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(wersja krótsza) Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego,
Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. A gdy wypełnili
wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża
spoczywała na Nim.
Dłuższy fragment dzisiejszej Ewangelii kończy się powrotem Świętej Rodziny do Nazaretu,
gdzie Dziecko „wzrastało w mądrości”. My użylibyśmy tu słowa „kultura”, ale dla św. Łukasza
termin „mądrość” ma znaczenie szczególne. Po pełnym światła objawieniu mamy zatem
powrót do normalności, do anonimowości. Tak. Rozpoczyna się tak zwany „ukryty żywot
Jezusa”. Jedyne, wyjątkowe Dziecko staje się na powrót takie, jak inni. Wydaje się, że światło
zostało przygaszone przez szarość codzienności, przez zwykłe życie i zwykłe zajęcia. To
prawda. To nie ludzie decydują, kiedy światło ma wyjść z ukrycia…
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 domowym kościołem. Podejmę próbę, by przynajmniej
raz w tygodniu cała rodzina modliła się wspólnie.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

28.12 (poniedziałek) Święto św. Młodzianków, męczenników

Dwuletnim, a nawet młodszym chłopcom zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz
króla Heroda, św. Ireneusz, św. Cyprian, św. Augustyn i inni Ojcowie Kościoła nadali tytuł
męczenników. Ich kult datuje się od I wieku po narodzinach Chrystusa. W Kościele
Zachodnim Msza święta za świętych Młodzianków jest celebrowana tak jak Msze święte
Wielkiego Postu: bez radosnych śpiewów; kolor liturgiczny – czerwony. Wydając okrutny
rozkaz Herod chciał uśmiercić "nowo narodzonego króla Ŝydowskiego" (Mt 2,16). Czczeni
jako flores martyrum – pierwiosnki męczeństwa, Młodziankowie nie złoŜyli Ŝycia za
Chrystusa, ale niewątpliwie z Jego powodu. Zatriumfowali nad światem i zyskali koronę
męczeństwa nie doświadczywszy zła tego świata, pokus ciała i podszeptów szatana.
29.12 (wtorek) Wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika

Thomas Becket (Tomasz Kantauryjski) urodził się w 1118 r. w Londynie. Studiował w
ParyŜu. Po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia na prawie w Bolonii. Kiedy
wrócił do kraju, został archidiakonem. W 1155 r. mianowany lordem kanclerzem, stał się
najbliŜszym współpracownikiem Henryka II (1133-1189). Kiedy siedem lat później został
arcybiskupem Canterbury, zrezygnował z kanclerstwa. Zmienił radykalnie styl Ŝycia,

podejmując ascezę. Dawniejsze oddanie królowi zamienił na głęboką troskę o Kościół, o
zachowanie jego praw i przywilejów. Próby poszerzenia zakresu i kompetencji sądów
królewskich kosztem kościelnych oraz ograniczenia władzy Kościoła spowodowały konflikt
Tomasza z królem. Musiał chronić się ucieczką. W 1170 r. doszło do pojednawczego
spotkania króla z arcybiskupem. Tomasz powrócił do Anglii. Jednak spokój trwał niezbyt
długo. Kiedy Tomasz odmówił zdjęcia kar z biskupów, został zamordowany podczas
nieszporów w katedrze, 29 grudnia 1170 r. Aleksander III kanonizował arcybiskupa Tomasza
w trzy lata później. Henryk II u jego grobu odbył publiczną pokutę. Grobowiec Świętego i
jego relikwie zniszczył Henryk VIII (1538). Tomasz jest patronem Anglii i duchownych.
31.12 (czwartek) Wspomnienie św. Katarzyny Laboure

Katarzyna Labouré (1806-1876) pochodziła z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Po śmierci
matki (1815) przejęła jej obowiązki pomagając ojcu w prowadzeniu gospodarstwa. Jej
starsza siostra wstąpiła do klasztoru, lecz następnie, gdy ona chciała zrobić to samo, ojciec
sprzeciwił się jej planom i wysłał do pracy do ParyŜa, w restauracji stryja. W wieku 24 lat
ostatecznie wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia (szarytki) w ParyŜu. W czasie
odbywania nowicjatu 27.11.1830 doznała objawień Matki BoŜej z medalikiem.
31.12 (czwartek) Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża

Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w 314 roku. Rządził Kościołem za
panowania Konstantyna Wielkiego, w którym to czasie szerząca się schizma donatystów
oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Zmarł w 335 roku i został pochowany
w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.
01.01(piątek) Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

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 ku czci 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.
02.01 (sobota) Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu

Obydwaj byli biskupami i doktorami Kościoła. Bazyli urodził się z rodziców
chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Był bratem św. Grzegorza, św.
Piotra z Sebasty i św. Makryny Młodszej. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz
jaśniejąc cnotami, poświęcił się Ŝyciu pustelniczemu, jednakŜe w 370 roku został
biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele
wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś
praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku. Grzegorz
urodził się takŜe w roku 330 pod Nazjanzem. Odbył wiele podróŜy, aby posiąść wiedzę.
Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego dla prowadzenia Ŝycia
pustelniczego, lecz wkrótce został kapłanem i biskupem. W 381 roku został wybrany
biskupem Konstantynopola, ale usunął się do Nazjanzu z powodu podziałów, które
nastąpiły w jego Kościele. Umarł w Nazjanzie dnia 25 stycznia 389 lub 390 roku. Ze
względu na szczególny dar wiedzy i wymowy jest nazywany teologiem.

