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5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W czwartek nowenna do św. Jana Pawła II o godz. 17.30. O godz. 18 Msza
św. o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Spowiedź św. dla dzieci
i młodzieży w piątek od godz. 16.30, Msza św. o godz. 17. W sobotę No
wenna do Matki Bożej od Cudownego Medalika po Mszy św. o godz. 9.
O godz. 11 Msza św. oraz nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego
Serca Maryi.
6. Informujemy, że adwentowe rekolekcje dla studentów będą się odbywały
w kolejne czwartki od 3 grudnia, podczas Mszy św. o godz. 19.30 w dol
nym kościele. Rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej będą miały miejsce
również w dolnym kościele naszej Bazyliki w dniach od 14 do 16 grudnia
o godz. 17. Poprowadzi je nasz współbrat misjonarz, ks. Damian Wyżkie
wicz. Rekolekcje dla dorosłych rozpoczniemy tradycyjnie w trzecią nie
dzielę Adwentu 13 grudnia i poprowadzi je ks. Wojciech Kałamarz ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
7. W przyszłą niedzielę, w ramach dnia modlitwy i pomocy Kościołowi na
Wschodzie, już po raz siedemnasty przeprowadzona będzie we wszystkich
kościołach w Polsce zbiórka do puszek na ten cel. Za dar serca i hojność
ofiar już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać!
8. W zakrystii można już nabywać opłatki wigilijne. Wzorem lat ubiegłych
informujemy, że parafia Świętego Krzyża nie upoważniła nikogo do roz
noszenia opłatków po domach. Także tradycyjnie, w ramach Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom rozprowadzane są w zakrystii i przy wyjściu
z Bazyliki świece wigilijne.
9. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką, a także o zabranie kolejnego
numeru biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.

BIULETYN PARAFIALNY

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

Niedziela, 27 listopada 2016

I Niedziela Adwentu
z Ewangelii św. Mateusza (Mt 24,3744)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli
i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,
i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden
będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to
rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.
Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie.

KOMENTARZ DO EWANGELII

Rodzinom, które wyraziły gotowość przyjęcia pielgrzymów na Światowe
Dni Młodzieży w Krakowie i wszystkim osobom, które duchowo czy mate
rialnie wspierały to niepowtarzalne wydarzenie pod przewodnictwem Pa
pieża Franciszka, wyrażamy wielką wdzięczność! „Bóg zapłać” za okazane
wszelkie dobro!
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

