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wdzięcznej modlitwie.
3. W tym tygodniu wejdziemy w nowy okres roku liturgicznego – Wielki
Post. Rozpocznie go Środa Popielcowa. Obrzęd posypania głów popiołem
podczas wszystkich Mszy św. Msze św. z kazaniem o godz. 8.00, 9.00,
12.00 i po południu o godz. 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Przypominamy, że
w tym dniu obowiązuje post ścisły i powstrzymanie się od pokarmów mię‐
snych.
4. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie
trwać będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Nowenna do św. Jana
Pawła II o godz. 17.30, a podczas Mszy św. o godz. 18.00 – modlitwa o no‐
we powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
6. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej informuje, że w bieżącym
roku duszpasterskim będzie kontynuowana modlitwa w Wielkopostnych
Kościołach Stacyjnych. Szczegółowy terminarz wywieszony jest w gablo‐
cie przy wyjściu z bazyliki. Nasza bazylika będzie kościołem stacyjnym
31 marca, w 4 niedziele Wielkiego Postu.
7. 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 również w gór‐
nym kościele.
8. Od przyszłej niedzieli zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kaza‐
niem pasyjnym o godz. 18.00. Tegoroczne kazania pasyjne będzie głosił
ks. prof. Tadeusz Guz.
9. Również w przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej Bazylice Świętego
Krzyża w Warszawie 27. cykl Koncertów Pasyjnych. Będą się one odby‐
wały w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
10. Od dzisiejszej niedzieli do soboty włącznie będzie trwał 52. Tydzień Mo‐
dlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to czas przebłagania za grzechy pijań‐
stwa, a także podejmowania ofiar w intencji trzeźwości naszego narodu.
Zachęcamy wszystkich dorosłych do podejmowania postanowień absty‐
nenckich i ofiarowania ich w intencji osób i rodzin dotkniętych tym pro‐
blemem.
11. We wtorek, 5 marca o godz. 19.00, w sali św. Wincentego a Paulo roz‐
pocznie się kolejny cykl katechez dla dorosłych przygotowujących się do
przyjęcia sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się we wtorki
i czwartki o godz. 19.00.
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 6, 39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowa‐
dzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego na‐
uczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz bel‐
ki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że
usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku
nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przej‐
rzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, któ‐
re by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc
wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa
się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Pan Jezus posługując się obrazami i sytuacjami, które mają miejsce
w życiu codziennym, pragnie przekazać nam ważne pouczenia, które mają
nam być pomocne w naszym życiu chrześcijańskim, byśmy prawdziwie byli
uczniami Chrystusa. Jest czymś oczywistym, że niewidomy nie może bez‐
piecznie prowadzić niewidomego, bo może się to zakończyć nieszczęściem.
Przewodnik niewidomego powinien widzieć poprawnie, by mógł przyjść
z pomocą temu, który sam nie ma możliwości posługiwania się tym zmy‐
słem. Kiedyś „ślepymi” Pan Jezus wprost nazwał faryzeuszów (por. Mt
15,14), którzy byli zamknięci na Jego zbawcze posłannictwo. Chrystus przy‐
szedł na ziemię jako „światłość świata”, by być naszym przewodnikiem
i ten, kto idzie za Nim „nie będzie chodził w ciemności” (por. J 8,12). A po‐
trzeba nam Bożego światła prawdy, byśmy widzieli swoje słabości, braki
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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i starali się najpierw im zaradzić, a dopiero potem poprawiać naszych bliź‐
nich. Zbawiciel przestrzega nas przed obłudą, a tego typu postawa dwulico‐
wości, nieszczerości i fałszu jest czymś zgubnym. Obraz drzewa i owoców
ma być nam pomocny we właściwym rozeznawaniu. Jeżyna, o której mówi
Pan Jezus – to w Palestynie roślina wprost niezniszczalna. Kiedy wszystko
w upale usycha, ona jeszcze kwitnie, ale owoc jej jest bez wartości z powodu
braku soków. „Po owocu poznaje się każde drzewo” – to istotne wskazanie,
które jest kryterium właściwego rozeznawania w duchu Chrystusowej
Ewangelii. Potrzeba nam tej umiejętności, byśmy nie ulegali złudzeniom,
ale jasno potrafili odróżniać prawdę od fałszu i dobro od zła, a co jest w na‐
szym sercu, czym żyjemy – to przede wszystkim uzewnętrznia się najpierw
w wypowiadanych przez nas słowach.
4 marca (poniedziałek) – święto św. Kazimierza,
królewicza (1458-1484)
Był synem króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki
z domu Habsburg. Wychowawcą synów królewskich był nasz znakomity hi‐
storyk Jan Długosz. Ojciec – Kazimierz Jagiellończyk stopniowo wciągał sy‐
na w sprawy państwowe i dynastyczne. Królewicz Kazimierz wszędzie
jednał sobie ludzi, z którymi się spotykał, budził miłość i przywiązanie. Nie‐
stety, nękająca go od dłuższego czasu gruźlica spowodowała śmierć 4 marca
1484 r. Wieść o jego przedwczesnym zgonie wzbudziła ogólny żal i smutek.
Pochowany został w katedrze wileńskiej, która stała się ośrodkiem jego kul‐
tu. Kazimierz odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem
względem ubogich; wiele czasu poświęcał na modlitwę i był gorliwym czci‐
cielem Eucharystii i NMP. Gdy po 118 latach otwarto grób królewicza Kazi‐
mierza (z okazji jego kanonizacji), ciało znaleziono nienaruszone, a przy
głowie królewicza znaleziono pergamin z wypisanym jego ulubionym hym‐
nem maryjnym: „Omni die dic Mariae” („Dnia każdego sław Maryję”). Cześć
oddawana św. Kazimierzowi łączy Polaków i Litwinów, którzy kiedyś byli
też połączeni unią polsko-litewską.
5 marca (wtorek) – w naszej bazylice Msza św.
za ofiary zbrodni katyńskiej – godz. 19.00
5 marca 1940 r. został podpisany przez Stalina i najwyższych funkcjo‐
nariuszy państwa sowieckiego i partii zbrodniczej rozkaz o rozstrzelaniu
polskich jeńców wojennych więzionych w Kozielsku, Starobielsku i Ostasz‐
kowie: oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjona‐
riuszy Policji Państwowej, pracowników wywiadu, sądownictwa; łącznie
zamordowano ponad 21 tysięcy osób. Akcja masowych rozstrzeliwań, powie‐
rzona specjalnym grupom NKWD rozpoczęła się w kwietniu 1940 r. i trwała
mniej więcej do połowy maja. Od pierwszej chwili formowania armii Ander‐
sa w 1941 r. rozpoczęto poszukiwania kolegów z trzech obozów, po których
zaginął wszelki ślad, począwszy od kwietnia do maja 1940 r., gdy ustała ko‐
respondencja do rodzin. Rosjanie przez cały czas udzielali wykrętnych odpo‐
wiedzi i wśród polskiej opinii narastały najgorsze przeczucia. Wstrząsem
była podana przez Niemców 13 kwietnia 1943 r. wiadomość w audycji radia
berlińskiego o odkryciu w Rosji pod Smoleńskiem, w lesie między miejsco‐

