
PISMO PARAFII ŚW. JAKUBA I KRZYSZTOFA WE WROCŁAWIU             grudzień 2009 nr 4 (65)

W czwartym kwartale 2009 r.
Przez SAKRAMENT CHRZTU zostali 
odrodzeni przez Chrystusa i włączeni 
do Kościoła:

KORDYŚ Antonina, c. Roberta i Joanny
SOROCZYŃSKI Mateusz, s. Stanisława 
i Izabeli
WIĘCKOWSKA Martyna, c. Pawła i Anny
SKOWRONEK Iga, c. Bartłomieja i Marty
SYNDONIN Jakub, s. Mariusza i Justyny
SZCZĘSNY Wiktor, s. Tomasza i Diany
MAĆKOWOOIAK Patrycja, c. Dariusza 
i Barbary
WALEROWICZ Bartosz, s. Marcina i Anny
PIETROŻYŃSKA Wiktoria, c. Krzysztofa 
i Urszuli
WITKOWSKI Piotr, s. Pawła i Magdaleny
STĘKAŁA Maja,  c. Paweła  i Natalii
KIERZKOWSKA Maja, Piotra i Justyny
PETRYSZYN Lilli, c. Norberta i Moniki
SOŚNICKA Zofia,  c. Pawła i Joanny.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 
zawarli:
Natalia REJAK i Łukasz IWASZUK

Aleksandra CIEŚLAK i Jan PESZYŃSKI
Elwira WOŁODKO i Robert TRACZYK
Beata MACHYNIA i Łukasz KOWALSKI
Oraz poza naszą parafią:
Aneta DOMARADZKA i Jarosław FISKIES
Joanna WAWRZYK i Jakub APOLINARSKI
Izabela KRZYSZTOFIK i Piotr PODRALSKI
Magdalena BEDNARZ i Tomasz 
SMOLARCZYK
Katarzyna GORZELAŃCZYK i Robert 
BANASIAK
Agata GRONDYS i Adrian OKOŃ
Barbara KOSIŃSKA i Piotr PIETRZAK

 ZMARLI w Chrystusie Panu:
ŻURAK Elżbieta (1923 Strycza; 
5.10.br.)

BRZÓSKA Eugenia (1927 Nagórzanka; 
9.10.br.)
SOWIŃSKI Józej (1917 Żydatycze; 
22.10.br.)
MOLEK Zbigniew (1954 Wrocław; 
23.10.br.)
MALEC Halina (1932 Wilno; 26.10.br.)
TEMPEROWICZ Małgorzata (1963 
Wrocław; 13.11.br.)
DRAPAŁA Józefa  (1936 Mikulice; 
18.11.br.)
KRZYKAWIAK Teresa (1929 Szpanów; 
22.11.br.)
KUBASIK Ryszard (1959 Wrocław; 21.11.br.)
CHWAŁEK Józefa (1920 Ożarów; 23.11.br.)
MIKOŁOWSKA Michalina (1930 Nadyby; 
26.11.br.)
KRAJCZYK Anna (1918 Żelechów; 3.12.br.)
SIP Stanisława; (1926 Biadaszki; 12.12.br.)

W Święto N iepodległości k rótki k on-
cert patriotyczny wykonała w naszej 

świątyni „Kapela znad Baryczy”.

Na początku Adwentu przeżywaliśmy 
tygodniowe M isje P arafialne. P ro-

wadzili je M isjonarze Św. Rodzin y – ks . 
Stanisław K rząkała i ks . Janusz Jezusek . 
Program tych misji obejmował wiele spo-
tkań z dziećmi, młodzieżą i ogólne . Były 
spotkania stanowe dla kobiet i mężczyzn. 
Uroczyście ponowiliśm y pr zyrzeczenia 
chrzcielne, a małżonkowie – ślubne. Licz-
nie przystąpiliśmy do sak ramentów po-
kuty i Eucharystii. Pamiętaliśmy o chorych 
w ich domach, a na Mszy św. dla chorych 
ponad 150 osób pr zyjęło sakrament Na-
maszczenia Chor ych. M odliliśmy się za  
zmarłych parafian, z właszcza t ych, kt ó-
rzy odeszli od nas od ostatnich M isji św. 
w 1999 r. Dzięki ojcom misjonarzom mo-
gliśmy medytować Słowo Boże także przy 
pomocy pięk nych piosenek r eligijnych. 
Czy odnowiło się oblicze duchowe naszej 
parafii?

