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OGŁOSZENIE DUSZPASTERSKIE
1. W II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Soli
darności z Misjonarzami. Nasze modlitwy i uwagę kierujemy w stronę
polskich misjonarzy i misjonarek, którzy opuścili ojczyznę, by głosić
Chrystusa i przekazywać wiarę. Ewangelizację powierzamy modlitwom
i ofiarności wiernych. Ofiary na ten cel można składać do puszek przy
wyjściu z kościoła.
2. Dzisiaj o godz. 17 koncert pasyjny. Wystąpi Chór Cantate Domino z Para
fii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, pod
dyr. Michała Śmigielskiego. O godz. 18 Gorzkie żale. Kazania pasyjne
głosi ks. dr Wojciech Kałamarz. Nabożeństwo transmituje Radio Maryja.
3. W poniedziałek, 13 marca, przypada 4. rocznica wyboru papieża Fran
ciszka. Z tej okazji o godz. 16.30 zostanie odprawiona w naszej Bazylice
Msza św. Eucharystii koncelebrowanej przez Episkopat Polski będzie
przewodniczył J. E. Ks. Abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski
w Polsce. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
4. We wtorek Nowenna do Św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18
Msza św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W piątek zapraszamy na Drogę krzyżową: dla dzieci o godz. 17, dla doro
słych o godz. 9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
6. Przypominamy, że ukazał się kolejny, 29 tom Świętokrzyskich Kazań Ra
diowych. Serdecznie zachęcamy do nabycia i ponownej lektury. Są także
wcześniejsze tomy. Można je nabywać w zakrystii oraz na furcie naszego
domu.
7. W związku z trwającym okresem rozliczeniowym przypominamy, że ist
nieje możliwość przekazania 1% kwoty podatku na rzecz organizacji po
żytku publicznego działających przy naszej Parafii. Są to: Fundacja
„Sursum Corda” dbająca o naszą Bazylikę, konieczne remonty i bieżącą
konserwację oraz Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
które organizuje pomoc ubogim z terenu naszej parafii. Pomoc w wypeł
nieniu formularza PIT można uzyskać w kancelarii parafialnej w każdą
środę w godzinach od 13 do 15.
8. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz lektury biuletynu
parafialnego.
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Redakcja Mszy Św. Radiowej: tel. 22 826 70 74
Kancelaria parafialna
w dni powszednie: 1012, 1618; w soboty: 1012
Ks. Proboszcz przyjmuje w środy
Redakcja biuletynu: ks. Marcin Rolke, ks. Piotr Rutkowski

