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aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Swoją naukę zawarł w dziełach
pisanych prozą i wierszem. Św. Jan od Krzyża do dzisiaj pozostaje wybit
nym przewodnikiem duchowym i nauczycielem modlitwy. W jednym ze
swych dzieł napisał: „U kresu naszych dni będziemy sądzeni z miłości”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy parafialne rekolekcje adwentowe,
przez które pragniemy przygotować się do godnego i radosnego przeżycia
Świąt Bożego Narodzenia. Od poniedziałku do środy Msze św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 9, 12 i 18. Pół godziny przed Mszą św. zapraszamy
na wspólną modlitwę. Spowiedź święta w dni powszednie od godz. 6
do 12.30 i od 17 do 19.30; w niedziele podczas wszystkich Mszy św.
2. Również dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje adwentowe dla młodzieży
gimnazjalnej. Poprowadzi je nasz katecheta ks. Damian Wyżkiewicz.
Msze św. z naukami rekolekcyjnymi dla młodzieży w dolnym kościele
dzisiaj o godz. 12.15 oraz w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.
3. Dziś o godz. 18, w kaplicy Matki Bożej, nabożeństwo eucharystyczne
w intencji naszych parafialnych rekolekcji.
4. Przypominamy, że Msze św. roratnie odprawiane są w naszej Bazylice
w dni powszednie o godz. 6.45 i 18; dla studentów – w czwartek
o godz. 19.30.
5. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
6. Od soboty, tj. od 17 grudnia, wkroczymy w drugą część Adwentu, której
główną postacią jest Jan Chrzciciel, poprzednik Chrystusa, wzywający
nas nieustannie do pokuty, wewnętrznej przemiany i odrodzenia.
7. Już dziś informujemy, że nasza parafia organizuje Wigilię dla osób
samotnych, opuszczonych i bezdomnych w czwartek, 24 grudnia
o godz. 12, w sali św. Wincentego a Paulo.
8. W zakrystii można zaopatrzyć się w pobłogosławione opłatki wigilijne
oraz w świece rozprowadzane przez CARITAS. Dzisiaj także dziewczęta
z Grupy Maryjnej rozprowadzają sianko na stół wigilijny.
9. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz do zabrania
ze sobą nowego numery 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

BIULETYN PARAFIALNY

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. Mateusza (Mt 11, 211)
Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich
uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego
mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co
słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trę
dowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: Coście wy
szli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli
zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich
są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć?
Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napi
sano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał
większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim
większy jest niż on.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jesteśmy już w połowie adwentowego okresu oczekiwania i przygoto
wania, i w drugim czytaniu mszalnym tej niedzieli adwentowej słyszymy
Bożą zachętę: „bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pa
na jest już bliskie” (Jk 5,8). Ta bliskość spotkania ze Zbawicielem powinna
być dla nas źródłem prawdziwej radości i taki też – radosny – jest ton litur
gii tej niedzieli adwentowej! Nosi ona tradycyjną nazwę „Gaudete” – „Ra
dujcie się”, bo tak rozpoczyna się śpiew (antyfona) na wejście tej trzeciej
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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niedzieli Adwentu: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam: ra
dujcie się! Pan jest blisko” (Flp 4,4).
Wyrazem tej adwentowej radości jest też różowy kolor szat liturgicz
nych. Ktoś bardzo trafnie zauważył, że bardzo często tak bywa, że cierpliwe
i ufne czekanie ma w sobie więcej piękna niż samo spełnienie. Już sam Ad
went liturgiczny ma w sobie wiele specyficznego piękna i ma być – jak po
ucza nas Kościół – „okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”. Pełnię
radości przyniesie nam przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia!
W naszym życiowym adwencie czymś bardzo istotnym jest także cnota
cierpliwości i pamięć o wierności Boga w spełnianiu Jego obietnic. „Nie
zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy” – bo niektórzy są przekonani, że Pan
zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektó
rych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia” (2 P3,9). W Ewan
gelii staje przed nami Pan Jezus, który daje świadectwo o tym, który był
Jego Poprzednikiem – o Janie Chrzcicielu. Misja Jana Chrzciciela dobiega
końca – niezłomny Prorok Pański znajduje się w więzieniu, do którego
wtrącił go tetrarcha Herod, którego Jan Chrzciciel napominał, że nie wolno
mu żyć z żoną brata swego Filipa. Jan Chrzciciel, pewnie przeczuwając zbli
żającą się swoją męczeńską śmierć, posyła do Chrystusa swoich uczniów,
aby ostatecznie upewnić się co do Osoby Pana Jezusa. W odpowiedzi Pan
Jezus wskazuje, że na Nim spełniają się proroctwa Izajasza o „Słudze Pań
skim” i że nie jest On – jak mniemali ówcześni Żydzi – Mesjaszem mścicie
lem, ale Mesjaszem dobroczyńcą, który objawia zbawczą, miłosierną miłość
Ojca Niebieskiego. Głosząc pochwałę Jana Chrzciciela, Pan Jezus, jednocze
śnie wskazuje, że ten największy z proroków należy jednak do starej „eko
nomii” zbawienia i dlatego najmniejszy w nowym – mesjańskim królestwie,
większy jest niż Jan Chrzciciel.
My, dzisiaj pozwólmy prowadzić się bezkompromisowemu, adwentowemu
Prorokowi – Janowi Chrzcicielowi do pełni wiary w Jezusa Chrystusa, bo jak
mówi Zbawiciel: „błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,6).

