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ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE W ZGROMADZENIU KSIĘŻY MISJONARZY
W bieżącym roku kończy kilkuletnie przygotowanie duchowointelektual
ne do kapłaństwa czterech diakonów naszego Zgromadzenia Misji. 20 maja br.,
w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła, w Krakowie diakoni: Pa
weł Kliszczak i Mateusz Stopa otrzymają święcenia kapłańskie. Dwóch
alumnów piątego roku przyjmie święcenia diakonatu. Wszystkich kandydatów
do prezbiteratu i diakonatu polecamy Waszej modlitwie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w naszej Bazylice: o godz. 10.30 – uroczystość I Komunii Świętej.
Dzieci, które przyjmą Pierwszą Komunię Świętą gromadzą się w tygo
dniu na Mszy św. od poniedziałku do piątku o godz. 18. Będą także, jak
każdego roku, wraz z rodzicami uczestniczyły w centralnej uroczystości
Bożego Ciała. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane w Białym Ty
godniu.
2. Dziś jeszcze o godz. 18 – Nabożeństwo Majowe. W tygodniu nabożeństwo
to odprawiamy o godz. 9.30 i 18.30. Zapraszamy do licznego udziału.
O godz. 19 Msza św. w intencji Ojczyzny z racji drugiej niedzieli miesiąca.
3. W dniu dzisiejszym o godz. 15 odbędzie się Warszawski Marsz Rotmistrza
Pileckiego. Poprzedzi go uroczysta Msza św. w Archikatedrze św. Jana
Chrzciciela o godz. 14. W imieniu organizatorów zapraszamy.
4. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek uroczystość św. Andrzeja Boboli,
Kapłana i Męczennika, Patrona Polski i Metropolii.
5. Również we wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz.
18 Msza św. w intencji podziękowań i próśb.
6. W środę po drugiej niedzieli miesiąca zapraszamy na kolejny wykład
w ramach Szkoły Cnót Obywatelskich, działającej przy ołtarzu Ojczyzny.
Przypominamy, że w tym roku kontynuujemy tematy związane z osobą
i myślą sługi bożego Roberta Schumana.
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. Polecamy także
„Wiadomości Misyjne” oraz biuletyn kleryków misjonarskich „Meteor”.

BIULETYN PARAFIALNY

SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653
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z Ewangelii św. Jana (J 14, 112)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam po
wiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli
tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. Odezwał się do Niego To
masz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpo
wiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi
do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście
i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip:
Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Fili
pie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zoba
czył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mó
wię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam doko
nuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli
zaś nie  wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, za
prawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych
dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do
Ojca.
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Podczas sprawowania liturgii, Kościół zgromadzony wokół Chrystusa,
wraz z Nim, zanosi przed Boga uwielbienie i prośby. Bóg przemawia do nas
i poucza nas poprzez Swoje Słowo, które jest czytane i rozważane w zgroma
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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dzeniu liturgicznym, ale także modlitwy liturgiczne, które są wyrazem naszej
wiary, mają nas jednocześnie w tej wierze utwierdzać.
Modlitwa dnia (kolekta) tej niedzieli wielkanocnej przypomina nam za
sadniczą prawdę o naszej godności chrześcijańskiej, którą zawdzięczamy dziełu
zbawczemu Wcielonego Syna Bożego  Jezusa Chrystusa: „Boże, Ty nam zesła
łeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi”. Do tej naszej no
wej i niezwykłej godności nawiązuje fragment drugiego czytania mszalnego –
1P 2,9: „Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, naro
dem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym”. Pan Jezus w Ewan
gelii uświadamia nam z całą wyrazistością, że On, będący Obrazem Ojca
Niebieskiego jest Tym, który prowadzi nas do Niego. Zapewnia nas także, że
„w domu Ojca jest mieszkań wiele”. Odchodząc po Zmartwychwstaniu do Ojca,
idzie tam, by przygotować nam miejsce, a przychodząc potem powtórnie na zie
mię, pragnie nas zabrać do siebie, abyśmy i my mieli udział w Jego chwale 
chwale naszego Zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela. Chrystus chce być dla
każdego z nas „drogą, prawdą i życiem”. Do domu Ojca mamy zmierzać drogą
wiary w Niego, który w całej pełni objawia nam prawdę o kochającym nas i mi
łosiernym Ojcu Niebieskim. Do tej wiary w Jezusa Chrystusa jako naszego Je
dynego Pośrednika i Zbawiciela mają nas prowadzić Jezusowe słowa oraz Jego
wielkie dzieła potwierdzające Boskość Jego posłannictwa. I to wiara w Jezusa
Chrystusa ma nas wyprowadzać z wszelkiego lęku i trwogi, ma być dla nas
źródłem pokoju i radości.