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. Mateusza (Mt 17, 19)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zaja
śniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im
Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz,
postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla
Eliasza.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku ode
zwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie
nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia tej drugiej niedzieli Wielkiego Postu zaprasza nas, abyśmy
towarzyszyli Panu Jezusowi i wybranym przez niego Apostołom na Górze
Tabor, w wyjątkowym zbawczym wydarzeniu, jakim było Przemienienie
Pańskie. Przemienienie Pana Jezusa miało na celu umocnienie wiary Apo
stołów ze względu na przyszłą Mękę Chrystusa.
Opisując jaśniejącego, przemienionego Pana Jezusa, Ewangelista za
znacza, że w tym wydarzeniu chwały ukazali się także Mojżesz (symbolizu
jący Prawo) i Eliasz (przedstawiciel Proroków), którzy rozmawiali
z Jezusem. Przed Apostołami, poruszonymi niezwykłością tego wydarzenia,
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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Pan Jezus odsłonił zapewne jakąś tylko część swojej Boskiej chwały. Cha
rakterystyczna jest spontaniczna reakcja Piotra mówiącego do Jezusa: „Pa
nie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Zachwyt przeżywany przez
Apostołów wywołany wspaniałym widzeniem, jak relacjonuje Ewangelista,
miesza się z lękiem, gdy pojawił się obłok świetlany, z którego odezwał się
głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchaj
cie!”. W tym momencie objawia się cała Trójca Najświętsza: Ojciec – w gło
sie, Syn jako człowiek i Duch – w świetlistym obłoku. Ojciec daje świa
dectwo Synowi, że oto On jest Synem umiłowanym, którego należy słuchać.
Posłuszeństwo Synowi Bożemu jest zbawcze!
Przemienienie Pańskie jest też zapowiedzią naszej osobistej przemiany,
za którą wszyscy, w głębi naszych serc, tęsknimy, bo przecież wszyscy jeste
śmy wezwani do udziału w chwale naszego Zmartwychwstałego Pana. Roz
ważając chwałę Pana Jezusa na Górze Przemienienia trzeba nam również
pamiętać, że jest to chwała, która przychodzi przez krzyż.
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skup Buenos Aires – Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek.
19 marca 2013 r., w uroczystość św. Józefa, papież Franciszek, na Placu
Świętego Piotra celebrował Mszę świętą z okazji rozpoczęcia posługi Piotro
wej. Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires jako jedno
z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta – pracownika kolei . Z wy
kształcenia jest technikiem chemikiem. 11 marca 1958 r. wstąpił do Towa
rzystwa Jezusowego i nowicjat odbywał w Chile. Po studiach filozoficznych
oraz teologicznych 13 grudnia 1969 r. przyjął święcenia kapłańskie po czym
kontynuował studia w Hiszpanii i tam złożył śluby wieczyste w swoim zako
nie. Po powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wy
dziale teologicznym, a w latach 19731979 prowincjałem jezuitów
w Argentynie. W tym czasie wyjeżdżał również kilkakrotnie do Niemiec. 20
maja 1992 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiece
zji Buenos Aires, a 28 lutego 1998 r. arcybiskupem metropolitą jego rodzin
nego miasta. Na konsystorzu 21 lutego 2001 r. papież Jan Paweł II włączył
go w skład Kolegium Kardynalskiego. Papież Franciszek jest pierwszym je
zuitą na Tronie Piotrowym, a także jako pierwszy przybrał imię Franciszek.

HERB I MOTTO PAPIEŻA FRANCISZKA
W zasadniczej części jest to herb, który wy
brał z chwilą sakry biskupiej, do którego teraz do
szły symbole godności papieskiej. W górnej części
ciemnoniebieskiej tarczy herbowej znajduje się
emblemat Towarzystwa Jezusowego – a więc zako
nu, z którego wywodzi się papież: promieniujące,
promieniste słońce, w którym są czerwone litery
IHS, monogram Chrystusa. Nad literą H widnieje
krzyż; pod nią trzy czarne gwoździe. Pod spodem
znajduje się złota ośmiopromienna gwiazda –
symbol NMP i kwiat szpikanardu, którym w tra
dycji ikonograficznej krajów hiszpańskojęzycznych
przedstawia się św. Józefa. Motto papieża Fran
ciszka jest zaczerpnięte z homilii św. Bedy Czci
godnego (+735) i brzmi: „miserando atque
eligendo” tzn. spojrzał z miłosierdziem i wybrał.

ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA
Papież Benedykt XVI na zakończenie Publicznego Konsystorza Zwy
czajnego, 11 lutego 2013 r. ogłosił, że postanowił zrezygnować z posługi Bi
skupa Rzymu – Następcy Piotra i że od 28 lutego 2013 Stolica Apostolska
będzie zwolniona. Ta decyzja papieska wywołała wielkie poruszenie w Ko
ściele, a także w świecie. Motywy swojej decyzji obecnie już papież senior
szeroko przedstawił w wydanej w 2016 r. książce pt. „Benedykt XVI – ostat
nie rozmowy”, która jest zapisem wywiadu z papieżem przeprowadzonego
przez niemieckiego dziennikarza Petera Seewalda.
Papież Benedykt XVI 28 lutego 2013, w godzinach popołudniowych opu
ścił Watykan i udał się do Castel Gandolfo. Tego też dnia o godz. 20 rozpoczął
się okres „sede vacante”.
12 marca 2013 r. rozpoczęło się w Watykanie konklawe, które następnego
dnia – tj. 13 marca, w godzinach popołudniowych, wybrało nowego papieża:
266 Biskupem Rzymu został argentyński kardynał, jezuita, 76letni arcybi

niedziela, 12 marca 2017

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

