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25 marca (sobota)
Zwiastowanie Pańskie
Jest obchodzone na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Zwiastowa
nie jest początkiem Boskoludzkiego życia Chrystusa – Wcielonego Syna
Bożego. Opis tego zbawczego wydarzenia znajdujemy w Ewangelii św. Łu
kasza (1, 26nn). Ponieważ ta uroczystość zawsze wypada w Wielkim Poście,
dlatego nie rozwinęła się wokół niej żadna oprawa zwyczajowa. „Tak” wypo
wiedziane w momencie Zwiastowania przez Maryję zmieniło oblicze świata,
ukazując mu perspektywę szczęścia.

OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 17 koncert pieśni pasyjnych. Wystąpi Chór Parafii NMP
Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym pod dyrekcją Pawła Gindy.
O godz. 18 Gorzkie żale. Kazania pasyjne głosi w tym roku ks. dr Woj
ciech Kałamarz.
2. Już po raz siedemnasty w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny obchodzony jest Dzień Świętości Życia, ustanowiony przez Episko
pat Polski.
3. Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje dla szkół gimnazjalnych.
4. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej: dla dzieci o godz. 17, dla doro
słych o 9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
6. Informujemy, że tegoroczne rekolekcje parafialne rozpoczniemy w 5. nie
dzielę Wielkiego Postu. Poprowadzi je nasz współbrat ks. dr Paweł Holc,
rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Rekolek
cje dla poszukujących rozpoczną się w Niedzielę Palmową o godz. 19, po
prowadzi ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak.
7. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przeprowadza dzi
siaj kwestę na rzecz najuboższych z naszej wspólnoty parafialnej. Za dar
serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”. W dalszym ciągu polecamy mo
dlitwie i ofiarności wiernych wsparcie trwającego remontu pomieszczeń
Stowarzyszenia. Specjalna skarbona na ten cel ustawiona jest w prawej
nawie Bazyliki przy ołtarzu św. Wincentego.
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
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653
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z Ewangelii św. Jana (J 4, 515. 19b26. 39a. 4042)
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu
pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Je
zus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.
Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do
niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by
zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty, będąc
Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem
i Samarytanie unikają się nawzajem.
Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim
jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody
żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia
jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od oj
ca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego sy
nowie, i jego bydło?
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pra
gnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem try
skającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Panie, daj mi tej
wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś
prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że
w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy
ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to,
czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek
od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi
czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli
szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu
cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Me
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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sjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Po
wiedział do niej Jezus: Jestem nim Ja, który z tobą mówię.
Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu
kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich
został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Je
go słowu, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiada
niu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest
Zbawicielem świata.

KOMENTARZ DO EWANGELII
W Mszale Rzymskim, przed tekstem formularza liturgicznego tej III
niedzieli Wielkiego Postu, a także przed dwiema następnymi, możemy prze
czytać pewne wskazania liturgiczne związane ze skrutiniami, które mogą
odbywać się w te niedziele wielkopostne. Podobną wzmiankę możemy zna
leźć w różnych wydaniach tekstów liturgicznych, z których obecnie wielu
korzysta, aby jak najowocniej uczestniczyć we Mszy świętej.
Dzisiejsza Ewangelia opisuje spotkanie Pana Jezusa z Samarytanka
przy studni Jakubowej i ma ona związek ze skrutiniami, które przeżywali
katechumeni, czyli dorośli kandydaci do przyjęcia chrztu świętego, dla któ
rych Wielki Post był czasem intensywnego przygotowania do tego sakra
mentu. Przygotowanie to nie polegało jedynie na kształceniu
intelektualnym, ale miało służyć pogłębianiu wiary, a intensywności na
uczania winny odpowiadać zmiany w postępowaniu. I to właśnie skrutinia
(rodzaj swoistych egzaminów) były sposobnością do tego, by podczas uroczy
stej liturgii sprawowanej przez biskupa mógł on, pytając katechumenów
i ich bliskich ze wspólnoty wierzących, upewnić się, że kandydaci do chrztu
zaczynają prowadzić życie chrześcijańskie, tzn. według Chrystusowej Ewan
gelii. W liturgii wielkopostnej pierwszych wieków Kościoła uwzględniano
obecność katechumenów przez dobór czytań biblijnych i innych tekstów. Ka
techumenat później zaniknął m.in. dlatego, że całe rodziny były już chrze
ścijańskie i przyjęła się praktyka chrztu dzieci, ale teksty pozostały,
przypominając nam o wielkości daru chrztu świętego i konieczności odna
wiania tej łaski. Czynimy to w trakcie uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej,
podczas której, w pierwszych wiekach Kościoła, katechumeni przyjmowali
sakrament chrztu.
Woda, o której słyszymy w Ewangelii, to tak bardzo wymowny symbol
i znak odnoszący się do sakramentu chrztu świętego. Woda to życie; jest
także potrzebna do oczyszczenia, a w wymiarze duchowym dzieje się to
w tym sakramencie. Relacjonując nam rozmowę Pana Jezusa z Samarytan
ką, Ewangelista zauważa najpierw ludzki rys Jezusa: zmęczenie po długiej
wędrówce w słońcu. Zachowanie Pana Jezusa, który prosi Samarytankę
o wodę, wywołuje jej zdumienie, bo w tamtym czasie Judejczycy pogardzali
Samarytanami, uważając ich za nieczystych. Według pouczeń rabinów, było
też czymś niewłaściwym zatrzymywać się i rozmawiać z kobietą w miejscu
publicznym; stąd też reakcja uczniów: „dziwili się, że rozmawiał z kobietą”(J
4, 27). „Woda żywa” – źródlana, tak upragniona na Wschodzie, symbolizo
wała życie dane przez Boga. Jezus posługuje się tym symbolem „wody ży

