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
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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.
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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.
Łk 2, 41-52
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat
(Dz 16, 14b)

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.
Szukamy zawsze oblicza Pana, nasza dusza wzdycha z tęsknoty za Nim... Szczęśliwi
ci, którzy nieustannie wielbią Boga, których moc i bezpieczeństwo są w Bogu. Dzięki
Chrystusowi taką ufność mamy w Bogu i wiemy, że o co prosić będziemy, otrzymamy od
Niego, ponieważ czynimy to, co się Jemu podoba. Miłujemy Jego Syna, Jezusa Chrystusa
i miłujemy się wzajemnie tak, jak On nam nakazał. Jeszcze chwila, a ujrzymy Go takim,
jakim jest. [Marek Ristau].

Ojciec Franciszek: W murach domu w Nazarecie widzimy cudowny aspekt serca
Maryi: otrzymawszy najwspanialszy komplement, jaki można otrzymać, jest zmieszana,
ponieważ słyszy, że jest do niej skierowane to, czego sobie nie przypisywała. Istotnie
Maryja … niczego nie żąda, nie przypisuje sobie żadnych zasług. … W swojej
pokorze wie, że wszystko otrzymała od Boga. Jest więc wolna od swego ja,
całkowicie zwrócona ku Bogu i ku innym. …- To jest prawdziwa pokora; [ŹródłoAnioł
Św Józef był człowiekiem sprawiedliwym
i oblubieńcem Maryi… Ewangelie nie odnotowują żadnych słów Józefa z
Nazaretu – nic nie mówił. Nie oznacza to jednak, że był małomówny, istnieje
bowiem głębszy powód… Józef swoim milczeniem zaprasza nas do uczynienia
miejsca dla obecności Słowa, które stało się ciałem, dla Jezusa. Jezus
wzrastał
Pański, 08.12.2021”].

w tej „szkole”, w domu w Nazarecie, czerpiąc na co dzień wzór z Maryi i Józefa.
Nic więc dziwnego, że sam będzie szukał w swoim dniu przestrzeni milczenia
(por. Mt 14, 23) i zachęcał do niego swoich uczniów, na przykład: „Pójdźcie wy
sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” (Mk 6, 31). [ŹródłoAnioł
Pański, 08.12.2021”].
Bł. 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].. [Kromka chleba, s. 94].

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]

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? - Maryja i Józef szukają Jezusa, gdyż zniknął im
z oczu. Myśleli, że jest gdzieś obok, ale Go nie było. - Jak jest z naszą świadomością
obecności Jezusa? Jest gdzieś obok? Pojawia się i znika? A może jest w nas nieustannie
obecny? Gdzie jest teraz mój Jezus? Gdzie Go szukam? Na zewnątrz czy w swoim
sercu? … Tu, w świątyni, Jezus wypowiada bardzo ważne zdanie: Czemu Mnie
szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?
Pierwsze, co mówi Jezus w Ewangelii wg. św. Łukasza, to wskazanie na Ojca. Ostatnie
Jego słowa na krzyżu też będą o Ojcu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego
(Łk 23, 46). - Jezus pokazuje nam, Kto jest najważniejszy, Komu mamy ufać, Kto trzyma w
dłoniach nasze życie… III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem
serce... Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: Szczęśliwi, którzy mieszkają
w Twym domu (Ps 84); IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... Powtarzaj
w różnych porach dnia: Szczęśliwi, których moc jest w Tobie, którzy zachowują
ufność w swym sercu. (z Ps 84) [wg s. M. T. Potrzebowskiej CSC].
ŻYCZENIA NOWOROCZNE DUSZPASTERZY PARAFII ŚW. STANISŁAWA BISKUPA
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - 1 stycznia 2022r. – NOWY ROK

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 2021 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!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Świętej Rodziny - 26 Grudnia 2021r.
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. Niech odnowione dziś
przyrzeczenia małżeńskie umacniają nasze rodziny, a tak jak dziś małżonkowie patrzyli
sobie w oczy z miłością, niech to czynią każdego dnia!
2. 31 grudnia, to ostatni dzień roku kalendarzowego. Zgromadzimy się na wieczornej
Eucharystii, aby dziękować Dobremu Bogu za cały miniony rok, a także przeprosić za
wszelkie nasze niedociągnięcia. Wyjątkowo, w związku z obostrzeniami, 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. Na dzień 31 grudnia nasz Arcypasterz udzielił dyspensy
(do odczytania załączony obok tekst !)
3. W sobotę, 1 stycznia, rozpoczniemy Nowy 2022 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. W przyszłą niedzielę, 2 stycznia, o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza św.
dziękczynna od Zespołu „Caritas” w intencji wszystkich Ofiarodawców darów serca
na świąteczne paczki dla ubogich. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w sposób szczególny
KALENDARIUM:
27 XII – pn.
- Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty - Był synem Zebedeusza
i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego - najmłodszym z Apostołów. Tylko on
pozostał wierny pod krzyżem w ostatniej godzinie Jezusa. Dlatego Chrystus z krzyża
powierzył Janowi swoją Matkę, a Jana i w jego osobie wszystkich nas powierzył Jezus
opiece Matce Bożej – „Matko oto syn Twój”… (J 19, 26-27). Po zmartwychwstaniu Jan
przy pustym grobie, przez charakterystyczny układ całunu i chusty- "ujrzał i uwierzył",
że Chrystus żyje (J 20, 8).
28 XII – wt. - Święto świętych Młodzianków, męczenników - jest upamiętnieniem
dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda. Choć nie były jeszcze świadome,
oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymali oni chrzest krwi - nazywa ich
"pierwocinami Kościoła".
31. XII. – pt. – 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.
01 I – sb. – 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.

