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– rekolekcje radiowe dla chorych – podczas Mszy świętej radiowej o godz.
9, w III, IV, V niedzielę Wielkiego Postu – głosi ks. Artur Filipowicz, jezuita.

WARTO WIEDZIEĆ
W Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie jest prze
chowywany relikwiarz Krzyża Świętego. Jest to je
den z najstarszych i najcenniejszych zabytków
złotnictwa na terenie Warszawy, ufundowany około
1590 r. – a więc w okresie, gdy na odległym wówczas
Krakowskim Przedmieściu stała skromna świąty
nia. Z jednej strony relikwiarza jest umieszczona
pasja, zaś na końcach krzyża symbole czterech
Ewangelistów. Po przeciwnej stronie znajduje się
otwierany medalion w otoku drogich kamieni, a we
wnątrz medalionu mały krzyżyk z napisem „Li
gnum Vitae” tzn. „Drzewo Życia”. Relikwiarz jest
wykonany ze złoconego srebra i ozdobiony drogimi
kamieniami. Szczęśliwie ocalał podczas II wojny
światowej, a ostatnio był poddany gruntownej reno
wacji w pracowni złotniczej w Krakowie.

SYLWETKA AUTORA GORZKICH ŻALI
Wawrzyniec Stanisław Benik urodził się 17 sierpnia 1674 r. w Reszlu
na Warmii. 28 sierpnia 1696 r. wstąpił do Seminarium Internum w Warsza
wie. Teologię studiował w seminarium Świętego Krzyża w Warszawie.
W 1700 r., pod koniec studiów został wysłany do Krakowa. Tu otrzymał
święcenia kapłańskie i do 1703 r. wykładał w seminarium zamkowym na
Wawelu. Dnia 22 lipca 1703 r. wyjechał do Warszawy. Przez siedem lat zaj
mował się duszpasterską pracą przy kościele Świętego Krzyża. Był promo
torem Bractwa św. Rocha. Od 29 stycznia 1713 r. był proboszczem w Mławie,
gdzie na życzenie biskupa chełmińskiego Seweryna Szczuki osiedlili się mi
sjonarze. Ks. Benik odbudował wówczas zrujnowany kościół parafialny. Do
końca swojego życia gorliwie pracował dla chwały Bożej. Zmarł 23 kwietnia
1720 r. i został pochowany w podziemiach kościoła Świętej Trójcy. Dziś – po
pożarze i przebudowach świątyni – spoczywa we wspólnej krypcie Księży
Misjonarzy w niewielkim kościele na cmentarzu w Mławie.
Parafia Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00047 Warszawa
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SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653

Niedziela, 5 marca 2017

I Niedziela Wielkiego Postu
z Ewangelii św. Mateusza (Mt ,1–11)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, po
wiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On mu odparł: „Napisane
jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi
z ust Bożych”.
Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku
świątyni i rzekł Mu: „Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież
napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, a na rękach nosić Cię będą, byś
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”. Odrzekł mu Jezus: „Ale jest na
pisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”.
Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszyst
kie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: „Dam Ci to wszystko,
jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon”. Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, sza
tanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon
i Jemu samemu służyć będziesz”. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie
przystąpili i usługiwali Mu.