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ W NASZEJ PARAFII
Okres Wielkanocny jest czasem uprzywilejowanym dla sprawowania sa
kramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrztu, Eucharystii i Bierzmo
wania. W niedzielę 14 maja br., w naszej Bazylice Świętego Krzyża 33 dzieci
będzie w pełni uczestniczyło we Mszy św. – tzn. po raz pierwszy przyjmą Pana
Jezusa w Komunii Świętej. Uroczystość I Komunii Świętej winna być pięknym,
religijnie przeżywanym, świętem całej rodziny! Dzieci pierwszokomunijne i ich
rodziny otaczamy serdeczną modlitwą i życzymy im, aby ich więź wiary i miło
ści z Panem Jezusem umacniała się i rozwijała wraz z ich postępem w latach.
Niech jak najczęstsze ich spotkania z Eucharystycznym Panem, będą zawsze
źródłem radości a także mocy do życia wiernego Chrystusowi.
16 maja (wtorek)
św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika
Urodził się 30 XI 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka, pochodził z rodziny
szlacheckiej. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego i w 1622 r. otrzymał święce
nia kapłańskie. Jako gorliwy apostoł pojednał wówczas z Kościołem katolickim
wielu prawosławnych i już za życia otrzymał tytuł „duszochwata”. Zginął
śmiercią męczeńską, niesłychanie okrutnie zamęczony przez kozaków z niena
wiści do religii katolickiej 16 V 1657 r., w Janowie na Polesiu. Kanonizował go
Pius XI w samą uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 17 IV 1938 r.,
w Rzymie.
Długa i pełna udręki jest historia relikwii św. Andrzeja Boboli. Ostatecz
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nie rząd radziecki oddał relikwie męczennika
Stolicy Apostolskiej i w 1924 r. misja papieska
przewiozła je z Moskwy do Rzymu. Po kano
nizacji relikwie św. Andrzeja Boboli zostały
uroczyście przewiezione do Warszawy, a obec
nie znajdują się w jezuickim Sanktuarium ku
czci św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej.
Z okazji 300lecia śmierci św. Andrzeja Boboli
(w 1957 r.) Pius XII wydał Encyklikę ku czci
tego męczennika. Znajdujemy w niej m.in. ta
kie znamienne słowa: „Przerazić może wspo
mnienie okrutnych cierpień, które zniósł
nieustraszony w wierze polski męczennik,
a świadectwo przez niego złożone zalicza się
do najszlachetniejszych wśród tych, które sła
wi Kościół. Dzisiaj również religia katolicka
jest w świecie wystawiona na ciężką próbę i ze
wszelkich sił trzeba jej strzec, głosić ją i sze
rzyć. Wiele tu trzeba przezwyciężyć trudności
i wiele ofiar ponieść, nie godzi się jednak od nich uchylać, bo chrześcijanin ma
być niezachwiany w działaniu i przeciwnościach”.
18 maja (czwartek)
św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana
Urodził się 18 V 1631 r w Podegrodziu. Wstąpił do Zakonu Pijarów, w któ
rym złożył śluby zakonne i przyjął święcenia kapłańskie. Po kilkunastu latach
opuścił ten zakon i w 1673 r. założył Zgromadzenie Księży Marianów  stając się
w ten sposób pierwszym zakonodawcą w Polsce  aby szerzyć cześć Niepokalane
go Poczęcia Maryi, pomagać duszom cierpiącym w czyśćcu i głosić Ewangelię lu
dziom zaniedbanym religijnie. Ojciec Stanisław był osobowością nieprzeciętną,
wszechstronnie utalentowaną, o głębokim życiu duchowym i wielkiej gorliwości.
Beatyfikacja o. Stanisława odbyła się 16 IX 2007 r. w Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej, w którym posługują Księża Marianie. Kanonizował o. Stanisława
Papczyńskiego papież Franciszek 5 VI 2016 r., w Rzymie. W szczególny sposób
z osobą świętego jest związana Góra Kalwaria, w pobliżu Warszawy.
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

