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Refleksja 

Liturgia dzisiejszej niedzieli zachęca nas do ufnego zawierzenia naszych rodzin 
Świętej Rodzinie oraz do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Perykopa 
ewangeliczna o odnalezieniu Jezusa przez rodziców w świątyni opowiada o relacjach, 
które łączyły Maryję, Józefa i Jezusa. Rodzice odnaleźli bezpieczeństwo, radość 
szczęśliwej rodziny i pokój serca, gdy budowali wzajemne więzi na Bogu. Święta 
Rodzina uczy nas czułej, odpowiedzialnej i ofiarnej miłości, umiejętności słuchania, 
gotowości do pomocy i nieustannego poszukiwania Bożej woli w codziennym życiu. 

Małżeństwo chrześcijańskie nie opiera się wyłącznie na uczuciach i wzajemnej 
umowie. Miłość jest wzniosła i piękna, ale też bywa zmienna i ulotna. Kobieta i 
mężczyzna w sakramencie małżeństwa otrzymują pomoc od Boga: to co ludzkie i 
kruche zostaje potwierdzone i wzmocnione Bożą łaską. Jakże budujący jest obraz 
pełnych szacunku dla siebie małżonków, otwartych na życie i troszczących się o 
dzieci, którzy traktują rodzinę jak skarb i dar od Boga. Godne uznania są również 
rodziny wielopokoleniowe. Jednak byłoby naiwnością nie dostrzegać kryzysu 
małżeństwa i rodziny. Zasmucają rozpadające się małżeństwa, przeróżne uzależnienia, 
ucieczka przed odpowiedzialnością, materializm i konsumpcjonizm. Podważane są 
fundamenty rodziny, co uderza w samą istotę małżeństwa jako związku kobiety i 
mężczyzny oraz lekceważona jest wartość życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 
Rodzina jest święta i kluczowa dla właściwego rozwoju człowieka, dlatego nie należy 
jej poddawać eksperymentom społecznym lub wpływom współczesnych utopii.  

Szczególnym wyróżnieniem dla rodziny jest podniesienie małżeństwa do 
godności sakramentu, a więc widzialnego i skutecznego znaku łaski Bożej. O 
znaczeniu rodziny przekonuje również fakt, że bywa ona nazywana Kościołem 
domowym, a Kościół, próbując opisać swoją istotę, sięga wiele razy do obrazów z 
życia rodzinnego. Kościół określa siebie rodziną Bożą, Oblubienicą Chrystusa lub 
Matką, a Boga nazywa Ojcem. Wewnętrzna jedność rodziny, jej nakierowanie na życie 
w kontekście relacji ofiarnej miłości, sprawiają, że jest ona obrazem Kościoła. 

Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i 
ewangelizująca. Sama przyjmuje słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w 
nauczanie Kościoła, ale i przekazuje to słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak 
ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego, czytanie 
dokumentów kościelnych, książek religijnych i prasy katolickiej. 
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Złota myśl tygodnia  
Ponieważ w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan każdy 
dzień jest Bożym Narodzeniem 

(św. Jan Paweł II) 
 
 
 



Na wesoło 
Okres zimowy. Środa, nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z tej okazji 
organista intonuje: Gwiazdo śliczna wspaniała… Dochodzi do słów: słowiczkowie 
wdzięcznym głosem śpiewają… 
- No gdzie ci w grudniu słowiczkowie śpiewają, no gdzie? – komentuje proboszcz. 
 
Podczas kolędy ksiądz wręczył małemu chłopczykowi obrazek z wizerunkiem 
świętego. Mały obejrzał obrazek i pyta: 
- Masz więcej? 
Ksiądz dał mu jeszcze cztery. Mały pooglądał wszystkie i pyta: 
- A z dinozaurami masz? 
 
Patron tygodnia – św. Egwin, biskup – 30 grudnia 
Egwin urodził się w VII w. Kształcił się u benedyktynów w Worcester. Tam został 
mnichem, a potem kapłanem. W 693 r. powołano go na biskupstwo w rodzinnym 
mieście. Stał się reformatorem życia kościelnego. Bronił świętości małżeństwa, stawał 
w obronie sierot i wdów. Był doradcą Eldera, króla Mercji, jego syna Kenreda oraz 
Offy I, króla wschodnich Sasów. Podczas pobytu w Rzymie otrzymał od papieża 
zgodę na rezygnację z biskupstwa. W ostatnich latach życia pełnił obowiązki opata w 
założonym przez siebie opactwie w Evesham. Osiedlenie się tam było poprzedzone 
objawieniem Maryi, która powiedziała Egwinowi, gdzie chce mieć swój klasztor. 
Zmarł 30 grudnia 717 r. Po śmierci dokonał wielu cudów: przywracał wzrok i słuch, 
uzdrawiał chorych. Jego relikwie były otaczane tak wielkim kultem, że w 1077 roku 
trzeba było przebudować opactwo w Evesham, by mogło pomieścić napływ 
pielgrzymów. 
 
Opowiadanie 
Zegar z wahadłem 
Pewien uczony miał w swoim studio ogromny zegar ścienny, który wybijał uroczyście 
godziny, bardzo powoli, ale również bardzo głośno. 
To panu nie przeszkadza? - spytał student. 
Nie - odpowiedział uczony - dlatego że ciągle muszę zadawać sobie pytanie, co 
zrobiłem przez minioną godzinę. 
A ty, co zrobiłeś z godziną, która właśnie upłynęła? 
 
Nauczanie papieskie o Eucharystii 
Z przejęciem czytaliśmy w książkach napisanych przez Kapłanów – dawnych 
więźniów obozów koncentracyjnych, jak sprawowali Eucharystię z pominięciem tych 
przepisów, bez ołtarza i bez szat liturgicznych. Jeśli jednak w tych warunkach było to 
dowodem heroizmu i musiało budzić najgłębsze uznanie, to natomiast w warunkach 
normalnych nieliczenie się z przepisami liturgicznymi musi być odbierane jako brak 
poszanowania dla Eucharystii – podyktowany może indywidualizmem, a może 
bezkrytycznym stosunkiem do lansowanych opinii, a może jakimś brakiem ducha 
wiary.  
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