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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W naszej Bazylice jeszcze dzisiaj: o godz. 18 nabożeństwo majowe. W dni po
wszednie nabożeństwo to, wraz z nowenną przed Uroczystością Zesłania Du
cha Świętego, odprawiamy o godz. 9.30 i 18.30. O godz. 20 – koncert w ramach
XXVII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej. W programie Antonio
Vivaldi – oratorium Juditha Triumphans w wykonaniu Orkiestry i Chóru
Cappella dell'Ospedale della Pietà.
2. W liturgii tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej;
w środę – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny; w czwartek – wspo
mnienie św. Justyna, męczennika; w sobotę – wspomnienie św. Męczenników
Karola Lwangi i Towarzyszy.
3. W poniedziałek 29 maja podczas Mszy św. o godz. 18 J. E. Ks. Bp Rafał Mar
kowski udzieli sakramentu Bierzmowania młodzieży i dorosłym, przygotowu
jącym się w naszej parafii.
4. Od czwartku zapraszamy na nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa: w dni powszednie o godz. 9.30 i 18.30, w niedziele o godz. 18.
5. Również w czwartek 1 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Pa
miętajmy o nich w naszej modlitwie.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W czwartek
Nowenna do św. Jana Pawła II o godz. 17.30. W sobotę Msza św. oraz nabożeń
stwo wynagradzające do Niepokalanego Serca NMP o godz. 11.
7. Za tydzień w niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to ostatnia
niedziela Wielkanocy.
8. Również za tydzień, w niedzielę 4 czerwca, przypada jubileuszowe 10. Święto
Dziękczynienia. Będziemy je obchodzili pod hasłem „Dziękujemy za chleb”.
W tym dniu w sposób szczególny wyrazimy nasze dziękczynienie Bogu za życie
i posługę św. Brata Alberta Chmielowskiego. O godz. 8 z Placu Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego wyruszy procesja dziękczynna, która, wraz z relikwiami
św. Brata Alberta, przejdzie do Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 12
w Świątynią Opatrzności Bożej zostanie odprawiona uroczysta Msza
św. dziękczynna z udziałem Episkopatu Polski. W imieniu organizatorów za
praszamy do włączenia się w procesję na poszczególnych jej odcinkach oraz do
udziału w Eucharystii.
9. Z tej okazji w przyszłą niedzielą będą zbierane przy wyjściu z kościoła ofiary do puszek
na kontynuowanie prac przy budowie naszego narodowego wotum wdzięczności.
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VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
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 pod
szedł 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 przyka
załem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

KOMENTARZ DO EWANGELII
„Jezus, początek i wypełnienie naszej wiary, przyjął hańbę krzyża, a teraz
zasiada po prawicy Boga” – z Liturgii Godzin.
Wniebowstąpienie Pańskie – to ostatnie zjawienie się Zmartwychwstałego
Pana. O tej tajemnicy obrazowo, opowiada natchniony Autor Dziejów Apostol
skich, w pierwszym czytaniu mszalnym przeżywanej dzisiaj uroczystości.
Ewangelista Mateusz, w opisie pożegnania Zmartwychwstałego Pana
z Apostołami, akcentuje nową misję, jaką daje im Chrystus: głoszenia Ewangelii
po całym świecie, a także przekazuje nam zapewnienie Zbawiciela, że chociaż
odtąd będzie przebywał chwale Ojca, to jednocześnie jest z nami „przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Tę zbawczą tajemnicę Wniebowstąpie
nia Pańskiego bardzo charakterystycznie objaśniają i komentują Ojcowie Kościo
ła. Św. Epifaniusz z Salaminy (+403 r.) poucza, że tak jak ozdobą ciała jest głowa
– tak ozdobą świąt jest obchodzone dzisiaj Wniebowstąpienie Pańskie. „Święto
wanie Wniebowstąpienia w ciele naszego Pana, Jezusa Chrystusa – to pieczęć
wszystkich świąt Pańskich. Wieńcząc je, ukazuje ono piękno Pańskiego dzieła…
Dzisiaj Chrystus otwiera, olśniewające światłem, bramy nieba”. Św. Leon Wielki
papież (+461) wyjaśnia, że we Wniebowstąpieniu Pańskim czcimy pamiątkę
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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owego dnia, w którym Chrystus wyniósł naszą słabą naturę ludzką na tron Ojca.
„Zmartwychwstanie i wstąpienie przez Pana do chwały jest zapowiedzią ży
cia, które będzie nam dane” – te słowa św. Augustyna (+430) wskazują na osta
teczną perspektywę naszego życia chrześcijańskiego. Naszym celem jest udział
w chwale naszego Zmartwychwstałego Pana! Prawda o życiu wiecznym, o niebie
winna kształtować nasze życie na ziemi. „Jeżeli nie żyje się na ziemi dla nieba,
nie można osiągnąć nieba poza granicami grobu”.