Od soboty, 17 grudnia,
wchodzimy w czas bezpośrednie
go przygotowania do Bożego Na
rodzenia. Przez kolejnych siedem
dni Kościół śpiewa w liturgii an
tyfony zwane wielkimi. „Wielkie
Antyfony” mają źródło w słowach
Pisma św. i są żarliwym woła
niem o przyjście Zbawiciela,
a zarazem określają Jego przy
mioty. Do tych głębokich treści
nawiązuje wprost nasza pieśń
adwentowa: „Mądrości, która
z ust Bożych wypływasz”.
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12 grudnia (poniedziałek)
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
W 1531 r. na wzgórzu Tepeyac, nieopodal miasta Meksyk, na terytorium
dzisiejszego Meksyku, dziewica Maryja objawiła się Janowi Diego z plemie
nia tamtejszych Indian. Na jego płaszczu w cudowny sposób (do dzisiaj nie
wytłumaczalny!) utrwalił się Jej wizerunek, który wierni aż do dzisiaj
otaczają wielką czcią. To maryjne objawienie odegrało wielką rolę w chry
stianizacji Ameryki Łacińskiej. Zgodnie z życzeniem Dziewicy Maryi, na
miejscu objawień wznosi się dzisiaj sławne sanktuarium maryjne, do które
go pielgrzymują rzesze wiernych.
13 grudnia (wtorek)
św. Łucji, dziewicy i męczennicy
Pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Legenda opowiada o niej, że udała się do
grobu św. Agnieszki, by za pośrednictwem męczenniczki uprosić zdrowie dla
swej matki. Otrzymała wówczas nie tylko łaskę, o którą zabiegała, ale także
zapewnienie, że czeka ją podobna chwała. Kiedy wkrótce potem zaczęła
w imię Chrystusa rozdawać ubogim rodzinną majętność, kandydat do jej
ręki zadenuncjował ją przed rzymskim urzędnikiem. Zginęła przeszyta
mieczem ok. 304 roku. Pomniki chrześcijańskiej archeologii i sztuki
potwierdzają, że bardzo wcześnie wzywano pośrednictwa św. Łucji,
szczególnie w chorobach oczu. Kult rozwijał się bardzo intensywnie
w następnych wiekach.
W tym dniu wspominamy także rocznicę wprowadzenia stanu wojenne
go w 1981 r. Modlimy się za ofiary tamtego czasu, który tak boleśnie zazna
czył się w najnowszej historii Polski.
14 grudnia (środa)
św. Jana od Krzyża, doktora Kościoła (15421591).
W wieku dwadziestu lat wstąpił do zakonu Karmelitów. Stał się głównym
pomocnikiem św. Teresy z Avila w reformie zakonu. Ukochał krzyż Chry
stusa. Jego reformatorska działalność sprowadziła nań liczne cierpienia.
Św. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego,
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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