Na początku miesiąca g rudnia, już po 
raz drugi w t ym roku, zostało znisz-

czone w cz ęści koło kaplicy ogrodzenie 
naszego Cmentarza. Co myśleć o tak im 
wandalizmie – chyba młodzieży, zwłasz-
cza w tym miejscu?

W dniu św . M ikołaja w ychowawcy i  
sponsorzy przygotowali, jak co roku, 

paczki dla dzieci w świetlic y parafialnej. 
Natomiast dwa dni przed Świętami odby-
ła się wigilia dla dzieci. W pierwszej części 
tego świętowania, dzieci pr zygotowały 
dla swoich rodziców piękne jasełka.

Ofiary zbierane na cele char ytatywne 
w naszej parafii (w tr zecią niedzielę 

miesiąca), wyniosły w tym roku 10.989 zł. 
Kwotę tę przeznaczono głównie na cele 
Świetlicy parafialnej dla dzieci i na k olo-
nię. Również część tych funduszy przeka-
zano osobom, znajdującym się w bardzo 
trudnej sytuacji materialnej – okoliczno-
ściowe zapomogi.

W niedzielę Świętej Rodziny, podczas 
Mszy św. kolędy wykonywała nasza 

młodzież  - lekt orzy i oaz owicze, ktorzy 
utworzyli zespół muzyczny.

Opłatki na wiecz erzę wig ilijną zostały 
rozniesione w t ym roku w pier wszą 

niedzielę Adwentu. Wraz z opłatkiem do-
starczyliśmy do posz czególnych rodzin 
program misji parafialn ych.  Tej posługi 
podjęli się jak co roku osoby zaangażowa-
ne w życie parafialne -  wszyscy jesteśmy 
wdzięczni im za tę służbę.

W roku 2009 przeprowadziliśmy w pa-
rafii następujące REMONTY:

 Renowacja og rodzenia placu k ościel-
nego – 10.500 zł.

 Remont pomiesz czeń na wik ariacie 
– 11.900 zł.

  Remont pomiesz czeń na plebanii  
– 12.000 zł.

 Napra wa i udr ożnienie odw odnienia 
kościoła (kanalizacji) – 8.000 zł.

 Wywóz śmieci z Cmentar za i napra wy 
ogrodzenia – 8.300 zł.

 Razem – 50.700 zł.
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W
skazał w nim, ż e wsz yscy ci,  
którzy idą na spotkanie z Dzie-
ciątkiem, otwierając się dobro-
wolnie na Jego blask, mogą stać 

się źródłem światła, które rozbłyskuje wśród 
ciemności (konflikty, prześladowania, prze-
moc i głód) spowijających ziemię. 

Natomiast w homilii, w ygłoszonej 
podczas spra wowanej P asterki, O jciec 
Święty w ezwał do naśladowania betle -
jemskich pasterzy stawiających Boga na 
pierwszym miejscu i dzięk i swej czujno-

ści w k ażdej chwili gotowych do w yjścia 
Mu na spotk anie. Papież zwrócił uwagę, 
że o ile r ównież dziś „istnieją proste i po -
korne dusze, które mieszkają bardzo bli-
sko Pana”, o t yle „większość z nas , ludzi  
nowoczesnych, ż yje dalek o od Jezusa  
Chrystusa”. „Żyjemy filozofiami, interesa-
mi i zajęciami, kt óre całk owicie nas w y-
pełniają i od kt órych dr oga do stajen-
ki jest bar dzo dalek a. I na r óżne sposo -
by Bóg musi wielok rotnie popychać nas 
i pomagać w ychodzić z pląta-

Świętowanie w sposób 
naturalny wpisane jest 
w kulturę wszystkich ludów 
i narodów na całym świecie. 

