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mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to
bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by
wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy » (1 Tm 2, 14)”.
Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia, gdy czcimy NMP Wspo‐
możycielkę wiernych, za Jej wstawiennictwem, w szczególny sposób modli‐
my się za Kościół w Chinach. Z tej okazji w naszej Bazylice Świętego
Krzyża 24 maja br. (w piątek) zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00
za Kościół w Chinach. Po Mszy św., w dolnym kościele odbędzie się
prelekcja, w której o. Jacek Gniadek, werbista i s. Aleksandra Huf
podzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu w Chinach.
Chiny są państwem monopar‐
tyjnym, od wielu lat sytuacja Ko‐
ścioła katolickiego jest tam bardzo
trudna. 22 września 2018 r. zostało
zawarte „Tymczasowe porozumie‐
nie Chińskiej Republiki Ludowej ze
Stolicą Apostolską”, które jak do‐
tąd nie przyniosło wyraźnej zmia‐
ny
na
lepsze
dla
Kościoła
katolickiego.
Warto wiedzieć, że polscy mi‐
sjonarze brali znaczący udział
w ewangelizacji Chin. W okresie
międzywojennym, w latach 19291939 do pracy misyjnej w Chinach
wyjechało z Polski 30 księży, 4 kle‐
ryków i 4 braci z naszego Zgroma‐
dzenia Misji św. Wincentego
a Paulo. Brat Władysław Prinz,
który wyjechał z Polski do Chin
w 1932 r., poniósł tam śmierć mę‐
czeńską w czasie wojny chińsko-ja‐
pońskiej (9 października 1937 r.)
i jest w gronie kandydatów na ołtarze. Dramatyczne losy przeżyli misjona‐
rze po dojściu do władzy komunistów w 1949 r.; byli więzieni, a następnie
wydaleni z Chin. Od tamtego czasu Kościół katolicki w Chinach stał się
w dużej mierze Kościołem Męczenników.
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Z Ewangelii św. Jana (J 13, 31-33a. 34-35)
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy zo‐
stał teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został
w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go
uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść
nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po
tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia dzisiejszej niedzieli wielkanocnej prowadzi nas do Wieczer‐
nika. Po opisie tego zdumiewającego dla Apostołów wydarzenia, jakim było
umycie im nóg przez Pana Jezusa – ich Nauczyciela i Mistrza, co było też
czymś niezwykłym w ówczesnej obyczajowości, Ewangelista i Apostoł św.
Jan przekazuje dalej „Mowę pożegnalną” Pana Jezusa; dzisiejsza Ewange‐
lia jest jej fragmentem. Wobec bliskiego rozstania ze Swoimi uczniami Pan
Jezus zwraca się do nich w bardzo serdecznym tonie: „dzieci” i przekazuje
im niejako w testamencie „Nowe przykazanie”, którym mają kierować się
w życiu, jako Jego uczniowie i naśladowcy. Tym „Nowym przykazaniem”
jest wezwanie do wzajemnej miłości, na wzór miłości, którą uczniowie Pana
są umiłowani przez Niego. Wzajemna miłość uczniów ma być znakiem roz‐
poznawczym ich przynależności do Chrystusa. To Jezusowe pouczenie
o „nowym przykazaniu” wzajemnej miłości Jego uczniów trzeba koniecznie
łączyć z tym, co wcześniej dokonał Pan Jezus na Ostatniej Wieczerzy: po‐
korny gest umycia nóg Apostołom oraz ich uczestnictwo w Misterium Eu‐
charystii – czyny te tak wyraźnie pokazują, że Pan Jezus „umiłowawszy
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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swoich (...) do końca ich umiłował” (por. J 13,1). Chrystus o miłości uczy nie
tylko w słowach, ale przede wszystkim mówią o tym Jego czyny.
Wpatrując się w Chrystusa, który „oddał za nas życie swoje – my także
winniśmy oddać życie za braci” (1J 3,16). Mamy miłować się nie słowem
i językiem, „ale czynem i prawdą” (por.1J 3,18). Miłość – to nieprzemijające
uczucie, ale to konkretna postawa; mamy świadczyć o miłości nie tylko
w nadzwyczajnych okolicznościach życia, ale służąc bliźnim, przebaczając
sobie wzajemnie każdego dnia. To nowe przykazanie miłości dane nam
przez Chrystusa – to coś bardzo istotnego w chrześcijaństwie. Rozważając
o nim, trzeba nam wyraźnie uświadamiać sobie fundamentalną prawdę, że
jako wyznawcy Chrystusa jesteśmy tymi, którzy „poznali i uwierzyli miło‐
ści, jaką Bóg ma ku nam (...) my miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas
umiłował” (1J 4,16.19). Nie to czyni nas chrześcijanami, że kochamy Boga,
ale to, gdy wierzymy, że Bóg nas kocha bezgranicznie miłością uprzedzają‐
cą, przebaczającą i wierną. Boża miłość w pełni jest objawiona przez Wcielo‐
nego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa i przez Niego „Bóg, który jest
Miłością” (por. 1J 4,8.16) dał Kościołowi nowe przykazanie miłości.
