którzy cierpią z powodu trudności rodzinnych. A Chrystus Pan, Król
wszechświata, Król rodzin, niech będzie obecny jak w Kanie, w każdym
ognisku chrześcijańskim, aby dać mu światło, radość, pogodę i męstwo. W
dniu uroczyście poświęconym Jego Królewskości, błagam Go, aby każda
rodzina umiała wielkodusznie dawać swój własny wkład w przyjście na świat
Jego Królestwa, „Królestwa prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości,
miłości i pokoju”, do którego zdążają dzieje. Jemu, Maryi i Józefowi
zawierzam każdą rodzinę. W ich ręce i ich sercu oddaję tę Adhortację: niech
Oni podadzą ją wam, czcigodni Bracia i umiłowani Synowie, i niech otworzą
wasze serca na światło, którym Ewangelia promieniuje na każdą rodzinę.

(św. Jan Paweł II, Familiaris consortio)
Z OGŁOSZEŃ

❖ Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny
❖ Jutro ostatni dzień roku . O pólnocy zostanie odprawiona Msza św. o
potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na nowy Rok Pański 2019. Zapraszam
serdecznie do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy o godz. 2330 różańcem
dziękczynnym za wszystkie łaski.
❖ We wtorek Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nie
będzie Mszy o godz. 800.
❖ W piątek spowiedź od godz. 1600. W sobotę różaniec wynagradzający po Mszy
wieczornej. Ponieważ u chorych byliśmy przed świętami a w tym miesiącu
chodzimy po kolędzie dlatego do chorych będziemy chodzić w pierwszy piątek
lutego.
❖ Za tydzień w niedzielę – 6 stycznia – święto Objawienia Pańskiego: Trzech Króli.
Poświęcenie kadzidła i kredy na każdej Mszy św.
❖ O godz. 1600 zapraszamy na Jasełka Prażmowskie i wspólne kolędowanie przy
żłobku.
❖ Intencja dla Koła św. Faustyny: W int. rodzin odwiedzanych podczas kolędy.
Dla Koła św. Franciszka: O Boże błogosławieństwo na Nowy Rok dla naszej
parafii i całej Ojczyzny.
❖ Dziękuję parafianom za pomoc w przygotowaniu kościoła na dzisiejszą
niedzielę i zapraszam chętnych do sprzątania w sobotę o godz. 1000.
Środa (2.01) - Żyrów (od godz. 900);
Czwartek (3.01) - Wola Żyrowska (od godz. 900)
Żyrówek i Nowe Gościeńczyce (od godz. 1500) ;
Piątek (4.01) - Gościeńczyce (od godz. 900);
Sobota(5.01) - Mirowice (od godz. 900);
Poniedziałek (7.01) – Wilcza Wólka – od godz. 900 Wtorek (8.01) – Nowe
Racibory - od godz. 900, Środa (9.01) – Zawodne - od godz. 900; Czwartek
(10.01) – Chudowola (od godz. 900); Prażmów, ul. Biesiadna (od godz.
1600); Piątek (11.01) - MIROWSKA WIEŚ - od godz. 900 ; Sobota (12.01) –
Łoś: ul. Meliorantów, Morelowa i Wiśniowa, NOWY PRAŻMÓW do
wiaduktu. Nowy Prażmów: ul. Leśna - od godz. 900.
„Bóg zapłać” za ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki.
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Syr 3,2-6.12-14 * Ps 128 * Czytanie II: Kol 3,12-21

Ewangelia: 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.
Oto słowo Pańskie.
JAK ODNALEŹĆ MAM CHRYSTUSA
Tytuł naszych rozważań na niedzielę Świętej Rodziny zaczerpnięty jest ze znanej pieśni
pielgrzymkowej, której refren brzmi: „Jak odnaleźć mam Chrystusa, gdzie Go szukać mam.
Pomóż mi bym Go odlazł i już nie był sam”. Zwrotki pieśni mówią o miejscach, w których
możemy odnaleźć Chrystusa: w modlitwie, w kościele, w człowieku. Zwrotka, którą dzisiaj
chciałbym przywołać brzmi: „W rodzinie, w rodzinie mój Chrystus jest. W rodzinie,
w rodzinie, On czeka cię”. Dzisiejsza uroczystość, która zawsze przypada w pierwszą
niedzielę po Bożym Narodzeniu wpisuje się w radość świąt, które są tak bardzo rodzinne bo
Bóg stał się człowiekiem w rodzinie - w Świętej Rodzinie. Pasterze i Mędrcy szukali Jezusa.
Pierwszym drogę wskazali aniołowie: „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte

w pieluszki i leżące w żłobie». (Łk 2,1112). Mędrcom drogę wskazała gwiazda:

