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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 103. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Zgodnie z wolą Papieża Franciszka w tym roku dzień ten jest poświęcony
tematowi „Imigranci niepełnoletni, bezbronni i pozbawieni głosu”.
2. W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienia: we wtorek –
św. Antoniego, opata; w czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
w sobotę – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
3. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
4. Od 18 do 25 stycznia bedzie trwał w Kościele „Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan”. Motywem tego tygodnia są słowa zaczerpnięte z drugiego listu
św. Pawła do Koryntaian: „Miłość Chrystusa przynagla nas”.
5. We wtorek kończymy w naszej parafii wizytę duszpasterską, zwaną kolędą.
Pragniemy już dziś wyrazić wdzięczność Wam, Drodzy Parafianie, za życzliwe
i pełne wiary przyjęcie, którego doświadczyliśmy w Waszych rodzinach.
Dziękujemy również za złożone przy tej okazji ofiary, przeznaczone na
potrzeby parafii. Osoby, które nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym
terminie, a chciałyby to uczynić w terminie dodatkowym, prosimy o zgłoszenie
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
6. Za tydzień, w niedzielę 22 stycznia, zainaugurujemy uroczyście obchody
jubileuszowego dziękczynienia za 400 lat charyzmatu wincentyńskiego. Mszy
św. radiowej o godz. 9 będzie przewodniczył Wizytator Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Misji – ks. dr Kryspin Banko. Zapraszamy do licznego udziału
oraz do łączenia się w modlitwie za pośrednictwem I programu Polskiego
Radia.
7. W sobotę, 21 stycznia obchodzimy dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia –
dzień Dziadka. Niech te dni będą dla nas okazją, aby złożyć im serdeczne
życzenia i otoczyć ich naszą gorącą modlitwą. Żyjącym wypraszajmy zdrowie,
radość serca i obfitość Bożego błogosławieństwa, zmarłym – hojną nagrodę
życia wiecznego.
8. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przeprowadza dzisiaj
kwestę na rzecz najuboższych z naszej wspólnoty parafialnej. Za dar serca
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz do zabrania ze sobą
nowego numery biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.
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z Ewangelii św. Jana (J 1,2934)
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej
ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym
celu, aby On się objawił Izraelowi.
Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica
zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten,
który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym
ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który
chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem
Bożym.

KOMENTARZ DO EWANGELII
W roku liturgicznym (kościelnym) obchodzi się tajemnice naszego zba
wienia. Po ubiegłej niedzieli – święcie Chrztu Pańskiego, które zamknęło li
turgiczny okres Bożego Narodzenia, rozpoczął się w liturgii Kościoła okres
zwykły. Będzie on trwał do początku Wielkiego Postu. Ewangelia dzisiejszej
niedzieli przynosi nam bardzo wyraziste, a zarazem znamienne świadectwo
Jana Chrzciciela o Jezusie Chrystusie. Określenie „Baranek Boży” to orygi
nalny tytuł biblijny nawiązujący do nauczania proroka Izajasza, a także do
Apokalipsy św. Jana Apostoła. ChrystusBaranek bierze na siebie ciężar
grzechu i udziela nam mocy uwolnienia się od niego. Dla Jana Chrzciciela
udzielanie chrztu Jezusowi było spełnieniem proroctw o przyszłym Mesjaszu
Zbawicielu i dlatego z mocą świadczył, że Jezus jest Synem Bożym.
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 czasie każdej Mszy św., przed przyjęciem Komunii św., słyszymy sło
wa tego Janowego świadectwa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy
świata”. Z wdzięcznością chciejmy zawsze uczestniczyć w Uczcie Euchary
stycznej, na którą wzywa nas „Baranek Boży” – Chrystus – nasz Zbawiciel,
bo też błogosławieni czyli szczęśliwi są ci, którzy dostępują łaski Pana!

