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5. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę Wieczerzy Wigilijnej.
Niech towarzyszy jej wspólna modlitwa, czytanie Ewangelii o narodzeniu
Pana Jezusa, łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Wieczerza ta jest
również wyjątkową w ciągu roku okazją do umocnienia więzi
z najbliższymi oraz do pojednania skłóconych. Przy wigilijnym stole
wspomnijmy także tych, którzy już od nas odeszli do wieczności. Nie
podawajmy na stół wigilijny alkoholu.
6. Wigilię dla osób samotnych, opuszczonych i bezdomnych nasza parafia
organizuje w sobotę 24 grudnia o godz. 12, w sali św. Wincentego a Paulo.
7. W niedzielę Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. będą odprawiane
według porządku niedzielnego. Nie będzie Mszy św. o godz. 6.00 oraz
Mszy św. w dolnym kościele.
8. W drugi dzień świąt, święto św. Szczepana, męczennika. Msze
św. w naszej Bazylice wg porządku niedzielnego. Ofiarami złożonymi na
tacę wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski.
9. Informujemy, że w tym roku wizyta duszpasterska, tradycyjnie nazywana
„kolędą” rozpocznie się w naszej parafii 2 stycznia 2017 roku. Plan kolędy
w najbliższych dniach zostanie wywieszony w gablotach, można go będzie
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.
10. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zbiera dziś przy
wyjściu z kościoła ofiary do puszek na potrzeby najuboższych osób
z naszej wspólnoty parafialnej. Za każdy dar serca składamy serdeczne
Bóg zapłać!
11. W zakrystii można nabyć opłatki na stół wigilijny oraz świece CARITAS.
12. Zapraszamy do dolnego kościoła naszej Bazyliki na wystawę,
poświęconą niezwykłej postaci ojca Adama Franciszka Studzińskiego,
dominikanina, bohaterskiego kapelana wojskowego, uczestnika m.in.
bitwy o Monte Cassino. Wystawa będzie czynna w godzinach od 11 do 19,
do końca stycznia.
13. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką oraz prosimy o zabranie
kolejnego numeru biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.
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z Ewangelii św. Mateusza (Mt 1, 1824)
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego,
Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną
za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawie
dliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją pota
jemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Jó
zefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albo
wiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się
to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to zna
czy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Od 17 grudnia, w liturgii Kościoła, weszliśmy w drugi okres Adwentu –
w czas bezpośredniego już przygotowania do Bożego Narodzenia. W Ewan
gelii tej czwartej niedzieli Adwentu spotykamy się ze świętym Józefem, ob
lubieńcem NMP, który stanie się troskliwym Opiekunem małego Jezusa
i Głową Najświętszej Rodziny. Święty Józef – to człowiek, po Maryi, najbliż
szy Jezusowi. Boży posłaniec wyjaśnia Mu tajemnicę cudownego macie
rzyństwa Maryi „albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.
Narodzony Syn będzie Zbawicielem ludzi, a „wszystko to stało się, aby wy
pełniło się słowo Pańskie powiedziane przez Proroka” – a to proroctwo Iza
jaszowe słyszymy w pierwszym czytaniu mszalnym.
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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Istnieje znamienne podobieństwo pomiędzy „Zwiastowaniem Maryi”
a tym „Zwiastowaniem Józefowi”. Maryja na to, co oznajmia Jej posłany
przez Boga anioł Gabriel wyraża zgodę – „niech mi się stanie według twego
słowa”(Łk 1,38). „Józef zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański; wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24). Jan Paweł II na
uczał: „Wziął Ją razem z całą tajemnicą Jej macierzyństwa, razem z Synem,
który miał przyjść na świat za sprawą Ducha Świętego. Okazał w ten spo
sób podobną jak Maryja gotowość woli wobec tego, czego odeń zażądał Bóg
przez Swego Zwiastuna”.
To, co uczynił Józef było najczystszym posłuszeństwem wiary i zjedno
czyło go to w sposób szczególny z wiarą Maryi. Uczynił On ze swojego życia,
ze swojej pracy służbę, złożył to swoje życie jako dar w ofierze tajemnicy
Wcielenia Syna Bożego. Niech św. Józef będzie dla nas nauczycielem i wzo
rem okazania „posłuszeństwa wiary” objawionej nam przez Boga Ewangelii
o Jego Synu Jezusie Chrystusie.

