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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Obchodzimy 8. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod
hasłem „Pokój dla Iraku”. Tę intencję wspieramy naszymi modlitwami
oraz ofiarami do puszek. Wyrażamy wdzięczność wszystkim
ofiarodawcom i wolontariuszom.
2. Dzisiaj jeszcze o godz. 17.00 odbędzie się Koncert z okazji Święta
Niepodległości, zatytułowany „W górę serca Bogu i Ojczyźnie”. Wystąpią
Chór Archikatedry Warszawskiej oraz Chór Parafii Świętego Krzyża.
W programie: Msza Bogurodzica „Maryjna” Feliksa Rączkowskiego oraz
Msza Świętokrzyska i Msza Polska Jana Adama Maklakiewicza.
3. O godz. 18.00 nabożeństwo wypominkowe za zmarłych. W intencji
zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się do końca listopada
każdego dnia o godz. 17.30, z wyjątkiem wtorków.
4. Także dzisiaj o godz. 19.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny, z racji drugiej
niedzieli miesiąca.
5. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o 17.30, a po niej 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
6. W liturgii tygodnia będziemy obchodzili: w środę – NMP Ostrobramskiej,
Matki Miłosierdzia; w czwartek – św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
w piątek – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; w sobotę –
bł. Salomei, dziewicy;
7. Szkoła Cnót Obywatelskich działająca przy Ołtarzu Ojczyzny zaprasza
w najbliższą środę, 16 listopada, na wykład zatytułowany „Robert
Schuman w służbie człowiekowi w woli Opatrzności". Wygłosi go
dr Marcin Cyrulski członek Stowarzyszenia Dom Wschodni – Domus
Orientalis oraz Szkoły Języków Wschodu i Zachodu RHESIS w Łodzi.
Początek o godz. 19.00 w sali św. Wincentego. Wcześniej o godz. 18.00
zapraszamy na Mszę św. w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Roberta
Schumana.
8. Za tydzień uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata zakończymy
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w Archidiecezji Warszawskiej. Po
Mszy św. o 11.45, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
dokonamy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla
i Pana.
9. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej oraz prosimy o zabranie
naszego biuletynu parafialnego „Sursum Corda”.
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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SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
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To już przedostatnia niedziela roku liturgicznego. W przyszłą niedzielę
będziemy przeżywali Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W liturgii tych ostatnich dni roku kościelnego Słowo Boże będzie nam przy
nosiło zapowiedzi nadejścia Królestwa Bożego, bo przecież jako chrześcija
nie oczekujemy „nowego nieba i ziemi nowej”. Ewangelia tej niedzieli – to
fragment mowy Pana Jezusa o końcu Jerozolimy i świata. Te wydarzenia
będą poprzedzone różnymi znakami. Będą one też naznaczone prześladowa
niem uczniów Chrystusa, ale Pan będzie umacniał Swoich wyznawców do
dawania odważnego świadectwa wiary. Słowa Chrystusa o końcu Jerozolimy
i końcu świata nie mają wprowadzać nas w lęk i przerażenie, ale mobilizo
wać do czuwania, do „Bożej aktywności”, by jak najowocniej współpracować
ze zbawiającą nas łaską Bożą!
W sobotę 19 listopada przeddzień Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata, w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewni
kach będzie miała miejsce uroczysta proklamacja Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uroczystość rozpocznie się
o godz. 10. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy Świętej. Jubi
leuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym
w Najświętszym Sakramencie. Następnego dnia Akt ten zostanie odmówio
ny we wszystkich świątyniach katolickich w Polsce.
Od 10 listopada trwa odmawiana we wszystkich świątyniach specjalna
nowenna przygotowująca do owocnego przeżycia tego Jubileuszowego Aktu.
Niech tej nowennie towarzyszy też modlitwa w rodzinach i domach.

AKT INTRONIZACYJNY
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawi
cielu! W Roku Jubileuszowym 1050lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwy
czajnego Jubileuszu Miłosierdzia oto my, Polacy, stajemy przed Tobą (wraz
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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ze swymi władzami duchownymi i świeckimi), by uznać Twoje panowanie,
poddać się Twemu prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały
Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba.
Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy niewygasłe prawa. Dla
tego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy
Twe panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie
i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością
wołamy: Króluj nam, Chryste!
W naszych sercach – Króluj nam, Chryste!
W naszych rodzinach – Króluj nam, Chryste!
W naszych parafiach – Króluj nam, Chryste!
W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam, Chryste!
W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam, Chryste!
W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj
nam, Chryste!
W naszych miastach i wioskach – Króluj nam, Chryste!
W całym Narodzie i państwie polskim – Króluj nam, Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste, nasz
Królu, dziękujemy!
Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte
przed wiekami – Chryste, nasz Królu, dziękujemy!
Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach –
Chryste, nasz Królu, dziękujemy!
Za Twoje wielkie miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste, nasz
Królu, dziękujemy!
Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste, nasz Królu,
dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu, przepraszamy za
wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za
brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe
grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się
złego ducha i wszystkich jego spraw. Pokornie poddajemy się Twemu pano
waniu i Twemu prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie
osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę –
Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień –
Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie
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wychowanie dzieci – Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
– Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów
i Panie panujących! Zawierzamy Ci państwo polskie i rządzących Polską.
Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie
i stanowiły prawa zgodne z prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu miłosierdziu wszystko, co
Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają
Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego
i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw,
by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas
dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech
wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiąza
nia. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych, patronów
naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie –
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw,
aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy
i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i po
koju. Oto Polska w 1050. rocznicę swego chrztu uroczyście uznała królowa
nie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
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

