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Niedziela Świętej Rodziny
Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Syr 3,2-6.12-14 (Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców)
Psalm responsoryjny: Ps 128,1-2,3,4-5 (Błogosławiony, kto się boi Pana)
Drugie czytanie: Kol 3,12-21 (Chrześcijańskie zasady życia domowego)
Ewangelia: Łk 2,41-52 (Rodzice znajdują Jezusa w świątyni)
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Msze św.
Niedziela
7.00, 9.00, 10.30, 11.45,
13.00, 18.00
Dni powszednie
7.00, 8.00, 18.00

Nabożeństwa stałe:
Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy
w środy o godz. 18.00
Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątki po Mszy
św. wieczornej
I piątki miesiąca Adoracja
Najśw. Sakramentu po
Mszy Św. wieczornej do
godz.21:00
I Sobota miesiąca
o godz. 8:00 Msza Św.
wynagradzająca ku czci
Niepokalanego Serca NMP
We wtorki całodzienna
Adoracja Najśw. Sakr.

Odwiedziny chorych
na indywidualne
wezwanie

Chrzest św.
w II i IV niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 13.00

Prawiewszystko o BożymNarodzeniu

W Boże Narodzenie Kościół wspomina prawdę, że
Jednorodzony i odwieczny Syn Boży stał się człowiekiem
i przyjął ograniczoną, śmiertelną ludzką naturę. Narodzenie
Chrystusa, dokonane w, niemal w całkowitej tajemnicy, stało
się świętem powszechnym, które przynajmniej na kilka dni
przemienia oblicze Ziemi przynosząc pokój, pojednanie
i wzajemną życzliwość. W Polsce święto to ma szczególnie
charakter rodzinny. Boże Narodzenie ukazuje jak bardzo Bogu
zależy na człowieku: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego
dał" (J 3,16). Przez Wcielenie spełniła się obietnica, Bóg stał się
naprawdę Emmanuelem - "Bogiem z nami", a człowiek dzięki
temu stał się prawdziwym dzieckiem Bożym. Dzięki temu
została objawiona prawda o powszechnym braterstwie
i godności każdego człowieka, bez względu na różnice
kulturowe, rasowe, społeczne czy intelektualne. Bóg Ojciec jest
wzorem wszelkiego prawdziwego ojcostwa, fizycznego
i duchowego.
.
Początki świąt Bożego Narodzenia
.
Polski patrolog, ks. prof. Józef Naumowicz, jako pierwszy
naukowiec ustalił, że pierwsze uroczyste obchody Bożego
Narodzenia miały miejsce w Betlejem w IV wieku. Przez
pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa nie obchodzono Bożego
Narodzenia. Wcześniej celebrowano przede wszystkim
Wielkanoc. Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęło się
dopiero w IV wieku, gdy skończył się okres prześladowań
chrześcijan. W oparciu o teksty źródłowe można dowieść,
że pierwsze oficjalne obchody tych świąt miały miejsce po
wybudowaniu bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem
w pierwszej połowie IV wieku z inicjatywy św. Heleny. W oparciu
o współczesne badania, w tym ks. prof. Naumowicza, można
dowieść, że obchody Bożego Narodzenia nie były związane
z zastąpieniem żadnych wcześniejszych świąt pogańskich, jak
dotychczas sądzono. Obchodzenie rocznicy przyjścia na świat
Chrystusa nie ma nic wspólnego z importowanym
ze starożytnego Rzymu czy Egiptu świętem Słońca. W Betlejem
w 328 r. poświęcono Bazylikę Narodzenia Jezusa, wybudowaną
dla uczczenia miejsce narodzin Chrystusa. Ustalił się także
zwyczaj,
że w wigilię święta patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji
do Betlejem, odległego ok. 8 km i tam w Grocie Narodzenia
odprawiał w nocy Mszę św., którą później nazwano "Pasterką"
w nawiązaniu do ewangelicznej opowieści o pasterzach, którzy
jako pierwsi oddali pokłon nowonarodzonemu Chrystusowi.

