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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».
Pozycję ojca w rodzinie ukazuje nam Ewangelia na przykładzie Świętej Rodziny;
nietypowej, bo dziecko było Synem Bożym, a św. Józef – opiekunem Jego i Maryi.
Dzisiejsze Ewangelia w sposób szczególny opisuje rolę ojca, któremu Pan Bóg przez Anioła
daje zlecenia, mające na celu przede wszystkim dobro Dziecka. A nie były to rzeczy łatwe.
Św. Józef musiał porzucić swój warsztat pracy i z pewnością jakieś nie dokończone
zamówienia. Anioł bowiem wydał kategoryczny nakaz: „Wstań, weź dziecię i Jego Matkę
i uchodź do Egiptu”. Zagrożenie bowiem było wielkie. Święty Józef nie wdaje się w
dyskusję z Aniołem. Nie pyta go, co stanie się z jego warsztatem, ale zabiera podstawowe
rzeczy i udaje się do Egiptu. Rzecz charakterystyczna, że z całej tej operacji wyłączona był
Maryja. Anioł tylko powiedział Józefowi, że ma wziąć także Matkę Jego. Również godne
uwagi jest to, że z Jej strony nie słyszymy żadnego słowa sprzeciwu, dyskusji, czy
biadolenia. Ona z całą ufnością poddaje się decyzji Józefa. Wierzy, że on rzeczywiście
otrzymał od Boga takie zlecenie: tak trzeba postąpić dla dobra Dziecka. Wierzy również,
że da sonie radę w tej trudnej sytuacji. Trzeba jeszcze zauważyć, że w tym wydarzeniu
wszystko jest podporządkowane dobru Dziecka.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy życie mojej rodziny jest porównywalne z życie Świętej Rodziny?
Czy jako ojciec, troszczę się nie tylko o materialny h 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:

31.12 (wtorek) Wspomnienie św. Sylwestra
Św. Sylwester wstąpił na tron papieski w styczniu 314 r. Zasiadał na nim bardzo długo –
przez 21 lat. Po edykcie mediolańskim, kończącym erę prześladowań chrześcijan
w cesarstwie rzymskim, podjął organizację struktur Ŝycia kościelnego. Za jego pontyfikatu

odbył się I sobór powszechny w Nicei nad Bosforem (325 r.). Nie uczestniczył w nim
osobiście – wysłał tam jednak swoich legatów, a następnie zatwierdził uchwały tegoŜ
soboru. Przyjęto tam m.in. Wyznanie wiary, które wypowiadamy w czasie Mszy św., oraz
ogłoszono dogmat o Boskości Syna i Jego równości z Ojcem. Gdy Konstantyn Wielki
wybudował Bazyliki św. Jana na Lateranie i św. Piotra na Watykanie, Sylwester I dokonał
obrzędu ich uroczystej konsekracji. Zmarł 31 grudnia 335 r., dlatego na ten dzień
ustanowiono jego wspomnienie. Św. Sylwester to jeden z najpierwszych nie męczenników,
który odbierał cześć ołtarzy. Grecy obchodzili jego święto 2 stycznia.
01.01 (środa) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najwaŜniejszym przywilejem Maryi, z którego
wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego
Macierzyństwa wprowadził do liturgii papieŜ Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić
1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł “Theotokos”
(Bogarodzica).Jako datę święta papieŜ wyznaczył dzień 11 października. Po reformie
liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyŜszej rangi (jest to tzw. “święto
nakazane” czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na
1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy BoŜego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek
między prawdą o BoŜym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi.
02.01 (czwartek) Wsp. św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu
Byli sławnymi biskupami i doktorami Kościoła. Byli rówieśnikami – urodzili się w 329 r.
i obaj pochodzili z niezwykłych rodzin, których członkowie zostali po śmierci wyniesieni
do chwały ołtarzy. W domu Bazylego świętymi zostali ogłoszeni ojciec i matka, brat
i babka. W domu Grzegorza – babka, brat i siostra. Ojciec Bazylego był retorem w Cezarei
Kapadockiej, ojciec Grzegorza – biskupem. Obaj poznali się na studiach wyŜszych,
prawdopodobnie w Konstatynopolu. Tam przyjęli chrzest mając po 28 lat i tam
zaprzyjaźnili się mocno. Tam teŜ zafascynowali się naukami Orygenesa i Ŝyciem
pustelniczym. Z inicjatywą Ŝycia mniszego pierwszy wystąpił Bazyli. Na terenie dzisiejszej
Turcji, nad rzeką Iris załoŜył pierwszą pustelnię. Wkrótce dołączył do niego takŜe
Grzegorz. Obaj po wyświęceniu najpierw na kapłanów, potem na biskupów, mocno
zaangaŜowali się równieŜ w zwalczanie poglądów ariańskich wśród chrześcijan. Ich nauki
i wyjaśnienia dały podwaliny pod dogmat o Trójcy Świętej. To dzięki Bazylemu
i Grzegorzowi doksologia “Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu” ma swoje
obecne brzmienie. Zastąpiła wcześniejszą “Chwała Ojcu, przez Syna w Duchu Świętym”.
MODLITWA NA NOWY ROK:
Wszechmogący Boże, prosimy o błogosławieństwo Twoje na ten nowy 2020 rok. Nie
wiemy, co on nam przyniesie, co nam w nim dasz. Jakie przeżyjemy w nim radości,
jakie cierpienia? To wiesz tylko Ty, Ojcze miłosierny. Ty znasz początek, trwanie i kres
naszego życia. Ty prowadzisz nas wszystkich przez czas do wieczności. Daj mi,
Ojcze, trwać przy Tobie, iść wiernie drogą Twoich przykazań, abym poddany Tobie,
w mocy Twojej spokojnie, pokornie i ufnie czynił to, co się Tobie podoba, co do mnie
należy, i znosił to, co Ty ześlesz na mnie. Nie wiem, co mnie w tym roku czeka, ale to
wiem na pewno, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko obraca się ku dobremu i to mi
wystarcza. Ojcze, Ty kochasz Twoje dzieci.
Niech rozpocznę ten rok w miłości Twojej i pozostanę Ci wierny. Nie dozwól, aby
cokolwiek odłączyło mnie od miłości Twojej. Kieruj mną według świętej woli Twojej.
W Tobie i w Twojej woli znajdę pokój, bo wola Twoja jest naszym pokojem, pokojem
wiecznym u Ciebie. Amen.

