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Na początek...
Wizyta duszpasterska w naszym domu

„Bóg wezwał nas
przez Ewangelię,
abyśmy dostąpili
chwały naszego
Pana, Jezusa
Chrystusa.”

Gdy kapłan przychodzi do nas z wizytą
duszpasterską, czyli mówiąc inaczej, przychodzi do nas po
kolędzie, musimy zdawać sobie sprawę, że jest to przede
wszystkim wydarzenie religijne. Przychodzi bowiem
pobłogosławić dom i Jego mieszkańców oraz wspólnie
pomodlić się o potrzebne łaski.
Specyfiką tego wydarzenia religijnego jest to, że to
my musimy przygotować dla niego takie warunki, by mogło
ono przebiegać w sposób właściwy: biały obrus, na którym
znajdować się będą tylko: Pismo Święte, krucyfiks, woda
święcona, kropidło, świece. Specyfiką tego wydarzenia jest
również to, że jest ono z założenia wydarzeniem, w którym
bierze udział cała nasza rodzina i wszystkie osoby
zamieszkałe w tym mieszkaniu, czy domu. Naszym
obowiązkiem jest zatem zdobycie informacji, w jakim dniu
i godzinach nastąpi to wydarzenie, odpowiednie
przygotowanie stołu i zgromadzenie przy nim w gotowości
do wzięcia w nim udziału całej, bez wyjątku, rodziny. Można
by jeszcze dodać, że jest to religijne wydarzenie uroczyste
i musi temu odpowiadać wygląd naszego mieszkania i nasze
stroje.
Wizyta duszpasterska jest także wydarzeniem
towarzyskim. W tym sensie, że kapłan jest gościem
w naszym domu i obowiązują wobec niego wszystkie te
procedury, które obowiązują wobec każdego gościa. Kolęda
jest zawsze okazją do zawiązania bliższej więzi z parafią i jej
duszpasterzami, a także podjęcia współodpowiedzialności za
naszą lokalną wspólnotę. Ponadto bardzo dobrym
i pomocnym zwyczajem jest odprowadzanie księdza z domu
do domu.
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EWANGELIA – II Niedziela Zwykła
J 2,1-12
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono
na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi
da Niego: "Nie mają już wina". Jezus Jej odpowiedział: "Czyż to moja lub Twoja
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?" Wtedy Matka Jego
powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Stało zaś tam sześć
stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła
pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: "Napełnijcie stągwie wodą".
I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: "Zaczerpnijcie teraz i zanieście
staroście weselnemu". Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która
stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali
wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: "Każdy człowiek
stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre
wino aż do tej pory". Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego Matka,
bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.
Dziś II Niedziela Zwykła. Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 9:00 w dolnym kościele,
10:30, 10:30 w dolnym kościele, 12:00 i 18:00, o godz. 17:40 Nieszpory. Msza św.
o godz. 12:00 w języku łacińskim. Dziś po Mszy wieczornej, czyli ok. godz. 19:00,
w kaplicy Matki Bożej odbędzie się kolejne spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania. Prosimy o zabranie ze sobą długopisu i zeszytu do notowania.
2.

Do nabycia prasa katolicka, tygodniki: Idziemy, Niedziela, Gość Niedzielny.

3.

W poniedziałek 21 stycznia wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.

4.
W środę 23 stycznia o godz. 18:00 modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia, a po
nich Msza św. zbiorowa.
5.
W czwartek 24 stycznia wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora
Kościoła.
6.

W piątek 25 stycznia święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

7.

W sobotę 26 stycznia wspomnienie św. Tymoteusz i Tytusa, biskupów.

8.
Dziękujemy Dzieciom za włączenie się w akcję Kolędników Misyjnych i wszystkim
ofiarodawcom. W tym roku udało się zebrać 2043, 68 zł, pieniądze te zostały
przeznaczone na dzieci z Wietnamu.
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Wizyta duszpasterska, w dniach od 21 do 28 stycznia:
W poniedziałek 21 stycznia od godz. 15:00, dwóch kapłanów:
•

ul. Piłsudskiego, w tym nowo powstały blok (jeden kapłan od cmentarza, a drugi
od Okuniewskiej)

