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Uroczystość Najświętszej Trójcy

Mszy św. podzieli się swoim doświadczeniem duchowym i udzieli błogosławieństwa olejem
w cudowny sposób wydobywającym się z kazańskiej ikony Matki Bożej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu jutrzejszym przypada 37. rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Prymasa Polski. Z tej racji w bazylice archikatedralnej Św. Jana
Chrzciciela zostanie odprawiona Msza św. o godz. 19. W naszej Bazylice Msza św. w tej
samej intencji, połączona z modlitwą o rychłą beatyfikację, zostanie odprawiona o godz.
18.
2. W najbliższy czwartek 31 maja – Uroczystość Bożego Ciała. Centralna procesja roz
pocznie się w Archikatedrze św. Jana Mszą św. o godz. 10 i przejdzie od Placu Zamko
wego Krakowskim Przedmieściem i ul. Królewską do Placu Piłsudskiego, gdzie
procesja się zakończy. Zapraszamy drogich Parafian i wszystkich modlących się w na
szej świątyni do uczestnictwa w procesji centralnej. W sposób szczególny zapraszamy
dzieci, które w tym roku przystąpiły do I Komunii Świętej, które przeżywały rocznicę
I Komunii, dziewczynki sypiące kwiaty oraz przedstawicieli grup parafialnych. Niech
nasza obecność, tak jak każdego roku, będzie radosnym, publicznym wyznaniem wiary
w to, że Chrystus Pan jest wśród nas, w naszym codziennym życiu. Porządek Mszy
św. w naszej Bazylice jak w każdą niedzielę, z wyjątkiem Mszy św. w dolnym kościele.
3. Ponadto w liturgii tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej,
Dziewicy; w piątek – wspomnienie św. Justyna, Męczennika.
4. Nowenna do św. Judy Tadeusza we wtorek o godz. 17.30. O godz. 18. Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota czerwca wraz z odpowiednimi nabożeń
stwami. W sobotę Msza św. oraz nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Ser
ca N.M.P. o godz. 11.
6. Od piątku zapraszamy na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa:
w dni powszednie o godz. 9.30 i 18.30, w niedziele o godz. 18.
7. Zgodnie z apelem księdza kardynała Kazimierza Nycza, w przyszłą niedzielę 3 czerwca,
w Święto Dziękczynienia, we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej zostanie
przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz budowy Świątyni Opatrzności Bożej.
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Z Ewangelii św. Mateusza (Mt 28, 1620)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy
Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich
i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Ewangelia Uroczystości Najświętszej Trójcy –
to pożegnalne spotkanie Zmartwychwstałego
Pana z Apostołami. Odchodzący do chwały
Ojca Zbawiciel posyła Apostołów do wszyst
kich narodów z misją głoszenia Dobrej Nowi
ny, a także poleca im udzielanie „chrztu
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Oto
wyraźne Jezusowe pouczenie o trzech Bo
skich Osobach, a do przyjęcia tej prawdy
przygotowaniem była cała działalność i na
uczanie Pana Jezusa  Wcielonego Syna Bo
żego. Choć Jezusa od chwili tej ostatniej
chrystofanii nie będzie można już spotkać na
ziemi w sposób widzialny, to Zbawiciel za
pewnia uczniów o swojej obecności z nimi
„przez wszystkie dni, aż do skończenia świa
ta”. Ta Jezusowa obietnica jest dla Chrystu
sowego Kościoła, dla każdego z nas – ucznia
Pana źródłem nadziei i umocnienia.
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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Przez Jezusa Chrystusa – „Emmanuela” (por. Mateusz 1,23) „Bóg jest z nami”. W tę
niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego mamy rozważać prawdę o naszym Bogu – o we
wnętrznym życiu jedynego Boga w trzech Osobach, co jest szczególną cechą wiary chrze
ścijańskiej. Wyznaczenie tej uroczystości w tym momencie roku liturgicznego jest bardzo
trafne i wymowne, gdyż to dzięki światłu Ducha Świętego otrzymujemy łaskę wiary
w Boga Trójjedynego. Ta tajemnica Trójcy Najświętszej, która w pełni została nam obja
wiona przez Jezusa Chrystusa, jest źródłem pozostałych tajemnic wiary. Osoby Trójcy
Najświętszej nie są nam obce. Dzięki sakramentowi chrztu świętego uczestniczymy w ży
ciu Bożym, wchodzimy w relację osobistą z Trójjedynym Bogiem. Łaska chrztu świętego
wciela nas w Chrystusa, napełnia Duchem Świętym i sprawia, że Bóg jest naszym Ojcem,
a my – dziećmi Bożymi; dzięki darowi Ducha Świętego możemy do Boga wołać: „Abba,
Ojcze!” (II czytanie mszalne).
Tajemnicę Boga w Trójcy jedynego w sztuce chrześcijańskiej, w malarstwie i poezji
próbowano przybliżyć na wiele sposobów, posługując się różnymi symbolami. W Kościele
wschodnim są znane przedstawienia Trójcy Najświętszej pod postacią trzech aniołów. Ta
kie ujęcie prezentuje słynna ikona namalowana przez rosyjskiego malarza Andrieja Ru
blowa (†1430). Na tym pięknym, mistycznym wyobrażeniu Trójcy Najświętszej różnice
pomiędzy Osobami Boskimi i ich wzajemne relacje oddane są przez wielką subtelność ko
lorów i form.