Papież Benedykt XVI wskazuje, że „ponieważ Bóg pierwszy nas umiło‐
wał (por. 1J 4,10), miłość nie jest już tylko „przykazaniem”, ale odpowiedzią
na dar miłości, z jaką Bóg do nas przychodzi. Chrześcijanin to osoba zdoby‐
ta przez miłość Chrystusa, dlatego też przynaglany przez tę miłość
(por. 2Kor 5,14) – jest otwarty w głęboki i konkretny sposób na miłość bliź‐
niego”. Dopowiedzmy, że miłość bliźniego jest sprawdzianem naszej miłości
Boga! Już przed wiekami św. Augustyn (†430 r.) pouczał, że „miłość Boga
jest pierwsza w hierarchii przykazań, ale miłość bliźniego jest pierwsza
w przypadku czynów”. Uczniowie Chrystusa umocnieni darem miłości przez
Ducha Świętego, wiernie realizując „nowe przykazanie miłości dane im
przez Pana, mają przyczyniać się do budowania Chrystusowego Królestwa,
do tworzenia „cywilizacji miłości”.

NABOŻEŃSTWO MAJOWE
W kościele Świętego Krzyża zapo‐
czątkował je w 1852 r. wybitny misjonarz
– ks. Andrzej Dorobis, który był Wizytato‐
rem Polskiej Prowincji Zgromadzenia Mi‐
sji (1851-1860), a zarazem proboszczem
parafii świętokrzyskiej i Dyrektorem
Sióstr Miłosierdzia. Do dzisiaj zasadniczą
częścią nabożeństwa majowego jest Lita‐
nia Loretańska do NMP. Określenie „lita‐
nia” pochodzi od greckiego słowa
„litaneia” i łacińskiego „litania”, i oznacza
modlitwę błagalną skierowaną bezpośred‐
nio do Boga lub za pośrednictwem Maryi
czy świętych. Litania jest nie tylko woła‐
niem o pomoc, ale także oddaniem czci
Bogu, Maryi czy świętym, gdyż podkreśla
ich przymioty i tytuły. Określenie „Lore‐
tańska” – pochodzi od włoskiego miasta
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Loreto, gdzie w sanktuarium maryjnym, istniejącym od końca XII w. (wg
tradycji znajduje się tam Domek Nazaretański Matki Bożej z Jej cudowną
figurą) litania ta odmawiana jest publicznie od 1531 r. To, że modlono się
nią w Loreto nie oznacza, że tam ta litania powstała, bo śpiewali ją w róż‐
nych formach pielgrzymi przybywający do tego maryjnego sanktuarium, do‐
dając wciąż nowe wezwania; jest więc ona dziełem wielu nieznanych
autorów. Po raz pierwszy tekst Litanii Loretańskiej opublikowano w 1558 r.
w Dillingen, dzięki staraniom jezuity św. Piotra Kanizjusza, propagatora
kultu maryjnego. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała doko‐
nywania w tej litanii jakichkolwiek zmian bez jej zgody. Na publiczne od‐
mawianie Litanii Loretańskiej w całym Kościele zezwolił w czasie swojego
pontyfikatu (1744-1758) papież Benedykt XIV; była to wtedy jedyna litania
maryjna, która uzyskała aprobatę Stolicy Apostolskiej. Rozpowszechnienie
Litanii Loretańskiej zawdzięczamy pielgrzymom, którzy po powrocie z Lo‐
reto odmawiali ją potem w swoich parafiach.
24 maja (piątek) NMP Wspomożycielki wiernych – jest to w całym
Kościele Dzień modlitw za Kościół w Chinach
Modlitwa dnia tego maryjnego wspomnienia objaśnia nam jego istotę:
„Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką
chrześcijan, przez Jej wstawiennictwo umocnij swój Kościół, aby cierpliwie
znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, ob‐
jawił ludziom misterium Chrystusa”.
Światowy Dzień Modlitw za Kościół w Chinach ustanowił Benedykt
XVI w swym liście do wiernych Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice
Ludowej z 27 maja 2007, w którym napisał:
„Pragnę, aby ta data była dla was dniem modlitwy za Kościół w Chi‐
nach. Zachęcam was, by obchodzić ten dzień, odnawiając waszą jedność
w wierze w Chrystusie Naszym Panu i w wierności Papieżowi, modląc się,
ażeby jedność pośród was była głębsza i bardziej dostrzegalna. Przypomi‐
nam wam oprócz tego przykazanie miłości, które dał nam Jezus, aby miło‐
wać naszych nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześladują,
a także zaproszenie św. Pawła Apostoła: « Polecam więc przede wszystkim,
by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za
wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy
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

