
    Błogosławiony, kto się boi Pana [Ps 128]        

UZUPEŁNIJ: 1. Jezus, gdy miał lat ... odłączył się od rodziców i pozostał w świątyni 
2.Józef i Maryja szukali Jezusa miedzy ... i znajomymi  3. Rodzice uszli ... drogi zanim się 
zorientowali, że Jezus z nimi nie wraca 4.Co roku obchodzono ... Paschy    5. Odnaleźli 
Jezusa dopiero po ... dniach  6. Kiedy ... po uroczystościach Jezus został w świątyni                
7. Maryja rzekła do Jezusa: „Oto ojciec Twój i ja z bólem ... szukaliśmy Ciebie” 8. Miasto 
pielgrzymowania 9. Józef i Maryja to ... Jezusa 10. Pielgrzymowanie do Jerozolimy było... 
świątecznym 11. Jezus siedział miedzy nauczycielami i zadawał ... 12. Jezus powiedział „ 
... być w tym, co należy do mego Ojca” 13. Wszyscy, którzy... Jezusa, byli zdumieni 

bystrością Jego umysłu 
Są dwie rodziny: Rodzina 
Święta z Panem Jezusem, 
Matką Boską i świętym 
Józefem i nasza rodzina                   
z mamusią, tatusiem, 
babcią…  Te rodziny mogą się 
czasami odwiedzać. Kiedy 
przychodzimy do kościoła, 
spotykamy się z Jezusem, 
Maryją i świętym Józefem. 
Oni też nas odwiedzają, tylko 
ich nie widzimy. Przychodzi 
Pan Jezus z choinkami, 
Maryja z dobrymi rękami, 
święty Józef z gwiazdami – 
przychodzą z najświętszą 

wizytą.                               
Najświętsza Rodzina – rodzina najbliższa Bogu. Chyba tak ją można najprościej nazwać. 
Maryja i Józef szli z Jezusem, tak jak inne rodziny, do świątyni, aby „pierworodne dziecię 
płci męskiej ofiarować Panu”. Posłuszni tak jak wszyscy, prawu Boskiemu i ludzkiemu. 
Tak samo jak inni ubodzy ludzie nieśli tylko dwa gołębie  w ofierze.  
Żadna nasza ludzka rodzina nie jest tak bliska Bogu. Przecież Jezus był Mesjaszem,                    
a Matka Boża – niepokalanie poczęta. Czy jednak nie wzrusza nas, że do tej niezwykłej 
tajemnicy – tajemnicy rodziny zjednoczonej z Bogiem – przybliża to, co najbardziej zwykłe, 
i to z Nią łączy ? – Kiedy Najświętsza Rodzina żyła na ziemi, nie różniła się na pozór od 
innych  rodzin. Nie była  ani celem świętych pielgrzymek, ani widowiskiem dla ciekawych 
gapiów. Była jedną z wielu.  Tyle zwykłych rzeczy łączy nas z Najświętszą Rodziną. Dom, 
stół, chleb, mleko, owoce. Wszelkie troski dnia powszedniego. To co najbardziej zwykłe, 
przyjęte z myślą o Bogu – zbliża nas do tajemnicy rodziny zjednoczonej z Bogiem.  

[x. Jan Twardowski]  Żyjmy na wzór Rodziny z Nazaretu, pokornie 

                             wsłuchując się w Głos Boga i pełniąc Jego wolę. 
MOJE POSTANOWIENIE: Będę zwyczajnie żyć dniem codziennym – jak Święta 

Rodzina … 
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 Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego                       

(Dz 16,14b)     Łk 2, 41-52                

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, 
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 
został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając,             
że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy 
Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, 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, czemu nam to 
uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie". Lecz on im 
odpowiedział: "Czemu Mnie szukaliście? 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 sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach                
i w łasce u Boga i u ludzi. - Kościół przypomina nam 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" XII 03, s. 126];

 Ojciec Franciszek  -  … Bóg jest dobrym Ojcem, a my wszyscy jesteśmy braćmi -  ta 

