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jesteśmy jako Jego uczniowie podzieleni. Hasłem tegorocznego tygodnia
ekumenicznej modlitwy są słowa: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20).
Jednocząc się pod krzyżem Chrystusa, chcemy prosić o Jego łaskę, by poło
żyć kres niesprawiedliwości, która jest w naszym świecie, a także prośmy
o miłosierdzie dla tych, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości.
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1. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Od ju
tra rozpoczynamy okres zwykły w ciągu roku. Jednak wg tradycji polskiej
do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego, pozostaje w kościele
dekoracja bożonarodzeniowa oraz możliwość śpiewania kolęd.
2. Jeszcze dzisiaj o godz. 18.00 – nabożeństwo kolędowe. O 19.00 – Msza
św. w int. Ojczyzny z racji drugiej niedzieli miesiąca.
3. W tym tygodniu liturgiczne wspomnienia: w czwartek – św. Antoniego,
Opata; w sobotę – św. Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa.
4. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W czwartek 17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce będzie obchodzo
ny 21. Dzień Judaizmu pod hasłem „Nie przychodzę, żeby zatracać!”.
6. Tego dnia w naszej bazylice o godz. 19.00 zostanie odprawiona uroczysta
Msza św. w intencji świętej pamięci Jadwigi Kaczyńskiej z okazji kolejnej
rocznicy śmierci.
7. Od piątku 18 stycznia rozpoczniemy kolejny Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan pod hasłem „Dąż do sprawiedliwości”. Centralne nabożeń
stwo ekumeniczne pod przewodnictwem Jego Eminencji Kazimierza Kar
dynała Nycza zostanie odprawiona w kościele Św. Kazimierza Królewicza
przy Rynku Nowego Miasta 2, w niedzielę 20 stycznia o godz. 15.00.
8. W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii zespół „Lubystok” z Krze
mieńca, gdzie narodził się Juliusz Słowacki. Tworzą go cztery wokalistki:
Olga Gawryluk, Oksana Gorodnia, Lilia Iwaniuk i Natalia Szewczuk. Ze
spół nagrał dwie płyty: jedna z piosenkami dwóch kultur – polskiej
i ukraińskiej, a na drugiej kolędy bożonarodzeniowe. Można je nabyć przy
wyjściu z Bazyliki. Gorąco polecamy i zachęcamy do zakupu.
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Święto Chrztu Pańskiego
Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,1516.2122)
Gdy lud oczekiwał z napięciem
i wszyscy snuli domysły w sercach co do
Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak
przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któ
remu nie jestem godzien rozwiązać rze
myka u sandałów. On chrzcić was będzie
Duchem Świętym i ogniem”. Kiedy cały
lud przystępował do chrztu, Jezus także
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzy
ło się niebo i Duch Święty zstąpił na Nie
go w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój
Syn umiłowany, w Tobie mam upodoba
nie”.
W roku kościelnym przeżywamy
i rozpamiętujemy dwie główne tajemnice
Chrystusowe: tajemnicę Wcielenia i ta
jemnicę Odkupienia. W okresie Narodze
nia Pańskiego skupiamy się na tajemnicy
Wcielenia, która objawia nam Bożą miłość
i łaskawość. Uroczystość Narodzenia Pań
skiego kładzie nacisk na przyjście na zie
mię
Wcielonego
Syna
Bożego,
a uroczystość Objawienia Pańskiego 
Epifania (to słowo oznacza objawienie),
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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która jest uroczystością towarzyszącą i wzbogacającą tę pierwszą, kładzie
nacisk na ukazanie się Zbawiciela. Już samo przyjście Wcielonego Syna Bo
żego na świat było swoistą epifanią. Potem nastąpiły inne objawienia: hołd
Magów ze Wschodu, chrzest Pana Jezusa w Jordanie oraz pierwszy cudow
ny znak uczyniony przez Chrystusa w Kanie Galilejskiej. Ze złożonego cha
rakteru uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół Zachodni zaakcentował
w jej obchodzeniu wizytę Mędrców podążających za gwiazdą i przybywają
cych z darami, by oddać pokłon Mesjaszowi. Chrzest Pański jest natomiast
wspominany w osobnym święcie, które po reformie soborowej kalendarza li
turgicznego jest przeżywane w niedzielę po uroczystości Objawienia Pań
skiego. Dodajmy, że o cudzie w Kanie Galilejskiej będzie opowiadała
Ewangelia następnej niedzieli.
