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mógłbym rozpocząć ani zakończyć dnia bez skierowania do niego mojego
pierwszego słowa i mojej ostatniej myśli”.

CZEGO ŚW. JÓZEF MOŻE NAUCZYĆ WSPÓŁCZESNYCH OJCÓW (WG MA ‐
CIEJA TABORA)
Po pierwsze: może być wzorem wiary i zaufania Bogu. Po drugie: św.
Józef daje przykład dyskrecji, wrażliwości, delikatności i szacunku okazy‐
wanego kobiecie. Po trzecie: przybrany ojciec Jezusa uczy nas mężnego sta‐
wiania czoła przeciwnościom życiowym, uczy cierpliwości, wytrwałości; jest
przykładem tego, jak mężczyzna powinien pełnić swoją rolę głowy rodziny,
jej przewodnika i opiekuna. Po czwarte: św. Józef, który w Ewangelii pozo‐
staje milczący, wskazuje, że ważniejsza od pouczeń, kar i nakazów jest mą‐
dra obecność; że autorytet ojcowski i szacunek dzieci zdobywa się prawością
życia i dobrym przykładem. Po piąte: w świecie, który wymaga od mężczy‐
zny, by był „człowiekiem sukcesu”, by robił karierę i budował życiową pozy‐
cję, św. Józef przypomina o wartości pokory.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze o godz. 18.00 nabożeństwo eucharystyczne.
2. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
3. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. W piątek spowiedź
św. dla dzieci od godz. 16.30 i Msza św. dla nich o godz. 17.00. W sobotę
Msza św. i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Naj‐
świętszej Maryi Panny o godz. 11.00.
4. W dalszym ciągu zachęcamy do zamawiania Mszy św. dla Misjonarzy,
tzn. Mszy św. we własnych intencjach, które Misjonarze odprawią w naj‐
bliższym możliwym terminie w miejscu swojej posługi na misjach.
5. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą na po‐
krycie kosztów ogrzewania naszej Bazyliki. Jak każdego roku zwracamy
się z gorącą prośbą o zrozumienie i ofiarność.
6. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

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. Łukasza (Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera
ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopomi‐
naj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czy‐
nili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was
miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazu‐
ją miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy
wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to
samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się
zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają
grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nie‐
przyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ
On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz
jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie bę‐
dziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a bę‐
dzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi
wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mie‐
rzycie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
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

Pouczenia, które przynosi nam Ewangelia tej niedzieli dotyczą istoty
ideału życia chrześcijańskiego! Pan Jezus bardzo dobitnie i jednoznacznie
mówi jak ma wyglądać życie Jego uczniów – naśladowców. Otóż cechą wy‐
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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różniającą tych, którzy prawdziwie do Niego chcą należeć ma być miłość
nieprzyjaciół i w tym mają naśladować Boga samego, który jest „dobry dla
niewdzięcznych i złych”. Boża miłość, którą w całej pełni objawił nam Wcie‐
lony Syn Boży Jezus Chrystus, jest miłością uprzedzającą, przebaczającą
i Bóg w Swojej miłości wobec nas jest zawsze wierny. Boża dobroć i Boże
miłosierdzie ogarnia nas wszystkich i to ma nas skłaniać, byśmy w podobny
sposób, w konkretach naszego życia, w relacjach międzyludzkich, okazywali
miłosierdzie, nie sądzili, darowali winy naszym winowajcom i świadczyli so‐
bie wzajemnie, wielkodusznie dobro. Sami przecież chcemy być przez na‐
szych bliźnich traktowani miłosiernie, z dobrocią i mówi nam Chrystus:
„Jak chcecie żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie”. Słusznie te‐
go rodzaju zasada bywa nazywana „złotą zasadą”. Te Jezusowe pouczenia
następują po wcześniej wygłoszonych przez Zbawiciela „Błogosławień‐
stwach” oraz przestrogach „Biada” – ku naszemu opamiętaniu i nawróceniu
i niejako wyjaśniają oraz rozszerzają to, co jest tak zwięźle wypowiedziane
w tych zwrotkach: „Błogosławieni” i „Biada”.
Papież Franciszek przemawiając 5 lutego br. w Abu Zabi, podczas
Mszy św. dla tamtejszej wspólnoty katolickiej m.in. wskazał, że „Błogosła‐
wieństwa nie są dla nadludzi, ale dla tych, którzy zmagają się z wyzwania‐
mi i próbami każdego dnia. Ten, kto je przeżywa według Jezusa, czyni świat
czystym. Jest jak drzewo, które nawet na ziemi jałowej codziennie pochła‐
nia zanieczyszczone powietrze i oddaje tlen”. Nasz Zbawiciel swoim słowem
rozświetla nam drogę wiary, ale też obdarowuje nas Swoim Duchem, który
obficie udziela nam darów, umacniając nas i uświęcając.
I „mając życie od Ducha do Ducha się też stosujmy” (Ga 5,25).
Św. papież Jan Paweł II: „W kontekście społecznym – zdominowanym
przez logikę siły i przemocy – misja Kościoła wyraża się w świadectwie mi‐
łości Boga i mocy Ewangelii, które przełamują nienawiść i zemstę, egoizm
i obojętność”.