VIII Niedziela zwykła

niedziela, 3 marca 2019

wością Gniezdowo i Katyń masowych grobów oficerów polskich. Przez lata
prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana i dopiero 13 kwietnia 1990 r.
Związek Radziecki przyznał się do tej zbrodni; „Pamięć nie dała się zgła‐
dzić” (cytat z wiersza F. Konarskiego). Rosyjscy ludobójcy nie zostali nawet
postawieni w stan oskarżenia, a ta zbrodnia nigdy nie została osądzona
i ukarana. W naszej bazylice 27 kwietnia 1990 r. została poświęcona kapli‐
ca upamiętniająca ofiary ludobójstwa katyńskiego. Znajduje się w niej wize‐
runek Matki Boskiej Katyńskiej oraz urna z ziemią z Katynia. Poświęcenia
tej kaplicy dokonał ks. kanclerz Zdzisław Król, który zginął w katastrofie
smoleńskiej w 2010 r.
6 marca (środa) – Popielec
Środa popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu, czyli czas czter‐
dziestodniowego przygotowania do świętowania fundamentalnej prawdy
naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego. Wyrażenie „post” w określe‐
niu liturgicznego przygotowania do Wielkanocy zawęża jego właściwy sens.
Chodzi bowiem o przeżycie męki Pana Jezusa przez pokutę w pełnym zna‐
czeniu tego słowa – czyli nawrócenie wyrażające się w przemianie myślenia
i postępowania. Mamy odwrócić się od zła, a czynić dobro. W naszym życiu
chrześcijańskim w tym okresie wielkopostnym powinniśmy intensywniej
praktykować: jałmużnę, modlitwę i post. Na znak nawrócenia i pokutnego
usposobienia bierzemy udział w tak bardzo wymownej ceremonii związanej
ze środą popielcową: kapłan posypuje nasze głowy pobłogosławionym popio‐
łem. Obrzęd ten wywodzi się z dawnych surowych praktyk pokuty publicz‐
nej. W środę popielcową obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych; ten wyjątkowy dzień winniśmy przeżywać w atmosfe‐
rze powagi i skupienia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze o godz. 18.00 nabożeństwo eucharystyczne w intencji
owocnego przeżycia tegorocznego czasu Wielkiego Postu.
2. Jutro, 4 marca w liturgii – święto św. Kazimierza, Królewicza. Jest to
dzień imienin Pasterza naszej archidiecezji – Księdza Kardynała Kazi‐
mierza Nycza. Pamiętajmy o Jego osobie i posłudze dla Archidiecezji we
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

