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PLAN KOLĘDY 2019 r.
2.01. środa
ul. Bracka 18, 20, 20a, 22, 23; ul. Krucza 51; ul. Moniuszki 10.
3.01 czwartek
ul. Jasna 7, 8, 10 ; ul. Boduena; Al. Jerozolimskie 32, 42; ul. Szpitalna; ul. Sienkiewicza.
4.01 piątek
ul. Widok 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; ul. Złota.
5. 01 sobota
ul. Zgoda 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13; ul. Chmielna 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10a, 11, 12, 14, 16.
6.01 niedziela  Uroczystość Objawienia Pańskiego
7.01 poniedziałek
ul. Chmielna 20, 21, 23, 24, 26, 27, 27/31, 28a, 32, 34, 35.
8.01 wtorek
ul. Nowy Świat 18 do 69.
9.01 środa
ul Gałczyńskiego; ul. Kopernika; ul. Szczygla.
10.01 czwartek
ul. Bartoszewicza; ul. Konopczyńskiego; ul. Sewerynów.
11.01 piątek
ul. Górskiego; ul. Baczyńskiego; ul. Oboźna.
12.01 sobota
ul. Ordynacka; ul. Warecka; ul. Marszałkowska; ul. Szkolna.
13.01 niedziela
ul. Kredytowa; Plac Dąbrowskiego.
14.01. poniedziałek
ul. Foksal; ul. Mazowiecka; ul. Królewska; ul. Czackiego 19.
15.01 wtorek
ul. Okólnik; ul. Krakowskie Przedmieście; ul. Świętokrzyska; ul. Traugutta.
16.01 środa
ul. Smolna; kolęda dodatkowa.
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Boże Narodzenie – 25 grudnia 2018 r.
„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” – Tt 2,11

Po adwentowym przygotowaniu stajemy z radością przed Bożym Dziecięciem
złożonym w żłobie na sianie. Widok Szopki Betlejemskiej, którą mamy w naszych
świątyniach, a także w naszych domach niech nas na nowo wzruszy i będzie okazją do
głębszej refleksji nad tajemnicą Bożej miłości, której jesteśmy adresatami, bo w uro
czystość Narodzenia Pańskiego świętujemy właśnie tę niepojętą w swojej wielkości
miłość Bożą, która sprawiła, że Odwieczny Syn Boży dla naszego zbawienia stał się
człowiekiem. Chrystus przyjął ludzką naturę, aby dać nam udział w swoim bóstwie.
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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Tajemnica Wcielenia zapoczątkowała dzieło Odkupienia. Wcielenie się Syna Bożego
wprowadziło bardzo istotną przemianę w życie ludzkości: oto Syn Boży stał się czło
wiekiem, aby nam przywrócić uczestnictwo w Bożej naturze (por. 2 P 1,4); możemy się
teraz radować godnością dzieci Bożych – a wszystko to z Bożej łaski, z Bożego daru
miłości.
Niezwykłe są okoliczności przyjścia na ziemię Wcielonego Syna Bożego: Pan Je
zus narodził się z Niepokalanej Dziewicy w skrajnym ubóstwie – w stajni, w której
schronienie miały zwierzęta, „bo nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,7).
Chwałę Nowonarodzonego wyśpiewali aniołowie, a jako pierwsi pokłon Bożemu Dzie
cięciu złożyli pasterze – a więc ludzie, którzy wówczas byli na marginesie społeczeń
stwa. Stając w zadumie nad uniżeniem się Syna Bożego nie możemy zapominać, że to
Dziecię narodzone w Betlejem jest prawdziwym Bogiem – pełnym mocy naszym Zba
wicielem! Tajemnica Bożej miłości objawiona przez Syna zawsze poruszała serca wie
rzących, a to znajdowało m.in. swój wyraz już w nauczaniu Ojców Kościoła
i w tekstach pisarzy chrześcijańskich początków Kościoła. W „Liście do Diogneta” (po
wstał około 200 r.) czytamy: „(...) nadeszła chwila wyznaczona przez Boga na objawie
nie Jego dobroci i mocy. I oto On, w niezmiernej swojej miłości, nie tylko że nie
rozgniewał się na nas, nie odtrącił nas od siebie, nie wypomniał nam naszej złości,
lecz przeciwnie (...) w swym miłosierdziu sam przyjął na siebie nasze grzechy, a jako
okup za nas oddał własnego Syna (...) O jakaż to pełna słodyczy wymiana, co za nie
zbadane wyroki, jakież nieoczekiwane dobrodziejstwo!” Święty papież Leon wielki
(†461) nauczał: „czcząc narodziny naszego Zbawiciela obchodzimy też i nasze naro
dzenie się do nowego życia (...) Gdyby się bowiem nie uniżył i nie zstąpił do nas, nikt
z nas nie byłby w stanie o własnej sile wznieść się ku Niemu”.
W naszej polskiej religijności o głębokim przeżywaniu tajemnicy Bożego Naro
dzenia tak wyraźnie świadczą nasze tradycje bożonarodzeniowe. One są swoistym
odbiciem ewangelicznej prawdy o narodzeniu Pana i przybliżają nam zarazem tę
prawdę o Chrystusie – prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku. Opłatek, wiecze
rza wigilijna, choinka, śpiew kolęd (wiele z nich oddaje teologię Bożego Narodzenia) –
to wszystko ma nas zbliżać do Boga i do ludzi i te piękne zwyczaje powinny być ze
zrozumieniem pielęgnowane i kontynuowane.
Niech to kolejne przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia będzie nowym przeży
ciem spotkania ze Zbawicielem, bo Ten, który przyszedł, przyjdzie raz jeszcze na koń
cu czasów, ale też nieustannie przychodzi! Wcielone Słowo „przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym „jednak, którzy Je przyjęli dało moc,
aby się stali dziećmi Bożymi” (J 1,11n.). Chciejmy więc ufnym i wdzięcznym sercem
przyjąć Nowonarodzonego! Nasz Wieszcz narodowy napomina: „Wierzysz, że się Bóg
zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie” (A. Mickie
wicz). By tak było, warto też skorzystać z bożonarodzeniowej myśli poety: „On wyszedł
tobie naprzeciw aż do samego ciebie (...) Wyjdź Mu naprzeciw aż do samego siebie” (K.
Hemmerle). Radości ze spotkanie z Panem, obfitości darów od Bożego Dziecięcia oraz
pięknego – religijnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodziny i bliskich
życzą:
ks. Proboszcz Zygmunt R. Berdychowski i Redakcja

