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ŚLADAMI MISTRZA Z NAZARETU
rozważania nad Ewangelią niedzielną
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście,
udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy
wracali po skończonych uroczystościach, został
Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego
Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie
pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród
krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go. Dopiero po
trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie
siedział między nauczycielami, przysłuchiwał
się im i zadawał pytania.
Łk 2,41-46
Fragment Ewangelii według św. Łukasza ukazuje
nam Świętą Rodzinę jako wzór do naśladowania.
Oto Matka Boża jako ta, która troszczy się, wychowuje – słowem, uczy życia Pana Jezusa. Znajduje
Ona oparcie w kochającym mężu – św. Józefie. Jest
on opiekunem Syna Bożego. On jest również Jej
opiekunem. W pełni odnajduje się w tej roli. Realizuje swoje życiowe powołanie.
Całe Pismo Święte chwali i propaguje rodzinę jako idealny sposób na przeżycie swojej egzystencji

w zgodzie z naturą i Bożymi przykazaniami. Rodzina jest naprawdę święta. O nią się dba. Prawo ją
chroni.
„Małżeństwo i rodzina nie są bynajmniej przypadkową strukturą socjologiczną, wytworem szczególnych uwarunkowań historycznych i ekonomicznych. Przeciwnie, właściwa relacja między mężczyzną i kobietą zakorzeniona jest w najgłębszej istocie
człowieka, i tylko przyjmując taki punkt wyjścia, można je zrozumieć. Nie można go zatem odrywać od
odwiecznego i zawsze aktualnego pytania, jakie człowiek zadaje, zastanawiając się nad samym sobą: Kim
jestem? Kim jest człowiek? Tego pytania z kolei nie
można oderwać od pytania o Boga: Czy Bóg istnieje? Kim jest Bóg? Jakie jest Jego prawdziwe oblicze?
Odpowiedź Biblii na te dwa pytania jest spójna: człowiek jest stworzony na obraz Boży, a Bóg jest miłością. Dlatego powołanie do miłości jest tym, co czyni
człowieka prawdziwym obrazem Boga: człowiek upodabnia się do Boga w takiej mierze, w jakiej staje się
istotą, która kocha” – dopowiada Benedykt XVI (przemówienie z 6 czerwca 2005 r. do uczestników Kongresu Diecezji Rzymskiej). Nic dodać, nic ująć.

Raport o stanie polskich rodzin

R

odzina jest podstawą struktury społecznej
w wymiarze uniwersalnym i od jej zwartości i dojrzałości zależy siła społeczeństwa
oraz funkcjonowanie państwa. Tylko rodzina może
zapewnić optymalne warunki odnowy pokoleń oraz
ich biologicznego, psychologicznego i społecznego
rozwoju. […]

Przystosowanie się rodzin do funkcjonowania w
warunkach gospodarki rynkowej jest trudne. Wzrasta znaczenie czynników różnicujących warunki bytu
rodzin: problem mieszkaniowy, bezrobocie, zakres
dostępności usług, brak odczuwalnej poprawy poziomu życia wielu rodzin i w związku z tym obniżenie
poczucia bezpieczeństwa. W tej sytuacji trudno mówić, że wysiłki, podejmowane w celu ochrony rodzin
najbiedniejszych równoważą odczuwane trudności.
Znaczna część rodzin boryka się z trudnościami w
dostosowaniu do życia w nowych warunkach, ograniczając swoje potrzeby.
Osłabieniu uległy też czynniki integrujące rodzinę jako grupę społeczną. Wynika to zarówno ze
wzrostu konfliktowości będącej następstwem trudnych warunków ekonomicznych, jak również z migracji, niepewności jutra i innych czynników.
Konsekwencją tej sytuacji jest między innymi
spadkowa tendencja do zawierania małżeństw oraz
obniżenie dynamiki prokreacji, przez co zahamowany został przyrost populacji ogólnej. Od 1989 roku
poziom dzietności nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń, co jest uwarunkowane zarówno przyczynami obiektywnymi, jak i subiektywnymi. Do
przyczyn obiektywnych należy wysoki rozpad małżeństw we wczesnym okresie ich trwania, a więc
w fazie kształtowania się wielkości rodziny. Jest on
spowodowany głównie rozwodami. W wielu przypadkach wczesny rozpad małżeństwa utrudnia i opóźnia realizację planów prokreacyjnych.
Do ważnych przyczyn niskiej dzietności polskich
rodzin należą warunki materialne i mieszkaniowe.
Dlatego ważnym zadaniem państwa winna być polityka popierająca trwałość małżeństwa, a jednocześnie
umożliwiająca kobietom realizowanie macierzyństwa.

