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BIULETYN PARAFIALNY

28 LISTOPADA (ŚRODA) – LITURGICZNE WSPO
MNIENIE ŚW. KATARZYNY LABOURÉ

SURSUM CORDA

To właśnie św. Katarzyniejej Labouré NMP obja
wiła Cudowny Medalik. Urodziła się 2 maja 1806 r.
w FainlèsMoutiers. Do Zgromadzenia Sióstr Miło
sierdzia wstąpiła 21 kwietnia 1830 r. Całe życie
w Zgromadzeniu poświęciła służbie ubogim. Polecenie
Matki Bożej z objawień, których dostąpiła przekazała
spowiednikowi, sama zachowując milczenie i pozosta
jąc nieznaną. Dopiero na łożu śmierci wyznała przeło
żonej o doznanej łasce objawień Matki Bożej. Do grona
błogosławionych została zaliczona 28 maja 1933 r., ka
nonizował ją papież Pius XII 27 lipca 1947 r. Jej zacho
wane ciało znajduje się w Kaplicy Objawień
Cudownego Medalika w Paryżu.

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

30 LISTOPADA (PIĄTEK) – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA
APOSTOŁA
Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, ale po
tem poszedł za Jezusem, do którego przyprowadził
swojego brata – Piotra. Andrzej należał do grupy Apo
stołów najbliższych Jezusowi. Po Zesłaniu Ducha
Świętego głosił Ewangelię w różnych krajach i został ukrzyżowany w Ahai. Kult Apo
stoła Andrzeja rozprzestrzeniał się na Wschodzie i Zachodzie chrześcijaństwa; jest
szczególnie czczony w prawosławiu. W Polsce kult św. Andrzeja Apostoła zaznaczył się
od początku chrześcijaństwa, o czym świadczą wezwania najstarszych kościołów (m.in.
w Krakowie) oraz częstotliwość nadawanego imienia.
Ksiądz proboszcz naszej parafii św. Krzyża – ks. Zygmunt Robert Berdychowski
dekretem księdza kardynała metropolity Kazimierza Nycza od października br. pełni
funkcję dziekana dekanatu staromiejskiego.
Przyszła niedziela – to już pierwsza niedziela Adwentu. Pamiętajmy o przygoto
waniu wieńca adwentowego!
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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XXXIV Niedziela zwykła – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata
Z EWANGELII ŚW. JANA (J 18,33B37)
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowie
dział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja
jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział
Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata,
słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest
stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus:
„Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

KOMENTARZ DO CZYTAŃ MSZALNYCH
W uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata obchodzoną w tę ostatnią
niedzielę roku liturgicznego składamy w szczególny sposób hołd uwielbienia i dziękczy
nienia naszemu Panu i Zbawicielowi. Zachęca nas do tego Słowo Boże tej uroczystości,
które chce nas także wprowadzić w głębię tajemnicy Chrystusowego królowania.
O bezkresnym panowaniu nad wszystkimi ludami i narodami uwielbionego Chry
stusa – Zwycięzcy mówią nam w swoich proroczych widzeniach starotestamentalny
prorok Daniel (I czytanie: Dn 7,1314) i natchniony, nowotestamentalny Autor Księgi
Apokalipsy (II czytanie: Ap 1,58). W drugim czytaniu mszalnym dzisiejszej uroczysto
ści jest nam wyraźnie przypomniana istotna prawda dotycząca naszej relacji z Jezusem
Chrystusem Królem Wszechświata – On nas bezgranicznie „miłuje i przez krew swoją
uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca
swojego”. To miłość stanowi o istocie Chrystusowego Królestwa. Na okazaną nam przez
Chrystusa miłość mamy odpowiadać miłością, do czego uzdalnia nas wysłużona przez
Niego łaska, czyniąca nas dziećmi Bożymi, członkami Chrystusowego Królestwa i dają
ca nam też udział w kapłaństwie Chrystusa.
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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W dialogu z Piłatem – a ten fragment Męki Pańskiej jest Ewangelią dzisiejszej
uroczystości – Pan Jezus wprost mówi o swojej godności królewskiej, ale jednocześnie
zaznacza, że to Jego Królestwo „nie
jest z tego świata”. Tę inność swojego
panowania Pan Jezus ukazuje sa
mym swoim widokiem: oto staje
przed namiestnikiem Piłatem ubi
czowany, cierniem ukoronowany,
w szkarłatnej szacie i z trzciną
w związanych dłoniach. Tak poru
szający widok Chrystusa Króla
w oparciu o opisy ewangeliczne po
zostawił nam – pośród istniejących
licznych wizerunków umęczonego
Chrystusa  święty brat Albert
Adam Chmielowski w obrazie „Ecce
Homo”.
Tronem naszego Króla jest
krzyż, ale już wtedy – w czasie krzy
żowej agonii Pana Jezusa – objawia
się Jego moc, bo przecież Chrystus
jest Wcielonym Synem Bożym – Mi
łosiernym Zbawicielem: przebacza
grzechy skruszonemu łotrowi i obie
cuje mu wejście do swojego Króle
stwa. Stając w dzisiejszą uroczystość
przed Chrystusem Królem z uwiel
bieniem, dziękujemy też i my, że Je
zus Chrystus przez Swoją Mękę,
Śmierć krzyżową i Zmartwychwsta
nie wprowadza nas do swojego Kró
lestwa. Nie odrzucajmy tego Jego zaproszenia, ale z ufnością i wdzięcznością otwierajmy
przed Nim nasze serca! Niech to On będzie w całej pełni Królem naszych serc tzn. pod
dajmy się Jego władzy! To Chrystusowe Królestwo jest „królestwem prawdy i życia,
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju” – jak wyznaje Kościół w prefacji
mszalnej dzisiejszej uroczystości. Niech nasza przynależność do Ukrzyżowanego, ale
i Zmartwychwstałego – Zwycięskiego Pana będzie dla nas źródłem nadziei, radości i po
koju. A promieniując tą osobistą i serdeczną więzią z Chrystusem, której przejawem
winno być życie wg Jego Ewangelii, chciejmy też przyczyniać się do szerzenia tego
Chrystusowego Królestwa wokół siebie, by jak najwięcej ludzi mogło radować się przy
należnością do Chrystusa i Jego Kościoła.
Chryste króluj! Chryste, zwyciężaj! Swoją miłość odnów nas.

