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OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE
1. W Kościele Powszechnym przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Tydzień ten zakończy się w środę 25 stycznia. Nabożeń
stwo centralne zostanie odprawione dzisiaj o godz. 16 w Katedrze
św. Floriana. W naszej Bazylice nabożeństwo eucharystyczne o jed
ność chrześcijan o godz. 18.
2. W poniedziałek 23 stycznia przypada 4. rocznica śmierci Jego Emi
nencji Józefa Kardynała Glempa Arcybiskupa Metropolity Warszaw
skiego, Prymasa Polski. Z tej okazji w Bazylice Archikatedralnej
św. Jana Chrzciciela w Warszawie, o godz. 19, zostanie odprawiona
Msza św. Również w naszej Bazylice o tej samej godzinie zostanie od
prawiona Msza św.
3. We wtorek nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. Msza
św. w intencji podziękowań i próśb o godzinie 18.
4. W liturgii tygodnia obchodzimy: we wtorek – wspomnienie św. Fran
ciszka Salezego, biskupa i doktora kościoła; w środę – święto Nawró
cenia św. Pawła Apostoła. Dla Księży Misjonarzy ze Zgromadzenia
św. Wincentego a Paulo, przeżywających jubileusz 400 lat charyzma
tu Założyciela, jest to jednocześnie dzień założenia Zgromadzenia;
w czwartek – wspomnienie świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów;
w piątek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, Biskupa; w sobotę
– wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora kościoła.
5. W miniony wtorek zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpa
sterską nazywaną kolędą. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za peł
ne wiary przyjęcie kapłanów w Waszych domach, za wspólną
modlitwę i dzielenie się refleksjami dotyczącymi duszpasterstwa
w naszej Bazylice. Wyrażamy uznanie tym, którzy już od wielu lat
angażują się w pracę poszczególnych grup formacyjnych, modlitew
nych i charytatywnych, działających przy naszej parafii oraz tym,
którzy w tym roku taką gotowość zadeklarowali. „Bóg zapłać” Litur
gicznej Służbie Ołtarza: ministrantom i lektorom, którzy w tych
dniach, pod kierunkiem ks. Damiana, szczególnie gorliwie wspierali
kapłanów.
6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz prosimy
o zabranie kolejnego numeru biuletynu parafialnego Sursum Corda.
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III Niedziela Zwykła
z Ewangelii św. Mateusza (Mt 4,1223)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei.
Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na
pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izaja
sza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Gali
lea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie
jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego,
ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za
Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli
za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali
w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca
i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych sy
nagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie
słabości wśród ludu.

400 LAT CHARYZMATU WINCENTYŃSKIEGO.
Dzisiejsza niedziela, poprzez Mszę św. radiową, rozpoczyna jubileuszo
we dziękczynienie za 400 lat charyzmatu wincentyńskiego.
Św. Wincenty a Paulo wygłosił, 25 stycznia 1617 roku w Folleville, ka
zanie o spowiedzi generalnej z całego życia. Bodźcem do tego było wcze
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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śniejsze spotkanie z umie
rającym człowiekiem, który
jak się okazało, całe życie
zatajał grzechy ciężkie,
przez co jego spowiedzi były
nieważne, świętokradzkie.
Dopiero spotkanie z księ
dzem Wincentym, na łożu
śmierci, pomogło mu upo
rządkować sprawy sumie
nia. Kazanie wygłoszone
przez św. Wincentego przy
niosło owoce w postaci licz
nych nawróceń i on sam
traktował to wydarzenie
jako początek Zgromadze
nia Misji. Podobne misje
przeprowadził ksiądz Win
centy w wielu wiejskich
parafiach i te doświadcze
nia duszpasterskie dopro
wadziły
do
założenia
w 1625 r. Zgromadzenia
Misji, które miało podjąć,
zapoczątkowane przez nie
go
dzieło
ewangelizacji
ubogiego i zaniedbanego
religijnie ludu wiejskiego.
Inne wydarzenie wskazało księdzu Wincentemu potrzebę zorganizowa
nia pomocy dla ludzi chorych i opuszczonych. W tym samym 1617 r. został
proboszczem parafii Châtillon. Zachorowała tam wtedy cała rodzina i nie
było nikogo zdrowego do obsłużenia chorych. Apel księdza Wincentego o po
moc spotkał się z żywym i spontanicznym odzewem, ale ta sytuacja pokaza
ła też, że aby miłosierdzie było rzeczywiście skuteczne, musi być
zorganizowane. Tak powstało pierwsze Bractwo Miłosierdzia. Za tym dzie
łem poszło wiele podobnych, a w 1633 r. założył św. Wincenty, przy udziale
św. Ludwiki, Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.
Określenie „charyzmat wincentyński” – oznacza sposób wcielania w ży
cie Chrystusowej Ewangelii, jaki pozostawił św. Wincenty a Paulo: to gorli
wość o zbawienie dusz, czynna miłości bliźniego, a także prostota, pokora
i łagodność. Pragnął on wiernie naśladować Miłosiernego Zbawiciela gło
szącego Ewangelię ubogim oraz z miłością pochylającego się nad wszelkim
ludzkim cierpieniem.
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Wincenty a Paulo został beatyfikowany w 1729 r., a osiem lat później
kanonizowany. W 1883 r. został ogłoszony patronem wszystkich katolickich
dzieł charytatywnych. Papież Jan XXIII nazwał św. Wincentego a Paulo
wielkim „patriarchą miłości” a Jan Paweł II określił go mianem „świętego
nowoczesnego”, którego życie „było zawsze Ewangelią szeroko otwartą”.
Święty Wincenty często powtarzał do kapłanów Zgromadzenia Misji: „powo
łaniem naszym jest iść na całą ziemię, aby zapalać serca ludzi, czynić to, co
Syn Boży czynił – zapalić świat miłością”. „Jesteśmy posłani nie tylko dla
kochania Boga, ale jeszcze na to, by inni go kochali”.
Każdemu miesiącowi roku jubileuszowego patronować będzie jeden ka
płan – misjonarz, który w szczególny sposób zasłużył się dla Polskiej Pro
wincji Zgromadzenia Misji i dla naszej Ojczyzny. Przypomnijmy, że Księża
Misjonarze przybyli do Polski za życia św. Wincentego a Paulo, bo w 1651 r.,
a w 1653 objęli parafię św. Krzyża w Warszawie.
Patronem jubileuszowego dziękczynienia
w styczniu jest ks. bp Michał Bartłomiej Tarło,
herbu Topór (16561716). Był pierwszym Wizy
tatorem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji,
proboszczem parafii świętokrzyskiej i budowni
czym kościoła św. Krzyża; był człowiekiem wiel
kiego serca i umysłu. To na jego polecenie
opiekun Bractwa św. Rocha – ksiądz Wawrzy
niec Benik opracował, w roku 1710, dla tego
bractwa specjalne nabożeństwo – „Gorzkie Ża
le”. Ksiądz Tarło był także biskupem poznań
skim. Zmarł w opinii świętości. Jest pogrzebany
w katakumbach naszego kościoła. W północnym
ramieniu transeptu Bazyliki Świętego Krzyża
znajduje się okazały marmurowy nagrobek
księdza biskupa Michała Bartłomieja Tarły.
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

