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Trydencki podjął dzieło umocnienia wiary i odnowy Kościoła po rewolucji prote
stanckiej zapoczątkowanej przez Marcina Lutra W 1517 r.
14 grudnia 1970 r. – początek protestów robotniczych w Gdańsku i Gdyni; do straj
ku stopniowo przyłącza się całe Wybrzeże i wszędzie dochodziło do masakry bez
bronnego tłumu, do którego strzelało wojsko oraz milicja.
13 grudnia 1981 r. – decyzją Wojciecha Jaruzelskiego i jego ekipy na terenie całej
Polski został wprowadzony stan wojenny, którego negatywne następstwa w róż
nych dziedzinach naszego życia, trwają, niestety, do dzisiaj. Św. papież Jan Paweł
II zwracając się do Rodaków 13 stycznia 1982 r. mówił o „nieszczęsnym stanie wo
jennym” i wiele razy zabierał głos broniąc spraw naszego Narodu. Począwszy od
zastrzelonych górników kopalni „Wujek”, w okresie stanu wojennego, ok. 100 osób
straciło życie w wyniku różnych represji. Od marca 1982 r., w kościele Świętego
Krzyża w Warszawie, trwa comiesięczna Modlitwa za Ojczyznę – obecnie druga
niedziela miesiąca o godz. 19.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze o godz. 18 nabożeństwo eucharystyczne. O 19 Msza św. w intencji
Ojczyzny z racji II niedzieli miesiąca.
2. 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.
3. W liturgii tygodnia: w środę  wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy;
w czwartek wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
4. W środę zapraszamy na kolejny wykład w ramach Szkoły Cnót Obywatelskich,
działającej przy ołtarzu Ojczyzny. Początek o godz. 19 w sali św. Wincentego.
Wcześniej, o godz. 18 Msza św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Roberta
Schumana.
5. W przyszłą niedzielę 17 grudnia rozpoczną się w naszej Bazylice adwentowe reko
lekcje dla dorosłych. Poprowadzi je ks. prałat Tomasz Atłas, Dyrektor Papieskich
Dzieł Misyjnych w Polsce. Już dzisiaj zaplanujmy czas, aby skorzystać z nauk re
kolekcyjnych, które będą głoszone w niedziele na wszystkich Mszach św., a od po
niedziałku do środy podczas Mszy św. o godz. 9, 12 i 18. Rekolekcje dla studentów
odbywają się w kolejne czwartki grudnia, podczas Mszy św. o godz. 19.30 w dol
nym kościele.
6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
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W tych adwentowych dniach możemy gdzieniegdzie spotkać na naszych uli
cach kolorowe banery z napisem: „Odkryj magię oczekiwania na święta”. Jako wy
znawcy Chrystusa, którzy żyją życiem kościoła, pragniemy ten okres adwentowego
oczekiwania i przygotowania przeżywać czerpiąc światło z pięknej i bogatej liturgii
adwentowej, która ma swój specyficzny duchowy klimat. A więc nie jakaś bliżej
nieokreślona „magia”, co ma charakter niechrześcijański, ale oczekiwanie z na
dzieją i duchowa mobilizacja do takiej współpracy z Bożą łaską, której owocem bę
dzie nasza przemiana, by prawdziwie mógł w nas narodzić się Chrystus! Słyszymy
w liturgii adwentowej wezwanie: „Oto Pan przychodzi, wyjdźcie Mu na spotkanie”.
Czas adwentu sprzyja poświęceniu naszej uwagi temu, co nie pozwala nam otwo
rzyć naszych serc przed przychodzącym Zbawicielem. Pozwólmy Mu przybyć do
nas, byśmy coraz bardziej stawali się autentycznymi wyznawcami Chrystusa i Je
go naśladowcami w naszym codziennym życiu. Przewodnikami na drodze naszej
adwentowej przemiany są: Matka Najświętsza oraz prorok Izajasz i Poprzednik
Pański – Jan Chrzciciel, którzy zapowiadają i wskazują wprost na Mesjasza.
Z Ewangelii św. Marka (Mk 1,18)
Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane
u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę
Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścież
ki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie
grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozoli
my i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając /przy tym/ swe grze
chy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się
szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie
jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem
was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym.

