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BIULETYN PARAFIALNY

później na inne diecezje. Jego życie wypełnione modlitwą, pracą i dziełami
miłosierdzia sprawiło, że cieszył się wielkim szacunkiem ludzi wszystkich
wyznań, obrządków i narodowości.

SURSUM CORDA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653

1. W dzisiejszą niedzielę Kościół powszechny obchodzi Światowy Dzień Misyjny,
nazywany w Polsce Niedzielą Misyjną. Jest to szczególna okazja do modlitwy
i wsparcia materialnego misji na świecie. Tym samym rozpoczynamy Tydzień
Misyjny, którego hasłem są słowa „Pełni Ducha i posłani”.
2. O godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe. Do końca miesiąca nabożeństwo to od
prawiamy w tygodniu po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. Dzieci zapraszamy
w środę na godz. 17.00 do dolnego kościoła.
3. We wtorek nowenna do św. Judy Tadeusza o 17.30. O godz. 18.00 – Msza
św. w int. podziękowań i próśb.
4. Również we wtorek 23. października zapraszamy do naszej Bazyliki na kon
cert, zorganizowany z okazji 40. Rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła
II. Będzie to oratorium „Mesjasz” G.F. Haendla. Poprzez dźwięki doskonałej
muzyki Haendla oraz specjalnie wybrane fotografie – ikony, Polska Opera
Królewska opowie o obecności Mesjasza w życiu świętego człowieka – Jana
Pawła II oraz w historii polskiego narodu. Początek o godz. 20.00.
5. Za tydzień będziemy obchodzili uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła
Własnego. Będzie to okazja, aby zachęcać się do troski, dbałość i odpowiedzial
ność za ten widzialny znak Bożej miłości.
6. Również za tydzień, w niedziele 27 października, zapraszamy do naszej Bazy
liki na wyjątkowy koncert na skrzypce i organy, z cyklu Musica Sacra. Wysta
pi Jolanta Sosnowska i Robert Kovacs. Poczatek o godz. 17.00.
7. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Zachęcamy do
włączenia się w starożytną modlitwę Kościoła za zmarłych zwaną WYPO
MINKAMI. Wypominki przyjmuje Siostra w zakrystii, w niedziele – po każdej
Mszy św., w tygodniu od wtorku do soboty w godz. od 8.00 do 12.00 i od 16.00
do 19.00.
8. Trwają prace remontowe i konserwatorskie fasady naszej bazyliki. Dziękuje
my za zainteresowanie, i wszelką życzliwość. W dalszym ciągu polecamy się
pamięci modlitewnej oraz ofiarności parafian i wszystkich modlących się
w naszej Bazylice.
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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Z Ewangelii św. Marka (Mk 10, 3545)
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: Nauczy
cielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał:
Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej
chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Jezus im od
parł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, al
bo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu:
Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić
będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale do
stanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to dzie
sięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał
ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców naro
dów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie
między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie
sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służo
no, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Prośba skierowana do Pana Jezusa przez Apostołów Jakuba i Jana
świadczy o tym, że używając naszych współczesnych określeń chcieli dobrze
„urządzić się” w Chrystusowym Królestwie. To Królestwo, jak wydaje się
mając w pamięci inne dialogi Apostołów z Panem Jezusem, uczniowie rozu
mieli w kategoriach ludzkiego panowania. Chrystus wykorzystuje tę prośbę
dwóch Apostołów, a także późniejsze oburzenie pozostałych dziesięciu, aby
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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cierpliwie pouczać o swojej zbawczej misji, która będzie związana z cierpie
niem, uniżeniem, w czym Apostołowie, jeśli będą chcieli być rzeczywiście
naśladowcami swojego Mistrza i Pana, także będą mieli udział. Chrystuso
wa droga – to droga pokory i służby, bo to droga zbawiającej nas miłości! Nie
ma prawdziwej miłości bez służby, czyli ofiarnego, bezinteresownego dawa
nia siebie, a tego rodzaju postawa będzie w naturalny sposób związana
z pokorą, czyli nie moje „ja” będzie w centrum, ale Chrystus i drugi czło
wiek. Słowa Pana Jezusa mówiące o tym, że „Syn Człowieczy nie przyszedł,
aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu” są
swoistym komentarzem słownym objaśniającym istotę zbawczego dzieła do
konanego przez Chrystusa. To coś zdumiewającego, że oto Odwieczny Syn
Boży – staje się naszym sługą, wydaje siebie bez reszty, aby nas zbawić: po
jednać nas z Bogiem, przywrócić nam utraconą godność dzieci Bożych. Tak
bardzo uniżył siebie Wcielony Syn Boży, aby nas wywyższyć. Chrystus dzi
siaj nadal nam służy w swoim Kościele: pochyla się nad nami grzesznikami
w sakramencie pokuty, by dźwigać nas z upadków i wracać Ojcu Niebie
skiemu. Daje nam siebie w tak pokornym i zwyczajnym znaku Chleba i Wi
na w Najświętszej Eucharystii, by nas ze sobą najgłębiej jednoczyć,
uświęcać. Przedziwna i zadziwiająca jest ta tajemnica Chrystusa – Sługi,
która jest przejawem tego, jak bardzo nas Bóg umiłował! Pójść za Chrystu
sem wskazaną przez Niego drogą do domu Ojca – to iść drogą miłości po
kornej i służącej.
Dzisiejsza niedziela to „Światowy Dzień Misyjny”, rozpoczyna „Tydzień
Misyjny”. Ma to być okazja do pogłębienia naszej świadomości, a także do
wsparcia misji naszą modlitwą, duchowymi ofiarami, a także potrzebnego
wsparcia materialnego. Hasłem tegorocznego Tygodnia Misyjnego są słowa:
„Pełni Ducha i posłani”.
Wśród encyklik ogłoszonych przez papieża Jana Pawła II jest także
Encyklika „Redemptoris missio” – „O stałej aktualności posłania misyjnego”
(1990 r.). Znajdujemy w niej m.in. takie słowa papieskiego apelu: „Nie mo
żemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak
my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości.
Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji powinna
być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi
i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu” (R Mis, 86).
Święta Matka Teresa z Kalkuty: „Ewangelizować to znaczy mieć Jezu
sa w sercu, a potem nieść Go do serc innych”.
Gdy myślimy o misjach na krańcach świata, to warto pamiętać też
o słowach św. papieża Jana Pawła II wygłoszonych w Warszawie 14 czerwca
1987 r.: „(...) nie zapominajcie, że nasza własna polska Ojczyzna wciąż po
trzebuje nowej ewangelizacji. Podobnie jak cała chrześcijańska Europa. Po
setkach lat – i tysiącleciach – wciąż na nowo! Cała Europa stała się konty
nentem nowego, wielkiego wyzwania dla Ewangelii. I Polska też”.

