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(III pielgrzymka), 13 czerwca 1987 r. w naszym kościele Św. Krzyża spotkał
się z przedstawicielami środowisk twórczych z całej Polski. 21 stycznia
2002 r. kościół Świętego Krzyża został wyniesiony do godności „Bazyliki
mniejszej” przez Jana Pawła II. W naszej Bazylice Świętego Krzyża, 18 ma‐
ja 2014 r. została poświęcona kaplica ku czci Świętego Papieża, w której są
jego relikwie. W każdy pierwszy czwartek miesiąca, o godzinie 17.30 odpra‐
wiamy nowennę do św. Jana Pawła II.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj: o godz. 17.00 zapraszamy na uroczysty koncert kompozytorski
utworów chóralnych nestora polskich kompozytorów pana Romualda
Twardowskiego, z okazji zbliżającej się 90 rocznicy urodzin. Romuald
Twardowski to twórca wielu utworów symfonicznych, kameralnych,
a także wielu utworów o charakterze pedagogicznym. Jego liczne kompo‐
zycje na chór a'cappella znajdują się w repertuarze niemal wszystkich
chórów polskich i wielu zagranicznych. Wystąpi znakomity chór Filhar‐
monii Częstochowskiej "Collegium Cantorum" pod dyrekcją maestro Ja‐
nusza Siadlaka, odznaczonego ostatnio prestiżowym medalem Gloria
Artis. Będzie to jednocześnie promocja najnowszej płyty zespołu z dzieła‐
mi jubilata.
2. O godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe. Do końca miesiąca nabożeństwo
to odprawiamy w tygodniu po Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00. Dzieci za‐
praszamy we wtorki i czwartki na godz. 17.00 do dolnego kościoła.
3. We wtorek, 22 października, przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana
Pawła II. Zapraszamy do modlitwy dziękczynnej, szczególnie na Mszę św.
o godz. 18.00.
4. W czwartek, 24 października, podczas Mszy św. o godz. 18.00 wystąpi
200-osobowy Chór z Japoni „Requiem Project Choir Japan” pod dyrekcją
kompozytora Susumo UEDY, z okazji setnej rocznicy nawiązania stosun‐
ków dyplomatycznych pomiędzy Japonią i Polską. Szczegóły na plakacie
przy wyjściu z Bazyliki. Zapraszamy do licznego udziału.
5. Trwają prace remontowe i konserwatorskie schodów naszej Bazyliki.
Dziękujemy za zainteresowanie, i wszelką życzliwość. W dalszym ciągu
polecamy się pamięci modlitewnej oraz ofiarności parafian i wszystkich
modlących się w naszej świątyni.
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
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SURSUM CORDA
Parafii Świętego Krzyża w Warszawie
prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653
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XXIX Niedziela zwykła – „Światowy Dzień Misyjny”
Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 18, 1-8)
Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powin‐
ni się modlić i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie
bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przy‐
chodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez
pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję
ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa,
wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie.
I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego,
i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich
w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyj‐
dzie?.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Jezusowa przypowieść, którą przynosi nam niedzielna Ewangelia ma
być dla nas zachętą do nieustannej modlitwy: uczniowie Chrystusa „zawsze
powinni się modlić i nie ustawać”. Zbawiciel pouczając nas o modlitwie,
przede wszystkim sam daje przykład modlitwy! Niekiedy kontemplując ob‐
raz Chrystusa przekazany nam przez Ewangelistów, zbyt mało uwagi zwra‐
camy na fakt, że ukazują nam oni także wizerunek Pana Jezusa modlącego
się – rozmawiającego z Ojcem Niebieskim. Często Pan Jezus udawał się na
miejsca pustynne i tam się modlił (por. Mk 1,35); całą noc spędził na modli‐
twie do Boga przed wyborem Dwunastu (por. Łk 6,12), przemienienie Pana
Jezusa na górze Tabor dokonało się podczas modlitwy (por. Łk 9,28 n.).
Bardzo znamienna jest okoliczność wypowiedzianej przez jednego z uczniów
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla
dzieci), 11.45 (suma), 13, 16, 19, 19.30* (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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prośby skierowanej do Pana Jezusa: „Panie, naucz nas modlić się” – otóż
ma to miejsce wtedy, gdy „Jezus przebywał na modlitwie i skończył ją” (Łk
11,1). Szczególną modlitwą Chrystusa była ta wypowiedziana w Wieczerni‐
ku, potem w Ogrójcu przed Męką – a o jej intensywności świadczy krwawy
pot (znane w medycynie zjawisko hematidrozy) – i podczas agonii na Krzy‐
żu: przebacza Zbawiciel swoim prześladowcom i oddaje ducha Ojcu. Chry‐
stus poucza nas też o modlitwie i uczy nas modlitwy – to tak dobrze nam
znane „Ojcze nasz” – „Modlitwa Pańska” – tak nazywana i mająca swoje
specjalne miejsce w Kościele, bo nauczył nas jej nasz Pan! Zawsze trzeba
nam też pamiętać, że nasz Zbawiciel nieustannie modli się za nas: Chrystus
„zawsze żyje”, „wszedł do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami
przed obliczem Boga” (Hbr 7,25; 9,24).