Następnie obywało się całonocne czuwanie w bazylice
wybudowanej nad Grotą Narodzenia. W ten sposób zaistniały
pierwsze wigilie, jak i pierwsze pasterki. I ta tradycja
kontynuowana jest do dziś. Początkowo obchody w Betlejem
miały miejsce 6 stycznia, a w późniejszym okresie 25 grudnia.
Chodziło o symboliczną wymowę przesilenia zimowego, kiedy to
dzień jest najkrótszy a noc najdłuższa. Przesilenie zimowe
najlepiej bowiem obrazuje fakt przyjścia Zbawiciela, które jest
przedstawione jako nastanie światłości. Światło, które rozświetla
mroki nocy, to symbol narodzin Chrystusa, który pojawia się
w Ewangeliach. Światłość ta objawiła się w nocy pasterzom
i prowadziła później Mędrców. Choć faktycznie przesilenie
zimowe ma miejsce z 22 na 23 grudnia, to w czasach rzymskich
uznawano, że następuje ono 25 grudnia – i dlatego wówczas
ustanowiono Boże Narodzenie. W 335 roku zwyczaj
obchodzenia Bożego Narodzenia dotarł z Betlejem do Rzymu,
a stąd do innych krajów.
.
Historia świątecznej choinki
.
Zwyczaj strojenia choinek na Boże Narodzenie zna dziś cały
chrześcijański świat. Jednak zwyczaj ten nie ma swoich korzeni
w starożytności chrześcijańskiej, ani w pozostałości jakichś
kultów pogańskich, lecz powstał dość późno. W Europie
zachodniej sięga końca XV wieku, a na ziemiach polskich
zakorzenił się na dobre dopiero w XIX stuleciu, choć już w 1698
r. można było kupić świąteczną choinkę na jarmarku
w Gdańsku. Jak wiadomo, święta Bożego Narodzenia zaistniały
w IV wieku na terenie Bliskiego Wschodu. I choć od początku
towarzyszyły im pewne dekoracje roślinne, na ogół w postaci
wieńców, którymi ozdabiano domy, co zresztą było
charakterystyczne dla starożytności, to nie od tego rodzaju
dekoracji wywodzi się zwyczaj stawiania choinek. Prawdziwa
geneza choinki - jak dowodzi ks. Naumowicz - ma charakter nie
etnograficzny, lecz stricte teologiczny. Już niektórzy autorzy
bizantyjscy, np. św. Efrem Syryjczyk w swoim "Hymnie o Bożym
Narodzeniu" często wymieniał postacie ze Starego Testamentu,
łącznie z Adamem i Ewą. Narodzenie Jezusa interpretowane
bywało coraz częściej jako powrót do utraconego raju. Mogło się
to dokonać tylko dzięki interwencji samego Boga, który stając
się człowiekiem, przywrócił ludziom możliwość korzystania
z owoców rajskiego drzewa życia.
.
Rajskie drzewo protoplastą choinki
.
Popularność rajskich motywów sprawiła, że w średniowiecznych
kalendarzach zaczęto umieszczać wspomnienie o Adamie
i Ewie 24 grudnia. Pierwsi rodzice uosabiali oczekiwanie całej
ludzkości na przyjście Zbawiciela. Stąd w średniowieczu,
w wielu miejscach Europy popularne stały się przedstawienia
bożonarodzeniowe, zwane dramatami o Adamie i Ewie. I stąd
właśnie wywodzi się zwyczaj bożonarodzeniowych choinek.
W tych przedstawieniach dekoracja sceniczna obejmować
musiała także drzewo, którego owoc stał się powodem upadku
Adama i Ewy. W Niemczech skąd pochodzą pierwsze przekazy
o bożonarodzeniowych choinkach, była to na ogół jodła bądź
świerk, gdyż 24 grudnia trudno było znaleźć kwitnącą jabłoń.
Na nich zawieszano czerwone jabłka. Po zakończeniu misteriów
odprawianych 24 grudnia, nazajutrz w dzień Bożego Narodzenia

