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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 16.30 Msza św. w dolnym kościele dla Wspólnoty Żywego
Różańca z racji I niedzieli miesiąca. Nabożeństwo wypominkowe za
zmarłych o godz. 18.00. Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy
się także w tygodniu o godz. 17.30, z wyjątkiem wtorków.
2. Także dzisiaj o godz. 20.00 zapraszamy na koncertowe wykonanie „Ein
Deutsches Requiem” Johannessa Brahmsa.
3. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O godz. 18.00
Msza św. w intencji podziękowań i próśb.
4. W piątek 11 listopada przypada 98. rocznica odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Z tej okazji uroczystej Mszy św. radiowej w intencji Oj
czyzny o godz. 9.00 będzie przewodniczył Bp Antoni Pacyfik Dydycz.
W intencji naszej Ojczyzny modlić się będziemy również podczas Mszy
św. o godz. 12.00, a po niej zapraszamy na koncert pt. „Bądźmy wierni
ideałom”, w wykonaniu Zespołu „Spirituals Singers Band”.
5. Tego samego dnia zostanie oddana do użytku wiernych Świątynia
Opatrzności Bożej w Wilanowie. O godz. 9.00 zostanie odprawiona uro
czysta Msza św. z udziałem najwyższych władz państwowych. W tym
dniu nie ma obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mię
snych.
6. W liturgii tygodnia wspominamy: w czwartek – św. Leona Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła; w piątek – św. Marcina z Tours, biskupa;
w sobotę – św. Jozafata, biskupa i męczennika.
7. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę 15 listopada będą przeznaczo
ne na potrzeby organizacyjne Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku
w Krakowie.
8. Zapraszamy do udziału w comiesięcznych zajęciach Szkoły Biblijnej, którą
prowadzi ks. prof. Waldemar Rakocy. Wykłady rozpoczną się w najbliższą
sobotę, 12 listopada, o godz. 9.30 w sali św. Wincentego.
9. Za tydzień, w niedzielę 13 listopada będziemy obchodzili 8. Dzień Soli
darności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Pokój dla Iraku”. Tę
intencję będziemy wspierali naszymi modlitwami i ofiarami do puszek.
10. Także za tydzień, z racji drugiej niedzieli miesiąca, o godz. 19.00 zosta
nie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.
11. Polecamy prasę katolicką i nasz biuletyn parafialny „Sursum Corda”.
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z Ewangelii św. Łukasza (Łk 20,2738)
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma
zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak
nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny,
niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż
było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi,
a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu
umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?
Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę.
Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.
Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym
i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już
bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc
uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz
zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abraha
ma, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz
żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Saduceusze, którzy podejmują rozmowę z Panem Jezusem uznawali je
dynie spisane Prawo Mojżeszowe, czyli Pięcioksiąg, nie wierzyli w życie po
zagrobowe i zaprzeczali istnieniu aniołów. Byli otwarci na wpływy
hellenizmu i ich postawa i poglądy godziły w przekonania faryzeuszy. Sadu
ceusze odrzucali głoszoną przez Chrystusa prawdę o przyszłym zmartwych
wstaniu ciał i w dialogu z Panem Jezusem usiłują wykazać, że nauka
o zmartwychwstaniu pozostaje według nich, w sprzeczności z Pismem. Od
wołali się do tzw. prawa lewiratu, na mocy którego wdowę bezdzietną miał
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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obowiązek pojąć za żonę brat jej zmarłego męża, a gdyby i ten zmarł nie po
zostawiwszy potomstwa, taki sam obowiązek przechodził na następnego
brata, i tak mogła się powtórzyć identyczna sytuacja aż siedem lub więcej
razy. Jeżeli Jezus twierdzi, że będzie zmartwychwstanie ciał, to czyją żoną
okaże się – pytają saduceusze – ta kobieta w dniu ostatecznym? W odpowie
dzi Pan Jezus oznajmia saduceuszom, że w rzeczywistości nie znają jednak
Pisma, bo gdyby tak było, to wiedzieliby, że Bóg w Swojej wszechmocy jest
w stanie stworzyć ludzi na nowo, że ludzie zmartwychwstali, podobnie jak
aniołowie nie będą już się żenić ani wychodzić za mąż; będą żyć nowym ży
ciem, które będzie darem Zmartwychwstałego Pana. Pytanie saduceuszów,
które miało być kolejną zasadzką na Pana Jezusa jest więc pozbawione sen
su. Dodaje też Chrystus, że jeśli Bóg nazywa się Bogiem patriarchów to dla
tego, że nie skończyło się ich istnienie, bo Bóg jest Bogiem żywych, a nie
umarłych. Rozważając ten fragment Ewangelii, warto odnieść się do uwag
pisarzy chrześcijańskich z pierwszych wieków: Orygenes (+254) – „W Sta
rym Testamencie nie pisze się o tym, że w zmartwychwstaniu nie będą się
żenić ani wychodzić za mąż. Nie mówią o tym słowa, ale zawiera się to w ta
jemnicy, którą słowa wyrażają”; św. Hieronim (+419) – „Są jak aniołowie” –
a więc obiecana nam jest wspólnota duchowa.