WIELKI POST W BAZYLICE ŚWIĘTEGO KRZYŻA W WARSZAWIE
Środa Popielcowa rozpoczęła w liturgii Kościoła okres czterdziestodniowego
przygotowania do Wielkanocy, który trwa do Wielkiego Czwartku. W zwię
zły sposób o charakterze tego szczególnego czasu mówią nam prefacje wiel
kopostne: „co roku z oczyszczoną duszą mamy radośnie oczekiwać świąt
wielkanocnych”, „gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia”,
także, „uczestnicząc w sakramentach odrodzenia”. Dla wierzących jest to
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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dany przez Boga „czas łaski i zbawienia, aby oczyścili serca od nieuporząd
kowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede
wszystkim o wieczne zbawienie”.
W okresie postu chodzi więc o gruntowną, wewnętrzną odnowę chrze
ścijanina – o nasze nawrócenie i umocnienie naszego związku z Chrystu
sem, co ma owocować życiem według nauki Chrystusowej. Słowa
wypowiedziane przez kapłana przy pokutnym obrzędzie posypania głów po
błogosławionym popiołem, w Środę Popielcową: „Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię” – to hasło programowe na Wielki Post, ale zarazem i na całe
nasze życie chrześcijańskie. Zewnętrznymi przejawami specjalnego (pokut
nego) charakteru obchodów liturgicznych: są fioletowy kolor szat liturgicz
nych, rezygnacja z ozdobnych elementów wystroju i brak „Alleluja” oraz
hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. W specjalny sposób, w ostatnim tygo
dniu Wielkiego Postu (Wielki Tydzień) będzie wspominana w liturgii Męka
Pańska.
Pomocą w naszej przemianie duchowej są nabożeństwa: Gorzkich żali
i drogi krzyżowej, a także udział w rekolekcjach. Zwieńczeniem drogi odno
wy życia chrześcijańskiego jest ponowienie przyrzeczeń chrztu świętego
podczas uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej.
Gorzkie żale – to nabożeństwo wielko
postne poświęcone rozważaniu Męki Pań
skiej połączone z wystawieniem Naj
świętszego Sakramentu i kazaniem pasyj
nym – o Męce Pańskiej. Po raz pierwszy
zostało ono odprawione w kościele Święte
go Krzyża w Warszawie, w pierwszą nie
dzielę Wielkiego Postu 1707 r., to jest 13
marca. Powstanie Gorzkich żali w obecnej
formie wiąże się z Bractwem Świętego Ro
cha działającym przy naszym kościele. Na
polecenie ówczesnego proboszcza parafii
Świętego Krzyża, a zarazem Wizytatora
Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy, –
ks. Michała Bartłomieja Tarły, stworzono
nowe nabożeństwo dla Bractwa św. Rocha.
Dzieła dokonał ks. Wawrzyniec Benik –
misjonarz, który był opiekunem tego Brac
twa. W 1707 wydał tekst nabożeństwa
w książeczce pt. „Snopek miry z Ogrodu
Getsemańskiego albo żałosne Gorzkiej Mę
ki Syna Bożego rozpamiętywanie”. Przez
swój trzyczęściowy układ Gorzkie żale nawiązują do dawnej jutrzni brewia
rzowej. Nabożeństwo szybko stało się bardzo popularne, a dzięki głoszonym
misjom oraz pracy Księży Misjonarzy w seminariach duchownych rozsze
rzyło się po całym kraju. Gorzkie żale, które są „wyśpiewaną Męką Pańską”
nie posiadają odpowiednika poza Polską.
W tym roku na nabożeństwo Gorzkich żali zapraszamy we
wszystkie niedziele Wielkiego Postu, o godz. 18. Kazania pasyjne
będzie głosił ks. dr Wojciech Kałamarz, muzykolog.
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Droga krzyżowa – to nabożeństwo polegające na rozważeniu Męki Pań
skiej, wspólnie lub indywidualnie, w oparciu o czternaście stacji. Nabożeń
stwo wzięło początek z rozpowszechnionego od najdawniejszych czasów
pielgrzymowania do Ziemi Świętej, by modlić się w miejscach związanych
z Męką Pańską, upamiętnianych w opisach ewangelicznych. W Jerozolimie
szczególną czcią otaczano Golgotę i Grób Pański, ale też starano się odtwo
rzyć całą drogę, którą przeszedł Pan Jezus od skazania do śmierci. Osta
tecznie ustaliła się liczba czternastu stacji drogi krzyżowej. Zwyczaj
umieszczania obrazów czternastu stacji w kościołach i odprawiania przy
nich nabożeństwa drogi krzyżowej rozpowszechnili franciszkanie, którzy
w swoim duszpasterstwie starali się przybliżyć Pana Jezusa jako dzielącego
nasz los BogaCzłowieka. Drogą do chwały zmartwychwstania, do zwycię
stwa Chrystusa jest droga cierpienia – droga krzyża.
Droga krzyżowa będzie odprawiana we wszystkie piątki Wielkiego Postu:
– dla dorosłych godz. 9.30 i 18.30
– dla dzieci o godz. 17
– dla studentów o godz. 19.30
Rekolekcje wielkopostne – to szczególny czas refleksji nad naszym ży
ciem chrześcijańskim, nad zadaniami, które każdemu z nas przypadają
w Bożym dziele zbawienia. Nie powinny ograniczać się tylko do wysłuchania
nauk rekolekcyjnych, ale mają to być też dni naszej intensywnej modlitwy
i rozważania Słowa Bożego. Owocnie przeżyte rekolekcje winny nas dopro
wadzić do spotkania z Chrystusem w sakramencie pokuty i Eucharystii oraz
przynieść odnowienie naszych dobrych relacji z bliźnimi. Słowo rekolekcje
pochodzi od łac. recollectio – wewnętrzne skupienie, badanie sumienia, du
chowe odnowienie.
W Bazylice Świętego Krzyża głoszone będą następujące rekolekcje:
– dla dorosłych od 2 kwietnia (V niedziela Wielkiego Postu) do 6 kwiet
nia (czwartek), nauki rekolekcyjne w dni powszednie o godz. 9, 12 i 18 –
głosi ks. Paweł Holc, rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
w Krakowie.
– dla poszukujących od 9 kwietnia (Niedziela Palmowa) do 11 kwietnia
(wtorek), nauki rekolekcyjne w niedzielę i następne dni o godz. 19 – głosi
ks. Robert Skrzypczak, wykładowca teologii.
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

