Uzupełnij:

1.
„Józef z Rodziną pozostał w Egipcie aż do … Heroda”.
2. „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym …” 3. „Anioł rzekł
do Józefa: Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do …”. 4. „Gdy … odjechali,
oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie” 5. „Sercami waszymi niech rządzi … pokój”.
6. Syn Heroda 7. … we śnie nakaz, Józef z Rodziną udał się w strony Galilei 8. Jezusa
narodzonego w Betlejem - nazwano (również) Królem … 9. „Spełniło się słowo, które Pan
… przez Proroka”. 10. Anioł rzekł do Józefa, aby pozostał w Egipcie, bo Herod będzie
szukał … aby Je zgładzić.
11. Tyran pragnący zgładzić Jezusa to Herod …
12. Wymordowanie chłopców do lat dwóch z Betlejem i okolicy nazwano Rzezią …
13. Gdy Herod umarł, Józef z Dziecięciem i Jego Matką powrócili do ziemi …
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- Najświętsza Rodzina była
tylko jedna. Czy całe ludzkie
rodziny mogą być święte?
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Wystarczy, by tylko dziecko było święte i na
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, natomiast wszystko staje się ogromnie
ciężkie, gdy stygnie wzajemna miłość. Jedyna miłość, która wytrwa mimo przeciwności
możliwych nawet na łonie rodziny, to miłość, która się opiera na miłości Boga. [O. Gabriel
od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy Żyć Bogiem, t. I, str. 155].
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W sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy; słowo Chrystusa niech w was
mieszka w całym swym bogactwie.
(Kol 3, 15a. 16a);
Mt 2, 13-15. 19-23
Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: "Wstań, weź
dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie
szukał dziecięcia, aby Je zgładzić". On wstał, wziął w nocy dziecię i Jego Matkę i udał się
do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan
powiedział przez Proroka: "z Egiptu wezwałem Syna mego". A gdy Herod umarł,
oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: "Wstań, weź dziecię i Jego
Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia". On więc
wstał, wziął dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei
panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś
we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł.
Tak miało się spełnić słowo Proroków: "Nazwany będzie Nazarejczykiem".
Życie rodzinne to nie sielanka. Widać to w wydarzeniach spotykających Świętą Rodzinę,
która zmuszona jest ratować życie Dziecka pospieszną ucieczką do obcego kraju. Jednak
Józef i Maryja przyjmują trudy w jedności, we wzajemnym szacunku, znajdują oparcie
w sobie nawzajem. Nas także Bóg zachęca dziś do wzajemnej miłości, a znając naszą
słabość, także do cierpliwości, do przebaczenia, do pokornego znoszenia jedni drugich.
To od nas zależy, czy skupimy się na sobie i swoich racjach, czy na słowie Chrystusa,
które wprowadza pokój. [Mira Majdan, Oremus - grudzień 2007, s. 127];
Papież Franciszek - " Niech Emmanuel będzie światłem dla całej poranionej
ludzkości"… Z łona matki Kościoła, tej nocy ponownie narodził się Syn Boży, który
stał się człowiekiem. Jego imię to Jezus, co oznacza: Bóg zbawia. Ojciec, odwieczna
i nieskończona Miłość, posłał Go na świat, nie po to, by go potępił, ale aby go zbawił
(por. J 3, 17). …

Niech Syn Boży, który zstąpił z Nieba na ziemię, będzie obroną i wsparciem dla osób,
które z powodu tych i innych niesprawiedliwości muszą emigrować, mając nadzieję na
bezpieczne życie. To niesprawiedliwość zmusza ich do przemierzania pustyń i mórz,
przekształconych w cmentarze. To niesprawiedliwość zmusza ich do znoszenia
niewypowiedzianego wyzysku, wszelkiego rodzaju niewolnictwa i tortur w nieludzkich
obozach, w których są przetrzymywani. To niesprawiedliwość wypycha ich z miejsc,
w których mogliby mieć nadzieję na godne życie, i sprawia, że znajdują mury obojętności.
Niech Emmanuel będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Niech skruszy
nasze często zatwardziałe i egoistyczne serce i uczyni nas narzędziami swej
miłości. [Bożonarodzeniowe Orędzie Urbi et Orbi, 2019];