N
atomiast Święta Bożego Narodze-
nia to czas, który wyrasta z tradycji 
chrześcijańskiej i na pr zestrzeni 
wieków inspir owany Ewangelią  

został głęboko zakorzeniony w k ulturze 
europejskiej i kulturach południowoame-
rykańskich. 

Z czasem, dzięk i misyjnej posłudz e 
wielu pok oleń misjonar zy, w k rąg t en 
weszły r ównież inne k ontynenty. Dziś  
jest to oczekiwany czas nie t ylko w w y-
miarach pr zeżyć r eligijnych chr ześci-
jańskich wspólnot w yznaniowych i po -
szczególnych osób , ale takż e r odzin-
nych i w ypoczynkowych. P rzeżywa-
my na now o jako chrześcijanie uroczy-
stość Bożego Narodzenia. Postawmy so-
bie pytanie: cz y ponownie i głębiej od-
krywamy tę tajemnicę wiar y która przy-
pomina, że Słowo stało się Ciałem i za-
mieszkało między nami (por. J 1, 14)? 

„Wszystkim tym, którzy je przyjęli, 
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” 

J 1,12
Dziecię – Jezus Chrystus 

przychodzi, byśmy otaczali 
troską życie, łaski 

otrzymując w zamian, 
potrzebne naszym rodzinom, 

wspólnotom, parafii.
Serdeczne życzenia dla Waszych 

Rodzin, niech zagoszczą 
w domach Waszych 

i sercach, „byście życie 
mieli w obfitości".

Z serca Wam błogosławimy
Duszpasterze

Aby w Boże Narodzenie...

Czy ten dzień wprowadza nas na nowo 
w tajemnicę Bożej miłości objawiającej się 
w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu? 

Tajemnica Wcielenia jest pięk ną i nigdy 
niekończącą się k atechezą, która pozwa-
la zr ozumieć pra wdę, ż e Bóg jest miło -
ścią (por. 1 J 4, 16) i uz dalnia człowieka do 
przechodzenia z hor yzontalnych w ymia-
rów ż ycia do jakż e osobistej relacji z Bo -

giem w w ymiarach wertykalnych. Inaczej 
mówiąc, dzięki tej tajemnicy człowiek się -
ga nieba.  

Oby obecne Boże Narodzenie pomogło 
nam uznać w Słowie Wcielonym światłość 
oświecającą każdego człowieka i z zaufa-
niem ot worzyć dr zwi Chr ystusowi, Zba-
wicielowi świata. I stańm y się na now o 
świadkami tej Miłości.

Powróćmy do Chrystusa
Podczas tradycyjnego orędzia na Boże Narodzenie, Ojciec 
Święty Benedykt XVI odniósł się do największych problemów 
współczesnego świata i Kościoła. 

ten dzień wprowadza nas na nowo giem w w ymiarach wertykalnych. Inaczej 

Bądź świadkiem miłości

I Uczestnicy misji parafi alanych.
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 Świąt yń pod w ezwaniem św. M ikoła-
ja jest już pr zeszło 2000 na całym świecie . 
Imię św. Mikołaja jest najbardziej popular-
ne w ikonografii. 
 Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Naj-
świętszej M aryi P anny z ostał ogłosz ony 
przez papieża Piusa IX 8 grudnia 1854 r. W 
bieżącym roku przypadała więc 155 r ocz-
nica jego ogłosz enia. Cztery lata pó źniej, 
podczas obja wień w 1858 r oku w L our-
des, Matka Boża powiedziała: "Jestem Nie-
pokalane Poczęcie", ok reślając swoje wy-
jątkowe powołanie (wolność od g rzechu 
pierworodnego). 
  Jasełk a t o w tłumacz eniu opowieść  
o Bożym Narodzeniu (żłóbku). Był jednak 
taki ok res, w pier wszej połowie X VIII wie -
ku, k iedy t o bisk upi polsc y zak azali w y-
stawiania jasełek w k ościołach. Przyczyną 
tego było coraz sz ersze przenikanie do ich  
treści scen i postaci o charakt erze ludycz-
nym. Wówczas to z sz opkami zaczęli kolę-