prawda leży u podstaw chrześcijańskiej wizji rodzaju ludzkiego, gdyż bez braterstwa, 
którym obdarzył nas Jezus Chrystus, nasze wysiłki na rzecz bardziej sprawiedliwego 
świata mają krótki oddech i nawet najlepsze projekty mogą stać się strukturami bez 
duszy. - Dlatego moje życzenie dobrych Świąt Bożego Narodzenia są życzeniami 
braterstwa. Braterstwa między ludźmi każdego narodu i kultury. Braterstwa między 
ludźmi różnych idei, ale zdolnych do wzajemnego szacunku  i słuchania drugiego. 
…Wszyscy jesteśmy braćmi w człowieczeństwie! … - W rodzinie „między braćmi                    
i siostrami różnimy się jeden od drugiego i nie zawsze się dogadujemy, ale łączy nas 
nierozerwalna więź, a miłość rodziców pomaga nam się miłować”. - To samo odnosi się do 
rodziny ludzkiej, ale tutaj to Bóg jest „rodzicem”, fundamentem i siłą naszego 
braterstwa…- Niech małe i wychłodzone Dzieciątko, które kontemplujemy dziś w żłobie 
chroni wszystkie dzieci na ziemi i każdą osobę kruchą, bezbronną i odrzuconą. Obyśmy 
wszyscy mogli otrzymać pokój  i pocieszenie z narodzin Zbawiciela, a czując się 
miłowanymi przez jedynego Ojca Niebieskiego spotkali się ponownie i żyli jak bracia! [z 
Orędzia Bożonarodzeniowego"Urbi et Orbi"   25.12.2018];                                    
św. Jan Paweł II - Jezus z Nazaretu jest członkiem wielkiej rodziny ludzkiej poprzez 

naród, do którego bezpośrednio przynależy. Jest synem Izraela, wybranego przez Boga 
ludu Starego Przymierza. Jezus rodzi się pośród tego ludu, wzrasta w jego kulturze i 
religii. … zachowuje zwyczaje i obyczaje swego środowiska. [Watykan, 4 lutego 1987]                  
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Stefan Kardynał Wyszyński – Ze wszystkich tytułów, jakie nadajemy Matce 

Najświętszej, ten jest najwspanialszy: Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiona 
Maryja, Matka Niemowlęcia i Matka wielkiego, mistycznego Chrystusa. [Kromka chleba, s. 5]. 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE DUSZPASTERZY  PARAFII ŚW. STANISŁAWA BM :                    
Nowy rok każdorazowo wzbudza w nas uczucie niepewności, ale również nadzieję,                         
że będzie on lepszy od poprzedniego. Nadzieję tę często wyrażamy w życzeniach 
noworocznych. Pozwólcie, Najmilsi, że na progu Nowego Roku Pańskiego 2019                                 
w imieniu własnym i wszystkich kapłanów pracujących w tutejszej Parafii, od ołtarza 
Chrystusowego złożę Wam życzenia:                        
- Niech Chrystus Pan, Wczoraj i Dziś, Początek i Koniec, do którego należy czas                             
i wieczność, błogosławi każdej i każdemu z Was i waszym Rodzinom,                           
szczególnie dzieciom, młodzieży i wszystkim chorym; niech niesie umocnienie 
nadziei i wiary wszystkim strapionym i zalęknionym o swoje jutro;                                                              
niech umacnia nas we wzajemnej miłości, abyśmy promieniowali nią na co dzień;               
niech obdarza nas swoimi łaskami z nieba, a wśród nich tak potrzebnym zdrowiem 
duszy i ciała oraz pokojem, byśmy żyli we wzajemnej zgodzie, szacunku,                           
ciesząc się jednością naszych rodzin; niech Boża Rodzicielka wyprasza nam obfite                    
Boże błogosławieństwo, a przemożne orędownictwo i  wstawiennictwo naszych 
Świętych Patronów towarzyszy nam każdego dnia. Święta Boża Rodzicielka – nasza 
Elekcyjna Królowa – niech wyprasza u Syna Swego wszelkie łaski! Niech Pan 
umacnia nas, abyśmy szli i głosili Dobrą Nowinę  wszędzie tam, gdzie On nas pośle! 
Niech Pan nas błogosławi i strzeże przez wszystkie dni Nowego Roku!   

  Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                       

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował  go 
dla ciebie Duch Święty; II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: "Co Bóg 

mówi do mnie?"…- Człowiek, aby godnie żyć, potrzebuje nie tylko czystego 

powietrza czy wody, wielkich połaci terenów zielonych. On potrzebuje też zdrowej, silnej 
rodziny, potrzebuje mamy i taty, siostry i brata, dziadka i babci, wujka i cioci. ...                                  
Św. Łukasz  przypomina jak wiele zyskuje u Pana ten, kto dba o zdrowe, dobre rodzinne 
relacje, kto szanuje ojca, respektuje prawa matki, nie wykorzystuje siły, aby zapanować 
nad innymi domownikami. Stara się nikogo nie zasmucać, nikim nie pogardzać, być 
wyrozumiałym. On może liczyć na odpuszczenie grzechów, wysłuchanie w czasie 
modlitwy, radość z dzieci … - Czy ja dbam o swoją rodzinę, o jakość relacji, które w niej 
występują? ... - czy moi bliscy dzięki mnie czują się bezpieczni, zaakceptowani, a nade 
wszystko kochani? ... Pan Bóg w mojej rodzinie Obecny  tylko od święta, czy to Ten, który 

jest zawsze w centrum?... -  ... Ten dzień cały będzie dla mojej rodziny.                                  
III - Actio/oratio -  ... Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo.... Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Szczęśliwi, którzy 
mieszkają w Twym domu (Ps 84) -  IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj  w różnych porach dnia: 
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują ufność w swym sercu -    