Jan Paweł II – Dla nas wierzących sens i cel dziejów oraz wszelkich ludzkich
spraw jest w Chrystusie. W Nim, odwiecznym Słowie, które stało się ciałem w łonie
Maryi, ogarnia nas wieczność, ponieważ Bóg zechciał ukazać się w widzialnej postaci,
ujawniając cel historii i wysiłków każdego człowieka żyjącego na ziemi. Jesteśmy
wdzięczni Bogu, który w swym Synu odsłonił przed nami swoją tajemnicę,
zapoczątkowując czas nowy i ostateczny… [31 XII 01, Nieszpory];
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];.
Lectio Divina: I - Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował
go dla ciebie Duch Święty: - Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami
utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby
skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy swej
będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da
wytchnienie swej matce. Synu, wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego
życiu… Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów
zamieszka u ciebie.(Syr 3,2-6.12-14); II - Meditatio - Staraj się zrozumieć: "Co Bóg
mówi do mnie?" - ... Szacunek wobec ojca i wobec matki to … znak posłuszeństwa
wobec Boga. - Czy ja w swojej codzienności pamiętam, że …jest czwarte przykazanie,
poprzez które Pan Bóg swoim autorytetem staje na straży czci i dobra, także i moich
rodziców? - Czy pamiętam, że to On „prawa matki nad synami utwierdził”, że to On
„umacnia cześć ojca przez dzieci”? - Czy ja z tego nie usiłuję się wyłamać, lekceważąc
te prawa…- Czy jestem najważniejszym filarem wsparcia dla moich rodziców… kiedy
doświadczają bezradności …czy zagubienia? - Czy nie traktuję ich jak maszynki
do zarabiania pieniędzy…? - Czy dbam o to, aby moi rodzice mieli czas odpoczynku? Czy wspieram ich, przejmując na siebie część domowych obowiązków? - Czy modlę się
za nich… i za tych, którzy już odeszli do Pana? - … Co czynię, aby Panu Bogu dobrze
było w mojej rodzinie, aby czuł się jako domownik a nie lokator na chwilę czy gość, który
zaraz sobie pójdzie?
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem
serce. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Małżonka twoja jak płodny szczep
winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego
stołu...(Ps 128); IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas bezsłownego
westchnienia Ducha. Powtarzaj: Błogosławiony, kto się boi Pana -[z: ks. R. Stankiewicz
SDS http://www.katolik.pl].

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - 1 .01. 2020 – NOWY ROK „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 2020w 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; 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; niech Boża Rodzicielka wyprasza nam obfite Boże
błogosławieństwo, a przemożne orędownictwo i wstawiennictwo naszych Świętych Patronów
i św. Jana Pawła II, towarzyszy nam każdego dnia. Święta Boża Rodzicielka – nasza Elekcyjna
Królowa – niech wyprasza u Syna Swego wszelkie łaski! -

Niech Pan nas błogosławi i strzeże przez wszystkie dni Nowego Roku!

.

OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE
Niedziela Świętej Rodziny

29 GRUDNIA 2019
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 we wtorek 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 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. W środę 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.
4. Przypominamy, że zgodnie z zapowiedzią, od 1 stycznia Msze św. w niedziele
i uroczystości będą według nowego porządku o godz. 7:30, 9:30, 11:00, 12:30, 18:00
i 19:30. Tak więc 1 stycznia, w Nowy Rok, pierwsza Msza św. będzie o 7:30.
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 i 18.00.
Spowiedź św. od 6.30 rano i popołudniu od 17.30.
W sobotę Msza św. o Sercu Maryi o g. 7.30, a różaniec fatimski o g. 17.15.
6. W przyszłą niedzielę, 5 stycznia, o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza św.
dziękczynna od Zespołu „Caritas” w intencji wszystkich Ofiarodawców darów serca na
świąteczne paczki dla ubogich !
- 31 grudnia – wt. - Siódmy dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego - wspomnienie
dowolne św. Sylwestera I, papieża – (zm. 31 XII 335); - Sylwester wstąpił na tron
papieski w styczniu 314 roku. Zasiadał na nim przez 21 lat. Po edykcie mediolańskim
kończącym erę prześladowań chrześcijan w cesarstwie rzymskim podjął organizację kultu
Bożego. Za jego pontyfikatu odbył się pierwszy 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.
02. I. – czw - Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu,
biskupów i doktorów Kościoła - Obaj wspominani dzisiaj święci – (IV w.) – stanęli w obronie
prawdy o bóstwie Chrystusa przeciw herezji ariańskiej, widzącej w Jezusie tylko człowieka. - Bazyli
opracował liturgię do dziś stosowaną w Kościołach wschodnich, jest także założycielem najstarszego
zakonu. - Grzegorz, choć pragnął życia monastycznego, ofiarnie i z pokorą pełnił posługę biskupa.
03. I. – pt - Wspomnienie dowolne 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 – święte imię Jezus jest naszym ratunkiem. Powtarzane ufnie i z prostotą, staje
się niezawodną modlitwą. [Halina Świrska, „Oremus” .01. 2008, s. 4, 8 i15].