dować żacy, czeladnicy, itp. wyprowadza-
jąc je poza mury świątyń.
 W niedzielę 27 g rudnia, Papież Bene -
dykt XVI udał się do stołówki prowadzonej 
przez Wspólnotę św. Idziego na r zymskim 
Zatybrzu. Jak podało R adio Watykańskie, 
o godz. 13.00 O jciec Święt y zjadł obiad  
w towarzystwie 200  ubog ich "wielkiej ro-
dziny Kościoła", wspomaganych przez wo-
lontariuszy katolickiej organizacji charyta-
tywnej. Przypomniał, że tylko miłość daje 
człowiekowi prawdziwą radość.
 Historia świadczy, że każdy, kto – str o-
jąc się w szat y obr ońcy pra w człowiek a 
– walcz ył z k rzyżem, ostat ecznie ok azy-
wał się t yranem" – napisali bisk upi polscy 
w Liście na Niedzielę Świętej Rodziny, któ-
ry był cz ytany w nasz ych kościołach. Księ-
ża bisk upi w sw ym pr zesłaniu w ezwa-
li małż onków chr ześcijańskich, aby byli  
świadkami miłości w r odzinach i w ż yciu 
społecznym.

Powróćmy 
do Chrystusa

niny naszych myśli i nasz ych zajęć, 
byśmy odnaleźli dr ogę do N iego” – po -
wiedział Benedykt X VI. Zwracając uwagę , 
że obecny w świecie nieład i k onflikty wy-
nikają właśnie z faktu , że „zamknięci jeste-
śmy w nasz ych własn ych int eresach i w  
osobistych opiniach, w nasz ym własnym 
małym osobistym świecie”, Ojciec Święty 
wskazał, iż „egoizm, tak g rupowy, jak i in-
dywidualny, czyni z nas więźniów naszych 
interesów i prag nień, które spr zeczne są  
z prawdą i dzielą nas międz y sobą”.

T
rzy razy nasze serce zostanie uboga-
cone radosną nowiną, która odmieniła 
losy świata: „Słowo stało się ciałem 
i zamieszkało między nami” (J 1,14).

Słowo Boga, o którym dziś wiemy, że jest 
Synem Boga Najwyższego, Drugą Oso-
bą Trójcy Świętej, od samego począt-
ku było obecne w dziejach świata  
i w hist orii zba wienia. Wypo-
wiadając kolejne słowa st wo-
rzenia, Bóg pow ołał do istnie -
nia wsz ystko, co jest: „Wtedy 
Bóg rzekł: ‘Niech się stanie świa-
tłość’. I stała się światłość . [...] ‘Niech 
powstanie sklepienie w śr odku wód...’, 
a gdy się tak stało ...” (Rdz 1,3.6). Słow o Boga 
jest więc sk uteczne, jeśli Bóg je w ypowie 
– staje się . Św. Jan Ewangelista w yraził to 
w nieco inn y sposób: „Wszystko przez Nie 
się stało, a bez niego nic się nie stało , co się 
stało” (J 1,3).

Kiedy Bóg do nas mówi? Czy możemy 
także dziś usły szeć Jego sło wo? Oczy-
wiście, ż e tak! Bóg mówi do nas pr zede 
wszystkim pr zez słowa P isma Święt ego. 
Czy uświadamiam y sobie , ż e za k ażdym 
razem, gdy słucham y w k ościele czytanej 
Ewangelii lub k iedy bier zemy do r ęki Bi-
blię, to sam Bóg do nas mówi? A cz y Jego 
słowo również jest sk uteczne w nasz ym 
życiu? Czy staje się ciałem? Cz y prowadzi 
nas do spotk ania z Bog iem ż ywym? Cz y 
to spotkanie przemienia nasze życie? 