9 listopada (środa)
Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
Gdy po trzech wiekach prześladowania Kościół odzyskał wolność, ce
sarz Konstantyn Wielki ofiarował papieżowi starożytny pałac Lateranów
i wzniósł przy nim bazylikę ku czci Zbawiciela, którą papież Św. Sylwester
uroczyście konsekrował 9 listopada 324 r. Przy Bazylice Laterańskiej kon
centrowało się życie Kościoła przez tysiąc lat. Chociaż papieże przenieśli się
potem do Watykanu, Bazylika Laterańska pozostaje katedrą Biskupa Rzy
mu, matką i głową wszystkich kościołów świata.

O „CMENTARZU ŚWIĘTOKRZYSKIM”
Powstała w 1626 r. parafia świętokrzyska miała też swój cmentarz. Jak
wynika z opisu Adama Jarzębskiego z 1643 r. („Gościniec, albo krótkie opi
sanie Warszawy”) ówczesny kościół parafialny Św. Krzyża, jak było to wtedy
w zwyczaju, otoczony był cmentarzem. Budowa nowej, okazałej świątyni
podjęta przez Księży Misjonarzy, po wojnie ze Szwedami, musiała mieć też
wpływ na kształt tego cmentarza i ten pierwszy cmentarz parafialny został
zamknięty na polecenie biskupa poznańskiego Antoniego Onufrego Okęc
kiego w 1780 r. Nowy cmentarz świętokrzyski założono w 1781 r. i funkcjo
nował on do ostatniej likwidacji w 1857 r. Obecnie na jego terenie jest
kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (w pobliżu Dworca Central
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nego). Pozostałością po tym cmentarzu jest m.in. kaplica pogrzebowa Św.
Barbary zbudowana przez Księży Misjonarzy w latach 178283. Kiedyś były
w niej odprawiane też Msze święte w niedzielę dla wiernych z okolicy.

KATAKUMBY W KOŚCIELE ŚW. KRZYŻA.
Kamień węgielny pod budowę obecnej świątyni położono 24 maja 1679
r. i miał ją tworzyć kościół dolny oraz kościół górny. Pod koniec lat 80. XVII
w. dolny kościół był już chyba w zasadniczej części ukończony, bo w 1688 r.
zaczęto chować zmarłych w kryptach. W katakumbach dolnego kościoła zło
żono m.in. zwłoki „ojca prowincji polskiej” Zgromadzenia Misji, pierwszego
wizytatora misjonarzy w Polsce, a zarazem budowniczego Kościoła Św.
Krzyża i późniejszego biskupa poznańskiego – Michała Bartłomieja Tarło
(+1716), wielkiego „jałmużnika Warszawy” – ks. Gabriela Piotra Baudo
uin'a (+1768); a także marszałka Sejmu Czteroletniego – Stanisława Mała
chowskiego (+1809) i księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego (+1823).
W katakumbach Kościoła Św. Krzyża, do kasaty Zgromadzenia przez car
skich zaborów w 1864 r., składano zwłoki księży misjonarzy pracujących
w Warszawie, a także – do pewnego czasu i sióstr miłosierdzia. Od lat 60.
XIX w. miejscem spoczynku zmarłych księży misjonarzy jest grobowiec na
Cmentarzu Powązkowskim, który znajduje się w kwaterze nr 185 (wejście
z IV bramy). Złożono w nim dotąd ciała 41 księży, a wśród nich m.in. dobrze
nam znanych, którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności: ks. Stanisła
wa Barana (+2012) i ks. Jerzego Szlęzaka (+2015). Z grobowcem księży mi
sjonarzy, na Cmentarzu Powązkowskim, sąsiaduje kwatera, w której od
1867 r. są składane ciała zmarłych sióstr miłosierdzia.
Nb. w czasie Powstania Warszawskiego, we wrześniu 1944 r., Niemcy
do dolnego kościoła Św. Krzyża wprowadzili miny samobieżne – tzw. „golia
ty”, które eksplodując, spowodowały zapadnięcie się posadzki kościoła gór
nego od strony północnej. Później jeszcze wysadzili w powietrze wieżę
północną, a skutkiem tych barbarzyńskich działań okazało się zniszczenie
katakumb po stronie północnej.
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

