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BIULETYN PARAFIALNY

PLAN KOLĘDY 2020 R.
2.01 czwartek - ul. Bracka 18, 20, 20a, 22, 23; ul. Krucza 51; ul. Moniuszki
10.
3.01 piątek - ul. Jasna 7, 8, 10 ; ul. Boduena; Al. Jerozolimskie 32, 42;
ul. Szpitalna; ul. Sienkiewicza.
4.01 sobota - ul. Widok 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; ul. Złota.
5.01 niedziela - ul. Zgoda 3, 4, 5, 9, 12, 13; ul. Chmielna 2, 4, 6, 7, 10, 10a,
11, 12, 14, 16.
7.01 wtorek - ul. Chmielna 20, 21, 23, 24, 26, 27, 27/31, 28a, 32, 34, 35.
8.01 środa - ul. Nowy Świat 18 do 69.
9.01 czwartek - ul Gałczyńskiego; ul. Kopernika; ul. Szczygla.
10.01 piątek - ul. Bartoszewicza; ul. Konopczyńskiego; ul. Sewerynów.
11.01 sobota - ul. Górskiego; ul. Baczyńskiego; ul. Oboźna.
12.01 niedziela - ul. Ordynacka; ul. Warecka; ul. Marszałkowska; ul. Szkol‐
na.
13.01 poniedziałek - ul. Kredytowa; Plac Dąbrowskiego.
14.01 wtorek - ul. Foksal; ul. Mazowiecka; ul. Królewska; ul. Czackiego 19.
15.01 środa - ul. Okólnik; ul. Krakowskie Przedmieście; ul. Świętokrzyska;
ul. Traugutta.
16.01 czwartek - ul. Smolna; kolęda dodatkowa.
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Boże Narodzenie 2019
„Dziś… narodził się wam Zbawi‐
ciel” (Łk 2,11)
Adwentowa droga doprowadziła
nas do świętowania Bożego Naro‐
dzenia i teraz z pasterzami i Mędr‐
cami
przychodzimy
do
Nowonarodzonego, by z aniołami
wyśpiewać radośnie pieśń dziękczy‐
nienia za przyjście Zbawiciela na
ziemię. Wraz z Maryją i Józefem
chcemy też kontemplować przedziw‐
ną tajemnicę Wcielenia Syna Boże‐
go. „Tak Bóg umiłował świat, że
Syna swego Jednorodzonego dał” (J
3,16). Narodził się nam Zbawiciel!
(por. Łk 2,11). Te słowa wypowie‐
dziane przez anioła do pasterzy
w noc narodzenia Pana aktualizują
się w bożonarodzeniowej świętej li‐
turgii Kościoła. Niech obecność Zba‐
wiciela
pośród
nas
rozproszy
wszelkie ciemności błędu, niewiedzy
i kłamstwa, bo On przychodzi jako
światłość świata (por. J 8,12). To
bezbronne Niemowlę leżące na sia‐
nie w żłobie, to zarazem Bóg mocny,
dawca łaski i niech też ta Jego moc
pomoże nam zwyciężać wszelkie zło
i grzech.
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 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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Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia życzymy Wam, drodzy Pa‐
rafianie oraz Wszystkim nawiedzającym naszą Bazylikę Świętego Krzyża,
aby religijne przeżycie tej uroczystości umocniło w Was życie Boże zrodzone
z łaski Pana. Niech ten szczególny, duchowy klimat miłości i pojednania
związany ze świętami, które rozpoczęły się niepowtarzalnym wieczorem wi‐
gilijnym trwa jak najdłużej w Waszych sercach, rodzinach i w Waszym oto‐
czeniu.