Słowo Boga zawsze jest skuteczne: albo 
stanie się ciałem i zaow ocuje pr zemianą 
życia, niejako stworzy nas na now o, albo, 

jeśli nie po zwolimy mu działać , stanie się 
naszym sędzią: „Kto Mną gardzi i nie przyj-
muje słów moich, t en ma sw ego sędzie -
go: słow o, kt óre w ygłosiłem, ono t o bę -
dzie go sądzić w dniu ostat ecznym” ( J 
12,48). Cz y tak , cz y inaczej, k ażde słowo, 

które Bóg do nas w ypowiedział 
stanie się: albo nas zba wi, albo 
osądzi i potępi.

Co zrobić, aby nasz e spotkanie 
ze słow em Boga ok azało się zba-
wienne? Jak go słuchać? Jak cz y-

tać, aby „stawało się ciałem w na-
szym życiu?”

Po pierwsze, trzeba mieć kontakt z Bo-
żym słowem, tr zeba pozwolić Bogu, aby 
do nas mówił . Wspaniałą ok azją do słu-
chania słowa Bo żego jest niedzielna litur -
gia, podczas kt órej otr zymujemy słow o-
zadanie do zrealizowania w rozpoczynają-
cym się t ygodniu. Można również cz ytać 
Biblię w domu.

Po drugie , tr zeba wsłuchiwać się  
w Boże słowo w ciszy serca, bo Bóg mówi 
w ser cu: ”Dlat ego z wabię ją i w yprowa-
dzę na pust ynię i pr zemówię do jej ser ca” 
(Oz 2,16). K iedy słuchamy Bo żego słowa  
ono prowokuje nasze serce, pociesza nas , 
upomina, budzi lęk , zawstydza, wydoby-
wa na światło dzienne nasz bunt pr zeciw-
ko Bogu i jego w oli. Jeśli wsłuchujemy się 
w słowo z otwartym sercem to ono wzbu-
dza w nas wiele odczuć . Bóg mówiąc po -
sługuje się nasz ymi uczuciami. O czywi-
ście, ważne jest takż e zrozumienie słowa 
przy pomocy intelektu, ale t o nie wsz yst-

ko. K iedy w chodzimy w or bitę oddziały-
wania słowa Bo żego spot ykamy Osobę  
Jezusa z Nazaretu, a spotkania z osobą nie 
da się ograniczyć tylko do intelektu.

Po tr zecie, jeśli ser ce nasz e z ostanie 
poruszone, t o tr zeba zatr zymać się na  
tym, co Bóg w nas pobudził . Należy trwać 
na modlitwie i pytać się: dlacz ego odczu-
wam niepokój, gdy słysz ę to słowo? dla-
czego sprawia mi ono ból? dlacz ego inne 
słowo mnie pociesza i k rzepi? C o Bóg  
chce mi powiedzieć o moim ż yciu? Pró-
bujmy naz wać po imieniu pr oblem, sfe-
rę ż ycia, osoby, relacje, kt óre Bóg sta wia 
przed nami pobudzając nasz e serce. Waż-
ne jest to, aby zrozumieć słowo w kontek-
ście naszego życia.

Czwarty k rok, t o k onkretna odpo -
wiedź. Kiedy Bóg zaczyna mówić, to czyni 
to po t o, aby w ejść z nami w dialog . Od-
powiedzią na słow o może być nasza mo -
dlitwa, ale także konkretne postanowienia, 
np. dec yzja pojednania, na wrócenia, od-
rzucenia zła, długo odkładana spowiedź.