27 LISTOPADA (WTOREK) CZCIMY NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĘ PANNĘ NIEPOKALANĄ
OBJAWIAJĄCĄ CUDOWNY MEDALIK
Tego dnia, w 1830 r. NMP objawiła się nowicjuszce Sióstr Miłosierdzia – św. Kata
rzynie Labouré w kaplicy Domu Macierzystego Sióstr Miłosierdzia, w Paryżu przy ulicy
du Bac i poleciła jej rozpowszechniać medalik wg przedstawionego przez siebie wzoru.

XXXIV Niedziela zwykła

niedziela, 25 listopada 2018

Ze względu na liczne łaski udzielane za jego pośrednictwem medalik nazwano cudow
nym. To wszystko, co jest umieszczone na medaliku przypomina nam tajemnice zba
wienia: Wcielenie i Odkupienie, zaś modlitewne wezwanie, które NMP poleciła
umieścić na medaliku: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do
Ciebie uciekamy” wyra
ża Jej wyjątkowy przy
wilej – Niepokalane
Poczęcie, co jako dogmat
naszej wiary zostało
ogłoszone przez papieża
Piusa IX w 1854 r. Ka
plica objawienia Cu
downego
Medalika
w Paryżu stała się swo
istym sanktuarium ma
ryjnym i jest dzisiaj
nawiedzana przez rze
sze wiernych z całego
świata. 31 maja 1980 r.
modlił się w niej św. pa
pież Jan Paweł II.
Odpowiedzią wier
nych na objawienia Nie
pokalanej Dziewicy było powstanie Stowarzyszenia Dzieci Maryi (w 1837 roku),
a z upływem czasu powstało również przeznaczone dla wszystkich Stowarzyszenie Cu
downego Medalika Niepokalanego Poczęcia NMP (AMM). W 1980 r. biblista i mariolog
ks. prof. Teofil Herrman ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy odnowił w Polsce AMM
pod nazwą „Apostolat Maryjny” – jako ruch religijny ludzi świeckich. „Apostolat Maryj
ny” mając aprobatę Kościoła rozwija się obecnie we wszystkich diecezjach polskich;
wspólnota tego ruchu funkcjonuje także i w naszej parafii świętokrzyskiej. Na comie
sięczne spotkania zapraszamy chętnych do włączenia się do tego ruchu w każdą ostat
nią niedzielę miesiąca, po Mszy świętej o godz. 13.00.
Centrala „Apostolatu Maryjnego” w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul.
Radnej 14 (Powiśle); mieści się tam kaplica pw. Matki Bożej Niepokalanej Cudownego
Medalika i w każdą środę o godz. 17.30 odprawiana jest tam nieustająca nowenna do
Matki Bożej Niepokalanej.
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