drzewa te przenoszono najpierw do kościołów, a później
zaczęto nimi zdobić także miejskie domy. Ważnym nośnikiem
zwyczaju strojenia choinek była Hanza, czyli związek
północnych miast portowych, leżących głównie nad Bałtykiem.
Już w 1510 r. odnotowano choinkę bożonarodzeniową w Rydze,
a nieco później w Tallinie, Bremie i wreszcie w Gdańsku, gdzie
pierwsze informacje o choinkach pochodzą z 1698 r. To właśnie
Gdańsk jest pierwszym miastem na terenie Rzeczypospolitej,
gdzie w schyłku XVII stulecia zaczęto dekorować choinki.
Jednak zwyczaj ten nie przeniósł się on wówczas na inne tereny
Polski. Dość wcześnie choinki bożonarodzeniowe pojawiły się
w Rosji, a jak zawsze w tym kraju, było to następstwem ukazu
wydanego przez Piotra Wielkiego w 1699 r. Wiemy, ze car ten
był zapatrzony w kulturę niemiecką i stąd zapożyczył ten
zwyczaj. We Francji, w Wersalu pierwszą choinkę postawiono
w 1738 r. na życzenie Marii Leszczyńskiej, żony króla Ludwika
XV. Do "Nowego Świata", czyli do Ameryki, choinka
zawędrowała w XVIII wieku, dzięki żołnierzom niemieckim
biorącym udział w wojnie o niepodległość USA. Szerszą
popularność zyskała tam w następnym stuleciu. W tym samym
czasie choinki pojawiły się w licznych miejscach w Europie, np.
w Wiedniu, w Cieszynie, we Wrocławiu, Pradze i w Paryżu. Co
ciekawe, na terenie Austrii czy Czech spotkać je można było nie
tylko w domach chrześcijańskich, ale i żydowskich, gdzie
towarzyszyły obchodom święta świateł czyli Chanuki. Zwyczaj
ten wprowadził w swym wiedeńskim domu Theodor Herzl,
twórca współczesnego syjonizmu. Na początku XX wieku
choinka stanowiła już nieodłączny element Bożego Narodzenia.
Nic dziwnego, że pojawiła się na froncie w okopach I wojny
światowej. Przy niej spotykali się nawet i składali sobie życzenia
żołnierze wrogich armii.
.
Choinki w Polsce
.
Palmę pierwszeństwa ma Gdańsk, gdzie jak potwierdza
dokument w 1698 roku - nie tylko stawiano choinki w domach,
ale można je było kupić w na świątecznym jarmarku. Jednak
powszechny zwyczaj ustawiania choinek na święta w Polsce
zakorzenił się dopiero w XIX stuleciu. Wcześniej na terenach
Rzeczypospolitej ustawiano na święta Bożego Narodzenia
w izbach po snopku zboża w każdym rogu, a na stole i na
podłodze rozścielano siano, na pamiątkę tego, że Pan Jezus
urodził się w stajence. Ważnym elementem świątecznego
wystroju była również szopka, której geneza nawiązywała do
jasełek, jakie zainicjował św. Franciszek z Asyżu. Pierwsze
źródłowe informacje o choinkach w Warszawie pochodzą
z przełomu XVIII i XIX wieku. a był to zwyczaj przyjęty od
Prusaków. Odrębną natomiast tradycję miało drzewko wigilijne
na południu Polski, zwłaszcza w Krakowie i okolicach. Był to
krzak jodłowy lub świerkowy zawieszany na pułapie w izbie.
A zwano go sadem i zawieszano na mim owoce i słodycze.
Zwyczaj ten przyszedł z południowych Niemiec. Podobnie było
na Podhalu, gdzie drzewko wiszące u sufitu określano mianem
"podłaźnika". Zawieszano na nim także dekoracje sporządzane
z opłatków.
.
Świąteczny opłatek
.
Opłatek,
to
następny
istotny
element obrzędów

