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roku ks. prof. Tadeusz Guz.
2. Od poniedziałku rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci
i młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 211. Pamiętajmy w modlitwie
o wszystkich uczestniczących w rekolekcjach, o Rekolekcjoniście oraz
o spowiednikach.
3.We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
4. Duszpasterstwo postakademickie zaprasza w kolejne czwartki Wielkiego
Postu na nabożeństwo adoracji Krzyża. Podczas nabożeństwa będzie
możliwość indywidualnej adoracji – ucałowania relikwii Krzyża Świętego.
Początek o godz. 19.30.
5. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 17.00, dla do‐
rosłych o 9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
6. W przyszłą niedzielę, 31 marca, nasza Bazylika będzie kościołem stacyj‐
nym. Oprócz stałego porządku Mszy św. niedzielnych oraz nabożeństw,
zapraszamy dodatkowo na adorację przed Najświętszym Sakramentem
od godz. 14.00, o godz. 15.00 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz na
Mszę św. dodatkową o godz. 20.00. Naszą modlitwę zakończymy Apelem
Jasnogórskim.
7. Informujemy, iż rekolekcje parafialne rozpoczniemy w 5. niedzielę Wiel‐
kiego Postu. Poprowadzi je nasz współbrat misjonarz, ks. Paweł Rycyk,
pełniący obecnie funkcję Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Cen‐
trum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło Krakowa.
Rekolekcje dla poszukujących rozpoczną się w Niedzielę Palmową 14
kwietnia o godz. 19.00, a poprowadzi je ks. prof. Krzysztof Pawlina, Rek‐
tor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.
8. W związku z trwającym okresem rozliczeniowym przypominamy, że ist‐
nieje możliwość przekazania 1 % kwoty podatku na rzecz organizacji po‐
żytku publicznego działających także przy naszej Parafii. Są to: Fundacja
„Sursum Corda” dbająca o naszą zabytkową Bazylikę, konieczne remonty
i bieżącą konserwację oraz Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo, które organizuje pomoc ubogim z terenu naszej parafii. Potrzeby
naszej wspólnoty polecamy życzliwej trosce Czcigodnych Parafian
i wszystkich modlących się w naszej Bazylice.
9. Za tydzień w ramach koncertów pasyjnych wystąpi Chór Cantanti pod
dyrekcją Michała Sergiusza Mierzejewskiego.
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
Kancelaria parafialna
w dni powszednie: 1012, 1618; w soboty: 1012
Ks. Proboszcz przyjmuje w środy
Redakcja biuletynu: ks. Marcin Rolke, ks. Piotr Rutkowski
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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. Łukasza (Łk 13, 1-9)
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach,
których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż
myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy
Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie na‐
wrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na
których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajca‐
mi niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następują‐
cą przypowieść: "Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec;
przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika:
„Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowie‐
dział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem;
i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia tej trzeciej już niedzieli Wielkiego Postu przynosi nam moc‐
no brzmiące Jezusowe wezwanie do nawrócenia, które zarazem jest też
przestrogą przed brakiem nawrócenia, które może prowadzić do zguby.
Okazją do wygłoszenia przez Pana Jezusa tak zdecydowanego pouczenia
była przyniesiona mu wiadomość o masakrze Galilejczyków zamordowa‐
nych z rozkazu Piłata w czasie składania baranków w ofierze, oraz informa‐
cja o ofiarach wypadku zawalenia się wieży w Siloe. Te tragiczne
wydarzenia poruszyły współczesnych Panu Jezusowi, a trzeba tu wspo‐
mnieć, że w tradycji starotestamentalnej uważano, że bolesne doświadcze‐
nia są znakami sądu Bożego, że każde nieszczęście spadające na człowieka
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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jest w jakimś sensie karą za jego grzechy. Relacja Pana Jezusa na te dra‐
matyczne wieści musiała pewnie zaskoczyć Jego słuchaczy: Chrystus
oświadcza, że te nieszczęścia nie spotkały tam tych ludzi, bo byli wyjątko‐
wymi grzesznikami i że podobne nieszczęście może spotkać każdego, kto nie
przyjmie wezwania do nawrócenia i będzie trwał nadal w swoich grze‐
chach.
Na początku tego 40-dniowego okresu przygotowania do uroczystości
Zmartwychwstania, w środę popielcową przy pokutnym obrzędzie posypa‐
nia naszych głów pobłogosławionym popiołem słyszeliśmy słowa: „Nawra‐
cajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). One mają stanowić program
dla naszej wielkopostnej pracy nad sobą, rozumianej jako współpracy z tak
obficie udzieloną nam w tym czasie Bożą łaską, byśmy zawracali z naszych
błędnych dróg niewierności wobec Boga, a powracali na drogę życia według
nauki ewangelicznej. Nasze nawrócenie ma polegać na tym, byśmy zwlekli
z siebie starego człowieka razem z jego uczynkami i stali się nowym czło‐
wiekiem na wzór Chrystusa (por. Kol 3,9n.). Owocem prawdziwego nawró‐
cenia powinno być pogłębienie naszej przyjaźni z Chrystusem, czego
przejawem będzie także uporządkowanie i polepszenie naszych relacji
z bliźnimi.