Szopka Betlejemska w Bazylice Świętego Krzyża
Boże Narodzenie miało miejsce w konkretnych okolicznościach i o tych uwarun
kowaniach historycznych mówi nam Ewangelista Łukasz (por. Łk 2,1). W liturgii Ko
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ścioła przeżywamy aktualizację tego zbawczego wydarzenia narodzenia Pana. Aby
przybliżyć sobie tajemnicę Bożego Narodzenia od czasów św. Franciszka z Asyżu
przyjął się zwyczaj wizualnego, plastycznego wyrażania tego, co wydarzyło się noc be
tlejemską. 23 grudnia 1223 r. św. Franciszek w wysłanej sianem grocie umieścił fi
gurkę Dzieciątka Jezus oraz żywego woła i osiołka. Role Świętej Rodziny i pasterzy
odegrali okoliczni mieszkańcy. Ten sposób przedstawienia ewangelicznych treści Na
rodzenia Pańskiego bardzo się spodobał i od tej pory nie tylko obrazy, ale i szopki
przekazują nam przesłanie bożonarodzeniowe.
Tegoroczna dekoracja szopki w naszej świątyni nawiązuje do rozpoczętego już
(od Adwentu) nowego „Roku duszpasterskiego” pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.
Za sprawą Ducha Świętego Maryja poczęła Wcielonego Syna Bożego (por. Mt 1,20; Łk
1,35) i jak zauważa św. Leon Wielki, papież (†461): „ten sam Duch, za którego przy
czyną Chrystus został poczęty i zrodzony, jest u początków naszego ponownego naro
dzenia się, tym razem narodzenia się z Ducha”. W sakramencie chrztu świętego
otrzymaliśmy dar życia Bożego zaś w sakramencie bierzmowania Duch Święty obda
rza nas pełnią Swoich darów, byśmy nie tylko sami wytrwali w wierze, ale odważnie
świadczyli o Chrystusie i Jego Kościele całym naszym życiem.
Święta Bożego Narodzenia w liturgii Kościoła obchodzimy przez oktawę (8 dni),
by zgłębiać tę tajemnicę i radośnie dziękować za przyjście Zbawiciela. Niedziela wśród
dni oktawy Bożego Narodzenia 30 grudnia – to święto Świętej Rodziny: Jezusa, Ma
ryi i Józefa. Mamy wpatrywać się w Dziecię kochane przez Maryję  Jego Matkę i Jó
zefa – zastępującego Boga Ojca. Wszyscy troje stanowili jedno we wzajemnym
poszanowaniu i miłości. W Świętej Rodzinie Bóg daje nam wzór życia, abyśmy złącze
ni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty (por. modlitwa
dnia).

1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Czcimy, w szczególny sposób Maryję – tę Niewiastę, która została powołana na
Matkę Zbawiciela i stała się także – z woli naszego Pana – naszą Matką. W imię Je
zusa, które znaczy „Bóg jest zbawieniem” i pod opieką Świętej Bożej Rodzicielki roz
poczynamy Nowy Rok Pański 2019.
2 stycznia (środa) rozpoczyna się w naszej parafii wizyta duszpasterska.
Wizyta kolędowa ma charakter religijny i powinna być spotkaniem całej ro
dziny, która pod przewodnictwem kapłana modli się o Boże błogosławień
stwo, a także okazją do rozmowy dotyczącej życia wiarą w codzienności.
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