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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KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelista zaznacza wyraźnie, że do Jana Chrzciciela „ciągnęła cała judz
ka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest
w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy” – a więc misja Poprzednika Pańskiego
poruszała serca tamtych ludzi, czego znakiem był „chrzest pokuty” wyrażający
pragnienie nawrócenia i prze
miany, by być gotowym na spo
tkanie
z
oczekiwanym
Mesjaszem. Janowe wołanie,
które jest nawiązaniem do we
zwania proroka Izajasza, jest
dzisiaj skierowane do każdego
z nas: „Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie dla Niego ścieżki”.
W świetle Słowa Bożego spójrz
my na drogi naszego życia: jakże
często są to bardzo kręte ścieżki
różnych moralnych kompromi
sów, które wiodą na manowce
życiowe, czego skutkiem bywa
nasze
własne
nieszczęście
i krzywda innych. A Bóg chce
nas widzieć na prostych, jasnych
drogach prawdy i miłości, bo ta
kie drogi prowadzą do Boga,
który jest Prawdą i Miłością.
Nie lekceważmy Bożego nawo
ływania, a jest nam dany teraz
szczególny czas do skruchy, na
wrócenia, poprawy. „Bóg jest
cierpliwy w stosunku do was.
Nie chce bowiem niektórych
zgubić, ale wszystkich doprowa
dzić do nawrócenia” (2P 3,9). Od
tego jak żyjesz teraz – zależy
twoje „dalej”!
Dzisiejsza niedziela jest „dniem
modlitwy i pomocy Kościołowi
na Wschodzie”; bądźmy solidar
ni z tamtejszymi wspólnotami
Kościoła, które funkcjonują w trudnych warunkach.
12 grudnia (poniedziałek)
NMP z Guadelupe
W roku 1531, w 10 lat po podboju Meksyku przez Hiszpanów, niedawno na
wrócony na chrześcijaństwo Indianin Jan (Juan) Diego, w drodze na naukę kate
chizmu ujrzał na wzgórzu Tepeyac Matkę Bożą. Miejscowy biskup, któremu Jan
Diego opowiedział o swoim widzeniu, nie chciał uwierzyć w nie. Podczas następne
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go widzenia Jan prosi Najświętszą Pannę, aby
dała mu jakiś znak, który mógłby przedstawić
biskupowi. Otrzymał znak w postaci świeżo
rozkwitniętych róż kastylijskich, co było nie
zwykłe ze względu na porę roku, bo był to gru
dzień. Jan Diego wypełnił różami całą połę
swojego indiańskiego płaszcza, a gdy je wyłożył
przed biskupem, na jego płaszczu, w miejscu,
gdzie leżały ścięte ze wzgórza róże, pojawił się
wizerunek Matki Bożej. Ten właśnie wizeru
nek, który zachował się do naszych czasów, co
jest czymś niezwykłym, czczą Meksykanie
w Guadelupe. Obraz odciśnięty na indiańskim
płaszczu Jana Diego przedstawia Matkę Bożą
w stanie błogosławionym. Aztekowie widzieli
w tym znak, że brzemienna Maryja przychodzi
do nich ze swoim Synem jeszcze nie narodzo
nym. Janowi Diego Matka Najświętsza powie
działa, że Ona jest Matką Boga prawdziwego,
który daje życie i wyraziła życzenie, aby na
wzgórzu Tepeyac został zbudowany kościół po
święcony Matce Boga prawdziwego (kiedyś by
ła tam świątynia pogańska), w którym Ona
mogłaby dawać dowody swojej macierzyńskiej
miłości. Objawienia Matki Bożej w Guadelupe
wywarły głęboki wpływ na mieszkańców Mek
syku, a także na całą Amerykę Łacińską.
Sanktuarium Maryjne w Guadelupe (dzisiaj
w pobliżu miasta Meksyk) nawiedzają miliony pielgrzymów, a wśród nich byli
św. Jan Paweł II i papież Franciszek.
Indianin Jan (Juan) Diego został zaliczony do grona świętych Kościoła przez Jana
Pawła II w 2002 r.

Z KART HISTORII
13 grudnia 1545 r. – otwarcie Soboru w Trydencie przez papieża Pawła III; Sobór
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