Pozwólmy więc Bogu mówić do nas! 
Święta Bożego Narodzenia, w czasie których 
częściej niż z wykle słuchamy słowa i sięga-
my po Pismo Święte, choćby to, aby w wigi-
lijny wieczór odczytać Ewangelię o narodzi-
nach Pana, to świetna ok azja, by wsłuchać  
się w Boże słowo, przyjąć je sercem, tak, aby 
stało się ciałem w naszym życiu.

Autorem powyższych myśli jest nasz rezydent 
ks. Rajmund Pietkiewicz – biblista na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu

Aby słowo stało się ciałem w nas
W czasie celebracji Eucharystii w okresie Bożego Narodzenia trzy razy usłyszymy początek 
Ewangelii według św. Jana (25 XII – Masz św. w dzień, 31 XII, II Niedziela po Narodzeniu Pańskim). 

K
ażdego dnia na całym świecie za-
bijanych jest wiele istnień ludzk ich 
– tych bezbronnych, jeszcze w łonach 
matek. 

Obrońcy ż ycia apelują o sz czególną 
modlitwę w int encji ż ycia i o dar ducho -
wej adopcji dzieci poczętych.  Święto Mło-
dzianków zostało wpisane w k alendarz li-
turgiczny i w wielu miejscach pr owadzo-
na jest w t ym dniu modlit wa w int encji 
życia. Tak dzieje się np . w P oznaniu, K ra-
kowie, Gdańsku i wielu inn ych miastach,  
a k ażdego roku dołączają do t ej inicjaty-
wy nowe parafie – podk reśla w rozmowie 
z „Naszym Dziennik iem” dr P aweł Wosicki, 
prezes Polskiej Federacji Ruchów Obr ony 
Życia.

Rocznie na świecie dok onuje się ok oło 
50 milionów zabójst w dzieci pocz ętych. 
Badania pok azują, że łączna liczba abor -
cji przeprowadzanych co r oku w Wielkiej 
Brytanii, Francji i Rumunii r ówna jest cał-
kowitej liczbie populacji dziesięciu naj-
mniejszych państ w członk owskich UE.  
W Unii co 25 sek und uśmiercane jest jed-
no nienar odzone dzieck o. Rocznie g inie 
w ten sposób 1 mln 200 t ys. istnień ludz-
kich; 19 pr oc. wsz ystkich ciąż k ończy się  
aborcją. W sumie od 1990 r . zabito 28 mln 
dzieci. Według statystyk, aborcja jest głów-
ną przyczyną śmierci ludzi.

W Rosji dzieck o poczęte zabijane jest  
co minut ę. Według dan ych WHO stat y-
styczna k obieta w Rosji dwa raz y w cią-
gu ż ycia uśmierca w sw oim łonie dziec-
ko. Wielka Brytania stała się ostatnio „sto-
licą aborcyjną Europy”. Jest piąta w ran-
kingu pod względem liczby dok onywa-
nych „zabiegów abor cji” na świecie , za  
Rosją, USA, Indiami i Japonią. W Hiszpanii 
przez 23 lata od w ejścia w ż ycie ustawy 
dopuszczającej aborcję dokonano ponad 
1,2 mln tz w. zabiegów. Pod każdą z t ych 
liczb k ryje się unicest wione niewinne  
ludzkie życie...

Jak podają stat ystyki, na świecie k aż-
dego roku dokonuje się 32-46 abor cji na 
1000 kobiet w wieku reprodukcyjnym (od 
15 do 44 lat). W państwach byłego Związ-
ku Sowieck iego wsk aźnik aborcji w ynosi 
112-186 na 1000 kobiet w ciągu roku. 

