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zostać każdy mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej
łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowa
ny przez co najmniej jednego z Braci Zakonu lub
duchownego katolickiego.
W naszej Parafii działa Chorągiew Zakonu
Rycerzy Jana Pawła II im. Świętego Krzyża, któ
ra za zgodą ks. proboszcza Roberta Berdychow
skiego – pierwszego Kapelana Chorągwi  została
powołana 23 listopada 2011 r. Oczekujemy na
mężczyzn gotowych działać w naszej parafialnej
Chorągwi pod przewodnictwem duchowym obec
nego Kapelana, ks. Marka Białkowskiego i prosi
my o kontakt z Wielkim Rycerzem, Zacnym
Bratem Andrzejem Pomiankowskim (apomian
kowski@gmail.com), tel. 506 650 483. Informacje
o Zakonie znajdują sie na stronie internetowej: www.rycerzejp2.com.pl.
Więcej informacji podamy w kolejnym Biuletynie Parafialnym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze o godz. 18.00 nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa. W tygodniu odprawiamy je o godz. 9.30 i 18.30.
2. W liturgii tygodnia, w środę – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, Zakonnika.
3. Za tydzień, w niedzielę – uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
4. Również za tydzień, w niedzielę 24 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 13
będziemy dziękowali Panu Bogu za 50 lat kapłaństwa ks. Ludwika
Wierzchołowskiego, wieloletniego duszpasterza naszej Parafii.
5. Zbliża się koniec roku szkolnego, a wraz z nim wakacje. W tygodniu odbędą
się Msze św. dziękczynne dla poszczególnych szkół. Dzieci i młodzież
zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi, aby z Jezusem
zakończyć rok szkolny i Jego opiece powierzyć się na czas wakacji.
6. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, tak jak każdego
miesiąca, zbiera dziś przy wyjściu z Bazyliki ofiary do puszek na rzecz
najbardziej potrzebujących członków naszej wspólnoty parafialnej. Za każdą
pomoc składamy serdeczne Bóg zaplać.
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

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. Marka (Mk 4, 2634)
Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś
nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje
i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem
kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo
pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa
w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta
i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podnieb
ne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile
mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś obja
śniał wszystko swoim uczniom.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia tej niedzieli to fragment Jezusowego nauczania w przypowie
ściach. Poprzez przypowieści Pan Jezus pragnie zachęcić swoich słuchaczy do głęb
szego zastanowienia się nad swoim życiem duchowym. Odwołując się do
przykładów i porównań tak bliskich doświadczeniom każdego człowieka, Zbawiciel
pragnie skierować nas na drogę zmiany mentalności i postępowania, byśmy mogli
stać się uczestnikami Królestwa Bożego, które zajmuje naczelne miejsce w całym
nauczaniu Pana Jezusa. Towarzyszące temu nauczaniu cuda – znaki, dokonywane
przez Chrystusa, są konkretnymi oznakami obecności tego królestwa. Żydzi w cza
sach Pana Jezusa nie mieli ani króla, ani królestwa takiego, do jakiego kiedyś
przywykli i dlatego też będąc pod panowaniem Rzymian tęsknili przede wszystkim
za królestwem w sensie ziemskim, politycznym. Pan Jezus z cierpliwością poucza
ich, na różne sposoby o istocie Królestwa Bożego („niebieskiego” – jak to określa
Ewangelista Mateusz), które jest tajemnicą; nie jest ono sprawą ludzkiej władzy
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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nad jakimś terytorium, ale doty
czy ono bardzo szczególnego od
niesienia Boga do człowieka.
Królestwo Boże jest darem Bo
żym i jego naturę może objawić
tylko Chrystus – Wcielony Syn
Boży, który swoim przyjściem na
ziemię zapoczątkował to Króle
stwo. U kresu czasów, Bóg nada
swemu Królestwu postać osta
teczną, doskonałą, a teraz roz
wija się ono do czasu żniwa –
Sądu Ostatecznego. O tym roz
woju Królestwa Bożego mówią
przypowieści: o zasiewie i o ziarnku gorczycy. Na podobieństwo nasienia wrzuco
nego w ziemię, które mocą własnej energii rośnie i wydaje owoc – tak Królestwo
Boże, mocą nadprzyrodzonych energii, będzie rozwijać się stopniowo (łodyga, kłos,
ziarno) aż do pełnej dojrzałości; wymaga więc czasu i cierpliwości. Ziarnko gorczy
cy, które uchodziło za najmniejsze, bardzo wyraziście kontrastowało z krzewem,
które z niego wyrastało; ma być ono symbolem wielkości i uniwersalności Króle
stwa Bożego.
Bardzo charakterystycznie komentuje tę przypowieść o ziarnku gorczycy
św. Hieronim (†419): w zestawieniu z innymi naukami np. książkami filozofów ja
śniejącymi językiem i treścią, Ewangelia, przy pierwszym spotkaniu jawi się jako
najmniejsza, bo naucza, że Bóg stał się człowiekiem, że umarł, głosi skandal krzy
ża. O ileż mniejsze od innych nasion jest ziarno Ewangelii! Ale ten najwybitniejszy
biblista starożytności pragnie dalej prowadzić naszą myśl w kierunku uznania
niezwykłości Chrystusowej Ewangelii i zawartej w niej zbawczej mocy!
W dniu dzisiejszym Kościół w Polsce wspomina także św. Brata Alberta
Chmielowskiego. Adam Chmielowski wziął udział w Powstaniu Styczniowym,
w którym stracił nogę. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo i całkowicie oddał
się służbie ubogim. I dzisiaj tak bardzo aktualne jest wezwanie św. Brata Alberta,
abyśmy dla innych byli dobrzy, jak dobry jest chleb. Warto pamiętać, że osoba Ada
ma Chmielowskiego – Brata Alberta (†1916 r.) wywarła znaczący wpływ na dalszą
drogę życiową młodego Karola Wojtyły.