III Niedziela Wielkiego Postu

niedziela, 19 marca 2017

wej”, aby wskazać na dar, jaki przyszedł ofiarować ludziom, mianowicie:
prawdę, życie Boże, obfitość łask Ducha Świętego. Rozmówczyni Pana Jezu
sa przekonała się, że On zna całą prawdę o jej grzesznym życiu, bo oznajmił
jej, że miała pięciu mężów, a obecnie żyje w cudzołóstwie z szóstym mężczy
zną. Prawdopodobnie, żyjąc też w poczuciu winy, dlatego przyszła do studni
w południe, by uniknąć spotkania z innymi kobietami, które przychodziły
czerpać wodę w chłodniejszej porze dnia. Jezus okazał Samarytance miłość,
która dotknęła jej serca. Znając prawdę o niej, nie odrzucił ją, ale w rozmo
wie stopniowo doprowadza Samarytankę do zrozumienia, że to On jest ocze
kiwanym Mesjaszem. Spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką staje się dla
niej źródłem nowego życia! I co także bardzo znamienne, świadectwo tej ko
biety o spotkaniu MesjaszaChrystusa prowadzi do wiary w Niego „wielu
Samarytan z owego miasta”. Na ich prośbę Pan Jezus pozostaje tam dwa
dni, co pomnaża liczbę tych, którzy przekonali się, „że On prawdziwie jest
Zbawicielem świata”(J 4,42).
Rozmawiając z Samarytanką, Pan Jezus wzbudza w niej pragnienie
duchowe – pragnienie Boga i staje się ona gotowa na przyjęcie zbawienia,
które Jezus jej ofiaruje. Oby i nasze spotkanie i dialog z Chrystusem przy
niosły podobny owoc.
20 marca (poniedziałek)
św. Józefa, Oblubieńca NMP
Tradycyjnie ta uroczystość jest obchodzona 19 mar
ca, ale z racji przypadającej tego dnia III niedzieli
Wielkiego Postu jest przeniesiona na dzień następ
ny. Podstawą kultu św. Józefa jest Jego szczególny
udział w dziele zbawienia Jezusa Chrystusa – po
Maryi, jest człowiekiem najbliższym Jezusowi: opie
kunem małego Jezusa, głową Najświętszej Rodziny.
W naszych kościołach znajdujemy liczne obrazy i oł
tarze ku czci św. Józefa; także ołtarz Jemu poświę
cony jest w naszej Bazylice. Św. Józef jest wzorem
życia rodzinnego, opiekunem Kościoła Chrystusowego i patronem dobrej
śmierci. Jego szczególnego wstawiennictwa przed Bogiem przywołujemy
między innymi w litanii do św. Józefa.
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

