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BIULETYN PARAFIALNY

państwie, w dalszym ciągu znajduje się w bardzo trudnej sytuacji doświadczając prześla
dowania i różnych ograniczeń. W czwartek 24 maja br. w naszej Bazylice, o godz. 18.00
odbędą się główne obchody tego „Dnia modlitw za Kościół w Chinach”.

SURSUM CORDA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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

1. Dzisiejsza Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym świętem w Kościele
Katolickim. Obchodzono je już w czasach apostolskich, jako dzień upamiętniający roz
poczęcie działalności Kościoła. Kończy ona w Kościele okres Wielkanocy. Od jutra,
w kalendarzu liturgicznym, zaczyna się okres zwykły w ciągu roku.
2. W naszej Bazylice jeszcze dzisiaj: podczas Mszy św. o godz. 10.30 – uroczystość Rocznicy
I Komunii Świętej; podczas Mszy św. o godz. 13.00 będziemy dziękowali Bogu za 20 lat
kapłaństwa ks. Artura Pająka oraz za 10 lat kapłaństwa ks. Marcina Rolke. O godz.
18.00 nabożeństwo majowe. W dni powszednie odprawiamy je o godz. 9.30 i 18.30. Za
praszamy do licznego udziału.
3. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt – święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
4. Ponadto w liturgii tygodnia: w czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłana; w sobotę – wspomnienie św. Filipa Nereusza, Kapłana.
5. Nowenna do św. Judy Tadeusza we wtorek o godz. 17.30. O godz. 18.00 Msza św. w in
tencji podziękowań i próśb.
6. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Bożego Ciała informujemy, że tegoroczna
trasa procesji centralnej, która rozpocznie się w Archikatedrze św. Jana Mszą
św. o godz. 10.00, obejmuje także teren naszej Parafii: ołtarz trzeci będzie usytuowany
przy kościele Sióstr Wizytek, a procesja przejdzie ul. Królewską do Placu Piłsudskiego.
W związku z tym zapraszamy już dziś drogich Parafian i wszystkich modlących się
w naszej Bazylice do uczestniczenia w procesji centralnej.
7. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków we
współpracy z Fundacją Służba Niepodległej, zapraszają w dalszym ciągu do dolnego
kościoła na wystawy „Kapłani niezłomni”, przedstawiającą sylwetki wielkich, polskich
duchownych, którzy stali się symbolem niezłomnej walki o wiarę oraz niepodległą
Rzeczpospolitą. Wystawa będzie czynna w kolejne niedziele maja w godzinach od 11 do
17.
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Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Z Ewangelii św. Jana (J 15 2627; 16,1215)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy jednak przyjdzie Paraklet, którego Ja wam
poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też
świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale
teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
Ewangelia dzisiejszej uroczystości Zesłania Ducha Świętego prowadzi nas do Wie
czernika. W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus zapowiada posłanie Apostołom Ducha
Pocieszyciela, który jest jednocześnie Duchem Prawdy, poucza, że ten Duch doprowadzi
ich do całej prawdy. Będzie też dawał świadectwo o Nim – Synu Ojca, który jest jedno
z Ojcem Niebieskim. Te słowa Pana Jezusa spełniły się w dniu Pięćdziesiątnicy. Księga
Dziejów Apostolskich opowiada o zstąpieniu Ducha Świętego pod postacią wichru i ogni
stych języków na uczniów zgromadzonych w Wieczerniku, w którym trwali na modlitwie,
zgodnie z poleceniem Pana, po Jego wniebowstąpieniu. Duch Święty okazał się wielką
mocą radykalnie przekształcającą tych, na których zstąpił. Pod Jego wpływem uczniowie
wyszli z zamkniętego Wieczernika i zaczęli publicznie głosić Jezusa jako Syna Bożego –
Zbawiciela. Cud Zesłania Ducha Świętego  to moment narodzin Chrystusowego Kościoła.
Symbole wichru i ognia wskazują na działanie Boskiej Osoby Ducha Świętego: jest siłą
oczyszczającą i dającą życie, wolność oraz energię do kontynuowania zbawczego posłan
nictwa Chrystusa. Ukazanie się języków ognia oznacza, że uczniowie otrzymują od Ducha
Świętego zadanie głoszenia Dobrej Nowiny; temu też miał służyć otrzymany przez nich
„dar języków”, który sprawił, że byli zrozumiani przez przebywających wtedy w Jerozoli
mie Żydów „ze wszystkich narodów pod słońcem” (por. Dz 2,3nn.).
„Pięćdziesiątnica” – to pięćdziesiąty dzień po święcie Paschy – wtedy Żydzi uroczy
ście obchodzili nadanie Prawa na Synaju, a także składali Bogu dziękczynienie za żniwa
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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pszeniczne. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a to wydarzenie miało miejsce w ży
dowską Pięćdziesiątnicę początkowo łączono z Wielkanocą, a od IV w. zaczęto ją obchodzić
osobno. Ludowa nazwa tego święta – „Zielone Święta” – podkreśla, że święto to w Polsce
przypada w pełnię wiosny, gdy wszystko się zieleni i kwitnie. Dla nas ta przeżywana dzi
siaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego winna być okazją do dziękczynienia Boskiej
Osobie Ducha Świętego za otrzymane, zwłaszcza w sakramencie bierzmowania Jego da
ry. Trzeba nam także serdecznie prosić Ducha Świętego, by te Jego dary przynosiły w na
szym życiu jak najobfitsze owoce.
Modlitwa do Ducha Świętego, którą polecił nam św. Jan Paweł II, którą modlił się
On sam, a której nauczył Go Jego ojciec:
„Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich dosko
nałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary, o dar rady, abym we
wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna
bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym
zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał
się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża”.
„Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twego ser
ca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest
Krew Chrystusa” – św. Leon I Wielki, papież.