„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie,
szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się
nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy
ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli
do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon”
(Mt 2, 9-11). Pasterze – zgodnie ze
wskazaniami aniołów – odnaleźli Jezusa w
stajence, leżącego w żłóbku. Zwykle pokłon
Mędrców – w ikonografii, jasełkach,
szopkach i naszej wyobraźni – także
umiejscawiamy w betlejemskiej stajence. Ale
Ewangelia mówi, że gwiazda zatrzymała się
nad domem do którego weszli i tam oddali
pokłon Dziecięciu. Jedno jest pewne: Jezusa
możemy odnaleźć nie tylko w stajence – jak
pasterze, nie tylko w domu – jak Mędrcy, ale
przede wszystkim w świętej Rodzinie.
Dzieciątko Jezus – tak jak każde dziecko, tak
jak każdy z nas – nie przeżyłoby bez troski
dorosłych, bez opieki Maryi i Józefa, bez
czułej miłości rodziców. I to jest gwiazda,
która
nas prowadzi na spotkanie
z nowonarodzonym Zbawicielem świata. Tą
gwiazdą, tym światłem jest Święta Rodzina.
Pierwotne odrzucenie Boga dokonało się
w pierwszej rodzinie Adama i Ewy, gdy
chcieli żyć na własną rękę i decydować co
jest dobre a co złe. Bóg jest miłością:
odrzucenie Boga to odrzucenie miłości. Gdy
nadeszła pełnia czasu Bóg powołuje parę
małżonków
Maryję
Dziewicę
i sprawiedliwego Józefa, aby powierzyć im
największy dar swojej Ojcowskiej miłości:
„Tak Bóg umiłował świat, że dał nam
swojego Syna” (J 3,16). Najpierw te słowa
odnoszą się do Maryi i Józefa. Im właśnie
Bóg dał swojego Syna. Pokłon, który składają
pasterze i Mędrcy jest adresowany do
Zbawiciela świata. Ale ten hołd możemy

rozciągnąć na całą święta Rodzinę. Gdy
pasterze i Mędrcy klękają przed dzieckiem,
klękają również przed Maryją i Józefem.
Możemy
powiedzieć,
że
grzech
pierworodny poniżył nie tylko człowieka ale
również rodzinę. Nastąpiła desakralizacja
miłości małżeńskiej i oblubieńczej, gdy
pierwsi rodzice odrzucili Boga. Teraz przez
tajemnicę Wcielenia Bóg wchodzi w życie
nie tylko Maryi, nie tylko Józefa ale w życie
Maryi i Józefa – w życie rodziny.
Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi: „Czy
nie wiedzieliście, że powinienem być w
tym, co należy do mego Ojca?’ Pierwszym
miejscem w którym odnajdujemy Boga jest
rodzina chrześcijańska. Przez sakrament
małżeństwa następuje sakralizacja miłości
oblubieńczej i sakralizacja ojcostwa
i macierzyństwa. Przez czternaście lat
byłem kapelanem szpitala położniczego św.
Zofii w warszawie. Co roku dwie godziny
przed Pasterką sprawowaną w kościele
parafialnym
odprawiałem
Mszę
Bożonarodzeniową w szpitalu. Było to dla
mnie zawsze wielkie i wzruszające
przeżycie, że mogłem sprawować pasterkę
w tym swoistym Betlejem, gdzie rocznie
przychodzi na świat prawie cztery tysiące
dzieci. Kiedyś po Mszy świętej rozdawałem
obrazki i spytałem młodego mężczyznę:
„chłopak czy dziewczynka? A on
z uśmiechem odpowiedział: „Dwie
dziewczynki i chłopak”. Urodziły się
trojaczki”.
W
roku
stulecia
odzyskania
Niepodległości, gdy dziękujemy za rodzinę
chrześcijańską, rodzinę polską, która
przechowała skarb wiary można byłoby
dopisać do naszego Hymnu: „Jeszcze Polska
nie zginęła kiedy są rodziny, tu jest życie i
nadzieja, że zło zwyciężymy”.
Ks. Proboszcz

