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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze w naszej Bazylice: o 10.30 – uroczystość I Komunii Świę‐
tej. Dzieci, które przyjmą/ęły dzisiaj Pierwszą Komunię Świętą gromadzą
się na Mszy św. od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Będą także, jak
każdego roku, wraz z rodzicami uczestniczyły w centralnej uroczystości
Bożego Ciała. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w Białym Ty‐
godniu.
2. Również dzisiaj kolejny raz w naszej Bazylice będzie miała miejsce Inwe‐
stytura Orderu Świętego Stanisława. Rozpocznie ją uroczysta Msza św.
o godz. 13.00 pod przewodnictwem ks. biskupa Antoniego Pacyfika Dydy‐
cza, z udziałem Wielkiej Narodowej Kapituły Orderu Świętego Stanisła‐
wa w Polsce. Po Mszy św. odbędzie się ceremonia nadania orderów.
3. Także dzisiaj o godz. 18.00 – Nabożeństwo Majowe. W tygodniu nabożeń‐
stwo to odprawiamy o godz. 9.30 i 18.30. Zapraszamy do licznego udziału.
O godz. 19.00 Msza św. w intencji Ojczyzny z racji drugiej niedzieli mie‐
siąca.
4. W liturgii tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie NMP Fatimskiej; we
wtorek – święto św. Macieja, Apostoła; w czwartek – uroczystość św. An‐
drzeja Boboli, Kapłana i Męczennika, Patrona Polski i Metropolii War‐
szawskiej. Główne obchody będą miały miejsce w Sanktuarium św.
Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61.
5. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
6. W sobotę, 25 maja w kościele seminaryjnym pod wezwaniem Nawrócenia
św. Pawła Apostoła w Krakowie jeden diakon naszego misjonarskiego se‐
minarium przyjmie święcenia kapłańskie, a alumn piątego roku przyjmie
święcenia diakonatu. Kandydatów do święceń oraz wszystkich kleryków
i formatorów polecamy modlitwie drogich parafian i wszystkich modlą‐
cych się w naszej Bazylice.
7. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Pla‐
styków we współpracy z Fundacją Służba Niepodległej, zapraszają do
dolnego kościoła naszej Bazyliki na wystawę prac artystów sztuki warsz‐
tatowej pt. „Maryjo, Królowo Polski”. Wystawa będzie czynna w kolejne
niedziele maja w godzinach od 11.30 do 17.30.

