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Czytanie I: Syr 3,2-6. 12-14 * Ps 128 * Czytanie II: Kol 3,12-21.

Ewangelia: Łk 2, 22-40

Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do
Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane
w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie
poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic
albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.
A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek
sprawiedliwy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch
Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy
śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc
Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko
Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je
w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól
odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje
oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na
oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co
o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać
się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
Oto słowo Pańskie

ŚWIĘTA RODZINA – OD NARODZIN DO ŚMIERCI
Minęło czterdzieści dni od nocy
Bożego Narodzenia, kiedy pasterze
i Mędrcy w betlejemskiej stajni
odnaleźli Dzieciątko i wyznali, że jest
Ono Światłością świata. Starzec Symeon

nie spotkał, jak betlejemscy pasterze,
zastępów anielskich, które by wskazały
miejsce narodzin Zbawiciela. Nie
zobaczył gwiazdy, jak Mędrcy ze
wschodu, która zaprowadziłaby go na

i przeciwnościami nie wpadł w pokusę
zgorzknienia i załamania. Do końca
szedł drogą ufnej wiary, że Pan wypełni
daną mu obietnicę.
Ale dzisiaj patrzymy na historię
świętego starca Symeona przez pryzmat
świętej Rodziny z Nazaretu. Maryja
z Józefem i Jezusem przychodzą do
świątyni, by nie tylko wypełnić nakaz
Prawa Mojżeszowego, ale by Prawo,
zwyczaje i tradycję wypełnić najgłębszą
treścią miłości i posłuszeństwa woli
Bożej. O Symeonie ewangelista Łukasz
napisał, że „Za natchnieniem Ducha
przyszedł do świątyni”. Ten sam Duch
Święty wypełniał serce Józefa i Maryi
i kierował krokami świętej Rodziny.
Spotykają się na płaszczyźnie Prawa,
Kultu i obrzędów religijnych ale to
wszystko przeniknięte jest łaską Ducha
Świętego. To Maryja z Józefem
zapraszają Symeona do wnętrza
tajemnicy, przekazują mu największy
skarb ich życia i powołania – Jezusa,
miłość wcieloną, światło ze światłości.
Jednym z największych problemów
wieku podeszłego jest samotność, która
nieraz przyjmuje formę odrzucenia.
Symeon doświadcza wspólnoty. Już nie
jest sam w obliczu zbliżającej się
śmierci. Możemy powiedzieć, że został
adoptowany przez świętą Rodzinę. Puste
miejsce przy wigilijnym stole oznacza
nie tylko gotowość do przyjęcia tego
wieczora zabłąkanego wędrowca ale
fundamentalną
cechę
rodziny
chrześcijańskiej, którą tak wyraźnie
widać w świętej Rodzinie. A jest nią
otwarcie – najpierw na Boga, który jest
fundamentem sakramentu małżeństwa,
następnie na drugiego człowieka, nie
tylko tego, z którym zasiadamy przy
stole ale również tego, który staje się
darem od Boga w łasce poczętego życia.
Współczesna Europa coraz dalej
odchodzi od tradycyjnej roli rodziny
jako
fundamentu
zdrowego

spotkanie z Jezusem. Centrum Jego
życia jest świątynia Jerozolimska,
w której pełnił od wielu lat służbę Bożą.
Prowadzi życie konsekrowane, ma swoją
regułę i misję do wypełnienia. Otrzymał
obietnicę, że przed śmiercią ujrzy
oczyma ciała „Zwycięzcę śmierci, piekła
i szatana”. Dla starca Symeona noc
Bożego
Narodzenia
i
noc
Zmartwychwstania – Wielka Noc –
spotykają się ze sobą w tym wielkim
dniu. „Oto jest dzień, który dał nam
Pan” – powtarzał tyle razy w swych
modlitwach, odmawiając Psalm 118.
I
nadszedł
wreszcie
ten
najważniejszy dzień, w którym spotkał
Upragnionego,
Oczekiwanego,
Zbawiciela świata. Prosi swego Władcę,
by go już zwolnił ze służby, którą
wiernie wypełniał przez tyle lat swego
długiego życia. „Moje oczy ujrzały
Twoje Zbawienie”. Dzieciątko Jezus
trzymane
w drżących dłoniach Symeona staje się
dla niego źródłem nadziei, która
wykracza poza ramy tej rzeczywistości.
Gdy Pan Jezus będzie umierał
trzydzieści trzy lata później na Kalwarii,
w świątyni Jerozolimskiej zasłona
przybytku zostanie rozdarta. Kończy się
czas Starego Przymierza, kończy się
czas jedynej świątyni Jedynego Boga.
Odkrywa tę prawdę Starzec Symeon. Od
tej chwili „prawdziwi czciciele będą
oddawać cześć Bogu w Duchu
i prawdzie” (por J 4,23). Dlatego teraz
może już odejść. Wie dokąd idzie, bo
spotkał Tego, który jest Drogą. Jego
nadzieja pełna jest nieśmiertelności, bo
tulił do serca Tego, który jest Życiem.
Jakże potrzeba nam dzisiaj mądrości
Starca Symeona, gdy świat ceni tylko to,
co silne, młode i zdrowe. Gdy patrzymy
na Symeona, możemy na przekór wielu
powiedzieć: „udała się starość Panu
Bogu”. Chociaż wzrok miał słaby
i zdrowie nie to, umęczony życiem
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społeczeństwa.
Zresztą
większość
przywódców państw zachodniej Europy
oraz wysokich urzędników Unii
Europejskiej nie żyje w tradycyjnych
rodzinach opartych na sakramentalnej
przysiędze: „Ślubuję ci miłość, wierność

i uczciwość małżeńską, i że cię nie
opuszczę aż do śmierci”. Dlatego
dziękujmy za nasze rodziny i prośmy
o potrzebne łaski na Nowy Rok Pański
2018.
Ks. Proboszcz

MODLITWA ZA RODZINĘ ŚW. JANA PAWŁA II
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie
i na ziemi.
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda
ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa
Chrystusa, «narodzonego z Niewiasty», i przez Ducha
Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia
i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki
małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich
rodzin na świecie.