OKRĄGŁE ROCZNICE KAPŁAŃSKIE
W dzisiejszą niedzielę (20 maja), podczas Mszy
św. o godz. 13.00 będziemy dziękować Bogu za łaskę sakra
mentu kapłaństwa i prosić o dalsze Boże błogosławieństwo
dla księży pracujących w naszej parafii, którzy obchodzą
„okrągłe” rocznice święceń kapłańskich.
Ks. Artur Pająk obchodzi 20lecie kapłaństwa. Do Zgro
madzenia Księży Misjonarzy został przyjęty 27 września
1991 r., święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 16 maja
1998 r.; po święceniach pracował w Grodkowie, Skwierzynie
i w Bydgoszczy. Od 2013 r. posługuje w naszej parafii jako
katecheta, duszpasterz akademicki oraz prowadzi kursy dla
narzeczonych.

Ks. Marcin Rolke obchodzi 10lecie kapłaństwa. Do
Zgromadzenia Księży Misjonarzy został przyjęty 8 grudnia
2001 r., święcenia kapłańskie otrzymał w Krakowie 17 ma
ja 2008 r.; po święceniach pracował w Słubicach i w Grod
kowie. Od 2014 r. posługuje w naszej parafii jako katecheta
oraz opiekun parafialnej grupy Ruchu Rodzin Nazaretań
skich, redaguje „Biuletyn parafialny Sursum corda”, dba
o zamieszczanie ważnych informacji i zdjęć na stronie in
ternetowej i facebook'u naszej parafii oraz prowadzi śpiew
podczas Gorzkich żali i Mszy św. radiowych.
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21 maja (poniedziałek)  święto N.M.P. Matki Kościoła
Maryja z racji daru i roli boskiego macierzyństwa, będąc zjednoczona z Synem Od
kupicielem jest także głęboko zjednoczona z Chrystusowym Kościołem. Maryja, jako
Matka Chrystusa, Głowy Mistycznego Ciała jest przez to Matką całego Kościoła. Nie
można od Kościoła oddzielić ani Chrystusa, ani Maryi. Znamienny jest „testament
z krzyża”, jaki nam przekazał umierający Zbawiciel: „Niewiasto oto syn twój” – wypowie
dziane do Maryi oraz „oto matka twoja” – słowa skierowane do Jana Apostoła, który re
prezentuje nas wszystkich – uczniów Chrystusa (por. J 19,25 nn.).
Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy zwrócili się z prośbą do papieża
Pawła VI, by oficjalnie ogłosił Maryję Matką Kościoła. Uroczyste ogłoszenie tego tytułu
należnego Matce Bożej nastąpiło na zakończenie IIIciej sesji soborowej – 21 XI 1964 r.
Paweł VI w swoim przemówieniu m.in. zachęcał, aby Maryja była dla nas „wzorem wiary
i odpowiedzi na każde Boże wezwanie, wzorem pełnego wcielenia w życie nauk Chrystu
sowych i Jego miłości...”. Episkopat Polski 4 V 1971 r. wprowadził do polskiego kalendarza
liturgicznego święto Maryi Matki Kościoła.
Decyzją papieża Franciszka, od tego roku na całym świecie w obrządku łacińskim
obchodzone będzie wspomnienie Maryi Matki Kościoła w poniedziałek po Zesłaniu Ducha
Świętego – czyli tak, jak już to jest w Kościele w Polsce.

24 maja (czwartek) święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana
W czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, a na tydzień przed Bożym Cia
łem jest obchodzone święto ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Jest ono ustanowione w odpowiedzi na propozycję ojca świętego Benedykta XVI, by w ten
sposób upamiętnić Rok Kapłański (2009/2010) i głębiej przeżyć tajemnice wiary, na któ
rych trudno dłużej się skupić w czasie Triduum Paschalnego. Głównym celem tego świę
ta, obchodzonego od roku 2013 w Kościele w Polsce jest kontemplacja piękna i świętości
kapłaństwa samego Chrystusa. Ma być ono także okazją do modlitwy o świętość kapła
nów, którzy poprzez sakrament święceń uczestniczą w szczególny sposób w jednym ka
płaństwie Jezusa Chrystusa.
Pod datą 24 maja, tradycyjnie czcimy też N.M.P. Wspomożycielkę Wiernych i jest to
„Dzień Modlitwy za Kościół w Chinach”. Kościół katolicki w tym ponad miliardowym
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