bożonarodzeniowych, charakterystyczny dla ziem dawnej
Rzeczypospolitej. Istniał, zanim tu pojawiła się tradycja
choinkowa. Centralnym wydarzeniem wieczerzy wigilijnej, już od
XVIII stulecia, było łamanie się na jej początku opłatkiem.
Cyprian Norwid opisywał go "jako typowo polski zwyczaj,
nieznany w innych krajach", nazywając opłatek "chlebem pokoju
i nieba". Naprawdę jednak - jak dowodzi ks. Naumowicz pierwsze opłatki wieszane na drzewie świątecznym pojawiły się
w Alzacji w XVII wieku, ale miały one charakter dekoracyjny
i symboliczny. Choć niekonsekrowane, hostie przywoływały
w symboliczny sposób misterium wcielenia. W Polsce zwyczaj
sporządzania choinkowych ozdób z opłatka rozwinął się
w sposób wyjątkowy poczynając od XVIII stulecia. Specjalną
kulistą formę miała ozdoba z opłatków na południu Polski,
wieszana u dołu sadu. Była to przestrzenna konstrukcja
przypominająca kulę ziemską, wyklejana z kolorowych
opłatków, nazywana światem. Ozdoby z opłatków miały tez
różne inne formy, a przede wszystkim gwiazdki.
Choinkowe, pogańskie mity
.
Ks. Naumowicz w swojej najnowszej książce: "Historia
świątecznej choinki" - konsekwentnie rozprawia się z wieloma
mitami, zakorzenionymi w nauce a głównie w etnografii,
o
pogańskim
pochodzeniu
chrześcijańskiej
choinki
bożonarodzeniowej.
Niektórzy
badacze
uważają,
że pierwowzorów bożonarodzeniowego drzewka należy szukać
w głębokiej przedchrześcijańskiej przeszłości, w pierwotnym
kulcie drzew, który miał cechować religie dawnych ludów, m.in.
germańską i słowiańska. Tymczasem badacz dowodzi, że
rodowód choinki w Europie jest stricte chrześcijański. U jego
podstaw leżą motywy drzewa życia, które rosło w raju, oraz
światłości zstępującej na świat w Boże Narodzenie, co choinka
symbolizuje. Innym dowodem, że choinka nie ma rodowodu
pogańskiego, jest fakt, że Kościół nigdy i nigdzie tego nie
wypominał. Walczył najwyżej z pewnymi ludowymi wierzeniami,
które towarzyszyły obchodom Bożego Narodzenia. Niewiele
wspólnego z prawdą ma także legenda, mówiąca o tym, że
"wynalazcą" choinki był Marcin Luter, twórca Reformacji.
Tymczasem ks. Naumowicz udowadnia, że pogląd ten powstał
dopiero w połowie XIX stulecia, a być może Luter dekorował
swój dom choinką, ale dlatego, że podczas jego życia były one
już popularne w Niemczech.
.
Watykan - najmłodsza tradycja
.
Najmłodszą tradycją związaną z choinką, jest choinka
ustawiana na Placu św. Piotra w Rzymie. Pierwsze drzewo na
tym głównym placu Watykanu ustawiono dopiero w 1982 r. na
życzenie Jana Pawła II. Od tego czasu choinkę do Watykanu
przysyła każdego roku inny region Europy. W 1997 r.
przywieziono tam drzewo z polskich Tatr. Na Placu św. Piotra
choinka sąsiaduje z szopką, która jest włoską rodzimą tradycją.
Zwyczaj ustawiania szopki bożonarodzeniowej pochodzi od św.
Franciszka z Asyżu, który w 1223 r. pragnąc uroczyście
i pobożnie przeżyć święto kazał do groty nanieść siana
i przyprowadzić woła i osła, a następnie zwołał swoich braci.
Kiedy ludzie licznie zgromadzili się przy żłóbku, św. Franciszek

odczytał Ewangelię a następnie wszyscy śpiewali radosne
pieśni na chwałę Dzieciątka.
/KAI/