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapewnia nas, że Bóg wysłuchuje
wytrwałej modlitwy swoich wybranych i bierze ich w obronę. Nie ma mo‐
dlitw niewysłuchanych, choć nie zawsze to, co daje nam Bóg jest po naszej
myśli. Jest tak dlatego, że nasze ludzkie myślenie i widzenie jest ograniczo‐
ne i dalekie od Bożej długomyślności i dalekowzroczności. Bóg pragnie dla
nas szczęścia wiecznego, a ze Swojej Bożej natury – a jest kochającym nas
Ojcem – nie może chcieć dla nas czegoś innego, jak tylko dobra wiecznego.
Obyśmy modląc się do Boga ufali niezachwianie Jego ojcowskiej, miłosier‐
nej miłości! Kontakt modlitewny i sakramentalny z Bogiem jest dla nas ży‐
ciodajny: „Modlitwa toruje drogę dobru i służy przezwyciężaniu zła” (św.
Jan Paweł II). Potrzebujemy więcej modlitwy niż sami potrafimy i dlatego
też prosimy o wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę i Świętych Pań‐
skich. Warto również zauważyć, że wielcy chrześcijanie – to ludzie wielkiej
modlitwy. Oby nasze obcowanie z Bogiem na modlitwie sprawiało, że nasze
życie będzie stawało się modlitwą – „aby Bóg był we wszystkim uwielbiony
przez Jezusa Chrystusa” (1P 4,11).
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Papież Franciszek z okazji setnej rocznicy ogłoszenia przez papieża Be‐
nedykta XV wspomnianego wyżej „Listu apostolskiego o działalności prowa‐
dzonej przez misjonarzy w świecie” ogłosił październik 2019 r.
Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, aby bardziej rozbudzić świadomość
misyjną: naszą odpowiedzialność za głoszenie Chrystusa tym, którzy Go do‐
tąd jeszcze nie znają i zachęcić do wspierania działalności misyjnej Kościo‐
ła, bo w jej służbie winny być zaangażowane wszystkie nasze siły.
Warto wiedzieć, że obecnie na pięciu kontynentach, w 99 krajach na
misjach pracuje 1903 polskich misjonarzy i misjonarek, wśród nich są 42
osoby świeckie.
Polscy misjonarze z naszego Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Win‐
centego a Paulo angażują się w działalność misyjną w: Chinach, Kongo, na
Madagaskarze. W sierpniu br. został zamordowany pracujący w Portoryko
ks. Stanisław Szczepanik CM.
22 października (wtorek) – liturgicz‐
ne wspomnienie
świętego papieża Jana Pawła II
16 października 1978 r. kardynał Ka‐
rol Wojtyła został wybrany na papieża
i przyjął imię Jan Paweł II. 22 październi‐
ka (niedziela) 1978 r. odbyła się uroczysta
inauguracja jego pontyfikatu i to ten dzień
wybrano na liturgiczne wspomnienie
Świętego Papieża (†2 kwietnia 2005 r.).
Jego pontyfikat był i jest wielkim darem
dla Kościoła, świata i dla naszej Ojczyzny;
jest też on największym z rodu Polaków!
Obyśmy potrafili korzystać z pozostawio‐
nego przez niego bogatego dziedzictwa du‐
chowego:
poznawać
je,
zgłębiać
i przekazywać dalej, bo jest ono ciągle ak‐
tualne.
Św. Jan Paweł II będąc w Ojczyźnie

NIEDZIELA MISYJNA – „ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY”
Papieżowi Benedyktowi XV (1914-1922), którego pontyfikat przypadł
na lata I wojny światowej szczególnie mocno leżały na sercu sprawy misyj‐
ne, bo ucierpiały one w czasie tak zwanej „wielkiej wojny”. Wyrazem tej pa‐
pieskiej troski był m.in. opublikowany przez Benedykta XV List apostolski
„Maximum illud” 30 listopada 1919 r. Jego następca Pius XI opublikował
Encyklikę „Rerum Ecclesiae” 28 lutego 1926 r. dotyczącą działalności misyj‐
nej w świecie i to ten papież ogłosił przedostatnią niedzielę października
„Dniem Misji Światowej”.
W bogatym nauczaniu Kościoła na temat misji trzeba przypomnieć De‐
kret Soboru Watykańskiego „Ad gentes”– o działalności misyjnej Kościoła
oraz Encyklikę papieża Jana Pawła II „Redemptoris missio” z 7 grudnia
1990 r. – o stałej aktualności posłania misyjnego. Ojciec Święty poucza w tej
Encyklice, że „impuls misyjny należy do wewnętrznej natury życia chrześci‐
jańskiego” i „że misje dotyczą wszystkich chrześcijan, wszystkich diecezji
i parafii, instytucji i organizacji kościelnych”. Wskazuje także papież Jan
Paweł II m.in. na to, że „w dziejach Kościoła rozmach misyjny był zawsze
oznaką żywotności, tak jak jego osłabienie jest oznaką kryzysu wiary”.
A „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana” i „tylko w wierze misje znaj‐
dują zrozumienie i oparcie”.
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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