Końcowy fragment tej niedzielnej Ewangelii – przypowieść o nieuro‐
dzajnym drzewie figowym – to także pewna przestroga, ale przede wszyst‐
kim przesłanie o wielkiej cierpliwości Boga, który oczekuje na nasze
nawrócenie. Cała liturgia Wielkiego Postu bardzo wiele mówi nam o Bogu
„bogatym w miłosierdzie”, bo to ta prawda o miłosiernym Ojcu, który przyj‐
muje do siebie wracające ze skruchą dzieci ma być dla nas światłem i źró‐
dłem nadziei na drogach powrotu do domu Ojca.
„Przestańcie czynić zło. Zaprawiajcie się w dobrym” (Iz 1,16n.).
„Bądź więc gorliwy i nawróć się” (Ap 3,19).
Św. Augustyn (†430 r.): „Boże, odwrócić się od Ciebie znaczy upaść,
zwrócić się do Ciebie znaczy powstać; pozostać w Tobie znaczy mieć
silne oparcie! Boże, opuścić Ciebie znaczy umrzeć; wrócić do Ciebie
znaczy obudzić się do życia na nowo; przebywać w Tobie znaczy
żyć!”
25 marca (poniedziałek) – uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Obchodząc uroczystość Zwiastowania Pańskiego czcimy początek Boże‐
go dzieła naszego zbawienia! Oto wypełniają się zapowiedzi proroków:
w przedziwny sposób, bo za sprawą Ducha Świętego Odwieczny Syn Boży
staje się człowiekiem dzięki zgodzie Maryi Niepokalanej. Maryjne „tak” na
to, co objawił Jej Boży posłaniec zmieniło oblicze świata; wtedy dokonała się
tajemnica Wcielenia – tajemnica łaski, która jest większa niż nasza słabość.
„Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Rozpoczyna się teraz, nastaje „pełnia
czasu” (por. Ga 4,4). Bardzo znamiennie to zbawcze wydarzenie komentuje
Wielki Ojciec Kościoła – św. papież Leon († 461 r.): „Niewidzialny stał się
widzialny, a Stwórca i Pan wszystkich rzeczy chciał być jednym ze śmiertel‐
nych, co było okazaniem miłosierdzia, a nie uszczerbkiem dla mocy. Tak
więc ten, który będąc Bogiem, uczynił człowieka, stał się człowiekiem przyj‐
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mując postać sługi”. Święty
Bernard († 1153 r.) zaś mó‐
wi: „Wydając na świat
Chrystusa, Maryja stała się
oknem nieba”. W ślad za
zgodą Maryi podąża posłu‐
szeństwo Jezusa. Posłu‐
szeństwo
Bogu
jest
zbawcze. Maryja staje się
Matką Chrystusa i Matką
wszystkich wierzących. Ma‐
my
naśladować
Maryję
w ufnym mówieniu „tak”
Bogu w całym naszym ży‐
ciu. Tajemnicę Wcielenia
Syna
Bożego
sławimy
w modlitwie „Anioł Pański”;
nasza modlitwa „Zdrowaś” („Pozdrowienie anielskie”) wprost nawiązuje do
tajemnicy Zwiastowania. Warto też zauważyć, że to co przekazał nam
Ewangelista Łukasz (1,26-38) było inspiracją do powstania bardzo wielu
dzieł malarskich ukazujących wydarzenie Zwiastowania Pańskiego.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest też przeżywana w Kościele
jako Dzień Świętości Życia. Ma to być okazją do ożywienia w nas świadomo‐
ści wartości i godności każdego życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej
śmierci, gdy stajemy wobec tej zdumiewającej tajemnicy, że Syn Boży staje
się człowiekiem dla naszego zbawienia. Jedną z form niesienia duchowej
pomocy w obronie życia dzieci nienarodzonych jest dzieło „Duchowej adopcji
dziecka poczętego zagrożonego aborcją”. Tę dziewięciomiesięczną modlitwę
w intencji dziecka, którego imię zna jedynie Bóg, a które jest zagrożone za‐
biciem w łonie matki może podjąć każdy!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze w naszej Bazylice: o godz. 17.00 koncert pieśni pasyjnych.
Wystąpi Chór naszej Bazyliki Św. Krzyża „Sursum corda” pod dyrekcją
Emilii Melon. O godz. 18.00 Gorzkie żale. Kazania pasyjne głosi w tym
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

