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BIULETYN PARAFIALNY

reat Nagrody Nobla (1924 r.). W jeden z filarów kościoła świętego Krzyża
wmurowane jest epitafium (autorstwa Zygmunta Otto z 1929 r.) z urną
z sercem pisarza.

SURSUM CORDA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok kościelny i tym samym wchodzimy
w czas Adwentu. Wpatrzeni w postać Maryi będziemy przygotowywali się do god
nego i owocnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Msze św. roratnie w naszej
Bazylice będą odprawiane 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.
2. Dziś jeszcze o godz. 17 koncert organowy z cyklu Musica Sacra. O 18 nabożeństwo
eucharystyczne.
3. W liturgii tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Barbary, Dziewicy i Męczen
nicy; w czwartek – wspomnienie św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła.
4. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nowenna do św. Jana Pawła II
o godz. 17.30, o 18 Msza św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
5. Informujemy, że adwentowe rekolekcje dla dorosłych rozpoczną się w naszej parafii
tradycyjnie w trzecią niedzielę Adwentu 17 grudnia i poprowadzi je ks. prałat To
masz Atłas, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, natomiast rekolekcje
dla studentów będą się odbywały w kolejne czwartki grudnia, podczas Mszy
św. o godz. 19.30 w dolnym kościele.
6. W przyszłą niedzielę, w ramach dnia modlitwy i pomocy Kościołowi na Wschodzie,
już po raz osiemnasty przeprowadzona będzie we wszystkich kościołach w Polsce
zbiórka do puszek na ten cel.
7. W zakrystii można już nabywać opłatki wigilijne. Wzorem lat ubiegłych informuje
my, że parafia Świętego Krzyża nie upoważniła nikogo do roznoszenia opłatków po
domach. Także tradycyjnie w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom rozpro
wadzane są w zakrystii i przy wyjściu z Bazyliki świece wigilijne Caritas.
8. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, a także o zabranie kolejnego
numeru biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.
9. Dzisiaj także gościmy w naszej parafii przedstawicieli Mokotowskiego
Hospicjum Świętego Krzyża, zatroskanych o swoich podopiecznych. Przy
wyjściu z Bazyliki możemy ich wesprzeć naszą ofiarą.
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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Adwent – to nie Boże Narodzenie! A trzeba to z naciskiem podkreślić wobec
tego, z czym, bardzo często, spotykamy się obecnie: otóż już nawet w listopadzie,
przed Adwentem, wokół nas pojawiają się dekoracje bożonarodzeniowe. Potrzeba
podjąć pewien wysiłek, by właściwie zrozumieć i owocnie przeżyć czas Adwentu,
który obok Wielkiego Postu, jest szczególnym czasem w liturgii Kościoła. Adwent
nie jest jedynie okresem przygotowania do uroczystości Bożego Narodzenia, ale
ma swój specyficzny charakter i jest bogaty w treści; jest Adwent też swoistym
obrazem naszego życia chrześcijańskiego. Czas Adwentu ma dwie części:
w pierwszym okresie – do 16 grudnia cała liturgia mówi nam o powtórnym
przyjściu Chrystusa na ziemię, na końcu świata, w pełni Jego boskiej chwały
(paruzja); dni od 17 grudnia – to okres bezpośredniego przygotowania do przeży
cia tajemnicy Bożego Narodzenia. Tak charakterystyczny, duchowy klimat Ad
wentu tworzą: Słowo Boże, które przynosi nam zapowiedzi przyjścia Mesjasza
oraz odnowienia człowieka i świata (Księga proroka Izajasza), Roraty – Msza
św. adwentowa o NMP, wieniec adwentowy w świątyni, ale też w naszych do
mach, pieśni adwentowe, w których brzmią tony tęsknego oczekiwania oraz fiolet
adwentowy, który jest odmienny od wielkopostnego – pokutnego. Oby Adwent
zbliżył nas na nowo do Boga i do ludzi!
Z Ewangelii św. Mateusza (Mk 13,3337)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał
się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko,
każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pia
niu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących.
Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

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
Pierwsza niedziela Adwentu jest określana jako „niedziela wielkiego budze
nia”, bo aż trzy razy słyszymy w Ewangelii Jezusowe wezwanie: „Czuwajcie”. Ży
cie chrześcijańskie nie powinno być spokojną drzemką, ale wypełnione Bożą
aktywnością i gotowością na spotkanie z Panem. Potrzebujemy przebudzenia
z naszego duchowego uśpienia – a więc wyjścia z bierności, miernoty, letniości.
Trzeba nam ożywić w sobie wrażliwość na dobro, piękno i prawdę – czyli na Bo
ga! Czuwanie, o które apeluje Zbawiciel – to unikanie okazji do zła, to troska
o to, by nie przesiąknąć mentalnością „tego świata” i to duchowa mobilizacja do
czynienia dobra! W tegorocznym Adwencie ta mobilizacja jest szczególnie po
trzebna, bo taki jest układ kalendarza, że praktycznie będzie ten okres trwał trzy
tygodnie, bo w czwartą niedzielę Adwentu przypadnie Wigilia Bożego Narodze
nia.