Dla chrześcijanina kolejny, nowy rok życia zaczyna się od pierwszej
niedzieli Adwentu, który na nowo wzywa nas do wiary, do nadziei a także
do działania na miarę naszej wiary: „wiara, która działa przez miłość” (Ga
5,6). Ta pierwsza niedziela Adwentu jest określana jako „niedziela przebu
dzenia”, do czego wzywa nas tak wyraźnie Słowo Boże drugiego czytania
mszalnego: „teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu… Noc się po
sunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przy
obleczmy się w zbroję światła” (Rz 13,11n). Ewangelia tej niedzieli, która
jest częścią „mowy eschatologicznej” Pana Jezusa, przynosi nam apel Zba
wiciela, abyśmy czuwali i byli gotowi na spotkanie z Panem, bo nie znamy
ani dnia, ani godziny, w której Syn Człowieczy przyjdzie. Jezusowe poucze
nia dotyczące Jego powtórnego przyjścia na ziemię, w pełni mocy i chwały,
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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na końcu obecnego czasu, na Sąd Ostateczny, nie mają nas napełniać para
liżującym lekiem i strachem, ale mamy przyjmować tę naukę, jako zachętę
do duchowej aktywności! Niepewność co do dnia przyjścia Pana winna nas
mobilizować do tego, abyśmy codziennie żyli tak, jakbyśmy właśnie w tym
dniu mieli być sądzeni. O właściwie rozumianej postawie czuwania poucza
nas m.in. jeden z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego – Święty
Papież Grzegorz Wielki (+604): „Ten czuwa, którego oczy są otwarte na
prawdziwe światło. Ten czuwa, kto czynem wypełnia to, w co wierzymy. Ten
czuwa, kto odpędza od siebie ciemności lenistwa i zaniedbania”. Tegoroczny
Adwent winien być dla nas także swego rodzaju przedłużeniem i owocowa
niem zakończonego w minioną niedzielę Jubileuszowego Roku Miłosierdzia!
Boże Serce jest dla nas wszystkich dalej szeroko otwarte, ale i nasze ludzkie
serca powinny być także otwarte na Boże dary, a także na naszych bliźnich,
zwłaszcza potrzebujących, którym mamy okazywać czynną miłość i miło
sierdzie.
Okres adwentowego oczekiwania i przygotowania do Bożego Narodze
nia trwa cztery tygodnie. W pierwszej części tego okresu – do 16 grudnia –
liturgia przypomina nam o oczekiwaniu ludzkości na Mesjasza i na powtór
ne przyjście Chrystusa (paruzja). Dni od 17 do 24 grudnia są przeznaczone
na bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Fiolet adwentowy ma inną wymowę aniżeli kolor szat liturgicznych
używany w okresie wielkopostnym, bo – jak poucza nas Kościół – „Adwent
jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”.
„Roraty” – to mocno zakorzenione w naszej polskiej, religijnej tradycji
adwentowa Msza Święta o Matce Bożej. Ma ona swoją charakterystyczną,
piękną oprawę zewnętrzną. Dodatkowa ozdobiona świeca, którą ustawia się
przy ołtarzu – to symbol NMP. Wczesna pora sprawowania Mszy Świętej
roratniej mówi nam o tym, że Maryja jest Jutrzenką; zanim narodził się
Chrystus – Słońce Sprawiedliwości, Ona – pierwszy owoc Odkupienia, wol
na od skazy grzechu (Niepokalana), jaśnieje jako pierwsze światło – jak
świt.
Wieniec adwentowy – uzewnętrznia i symbolizuje nam czterotygodnio
we przygotowanie i oczekiwanie na przyjście Pana w tajemnicy Bożego Na
rodzenia. Przy wieńcu adwentowym, z czterema świecami, winna gromadzić
się rodzina na wspólnej modlitwie.
27 listopada (niedziela)
NMP Niepokalanej od Cudownego Medalika
W dzisiejszą niedzielę jest sprawowana liturgia z pierwszej niedzieli
Adwentu, ale pod tą datą, w Zgromadzeniach Wincentyńskich, zwykle ob
chodzi się święto Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej od Cudownego
Medalika. 27 listopada 1830 r. NMP objawiła się Świętej Katarzynie Labo
uré, nowicjuszce Sióstr Miłosierdzia, w Kaplicy Domu Macierzystego Sióstr
Miłosierdzia, w Paryżu, przy ulicy du Bac 140. Poleciła jej rozpowszechniać
medalik wg przedstawionego wzoru. Ze względu na liczne łaski udzielane za
jego pośrednictwem, medalik nazwano cudownym. Z tymi objawieniami ma
ryjnymi łączy się powstanie Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które
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jest obecne na całym świecie. Przy naszej parafii Świętego Krzyża działa
jedna ze wspólnot tego stowarzyszenia – „Apostolat Maryjny”.
30 listopada (środa)
św. Andrzeja, Apostoła
Pochodził z Betsaidy. Najpierw był uczniem Św. Jana Chrzciciela, a na
stępnie poszedł za Chrystusem, do którego przyprowadził swego brata, Pio
tra. Według tradycji, po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię
w różnych krajach i został ukrzyżowany w Achai. Krzyż na którym Św. An
drzej poniósł śmierć męczeńską miał mieć postać litery X i dlatego krzyż
w tej postaci zwykło się nazywać „krzyżem Św. Andrzeja”. Imię Andrzej wy
wodzi się z języka greckiego: andreios – czyli „dzielny”. Św. Andrzej Apostoł
jest otaczany szczególną czcią przez wschodnie chrześcijaństwo.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gościmy dziś w naszej wspólnocie parafialnej kleryków Wyższego Semi
narium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie wraz z dyrektorem
seminarium, ks. Tomaszem Ważnym. Jest to dla nas okazja, aby wes
przeć ofiarą funkcjonowanie seminarium, a szczególnie akcje organizo
wane przez alumnów dla młodzieży.
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok kościelny i tym samym
wchodzimy w czas Adwentu. Wpatrzeni w postać Maryi będziemy przygo
towywali się do godnego i owocnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia.
Msze św. roratnie w naszej Bazylice będą odprawiane w dni powszednie
o godz. 6.45 i 18. Dzieci zapraszamy szczególnie we wtorki i czwartki.
Wszystkich zapraszamy do licznego udziału, a dzieci i młodzież gimna
zjalną zapraszamy z lampionami przynajmniej 5 minut przed Mszą
św. obok zakrystii, aby uformować procesję.
3. Dziś jeszcze o godz. 18 nabożeństwo eucharystyczne.
4. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
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

