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III Niedziela Adwentu

12 stycznia (piątek)–ulice:Foksal;Okólnik;KrakowskiePrzedmieście;Świętokrzy
ska; Traugutta
13 stycznia (sobota) – ulica: Smolna; kolęda dodatkowa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSIE
1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe. Od po
niedziałku do środy Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 9, 12 i 18. Przed
Mszą św. zapraszamy na wspólną modlitwę.
2. Dzisiaj o godz. 17 zapraszamy na koncert organowy z cyklu "Musica Sacra".
Wykonawcą koncertu będzie Natalia ZanniLewandowska . O godz. 18 nabo
żeństwo eucharystyczne.
3. Przypominamy, że Msze św. roratnie odprawiane są w naszej Bazylice w dni
powszednie o godz. 6.45 i 18 oraz dodatkowo dla dzieci we wtorki i w czwartki
o 17 w dolnym kościele i dla studentów w czwartki o 19.30, również w dolnym
kościele.
4. W przyszłą niedzielę 24 grudnia Mszę św. będą odprawiane według porządku
niedzielnego do godz. 14. Następnie kościół będzie zamknięty do Pasterki. Za
dbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę Wieczerzy Wigilijnej. Niech towa
rzyszy 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 miłości z najbliższymi oraz do pojed
nania skłóconych. Zachęcamy również do włączenia się w organizowany przez
Instytut Myśli Schumana i Caritas Polska projekt „Wigilia bez granic”. Chodzi
o zaproszenie wszystkich cudzoziemców mieszkających w naszym kraju: stu
dentów, podejmujących pracę, do naszych polskich domów na wieczerzę wigi
lijną 24 grudnia, do zajęcia tego symbolicznego, pustego miejsca przy stole
wigilijnym. Na godz. 24 zapraszamy na Uroczystą Pasterkę. Pół godziny wcze
śniej, od 23.30 rozpoczniemy wspólny śpiew kolęd.
5. Chorych, którzy pozostają w domach, a chcą przystąpić do spowiedzi i Komunii
św. przed świętami, prosimy o zgłaszanie w zakrystii. Udamy się do nich z
posługą sakramentalną w środę 20 grudnia od godz. 10.
6. Informujemy, że nasza parafia organizuje Wigilię dla osób samotnych,
opuszczonych i bezdomnych w sobotę 23 grudnia o godz. 12 w sali św.
Wincentego a Paulo. Stowarzyszenie Miłosierdzia kwestuje dzisiaj na ten cel.
Parafia Świętego Krzyża
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Adwent – jak poucza nas Kościół – jest czasem radosnego, ufnego oczekiwa
nia i przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, a także na powtórne
przyjście Chrystusa u kresu wieków. Ten duch adwentowej radości, w szczególny
sposób, wyraża się w trzeciej niedzieli Adwentu – niedzieli „Gaudete”. Nazwa ta
pochodzi od pierwszego łacińskiego słowa antyfony wprowadzającej w dzisiejszą
liturgię: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam wam: radujcie się!
Pan jest blisko” ( por. Flp 4,4). Ton radości obecny w liturgii wyraża także różowy
kolor szat liturgicznych. Radość i nadzieja – to cechy, które mają zawsze wyróż
niać chrześcijanina, który całą swoją ufność pokłada w Bogu żywym i prawdzi
wym, w Bogu, który dla zbawienia człowieka wydał Syna Swego Jednorodzonego.
Dni od 17 do 24 grudnia – to drugi okres czasu Adwentu, które są po
święcone już bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystego świętowania ta
jemnicy Bożego Narodzenia. W tych dniach poprzedzających Boże Narodzenie,
liturgia przynosi nam (jako Aklamację przed Ewangelią i jako Antyfonę do
Magnificat) bardzo charakterystyczne teksty tzw. Wielkie Antyfony ”O”. Są
one oparte na słowach Pisma św. i stanowią płomienne wołanie o przyjście
Zbawiciela, a także określają Jego przymioty. Warto wiedzieć, że nasza pieśń
adwentowa: „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz” nawiązuje wprost do
tekstów Wielkich Antyfon ”O”.