Jeśli chodzi o P olskę, z r ządowego ra-
portu dot yczącego w ykonania w 2008  
roku pr zepisów usta wy o planowaniu  
rodziny, ochronie płodu ludzk iego i wa-
runkach dopusz czalności pr zerywa-
nia ciąż y w ynika, że w 2008 r oku dok o-
nano 499 tz w. legalnych aborcji. Ta licz-
ba z większyła się o 177 w por ównaniu 
z popr zednim rokiem i jest o 159 abor -
cji wyższa niż w 2006 r oku. W 2008 r oku 
znacznie wzr osła t eż liczba st wierdzo-

nych przez policję pr zypadków nielegal-
nych aborcji, z 45 do 188. Tak w ygląda-
ją oficjalne dane . Przerażają... Pod k ażdą 
z tych liczb k ryje się unicestwione życie... 
Jak wyglądają dane nieoficjalne , na pew-
no nie można powiedzieć. Nie ulega wąt-
pliwości, że są jesz cze bardziej przeraża-
jące...

Cieszy jednak fakt, ż e pojawiają się co -
raz liczniejsz e inicjat ywy pr o-life. L udzie 
się budzą... W ostatnim czasie ch yba naj-
bardziej wzruszając y był marsz odby-
wający się pod hasłem „Każde ż ycie jest  
ważne”, który pr zeszedł ulicami M adrytu. 
Wzięło w nim udział pr zeszło milion osób. 
Podobne manif estacje odbyły się takż e 
w ponad 80 po zostałych miastach H isz-
panii. Takie marsze organizowane są tak -
że w inn ych państwach, np. w st olicy Ko-
staryki udział w marszu dla ż ycia i rodziny 
wzięło 50 000 osób. 

W ostatnim czasie pr zedstawiciele ru-
chów pro-life z 14 państ w Unii Eur opej-
skiej i Chor wacji przekazali na r ęce prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego 
Jerzego Buzka petycję „Prawo do ż ycia od 
poczęcia i godność człowiek a” podpisaną 
przez milion oby wateli Unii opowiadają-
cych się za ochroną prawną życia ludzkie-
go od chwili poczęcia.  

(z: Nasz Dziennik, 2009\302)

Z
apatrzeni w stajenk ę betlejemsk ą 
zwróćmy uwagę nie tylko na Małego 
Jezusa, ale spójrzmy też na Najświętszą 
Rodzinę. N iech nas zach wyci dobro 

i spokój wypełniający tą lichą szopkę ,która 
na tę świętą noc stała się Domem, domem 
nie skromnym, wręcz biednym, ale Domem 
pełnym M iłości. A nasz e dom y? P ięknie 
wysprzątane, ślicznie wystrojone. 

Pasterka, żłóbek , k olędy... M inie ok res 
świąteczny i cz y pamiętamy jeszcze o Naj-
świętszej Rodzinie? Jezus z ostaje – wiado -
mo, przecież to Nowonarodzony Bóg, któ-
ry z czasem dorośnie, by złożyć Ofiarę z Sie-
bie. Maryja – ocz ywiście, że o Niej pamięta-
my. Przecież to Matka Boża, szczególnie bli-

ska nam, Polakom. A święt y Józef? Już bar -
dziej zapomnian y, pr zecież usunął się na 
bok, spełniwszy swój obowiązek. A co z Naj-
świętszą Rodziną? Co z wzorem rodzin?

Stojąc przy żłóbku poprośmy Najświętszą 
Rodzinę z Nazar etu by miała w Sw ej opie-
ce i naszą r odzinę. Pomódlmy się słowami  
z codziennej modlitwy sióstr nazaretanek:

„Najświętsza Rodzino – błogosław i str zeż 
wszystkie r odziny świata. Z achowaj je złą-
czone nierozerwalnym węzłem miłości, wier -
ne otr zymanym łaskom i obo wiązkom swe-
go powołania. Spraw, aby żyły według prawa 
i przykazań Bożych, by ich życie było odbiciem 
Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cie-
szyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.” 

Rzeź niewiniątek nadal trwa
Ponad dwa tysiące lat temu – w obawie przed Jezusem – Herod zabił wiele niewinnych dzieci. 
Ta okrutna rzeź niewiniątek wciąż trwa. 

Pamiętajmy o Najświętszej Rodzinie

1 

CZY WIEMY, ŻE...
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