niedziela, 23 kwietnia 2017
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Markowi przypisuje się założenie Kościoła w Aleksandrii. Do dzisiaj jest
czczony przez chrześcijan żyjących w Egipcie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Niedzielą Miłosierdzia Bożego rozpoczynamy wraz z całym Kościołem w
Polsce 73. Tydzień Miłosierdzia. W dniu dzisiejszym, zgodnie z decyzją
Konferencji Episkopatu Polski, zostanie przeprowadzona zbiórka do
puszek na rzecz ofiar w Syrii, a szczególnie mieszkańców Aleppo.
2. Dzisiaj o godz. 15 w Parku Moczydło w Warszawie na Woli (u zbiegu ulic
Górczewskiej i Deotymy) przy figurze Jezusa Miłosiernego zostanie
odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Eminencji
Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.
Po Mszy św. odbędzie się koncert Eleni.
3. W naszej Bazylice o godz. 18 – nabożeństwo Eucharystyczne ku czci
Bożego Miłosierdzia.
4. Ponadto w liturgii tygodnia: w piątek – wspomnienie św. Ludwika Marii
Grignion de Montfort, kapłana; w sobotę – święto św. Katarzyny
Sieneńskiej, Dziewicy i Doktora Kościoła.
5. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18 Msza św.
w intencji podziękowań i próśb.
6. Artyści plastycy grupy „Rota” zapraszają w dalszym ciągu do dolnego
kościoła na wystawę „W Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym”,
zorganizowaną pod patronatem Prezydenta RP. Wystawa czynna we
wszystkie niedziele kwietnia w godz. od 13 do 18..
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy w
dalszym ciągu 29 tom Świętokrzyskich Kazań Radiowych. Są także do
nabycia tegoroczne Kazania Pasyjne, które głosił ks. dr Wojciech
Kałamarz.

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

BIULETYN PARAFIALNY

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

Niedziela, 23 kwietnia 2017

II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia Bożego
Czas od uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości Zesłania
Ducha Świętego, w liturgii Kościoła, to okres wielkanocny, a wyróżnia się wśród
tych dni, w sposób szczególny oktawa wielkanocna. Te osiem dni – to jakby jeden
dzień radosnego świętowania tajemnicy Zmartwychwstania Pana. Ewangelie po
szczególnych dni oktawy wielkanocy przekazują nam relacje bezpośrednich
świadków – uczestników spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Nasza wiara
opiera się na tym ich wiarygodnym świadectwie, a były to doświadczenia fizycz
ne, bo oni dotykali Zmartwychwstałego Pana, jedli z Nim posiłki.
Ewangelia tej niedzieli zamykającej oktawę wielkanocy przynosi nam opis dwóch
objawień (chrystofanii) Zmar
twychwstałego Pana: pierwsze
– wieczorem, w dniu Zmar
twychwstania, i drugie – po
ośmiu dniach, gdy byli już
uczniowie wraz z Tomaszem.
Chrystus przychodzi do nich
zalęknionych z darem Swojego
pokoju i umocnienia do nowej
misji, którą im powierza: dzięki
darowi Ducha Świętego mają
odpuszczać grzechy. Podczas
drugiego spotkania z Panem,
niedowierzający dotąd Apostoł
Tomasz, wyznaje w prostych,
ale głęboko poruszających,
i nas dzisiaj słowach wiarę w Zmartwychwstałego, że oto On – to „Pan mój i Bóg
mój”(J 20,28). Jako chrześcijanie wierzymy, że Jezus Chrystus, Syn Boży, który
dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, który został ukrzyżowany, trzeciego
dnia zmartwychwstał, żyje, jest z nami i prowadzi nas do udziału w pełni Bożego
życia! Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa to fundamentalna prawda naszej
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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wiary, kamień węgielny wiary Kościoła. Jesteśmy ludem Bożym, który doznał
miłosierdzia (por. 1P 2,10) i zostaliśmy wykupieni drogocenna krwią Chrystusa
(por. 1P 1,18n.).
Odpowiadając na życzenie Pana Jezusa przekazane przez św. s. Faustynę
Kowalską, w 2000 r. papież Jan Paweł II ustanowił tę II Niedzielę Wielkanocy
świętem Miłosierdzia Bożego, a nasz świat zawierzył miłosierdziu Bożemu pod
czas ostatniej pielgrzymki do Polski – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w KrakowieŁagiewnikach 17 sierpnia 2002 r. W Kościele w Polsce ta niedziela
Miłosierdzia Bożego rozpoczyna „Tydzień Miłosierdzia”.
W dzisiejszą niedzielę, decyzją Konferencji Episkopatu Polski, zostanie
przeprowadzona zbiórka do puszek jako wyraz solidarności z tak bardzo cierpią
cym narodem syryjskim. W toczącej się tam od ponad 6ciu lat wojnie zginęły ty
siące ludzi, ponad 5 mln ludzi w obawie o swoje życie wyjechało z kraju, a pomocy
humanitarnej potrzebuje ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci.

