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Ks. Tadeusz Ristau – pochodzi także z Byd‐
goszczy, do Zgromadzenia Misji został przyjęty
8 grudnia 1983 r. Po święceniach kapłańskich
pracował jako katecheta w parafiach misjonar‐
skich: w Tarnowie, Żmigrodzie oraz przez wie‐
le lat w Bydgoszczy; tam też był przez 9 lat
proboszczem, przed przyjściem do Warszawy.
W naszej parafii ks. Tadeusz prowadzi m.in.
przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych,
sprawuje posługę duszpasterską wśród cho‐
rych i jest ekonomem domowym.

Otaczając naszych drogich Księży Jubilatów modlitwą, wyrażamy wdzięcz‐
ność za 30 lat posługi kapłańskiej i składamy serdeczne życzenia. A najlep‐
szym ich streszczeniem niech będą słowa Pana Jezusa skierowane do
Apostołów, które zostały umieszczone na dekoracji przygotowanej na uro‐
czystość Ich święceń kapłańskich przed 30-tu laty: „Jam jest, nie bójcie
się” (Mt 14,27).

NABOŻEŃSTWO DO SERCA JEZUSOWEGO
Podstawą kultu Serca Jezusowego jest zadośćuczynienie za odrzucenie
przez ludzi miłości Chrystusa. Przebite serce Jezusa, po Jego śmierci na
krzyżu jest symbolem miłości Zbawiciela – Jego serce pozostaje dla nas za‐
wsze otwarte. Już w średniowieczu pobożnie rozważano nad przebitym ser‐
cem Jezusa jako źródłem łaski. Stopniowo kult Serca Jezusa zataczał – od
XII w. – coraz szersze kręgi; do jego rozpowszechnienia przyczyniły się wi‐
dzenia św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej wizytki (1647-1690).
Przez cały miesiąc czerwiec odprawia się specjalne nabożeństwo ku czci
Serca Jezusowego, w czasie którego jest odśpiewywana Litania do Naj‐
świętszego Serca Pana Jezusa. W naszej Bazylice nabożeństwa czerwcowe
w dni powszednie są odprawiane o godz. 9.30 i 18.30, w niedziele o godz.
18.00.
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Z Ewangelii św. Jana (J 14, 23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie za‐
chowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca.To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.Pokój zostawiam
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się
nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowaliby‐
ście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem
wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
„Mowa pożegnalna” wygłoszona przez Pana Jezusa do uczniów w Wie‐
czerniku – to bardzo szczególne słowa Chrystusa, bo wypowiedziane wobec
zbliżającego się rozstania z tymi, którzy byli Mu najbliżsi i którym powierza
kontynuowanie swojego zbawczego posłannictwa. Dzisiejsza Ewangelia jest
jej kolejnym fragmentem, który mamy rozważać na tydzień przed Wniebo‐
wstąpieniem Pańskim. Raz jeszcze Pan Jezus podkreśla swoją jedność z Oj‐
cem Niebieskim i poucza, że znakiem miłości wobec Niego jest
zachowywanie Jego nauki. Obiecuje też posłanie Ducha Pocieszyciela, który
da uczniom pełniejsze zrozumienie tego, czego uczył ich On – Pan i Nauczy‐
ciel. Odchodzący Chrystus zostawia w darze swój pokój, który nie jest taki,
jaki daje świat, ale to pokój pochodzący od Niego – Zbawiciela i Odkupicie‐
la. Tym darem Bożego pokoju będą uczniowie obdarowani przez Zmar‐
twychwstałego Pana, a w całej pełni obietnica pokoju Chrystusowego
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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zrealizuje się w Zesłaniu Ducha Świętego. Pokój Chrystusowy jest zadat‐
kiem naszego odnajdywania się w Bogu. Obyśmy potrafili wyraźnie odróż‐
nić dar Bożego pokoju, który jest jednym z owoców Ducha Świętego (por. Ga
5,22) od tzw. „świętego spokoju” – jak to niekiedy formułujemy – który nie
jest ani „świętym”, ani prawdziwym „spokojem”, a bardzo często wycofa‐
niem się, rezygnacją z duchowego zmagania o wierność Chrystusowi, zgodą
na wszystko z wygodnictwa. Na dar Bożego pokoju, który jest owocem po‐
jednania nas z Bogiem, którego dokonał Chrystus, trzeba odpowiadać na‐
szym zaangażowaniem, by to co Boże zwyciężało w nas i wokół nas! O ten
