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Warto zauważyć, idąc ul. Krakowskie Przedmieście, napis na budynku nr 64, który
przez pewien czas służył siostrom karmelitankom, a potem, do roku 1950 był siedzibą
„Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności”; na frontonie umieszczono hasło tego sto
warzyszenia: „Res Sacra Miser”  „Rzeczą Świętą jest Biedny”.
Obecnie, w naszym świecie: ponad miliard ludzi głoduje, 385 milionów dzieci na
świecie żyje w skrajnym ubóstwie (2016 r.), wielka rzesza ludzi nie ma dostępu do dóbr cy
wilizacyjnych, do pomocy medycznej, a wszystko to ma miejsce przy równoczesnych wielo
miliardowych wydatkach na zbrojenia i marnowaniu żywności. Co roku, Polacy wyrzucają
ok. 9 milionów ton żywności.
W naszej parafii świętokrzyskiej funkcjonuje „Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Win
centego a Paulo”. Obejmuje opieką 42 osoby pozostające w domach z powodu chorób i po
deszłego wieku oraz ok. 150 osób potrzebujących różnego rodzaju wsparcia. Działa również
„Ośrodek wsparcia” dla osób samotnych i niepełnosprawnych, w którym spotyka się ok. 30
osób. „Stowarzyszenie Miłosierdzia” serdecznie zaprasza chętnych do współpracy! Kontakt:
siostra Katarzyna, tel. 603 090 434.
Obecnie w Warszawie, a także w innych miejscach, powstają godne uwagi, nowe ini
cjatywy, mający na celu niesienie pomocy potrzebującym – m.in.: „Jadłodzielnia” – można
tu przynieść niewykorzystaną, a zdatną do spożycia żywność; „Szafa przyjaciół” – jedni
przynoszą tu ubrania, będące w dobrym stanie, a inni przychodzą, aby wybrać sobie z nich
odpowiednie rzeczy dla siebie.

PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W ramach współpracy z Fundacją Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza przy
naszej Bazylice został utworzony punkt darmowej poradni prawnej dla osób niezamożnych,
prowadzony przez studentów prawa oraz prawników praktyków. Porady będą udzielane
naprzemiennie w co drugi wtorek i co drugi piątek w godzinach 18.0020.00 w sali św. Ro
cha znajdującej się na terenie plebanii. Pierwszy dyżur w punkcie zaplanowany jest na
wtorek 20 listopada bieżącego roku. Pomoc będzie udzielana w sprawach, które nie toczą
się przed sądem. Jeśli mają Państwo sprawę na etapie sądowym, prosimy o kontakt z biu
rem Fundacji. Wolontariusze Poradni nie udzielają porad w sprawach gospodarczych, po
datkowych, rozwodowych i dotyczących separacji. Aby skorzystać z porady należy zapisać
się, dzwoniąc do biura Fundacji na numer (22) 498 72 30 od poniedziałku do czwartku od
14.00 do 17.00. Po umówieniu, na pierwszą wizytę prosimy przynieść kserokopie dokumen
tów związanych ze sprawą.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej parafii oraz Funda
cji AI: http://www.academiaiuris.pl.
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Z Ewangelii św. Marka (Mk 13,2432)
Jezus powiedział do swoich
uczniów: W owe dni, po wielkim
ucisku słońce się zaćmi i księżyc
nie da swego blasku. Gwiazdy
będą padać z nieba i moce na
niebie zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowie
czego, przychodzącego w obło
kach z wielką mocą i chwałą.
Wtedy pośle On aniołów i zbie
rze swoich wybranych z czterech
stron świata, od krańca ziemi aż
do szczytu nieba. A od drzewa
figowego uczcie się przez podo
bieństwo. Kiedy już jego gałąź
nabiera soków i wypuszcza li
ście, poznajecie, że blisko jest la
to. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to
się dzieje, wiedzcie, że blisko jest,
we drzwiach. Zaprawdę powia
dam wam: Nie przeminie to po
kolenie, aż się to wszystko
stanie. Niebo i ziemia przeminą,
ale moje słowa nie przeminą.
Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie
w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
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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KOMENTARZ DO EWANGELII
Powoli, w liturgii Kościoła, zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Następna nie
dziela, kończąca rok liturgiczny, będzie uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszech
świata. Ewangelia tej niedzieli jest właśnie dlatego powiązana z bliskością kresu roku
kościelnego i mówi nam o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów, w „dniu Pań
skim”, na Sąd Ostateczny; jest ono określane terminem „paruzja” (z j. greckiego – obecność,
przyjście).
Pierwsze przyjście Chrystusa dokonało się we wcieleniu Syna Bożego, który dla na
szego zbawienia stał się człowiekiem i narodził się z Maryi Dziewicy. To „Boże Narodzenie”
było w cichości i ubóstwie, a potem Chrystus nie przez wszystkich był rozpoznany i przyjęty
jak Zbawiciel świata. Powtórne przyjście Pana będzie wyglądało zupełnie inaczej, jak to
wyraźnie opisują Ewangeliści: będzie poprzedzone wielkimi znakami na niebie i ziemi,
a Chrystus przyjdzie z „wielką mocą i chwałą” i to Jego przejście na Sąd Ostateczny (po
wszechny) zgromadzi przed Nim wszystkich „sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (por. Dz
24,14). Nastąpi wtedy zmartwychwstanie ciał i w następstwie Sądu Ostatecznego zmar
twychwstałe ciało będzie uczestniczyło w zapłacie, którą dusza otrzymała w sądzie szcze
gółowym, czyli zaraz po śmierci. Inny los: wieczne potępienie czeka tych, którzy
dobrowolnie wyłączyli się ze wspólnoty z Bogiem i do momentu śmierci trwali w grzechu
śmiertelnym, odrzucając miłosierna miłość Boga. Po Sądzie Ostatecznym cały wszech
świat, uwolniony z niewoli i zepsucia uczestniczyć będzie w chwale Chrystusa, którego kró
lestwu nie będzie końca; nastanie wtedy „nowe niebo i nowa ziemia” (2P 3,13).
Jedynie sam Bóg zna dzień i godzinę Sądu Ostatecznego. Synowi – jako człowiekowi
– bo Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem, ale i prawdziwym człowiekiem – nie jest znana.
Nasze życie chrześcijańskie – jak mówi nam liturgia każdej Mszy św. – ma być „pełnym
nadziei oczekiwaniem przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa”.
Temat „Sądu Ostatecznego” jest często wykorzystywany w malarstwie; warto wie
dzieć, że w zakrystii naszej Bazyliki znajduje się siedemnastowieczny, wartościowy obraz
o tej tematyce.