Z sercem rozpalonym na nowo Bożą miłością, która tak konkretnie ob‐
jawia się w przyjściu Syna Bożego na ziemię, wejdźmy ufnie w Nowy Rok
Pański 2020. Niech towarzyszy Wam na każdy dzień obfite błogosławień‐
stwo Nowonarodzonego Pana i opieka Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi
i Józefa. Niech też Zbawiciel hojnie udziela wszelkich potrzebnych darów do
życia zgodnego z naszą godnością dzieci Bożych, bo nie tylko zostaliśmy na‐
zwani dziećmi Bożymi, ale rzeczywiście, z Bożej zbawczej miłości nimi jeste‐
śmy! (por. 1Jan 3,1). Te życzenia są też jednocześnie intencją naszej
modlitwy za Was, naszych drogich Parafian oraz Wszystkich nawiedzają‐
cych Bazylikę Świętokrzyską!
Ze świątecznymi i noworocznymi pozdrowieniami w Panu –
ks. Proboszcz Z.R. Berdychowski CM wraz z Duszpasterzami.
Tegoroczna dekoracja Szopki Bożonarodzeniowej w Bazylice Świętego
Krzyża ma nam przybliżyć istotną prawdę związaną z Boską Osobą Wcielo‐
nego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa. Dla nas, chrześcijan, Chrystus nie
jest przeszłością, którą tylko wspominamy, ale jest teraźniejszością i przy‐
szłością: „naszą nadzieją –
Chrystus” (por. 1Tm 1,1).
Przeżywając z wiarą liturgię
bożonarodzeniową
możemy
doświadczyć radości z przyj‐
ścia Pana i Jego obecności po‐
śród nas! Ten, który kiedyś
przyszedł na ziemię, rodząc
się w ubóstwie i poniżaniu,
nieustannie też do nas przy‐
chodzi, zwłaszcza w Najświęt‐
szej Eucharystii i przyjdzie
też powtórnie, ale już w pełni
mocy i chwały na końcu cza‐
sów. „Jezus Chrystus wczoraj
i dziś, ten sam także na wie‐
ki” – podkreśla to natchniony
Autor Listu do Hebrajczyków.
Wielki Ojciec Kościoła – św.
Jan Chryzostom (†407 r.) tak
to komentuje: „Słowem "wczo‐
raj" nazywa cały czas minio‐
ny; słowem "dzisiaj" – czas
obecny; słowem "na wieki" –
przyszłość nie mającą końca”.
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Jednocześnie Słowo Bo‐
że poucza nas i prze‐
strzega: „Nie dajcie się
uwieść różnym i obcym
naukom” (Hbr 13,8n.),
bo tylko Jezus Chrystus
jest jedynym Nauczycie‐
lem prawdy wiodącej do
życia wiecznego! Tylko
On – Wcielony Syn Bo‐
ży – objawiając nam
w pełni Boga, który jest
Miłością i Prawdą mógł
o sobie powiedzieć: „Ja
jestem drogą i prawdą
i życiem” (J 14,6) oraz:
„Niebo i ziemia przemi‐
ną, ale moje słowa nie przeminą” (Mt 24,35). Z nauki ewangelicznej trzeba
nam czerpać światło, abyśmy w naszym życiu potrafili właściwie rozezna‐
wać, to znaczy wybierać to, co dobre, piękne i prawdziwe, a odrzucać wszel‐
kie zło i kłamstwo.
2 stycznia 2020 r. (czwartek) rozpoczyna się w naszej parafii kolęda
Zgodnie z naszą polską tradycją, zwykle w okresie Bożego Narodzenia,
kapłani składali rodzinom wizytę duszpasterską, na którą składała się
wspólna modlitwa i rozmowa z domownikami (relacjonuje o tym m.in. O.
Kolberg). Obecnie przyjęcie kapłana z wizytą duszpasterską ma też nowe
wymiary: jest aktem publicznego wyznania wiary oraz znakiem żywej więzi
ze wspólnotą Kościoła. Wizyta kolędowa ma mieć charakter małej liturgii
sprawowanej w Kościele domowym, jakim winna być rodzina chrześcijań‐
ska i dla domowników wizyta duszpasterska powinna stać się swoistym
świętem rodzinnym. Dodajmy, że na odwiedziny kolędowe kapłana powinno
przygotować się miejsce z krzyżem, świecami oraz wodę święconą i kropidło.

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

