niedziela, 24 grudnia 2017

IV Niedziela Adwentu  Wigilia Bożego Narodzenia

która złożyła w sejmie 830 tys. podpisów popierających nowelizację prawa w tej
dziedzinie. W naszej tegorocznej szopce zostało umieszczone zdjęcie „Okna ży
cia”, bo jest ono konkretnym i bardzo wyrazistym przejawem – wręcz też pewnym
symbolem – działań ratujących życie bezbronnego dziecka. Zdjęcie zostało zro
bione i udostępnione przez p. Monikę Odrobińską z redakcji tygodnika katolic
kiego „Idziemy”.

BIULETYN PARAFIALNY

SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653
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PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ. KOLĘDA 2017/2018
27 grudnia (środa) – ulice: Boduena; Bracka 18, 20, 20a, 22, 23; Krucza 51;
Moniuszki 10.
28 grudnia (czwartek) – Aleje Jerozolimskie 32, 42; ulice: Jasna 7, 8, 10; Szpitalna;
Sienkiewicza.
29 grudnia (piątek) – ulice: Widok 10, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; Złota.
30 grudnia (sobota) – ulica: Zgoda 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13.
02 stycznia (wtorek) – ulica: Chmielna 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10a, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 23,
24.
03 stycznia (środa) – ulica: Chmielna 26, 27, 27/31, 28a, 32, 34, 35.
04 stycznia (czwartek) – ulica: Nowy Świat 18 do 69.
05 stycznia (piątek) – ulice: Gałczyńskiego; Sewerynów; Kopernika; Szczygla.
06 stycznia (sobota) – Uroczystość Objawienia Pańskiego.
07 stycznia (niedziela) – ulice: Bartoszewicza; Konopczyńskiego.
08 stycznia (poniedziałek) – ulice: Ordynacka; Górskiego; Baczyńskiego; Oboźna.
09 stycznia (wtorek) – ulice: Warecka; Marszałkowska; Szkolna.
10 stycznia (środa) – ulice: Kredytowa; pl. Dąbrowskiego.
11 stycznia (czwartek) – ulice: Mazowiecka; Królewska; Czackiego 19.
12 stycznia (piątek) – ulice: Foksal; Okólnik; Krakowskie Przedmieście; Świętokrzy
ska; Traugutta
13 stycznia (sobota) – ulica: Smolna; kolęda dodatkowa.

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
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,614)
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodne
go Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła
w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospo
dzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pa
sterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem.
Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie
się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która bę
dzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Da
wida narodził się wam Zbawiciel, którym jest
Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i le
żące w żłobie». I nagle przyłączyło się do anioła
mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Tak jak przed wiekami, dzisiaj przed
nami staje Anioł Pański, by ogłosić nam do
brą nowinę o narodzeniu się Zbawiciela
świata. Tajemnicę przyjścia na ziemię Wcie
lonego Syna Bożego możemy przeżywać na
nowo, w świętej liturgii Kościoła. Tamtej no
cy, pasterzy pilnujących swojej trzody „ze
wsząd oświeciła jasność Boża” (tłum.
ks. Jakuba Wujka), której się „zlękli bojaźnią
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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wielką”. Boży Posłaniec objaśnił im to, czego stali się uczestnikami, a czego nie
mogli pojąć. Potem, gdy spotkali się z Nowonarodzonym i przekonali się o praw
dziwości otrzymanego przesłania, pasterze wielbili i wysławiali „Boga za wszyst
ko, co słyszeli i widzieli”. Pozwólmy się i my ogarnąć tej „Bożej jasności” – a więc
Bożej łasce i miłości! Chrystus przychodzi, aby wyzwolić nas z lęku, abyśmy dzię
ki Jego dziełu zbawczemu, mogli żyć w nowej relacji z Bogiem, bo czyni nas
dziećmi Bożymi. Tak bardzo każdy z nas i cały świat potrzebuje tej „Bożej jasno
ści” rozpraszającej mroki beznadziejności, obojętności, kłamstwa. To pokorne
i ciche przyjście Pana – to wkroczenie Boga w naszą ludzką historię, On ją rady
kalnie odmienia, bo Chrystus stał się Emmanuelem – „Bogiem z nami”. Przeżyj
my te piękne świąteczne dni w promieniach Bożej miłości, którą jaśnieje
stajenka betlejemska, a bliskość Boga, który dla naszego zbawienia stał się czło
wiekiem niech też sprawia, że bliższy stanie się nam każdy drugi człowiek.
Bądźmy też podobni do pasterzy w uwielbianiu i wysławianiu Boga za Jego do
broć i miłosierdzie, okazane nam przez Wcielenie Jego Syna Jednorodzonego.
A jak przeżyjemy święta – zależy od nas!