dar prosimy w czasie każdej Mszy Świętej dla siebie i całego Kościoła,
a „znak pokoju”, który sobie przekazujemy w czasie liturgii mszalnej ma
być wyrazem tego, że tym Bożym darem mamy się wzajemnie dzielić. Uczeń
Pana ma być apostołem prawdziwego pokoju! „Błogosławieni, którzy wpro‐
wadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). Nasz
Bóg – „jest Bogiem pokoju” (por. 1Kor 14,33).
28 maja (wtorek) przypada
rocznica śmierci sługi Bożego
kardynała Stefana Wyszyńskie‐
go,
arcybiskupa
metropolity
gnieźnieńskiego i warszawskiego,
Prymasa Polski (†1981). Proces
beatyfikacyjny Prymasa Tysiącle‐
cia jest już w fazie końcowej
i oczekujemy rychłego ogłoszenia
daty jego beatyfikacji.
31 maja (piątek) – święto Nawiedzenia NMP
W okresie między Zwiastowaniem Pańskim i Narodzeniem Jana
Chrzciciela Kościół w liturgii czci pamiątkę nawiedzenia św. Elżbiety przez
Maryję. Były to nie tylko odwiedziny matki proroka przez Maryję, ale
przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem. To
niepowtarzalne spotkanie także tych dwóch wyjątkowych matek jakimi są
Elżbieta i Maryja przebiegło w atmosferze radosnego uwielbienia Boga,
a Maryja „z pośpiechem” spiesząca do swojej krewnej potrzebującej pomocy
jest dla nas przykładem ochotnej służby bliźnim.
Tego dnia – w piątek – rozpoczniemy Nowennę do Ducha Świętego
przed uroczystością Jego Zesłania.
30. rocznica święceń kapłańskich
W niedzielę 26 maja br., o godz. 13.00 Mszę św. dziękczynną za 30 lat
posługi kapłańskiej odprawią ks. Dariusz Kurek i ks. Tadeusz Ristau, któ‐
rzy aktualnie pracują w naszej parafii. Ta 30-ta rocznica Ich święceń ka‐
płańskich ma szczególny wymiar, bo to właśnie w kościele Świętego Krzyża
w Warszawie, 27 maja 1989 r. został Jubilatom udzielony sakrament przez
ks. bpa Stanisława Kędziorę, ówczesnego sufragana warszawskiego. Zna‐
leźli się Oni w gronie 12-tu diakonów, którzy ukończyli studia filozoficzno-
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teologiczne w Instytucie Teologicznym naszego Zgromadzenia w Krakowie.
Ta podniosła uroczystość święceń kapłańskich w naszej świątyni odbyła się
po prawie 40-tu latach przerwy od poprzedniej; bowiem w 1950 r., gdy Ka‐
tedra Świętojańska nie była jeszcze odbudowana, ks. abp Stefan Wyszyński
udzielił święceń kapłańskich alumnom diecezjalnym.
Warto wiedzieć, że kościół Świętego Krzyża od połowy XVIII w. był
miejscem udzielania święceń kapłańskich i takie uroczystości odbywały się
tutaj do kasaty naszego Zgromadzenia w 1864 r. Wspomnijmy, że 27 grud‐
nia 1852 r., z rąk bp. A. M. Fijałkowskiego święcenia kapłańskie otrzymał
bł. o. Honorat Koźmiński. 10 listopada 1912 r. kleryk Ignacy Skorupka,
późniejszy bohater „Cudu nad Wisłą” otrzymał w kościele Świętego Krzyża
niższe święcenia, a dwa lata później – święcenia diakonatu. W 1882 r. po‐
wrócono do tradycji udzielania święceń kapłańskich w kościele Świętego
Krzyża, który był czołowym, reprezentacyjnym kościołem warszawskim. Tu
też ks. abp Kazimierz Ruszkiewicz (ówczesny proboszcz parafii świętokrzy‐
skiej) udzielił święceń kapłańskich alumnom seminarium warszawskiego
u progu niepodległości – 28 stycznia 1918 r.
Przed 30 laty ks. Dariuszowi i ks. Tadeuszowi obok rodziny i bliskich,
w tym szczególnym momencie święceń, towarzyszyli m.in. ówczesny Wizy‐
tator Polskiej Prowincji naszego Zgromadzenia – ks. Stanisław Wypych,
wychowawca alumnów – ks. Mieczysław Kozłowski, ojciec duchowny –
ks. Karol Houbicki i proboszcz parafii świętokrzyskiej – ks. Józef Jachim‐
czak.
Ks. Dariusz Kurek – pochodzi z Bydgoszczy, do
Zgromadzenia Misji został przyjęty 8 grudnia
1983 r. Po święceniach kapłańskich pracował
jako katecheta w parafiach misjonarskich: we
Wrocławiu, Krakowie, Skwierzynie – także ja‐
ko proboszcz i w Warszawie, w której jest po
raz drugi – w sumie posługuje tutaj 13 lat.
Obecnie prowadzi naszą kancelarię parafialną,
a także grupę modlitewną oraz jest opiekunem
chóru parafialnego.

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

