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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego w Bazylice Archikatedralnej św.
Jana o godz. 16.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św., której bę‐
dzie przewodniczył Ks. Biskup Michał Janocha.
2. W naszej Bazylice jeszcze dzisiaj Msza św. dla Wspólnoty Żywego Różań‐
ca z racji I niedzieli miesiąca o godz. 16.30 w dolnym kościele. O godz.
18.00 nabożeństwo eucharystyczne. Będziemy modlić się szczególnie
w intencji wszystkich osób realizujących swoje powołanie przez śluby za‐
konne rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Będziemy
również modlić się o nowe święte powołania.
3. W liturgii tygodnia wspomnienia: w środę – św. Agaty, dziewicy i mę‐
czennicy; w czwartek – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy; w so‐
botę – św. Józefiny Bakhity.
4. We wtorek Nowenna do św. Judy Tadeusza o godz. 17.30. O 18.00 Msza
św. w intencji podziękowań i próśb.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek i I piątek miesiąca. Nowenna do
św. Jana Pawła II w czwartek o 17.30. Podczas Mszy św. o 18.00 będzie‐
my się modlić o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
6. Za tydzień, w drugą niedzielę lutego, Msza św. w intencji Ojczyzny
o godz. 19.00.
7. W związku ze zbliżającą się beatyfikacją Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca bieżącego roku w Warszawie,
informujemy, że nasza parafia rozpoczęła już prace związane z upamięt‐
nieniem Prymasa Tysiąclecia, tak bardzo związanego z naszą świątynią,
kaplicą dedykowaną jego osobie. W niedługim czasie zostanie zaprezento‐
wana wizualizacja planowanego projektu. Już dziś zwracamy się z gorącą
prośba o włączenie się w jego realizację. Przy wyjściu z Bazyliki można
zabrać ulotkę z numerem KRS Fundacji Sursum Corda, która wspiera
ważne inwestycje związane z naszą świątynią i parafią.

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

Niedziela, 2 lutego 2020

Święto Ofiarowania Pańskiego
O przeżywanym dzisiaj w liturgii Kościoła wydarzeniu opowiada nam
Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 2,22-40), którą rozważamy w dzisiejsze
święto Ofiarowania Pańskiego, nazywane popularnie świętem Matki Bo‐
skiej Gromnicznej. O bogactwie
treści zawartych w tym obchodzie
liturgicznym może też mówić
określenie tego święta używane
przez
chrześcijański
Wschód:
„Spotkanie Pańskie” (Hypapante
- gr.). Warto też wspomnieć, że
dawniej w niektórych krajach
używano jeszcze innej nazwy na
określenie tego święta: „Oczysz‐
czenie Maryi”, co nawiązywało do
żydowskiego prawa, by kobieta,
która wydała na świat dziecko
mogła potem odzyskać rytualną
czystość. Echem tego była istnie‐
jąca kiedyś w chrześcijaństwie (co
być może pamiętają jeszcze nasze
babcie) praktyka tzw. „wywodu” –
specjalna modlitwa nad matką po
urodzeniu dziecka. Posoborowa
reforma liturgiczna z 1969 r.
słusznie wybrała dla tego święta
nazwę, która figuruje odtąd
w „Mszale Rzymskim”: „Ofiaro‐
wanie Pańskie”. Istotę tego świę‐
ta zwięźle ujmuje prefacja mszalna, którą Kościół tego dnia wysławia Boga:
„Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła do świątyni Twojego Przedwiecznego
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 (oprócz I sobót miesiąca), 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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Syna, a Duch Święty ogłosił przez usta Symeona, że jest On chwałą Twoje‐
go ludu i światłem narodów. My także radujemy się ze spotkania ze Zbawi‐
cielem”. Tak więc nasza uwaga winna koncentrować się na pierwszym
przyjściu Chrystusa do świątyni Jerozolimskiej. Spotkanie Symeona z Dzie‐
ciątkiem Jezus możemy symbolicznie rozumieć jako spotkanie Starego
Przymierza z Nowym. Prawo mojżeszowe głosiło zasadę, że każdy chłopiec
pierworodny należy do Boga. Dlatego trzeba było przedstawić go Panu i do‐
konać symbolicznego wykupienia, składając na ofiarę baranka albo w przy‐
padku ubóstwa parę synogarlic lub młodych gołębi. Maryja z Józefem
postępują wiernie według zwyczaju Prawa, ale to co czynią ma wymiary zu‐
pełnie nowe, bo związane z tajemnicą naszego zbawienia. W osobie Dziecię‐
ca – Zbawiciela Bóg ofiarowuje siebie za zbawienie świata; to ofiarowanie
niejako uprzedza to, czego dokona potem Pan Jezus w swojej zbawczej dla
nas ofierze krzyżowej. Oczekujący wytrwale na przyjście Zbawiciela, poboż‐
ny i sprawiedliwy starzec Symeon prowadzony przez Ducha Świętego przy‐
chodzi do Świątyni, gdy upragniony Mesjasz jest do niej przyniesiony przez
rodziców. Symeon bierze Dziecię na swe ramiona i błogosławi Boga za to
światło na oświecenie wszystkich narodów. Symeon jeszcze głębiej niż pa‐
sterze w czasie Bożego Narodzenia czy składający małemu Jezusowi hołd
Mędrcy ze Wschodu rozpoznaje Zbawcę Wszechświata, Bożego Wysłannika.
Można powiedzieć, że to święto Ofiarowania Pańskiego, po Bożym Narodze‐
niu i uroczystości Objawienia Pańskiego jest nowym objawieniem – teofanią
Słowa, które stało się ciałem. Jest to zarazem spotkanie Zbawiciela z prze‐
szłością – z długim oczekiwaniem ludu Izraela, ale jest to jednocześnie peł‐
ne światła spotkanie z przyszłością – z tymi wszystkimi ludami ziemi,
którym Chrystus ofiarowuje zbawienie. Ma to święto być także okazją dla
każdego z nas, by spotkać się z przychodzącym Chrystusem (por. prefacja
dzisiejszego święta). Rozważając słowa, które Symeon skierował także do
Maryi – o „mieczu, który przeniknie jej duszę” (Łk 2,35) jeden z autorów
(Philippe Rouillard OSB) zauważa, że „może to właśnie wtedy nastąpiło
prawdziwe i straszne „oczyszczenie Maryi”, której imieniem przez kilka
wieków nazywane było to święto”.
Przeżywane przez nas dzisiaj święto Ofiarowania Pańskiego było ob‐
chodzone w Jerozolimie od 386 r., a w VII w. przyjął je ze Wschodu Rzym.
Z tym świętem jest związana procesja ze światłem, jedna z najstarszych
w Kościele. Pierwotnie miała ona charakter pokutny (kiedyś zakładano na
nią fioletowe szaty liturgiczne). Światło symbolizuje Chrystusa i Jego bo‐
skie życie w nas; tego dnia odbywa się podczas liturgii poświęcenie świec,
a modlitwa związana z tym obrzędem wyjaśnia jego sens.
Z kazania św. Sofroniusza, biskupa Jerozolimy (†637 r.): „Idźmy wszy‐
scy na spotkanie Chrystusa. Z ochoczym sercem podążajmy wielbiąc Jego ta‐
jemnice. Niechaj nikogo nie zabraknie na tym spotkaniu, niech każdy niesie
zapaloną świecę. Blask gorejących świec oznacza najpierw Bożą chwałę Te‐
go, który przychodzi, przez którego wszystko jaśnieje (…). Oznacza także
i nade wszystko, że trzeba nam z jasną duszą wyjść na spotkanie Chrystusa
(…) pospieszajmy na przeciw Tego, który jest prawdziwym Światłem”.
Dodajmy, że z racji bogatej symboliki światła nierozłącznie związanej
z tym świętem, nazywano je kiedyś także „festum candelarum” – czyli
„świętem świec” – a to już bliskie naszej tradycyjnej nazwie tego święta:

Święto Ofiarowania Pańskiego

niedziela, 2 lutego 2020

„Matki Boskiej Gromnicznej”. Poświęcone tego dnia w kościele świece z sza‐
cunkiem przechowuje się w domach, by zapalać je podczas modlitwy przy
konających, także podczas burz i nawałnic – stąd ich nazwa „gromnice”.
Bogactwo treści związanych ze świętem Ofiarowania Pańskiego inspi‐
rowało wielu malarzy, poetów, pisarzy, także polskich, czego przykładem
mogą być obrazy: Piotra Stachiewicza i Teodora Axentowicza.
Święto Ofiarowania Pańskiego z ustanowienia Ojca Świętego Jana
Pawła II od 1997 r. jest obchodzone w Kościele także jako „Dzień Życia
Konsekrowanego”. Życie zakonne jest bogactwem i darem dla Kościoła
i „wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego” (Adhortacja „Vita
consecrata”). Istnieją w Kościele różne formy życia konsekrowanego: mnisi,
zakony kontemplacyjne, pustelnicy, zakony czynne – apostolskie, instytuty
świeckie, których członkowie żyjąc w świecie praktykują rady ewangeliczne;
na nowo rozwijają się formy życia konsekrowanego swoimi początkami się‐
gające czasów apostolskich: dziewice konsekrowane, wdowy konsekrowane
i wdowcy konsekrowani. „Dzień Życia Konsekrowanego” niech będzie okazją
do modlitwy za osoby zakonne, zwłaszcza o nowe powołania, także do
wsparcia materialnego, szczególnie zakonów kontemplacyjnych.
Przygotowując się do beatyfikacji Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przybliżamy sobie jego życie i posługę
pasterską. 2 lutego 1949 r. ks. abp Stefan Wyszyński odbył uroczysty ingres
do Katedry Gnieźnieńskiej rozpoczynając posługę prymasowską jako, że ty‐
tuł Prymasa Polski jest powiązany z arcybiskupstwem gnieźnieńskim. Jako
pierwszy otrzymał ten tytuł („Primas Regni”) arcybiskup gnieźnieński Mi‐
kołaj Trąba w 1417 r., będąc przewodniczącym polskiej delegacji na Soborze
w Konstancji (1414-1418); wcześniej był m.in. spowiednikiem króla Włady‐
sława Jagiełły.
W naszej Bazylice Świętego Krzyża rozpoczęły się wstępne prace
w związku z planowanym urządzeniem kaplicy ku czci już wnet bł. ks. kar‐
dynała Stefana Wyszyńskiego.
Kardynał St. Wyszyński: „Bóg rządzi Kościołem. Jeżeli człowiek pamię‐
ta o tym, że obraca się w porządku nadprzyrodzonym, opuszczają go wszyst‐
kie lęki”.
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