We wtorek 22 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:
• osiedle przy ul. Idzikowskiego, bloki: I i II (jeden kapłan), III i IV (drugi kapłan),
V i VI (trzeci kapłan)
W środę 23 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:
• osiedle przy ul Idzikowskiego, bloki: VII i VIII (jeden kapłan), IX i IX A (drugi
i trzeci kapłan)
• ul. Dąbrówki i Jodłowa (czwarty kapłan)
W czwartek 24 stycznia od godz. 15:00, czterech kapłanów:
• ul. Kombatantów – cała (trzech kapłanów)
• ul. Ludowa, Brzozowa i Zawiszy (czwarty kapłan)
W piątek 25 stycznia od godz. 15:00, trzech kapłanów:
• ul. Reymonta od bazaru do Ogińskiego w tym ul. Fredry, Kołłątaja i Niemcewicza
(jeden kapłan od bazaru, a drugi od Ogińskiego)
• ul. Reja i Gdańska (trzeci kapłan)
W sobotę 26 stycznia od godz. 10:00, czterech kapłanów:
• c. d. ul. Reymonta, w tym ul. E. Plater (dwóch kapłanów zacznie od Piłsudskiego,
a trzeci od Ogińskiego)
• ul. Wiejska i Przechodnia (czwarty kapłan)
W poniedziałek 28 stycznia od godz. 15:00, dwóch kapłanów:
• ul. Okuniewska, w tym ul. Ptasia, Krucza i Kormoranów (jeden kapłan od
Wesołej, a drugi od Miłosnej)
Uprzejmie prosimy o odprowadzanie księży z domu do domu.
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Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan: 10-31 stycznia 2013
«Czego Bóg od nas oczekuje?»
Przed nami kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, kiedy to prowadzeni przez Ducha Świętego,
wędrujemy do chrześcijańskich miejsc modlitwy, by razem z innymi braćmi w tej samej wierze, ponowić błaganie
o wypełnienie się prośby Zbawiciela, aby Jego uczniowie byli jedno. W tym roku będziemy wspólnie rozważali teksty
natchnione, wybrane przez chrześcijan z Indii, aby poszukać odpowiedzi na prowokujące pytanie proroka Micheasza:
„Czego Bóg od nas oczekuje?” (por. Mi 6, 6-8). Chcemy szukać tej odpowiedzi w kontekście Roku Wiary, przeżywanym
obecnie w Kościele Katolickim. Wsłuchiwanie się w to, „co mówi Duch do Kościołów”, powinno nam w tym dopomóc.
Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały
razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013. Zamieszczono w niej m. in.
omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, komentarze,
informacje o sytuacji ekumenicznej w Indiach. Diecezja Warszawsko-Praska nie tylko włączy się w bogaty program
modlitw o jedność, zanoszonych na utartym już „ekumenicznym szlaku” Stolicy, ale pragnie ofertę spotkań poszerzyć
o jeszcze jedno nowe miejsce. Od tego roku będzie nim Kościół konkatedralny na warszawskim Kamionku. Jest
pragnieniem Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC, aby przy tej świątyni – pomniku dziejów narodu i Warszawy, było
trwałe miejsce dla działań na rzecz zjednoczenia Kościoła. Bogaty cykl warszawskich spotkań ekumenicznych rozpoczyna
się w naszej Konkatedrze już w najbliższą niedzielę, 13 stycznia, o godzinie 18.00. Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser będzie
przewodniczył Mszy Świętej o jedność, w której wezmą udział duchowni i wierni z innych Kościołów i Wspólnot
wyznaniowych. Okolicznościowe kazanie wygłosi Pastor Piotr Gaś, Proboszcz Ewangelicko-Augsburskiej Parafii Świętej
Trójcy w Warszawie. Centralne nabożeństwo ekumeniczne celebrowane będzie w naszej Bazylice katedralnej, w następną
niedzielę, 20 stycznia, też o godzinie 18.00. Podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa, kazanie wygłosi Arcybiskup Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
Tradycyjnie, ostatnia liturgia ekumeniczna w naszej Diecezji będzie miała miejsce w ostatnią niedzielę stycznia, 27-go, też
o godzinie 18.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Ząbkach. Mszy Świętej Koncelebrowanej przewodniczyć będzie Ksiądz
Biskup Marek Solarczyk, a kazanie wygłosi Bp Zbigniew Kamiński, z Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego.
Plan nabożeństw ekumenicznych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 stycznia, czwartek, godz. 19.00: Kościół Rzymskokatolicki Opatrzności Bożej w Wesołej, ul. Piotra Skargi 2,
Wspólnota «Chemin Neuf»
12 stycznia, sobota, godz. 11.00: Kaplica Adwentystów Dnia Siódmego, ul. Foksal 8
13 stycznia, niedziela, godz. 18.00: Konkatedra Rzymskokatolicka, Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej,
ul. Grochowska 365
16 stycznia, środa, godz. 19.00: Kościół Rzymskokatolicki Św. Alojzego Orione, ul. Lindleya 12, Spotkanie
modlitewne Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania «Effatha»
18 stycznia, piątek, godz. 18.00: Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Dobrego Pasterza, ul. Mokotowska 12
19 stycznia, sobota, godz. 18.00: Katedra Polskokatolicka Świętego Ducha, ul Szwoleżerów 4
20 stycznia, niedziela, godz. 18.00: Bazylika Katedralna Rzymskokatolicka, Świętych Michała Archanioła i Floriana
Męczennika, ul. Floriańska 3, NABOŻEŃSTWO CENTRALNE
21 stycznia, poniedziałek, godz. 18.00: Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 76
22 stycznia, wtorek, godz. 18.00: Katedra Prawosławna Św. Marii Magdaleny, Al. Solidarności 52
23 stycznia, środa, godz. 18.00: Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Waliców 25
24 stycznia, czwartek, godz. 18.00: Kościół Starokatolicki Mariawitów Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
ul. Wolska 186
25 stycznia, piątek, godz. 18.00: Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy, pl.Małachowskiego 1
27 stycznia, niedziela, godz. 18.00: Kościół Rzymskokatolicki Miłosierdzia Bożego, Ząbki – ul. 11 listopada 4
31 stycznia, czwartek, godz. 17.30: Kościół Rzymskokatolicki Św. Marcina, ul. Piwna 9/11
Przy okazji Tygodnia Ekumenicznego obchodzimy:

•
•

26 stycznia, sobota, godz. 11.00: XIII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce, Warszawa, ul. Floriańska 3
17 i 20 stycznia: XVI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce (Warszawa)
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