ŚWIĘTA RODZINA
W dzisiejszej liturgii Słowa czytamy o znanym wydarzeniu ewangelicznym,
dotyczącym dwunastoletniego Jezusa, który bez wiedzy rodziców został w
świątyni jerozolimskiej, a ci, zdumieni i zaniepokojeni, odnajdują Go tam po
trzech dniach, dyskutującego z nauczycielami. Na pytanie Matki o wyjaśnienie
Jezus odpowiada, że powinien być «w tym, co należy» do Jego Ojca, czyli do
Boga, w Jego domu (por. Łk 2, 49). W wydarzeniu tym Jezus ukazany jest jako
młodzieniec gorliwie kochający Boga i świątynię. Postawmy sobie pytanie: kto
nauczył Jezusa miłości do «spraw» Jego Ojca? Oczywiście, będąc Synem, znał
blisko swego Ojca, Boga, pozostawał w nieustannej i głębokiej relacji osobistej
z Nim, ale z pewnością, żyjąc w konkretnej kulturze, nauczył się modlitw,
miłości do świątyni i instytucji Izraela od swoich rodziców. Zatem możemy
powiedzieć, że decyzja Jezusowa o pozostaniu w świątyni była przede
wszystkim owocem Jego wewnętrznej więzi z Ojcem, a także owocem
wychowania, jakie otrzymał od Maryi i Józefa. Możemy tutaj dostrzec
autentyczny sens wychowania chrześcijańskiego: jest ono owocem współpracy
— do której zawsze trzeba dążyć — wychowawców z Bogiem. Chrześcijańska
rodzina ma świadomość, że dzieci są darem i objęte są planem Boga. Nie może
ona traktować ich zatem jako swojej własności, lecz poprzez służenie zamysłowi
Boga, ma wychowywać je do większej wolności, polegającej właśnie na
powiedzeniu
Bogu
«tak»
i wypełnianiu Jego woli. Doskonałym przykładem powiedzenia Bogu «tak» jest
Maryja Dziewica. Jej zawierzajmy wszystkie rodziny, modląc się szczególnie w
intencji cennej misji wychowywania
ŚWIĘTA RODZINO – MÓDL SIĘ ZA NAMI
Cudownym zamysłem Bożym żył w niej ukryty przez długie lata Syn
Boży: jest ona więc pierwowzorem i przykładem wszystkich rodzin
chrześcijańskich. Rodzina, jedyna na świecie, ta, która wiodła nieznane i
ciche życie w małym miasteczku palestyńskim; która doświadczyła
ubóstwa, prześladowań, wygnania; która wielbiła Boga w sposób
nieporównywalnie wzniosły i czysty, nie omieszka wspomagać
wszystkich rodzin chrześcijańskich, co więcej, wszystkich rodzin świata
w wierności codziennym obowiązkom, w przezwyciężaniu
niepokojów i udręczeń życiowych, w wielkodusznym otwarciu się na potrzeby innych,
w radosnym wypełnianiu planu Bożego. Niech święty Józef, „Mąż Sprawiedliwy”,
niestrudzony pracownik, nieskazitelny opiekun skarbów Mu powierzonych, strzeże je,
opiekuje się nimi i zawsze je oświeca. Niechaj Maryja Panna, tak jak jest Matką Kościoła,
będzie również Matką „Kościoła domowego”, ażeby dzięki Jej macierzyńskiej pomocy
każda rodzina chrześcijańska mogła rzeczywiście stać się „małym Kościołem”, w którym
będzie odzwierciedlać się i żyć tajemnica Kościoła Chrystusowego. Niech Ona,
Służebnica Pańska, będzie przykładem pokornego i wielkodusznego przyjęcia woli
Bożej; niech Ona, Bolesna Matka u stóp Krzyża, łagodzi cierpienia i osusza łzy tych,