Wielkie Antyfony:
"O Mądrości, która wyszłaś z ust Najwyższego, Ty obejmujesz wszechświat od
końca do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą, przyjdź i naucz nas dróg
roztropności".
"O Adonai, Wodzu Izraela, Tyś w krzaku gorejącym objawił się Mojżeszowi i na
Syjonie dałeś mu Prawo, przyjdź nas wyzwolić swym potężnym ramieniem".
"O Korzeniu Jessego, który się wznosisz jako znak dla narodów, przed Tobą za
milkną królowie, a ludy będą się modlić do Ciebie, przyjdź nas wyzwolić już dłużej
nie zwlekaj".
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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"O Kluczu Dawida i Berło domu Izraela, Ty który otwierasz a nikt zamknąć nie
zdoła, zamykasz a nikt nie otworzy, przyjdź i wyprowadź z więzienia człowieka
pogrążonego w cieniu śmierci".
"O Wschodzie, Blasku światłości wieczystej i Słońce sprawiedliwości, przyjdź
i oświeć żyjących w mroku i cieniu śmierci".
"O Królu narodów przez nie upragniony, kamieniu węgielny Kościoła, przyjdź
zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi".
"O Emmanuelu, nasz Królu i Prawodawco, oczekiwany zbawicielu narodów,
przyjdź, aby nas wybawić nasz Panie i Boże".
Z Ewangelii św. Jana (J 1,68.1928)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on
na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie
był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świa
dectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapy
taniem: Kto ty jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem
Mesjaszem. Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy
ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział:
Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok
Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do
niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani
prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, które
go wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać
rzemyka u Jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie
Jan udzielał chrztu.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Podobnie jak w Ewangelii minionej niedzieli, także i w tej trzeciej niedzieli
adwentowej, staje przed nami Poprzednik Pański – św. Jan Chrzciciel. O jego mi
sji poucza nas Ewangelista Jan wyraźnie zaznaczając, że został Jan Chrzciciel
posłany przez Boga, „aby zaświadczyć o światłości”, że jest on „głosem wołającym
na pustyni: Prostujcie drogę Pańską”, zgodnie z zapowiedzią proroka Izajasza.
Tak sam Jan Chrzciciel mówił o sobie, w odpowiedzi na skierowane do niego py
tanie, przez wysłanników z Jerozolimy. Oświadczając, że on sam nie jest Mesja
szem, głosił wielkość Tego, który po nim idzie, a którego on zapowiada. Wielkość
Jana Chrzciciela, Poprzednika Pańskiego polega na jego pokorze i na wierności,
aż do późniejszej męczeńskiej śmierci, swojemu posłannictwu. Tym, co otwiera
nas w pełni na spotkanie z przychodzącym Zbawicielem to pokora – a więc praw
da o sobie – świadomość tego, kim jesteśmy! Że wszyscy koniecznie potrzebujemy
tego wszystkiego, czym pragnie obdarzyć nas przychodzący Zbawiciel. A Bóg łaskę
daje pokornym (por. Jk 4,6). W naszej adwentowej przemianie i odnowie pomocą
niech nam będą rozpoczynające się dzisiaj rekolekcje.
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Przyszła Niedziela: 24 grudnia to jednocześnie IV Niedziela Adwentu i Wigi
lia Bożego Narodzenia. Z pieczołowitością chciejmy zachować nasze piękne, reli
gijne, polskie zwyczaje związane z wieczerzą wigilijną i okresem Bożego
Narodzenia. Wigilijny stół i świąteczne spotkania niech umacniają rodzinę oraz
tworzą ludzką wspólnotę. Z wielką troską, wszystkie zwyczaje związane z tymi
dniami, pielęgnował zawsze św. Jan Paweł II i wskazywał, że polskie tradycje bo
żonarodzeniowe są głębokie, bo są odbiciem Ewangelii, prawdy o Chrystusie
i zbliżają człowieka do Boga.
Chciejmy pamiętać o tradycyjnym zaproszeniu do naszego wigilijnego stołu
osób samotnych z naszego najbliższego otoczenia. Włączmy się także, w miarę na
szych możliwości; w akcję „Wigilia bez granic” – zapraszając do siebie, w wigilijny
wieczór, obcokrajowców.

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.
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