Wszyscy Ewangeliści mówią o chrzcie Pana Jezusa. Bardzo znamienny
szczegół tego wydarzenia przekazał nam w swoim opisie Ewangelista Mate
usz: otóż wyraźnie zaznaczył, że „gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast
wyszedł z wody” (Mt 3,16) – to znaczy inaczej niż inni, którzy przy tym
chrzcie pokuty wyznawali swoje grzechy. Chrzest ze strony Jezusa był po
kornym aktem poddania, którym zaliczył siebie między grzeszników, stając
się solidarny z nami, ale sam będąc zarazem Najświętszym Bogiem. Pod
czas chrztu Pan Jezus zostaje ukazany jako Syn Boży; daje się słyszeć głos
Ojca z jasną i jednoznaczną deklaracją: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w To
bie mam upodobanie” (Łk 3,22). Rozpoczynającą się zbawczą dla nas misję
Jezusa potwierdza także zstępujący na Niego Duch Święty. Chrzest Pana
Jezusa ma też wymiar profetyczny: zapowiada inny chrzest – chrzest śmier
ci na krzyżu, przez który Chrystus dokona ostatecznie naszego zbawienia
oraz przepowiada zesłanie Ducha Świętego w Pięćdziesiątnicę. Obchód
święta Chrztu Pańskiego winien także kierować naszą refleksję na sakra
ment Chrztu świętego, przez który stajemy się przybranymi dziećmi Bożymi
również umiłowanymi przez Ojca Niebieskiego!
Bogactwo znaczeń oraz pewną tajemniczość zawartą w tym zbawczym
wydarzeniu jakim jest Chrzest Pański, szeroko komentowali i objaśniali Oj
cowie Kościoła i pisarze chrześcijańscy pierwszych wieków; ich pouczenia
mogą być i dzisiaj pożyteczne dla nas.
Św. Maksym, biskup Turynu († ok. 423 r.) „(...) Pan przyszedł nad brzegi
Jordanu, aby dać się ochrzcić; chciał też, by w nurtach tej rzeki spłynęła na
Niego tajemna moc Boża (...) Jego przyjście na świat było narodzeniem się
dla ludzi, a Jego chrzest był objawieniem się w mocy Bożej. Najpierw Pan
narodził się z Dziewicy, teraz zaś ukazuje się jako Syn Boży (...) Chrystus
jest ochrzczony nie po to, aby być uświęcony przez wodę, lecz aby uświęcić
wodę (...) Chrystus pierwszy poprzedza nas na drodze chrztu, aby lud chrze
ścijański ufnie poszedł za Nim (...) obecnie otwiera On bezpieczną drogę
przez wodę i wiarę”.
Św. Cyryl Aleksandryjski († 444 r.) „(...) Jednorodzony Syn Boży nie dla sie
bie przyjmuje Ducha Świętego, bo ten Duch jest Jego Duchem, jest On
w Nim i przez Niego jest dany (...), ale przyjmuje Go jako człowiek, aby tę
naturę ludzką, którą w pełni posiada, całą i zupełnie przywrócić do dawne
go stanu (...) Chrystus nie dla samego siebie przyjął Ducha Świętego, ale że
raczej przyjął Go w sobie dla nas; a przez Niego spłynęły na nas także
wszelkie dobra”.
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Św. Piotr Chryzolog († ok. 458 r.) „(...) Chrystus zstąpił w wody Jordanu,
aby w nich obmyć grzech świata, bo w tym celu przyszedł na świat (...) Dzi
siaj Duch Święty w postaci gołębicy unosi się ponad wodami. Niegdyś gołę
bica obwieściła Noemu koniec potopu, obecnie zaś ten sam znak ukazuje
ratunek dany tonącemu światu”.

Okres zwykły w ciągu roku
W roku liturgicznym oprócz okresów wyodrębnionych jakąś szczególną
tematyką (np. Okres Bożego Narodzenia, Okres Wielkanocny), mających
własny charakter przeżywamy 33 lub 34 tygodnie, w które nie obchodzi się
żadnej tajemnicy Chrystusa – ten okres nazywa się Okresem zwykłym.
W tym czasie wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza
w niedziele; ten okres rozpoczyna się po niedzieli Chrztu Pańskiego.
W okresie zwykłym w ciągu roku używa się szat liturgicznych w kolorze
zielonym.
Gdy zakończyło się świętowanie Narodzenia i Objawienia Pańskiego
warto przytoczyć słowa refrenu jednego z utworów poetyckich: „Szkoda, że
Boże Narodzenie jest tylko raz w roku”. To dobrze i dzięki Bogu za to, że
w tym pięknym i poruszającym nas okresie bożonarodzeniowym zwykle
szerzej otwierają się nam i innym ludziom serca! Oby się po tym okresie
świątecznym te nasze serca nie zamknęły, ale dalej promieniowały życzli
wością, dobrocią i miłością. Bo przecież w ostateczności to Boże Narodzenie
ma się dokonać w nas, a Chrystus obecny w naszych sercach przez łaskę
i miłość ma w nas wzrastać i przez nas działać! Roman Brandstaetter
w „Hymnie do Madonny Dobrej przemiany” m.in. prosi: „O, Panno galilej
ska, / O, Panno godowa, / Uczyń, aby nasze chrześcijaństwo / Przemieniło
się w chrześcijaństwo / Chwil powszednich, / Albowiem z chwil powszednich
/ Zbudowana jest wieczność.”

Tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan
Tradycyjnie w dniach 1825 stycznia chrześcijanie różnych wyznań bę
dą gromadzić się na wspólnej modlitwie „abyśmy byli jedno” – zgodnie z wo
lą naszego Pana, a niestety tego testamentu Chrystusa nie realizujemy, bo
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