28 maja – 37. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego
Papież Jan Paweł II pielgrzymkę do Ojczyzny w roku 1983, w związku z sześćsetną
rocznicą wizerunku Jasnogórskiego, rozpoczął od Mszy św. w archikatedrze św. Jana
w Warszawie, którą odprawił 16 czerwca za zmarłego Prymasa. Powiedział wtedy m.in.
takie słowa: „Dziękuję Bożej Opatrzności za to, że w trudnym okresie naszych dziejów, po
II wojnie światowej, na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia – dała nam tego Pry
masa, tego Męża Bożego, tego miłośnika Jasnogórskiej Bogurodzicy, tego nieustraszonego
Sługę Kościoła i Ojczyzny (...) Był mocny służbą – i tą swoją prymasowską służbą czynił
mocnym Kościół i Naród pośród dziejowych prób i doświadczeń (...) Był człowiekiem wol
nym – i uczył nas, swoich rodaków prawdziwej wolności. Był niestrudzonym rzecznikiem
godności każdego człowieka oraz dobrego imienia Polski pośród Narodów Europy i świa
ta”. Obecnie modlimy się o rychłą beatyfikację sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyń
skiego, którego proces beatyfikacyjny jest już w końcowej fazie.

31 maja (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa –
„Boże Ciało”
Obchodzenie tej uroczystości w czwartek ma nam przypominać Wielki Czwartek –
dzień ustanowienia Eucharystii. Impulsem do wprowadzenia nowego święta euchary
stycznego były wizje zakonnicy klauzurowej – augustianki św. Julianny z Mont Cornillon,
z diecezji Liege – obecnie w Belgii (†1258 r.). W 1264 roku papież Urban IV rozszerzył to
święto na cały Kościół. Ułożenie tekstów liturgicznych tej uroczystości powierzono naj
większemu teologowi średniowiecza – św. Tomaszowi z Akwinu. W Uroczystość Bożego
Ciała, w szczególny sposób, wielbimy Eucharystycznego Chrystusa i składamy Mu dzięk
czynienie za ten „niewysłowiony sakrament” Jego obecności pośród nas, a także publicz
nie składamy świadectwo wiary w Eucharystię, wychodząc na drogi w uroczystych
procesjach.
W naszej polskiej, katolickiej tradycji procesje eucharystyczne zawsze mają piękną
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i bogatą oprawę. Warto też zwrócić uwagę na nasze pieśni eucharystyczne, z których wiele
było tworzonych do wykorzystania podczas procesji Bożego Ciała np.: „Zróbcie Mu miejsce,
Pan idzie z nieba (...) Zagrody nasze widzieć przychodzi – I jak się Jego dzieciom powodzi”;
niektóre z tych pieśni mają kilkanaście zwrotek.

1 czerwca (piątek) – rozpoczęcie nabożeństw do Najświętszego Serca Pana
Jezusa
Przebite Serce Pana Jezusa po Jego śmierci na krzyżu jest dla nas wyrazistym sym
bolem miłości Zbawiciela, jest źródłem łaski. Od średniowiecza kult Serca Jezusowego za
taczał coraz szersze kręgi. Pod wpływem widzeń wizytki św. Małgorzaty Marii Alacoque
(†1690 r.) kult ten został urzędowo potwierdzony. Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, którą modlimy się podczas nabożeństw czerwcowych wysławia tajemnice Serca
Jezusowego i jest też błaganiem o Jego zmiłowanie nad nami.
1 czerwca – to również Międzynarodowy Dzień Dziecka. Wpatrując się w Zbawiciela,
który – jak ukazali nam Ewangeliści – z miłością przygarniał do siebie dzieci oraz udzielał
im błogosławieństwa, chcemy tego dnia ogarnąć szczególną modlitwą wszystkie dzieci.
Niestety w dzisiejszym świecie wiele jest dzieci, które są bezbronne, cierpią z powodu wo
jen, głodu, przemocy, a także przez zaniedbania i brak odpowiedzialności rodziców,
zwłaszcza w rodzinach rozbitych. Spieszmy im z pomocą! Pamiętajmy też zawsze o sło
wach Pana Jezusa: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje” (Mk
9,37).

2 czerwca (sobota)  XXII Spotkanie Młodych „Lednica 2000” – na Polach
Lednickich
Dzieło spotkań młodzieży na Lednicy, zainicjowane przez śp. o. Jana Górę OP, dalej
trwa. Tegorocznej „Lednicy” będzie przyświecać słowo „Jestem". Uczestnicy spotkania
pragną wspólnie uczcić wolność (w stulecie jej odzyskania przez Polskę), uradować się Oj
czyzną i podziękować za św. Jana Pawła II – Ojca naszej wolności.

Stygmatyczka i mistyczka Myrna Nazzour
Stygmatyczka i mistyczka z Damaszku w Syrii  Myrna Nazzour będzie modliła się
w Bazylice Świętego Krzyża, we wtorek 29 maja br. podczas Mszy św. o godz. 19.00. Po
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