WIELKANOCNE „ALLELUJA”
Żadne z aklamacji nie jest tak związane z Wielkanocą, jak to jedno hebraj
skie słowo, które znaczy: „chwalcie Boga”. Oznajmia ono dobrą nowinę o Zmar
twychwstaniu, głosi obecność Chrystusa, który przemawia do nas. To liturgiczne
zawołanie jest także wyrazem radości Kościoła i wdzięczności wobec Boga za do
konane dzieło zbawcze. Taką rolę spełnia ta aklamacja „Alleluja” w każdej Mszy
św., ale w okresie wielkanocnym wybrzmiewa bardzo często i ze szczególną wy
razistością.

PASCHAŁ
To duża bogato zdobiona woskowa, wielkanocna świeca, zapalo
na od ognia paschalnego na początku liturgii Wigilii Paschalnej.
W okresie wielkanocnym paschał jest umieszczony przy ołtarzu i za
pala się go podczas każdej Mszy św. Paschał, który jest symbolem
Chrystusa Zmartwychwstałego zdobią: wyryty krzyż pomalowany na
czerwono, pięć granów – czyli ziaren kadzidła umieszczonych na koń
cach ramion krzyża i w miejscu ich przecięcia się – symbolizują one
rany Chrystusowe. W czterech polach krzyża znajduje się po jednej
cyfrze bieżącego roku. Nad krzyżem widnieje pierwsza litera alfabetu
greckiego – Alfa, a pod krzyżem ostatnia – Omega. Litery te znaczą,
że Chrystus jest początkiem oraz końcem – tzn. w Nim świat został
stworzony i On jest jego dopełnieniem (por. Ap 22,13). Znamiennie
symbolikę świecy paschalnej tłumaczy św. Anzelm (+1109 r.): czysty
wosk użyty do zrobienia paschału oznacza przeczyste Człowieczeń
stwo Jezusa, knot Jego duszę, a płomień – Jego Bóstwo.

CZERWONA STUŁA NA KRZYŻU
Jest znakiem zwycięstwa, które Chrystus odniósł nad grzechem, złem
i śmiercią na krzyżu, a które zajaśniało w Jego Zmartwychwstaniu.
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24 kwietnia (poniedziałek)
św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
Jest ona zwykle obchodzone 23 kwietnia –
w dniu jego męczeńskiej śmierci w 997 r., ale
w tym roku przeniesiona na dzień następny,
z racji przypadającej niedzieli wielkanocnej.
Wojciech urodził się ok. 956 r. i pochodził
z możnego czeskiego rodu Sławników. W 983 r.
został biskupem Pragi, ale z powodu waśni ro
dowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją
stolicę biskupią. W Rzymie wstąpił do opactwa
benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Wę
grzech i w Polsce, gdzie przyjął go książę Bole
sław Chrobry. W czasie misji ewangelizacyjnej
wśród pogańskich Prusów, poniósł tam śmierć
męczeńską. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej. W 1000 r.
do relikwii św. biskupa i męczennika pielgrzymował cesarz Otton III i wte
dy została uroczyście proklamowana metropolia gnieźnieńska, co było bar
dzo ważnym wydarzeniem w życiu Kościoła i państwa.
25 kwietnia (wtorek)
św. Marka Ewangelisty
Był
spokrewniony
z
Barnabą.
Towarzyszył św. Pawłowi w jego pierwszej
podróży misyjnej, lecz tylko do Perge w
Pamfilii (por. Dz 13,6.13). Jakiś czas
przebywał z Barnabą na Cyprze a potem
jednak znów jest przy boku Pawła jako jego
wierny pomocnik w Rzymie. Tam też
zetknął się ze św. Piotrem i został jego
uczniem. Jak utrzymuje najstarsza
tradycja, spisał Ewangelię głoszoną przez
Piotra Apostoła, za czym przemawia wiele
danych zaczerpniętych z treści samej Ewangelii. Adresatami Markowej
Ewangelii byli chrześcijanie nawróceni z pogaństwa i zamieszkujący Rzym. Św.
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