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. Jana (J 10,27-30)
Jezus powiedział: Moje owce słuchają
mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na
wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Oj‐
ciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z rę‐
ki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Pan Jezus w czasie swojej działalności
publicznej, a zaznacza to bardzo dobitnie
zwłaszcza Ewangelista św. Jan bardzo czę‐
sto mówił o swojej jedności z Ojcem Niebie‐
skim. Takie też słowa Chrystusa słyszymy
w dzisiejszej Ewangelii: „Ja i Ojciec jedno
jesteśmy” (J 10,30). Ujawniają nam one ta‐
jemnicę naszego Zbawiciela: jest On prze‐
cież Wcielonym Synem Bożym! Odwieczny
Syn Boży, współistotny Ojcu, dla naszego
zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowie‐
kiem. Tak wyznajemy w „Credo”, a dzisiaj
potrzeba przypominać tę podstawową
prawdę o Jezusie Chrystusie – Wcielonym
Synu Bożym, który jest prawdziwym Bo‐
giem i prawdziwym Człowiekiem – naszym
Zmartwychwstałym Panem i jedynym Od‐
kupicielem człowieka. Pan Jezus pragnie
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wszystkich ludzi doprowadzić do domu Ojca: po to przyszedł na ziemię, by
„rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno” – w Swojej owczarni.
Wśród wielu obrazów, którymi posługiwał się Pan Jezus, by przybliżyć
nam tajemnicę naszej relacji z Nim – naszym Zbawicielem – szczególne
piękno i bogactwo znaczeń ma obraz Jezusa – Dobrego Pasterza, który
przekazał nam Ewangelista św. Jan. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam
fragment tego Jezusowego pouczenia, które czerpie z doświadczenia życia
pasterskiego. W czasach Pana Jezusa wypasanie owiec było zajęciem wielu
osób. Dobry pasterz znał swoje owce, a one znając i słuchając jego głosu szły
posłusznie za nim. Troskliwy pasterz prowadził owce na dobre pastwiska
i ochraniał je przed niebezpieczeństwami. Ten oczywisty dla tamtych ludzi
obraz Pan Jezus wprost odnosi do Siebie. On jest prawdziwie Dobrym Pa‐
sterzem, który broni owiec powierzonych Mu przez Ojca i daje Swoim
owcom życie wieczne. Refleksja nad tą niedzielną Ewangelią niech prowadzi
nas do tego, by dzisiejsza, mszalna „modlitwa dnia” stała się i naszą bardzo
osobistą prośbą: „Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich
radości, niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, podążając za zwycięskim Pa‐
sterzem”.
Ta czwarta niedziela wielkanocna tradycyjnie jest nazywana „Niedzie‐
lą Dobrego Pasterza” – jest ona zarazem „Światowym dniem modlitw o po‐
wołania” i rozpoczyna „Tydzień modlitw o powołania”. Chrystus – Dobry
Pasterz jest zatroskany o Swoją owczarnię jaką jest Kościół i nieustannie
wybiera i posyła tych, którzy mają kontynuować Jego pasterzowanie we
wspólnocie wiernych. W tych dniach cały Kościół ma intensywniej prosić, by
łaska powołania do służby Bożej w Chrystusowym Kościele była odważnie
przyjęta i wiernie realizowana przez tych, których Chrystus tą łaską obda‐
rował! Pan Bóg zawsze pamięta o swoim Kościele i łaski powołania nie bra‐
kuje, ale potrzeba tych, którzy na ten otrzymany od Boga dar całym swoim
życiem dadzą pozytywną odpowiedź.
13 maja (poniedziałek) – Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
Objawienia maryjne są między innymi
wyraźnymi znakami zatroskania Matki na‐
szego Pana o naszą wierność Chrystusowi
i o naszą świętość! 13 maja 1917 r. Maryja ob‐
jawiając się w Fatimie Łucji, Franciszkowi
i Hiacyncie (potem były dalsze objawienia)
wezwała do nawrócenia, pokuty i modlitwy ró‐
żańcowej, co ma być ratunkiem zwłaszcza dla
błądzących ludzi, by ocalić świat przed złem
i nieszczęściami. Fatima – to też „Trzecia ta‐
jemnica fatimska”, która między innymi mówi
o prześladowaniach wierzących w Chrystusa,
także Papieża – a to wszystko spełnia się i na
naszych oczach. Duch Fatimy to: nawrócenie,
pokuta i modlitwa – a takie jest niezmienne
przesłanie płynące z Chrystusowej Ewangelii,
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które powinno być też aktualnie podjęte przez cały Kościół i osobiście przez
każdego z nas!
13 maja 1981 roku dokonano zbrodniczego zamachu na Ojca św. Jana
Pawła II, w którym Papież został ocalony – jak sam to uznawał – w cudow‐
ny sposób, dzięki opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.
Ojciec święty Jan Paweł II beatyfikował „dzieci fatimskie” Franciszka
i Hiacyntę 13 maja 2000 roku w Fatimie. Łucja - najważniejszy świadek ob‐
jawień fatimskich, która została potem karmelitanką, przeżywszy 97 lat
zmarła 13 lutego 2005 r. Papież Franciszek, w setną rocznicę objawień fa‐
timskich, kanonizował Franciszka i Hiacyntę.
18 maja (sobota) – dzień urodzin św. Papieża
Jana Pawła II (1920 r.)
W związku z przypadającą w tym roku 99 rocznicą urodzin Oj‐
ca św. Jana Pawła II, w sobotę o godz. 13.30 odbędzie się w naszej
bazylice uroczysta Msza św. dziękczynna za dar życia i posługi pa‐
pieskiej naszego Wielkiego i Świętego Rodaka. Do udziału we
wspólnej modlitwie serdecznie zapraszają organizatorzy tej uro‐
czystości, którymi są Rycerze Zakonu Jana Pawła II.

I-SZA KOMUNIA ŚW. W NASZEJ PARAFII
W niedzielę 12 maja br. grupa dzieci będzie
przeżywała po raz pierwszy w życiu radość ze spo‐
tkania z Panem Jezusem w Eucharystii. Dzieciom
pierwszokomunijnym i ich rodzinom życzymy głębo‐
kiego, religijnego przeżycia tej niepowtarzalnej uro‐
czystości, a także tego, by każde następne spotkanie
z Panem Jezusem w Komunii św. owocowało w ich
życiu wiary.

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

