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pod nazwą Apostolatu Maryjnego jako ruch ludzi
świeckich. W naszej parafii świętokrzyskiej funkcjo‐
nuje też wspólnota Apostolatu Maryjnego; comie‐
sięczne spotkania odbywają się w ostatnią niedzielę
miesiąca o godz. 14.00. Kaplica objawienia Cudowne‐
go Medalika w Paryżu – to dzisiaj bardzo licznie od‐
wiedzane sanktuarium maryjne. Świętą s. Katarzynę
Labouré (1806-1876), która została wybrana na „po‐
wiernicę Niepokalanej” wspominamy w liturgii 28 li‐
stopada.
Św.
Katarzyna
całe
swoje
życie
w Zgromadzeniu poświęciła ofiarnej służbie ubogim;
kanonizował ją papież Pius XII w 1947 roku.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jeszcze dzisiaj w naszej Bazylice o godz. 18.00 Nabożeństwo Euchary‐
styczne ku czci Chrystusa Króla Wszechświata. Za zmarłych polecanych
w wypominkach modlimy się do końca listopada w tygodniu o 17.30,
z wyjątkiem wtorków. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza
o godz. 17.30. O 18.00 Msza św. w intencji podziękowań i próśb.
2. W liturgii tygodnia: w sobotę – święto św. Andrzeja Apostoła.
3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego oczekiwania
na przeżycie Tajemnicy Bożego Wcielenia. Jest to zarazem początek no‐
wego roku liturgicznego i duszpasterskiego. Ministranci przy wyjściu
z kościoła już dziś rozprowadzają świece wigilijne. Dzięki wsparciu tego
dzieła wspieramy nie tylko Caritas, ale również dzieci i młodzież z naszej
parafii, które należą do służby liturgicznej. Za wszelką hojność serdeczne
Bóg zapłać!
4. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza wszystkich chęt‐
nych na wykłady otwarte, w cyklu „Duchowość dla Warszawy”. Kolejny
wykład, zatytułowany „Czy warto być w takim Kościele?” wygłosi
o. Adam Szustak, dominikanin, kaznodzieja wędrowny, rekolekcjonista,
duszpasterz akademicki, ewangelizator działający w mediach. Jego dewi‐
zą jest dominikańskie powiedzenie: „Głosić Ewangelię wszystkim, wszę‐
dzie i na wszelkie sposoby”. Wykład odbędzie się 29 listopada (piątek)
o godzinie 19.00, w Bazylice Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3.
Spotkanie poprowadzi s. dr Judyta Pudełko. Wstęp wolny.
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej
Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli
On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podcho‐
dzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydow‐
skim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim,
łacińskim i hebrajskim: To jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których
tam powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie
i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę sa‐
mą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną
karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Za‐
prawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

KOMENTARZ DO EWANGELII
W dzisiejszą uroczystość jesteśmy wezwani do rozważenia przedziwnej
tajemnicy królowania naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Chrystusowe
królestwo „nie jest z tego świata” (por. J 18,36) – tak wyraźnie mówi o tym
Pan Jezus stając przed Piłatem. Ewangelia tegorocznej uroczystości Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata przypomina nam, że tronem naszego Króla
– jest krzyż, a Jego korona jest wieńcem uplecionym z ciernia. Jednak
i w tajemnicy okrutnej Męki krzyżowej naszego Pana ujawnia się Jego nie‐
zwykła moc – Jego królowanie: oto Zbawiciel obiecuje skruszonemu łotrowi
wejście do Swojego królestwa – „dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43).
Bardzo znamiennie komentuje to wielki Ojciec Kościoła – św. Jan Chryzo‐
stom (†407 r.): „Zdumiewające to słowa. Zbawiciel ukrzyżowany, przybity do
drzewa gwoździami, obiecuje raj. Tak jest, mówi Pan, poznaj moją moc na
krzyżu... Jezus czyni cud bardziej od innych świadczący o Jego mocy. Bo na‐
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12 (oprócz I sobót miesiąca), 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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wrócił złoczyńcę... uczynił to przybity do krzyża, obrzucany obelgami i szy‐
derstwem, znieważany i sponiewierany. I w tym ukazała się Jego moc wielo‐
raka”.
