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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.
Św. Ignacy z Loyoli nazwał znajdowanie Boga we wszystkim najwyższą formą
pobożności, wyższą od długich modlitw w kościele. Być może nam, dziś, Jezus
powiedziałby: "Po co tyle się modlicie, skoro nie umiecie mnie znaleźć w waszej
codzienności? Czy nie wiedzieliście, że znaleźć mnie możecie wszędzie wokół siebie,
a modlitwa ma tylko w tym pomagać?"
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Czy jestem wierny Bogu w codzienności mojego życia? Które cechy
życia Rodziny Świętej są mi najbardziej potrzebne? Czy moja rodzina, małżeństwo
czerpie wzorce z życia Świętej Rodziny? Czy moje życie staje się stopniowo
świątynią?
Do wykonania: Będę starał się dostrzegać Boga, Jego działanie w moim codziennym życiu.
W KALENDARZU LITURGICZNYM:

27.12 (poniedziałek) Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Imię pochodzi z hebrajskiego, znaczy „Bóg okazał miłosierdzie”, „dar Pana”. Syn Zebedeusza, był
jednym z pierwszych i być może najmłodszym z uczniów Jezusa. Jako jedyny nie opuścił Mistrza
w momencie ukrzyżowania, pozostając wiernie pod krzyżem. Jemu Jezus przed śmiercią
powierzył Matkę, prosząc go, aby się Nią opiekował. Pod koniec swego życia napisał Ewangelię,
opowiadając o wydarzeniach, których był świadkiem. Jest także autorem Apokalipsy, w której
zapisane zostały wizje, jakie otrzymał na wyspie Patmos. Przedstawiany jako młodzieniec z orłem
i księgą, czasem z kielichem, z którego wychodzi wąż.

28.12 (wtorek) Święto św. Młodzianków Męczenników
Dzieci z Betlejem, zabite przez Heroda Wielkiego. Zostały ogłoszone męczennikami, ponieważ
poniosły śmierć dla Jezusa Chrystusa. Ewangelia Mateusza (2,16) opowiada, że Herod,
dowiedziawszy się od mędrców, że narodził się król żydowski, i obawiając się utraty władzy,
zarządził zabicie wszystkich dzieci w Betlejem poniżej drugiego roku życia, aby być pewnym, że
wyeliminuje swojego „konkurenta”. Kult Młodzianków rozpowszechnił się na Zachodzie od IV
wieku. Są przedstawiani jako małe dzieci z palmami męczeństwa, zabijane z okrucieństwem.
29.12 (środa) Wspomnienie św. Tomasza Becketa, biskupa i męczennika
Urodzony ok. 1118 w Londynie, zm. 29 grudnia 1170 w Canterbury). Tomasz Becket studiował w
Paryżu, a po przyjęciu święceń kapłańskich kontynuował studia na prawie w Bolonii. Tomasz był
przyjacielem króla Henryka II, który w nadziei uzyskania większego wpływu na Kościół mianował go
arcybiskupemCanterbury. Jednakże wkrótceich drogi rozeszłysię.W roku 1164 Henryk wydał tzw.
konstytucjeclarendońskie, wktórychzabraniałstawianiaosóbświeckichprzedsądami kościelnymi,
nakazywał odpowiedzialność karną duchownych przed sądami świeckimi, umacniał wpływ króla
na elekcje biskupów i zabraniał apelacji do Rzymu bez zgody monarchy. Tomasz Becket sprzeciwił
się tym ustawom, gdyż ograniczały rolę Kościoła w państwie. Król skazał go na wygnanie.
Arcybiskup udał się w 1162 roku do Francji. Dzięki mediacji papieża Aleksandra III zawarto
kompromis pomiędzy królem a arcybiskupemi Becket powrócił do kraju do Anglii. Wkrótce jednak
znowu popadł w konflikt z monarchą i ponownie znalazł się na wygnaniu. Wrócił w 1170 r., lecz
dalej działał wbrew woli króla (np. sprzeciwił się koronacji następcy Henryka). Pewnego razu
podczas uczty Henryk miał wykrzyknąć "Któż uwolni mnie od tego mącicielskiego klechy?" (Will no
one rid me of this meddlesome priest?). Czterech rycerzy (Reginald Fitzurse, Hugh de Moreville,
Wilhelm de Tracy i Richard le Breton), licząc na nagrodę, 29 grudnia 1170 r. zarąbało mieczami
arcybiskupa przed ołtarzem katedry w Canterbury.
31.12 (piątek) Wspomnienie św. Sylwestra I, papieża
Imię pochodzi z łaciny i znaczy „mieszkaniec lasu”. Był pierwszym papieżem po ogłoszeniu
wolności kultu przez Konstantyna (313). Za jego pontyfikatu, trwającego dwadzieścia lat, odbył
się Sobór Powszechny w Nicei, wymierzony przeciwko herezji ariańskiej (325). Zmarł 31 grudnia
335 roku. Jest przedstawiany w szatach papieskich, jego atrybutami są byk (ponieważ wskrzesił
byka zabitego przez pewnego maga) oraz smok, którego, według legendy, oswoił.
WARTO WIEDZIEĆ
Modlitwa na zakończenie roku: Panie, na końcu tego roku chciałbym Ci podziękować

za wszystko, co od Ciebie dostałem. Dziękuję Ci za życie i za miłość, którą otrzymałem
i którą dałem, za kwiaty, powietrze i słońce, za szczęście i za troski, za to, co było
możliwe i za to, co nie było możliwe. Oddaję Ci wszystko, co w tym roku zrobiłem:
wykonaną pracę, rzeczy, które wyszły spod moich rąk i to wszystko, co zdołałem
moimi rękami zbudować. Powierzam Ci ludzi, którzy mnie kochają, i których ja
kocham, moich nowych przyjaciół, tych, którzy są blisko, tych, którzy się oddalili, tych,
którzy zakończyli swoje życie, tych, którzy prosili mnie o pomoc i tych, którym
zdołałem pomóc, tych, z którymi dzielę życie, obowiązki, smutki i radości. Dzisiaj,
Panie, proszę Cię: wybacz mi źle wykorzystany czas, niemądrze wydane pieniądze,
wypowiadanie bezużytecznych słów, lekceważenie miłości. Wybacz mi puste
działania, źle wykonane prace, życie bez entuzjazmu, poświęcanie zbyt krótkiego
czasu na modlitwę, moje zapominalstwo i to, że milczałem, kiedy należało mówić.
Pokornie proszę o Twoje przebaczenie.