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU
W dzisiejszą niedzielę o godz. 9, na po
czątku Mszy św. radiowej harcerze przeka
żą nam Betlejemskie Światło Pokoju, aby
w ten sposób, tak wymowny znak, jakim
jest to Światło z Groty Narodzenia Pańskie
go w Betlejem, mogło choć w sposób ducho
wy, dotrzeć także do wszystkich chorych
i będących w różnych zakładach opiekuń
czych.
Po raz pierwszy przekazywanie Betle
jemskiego Światła Pokoju zorganizowano
w 1986 r., w Linz, w Austrii. Każdego roku
to światło jest transportowane drogą lotni
czą do Wiednia, a następnie płomień jest
przekazywany przez skautów do innych krajów. W Polsce w akcję przekazywania
Światła Betlejemskiego zaangażowany jest od 1991 r. Związek Harcerstwa Pol
skiego. Jesteśmy jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Nasi harcerze przekazu
ją je dalej: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, a także do Niemiec i Danii.
W zamyśle organizatorów i uczestników tej akcji, każda ceremonia przekazywa
nia Betlejemskiego Światła Pokoju ma być także wezwaniem do dawania chrze
ścijańskiego świadectwa w codziennym życiu. Tegoroczne hasło Betlejemskiego
Światła Pokoju brzmi: „W Tobie jest światło” – to słowa z piosenki religijnej, któ
ra niesie bogate treści, skłaniające do głębszej refleksji nad tym, jak ważny jest
dla nas Jezus Chrystus.
„W Tobie jest światło. Każdy mrok rozjaśni.
W tobie jest życie. Ono śmierć zwycięża.
Ufam Tobie Miłosierny. Jezu wybaw nas”.
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31 grudnia 2017 – niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego
święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Uroczystość Bożego Narodzenia, w liturgii Ko
ścioła, przeżywamy przez osiem dni, czyli przez
oktawę, abyśmy mogli bardziej wniknąć w tę tajem
nicę Wcielenia Syna Bożego i nią żyć. Na zakończe
nie oktawy Kościół kieruje naszą uwagę na
wyjątkową Rodzinę, jaką stanowili: Jezus, Maryja
i Józef; ona dała początek rodzinom chrześcijań
skim i ta Święta Rodzina z Nazaretu ma być wzo
rem dla wszystkich rodzin. Tego dnia, w szczególny
sposób, modlimy się za rodziny, aby były Bogiem
silne! To także ostatni dzień roku kalendarzowego –
a więc okazja do dziękczynienia składanego Bogu
i powierzenia Bożej Opatrzności Nowego Roku Pań
skiego 2018.

CORAZ BLIŻEJ BEATYFIKACJI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Papież Franciszek 19 grudnia 2017 r. podpisał „Dekret o heroiczności cnót
Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego”, co oznacza, że żył on wiarą, na
dzieją i miłością w stopniu heroicznym. Odtąd przysługuje mu tytuł: „Czcigodne
go Sługi Bożego”. Ogłoszenie przez papieża tego dekretu kończy pierwszy etap
procesu beatyfikacyjnego i od teraz prace skupią się nad uznaniem – stwierdze
niem cudu uzdrowienia za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego kardy
nała Stefana Wyszyńskiego. Potem zostanie wyznaczona przez papieża data
beatyfikacji. Ufamy, że nastąpi ona w tak ważnym dla Polski roku – 2018.

DEKORACJA BOŻONARODZENIOWEJ SZOPKI W NASZEJ BAZYLICE
Boże Narodzenie – to także zawsze wielkie święto życia! Ono jest wielkim
Bożym darem i życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci winno
być troskliwie chronione i bronione. W naszym świecie mamy do czynienia ze
zmaganiem cywilizacji życia i miłości z tzw. „cywilizacją” śmierci. W Polsce jed
nym z działań w obronie życia jest inicjatywa obywatelska „Zatrzymaj aborcję”,
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

