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Boże Narodzenie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Z radością i nową nadzieją pochylamy się nad tajemnicą Bożego
Narodzenia. Życzymy Wam, Siostry i Bracia, aby głębokie przeżycie
tych świąt napełniło Wasze serca pokojem i miłością. Niech Jezus
Chrystus błogosławi Was, Wasze rodziny i Waszych bliskich: niech
obficie obdarzy swoją łaską. Życzeniami świątecznymi i modlitwą
otaczamy wszystkie rodziny naszej parafii oraz wszystkich, którzy
tutaj się modlą. Dziękujemy serdecznie za liczne życzenia.
2. Dzisiaj nie będzie nabożeństwa eucharystycznego o godz. 18.
3. Jutro drugi dzień świąt – św. Szczepana, męczennika. Msze
św. w naszej bazylice wg porządku niedzielnego. Ofiarami złożonymi
na tacę wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski.
4. Również jutro, o godz. 18, zapraszamy na koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu solistów zespołu Bornus Consort oraz kameralistów
zespołu Camerata Vistula.
5. W piątek święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
6. W sobotę, 31 grudnia, ostatni dzień roku 2016. Zapraszamy
na godz. 18, na uroczystą Msze św. i nabożeństwo dziękczynno
przebłagalne. O godz. 24 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie
Nowego Roku.
7. Za tydzień w niedzielę Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi. Msze św. według porządku niedzielnego z wyjątkiem
Mszy św. w dolnym kościele.
8. Informujemy, że wizyta duszpasterska, tradycyjnie nazywana
„kolędą” rozpocznie się w naszej parafii 2 stycznia. Plan kolędy jest
wywieszony w gablotach, można go znaleźć w świątecznym numerze
biuletynu parafialnego „Sursum Corda” oraz na stronie internetowej
parafii. Tradycyjnie też informacje o terminie kolędy będą
umieszczane przy wejściach do naszych bloków i kamienic.
Wszystkich, którzy przeprowadzili się na teren naszej parafii
w ostatnim roku, prosimy o zgłoszenie adresów w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz do zabra
nia ze sobą nowego biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.
Parafia Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00047 Warszawa
tel. 22 826 89 10, email: swkrzyz.waw@interia.pl
strona internetowa: www.swkrzyz.pl
Konto: 59 1240 1024 1111 0010 0109 1158
Redakcja Mszy Św. Radiowej: tel. 22 826 70 74
Kancelaria parafialna
w dni powszednie: 1012, 1618; w soboty: 1012
Ks. Proboszcz przyjmuje w środy
Redakcja biuletynu: ks. Marcin Rolke, ks. Piotr Rutkowski

BIULETYN PARAFIALNY

SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653
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Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Jednorodzonego Syna, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne (J 3,16).

DRODZY PARAFIANIE
I WSZYSCY NAWIEDZAJĄCY BAZYLIKĘ ŚW. KRZYŻA W WARSZAWIE
Kolejny raz, w tych świątecznych dniach, wraz
z całym Kościołem, pragniemy wysławiać ta
jemnicę Narodzenia Wcielonego Syna Bożego.
To Dziecię złożone w żłobie na sianie, nad
którym z troskliwą miłością pochyla się Świę
ta Bożą Rodzicielka – to nasz Bóg! Przez Na
rodzenie
Jezusa
Chrystusa
niepojęty
i nieogarniony Bóg przybliżył się do każdego
z nas. Narodzenie Zbawiciela objawia nam
wierność Boga, który jest miłością.
Wraz z Wami stajemy przed Stajenką Be
tlejemską i pragniemy poddać się zdumieniu
tajemnicą Bożej miłości, aby z tego zdziwienia
na nowo zrodziła się nasza wiara, nadzieja
i miłość. Papież św. Leon Wielki nauczał, że
„Narodziny naszego Zbawiciela to nasze naro
dzenie się do nowego życia”.
Na świętowanie pamiątki Narodzenia Pana życzymy Wam, by Zbawi
ciel był przyjęty z oddaniem w Waszym osobistym życiu, a także w Waszych
Rodzinach. Niech napełni Was prawdziwą radością i Bożym pokojem. Niech
też Jego światło rozjaśnia ciemności Waszych serc, a Boża miłość te serca
jednoczy.
W Nowym Roku Pańskim 2017 Boże błogosławieństwo niech wspiera
Wasze dobre poczynania. Opieka Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
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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niech chroni Was przed wszelkim złem i niebezpieczeństwem. Zapewniamy
Was o naszej kapłańskiej modlitwie i życzliwości!
Ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski
wraz z Duszpasterzami
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przyjmuje” (Mt 18,5). Święty Wincenty starał się realizować to Jezusowe
pouczenie bardzo konkretnie, co charakterystycznie wyraża jeden z wize
runków naszego Założyciela przygarniającego porzucone dzieci.