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

niedziela, 28 maja 2017

dwanaście lat pracował w kilku parafiach na terenie archi
diecezji warszawskiej. W 2004 r., za zgodą księdza prymasa
Józefa Glempa, udał się na Ukrainę w ramach misji Ruchu
ŚwiatłoŻycie. Obecnie pełni tam funkcję moderatora Cen
trum Ewangelizacji ŚwiatłoŻycie w Gwardijsku i odpowiada
za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Jednocześnie posługuje
w parafii, do której należy 26 wiosek i w jednej z nich od
czterech lat buduje nowy kościół.

36 ROCZNICA ŚMIERCI PRYMASA TYSIĄCLECIA
Dziś przypada rocznica śmierci sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wy
szyńskiego (19011981). W trudnym czasie dla Kościoła w Polsce i dla Ojczyzny,
okazał się mężem opatrznościowym, nieugiętym obrońcą wiary. Można też po
wiedzieć, że bez niego nie byłoby „polskiego” papieża. Toczący się proces beatyfi
kacyjny ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego jest już bliski zakończenia.
W kontekście dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego warto przyto
czyć i takie słowa Prymasa Tysiąclecia: „Mamy miejsce w niebie, które na nas
czeka choćbyśmy bardzo późno tam przyszli, lub zasiedzieli się w czyśćcu, nikt go
nie zajmie, bo ono jest tylko dla nas; gdybyśmy nawet nigdy tam nie doszli, pozo
stanie nie zajęte”.

SREBRNY JUBILEUSZ KAPŁAŃSKI
W niedzielę 28 maja br., o godz. 13 Mszę św. dziękczynną z okazji 25lecia
święceń kapłańskich będą sprawowali księża pochodzący z naszej parafii święto
krzyskiej: ks. Grzegorz Bachanek i ks. Paweł Rossa. Łącząc się z ich dziękczynie
niem, pragniemy także wypraszać, dla drogich Księży Jubilatów, obfitość Bożych
darów i Boże błogosławieństwo na dalsze lata posługi kapłańskiej.
Ks. Grzegorz Bachanek urodził się w 1966 r.
W parafii św. Krzyża otrzymał sakrament chrztu św.,
uczęszczał na katechezę, przystąpił do I Komunii
św. i przyjął bierzmowanie. Uczył się w Szkole Podsta
wowej nr 38. Był ministrantem, później uczestniczył
w spotkaniach duszpasterstwa akademickiego. Po
ukończeniu Seminarium duchownego, 28 maja 1992 r.
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. prymasa kar
dynała Józefa Glempa. Po święceniach pracował w kil
ku parafiach, a obecnie pełni posługę w parafii
św. Aleksandra w Warszawie. Od lat pracuje jako ad
iunkt na Wydziale Teologicznym UKSW. Jest doktorem habilitowanym nauk
teologicznych, autorem książek i licznych artykułów naukowych.
Ks. Paweł Rossa urodził się w 1965 r. Od urodzenia związany z parafią
świętokrzyską, tutaj uczęszczał na katechezę i przyjmował sakramenty św. Po
I Komunii św. został ministrantem. Od 1981 r. uczestniczył w formacji Ruchu
ŚwiatłoŻycie, m.in. jako animator muzyczny. W tym też czasie zrodziła się chęć
wyjazdu na misję do ZSRR za sprawą lektury „Wspomnienia z Kazachstanu
ks. Władysława Bukowińskiego” (nb. ks. Bukowiński został beatyfikowany
w 2016 r.). Po ukończeniu Seminarium duchownego, 28 maja 1992 r. otrzymał
święcenia kapłańskie z rąk księdza prymasa kardynała Józefa Glempa. Przez

30 maja (wtorek)
bł. s. Marty Wieckiej (18741904)
Mając 18 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosier
dzia w Krakowie. Z wielkim oddaniem służyła chorym. Ma
jąc 30 lat oddała życie za drugiego człowieka, pracownika
szpitala, ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji po
mieszczenia po osobie chorej na tyfus. Zaraziwszy się tą cho
robą, zmarła kilka dni później, 30 maja 1904 r. w Śniatynie
(dziś teren Ukrainy). Beatyfikowana 24 maja 2008 r., we
Lwowie. Przy jej grobie modlą się chrześcijanie różnych wy
znań.

31 maja (środa)
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Wywodzi się to święto z religijnej obyczajowości chrześcijańskiego Wschodu,
a w całym Kościele zostało ustanowione w XIV w. przez papieża Bonifacego IX.
Obchodzi się to święto między Zwiastowaniem a Narodzeniem św. Jana Chrzci
ciela. Kościół czci pamiątkę nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. Były to nie tylko
niezwykłe odwiedziny matki proroka przez Maryję – „Matkę Pana” (por. Łk
1,43), ale przede wszystkim było to spotkanie Mesjasza ze swym Poprzednikiem.
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

