historii. Jako chrześcijanie powinniśmy roznosić promienie 
Chrystusowego światła po świecie. Dzieje się tak, gdy żyjemy Ewangelią, gdy 
zachowujemy Boże przykazania, gdy motywem naszego postępowania jest miłość.   

30 XII – śr.  - Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - Pośród przemijającego 

świata należy szukać tego, co nieprzemijające. Prorokini Anna wskazuje nam  na Jezusa, 
który jest spełnieniem Bożych obietnic. On jest Zbawicielem, który każdego, kto w Niego 
uwierzy i przyjmie dar zbawienia, wyprowadza z ciemności grzechu i obdarza życiem 
wiecznym. 
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