KOLĘDA 2017
400 LAT OD POCZĄTKÓW DZIAŁALNOŚCI ŚW. WINCENTEGO A PAULO
Rok 2017 – to szczególny czas dla naszego Zgromadzenia
Misji, bo będziemy w nim dziękować za 400 lat trwania dzieł
św. Wincentego a Paulo.
Jako gorliwy kapłan dostrzegał morze ludzkiej nędzy, tak
materialnej jak i moralnej. Dzień 25 stycznia 1617 roku stał
się dla niego dniem wyjątkowym, dniem przemiany życia.
Zatroskany o powierzoną sobie owczarnię, wygłosił kazanie
na temat spowiedzi generalnej z całego życia. Pod wpływem
wygłoszonego słowa nastąpiły liczne nawrócenia. Od tego
momentu Wincenty zaczął głosić w wiejskich parafiach konferencje i nauki,
nazwane później misjami. Postanowił służyć ubogim i pokrzywdzonym.
W 1625 roku powołał do istnienia Zgromadzenie Misji, które miało gło
sić Ewangelii ubogim, jak również troszczyć się o przygotowanie i wykształ
cenie gorliwych kapłanów. Znając dobrze sytuację materialną najuboższych
i zdając sobie sprawę z faktu, iż nędza utrudnia zajmowanie się życiem reli
gijnym, utworzył wiele stowarzyszeń charytatywnych. W konsekwencji do
prowadziło to do założenia w 1633 roku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,
których głównym zadaniem stała się praca na rzecz ubogich.
Do jubileuszowego dziękczy
nienia zapraszamy Was już w nie
dzielę 22 stycznia 2017. Tego dnia
Mszy św. radiowej odprawianej
w Bazylice Świętego Krzyża, o godz.
9, będzie przewodniczył Wizytator
Polskiej Prowincji Zgromadzenia
Misji – ks. dr Kryspin Banko.
Do tego właśnie wincentyń
skiego jubileuszu nawiązuje też de
koracja tegorocznej szopki w naszej
Bazylice. Tajemnica Wcielenia Sy
na Bożego napełniała św. Wincen
tego a Paulo wielką wdzięcznością
i rozpalała jego serce żarliwą miło
ścią. Żadne ludzkie nieszczęścia nie
były mu obojętne. Z oddaniem niósł
także pomoc porzuconym dzieciom,
angażując do tego dzieła wiele osób.
Adorując Boże Dziecię, trzeba
też przypomnieć sobie słowa Zba
wiciela z Jego nauczania: „Kto by
przyjął dziecko w imię moje, Mnie

Jak każdego roku pragniemy, z modlitwą i błogosławieństwem, w okre
sie Bożego Narodzenia, nawiedzić Wasze domy. Spotykając się z Wami chce
my, w duszpasterskiej rozmowie, posłuchać o Waszych radościach i tro
skach, a także przekazać informacje o naszej posłudze kapłańskiej w rozpo
czętym Nowym Roku Pańskim. Poniżej zamieszczamy plan kolędy.
2 stycznia (poniedziałek) – ulice: Boduena; Bracka 18, 20, 20a, 22, 23;
Krucza 51; Moniuszki 10.
3 stycznia (wtorek) – Aleje Jerozolimskie 32, 42; ulice: Jasna 7, 8, 10; Sien
kiewicza; Szpitalna.
4 stycznia (środa) – ulice: Widok 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; Złota.
5 stycznia (czwartek) – ulica: Zgoda 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13.
7 stycznia (sobota) – ulica: Chmielna 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10a, 11, 12, 14, 16, 20,
21, 23, 24.
8 stycznia (niedziela) – ulica: Chmielna 26, 27, 27/31, 28a, 32, 34, 35.
9 stycznia (poniedziałek) – ul. Nowy Świat 18 do 69.
10 stycznia (wtorek) – ulice: Gałczyńskiego, Kopernika, Sewerynów, Szczy
gla.
11 stycznia (środa) – ulice: Bartoszewicza, Konopczyńskiego.
12 stycznia (czwartek) – ulice: Baczyńskiego, Górskiego, Oboźna, Ordy
nacka.
13 stycznia (piątek) – ulice: Marszałkowska, Szkolna, Warecka.
14 stycznia (sobota) – plac Dąbrowskiego, ulica Kredytowa.
15 stycznia (niedziela) – ulice: Czackiego 19, Królewska, Mazowiecka.
16 stycznia (poniedziałek) – ulice: Foksal, Krakowskie Przedmieście, Okól
nik, Świętokrzyska, Traugutta.
17 stycznia (wtorek) – ulica Smolna.
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