[patrz: ks. R. Stankiewicz SDS - Katolik];  KALENDARIUM:  31. XII. – pn. – wsp. św. 
Sylwestera I, papieża – Sylwester wstąpił na tron papieski  w 314 r. Zasiadał na nim  

przez 21 lat. … Za  Jego pontyfikatu odbył się I sobór powszechny w Nicei (325). Przyjęto 
tam m.in. wyznanie wiary, które recytujemy w czasie Mszy świętych oraz ogłoszono 
dogmat o boskości Syna i Jego równości z Ojcem. Ujednolicono obchodzenie świąt 
Wielkanocy w całym Kościele. Zm. 31 XII 335 r.      

   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                 

.                             NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY    

                            30 GRUDNIA 2018     

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.  31 grudnia, to ostatni dzień roku kalendarzowego. Zgromadzimy się jutro na 
wieczornej Eucharystii, aby dziękować Dobremu Bogu za cały miniony rok, a także 

przeprosić za wszelkie nasze niedociągnięcia. O godz. 1800 rozpocznie się Msza św. ,                    
a po niej nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne przed wystawionym Najśw. 
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.  Jutro kancelaria parafialna jest nieczynna.                              
4.  We wtorek rozpoczniemy Nowy 2019 Rok. Msze święte według porządku 

niedzielnego. Jest to uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień 
Pokoju. Przypominamy, że 1 stycznia mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy św.                        
5.   W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek i I sobota m-ca. W czwartek                             

o g. 15.00 wystawieniem N. Sakr. i Koronką do Mił. Bożego rozpocznie się adoracja w int. 
kapłanów, która potrwa do Mszy św. wieczornej. W piątek Msze św. o Sercu P. Jezusa                                     
o 7.30, 17.00 (dla dzieci) i 18.00. Spowiedź św. od 6.30 rano i po poł. od 16.30. W sobotę 
Msza św. o Sercu Maryi o g. 7.30, a różaniec fatimski o g. 17.15.                                    
6. W następną niedzielę, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, 

czyli Trzech Króli. Podczas każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia kredy i kadzidła, w które 
będzie można zaopatrzyć się przed Mszą św. - Już po raz jedenasty odbędzie się Orszak 
Trzech Króli w Warszawie. Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita  
Warszawski  zaprasza wszystkich wiernych z całymi rodzinami. Rozpoczęcie  o  godz. 
12.00  na  Pl.  Zamkowym  (po Mszy św. w  Archikatedrze  o g.11.00) i przejście orszaku 
ulicami miasta do żłóbka na Pl. Piłsudskiego.  A w naszej parafii po Mszy św. 
wieczornej zapraszamy wszystkie grupy parafialne na wspólne spotkanie 
opłatkowe.   KALENDARIUM cd.:                             
01 I – wt. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – To Maryja użyczyła swego 

ciała Bogu, aby stał się człowiekiem. Dzięki Jej Synowi nasza wina mogła zostać 
odkupiona, tak że otrzymaliśmy „przybrane synostwo”. Pamiętając o tym, powierzajmy się 
u progu nowego roku wstawiennictwu świętej Bożej Rodzicielki.                                                                      
02 I – śr. – wsp. świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów                 
i doktorów Kościoła – Obaj święci – (IV w.) – stanęli w obronie prawdy o bóstwie 

Chrystusa przeciw herezji ariańskiej, widzącej w Jezusie tylko człowieka. Obaj żyli                           
w Kapadocji (dziś należącej do Turcji), pochodzili z chrześcijańskich rodzin, byli ludźmi 
gruntownie wykształconymi, a swoje życie poświęcili służbie Bogu i Kościołowi.                                 
03. 01.  –  czw.  - Wsp. Najświętszego imienia Jezus - Na imię Jezus zegnie się każde 

kolano – bo jest to imię najwyższe, imię naszego Pana i Zbawiciela. Wspomnienie 
najświętszego imienia Jezus niesie nam przesłanie nadziei. Gdy bowiem brakuje nam 
słów na modlitwie, gdy ogarnia nas niepokój, pustka, zniechęcenie …– święte imię Jezus 
jest naszym ratunkiem. Powtarzane ufnie i z prostotą, staje się niezawodną modlitwą.                     
[H. Świrska, „Oremus” 01. 2008, s. 4, 8 i15]. http://mateusz.pl/czytania/2014/20140103.htm];    

http://mateusz.pl/czytania/2014/20140103.htm