NOWY ROK DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE
Praca duszpasterska, podobnie jak każda sensownie prowadzona działal
ność ludzka, winna mieć wyraźnie określony program. Pierwsza niedziela Ad
wentu rozpoczyna też nowy rok duszpasterski. W Kościele w Polsce, będzie on
poświęcony Duchowi Świętemu. Nowy program rozłożony na dwa lata: 20172019
ma hasło: „Duch, który umacnia miłość”. W minionych czterech latach byliśmy
skoncentrowani nad duchowością chrzcielną. Teraz, po chrzcie, mamy podjąć te
matykę sakramentu bierzmowania. W pierwszym roku nowego programu
2017/18, obowiązuje hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, nacisk zo
stanie położony na odkrywanie Boskiej Osoby Ducha Świętego i Jego darów oraz
wynikającej z tego obdarowania odpowiedzialności.
6 grudnia (środa)
wspomnienie św. Mikołaja
Był biskupem miasta Miry, obecnie na ob
szarze Turcji; żył prawdopodobnie w pierwszej
połowie IV w. i bardzo wcześnie otoczono go ży
wym kultem. Św. Mikołaj zasłynął ze swojej
działalności dobroczynnej. W 1087 r. szczątki
świętego, z obawy przed najeźdźcami muzuł
mańskimi, przewieziono z Azji Mniejszej do
Bari, w południowych Włoszech. Do jego reli
kwii, po dzień dzisiejszy pielgrzymuje wielu
czcicieli. Jest to święty Kościoła niepodzielone
go i jego kult łączy Wschód i Zachód chrześci
jański. Na Zachodzie uznano św. Mikołaja za
jednego z czternastu wspomożycieli. Święty
Jan Paweł II nazwał św. Mikołaja „patronem
daru człowieka dla człowieka”. W Polsce temu
świętemu poświęconych jest ponad 300 kościo
łów. W dalszym ciągu szeroko jest rozpo
wszechniany zwyczaj obdarowywania się we
wspomnienie św. Mikołaja drobnymi upomin
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kami. Nie powinno się zastępować postaci św. biskupa zlaicyzowanym
gwiazdorem, czy nordyckim czarodziejem, co, niestety, często się dzieje pod
wpływem protestantyzmu.
Dobry święty Mikołaju, patrz, jak wszyscy Cię kochają! Ty pamiętasz o nas
w niebie, my modlimy się do Ciebie. Naucz nas kochać Boga i dla innych dobrym
być. Jaka jest do nieba droga, jak na ziemi trzeba żyć.
8 grudnia (piątek)
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Prawda o szczególnym i niepowtarzalnym przy
wileju NMP jakim jest Jej Niepokalane Poczęcie po
woli wyłaniała się z pokładów wiary Ludu Bożego
i stopniowo nabierała w jego świadomości jasności
i precyzji. Zwieńczeniem tego procesu było ogłoszenie
przez bł. papieża Piusa IX w 1854 r. dogmatu o Nie
pokalanym Poczęciu NMP. Ta dogmatyczna prawda
oznacza, że Bóg, wybierając od wieków Maryję na
Matkę Swojego Wcielonego Syna, zachował Ją od
zmazy grzechu pierworodnego i obdarzył pełnią łask.
Święto Niepokalanego Poczęcia obchodzono na
Wschodzie już w VIII w. i potem przeszło ono na Za
chód. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielo
ny Matce Najświętszej i oddając cześć Maryi
Niepokalanej, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania
grzechu i życia godnego dzieci Bożych.

Z KART NASZEJ HISTORII
1 grudnia 1653 r. – miało miejsce uroczyste wprowadzenie misjonarzy do
kościoła św. Krzyża. Biskup poznański powierzył im parafię świętokrzyską
(Warszawa należała wtedy do archidiecezji poznańskiej). Wszyscy misjonarze,
którzy przybyli do Polski w 1651 r., zamieszkali w Warszawie i odtąd święty
Krzyż stał się centralnym domem Zgromadzenia Misji w Polsce (do 1864 r.).
5 grudnia 1925 r. – zmarł Władysław Stanisław Reymont, pisarz i lau
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

