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i ujmującym uśmiechu przekonali się mieszkańcy miasta Schio, którzy mó
wili o niej: „nasza ciemnoskóra matka”. Zmarła na skutek długiej choroby
w 1947 roku. Życie Józefiny Bakhity, Benedykt XVI przedstawił w encyklice
„Spe salvi” jako przykład nierozerwalnej więzi wiary i nadziei w życiu
chrześcijan.
11 lutego (sobota)
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku Matka Boża objawiła się 18 razy
w Lourdes, w Grocie Massabielskiej, 13–letniej wówczas prostej, ubogiej
dziewczynce św. Bernadecie Soubirous. „Ja jestem Niepokalane Poczęcie” –
tak przedstawiła się Maryja Bernardecie. Już 4 lata później biskup Lauren
ce wydał dekret potwierdzający nadprzyrodzony charakter objawień. Lour
des stało się miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości,
zwłaszcza względem chorych i cierpiących. Sanktuarium Matki Bożej w Lo
urdes każdego roku nawiedza ok. 6 milionów pielgrzymów. W 2004 r.
w miejscu objawień modlił się już wtedy dotknięty cierpieniem i chorobą
papież Jan Paweł II. Z jego inicjatywy wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes jest obchodzone w Kościele jako Światowy Dzień Chorego.
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z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,13–16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli
sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na
wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może
się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza
pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Msza św. dla Wspólnoty Żywego Różańca z racji I niedzieli
miesiąca o godz. 16.30 w dolnym kościele. O godz. 18 nabożeństwo
eucharystyczne.
2. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
3. W sobotę wspomnienie NMP z Lourdes. Tego dnia będziemy obchodzić
25. Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji zapraszamy na
Mszę św. o godz. 12 połączoną z udzieleniem sakramentu chorych.
4. Zgodnie z zapowiedzią gościmy dziś w naszej parafii siostry ze
Zgromadzenia św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zwane
Katarzynkami, które w miejscowości Siemki, w pobliżu Kętrzyna
prowadzą Dom dla dziewcząt uzależnionych. Jest to dla nas okazja, aby
wesprzeć je modlitwą i ofiarą.
Parafia Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00047 Warszawa
tel. 22 826 89 10, email: swkrzyz.waw@interia.pl
strona internetowa: www.swkrzyz.pl
Konto: 59 1240 1024 1111 0010 0109 1158
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

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ewangelia, którą przynosi nam liturgia tej niedzieli, to fragment Jezu
sowego Kazania na Górze. Następuje on zaraz po ośmiu błogosławieństwach
i mówi w nim Pan Jezus o zadaniu jakie stawia przed swoimi uczniami.
W swoim nauczaniu Zbawiciel bardzo często posługiwał się obrazami
zaczerpniętymi z życia codziennego, by prawdy Boże przybliżać i objaśniać
w sposób najbardziej zrozumiały dla każdego człowieka. Tak jest i tym ra
zem, gdy Pan Jezus odwołuje się do znaczenia soli w codzienności, a także
do tego, czemu służy światło. Tak jak sól dodaje smaku i zachowuje od ze
psucia – tak uczniowie Chrystusa mają wnosić w świat naukę Ewangelii, by
go przemieniać jej mocą. Chrześcijanin nie ma się więc utożsamiać ze świa
tem, ale ubogacać go, tzn. głosząc słowem i świadectwem życia zbawcze orę
dzie Chrystusowej Ewangelii.
Zwietrzała sól jest bezużyteczna i tak też nie spełnia swojego zadania
apostoł Chrystusa, który nie troszczy się o wierność Panu i nie zabiega
o gorliwe i odważne niesienie Jego przesłania. Przeciwieństwem światła jest
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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ciemność, w której nie można normalnie funkcjonować i która w Biblii jest
symbolem niewiedzy błędu i grzechu. Jak zauważa jeden z dawnych pisarzy
chrześcijańskich: „Jak słońce wysyła swoje promienie, tak Pan, który jest
Słońcem sprawiedliwości, wysyła apostołów, by rozpędzali ciemności, w któ
rych żyje ród ludzki”. Uczniowie Chrystusa mają odbijać to światło, którym
jest Zbawiciel!
6 lutego (poniedziałek)
św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników
Paweł urodził się w Japonii około 1565 r. Wstąpił do Towarzystwa Je
zusowego, owocnie głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas prześlado
wania pojmano go razem z 25 wiernymi i poddano okrutnym torturom,
a potem ukzyżowano w Nagasaki, 5 lutego 1597 roku. Paweł, w płomiennych
słowach, wyznawał z krzyża swoją wiarę oraz dodawał otuchy towarzyszom
w męczeństwie. Przed śmiercią powiedział, że „nie ma innej drogi zbawienia
poza tą, którą podążają chrześcijanie”.
