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II Niedziela Adwentu

Jezusa Chrystusa Zbawiciela rodzaju ludzkiego zachowana była wolną od
wszelkiej zmazy pierworodnej winy.
Papież Benedykt XVI nauczał: Niech „niebiańska czystość Maryi
pociąga ku niebu, pomaga przezwyciężyć pokusy miernego życia
i kompromisów wobec zła i ukierunkowuje nas na prawdziwe dobro, które
jest źródłem radości.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski, jest
obchodzona jako dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. Zechciejmy włączyć się modlitwą i hojnością materialną w tę
szlachetną inicjatywę. Wyrażamy wdzięczność i uznanie dla młodzieży,
która dzisiaj cały dzień kwestuje na ten cel. Bóg zapłać!
2. Na godz. 18 zapraszamy na nabożeństwo eucharystyczne.
3. Msze św. roratnie odprawiane są w naszej Bazylice w dni powszednie
o godz. 6.45 i 18. Roraty dla studentów, połączone z rekolekcjami,
odbywają się w czwartki o godz. 19.30.
4. W przyszłą niedzielę, 11 grudnia, rozpoczną się w naszej Bazylice
adwentowe rekolekcje dla dorosłych. Poprowadzi je ks. Wojciech Kałamarz,
nasz współbrat ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego
a Paulo. Już dzisiaj zaplanujmy czas, aby skorzystać z nauk
rekolekcyjnych, które będą głoszone w niedziele na wszystkich Mszach św.,
a od poniedziałku do środy podczas Mszy św. o godz. 9, 12 i 18.
5. W ramach II Warszawskiego Festiwalu Pieśni Adwentowych
i Bożonarodzeniowych, odbędą się w naszej Bazylice dwa koncerty:
w piątek 9 grudnia o godz. 19.45 oraz w sobotę 10 grudnia o godz. 19.
Wstęp wolny. Zapraszamy.
6. W przyszłą niedziele, drugą niedzielę miesiąca, Mszy św. w intencji
Ojczyzny o godz. 19 będzie przewodniczył Ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz.
Bezpośrednio po Mszy św. zapraszamy na rozdanie odznaczeń im. Ks.
Jerzego Popiełuszki „Zło dobrem zwyciężaj” oraz na koncert,
zorganizowany z okazji kolejnej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej oraz 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
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Ks. Proboszcz przyjmuje w środy
Redakcja biuletynu: ks. Marcin Rolke, ks. Piotr Rutkowski
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z Ewangelii św. Mateusza (Mt 3,112)
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te
słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi
się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygo
tujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie
z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była sza
rańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea
i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan,
wyznając przy tym swe grzechy.
A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i sa
duceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed
nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myśl
cie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że
z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do ko
rzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego
owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawró
cenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem
godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.

KOMENTARZ DO EWANGELII
W naszym świecie tak wiele rzeczywistości chce się skomercjalizować
i ten proces, który te rzeczywistości zwykle zuboża, niestety, dotyczy też te
go okresu adwentowego oczekiwania i przygotowania do uroczystości Bożego
Narodzenia. Aktualnie przeżywany Adwent to nie są już Święta Bożego Na
rodzenia. Kościół wyraźnie nas poucza, że jest to okres przygotowania do
świętowania pierwszego przejścia Chrystusa i też ma być to czas, w którym
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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wierni „odnawiają gorące pragnienie Jego
drugiego przyjścia” (Katechizm Kościoła
Katolickiego, 524). Bardzo znamiennie
wyraża to fragment starożytnej prefacji:
„słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczy
ście święcili, Panie Jezu Chryste, Boże
nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę
narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy,
żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas
odkupić; daj nam, byśmy przy pełnym
majestatu powtórnym przyjściu Twoim
mogli znieść ten widok i, uzyskawszy ła
skawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli
Cię oglądać na wieki”. Najlepszą pomocą
we właściwym przeżywaniu Adwentu,
tzn. zgodnie z duchem Kościoła, jest po
zwolić prowadzić się liturgii tego okresu.
W Ewangelii drugiej niedzieli Adwentu
staje przed nami Poprzednik Pański –
Św. Jan Chrzciciel wzywający i nas do nawrócenia, bo „bliskie jest
Królestwo niebieskie”. O misji Jana Chrzciciela, w proroczy sposób, mówił
wielki starotestamentalny prorok Izajasz, że będzie Jan Chrzciciel „głosem
wołającym na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie
ścieżki”. Ten, którego zapowiada Poprzednik Pański będzie nieskończenie
go przewyższał i „będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem”. Ci zaś, którzy
przyjmowali Janowe, natarczywe wołanie o nawrócenie, przyjmowali też od
niego, na znak potwierdzający pragnienie przemiany życia, chrzest pokuty.
