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w okresie niewoli zaborczej Jasna Góra stała się duchową stolicą naszego narodu,
a Królowa Polski – nadzieją Polaków. Po odzyskaniu niepodległości, na prośbę Epi
skopatu Polski, papież Pius XI ustanowił dzień 3 maja – rocznicę uchwalenia Kon
stytucji w 1791 r. – świętem Królowej Korony Polskiej. W prefacji tej uroczystości
modlimy się m.in. takimi słowami: [Maryja] „Wyniesiona do niebieskiej chwały
otacza macierzyńską miłością naród, który Ją wybrał na swoją Królową, broni go
w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dąże
niu do wiecznej ojczyzny”.

BIULETYN PARAFIALNY

SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653
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Modlitwa za Alfiego Evansa
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Także i my modlimy się o uratowanie życia dwuletniego Alfiego Evansa, cho
rego na niezdiagnozowaną chorobę neurologiczną. Dziecko to decyzją sądu brytyj
skiego zostało praktycznie skazane na śmierć (stan na czwartek 26 kwietnia br.).
Chorego Alfiego chce przyjąć watykański szpital Bambino Gesu, ale sąd nie chce
wydać na to zgody. Prośmy Boga o opamiętanie i nawrócenie dla bezdusznych sę
dziów angielskich.

Z Ewangelii św. Jana (J 15, 18)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. We wtorek rozpoczynamy nabożeństwa majowe ku czci NMP. Będą one odpra
wiane w dni powszednie o godz. 9.30 i 18.30, a w niedziele o godz. 18.00. Gorąco
zapraszamy do licznego udziału.
2. W liturgii najbliższych dni będziemy obchodzili: w środę wspomnienie św. Ata
nazego, Biskupa i Doktora Kościoła; w czwartek  3 maja  Uroczystość Naj
świętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. Msze
św. według porządku niedzielnego; w piątek wspomnienie św. Floriana, Mę
czennika.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zapraszamy
gorąco w czwartek na nabożeństwo nowennowe ku czci św. Jana Pawła II
o godz. 17.30, aby przez Jego wstawiennictwo dziękować Bogu za wszelkie otrzy
mane łaski oraz wypraszać dar Bożej opieki i błogosławieństwa dla naszych ro
dzin, parafii, Ojczyzny i Kościoła.
4. W sobotę o godz. 11.00 Msza św. i Nabożeństwo wynagradzające do Niepokala
nego Serca NMP.
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Jezus powiedział do swoich
uczniów: Ja jestem prawdziwym
krzewem winnym, a Ojciec mój
jest tym, który go uprawia. Każdą
latorośl, która nie przynosi we
Mnie owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy
już jesteście czyści dzięki słowu,
które wypowiedziałem do was.
Trwajcie we Mnie, a Ja w was
będę trwać. Podobnie jak latorośl
nie może przynosić owocu sama
z siebie – jeżeli nie trwa w win
nym krzewie – tak samo i wy, je
żeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy –
latoroślami. Kto trwa we Mnie,
a Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity, ponieważ beze Mnie nic
nie możecie uczynić. Ten, kto nie
trwa we Mnie, zostanie wyrzuco
ny jak winna latorośl i uschnie.
Potem ją zbierają i wrzucają
w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwać będziecie, a słowa moje
w was, to proście, o cokolwiek
chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
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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KOMENTARZ DO EWANGELII
Obraz winnego krzewu, do którego odwołuje się Pan Jezus w swoim naucza
niu ewangelicznym należy do często spotykanych już w Starym Testamencie,
zwłaszcza u wielkich proroków i w Psalmach. Palestyna była krajem winnic,
a plantacja winnicy wymagała wytężonej i mądrej pracy człowieka, na owocowanie
krzewów wpływ miały poszczególne pory roku. Obraz winnicy, który pojawia się na
kartach Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu jest bogaty w treści. Bóg
Izraela posiada swoją winnicę, którą jest Jego lud, jednak niestety, Izrael jako
winnica okazuje się niewierna względem Boga, który kocha swoją winnicę i zrobił
dla niej wszystko. Jezus dał Bogu to, czego nie mógł dać Bogu Izrael – Jezus jest
winnicą, która przynosi owoc dając swoje życie, co stanowi dowód najwyższej miło
ści. Chrystus jest szczepem winnym, a my latoroślami. Prawdziwa winnica to On,
ale to także Jego Kościół, którego członkowie pozostają we wspólnocie z Nim. Po
przez obraz krzewu winnego i latorośli Pan Jezus chce pokazać jak głęboka wspól
nota wewnętrzna łączy z Nim Jego uczniów. Bez trwania we wspólnocie z Nim –
a to słowo „trwanie” jest tu kluczowe – nie możemy nic uczynić; jesteśmy latorośla
mi odciętymi od szczepu, pozbawionymi odżywczych soków, nie możemy owocować,
nadajemy się jedynie na spalenie. Chrześcijanin to ktoś, kto jest nieodwołalnie złą
czony z Chrystusem i jest to warunkiem nadprzyrodzonego owocowania w miłości,
bo po wzajemnej miłości ma się poznawać uczniów Chrystusa. Latoroślami krzewu
winnego, którym jest Jezus Chrystus jesteśmy od swojego chrztu. Z Krzewu win
nego trzeba nam nieustannie czerpać życie łaski i miłości, a przez to Ojciec Niebie
ski dozna chwały, bo przyniesiemy owoc obfity. O sile wymowy tego obrazu, który
rozważamy w niedzielnej Ewangelii może też świadczyć fakt, że odkryty grobowiec
żydowskochrześcijański z II w. po Chrystusie posługuje się już symboliką krzewu
winnego i latorośli, jakiej użył Pan Jezus mówiąc o głębokim misterium naszej
łączności z Nim.
29 kwietnia (obecna niedziela) – to „Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Pol
skiego w czasie II wojny światowej”. Bardzo wielu polskich księży więziono w obo
zie koncentracyjnym w Dachau; 29 kwietnia 1945 r. obóz został wyzwolony
i dlatego tę datę wybrano dla upamiętnienia wszystkich księży i osób zakonnych –
ofiar dwóch totalitaryzmów tamtego czasu. Niektórzy z nich zostali wyniesieni do
chwały ołtarzy – m.in. św. o. Maksymilian Kolbe – męczennik z Auschwitz, bł.
ks. Stefan Wincenty Frelichowski – zginął w Dachau, bł. bp Michał Kozal – zginął
w Dachau oraz inni z grona 108 męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny
światowej. Warto przy tym bolesnym wspomnieniu dodać, że podczas II wojny
światowej zginęło 29ciu księży misjonarzy (rozstrzelanych w egzekucjach, albo
zmarłych w różnych obozach niemieckich), a 56ciu misjonarzy było więzionych
w obozach.