Refleksja na Niedzielę Świętej Rodziny
. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy pytanie
postawione przez Pana Jezusa rodzicom:
"Czemuście mnie szukali?"
Na szczęście dziś nie musimy tego pytania zadawać, bo
doskonale wiemy gdzie możemy Boga znaleźć. Od momentu
Narodzin Bożego Syna, znajdziemy Go w każdym stworzeniu
i Bożym działaniu, a szczególnie miejscem spotkania jest Jego
świątynia, w której obecny jest ukryty w kawałku Chleba.
W Niedzielę Świętej Rodziny podziękujmy Panu za nasze
rodziny, w których wzrastamy i przybliżamy sie do
ostatecznego spotkania z Nim, abyśmy za przykładem Jezusa,
Maryi i św. Józefa mogli osiągnąć życie wieczne. /ks. Mariusz/

Przedświąteczne spotkanie
ks. Proboszcza
z Siostrami Zakonnymi
22 grudnia odbyło się tradycyjne przedświąteczne spotkanie
ks. Proboszcza z Siostrami Zakonnymi z terenu naszej parafii.
Poniżej prezentujemy życzenia Sióstr skierowane do
Duszpasterzy:

Tweet od Papieża:

Jezus jest imieniem i obliczem miłości
Boga, który przyszedł zamieszkać pośród
nas. Życzę, aby każdy z was nosił w sobie
pragnienie szukania i radość odnalezienia
Go podczas tego Bożego Narodzenia.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa. Jest to dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin.
2. W poniedziałek Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty,
a we wtorek Święto Świętych Młodzianków Męczenników.
3. Zapraszamy w czwartek 31 grudnia godz. 18.00
na Dziękczynną Mszę Święta za mijający rok.
4. W sobotę 1 stycznia Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
Tego dnia nabożeństwa według porządku niedzielnnego.
Życzenia dla Papieża Franciszka
Dzieci ze Szkoły Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi "Familia" oraz
ze Szkół Podstawowych nr. 1 i 2 w Brwinowie wykonały kartki
Bożonarodzeniowe dla Ojca Świętego. Zostały one wraz życzeniami
ks. Proboszcza od całej naszej wspólnoty parafialnej wysłane do
Watykanu
/ks. Mariusz/

"Doroczne spotkanie dzisiaj mamy. Wszystkich tu zebranych
pozdrawiamy. Pozdrawiamy w Panu, który jest blisko, On rodzi
się w szopie, da nam wszystko. Da każdemu tyle, ile trzeba,
byśmy mieli kiedyś skrawek nieba. Przychodzimy tutaj
z życzeniami, by ks. Proboszcz zawsze był tu z nami.
I wszystkim kapłanom łask życzymy, bo tu każdy służy ile siły.
I my Siostry także przy stajence chcemy wielbić Pana
najgoręcej. Wszyscy tu rodzinę stanowimy, a Bóg naszym
Ojcem, w to wierzymy. Imię Jezus niechaj słynie wszędzie,
a w szopce gdzie Dziecię, każdy będzie. Niechaj Pan nam
wszystkim błogosławi, no i w dobrym zdrowiu nas zostawi."

Orędzie z Groty Betlejemskiej
Narodziłem się NAGI, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się
samego siebie.
Narodziłem się UBOGI, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne
bogactwo.
Narodziłem się W STAJNI, abyś ty nauczył się uświęcać każde
miejsce.
Narodziłem się BEZSILNY, abyś ty nigdy się mnie nie lękał.
Narodziłem się Z MIŁOŚCI, abyś ty nigdy nie zwątpił w moją miłość.
Narodziłem się W NOCY, abyś ty uwierzył, iż mogę rozjaśnić każdą
rzeczywistość spowitą ciemnością.
Narodziłem się W LUDZKIEJ POSTACI, mówi Bóg, abyś ty nigdy nie
wstydził się być sobą.
Narodziłem się JAKO CZŁOWIEK, abyś ty mógł się stać synem
Bożym.
Narodziłem się PRZEŚLADOWANY OD POCZĄTKU, abyś ty
nauczył się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się W PROSTOCIE, abyś ty nie był wewnętrznie
zagmatwany.
Narodziłem się W TWOIM LUDZKIM ŻYCIU, mówi Bóg, aby
wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.
/Lambert Noben/
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