Spraw, aby młode pokolenie
znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się
mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

Spraw wreszcie
— błagamy Cię o to za pośrednictwem Świętej
Rodziny z Nazaretu —ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem na wieki wieków. Amen.

W OBRONIE RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Trzeba bronić tych podstawowych wartości z uporem i stanowczością, ponieważ ich
naruszanie przynosi nieobliczalne szkody społeczeństwu, a w ostatecznej analizie
człowiekowi. Doświadczenie różnych narodów w historii ludzkości, jak również nasze
współczesne doświadczenie może służyć jako argument dla potwierdzenia tej bolesnej
prawdy, to znaczy, że w podstawowej sferze ludzkiej egzystencji, w której decydująca jest
rola rodziny, łatwo jest zniszczyć istotne wartości, podczas gdy bardzo trudno jest te wartości
odtworzyć. O jakie wartości chodzi? Jeżeli mielibyśmy stosownie odpowiedzieć na to pytanie,
trzeba by wskazać na całą hierarchię i zespół wartości, które wzajemnie się określają
i warunkują. Starając się jednak wyrazić w sposób zwięzły, powiemy, że chodzi tu o dwie
podstawowe wartości; które wchodzą ściśle w kontekst tego, co nazywamy „miłością
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małżeńską". Pierwszą z nich jest wartość osoby, która wyraża się we wzajemnej wierności
dochowanej aż do śmierci: wierności męża w relacjach z żoną i żony w relacjach z mężem.
Następstwem tej afirmacji wartości osoby, która wyraża się we wzajemnej relacji między
mężem i żoną, winno być także poszanowanie wartości osobowej nowego życia, czyli
dziecka, od pierwszej chwili jego poczęcia. Kościół nigdy nie może się zwolnić z obowiązku
strzeżenia tych dwu podstawowych wartości, związanych z powołaniem rodziny. Strzeżenie
ich zostało powierzone Kościołowi przez Chrystusa w taki sposób, który nie pozostawia
żadnej wątpliwości. Jednocześnie, oczywistość tych wartości — po ludzku rozumiana —
sprawia, że Kościół, broniąc ich, widzi siebie jako rzecznika autentycznej godności człowieka:
dobra osoby, rodziny, narodów. Zachowując wprawdzie szacunek wobec tych wszystkich,
którzy myślą inaczej, trudno jest uznać z obiektywnego i bezstronnego punktu widzenia, że
postępuje zgodnie z prawdziwą godnością ludzką ten, kto łamie wierność małżeńską, albo kto
pozwala na unicestwienie i zniszczenie życia poczętego w łonie matczynym. Konsekwentnie,
nie można uznać, że programy, które doradzają, ułatwiają, dopuszczają takie postępowanie,
służą obiektywnemu dobru człowieka, dobru moralnemu, i przyczyniają się do uczynienia
życia ludzkiego naprawdę bardziej ludzkim, naprawdę bardziej godnym człowieka, że służą
tworzeniu lepszego społeczeństwa. (św. Jan Paweł II)

Z OGŁOSZEŃ
 Dzisiaj Niedziela Świętej Rodziny a jednocześnie Sylwester. Jak co roku o pólnocy
zostanie odprawiona Msza św. o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na nowy
Rok Pański 2018. Zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy, którą rozpoczniemy
o godz. 2330 różańcem dziękczynnym za wszystkie łaski. Jutro Nowy Rok – uroczystośc
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nie będzie Mszy o godz. 800.
 We wtorek o godz. 1730 – Różaniec Wypominkowy.
 W piątek przed południem nawiedzamy chorych. Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 15 i możliwość spowiedzi. Msza wieczorna o godz. 1700.
 W sobotę – 6 stycznia – święto Objawienia Pańskiego: Trzech Króli - . Msze św. tak jak
w niedzielę. Poświęcenie kadzidła i kredy na każdej Mszy św.
 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 sprzątanie w piątek po Mszy wieczornej.
 Od wtorku (2 stycznia) rozpocznie się kolęda w naszej parafii:
Wtorek (2.01) – Wola Żyrowska (od godz. 900);
Środa (3.01) – Żyrów (od godz. 900); Czwartek (4.01) Żyrówek oraz Nowe
Gościeńczyce (od godz. 900)
Poniedziałek (8.01) – Wilcza Wólka; Wtorek (9.01) – Nowe Racibory; Środa
(10.01) – Zawodne; Czwartek (11.01) – Chudowola; Piątek (12.01) - Mirowska
Wieś; Sobota (13.01) – Łoś: ul. Meliorantów, Morelowa i Wiśniowa, Nowy
Prażmów do wiaduktu. Nowy Prażmów: ul. Leśna
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