ROK ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
Episkopat Polski ustanowił „Rok Świętego Bra
ta Alberta”, z okazji 100lecia śmierci tego
świętego. Potrwa on od 25 grudnia 2016 r. do 25
grudnia 2017 r. Brat Albert (Adam Chmielow
ski) porzucił sławę i karierę malarską, aby bez
reszty dawać siebie najuboższym z ubogich.
Jego życie i działalność jest wyrazistą nauką
o godności każdego człowieka, z której wynika
konieczność okazywania szacunku drugiej oso
bie. Warto zaznaczyć, że postać Brata Alberta
wywarła znaczący wpływ na drogę życiową
młodego Karola Wojtyły.

WIGILIA I BOŻE NARODZENIE
Okres bożonarodzeniowy, który rozpoczyna się od niepowtarzalnego
wieczoru wigilijnego – to czas obfitujący w wyjątkowe i piękne obyczaje.
Mają one swoje korzenie w uniwersalnym dziedzictwie chrześcijańskim, lecz
są wśród nich i specyficznie polskie tradycje, jak przede wszystkim dziele
nie się opłatkiem – „polskim chlebem pojednania”. Pielęgnowanie tradycji,
które są przekazywane w sztafecie pokoleń, a które są wyrazem naszej toż
samości, to jedno z najważniejszych zadań rodziny. Potrzeba także pogłębio
nego rozumienia tych tradycji i zwyczajów, by stawały się one spoiwem,
które nas zbliża i łączy, budując więzi międzyludzkie, co dzisiaj jest tak bar
dzo potrzebne, wobec tak wielu podziałów.
Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II – jak wspominają bliscy świadko
wie jego życia w Watykanie – kochał polskie zwyczaje tego okresu, a są one
głęboko zakorzenione w teologii Bożego Narodzenia. Cieszył się opłatkiem
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i choinką, i szopką. Mówił: „Boże Narodzenie to przyjęcie człowieka w całej
jego prawdzie. Właśnie to znaczy noc betlejemska. Dlatego my do tej nocy
betlejemskiej tak lgniemy, tak podążamy wszystkimi drogami serca, kultu
ry, tradycji, a nasz opłatek przenosi tę tradycję w wymiar stosunku człowie
ka do człowieka”.
Ojciec Święty wychowywał nas do głębokiego, religijnego przeżywania
Bożego Narodzenia: „Dzieląc się wigilijnym opłatkiem, tym chlebem, który
jest darem Boga i owocem pracy ludzkich rąk, otwórzmy się ku sobie na
wzajem, otwórzmy się szeroko na drugiego człowieka, zwłaszcza na tych na
szych braci, którzy są samotni, zapomniani, albo żyją w niedostatku, a może
w biedzie, na tych którzy pozbawieni są domu czy pracy. Niech ta Wigilia
stanie się prawdziwą ucztą miłości”.
Wraz z początkiem Adwentu rozpoczął się nowy rok liturgiczny. Na ten
rok został przygotowany program duszpasterski Kościoła katolickiego
w Polsce pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Tegoroczny program zwraca uwagę
przede wszystkim na wezwanie do ewangelizacji. Każdy ochrzczony jest po
wołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewan
gelii. Na każdym etapie życia i naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej
mamy dawać odważne świadectwo o Chrystusie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś jeszcze o godzinie o godz. 18 nabożeństwo eucharystyczne.
2. Zgodnie z zapowiedzią, we wtorek od godz. 10 kapłani udadzą się do
chorych z posługą sakramentalną spowiedzi i Komunii św. Jeśli ktoś
jeszcze nie został zgłoszony, można to uczynić dzisiaj w zakrystii.
3. Również we wtorek nowenna do św. Judy Tadeusza o 17.30, a o 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
4. W sobotę – Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu okazja do
spowiedzi świętej od godz. 6 do 12, następnie kościół będzie zamknięty.
Nie będzie Mszy św. o godz. 12. Zapraszamy na godz. 24, na uroczystą
Pasterkę. Pół godziny wcześniej rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd,
wprowadzający nas w atmosferę Bożego Narodzenia.
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