22 czerwca (piątek) świętych męczenników
Jana Fishera, biskupa i Tomasza More’a
Jan Fisher urodził się w 1469 r., po studiach teologicznych w Cambridge
w Anglii został wyświęcony na kapłana. Jako biskup Rochester odznaczał się du
chem pokuty oraz troską pasterską o wiernych. Napisał dzieła przeciwko współ
czesnym mu błędom. Tomasz More urodził się w 1477 r., studia prawnicze odbył
w Oxfordzie; zawarł małżeństwo, z którego miał czworo dzieci. Prowadził kancela
rię królewską. Napisał dzieła o właściwym sprawowaniu władzy i obronie wiary.
Obydwaj z rozkazu króla angielskiego Henryka VIII zostali skazani na ścięcie
w 1535 r. za to, że przeciwstawili się rozwodowi króla i jego polityce kościelnej,
w której król chciał wykorzystywać Kościół do swoich prywatnych celów. Święci
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męczennicy pozostali do końca wierni głosowi sumienia i Kościołowi. Gdy biskup
Jan Fisher przebywał w więzieniu, papież Paweł II mianował go kardynałem Ko
ścioła Rzymskiego; śmierć przyjął z pogodą i spokojem. Tomasz More (Morus)
w prywatnym życiu domowym łączył gościnność, głęboką religijność, rzetelną asce
zę i radość. Jako kanclerz wsławił się sprawnym i uczciwym wymiarem sprawie
dliwości. Zachowały się jego wzruszające listy pisane z więzienia. Święty papież
Jan Paweł II 31 października 2000 r. ogłosił św. Tomasza More’a patronem rzą
dzących i polityków.
Z przemówienia Tomasza More’a: „Nie czuję się obowiązany przystosować sumie
niem do praw Królestwa, gdy prawa te stają w sprzeczności z całym chrześcijań
skim światem”. Wspominani święci męczennicy przypominają nam dzisiaj, że
obiektywne normy moralne nie podlegają zmianom. Etyczne standardy winny być
obecne i w życiu politycznym, bo całe życie człowieka winno kierować się zasadami
moralnymi, które stoją na straży każdej osoby ludzkiej i całego społeczeństwa.

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
Właściwie funkcjonująca, prawdziwie żywa parafia – to „wspólnota wspólnot”,
dzięki czemu każdy może znaleźć „swoje” miejsce w rodzinie parafialnej. Prezenta
cję wspólnot, które działają w naszej parafii, rozpoczynamy od Rycerzy Zakonu Ja
na Pawła II.
VIVAT IESUS! TOTUS TUUS! Tym chwalebnym zawołaniem i odzewem Ry
cerze Zakonu Jana Pawła II wyrażają swoją gotowość do oddawania wiecznej
Chwały Chrystusowi i powierzania całego swojego życia Maryi Niepokalanej w jej
macierzyńską niewolę. Celem Zakonu jest formacja katolickich mężczyzn świec
kich na wzór św. Jana Pawła II. Rycerze Zakonu pragną działać w duchu słów
swojego Patrona: „Dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej może
cie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej
miłości i przyjaźni wszystkim rodakom”. Zakon stanowi swoiste żywe wotum
wdzięczności za dar największego z Rodu Polaków, jako dziękczynienie za jego pa
pieską posługę, dzieło i wyniesienie do chwały świętości, a Rycerze pragną zgłę
biać, rozwijać i kontynuować dzieło św. Jana Pawła II.
Rycerz Zakonu ma obowiązek bronić dobrego imienia Kościoła i jego duszpa
sterzy, kultywować tradycje patriotyczne, organizować i uczestniczyć w pomocy
bratniej i dziełach charytatywnych. Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może
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

