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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj jeszcze o godzinie 17 odbędzie się „Koncert Motetów i Pieśni Ma
ryjnych” w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięcego przy UMFC,
Chóru Archikatedry Warszawskiej oraz Orkiestry Wydziału Dyrygentury
Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. O godz. 18 – nabożeństwo
majowe. W dni powszednie nabożeństwo to odprawiamy o godz. 9.30
i 18.30. W dalszym ciągu zachęcamy do licznego udziału.
2. W tym tygodniu w liturgii: w środę 24 maja – wspomnienie NMP Wspo
możycielki Wiernych. To także dzień modlitw za Kościół w Chinach. Z tej
okazji Msza św. w naszej Bazylice o godz. 18. Po Mszy odbędzie się
prelekcja nt. Kościoła w Chinach, którą wygłosi ks. Jan Hou. W piątek –
wspomnienie św. Filipa Nereusza, Kapłana. Jest to także Dzień Matki.
Pamiętajmy w modlitwie o naszych mamach.
3. Nowenna do Św. Judy Tadeusza – we wtorek o godz. 17.30. O godz. 18
Msza św. w intencji podziękowań i próśb.
4. W dniach od poniedziałku do środy przypadają Kwartalne Dni Modlitw
o urodzaje, dawne Dni Krzyżowe. Pamiętajmy o rolnikach, wypraszajmy
dla nich błogosławieństwo w pracy oraz dobrą pogodę.
5. Od piątku rozpoczynamy nowennę do Ducha Świętego przed uroczysto
ścią Zesłania Ducha Świętego. Połączymy ją w tym roku z modlitwą przy
gotowująca nas do jubileuszowego 10. Święta Dziękczynienia.
6. W nadchodzącym tygodniu zapraszamy na dwa wydarzenia muzyczne
w naszej Bazylice. W środę 24 maja o 19.30 Chór Męski i Orkiestra Uni
wersytetu Notre Dame z Indiana w Stanach Zjednoczonych pod dyrekcją
Daniela Stowe wystąpią z koncertem, na program którego złożą się m.in.
dzieła Cherubiniego, Gershwina i negro spirituals. W sobotę 27 maja
podczas mszy o godzinie 18 śpiewać będzie zespół wokalny ConSonus
z Trewiru w Niemczech pod dyrekcją Jutty Thommes. Po zakończeniu
Mszy ok. godziny 19 Chór wystąpi z koncertem muzyki a capella. Na oba
wydarzenia wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
7. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo zbiera dziś przy
wyjściu z kościoła ofiary do puszek dla osób najbardziej potrzebujących
i rodzin najuboższych z terenu naszej parafii. Za złożone ofiary serdeczne
Bóg zapłać.
8. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką.
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z Ewangelii św. Jana (J 14,1521)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie
zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszy
ciela da wam, aby z wami był na zawsze  Ducha Prawdy, którego świat
przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, po
nieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę
do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie
widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja
jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje
i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany
przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
To już szósta niedziela okresu wielkanocnego, która poprzedza niedzie
lę Wniebowstąpienia Pańskiego, a którą będziemy przeżywali za tydzień.
Słowa Pana Jezusa, które przynosi nam dzisiejsza Ewangelia, nawiązują do
Jego odejścia z tego świata, do zesłania na uczniów Ducha Świętego, a także
pouczają nas, na czym polega prawdziwa miłość wobec Jezusa. Z naciskiem,
bo dwa razy, Pan Jezus wskazuje, że ten, kto zachowuje Jego przykazanie –
ten rzeczywiście Jego miłuje. Chrystus jest dawcą nowego przykazania –
przykazania miłości, które w sobie niejako streszcza wszystkie przykazania
Boże: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak
ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszy
scy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali”
(J 13,34 n.). Pan Jezus przekształca Swoją miłością przykazania Starego
Prawa i ta miłość ma być najwyższym przykazaniem w Nowym Przymierzu.
Przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowią w ostateczności jedno przy
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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kazanie, a sprawdzianem autentycznej miłości Boga jest miłość bliźniego
(por. 1J 4,20 n.). W Swojej „Mowie pożegnalnej” w Wieczerniku – a jej frag
mentem jest ta niedzielna Ewangelia – Pan Jezus zapewnia uczniów, że nie
zostawi ich sierotami i obiecuje Swoje ponowne przyjście. Na prośbę Jezusa,
Ojciec Niebieski, da uczniom Ducha Świętego – Pocieszyciela, który będzie
z nimi do czasu powtórnego przyjścia Chrystusa. Paraklet (grec. parakletos)
– polski odpowiednik „Pocieszyciel”, tylko częściowo oddaje bogatą treść tego
pojęcia. Paraklet to także Obrońca, Rzecznik, Orędownik, to Ten, który
umacnia chrześcijan w wiernym trwaniu w wierze.
Pierwsze czytanie mszalne z Dziejów Apostolskich (Dz 8,58.1417) opi
suje udzielanie przez Apostołów daru Ducha Świętego ochrzczonym w Sa
marii, którzy przyjęli wiarę w Chrystusa dzięki nauczaniu diakona Filipa.
Ta sprawowana przez Apostołów Piotra i Jana posługa – to udzielanie sa
kramentu Bierzmowania.
Ożywieniu naszej świadomości darów Ducha Świętego, które otrzyma
liśmy w sakramentach: Chrztu i Bierzmowania ma też służyć rozpoczynają
ca się w piątek 26 maja nowenna przed zbliżającą się uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. Modlitwa tworzy właściwy klimat duchowy, aby dary Du
cha Świętego mogły w nas obficie owocować.
22 maja (poniedziałek)
św Rity z Cascia, zakonnicy
Jest jedną z najpopularniejszych
świętych na świecie. Święta Rita żyła
w Umbrii w XV w., a do nieba szła drogą
cierpienia i przeciwności. Chciała być
zakonnicą, ale rodzice wydali ją za mąż.
Ze strony porywczego męża cierpliwie
znosiła jego złośliwości i pojednała go
z Bogiem. Po śmierci męża, który zginął
jako ofiara zemsty rodowej i po śmierci
synów, którzy zmarli podczas zarazy,
wstąpiła do klasztoru augustianek. Jako
analfabetka, pełniła w klasztorze naj
prostsze, codzienne posługi. Miała
szczególne nabożeństwo do Męki Pań
skiej, odczuwała ból ciernia z korony Pa
na Jezusa. Na jej prośbę, aby uniknąć
sensacji, bolesna rana, która utworzyła
się na jej czole stała się niewidoczna dla
innych, ale pozostały cierpienia. W życiu
zakonnym dawała wspaniały przykład
cierpliwości i pokuty. Zmarła ok. 1457 r.
Święta Rita jest czczona jako patronka
w sprawach po ludzku sądząc bezna
dziejnych.
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24 maja (środa)
Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
Z ustanowienia Pana Jezusa, Maryja jest
Matką wszystkich wierzących i Kościół od po
czątku doświadcza troskliwej obecności Maryi.
Ta opieka i wstawiennictwo Matki Najświętszej
szczególnie wyraziście okazywała się w trudnych
momentach dziejów Kościoła. Święto NMP,
Wspomożycielki Wiernych ustanowił papież Pius
VII w 1815 r. na podziękowanie za opiekę Matki
Bożej nad Kościołem, gdy wrócił do Rzymu z pię
cioletniej niewoli napoleońskiej.
Obecnie to maryjne święto przeżywamy jako
dzień modlitw za kościół w Chinach. Katolicy
w tym państwie doświadczają wielu ograniczeń
w wyznawaniu swojej wiary, są także prześlado
wani za wierność Stolicy Apostolskiej.
26 maja (piątek) – jest obchodzony jako Dzień Matki
To okazja, aby również modlitwą wyrazić wdzięczność naszym kocha
nym mamom. Dzień Matki ustanowiono w USA a w 1905 r.; w Polsce Dzień
Matki po raz pierwszy świętowano w 1923 r. w Krakowie.
Ignacy Kraszewski napisał: „Jest jedna miłość, która nie liczy na wza
jemność, nie szczędzi ofiar, płacze, a przebacza, odepchnięta wraca – to mi
łość macierzyńska”.
„Mamy nie zastąpi ani babcia, ani dziadek, ani ciocia, ani nikt inny.
Mama to mama! Tam, gdzie jest matka – tam jest dom”.
„Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać
pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość matki ma się bez
zdobywania i bez zasług” – Herman Auerbach.
„Żadna mądrość, której możemy nauczyć się na ziemi, nie da nam tego,
co słowo i spojrzenie matki” – Wilhelm Raabe.

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