NIEDZIELA 18 LISTOPADA – PONOWIENIE „AKTU PRZYJĘCIA JEZUSA CHRYSTUSA
ZA KRÓLA I PANA”
Proklamowany przed dwoma laty w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
Łagiewnikach „Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana” zostanie ponowiony
w tym samym miejscu w niedzielę 18 listopada. W roku setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości trzeba nam prosić Zbawiciela o pomoc w dobrym wykorzystaniu wol
ności i panowaniu Chrystusa; na nowo oddać siebie samych i całą naszą Ojczyznę. W na
szej świątyni w tę modlitwę oddania włączymy się podczas niedzielnego nabożeństwa
o godz. 18.00.

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Z ustanowienia papieża Franciszka od 8 grudnia 2015 r. do uroczystości liturgicznej
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 r. przeżywaliśmy Nadzwyczajny
Jubileusz Miłosierdzia. Papież Franciszek w Bulli „Misericordiae Vultus” ogłaszającej ten
Rok Jubileuszowy wyraził pragnienie, „aby nadchodzące lata były naznaczone miłosier
dziem tak, byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga” (nr 5).
Jednym z konkretnych owoców zakończonego Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia ma
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być, z woli papieża Franciszka, „Światowy dzień ubogich”. Papież postanowił, że ma być on
obchodzony w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
W tym roku obchodzimy ten dzień po raz drugi, a jego hasłem są słowa: „Biedak zawołał,
a Pan go usłyszał” (Ps 34 w.7).
„Światowy dzień ubogich” wzywa nas, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do tego,
że dzielenie się z biednymi pozwala zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie. Ojciec
święty wskazuje, że pierwotna wspólnota chrześcijan dzieliła się z potrzebującymi sprzeda
jąc swoje majątki i dobra. Za ich przykładem poszło wielu mężczyzn i kobiet, którzy po
święcili swe życie w służbie ubogim. Ubóstwo jest przede wszystkim powołaniem do
naśladowania Jezusa ubogiego. W obecnym świecie mamy do czynienia z wielkimi nierów
nościami społecznymi i biedą bardzo wielu. „Światowy dzień ubogich”, w zamyśle papieża
Franciszka, ma być okazją aby wierzący przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marno
trawstwa, a kulturę spotkania uczynili swym stylem życia. Ojciec święty wskazuje, że
u podstaw wielu konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tym dniu powinna być
zawsze modlitwa. „Nie zapominajmy – poucza nas papież Franciszek – że „Ojcze nasz” jest
modlitwą ubogich. Prośba o chleb wyraża bowiem powierzenie Bogu podstawowych potrzeb
naszego życia. To, czego Jezus uczył nas w tej modlitwie, wyraża i zawiera w sobie wołanie
cierpiącego z powodu niepewności egzystencji oraz braku tego, co konieczne (...) „Ojcze
nasz” jest modlitwą, która wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest „nasz”,
a to pociąga za sobą umiejętność dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności” (19 XI
2017 r.).
Już w nauczaniu starotestamentalnym znajdujemy przestrogę: „Kto uszy zatyka na
krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku” – Prz 21,13. Pan Jezus wskazuje: „ubogich
zawsze macie u siebie...” – J 12,8. Święty Jakub Apostoł napomina, by nie odmawiać „ubo
giemu poszanowania” (por. Jk 2,6).
W Kościele, zwłaszcza od czasów Soboru Watykańskiego II, akcentuje się „opcję pre
ferencyjną na rzecz ubogich”, która jest w istocie opcją chrystologiczną, a nie ideologiczną.
Chrystus utożsamiał się szczególnie z ubogimi, a zatem ten, kto chce zgłębiać tajemnice
Chrystusa musi podzielać Jego troskę o ubogich!
Święty Leon Wielki, papież (†461): „Żadna forma pobożności nie podoba się Bogu
bardziej niż ta, która jest zwrócona ku jego ubogim”. Święty Wincenty a Paulo (†1660), któ
ry jest patronem dzieł miłosierdzia wzywał: „(...) podejmujemy z nową miłością służbę ubo
gim. Więcej szukajmy najuboższych i najbardziej opuszczonych. Uznajmy przed Bogiem to,
że oni są naszymi panami i mistrzami”. Święta Matka Teresa z Kalkuty (†1997): „Ubodzy
nie potrzebują współczucia. Im potrzeba miłości, która rozumie i działa”.
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