O istocie Chrystusowego królestwa mówi nam prefacja mszalna dzisiej‐
szej uroczystości, że jest to „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości
i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Kiedyś Pan Jezus zapy‐
tany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im,
że „oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,21) – a więc jest rze‐
czywistością już obecną w zbawczym posłannictwie Chrystusa. Gdy czło‐
wiek z wiarą przyjmuje to posłannictwo, to w jego sercu zamieszkuje
Chrystus i rozpoczyna się Jego królowanie (por. Rz 8,10). Chrystusowy Ko‐
ściół ma być widocznym znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi,
a jego przejawami to „sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” (Rz
14,17). Chrystusowi nie jest potrzebne uznanie przez nas Jego władzy. To
tylko władza ludzka traci swój autorytet. Ten, który „podtrzymuje wszystko
słowem swej potęgi” (Hbr 1,3) jest Władcą w najpełniejszym tego słowa zna‐
czeniu. Uznanie Go za Władcę jest potrzebne nam, byśmy odnaleźli w Nim
Zbawiciela mającego moc doprowadzić nas do życia wiecznego. Ukrzyżowa‐
ny Pan jest zarazem zwycięzcą! On tryumfujący, Zmartwychwstały dokonu‐
je suwerennego aktu swojej władzy nad światem – a to także wyraża
ewangeliczna scena posłania uczniów na cały świat przez Zmartwychwsta‐
łego Pana, aby głosili Ewangelię wszystkim narodom. Jezusowe słowa
wskazują na to jednoznacznie: „Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na
ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody...” (Mt 28,18 n.); to głosze‐
nie Dobrej Nowiny jest kontynuacją tajemnicy Wcielenia, kontynuacją
przychodzenia Władcy do swojej własności. A przychodzi do nas po to, aby‐
śmy w Niego uwierzyli, bo nas umiłował bezgranicznie i pragnie naszego
zbawienia (za o. Jackiem Salijem). Prośmy więc Zbawiciela: „Chryste kró‐
luj, Chryste zwyciężaj! Swoją miłość odnów w nas” (z pieśni).
Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI (1922-1939),
który pragnął pokoju dla świata, a także wewnętrznego pokoju dla Kościoła,
by mógł dźwignąć się z moralnych i materialnych zniszczeń I wojny świato‐
wej; był to także czas, gdy znikały monarchie i zaczęły ujawniać się drama‐
tyczne skutki tzw. rewolucji październikowej. Papież pragnął nawet zwołać
sobór w Roku Jubileuszowym 1925, ale nie udało się tego zamierzenia zre‐
alizować, natomiast ogłosił wówczas encyklikę „Quas primas” ustanawiają‐
cą uroczystość Chrystusa Króla; poświęcił też rodzaj ludzki Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa.
„Króluj nam Chryste! W naszych sercach, rodzinach, szkołach, miej‐
scach pracy, w całej naszej Ojczyźnie – Króluj nam Chryste!”– takie m.in.
słowa były zawarte w Jubileuszowym Akcie przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana, który dokonał się w Krakowie-Łagiewnikach 19 listopada
2016 r., w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Ogólnopolskie obchody trzeciej
rocznicy tego Jubileuszowego Aktu wraz z jego odnowieniem odbędą się
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w niedzielę
24 listopada br.
Warto wiedzieć, że tajemnica królowania Jezusa Chrystusa ma swoje
bardzo charakterystyczne wyrazy w sztuce chrześcijańskiej. Chrześcijański
Wschód wyrażał to zwłaszcza w wizerunku „Pantokratora” (z grec. Wszech‐
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władca) – Chrystus zasiadający na tronie jako Król Chwały i Sędzia, prawą
dłonią błogosławi, w lewej trzyma zwój lub księgę. Na Zachodzie, w okresie
bazylikowym, podobnie ukazywano Chrystusa jako Władcę na tronie, Pana
świata i Sędziego w otoczeniu aniołów i świętych – np. Bazylika św. Puden‐
cjany w Rzymie, mozaika w absydzie z IV wieku. Pierwotne krzyże akcento‐
wały triumf Chrystusa: były bez ciała Ukrzyżowanego, ale bogato
wysadzane drogimi kamieniami („crux gemmata”). Później (styl romański)
Chrystus był ukazany na krzyżu w postawie stojącej, w długiej tunice, z ko‐
roną królewską na głowie.
27 listopada (środa) święto NMP od Cudownego Medalika
27 listopada 1830 r. NMP obja‐
wiła się nowicjuszce Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia – Świętej Kata‐
rzynie Labouré w Kaplicy Domu Ma‐
cierzystego Zgromadzenia w Paryżu
przy ulicy du Bac. Maryja poleciła jej
rozpowszechniać medalik według
przedstawionego wzoru i obiecała, „że
wszyscy, którzy go nosić będą otrzy‐
mają wiele łask. Tych, którzy mi ufa‐
ją, otoczę szczególną opieką”. Ze
względu na liczne łaski udzielane za
pośrednictwem medalika nazwano go
cudownym. Na medaliku NMP pole‐
ciła umieścić słowa modlitwy, jaką
mamy się do Niej zwracać: „O Maryjo
bez grzechu poczęta, módl się za na‐
mi, którzy się do Ciebie uciekamy”.
To modlitewne wezwanie głosi niepowtarzalny przywilej, którym została
obdarzona Matka Najświętsza – wolność od grzechu pierworodnego. Praw‐
da o Niepokalanym Poczęciu NMP została ogłoszona jako dogmat naszej
wiary w 1854 roku przez papieża Piusa IX. NMP objawiając znak Swojej
opieki wobec nas – a tym jest Cudowny Medalik, – wyraziła też życzenie, by
powstało Stowarzyszenie Jej czcicieli. Obecnie jest to Stowarzyszenie Cu‐
downego Medalika o zasięgu ogólnoświatowym (AMM). W Polsce działa ono
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

