CUD NARODZIN

WYPŁYŃ
NA GŁĘBIĘ

Bóg się rodzi w rodzinie
Prawda nigdy nie zginie
Bo tą Prawdą wcieloną jest Pan
I choć zła jest tak wiele
A On kruchy w swym ciele
Nigdy tutaj nie będzie już sam.
Józef z Marią w stajence
Biorą Dziecię na ręce
By ochronić od zimna i zła
Chociaż Herod spiskuje
Swych siepaczy szykuje
I Betlejem utonie we łzach.
Anioł z nieba tu zbiega
I Józefa ostrzega
By uciekał nim skończy się noc
Tak rodzina wygnana
Na tułaczkę skazana
W ich miłości zwycięska jest moc.
Bóg się rodzi w rodzinie
I rodzina nie zginie
Chociaż walka o prawdę wciąż trwa
Więc odwagi potrzeba
Dziecko Darem jest nieba
Ono miłość zwycięską nam da.
Bo gdy dziecko się rodzi
To od Boga pochodzi
Cud narodzin z Betlejem jest tu
Świat ten jeszcze nie zginie
Źródło życia – w rodzinie
Więc kolędę zaśpiewaj dziś Mu.

Wszystkim Małżonkom odnawiającym sakrament
małżeństwa błogosławieństwa Bożego
na każdy dzień wspólnej drogi
w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli.
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LITURGIA SŁOWA
Czytanie I: Syr 3, 2-6;12-14 * Ps 128 * Czytanie II:Kol 3,12-21.

Ewangelia: Mt 2,13-15.19-23

Gdy Mędrcy odjechali, 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 strony Galilei.
Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków:
Nazwany będzie Nazarejczykiem.
Oto słowo Pańskie
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niedzielę po Bożym Narodzeniu obchodzimy święto Świętej Rodziny
z Nazaretu. Grzech pierworodny uderzył w rodzinę i choć nie została ona rozbita, to
nastąpiła swoista desakralizacja małżeństwa i rodziny. Warto zauważyć, że dzieci
Adama i Ewy rodzą się już po grzechu pierworodnym. Na czym polega owa
desakralizacja związku mężczyzny i kobiety? Gdy Pan Bóg stworzył człowieka na
swój obraz i podobieństwo pobłogosławił związek mężczyzny i kobiety i powiedział:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną” (Rdz 2, 28). Fundamentem miłości Adama i Ewy była miłość do Boga.

Na tym właśnie polega „sakralność” tego
związku. Był on ze wszech miar religijny –
jeśli tak można powiedzieć – bo jego
źródłem był sam Bóg. Grzech pierworodny
był zerwaniem życiodajnej więzi z
miłującym Bogiem. Człowiek skazał Boga
na wygnanie ze swego serca a w
konsekwencji nastąpiła desakralizacja
ludzkiej duszy (grzech śmiertelny) i
desakralizacja małżeństwa. Możemy
powiedzieć językiem potocznym, że
Adam i Ewa powiedzieli jako
małżonkowie Bogu: „Nie jesteś nam do
niczego potrzebny. Kochamy się bez
Ciebie i bez Ciebie damy sobie radę. Nie
będziesz nam mówił co wolno a czego nie
wolno, co jest dobre a co złe. To my
będziemy o tym decydować. Chcemy
uwolnić się od Ciebie, by żyć pełnią życia”.
Ciało bez Boga, dusza bez Boga,
małżeństwo bez Boga. A gdzie jest
obiecana przez szatana wolność i wielkość,
szczęście i nieśmiertelność? Tam gdzie
odrzuca się Stwórcę tam zamiera także
stworzenie. Desakralizacja jest zawsze
degradacją. Weźmy przykład świątyń,
które zostały zdesakralizowane. Niektóre
zamieniono na warsztaty samochodowe,
inne na restauracje, magazyny, dyskoteki,
jeszcze inne na muzea lub filharmonie.
Nadal pełnią jakieś funkcje ale nie jest to
ich pierwotne przeznaczenie. Możemy
powiedzieć kolokwialnie: „Te kościoły nie
są sobą”. Po grzechu człowiek nadal był
człowiekiem, rodzina pozostała rodziną ale
nic już nie było takie jak przedtem.
Nastąpiła
degradacja
człowieka
i degradacja rodziny. Wcielenie - to
sakralizacja człowieka, ludzkiego ciała,
małżeństwa i rodziny. Zapisał św. Łukasz
zachwyt kobiety słuchającej nauki Jezusa.
Zawołała w porywie serca: „Błogosławione
łono, które Cię nosiło, i piersi, które
ssałeś” (Łk 11, 27).