Nowa błogosławiona w Kościele w Polsce
Hanna Chrzanowska (19021973)
Jej beatyfikacja miała miejsce w Krakowie, w sobotę 28 kwietnia br. Była pie
lęgniarką z powołania, instruktorką i dyrektorką szkół pielęgniarskich, wiele też
publikowała z zakresu pielęgniarstwa. W ostatnich kilkunastu latach życia oddała
się bez reszty pielęgniarstwu parafialnemu w Krakowie i archidiecezji krakowskiej
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w czym wspierał ją duchowo ks. kardynał Karol Wojtyła. Kazanie na pogrzebie śp.
Hanny Chrzanowskiej ks. kardynał Karol Wojtyła zakończył słowami, które na
brały z racji jej beatyfikacji nowego wymiaru: „Niech będą dzięki Bogu miłosierne
mu za Twoje życie; niech Twoją nagrodą będzie On sam; niech promieniowanie
Twojej posługi trwa wśród nas i wszystkich nas nieustannie poucza jak służyć
Chrystusowi w bliźnich”.

Maj – miesiąc maryjny
Miesiąc maj jest uważany za najpiękniejszy z miesię
cy, bo wtedy możemy radować się świeżą zielenią i kwiata
mi rozkwitającymi gamą kolorów. Legendy mówią, że Bóg
stworzył świat w maju. Słowo „maj” stanowi nie tylko na
zwę miesiąca, lecz określenie młodej zieleni. „Chwalcie łąki
umajone...” – ta pieśń maryjna autorstwa ks. Karola Anto
niewicza SJ (†1852 r.) uwydatniająca „nabożeństwo majo
we” wprost nawiązuje do piękna przyrody, którą
podziwiamy w maju, a która jest niejako „zaproszona”
przez nas do chwalenia z nami „Pani świata”, która jest
„dzieł Boskich koroną”. Nabożeństwo majowe w kościele
św. Krzyża w Warszawie zaczęto odprawiać od 1852 r.

2 maja (środa)
św. Zygmunta, króla i męczennika (†524 r.)
Jego relikwie od XII w. znajdują się w Katedrze Płockiej. Św. Zygmunt jest
patronem naszego ks. Proboszcza, którego chciejmy otoczyć naszą serdeczną
i wdzięczną modlitwą. Życzenia imieninowe ks. Zygmuntowi R. Berdychowskiemu
złożymy po sumie parafialnej o godz. 11.45 w niedzielę 6 maja br.

3 maja (czwartek)
uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Obchodząc tę bliską sercom Polaków w kraju i za granicą uroczystość maryj
ną, w roku 100lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, trzeba podkreślić, że
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

