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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jeszcze dzisiaj o godz. 18 – nabożeństwo eucharystyczne.
2. W czwartek 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane
Świętem Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu święcimy w kościołach
przyniesione przez wiernych świece. Jest to również Dzień Życia Konse
krowanego, okazja do szczególnego dziękczynienia Bogu i modlitwy w in
tencji osób realizujących swoje powołanie przez śluby zakonne rad
ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Prośmy dla nich
o łaskę wierności i gorliwości oraz o nowe święte powołania. W naszej Ba
zylice Msze św. z kazaniem o godz.: 8, 9, 12, 16, 17, 18 i 19. Składka na
tacę tego dnia będzie przeznaczona na pomoc zakonom kontemplacyjnym.
3. Ponadto w liturgii tygodnia: we wtorek – wspomnienie św. Jana Bosko,
kapłana.
4. Również we wtorek nowenna do św. Judy Tadeusza o 17.30. O 18 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
W czwartek o godz. 17.30 o nowenna do św. Jana Pawła II. O 18 Msza
św. o Chrystusie Najwyższym Kapłanie i modlitwy o powołania kapłań
skie i zakonne. W piątek spowiedź św. dla dzieci od godz. 16.30 i Msza
św. dla nich o godz. 17. W sobotę Msza św. i nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny o godz. 11.
6. W najbliższym czasie, przeżywać będziemy III Międzynarodowy Dzień
Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi ustanowiony
w Kościele przez papieża Franciszka. Z tej okazji, w nocy z 3 na 4 lutego
(z piątku na sobotę) w naszej Bazylice św. Krzyża w Warszawie, będzie
miało miejsce nocne czuwanie w intencji ofiar handlu ludźmi, pod ha
słem: „Zamień ich noc w MOC Miłosierdzia”. Czuwanie rozpocznie Msza
św. o godz. 21, której przewodniczyć będzie ks. Bp Grzegorz Ryś, a zakoń
czy Koronka do Bożego Miłosierdzia. Podczas tej nocy, oprócz modlitwy
będzie można także usłyszeć historie ofiar handlu ludźmi oraz świadec
twa osób, które im towarzyszą w odzyskiwaniu wolności i godności. Na
czuwanie zaprasza Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy
Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa. Program czuwania i więcej
informacji znajduje się na stronie internetowej: www.siecbakhita.com
7. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej i naszego biuletynu.
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

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 5,112a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Nie
go Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z me
go powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albo
wiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Przez najbliższe niedziele okresu zwykłego będziemy rozważali kolejne
fragmenty Jezusowego Kazania na Górze. Jest ono słusznie nazywane
„Wielką kartą moralności chrześcijańskiej”, bo te Jezusowe pouczenia prze
kazane przez Ewangelistę Mateusza niejako rysują obraz autentycznego
ucznia Chrystusa. Pan Jezus w swoim nauczaniu nie przekreśla Dekalogu,
ale potwierdza go w kontekście ośmiu błogosławieństw, a dawne prawo wy
pełnia nowym Duchem – miłością. Kazanie na Górze objawia Chrystusa ja
ko nowego Prawodawcę; ukazuje nam Go jako Boga błogosławieństw, który
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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jest Bogiem miłości. Jak uczy nas
Kościół: „Błogosławieństwa obja
wiają porządek szczęścia i łaski,
piękna i pokoju” (Katechizm Ko
ścioła Katolickiego nr 2546).
„Ewangeliczne
błogosławieństwa
dają
gwarancję
prawdziwego
i trwałego szczęścia wynikającego
z czystości i pokoju serca, które są
owocami pojednania z Bogiem
i ludźmi” (Jan Paweł II). Osiem
błogosławieństw, które przynosi
nam Ewangelia tej niedzieli – to
osiem duchowych postaw, dzięki
którym można stać się błogosławio
nym czyli szczęśliwym. Każde bło
gosławieństwo to jakby swoista
definicja świętości, a różnorodność
nagród przyobiecanych błogosła
wionym – to jakby wielość definicji
szczęścia wiecznego (ks. bp K. Ro
maniuk).
