ŚW. RODZINY, *C* Łk 2,41-52*30.12.2018
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.
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
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
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
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.
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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.
ZADANIE NA TYDZIEŃ:

Do przemyślenia: Czy życie mojej rodziny jest porównywalne z życiem Świętej Rodziny?
Czy jako ojciec/matka, troszczę się nie tylko o materialny byt rodziny, ale także
o jej życie religijne?
Do wykonania: Rodzina ma być kościołem domowym. Podejmę próbę, by
przynajmniej raz w tygodniu cała rodzina modliła się wspólnie.

W KALENDARZU LITURGICZNYM:

01.02 (wtorek) NOWY ROK 2019. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI.
Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa
Ŝydowskiego kaŜdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę BoŜego
Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi
uroczystość Maryi jako Matki BoŜej, przez którą spełniły się obietnice dane całej
ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi
czcimy szczególnie Jej macierzyństwo. Dziękujemy Jej takŜe za to, Ŝe swą macierzyńską
opieką otacza cały Lud BoŜy. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się
roku ma takŜe inne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze
stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa.
Pragnienie zaakcentowania specjalnego wspomnienia Matki BoŜej zrodziło się juŜ
w staroŜytności chrześcijańskiej. Kościół zachodni juŜ w VII wieku wyznaczył w tym celu
dzień 1 stycznia.

02.01 (środa) Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
Obydwaj byli biskupami i doktorami Kościoła. Wydaje się, Ŝe obaj "dzisiejsi" święci to
w chrześcijaństwie zachodnim postacie nieco zapomniane. Niesłusznie, bo zawdzięczamy
im bardzo wiele, często nie zdając sobie z tego sprawy. Dla wielu chrześcijan oczywistym
jest fakt, Ŝe wyznają kaŜdej niedzieli wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach, nie
podejmując przy tym głębszej refleksji nad tą tajemnicą. A to w duŜej mierze właśnie
dzięki tym dwóm Ojcom Kościoła została utrwalone w Kościele nauczanie i wiara
w Trójjedynego Boga. Święci Bazyli i Grzegorz bronili wiary w jedność bóstwa
i człowieczeństwa w Chrystusie, walczyli równieŜ z herezjami negującymi bóstwo Ducha
Świętego. Pamiętajmy o nich, gdy będziemy wyznawać wiarę w Boga w trakcie niedzielnej
Eucharystii.

03.01 (czwartek) Wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
Pod tym imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie hebrajskie
imię Jezus znaczy tyle, co "Jahwe zbawia". Tak więc imię było synonimem posłannictwa,
celu, dla którego Syn BoŜy przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi BoŜemu
w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak
nam krótko opisuje to wydarzenie: „Gdy nadszedł dzień ósmy i naleŜało obrzezać
Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie
(Matki)” (Łk 2, 21).

05.01 (sobota) Wspomnienie bł. Marceliny Darowskiej, zakonnicy
Marcelina z Kotowiczów Darowska urodziła się 16 stycznia 1827 r. w majątku Szulaki na
Ukrainie. Marzyła o Ŝyciu zakonnym. W 1849 na Ŝyczenie ojca wyszła za mąŜ za Karola
Darowskiego-Weryhę, z którym miała dwoje dzieci. Po śmierci męŜa (1852 r.) i syna
(1853) wyjechała do Francji. Od 1854 przeŜywała stany mistyczne. W Rzymie złoŜyła
prywatny ślub dozgonnej czystości. W 1863 wróciła do Polski, gdzie zakładała szkoły,
pensjonaty dla dziewcząt, warsztaty tkackie w Jazłowcu, w Jarosławiu, NiŜniowie, Nowym
Sączu i Słonimiu. Była współzałoŜycielką Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny (niepokalanek). Zmarła w Jazłowcu 5 stycznia 1911 roku.
Beatyfikował ją Jan Paweł II w roku 1996.
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