22 PAŹDZIERNIKA CZCIMY W LITURGII KOŚCIOŁA ŚW. PAPIEŻA JANA
PAWŁA II
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Na dzień wspomnienia liturgicznego, po beatyfikacji wybrano 22 paź
dziernika, który był dniem uroczystej inauguracji pontyfikatu Jana Pawła
II po jego wyborze na Stolicę Piotrową, co miało miejsce 16 października
1978 r. Oddając cześć świętemu papieżowi – warto przywołać związki Jana
Pawła II z naszym kościołem Świętego Krzyża.
Papież Jan Paweł II nawiedził kościół Św. Krzyża 13 czerwca 1987 roku
w czasie trzeciej pielgrzymki do Ojczyzny; odbyło się wtedy bardzo wzru
szające, bo pierwsze tego rodzaju spotkanie papieża ze światem kultury
i sztuki. 21 stycznia 2002 roku decyzją Jana Pawła II kościół Św. Krzyża
wyniesiony został do godności „Bazyliki mniejszej". Papież Jan Paweł II bło
gosławił rekonstrukcji dawnego ołtarza Najświętszego Sakramentu wska
zując, by był on odtąd „Ołtarzem Ojczyzny" – czyli miejscem szczególnej
modlitwy za ojczyznę. 18 maja 2014 roku ksiądz biskup Paweł Socha po
święcił Kaplicę św. Jana Pawła II z relikwiami Świętego.
Przypominamy, że w każdy I czwartek miesiąca o godzinie 17.30 w na
szej Bazylice jest odprawiana nowenna do św. Jana Pawła II.
22 października przypada 70. rocznica śmierci kardynała Augusta
Hlonda, Prymasa Polski (†1948 r.). Ostatnie słowa wypowiedziane na łożu
śmierci (jej okoliczności nie zostały wyjaśnione) przez kardynała Hlonda
wyrażają Credo jego życia: „Pracowałem dla Chrystusa i dla Polski, i praco
wałbym dalej, ale wszystko w ręku Boga i Matki Najświętszej”.

23 PAŹDZIERNIKA WSPOMNIENIE
ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO, BISKUPA (1860
1923).
Urodził się w Wilamowicach koło Bielska – Bia
łej; był profesorem teologii dogmatycznej na Uniwer
sytecie Lwowskim, od 1900 r. był ordynariuszem
obrządku łacińskiego archidiecezji lwowskiej. Publi
kował książki, artykuły, prowadził szeroką działal
ność społeczną, łagodził konflikty narodowościowe
w archidiecezji. Wyjednał u papieża Piusa X pozwo
lenie na uroczyste obchodzenie święta Królowej Ko
rony Polskiej w swojej archidiecezji, rozszerzone
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