Posłannictwo Jana Chrzciciela; głoszone przez niego słowa o bliskości przyj
ścia oczekiwanego królestwa Bożego i świadectwo surowego, pokutnego spo
sobu życia, odbijało się szerokim echem; jak zaznaczył Ewangelista:
„ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem”.
Chciejmy i my pozytywnie odpowiedzieć na wołanie Poprzednika Pańskiego
o przemianę i odnowę naszego życia chrześcijańskiego i wydać „godny owoc
nawrócenia”, którego wszyscy ciągle potrzebujemy. Nasz Pan pragnie
przyjść do nas po jasnych i prostych drogach prawdy i miłości i na takie
drogi trzeba nam, z pomocą Bożej łaski, wracać z różnych naszych
życiowych krętych dróg, czy bezdroży.
6 grudnia (wtorek)
św. Mikołaja, biskupa
To nie gruby krasnal w czerwonym ubraniu z workiem prezentów na
plecach, ale to biskup Myry (obecnie na terenie Turcji), który zmarł około
połowy IV w. Zasłynął ze swojego miłosierdzia i z ofiarnej i bezinteresownej,
konkretnej miłości, o czym opowiadają liczne przekazy. Bardzo wcześnie
otaczano św. Mikołaja żywym kultem w całym chrześcijaństwie. Na Wscho
dzie Św. Mikołaj ukazywany jest na niezliczonych ikonach, na Zachodzie
uznano go za jednego z czternastu wspomożycieli. W 1087 r. chcąc ochronić
szczątki św. Mikołaja przed najeźdźcą muzułmańskim, przewieziono je
w roku 1087 z Azji Mniejszej do Bari, we Włoszech, gdzie odbierają szcze
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gólną cześć. Piękny przykład życia św. Mikołaja zachęca nas do konkretne
go, a także bezinteresownego i dyskretnego czynienia dobra naszym bliźnim
i to nie tylko dzieciom!
7 grudnia (środa)
św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła
W roku 374, gdy przebywał w Mediolanie jako urzędnik państwowy,
został nieoczekiwanie wybrany biskupem tego miasta. Stało się to za
sprawą wiernych; Ambroży nie był wtedy jeszcze ochrzczony – był
katechumenem. Po chrzcie przyjął sakrę biskupią i okazał się gorliwym
pasterzem i pełnym mądrości nauczycielem wiary. Jego posługa biskupia
i wybitne kaznodziejstwo doprowadziły do nawrócenia Augustyna, który
stał się potem wielkim świętym. Św. Ambroży rozpowszechnił w Kościele
czytanie i medytację Pisma św., tzw. „lectio divina”. Jest zaliczany do
czterech wielkich Doktorów Kościoła. W jednym ze swoich dzieł napisał:
Chrystus jest dla nas wszystkim. Jeśli chcesz uleczyć ranę, On jest lekarzem;
jeśli płoniesz w gorączce, On jest źródłem; jeśli opętała cię nieprawość, On
jest sprawiedliwością; jeśli potrzebujesz pomocy, On jest siłą; jeśli lękasz się
śmierci, On jest życiem; jeśli pragniesz nieba, On jest drogą; jeśli uciekasz
przed ciemnością, On jest światłem; jeśli szukasz pożywienia, On jest
pokarmem. Spróbujcie tedy i zobaczcie, jak słodki jest Pan: błogosławiony
ten, który w Nim pokłada nadzieję.
8 grudnia (czwartek)
Niepokalanego poczęcia NMP
Prawda o tym szczególnym i niepowtarzalnym przywileju Matki
Najświętszej, że otrzymała od Boga wielką łaskę i została zachowana od
grzechu pierworodnego została ogłoszona jako dogmat wiary 8 grudnia 1854
r. przez bł. Piusa IX: powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych
Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą oświadczamy, stanowimy
i wyrokujemy, że od Boga jest objawiona, a przeto przez wszystkich wiernych
mocno i stale ma być wiarą wyznawana nauka, według której Najświętsza
Dziewica Maryja w pierwszej chwili swego Poczęcia za szczególniejszą łaską
i przywilejem Boga Wszechmogącego, przez wzgląd na przyszłe zasługi
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

