
    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. 

Papież 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 Pański, 

08.12.2021”].     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  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”]. 
 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]                    
Bł. 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]. 
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. … 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]

     MOJE POSTANOWIENIE:  

Będę zwyczajnie żyć dniem codziennym – jak Święta 
Rodzina … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

1  D   A    Ś    E  x  x  

2  x  x  K    W   Y   I  x  

3  x  x  x  D   I   Ń  x  x  x  

4  x  x  Ś    Ę   O  x  x  x  

5  x  x  x  x  x  T   Z    H  

6  x  x  x  W   A   A   I  x  

7  x  x  x  S   R   A  x  x  x  

8  J   R    O   I   A  x  

9  x  x  x  R   D   I   E  x  

1 0  x  Z   Y   Z   J   M  x  

1 1  P   T    I  A  x  x  x  x  

1 2  x  P   W   N   E    M  
1 3  S   U    A   I  x  x  x  
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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 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. Jakub Kruczek OP, "Oremus" grudzień 
2003, s. 126]; 

Jakie to szczęście mieć rodzinę :     mamusię, tatusia, 

siostrzyczki, braciszków, dwóch dziadków i dwie babcie, 
wujków i ciotek tak wiele, żeby się nie zmieścili w kościele 
! Jakie to szczęście, kiedy się nowe dziecko urodzi ! -  
Rodzina powiększa się : o jeden nowy łepek, o nowe dwie 
rączki, o nowe dwie nóżki, o nowy brzuszek – i dziadek 
pierwszy i dziadek drugi klaszczą w ręce, że jest o jedno 
dziecko jeszcze więcej ! Kiedy jest duża rodzina, to jest 
kogo kochać :  - i ciocię piątą i siódmą, nawet taką 
okropną, którą kochać trudno.  –      [x. Jan Twardowski] 

MODLITWA WIERNYCH -                       
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby przez swoją posługę przybliżali nas do Prawdy–…                 
2.  Módlmy się za Rodziny, aby były Bogiem silne –…                                                   
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników - aby panowała między 
nimi miłość i zaufanie - CIEBIE …                                                
4. Módlmy się aby na świecie zapanował pokój,                               

a wszyscy ludzie mogli doświadczyć braterskiej miłości                   
i życzliwości. – CIEBIE …                        
5. Módlmy się za nas, zgromadzonych na Eucharystii, 

byśmy byli wdzięczni za liczne błogosławieństwa, które 
ciągle otrzymujmy.. – CIEBIE  …     - 
Ciebie prosimy – Wysłuchaj nas Panie 

Obfitości darów Bożej Dzieciny – Słowa Wcielonego 
na Nowy 2021 Rok, - Niech radość Narodzin Małego 
Dzieciątka Jezus opromieni  Wasze serca przy 
sercu  Matki Bożej.  
 
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, długie życie i inne skarby. - 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. 

Módl się prosto i spontanicznie... Wsłuchaj się                                         
w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed 
Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. 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)  -                            

[patrz: ks. R. Stankiewicz SDS - Katolik]   
  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.
          
 
Rodzinne święta - … Wchodząc do betlejemskiej groty, 

spotykamy szczęśliwą Rodzinę. …To nic, że chłodno, 
ubogo i boli odrzucenie przez znajomych. Są szczęśliwi, 
bo tworzą   kochającą się Rodzinę. Nikt z nich nie jest 
samotny. Każdy jest potrzebny : Maryja Dziecku i mężowi;  
Józef żonie i Jezusowi, a Niemowlę Matce i Józefowi. -  
Oto sekret rodzinnego szczęścia. Każdy jest autentycznie 
potrzebny pozostałym …                                                                                     