Ta kobieta ma głęboką intuicję a może
powiedziała to z natchnienia Ducha
Świętego? Przecież ciało Niepokalanej
Maryi Dziewicy stało się świątynią Boga. To
właśnie w Niej następuje sakralizacja duszy
i ciała człowieka. Jej cielesność, Jej
kobiecość jest całkowicie oddana i poddana
Bogu. To co grzech zepsuł, zeszpecił,
ubrudził, w Maryi jest czyste i wypełnione
łaską: piersi, łono, usta, ręce, nogi, uszy, oczy
– wszystko jest prześwietlone łaską czystości
i
macierzyństwa.
Matka
Dziewica
a jednocześnie Oblubienica św. Józefa.
Następuje sakralizacja małżeństwa i rodziny.
Ale Święta Rodzina rodzi się tak jak Jezus
w nieświętym świecie naznaczonym
grzechem, obłudą, nienawiścią, żądzą władzy
i posiadania. Herod wydaje wyrok na
Dzieciątko a tym samym na Świętą Rodzinę.
Zapisał w starożytnej homilii św.
Kwodwultdeus: „Rodzi się małe Dziecię,
a jest Ono wielkim Królem. Z dalekich
stron przybywają mędrcy, aby pokłonić
się Temu, który jeszcze spoczywa
w żłóbku, ale panuje w niebie i na ziemi.
Trwoży się Herod, kiedy mędrcy
zwiastują mu narodziny Króla, i by nie
utracić królestwa, chce zgładzić Dziecię;
a przecież gdyby w Nie uwierzył, nie
potrzebowałby się lękać na ziemi i życie
wieczne stałoby się dla niego wiecznym
panowaniem.
Czemu więc trwożysz się, Herodzie,
słysząc o narodzinach Króla? Nie
przychodzi On, by cię pozbawić panowania,
lecz by pokonać szatana. Ale tego nie
rozumiesz, więc się lękasz i srożysz. Chcesz
zgładzić Tego jednego, którego poszukujesz,
i stajesz się okrutnym mordercą wielu
dzieci” (Godz. Czyt. 28.12).
Kościół od wieków naucza, że
rodzina jest święta. W niej następuje
sakralizacja człowieka, jego cielesności,

człowieka, jego cielesności, związku mężczyzny i kobiety, ojcostwa
i macierzyństwa. I choć dzisiaj namnożyło się Herodów różnej maści, którzy
czyhają na rodzinę: chcą wyrwać Jezusa z relacji mężczyzny i kobiety, to – jak
uczy historia świętej Rodziny – Bóg ma swoje sposoby, aby ocalić rodzinę
przed zagładą. Zakończę słowami św. Jana Pawła II wielkiego orędownika
świętości
rodziny:
„Rodzino
katolicka,
odkryj
znajdujące
się
w tobie i nie dające się stłumić wezwanie. Rodzino! Stań się tym, czym jesteś!
Zgromadzona razem przez Słowo i Sakrament, jako Kościół domowy, stań się
tak jak wielki Kościół, nauczycielem i matką”.
x. Proboszcz

OGŁOSZENIA
Dzisiaj o godz., 16 zapraszany wszystkich (zwłaszcza całe rodziny)
do wspólnego kolędowania przy żłóbku.
o We wtorek ostatni dzień roku . O pólnocy zostanie odprawiona
Msza św. o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na nowy Rok
Pański 2020. Zapraszam serdecznie do wspólnej modlitwy, którą
rozpoczniemy o godz. 2330 różańcem dziękczynnym za wszystkie
łaski.
We wtorek Nowy Rok – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nie
będzie Mszy o godz. 800.
W piątek spowiedź od godz. 1600. W sobotę różaniec wynagradzający po
Mszy wieczornej. Ponieważ u chorych byliśmy przed świętami a w tym
miesiącu chodzimy po kolędzie dlatego do chorych będziemy chodzić w
pierwszy piątek lutego.
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.
W przyszła niedzielę (5 stycznia) kolędników misyjnych będzie odwiedzać
mieszkańców Prażmowa.W podzięce za kolędę przyjmują datki, które
przekażą na misje. Bóg zapłać!
Dziękuję parafiankom za pomoc w przygotowaniu kościoła na dzisiejszą
niedzielę i zapraszam chętnych do sprzątania w sobotę o godz. 1000.
Od czwartku (2 stycznia) rozpocznie się kolęda w naszej parafii:
Czwartek (2.01) - Żyrów (od godz. 900); (dwóch kapłanów);
Piątek (3.01) - Wola Żyrowska i Żyrówek (od godz. 900) (dwóch
kapłanów);
Sobota (4.01) - Gościeńczyce i Nowe Gościeńczyce (od godz.
900); (dwóch kapłanów);
❖ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana: Ś.P. Anna BUDZISZ
(l. 90) z Prażmowa. Ś.P. Michał Szulik (l. 33) z Nowego Wągrodna.
Pogrzeby odbyły się w piątek i sobotę. Wieczny odpoczynek…
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