Kolejne lata okresu transformacji przynoszą sukcesywną poprawę sytuacji gospodarczej. Znajduje
to odzwierciedlenie także w poprawie warunków
bytu rodzin. Wzrasta poziom realnych dochodów
i wydatków gospodarstw domowych, poprawia się
ich zasobność. Nie jest to jednak jeszcze zjawisko
powszechne i wiele rodzin nadal boryka się z ogromnymi trudnościami życiowymi. Trudności te w największym stopniu dotykają rodzin wielodzietnych,
niepełnych oraz rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W rodzinach tych częściej niż w pozostałych
występuje problem bezrobocia.
Bezrobocie i wielodzietność należą do głównych
przyczyn trudnej sytuacji materialnej rodzin. One
w szczególności stanowią przyczynę pogłębiania
się różnic społeczno-ekonomicznych. […]
Znaczna część rodzin jest pozbawiona możliwości
zaspokojenia tak elementarnej potrzeby, jaką jest
posiadanie mieszkania. Wywołuje to szereg negatywnych społecznie zjawisk, jak np. przeludnienie
mieszkań, wspólne zamieszkiwanie odrębnych gospodarstw domowych, co rodzi konflikty, napięcia, ale
także jest ograniczeniem w powstawaniu nowych
rodzin, w podejmowaniu decyzji o liczbie potomstwa. Brak mieszkań ogranicza także mobilność przestrzenną ludności i utrudnia likwidację strukturalnego
bezrobocia.
Zasadniczą przyczyną złej sytuacji mieszkaniowej jest relatywnie niski poziom dochodów przeważającej części rodzin w stosunku do wysokich cen
mieszkań oraz kosztów ich utrzymania. Poprawa tej
sytuacji zależy od postępu w reformowaniu sfery
mieszkaniowej, w tym także skali zasilania ze środków publicznych.
Tymczasem brakuje spójnej, klarownej polityki
wobec rodziny. Dotychczasowe rozwiązania na rzecz
rodziny wywodzą się w większości z zasady opiekuńczości państwa, nie zaś z zasady pomocniczości.
Przejawia się to w funkcjonowaniu różnorodnych
świadczeń o charakterze socjalnym, co w powiązaniu z nadmiernie rozbudowanym zakresem zniżek
i ulg w systemie podatkowym stwarza wrażenie szerokiej oferty pomocy skierowanej do rodziny. Świadczenia pieniężne, najczęściej na bardzo niskim poziomie, kierowane są do rodzin o najniższych dochodach, nie chroniąc tym samym rodzin zagrożonych
ubóstwem. Świadczenia te niewątpliwie pomagają
rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, jednak w większości przypadków nie motywują do podjęcia działań w celu usamodzielnienia
się. […] Istniejący system ulg podatkowych przyczynia się w rezultacie do narastania materialnego
rozwarstwienia społeczeństwa i nie służy w praktyce poprawie warunków życia rodzin z niskimi
dochodami. […]
Jednym z najbardziej istotnych zadań polityki ro-

dzinnej państwa powinno być stwarzanie warunków
wyrównywania szans poszczególnych typów rodzin.
Dochody z pracy – najemnej lub na własny rachunek – powinny dawać rodzinom możliwość utrzymania się. Jednak wspieraniu indywidualnej zapobiegliwości i przezorności musi towarzyszyć ochrona rodzin najsłabszych ekonomicznie i społecznie.
Konieczny jest, szczególnie w rodzinach najuboższych, wzrost dochodów i ograniczenie dominacji
tzw. wydatków sztywnych, związanych z wyżywieniem i utrzymaniem mieszkania. Utrzymanie ich
dotychczasowego poziomu oznacza istotne ograniczenie popytu tych rodzin i stanowi zagrożenie dla
ich rozwoju. […]
Działania na rzecz rodziny powinny zapewniać
jej właściwą rangę w społeczeństwie. Uznania wy-

maga faktyczna rola rodziny zarówno w wychowaniu młodego pokolenia, jak i kształtowaniu jego postaw moralnych, obywatelskich, relacji między pokoleniami. Ta ostatnia kwestia nabierać będzie coraz
większego znaczenia na skutek postępującego procesu starzenia się społeczeństwa polskiego. […]
W realizację polityki na rzecz rodziny powinny
czynnie włączyć się także organy samorządowe
wszystkich szczebli oraz organizacje pozarządowe,
których aktywność może być skuteczniejsza ze względu na lepsze rozeznanie lokalnych problemów.
Źródło: Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich
im. kard. Stefana Wyszyńskiego “Raport o stanie polskich
rodzin” (www.srk.opoka.org.pl).