Naocznym świadkiem ich śmierci był portugalski jezuita, Ludwik
Frois, którego relacja przyczyniła się do kanonizacji w roku 1862. Warto
wiedzieć, że w Nagasaki modlił się Jan Paweł II, w lutym 1981 roku. Na
wiedził znajdujący się tam klasztor założony przed wojną przez św. Maksy
miliana Kolbe. Budynki przetrwały wybuch bomby atomowej w 1945 roku.
7 lutego (wtorek)
bł. Rozalii Rendu, dziewicy
Urodziła się 9 września 1786 r. w Confort, we Francji. Była najstarszą
spośród czterech córek w rodzinie rolniczej. Podczas rewolucji francuskiej
w jej domu znajdowali schronienie biskup Annecy i liczni księża prześlado
wani przez władze. W takiej atmosferze wzrastała i na przykładzie rodziców
uczyła się prawdziwej pobożności i miłości bliźniego.
Posłana do szkoły w Gex poznała siostry miłosier
dzia, które w szpitalu służyły chorym. Oczarowana ich
pracą, w roku 1802 wstąpiła do zgromadzenia przyj
mując imię Rozalia. Po okresie formacji skierowano ją
do najuboższej dzielnicy Paryża, Mouffetard. Pozostała
tam 54 lata, aż do śmierci. Siostry odwiedzały chorych
oraz prowadziły bezpłatną szkołę dla ubogich dzieci.
Rozalia uczyła czytania i pisania oraz katechizmu. Po
sługiwała ubogim. Jej podopiecznymi byli robotnicy,
praczki, sprzątaczki, szwaczki, zbieracze używanych
rzeczy, wędrowni handlarze.
Mianowana w 1815 r. przełożoną domu, powięk
szyła szkołę i żywo interesowała się losem nauczycie
lek i uczniów. Stworzyła pracownie przygotowujące do zawodu. Potrafiła
wyszukiwać współpracowników, którzy wspierali ją materialnie i sami włą
czali się w jej działalność. Otworzyła żłobek dla dzieci i schronisko dla osób
w podeszłym wieku. Przyczyniała się do powstawania bractw i stowarzyszeń
charytatywnych w całym Paryżu. Udzielała rad grupie studentów Sorbony,
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którzy pragnęli zaangażować się w życie religijne. W czasie rozruchów re
wolucyjnych poszła na barykady, aby zaopatrywać rannych bez względu na
ugrupowanie. Wraz z innymi siostrami ratowała chorych podczas epidemii
cholery. Napoleon III w roku 1852 udekorował ją krzyżem Legii Honorowej,
a póżniej wraz z żoną odwiedzał prowadzone przez nią dzieła.
W ostatnich latach życia Rozalia straciła wzrok. Zmarła 7 lutego 1856
r. Niezliczone rzesze z płaczem odprowadzały ją na cmentarz Montparnas
se. Na jej grobie umieszczono napis: „Dobrej Matce Rozalii w uznaniu jej
zasług ubodzy i bogaci”.
8 lutego (środa)
św. Józefiny Bakhity, dziewicy
Urodziła się w roku 1868, w Sudanie. Jako kilkuletnia dziewczynka zo
stała porwana przez arabskich handlarzy niewolników. To dramatyczne wy
darzenie spowodowało, że zapomniała własnego imienia. Szyderczo na
zywano ją „Bakhita”, co znaczy mająca szczęście.
Wielokrotnie sprzedawana doświadczyła licznych
cierpień. Jako piętnastolatka została zakupiona
przez włoskiego konsula, który po kilkudziesięciu
miesiącach zabrał ją ze sobą do Włoch. Tam została
opiekunką w rodzinie Mariny Turiny Michieli. Ona
to widząc dobroć i spokój w Bakhicie oddała ją „do
przyuczenia” siostrom kanosjankom (Zgromadzenie
Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich św. Magda
leny z Canossy). Tam otrzymała zgodę na poznanie
wiary katolickiej. W styczniu 1890 roku przyjęła
chrzest, bierzmowanie i pierwszą komunię. Otrzy
mała imię Józefina. Jako osoba pełnoletnia mogła
się cieszyć wolnością zapewnioną przez prawo wło
skie. Kilka lat później wstąpiła do sióstr kanosja
nek.
Przez ponad 50 lat życia zakonnego była wier
ną, pełną miłości, ciepła i troski służebnicą. Była
kucharką, szwaczką, praczką czy furtianką. Ta
ostatnia funkcja sprawiła, że o jej cieple, prostocie
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