MARZEC MIESIĄCEM ŚW. JÓZEFA
Tradycyjnie miesiąc marzec jest poświęcony św. Józefowi; 19 marca bę‐
dziemy obchodzili jego uroczystość. Wzmianki o św. Józefie znajdujemy
przede wszystkim w Ewangelii według św. Mateusza i według św. Łukasza,
które mówią nam o dzieciństwie Pana Jezusa, ale nie dostarczają nam one
wielu wiadomości. Nic nie wiemy na temat miejsca i daty urodzenia św. Jó‐
zefa, ani nie zostało nam też przekazane żadne jego słowo. Jednak na pod‐
stawie tego, co zostało nam przekazane o św. Józefie, możemy zobaczyć, że
był on człowiekiem, który bezgranicznie zaufał Bogu Ojcu. A Ojciec Niebie‐
ski właśnie jemu powierzył Swego Jedynego Syna oraz Tę, z której Syn Bo‐
ży przyjął ciało – Niepokalaną Maryję – Świętą Bożą Rodzicielkę. Według
zamysłu Bożego, imię Józefa zostało na zawsze złączone z imieniem Maryi
i Jezusa. Swoją misję bycia „cieniem ojca” św. Józef wypełnił w wyrzeczeniu
się siebie samego, co dobitnie ukazuje opowiadanie Ewangelisty Mateusza
dotyczące dzieciństwa Pana Jezusa.
Św. Józef oddał siebie Zbawicielowi, Jego boskiej Osobie i nikt inny,
obok Maryi, nie miał tak znaczącego wpływu na rozwój ludzki Wcielonego
Syna Bożego. Ojcostwo św. Józefa było częściowe, ponieważ nie zrodził Syna
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Bożego, ale było ono nie mniej faktyczne, ponieważ przyjął on na siebie całą
odpowiedzialność, która wypływa z funkcji bycia ojcem dziecka: był tym,
który Jezusa żywił, chronił, wycho‐
wywał; uczył Go czytać, modlić się
i pracować. Żaden święty nie był tak
blisko Jezusa i Maryi jak św. Józef,
ani nie spędził tak wiele czasu w bli‐
skiej zażyłości z Nimi. Nadzwyczaj‐
na godność św. Józefa wynika z jego
istotnego udział w Tajemnicy Zbaw‐
czego Wcielenia; św. Józef jest po
Maryi największym ze świętych!
Św. Grzegorz z Nazjanzu (†
390 r.): „Pan zogniskował w św. Jó‐
zefie, jak w słońcu, to wszystko, co
święci razem wzięci, mają ze światła
i blasku”. Gdy w czasie pontyfikatu
bł. papieża Piusa IX († 1878 r.) na‐
deszły trudne czasy dla Kościoła,
chcąc zawierzyć go szczególnej opie‐
ce Oblubienicy Najświętszej Maryi
Panny i Opiekunowi małego Jezusa,
papież ogłosił św. Józefa „Patronem
Kościoła katolickiego”. Papież Leon
XIII († 1903 r.) m.in. takimi słowa‐
mi modlił się do świętego Józefa:
„(…) Oddal od nas, ukochany Ojcze
wszelką zarazę błędów i zepsucia
(...) przybądź nam łaskawie z pomo‐
cą niebiańską w walce z mocami
ciemności (...) a jak niegdyś urato‐
wałeś Dziecię Jezus od niebezpie‐
czeństwa, które groziło Jego życiu,
tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i wszelkiej przeciwno‐
ści (…)”. Słowa tej papieskiej modlitwy i dzisiaj są bardzo aktualne! Święty
papież Jan XXIII († 1963 r.): „Kocham św. Józefa do tego stopnia, że nie
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