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Zbliżamy się do końca roku kalendarzowego 2012.
Podobnie jak wszystkie ostatnie lata był brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego
i naszej lokalnej wspólnoty, w naszej Ojczyźnie i w
naszych rodzinach. Warto pochylić się nad radościami, sukcesami, ale także nad tymi najtrudniejszymi
momentami i doświadczeniami.
2. Jutro podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godzinie 1700, podziękujemy
Bogu – Dobremu Ojcu w Niebie za miniony czas, za
dobro, któregośmy w tym czasie doznali. Przeprosimy za wszelkie błędy i odejścia od miłości. Będziemy również prosić o dalsze błogosławieństwo dla
nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny. Za publiczne
odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
3. W najbliższy wtorek, 1 stycznia, z Maryją – Bożą
Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2013.
Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się
o pokój na świecie. Porządek Mszy św. tego dnia:
000 – Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego
Roku w Roku Wiary, 800 w Cementowni; 900; 1030;
1200; 1700. Nie będzie Mszy św. o godz. 700.
4. W nadchodzącym tygodniu przypada:
· pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym
adorujemy Najświętszy Sakrament i modlimy się
o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne;
· pierwszy piątek miesiąca – szczególna okazja
do pojednania się z Bogiem i braćmi, – spowiedź
przed poranną Mszą św.
· pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. O godz. 1700
Msza św. różańcowa. Ze względu na Kolędę nie

będzie w tym dniu odwiedzin chorych.
5. Przypominamy, że w związku z Kolędą obowiązuje Kolędowy Porządek Mszy św. w dzień powszedni. Msze będą odprawiane tylko rano o godz.
700 z wyjątkiem piątku i soboty, wtedy będzie również Msza św. wieczorna o godz. 17 00. Kancelaria
w środę i piątek będzie nieczynna.

PROGRAM KOLĘDY W NAJBLIŻSZYCH DNIACH
Poniedziałek 31.12.2012 r.
900 ul. Kościuszki od Kościoła do Remizy i Plac
Piłsudskiego;
00
9
ul. Kościuszki od Podzamcza nr parzyste do nr 44;
00
9
ul. Kościuszki od Podzamcza nr nieparzyste
do nr 31; ul. Cicha i ul. Cmentarna.
Środa 02.01.2013 r.
900 Morusy, Śrubarnia;
900 Podzamcze – ul. Birowska, Szkolna, Zamkowa;
1500 ul. Mostowa, Szeroka;
Czwartek 03.01.2013 r.
900 ul. Polna, Batorego, Chrobrego, Sikorskiego,
Jagiełły;
900 Józefów;
1500 ul. Paderewskiego;
Piątek 04.01.2013 r.
900 ul. Kopernika, Nowy Świat, J. Krasickiego,
Słoneczna;
00
15 ul. Sobieskiego, Sawickiej;
1500 ul. Kolorowa, Wrzosowa;
Sobota 05.01.2013 r.
900 ul. Konopnickiej;
900 ul. Olkuska parzyste – od Placu Piłsudskiego;
900 ul. Olkuska nieparzyste – od Placu Piłsudskiego;

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

31.12.2012 – 06.01.2013

31 grudnia 2012 – poniedziałek
700

1) + Małgorzata Milejska – od Elżbiety i Krzysztofa Bieleckich.
2) + Konstanty Pilarczyk – od rodziny Chybiorzów i Magrytów.

1700

Msza dziękczynna na zakończenie roku.

1 stycznia 2013 – wtorek – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
000

Msza inaugurująca rok 2013.

900

+ Małgorzata Milejska – od cioci Grażyny z mężem.

1030

+ Zenon Bobrzyński; Maria, Agnieszka, Marek, Jan Kawka; Katarzyna, Wojciech,
Franciszka Mikulscy.

1200

+ Edward, Antonina Piątek; Lucjan, Rozalia, Władysław Grzebieluch.

1700

+ Mieczysław Flak – od żony z dziećmi.

2 stycznia 2013 – środa
700

1) + Marianna Wyrodek – od Jadwigi Biedak z rodziną.
2) + Małgorzata Milejska – od chrzestnej.
3) + Pelagia Biedak – od sąsiadów Zaporowskiej, Ciszkowej, Rodakowskiej,
Sendzielarz i Kudelów.

3 stycznia 2013 – czwartek
700

1) + Marianna Wyrodek – od Janiny Musialskiej i ks. Michała Musialskiego.
2) + Małgorzata Milejska – od rodziny Skrzypiciel.
3) + Danuta Konopka.

4 stycznia 2013 – piątek
700

1) + Małgorzata Milejska – od cioci Zofii z rodziną.
2) + Pelagia Biedak – od Stanisławy Mieszczanek z rodziną.

1700

Msza zbiorowa za zmarłych.

5 stycznia 2013 – sobota
700

1) + Małgorzata Milejska – od Martyny Sawickiej z mężem i rodzicami.
2) + Pelagia Biedak – od syna Witolda z rodziną.

1700

Msza od Koła Różańcowego.

6 stycznia 2013 – niedziela – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
700

+ Marianna Wyrodek – od Marzenny Lesiak z synami Łukaszem i Damianem
oraz mamy Jadwigi.

900

+ Weronika Skrzypiciel.

1030

+ Jarosław Puch – w 3. r. śmierci.

1200

+ Genowefa (1. r. śmierci), Władysław Jagła; Stanisław Kowalski; Edward Żyła.

1700

+ Maria Wojtylas – od córki Anny i wnuczki Magdaleny.
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