400LECIE CHARYZMATU WINCENTYŃSKIEGO
W tym roku Księża Misjonarze posługują
cy w Parafii Świętego Krzyża w Warsza
wie od 1653 roku, a także cała rodzina
wincentyńska na świecie oraz różne
wspólnoty, które czerpią z przykładu życia
św. Wincentego a Paulo obchodzą 400le
cie charyzmatu wincentyńskiego.
Św. Wincenty a Paulo jako gorliwy
kapłan dostrzegał morze ludzkiej nędzy,
tak materialnej jak i moralnej. Dzień 25
stycznia 1617 roku stał się dla niego
dniem wyjątkowym, dniem przemiany
życia. Zatroskany o powierzoną sobie
owczarnię, wygłosił kazanie na temat
spowiedzi generalnej z całego życia. Pod
wpływem wygłoszonego słowa nastąpiły
liczne nawrócenia. Od tego momentu
Wincenty zaczął głosić w wiejskich pa
rafiach konferencje i nauki, nazwane
później misjami. Postanowił służyć ubo
gim i pokrzywdzonym. W 1625 roku po
wołał do istnienia Zgromadzenie Misji,
które miało głosić Ewangelie ubogim,
jak również troszczyć się o przygotowa
nie i wykształcenie gorliwych kapłanów.
Znając dobrze sytuację materialną naj
uboższych i zdając sobie sprawę z faktu,
iż nędza utrudnia zajmowanie się życiem religijnym, utworzył wiele stowa
rzyszeń charytatywnych. W konsekwencji doprowadziło to do założenia
w 1633 roku Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, których głównym zadaniem
stała się praca na rzecz ubogich.
Jubileuszowe dziękczynienie rozpocznie się w niedzielę 22 stycznia
w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Mszę św. radiową o godz. 9 od
prawi przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misji – Ksiądz Wizytator
Kryspin Banko. Serdecznie zapraszamy!
19 stycznia (czwartek)
św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Żył w latach 18421924. Po święceniach kapłańskich studiował w Rzy
mie, a następnie był profesorem w Przemyskim Seminarium Duchow
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nym i w latach 187799 profesorem Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie. W 1900 roku został
biskupem ordynariuszem diecezji przemyskiej.
Przejęty troską o dziewczęta zagrożone moralnie,
o chorych i ubogich założył w Krakowie w 1894
roku Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Ser
ca Jezusowego. Jan Paweł II zaliczył go w poczet
błogosławionych a w 2003 roku ogłosił go świę
tym. Święty biskup Józef Sebastian Pelczar na
uczał: „Jeśli chcesz poznać ogrom miłości [Boga],
rozważaj dzieła Boże spełnione dla człowieka, a mianowicie trzy wiecz
ne pomniki miłości: żłobek, krzyż i ołtarz”.
21 stycznia (sobota)
św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
Jedna z najbardziej popularnych postaci czczonych w chrześcijańskiej staro
żytności. Poniosła śmierć męczeńską jako bardzo młoda osoba, na początku
IV w. Na wizerunkach sławiący jej cześć, była często przedstawiana z ba
rankiem – symbolem niewinności i łagodności. W starożytnej, rzymskiej ba
zylice św. Agnieszki, 21 stycznia odbywa się uroczysty obrzęd: święci się
dwa baranki, które składa się w darze papieżowi i których wełna służy po
tem do tkania paliuszy. Paliusz to biały wełniany pas, połączony ze sobą,
zakładany na ornat. Ozdobiony jest sześcioma wyszytymi czarnymi krzyża
mi. Noszony przez biskupa wyłącznie podczas liturgii, podkreśla łączność ze
Stolicą Apostolską.

WARTO ZOBACZYĆ
Na ekrany polskich kin 6 stycznia wszedł kanadyjski film pt. „Józef
i Maryja”. Jest to dramat biblijny oparty na losach Eliasza, pobożnego rabi
na, który po śmierci przyjaciela opiekuje się jego rodziną. Podczas rzezi nie
winiątek giną dzieci, nad którymi obiecał sprawować opiekę i od tej chwili
pomszczenie ich śmierci, staje się jego życiową misją. Przebywanie z Maryją,
Józefem i młodym Jezusem sprawia, że w Eliaszu dokonuje się zmiana. Film
„Józef i Maryja” jest także wzruszającą opowieścią o życiu Świętej Rodziny.
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

