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Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza niedziela, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, jest obchodzona jako
dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zachęcamy do włączenia
się modlitwą i hojnością materialną w te szlachetną inicjatywę. Wyrażamy wdzięczność
i uznanie dla młodzieży, która dzisiaj kwestuje na ten cel. Bóg zapłać.
2. Jeszcze dzisiaj o godz. 18.00 nabożeństwo eucharystyczne. O 19.00 Msza św. w inten
cji Ojczyzny z racji II niedzieli miesiąca. Po Mszy św. o godz. 20.00 zapraszamy na Kon
cert z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości „Nie rzucim ziemi, skąd
nasz ród…” Wystąpią: Soliści, Chór i Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie, pod dyrekcją Elżbiety Ostrowskiej.
3. Msze św. roratnie odprawiane są w naszej Bazylice w dni powszednie o godz. 6.45
i 18.00 oraz dodatkowo dla dzieci w poniedziałki i w środy o 17.00 w dolnym kościele,
a dla studentów w czwartki o 19.30, również w dolnym kościele.
4. W liturgii tygodnia: w czwartek – wspomnienie św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy. Te
go dnia przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy w mo
dlitwie o ofiarach tamtych dni; w piątek – wspomnienie św. Jana od Krzyża, Kapłana
i Doktora Kościoła.
5. W przyszłą niedzielę 17 grudnia rozpoczną się w naszej Bazylice adwentowe rekolek
cje dla dorosłych. Poprowadzi je nasz współbrat misjonarz św. Wincentego a Paulo,
ks. Adam Bandura. Już dzisiaj zaplanujmy czas, aby skorzystać z nauk rekolekcyjnych,
które będą głoszone w niedziele na wszystkich Mszach św., a od poniedziałku do środy
podczas Mszy św. o godz. 9.00, 12.00 i 18.00. Rekolekcje dla studentów odbywają się
w kolejne czwartki grudnia, podczas Mszy św. o godz. 19.30 w dolnym kościele.
6. W zakrystii można w dalszym ciągu nabywać opłatki wigilijne, natomiast ministran
ci rozprowadzają w zakrystii i przy wyjściu z Bazyliki świece wigilijne Caritas.
7. Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża przekazało na ręce ks. proboszcza podzię
kowanie za możliwość przeprowadzenia 11 listopada kwesty na rzecz podopiecznych.
W podziękowaniu czytamy między innymi: „Dzięki Bożej pomocy i wielkiej ofiarności
Parafian zebraliśmy kwotę 4.188 zł, która stanowi ogromne wsparcie dla naszej działal
ności. Kwotę tę przeznaczymy między innymi na zakup leków, opatrunków i najpilniej
sze potrzeby naszych pacjentów. Niech Waszą hojność Bóg wynagrodzi i niech Wam
błogosławi”.
8. Za tydzień Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo będzie przeprowa
dzało kwestę na ubogich z naszej parafii. Z tej okazji będzie można przynieść artykuły
spożywcze, które uzupełnią paczki świąteczne.
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Refleksja adwentowa
Miniona niedziela 2 grudnia rozpoczęła czas adwentowego oczekiwania
i przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, ale jednocześnie jak
poucza nas Kościół  Adwent ma podwójny charakter, bo przez wspomnienie
pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię kieruje nasze dusze ku oczekiwaniu
Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni do 16 grudnia będą skupiały
naszą uwagę na paruzji – czyli „dniu Pańskim” – dniu powtórnego przyjścia
Chrystusa Pana na ziemię, który ukaże Jego ostateczne zwycięstwo nad moca
mi ciemności, zaś dni od 17 do 24 grudnia będą przeznaczone na bezpośrednie
już przygotowanie do uroczystości Na
rodzenia Pańskiego. Adwent jest okre
sem
pobożnego
i
radosnego
oczekiwania, ale to jeszcze nie Boże
Narodzenie. Tę oczywistość trzeba jed
nak dzisiaj przypominać, bo w naszych
czasach chory konsumpcjonizm wręcz
wypacza, a nawet niszczy specyficzny
charakter adwentowego oczekiwania
i religijny charakter Świąt Bożego Na
rodzenia. Na jednej z ulic Warszawy
można w tych dniach zauważyć baner
z hasłem: „Prezentami zaczaruj Świę
ta”; dla nas Święta nie mogą stać się
giełdą prezentów, ale mamy wtedy świętować Narodzenie Wcielonego Syna Bo
żego! To On jest dla nas największym darem  objawieniem niepojętej dla nas
tajemnicy Bożej miłości, której jesteśmy adresatami. Trzeba nam w okresie ad
wentowego oczekiwania i przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oprzeć
się presji komercji; nie może Adwent stać się merkantylnym uprzedzeniem
Świąt, ale trzeba nam zadbać o religijne przeżycie tego okresu poprzez wejście
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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w liturgię adwentową. Obyśmy odkryli bogactwo i piękno tego okresu, bo ma
Adwent swój specyficzny duchowy klimat, który tworzą: charakterystyczne
czytania mszalne mówiące o przyszłym Zbawicielu, pieśni adwentowe – pełne
tęsknoty i oczekiwania, wieniec adwentowy (nie tylko w świątyni, ale i w domu,
przy którym gromadzi się rodzina na wspólną modlitwę), fiolet adwentowy,
który ma inną wymowę niż pokutny  wielkopostny oraz Roraty – czyli adwen
towa Msza św. o Najświętszej Maryi Pannie. Ta Msza św. roratnia ma w Polsce
długą tradycję, bo pojawiła się już w XIII wieku i piękną oprawę. Jeden z auto
rów zauważył, że „Kto by chciał zbadać historię polskiego kultu maryjnego (...)
musi uwzględnić rolę nabożeństwa maryjnego, które położyło mocny funda
ment pod królestwo Maryi w naszym narodzie i przygotowało dobrą rolę pod
dalsze, późniejsze nabożeństwa maryjne” (Jan Uryga).
Przewodnikami na naszej adwentowej drodze są: Maryja Niepokalana Bo
ża Rodzicielka, Jan Chrzciciel i Prorok Izajasz. Zwróćmy też uwagę, że w tym
roku Adwent jest z racji układu kalendarza bardzo krótki, bo już w poniedzia
łek po IV niedzieli adwentowej przypadnie Wigilia Bożego Narodzenia i dlatego
tak ważne jest, abyśmy tego szczególnego czasu nie przegapili, nie zmarnowali,
ale by to był czas naszej duchowej przemiany, której owocem będzie nasze zbli
żenie się do Boga, a także do naszych bliźnich. Do tego też m.in. mogą nam po
móc rekolekcje adwentowe, które rozpoczną się w niedzielę 16 grudnia br.

Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,16)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawróce
nia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izaja
sza: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrów
nane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”.

Komentarz do Ewangelii
Poprzednia – I niedziela Adwentu jest nazywana „dniem wielkiego prze
budzenia”, bo przynosi ona Jezusowe wezwanie do „uważania na siebie”, do
czuwania i trwania na modlitwie w „każdym czasie”, byśmy mogli stanąć przed
przychodzącym Synem Człowieczym. Ewangelia tej IIgiej adwentowej niedzieli
mówi nam o proroku – Janie Chrzcicielu, którego z misją przygotowania drogi
przychodzącemu Panu posyła sam Bóg. Misja Poprzednika Pańskiego jest cią
gle aktualna i to do nas dzisiaj jest także skierowane Janowe wezwanie, które
jest echem jeszcze wcześniejszego, bo Izajaszowego (por. Iz 40,35) do prostowa
nia ścieżek dla przychodzącego Zbawiciela. W adwencie trzeba nam postawić
sobie pytanie o jakość naszego życia. Adwent jest obrazem naszego życia, któ
rego kresem na ziemi będzie przecież spotkanie z Chrystusem i dlatego właści
wie całe nasze życie powinno być „adwentowe”. Powinniśmy krzewić w sobie
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chęć zmiany na lepsze, by wychodzić z powierzchowności, z marazmu, by nasze
chrześcijaństwo nie było jedynie „kulturowe”, ale w pełni świadome i promie
niujące. Prawdziwa przemiana winna zaczynać się od naszego wnętrza i ma
dotyczyć mnie osobiście, a nie oczekiwać jej tylko od innych. Niech więc przeży
wany przez nas Adwent zachęci nas do intensywniejszej współpracy z łaską
Bożą, którą niosą nam sakramenty Kościoła, by drogi naszego życia stawały się
coraz bardziej prostymi drogami prawdy i miłości, bo takie drogi prowadzą do
Boga, który jest pełnią Prawdy i Miłości.

Nowy Rok duszpasterski
Adwent jest początkiem nowego roku liturgicznego, a podstawowym pro
gramem życia Kościoła jest owocne przeżywanie roku liturgicznego w czym
z pomocą, w poszczególnych latach przychodzi program duszpasterski opraco
wany przez stosowną Komisję Episkopatu Polski. Zakończony rok duszpaster
ski 2017/2018 przeżywaliśmy pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”; nacisk był w nim położony na odkrywanie Boskiej Osoby Ducha
Świętego i Jego darów.
Obecny, rozpoczęty od Adwentu Rok duszpasterski 2018/2019 przeżywamy
pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Duch Święty uświęca nas, a także uzdal
nia do podejmowania różnych zadań ewangelizacyjnych i apostolskich. W sa
kramencie chrztu świętego otrzymaliśmy dar życia Bożego, zaś w sakramencie
bierzmowania Duch Święty obdarza nas pełnią Swoich darów, byśmy nie tylko
wytrwali w wierze, ale idąc drogą zbawienia, odważnie świadczyli o Chrystu
sie. O naszej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła mamy świadczyć ca
łym naszym życiem zgodnym z nauką Ewangelii, a także potrzebą świadectwa
naszego słowa głoszącego Bożą prawdę z miłością. Zgromadzeni za sprawą Du
cha Świętego w Bożą rodzinę Chrystusowego Kościoła musimy znaleźć „swoje
miejsce” zgodnie z naszym osobistym powołaniem życiowym. I to każdy z nas
jest odpowiedzialny za świętość i rozwój Kościoła. Do wypełniania naszych
wzniosłych zadań wypływających z tej przynależności do Chrystusa i Jego Ko
ścioła uzdalnia nas Duch Święty Swoimi darami, które winny przynosić w na
szym życiu chrześcijańskim konkretne owoce – por. Ga 5,22.

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