Streszczeniem nauki ośmiu błogosławieństw jest Jezusowe wezwanie
z Kazania na Górze: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski” (Mt 5,48); wyraża ono zarazem całą pełnię powołania czło
wieka. Tym, który w pełni zrealizował osiem błogosławieństw jest sam Je
zus Chrystus! Oby te Jezusowe słowa i przykład dany nam przez Pana były
zawsze dla nas najpełniejszym zwierciadłem życia chrześcijańskiego! Ma
hatma Gandhi (+1948) powiedział kiedyś: „Kazanie na Górze jest całym
chrześcijaństwem dla tego, kto chce żyć życiem chrześcijańskim. I to Kaza
nie sprawiło, że pokochałem Jezusa”.
W naszej refleksji nad ośmioma błogosławieństwami, dobrze też spoj
rzeć na nie jako drogowskazy na drodze miłości! Te Jezusowe błogosławień
stwa są rodzajem hymnu o miłości; to pieśń o szczęśliwym życiu.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie
– Miłość wyrzeka się posiadania.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni – Miłość umie
płakać.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię – Miłość nie ucie
ka się do przemocy.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasy
ceni – Miłość wprowadza ład.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią – Miłość podnosi.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą – Miłość jest
trzeźwa.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami
Bożymi – Miłość wnosi pokój.
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Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości – Miłość jest
wytrwała.
2 lutego (czwartek)
Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)
Jest ono pamiątką Ofiarowania, czyli przedstawienia Dziecięcia Jezus
w świątyni jerozolimskiej, zgodnie z prawem mojżeszowym, w czterdziestym
dniu po urodzeniu dziecka. Wiązało się to także z wykupieniem go, jako
pierworodnego syna należącego do Boga, za symboliczną opłatę pięciu sy
klów. Dawniej święto to nazywało się też świętem Oczyszczenia NMP, gdyż
z obrzędem przedstawienia i wykupu pierworodnego syna łączył się też ob
rzęd „oczyszczenia” matki i złożenia ofiary z baranka albo dwóch synogarlic,
czy gołąbków. Święto Ofiarowania Pańskiego należy do najdawniejszych
w chrześcijaństwie. W Jerozolimie było obchodzone już w IV w., a w Rzymie
od V w. Później ze świętem tym związano procesję z zapalonymi, poświęco
nymi świecami, na pamiątkę nazwania Jezusa przez Symeona „Światłem
na oświecenie pogan”. Obrzęd ten zrósł się mocno z obyczajem polskim: po
święcone świece przechowywano z szacunkiem w domach, aby zapalić je
przy konających lub w czasie burzy i stąd ich ludowa nazwa – gromnice oraz
popularne określenie samego święta „Matki Bożej Gromnicznej”.

400LECIE CHARYZMATU WINCENTYŃSKIEGO
Mszą św. radiową odprawioną w Bazylice
Świętego Krzyża, w minioną niedzielę 22 stycznia,
Rodzina Wincentyńska rozpoczęła jubileuszowe
dziękczynienie za 400 lat charyzmatu wincentyń
skiego. Każdemu miesiącowi roku jubileuszowego
patronuje jeden z kapłanów – misjonarzy Polskiej
Prowincji Zgromadzenia Misji, który w szczególny
sposób zasłużył się dla Zgromadzenia i dla naszej
Ojczyzny. W lutym tym patronem jest ksiądz Piotr
Gabriel Baudouin (16891768) francuski misjonarz,
który w 1717 r. przybył do Warszawy. Zasłynął jako
„jałmużnik Stolicy”, zbierający porzucone dzieci,
twórca szpitala im. Dzieciątka Jezus w Warszawie.
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

