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Uroczystość Trójcy Świętej

w naszej polskiej religijnej tradycji.
W związku z ustanowieniem uroczystości Bożego Ciała, od XIII w. po‐
jawiały się monstrancje (łac. monstrare – pokazywać). Są to artystycznie
wykonane, zwykle bogato zdobione przedmioty służące do wystawiania Naj‐
świętszego Sakramentu i do procesji eucharystycznych. W Bazylice Święte‐
go Krzyża w Warszawie znajduje się pochodząca z połowy XVIII w.
monstrancja, która świadczy o wielkich tradycjach cechu złotników tego
okresu. Jest wykonana ze srebra, grubo złocona i ozdobiona licznymi klej‐
notami. W czasie II wojny światowej została częściowo zniszczona,
a w ostatnich tygodniach br. ukończono jej pieczołowitą, ostateczną renowa‐
cję!
Dzieciom i młodzieży, a także nauczycielem, katechetom, którzy zakoń‐
czyli już rok szkolny, życzymy dobrego, bezpiecznego wypoczynku wakacyj‐
nego, przeżywanego z Bogiem!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Gościmy dziś w naszej wspólnocie przedstawicieli Hospicjum Mokotow‐
skiego, którzy każdego roku zwracają się do nas z gorącym apelem
o wsparcie dla ich podopiecznych.
2. W czwartek, 20 czerwca br., przejdzie, jak co roku, ulicami Warszawy
centralna procesja Bożego Ciała. Uroczystość, wzorem poprzednich lat,
rozpocznie się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela Mszą św. o godz.
10.00, a następnie przejdzie trasą: Plac Zamkowy, Krakowskie Przed‐
mieście, Królewska do Placu Piłsudskiego. W związku z tym zapraszamy
drogich Parafian i wszystkich modlących się w naszej Bazylice do uczest‐
niczenia w procesji centralnej.
3. Z prac remontowych: informujemy, iż nasza parafia otrzymała z Mini‐
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie na realiza‐
cję trzeciego etapu prac konserwatorsko – budowlanych, tzn. remont
schodów wejściowych od Krakowskiego Przedmieścia. W ubiegłym tygo‐
dniu rozpoczęły sie prace remontowe, które będą wykonywane etapami:
I etap – wejście od ul. Traugutta, II etap – wejście od ul. Świętokrzyskiej.
Wszystkie trwające prace polecamy modlitwom, życzliwej trosce i ofiar‐
ności Drogich Parafian i wszystkich związanych z naszą świątynią.
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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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Wyróżniającą cechą wiary chrześcijańskiej jest wiara w jednego Boga
w trzech osobach. Daje się temu wyraz w formułach: Trójjedyny Bóg albo
Bóg w Trójcy Jedyny, które
podkreślają zarówno równość
i jedność trzech Osób Boskich,
jak i ich różność. Trzeba czu‐
wać, by zachować właściwy
kształt tej wiary w Trójjedyne‐
go Boga, aby nie przerodziła się
ona w wiarę w trzech bogów.
Trzema Osobami jednego Boga
są: Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg
Duch Święty. Tajemnica Trójcy
Przenajświętszej, która jest
centralną tajemnicą naszej
wiary i życia chrześcijańskiego
została objawiona przez Jezusa
Chrystusa i jest źródłem pozo‐
stałych tajemnic wiary. Jako
chrześcijanie
jesteśmy
ochrzczeni w imię Ojca i Syna
i Ducha Świętego. Objawiona
w Nowym Testamencie tajem‐
nica Trójcy Przenajświętszej od
pierwszych wieków Kościoła
była troskliwie zachowywana
i wiernie przekazywana. Znaj‐
dowało
to
odzwierciedlenie
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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w formułowanych „symbolach wiary” („Credo”), w nauczaniu teologii i w ży‐
ciu liturgicznym. Wyrazem tego są teksty modlitewne: „Chwała Ojcu i Sy‐
nowi i Duchowi Świętemu, jak była (...)” – to tzw. „doksologia
mała” (doksologia – to formuła modlitewnego, uroczystego uwielbienia Bo‐
ga) i hymn mszalny „Chwała na wysokości Bogu” – to tzw. „doksologia
większa”. Świadczą o tym także obrzędy sakramentalne i najstarsze modli‐
twy eucharystyczne. Począwszy od IV w. próbowano przedstawiać Trójcę
Przenajświętszą w sztuce, ale czyniono to zawsze na sposób antropomorficz‐
ny – czyli ludzki. W XII wieku w Irlandii powstał obraz przedstawiający Bo‐
ga Ojca, Syna i Ducha Świętego w postaci gołębicy – tzw. „tron łaski”; to
częsty motyw w kompozycji nastawy ołtarzowej – tak jest też w ołtarzu
głównym w naszej bazylice. W kościele wschodnim, w ikonach przedstawia
się Trójcę Przenajświętszą pod postacią trzech aniołów; najsłynniejszą jest
ikona Andrzeja Rublowa (†1430 r.). Myśl o ustanowieniu specjalnej uroczy‐
stości ku czci Trójcy Przenajświętszej pojawiła się w X wieku, w środowisku
benedyktyńskim. Od 1334 r. z ustanowienia papieża Jana XXII, jest ta uro‐
czystość obchodzona w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego i stanowi swo‐
isty końcowy akord uwielbienia Boga za przeżywane w okresie
wielkanocnym dzieło zbawcze, które dokonał Ojciec przez Syna w Duchu
Świętym.
Miniona niedziela Zesłania Ducha Świętego zakończyła liturgiczny
okres wielkanocny i obecnie jesteśmy w okresie zwykłym w ciągu roku
(w jego drugiej części, która potrwa do soboty przed pierwszą niedzielą Ad‐
wentu). W okresie zwykłym „nie obchodzi się żadnej tajemnicy Chrystusa,
lecz wspomina się misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedzielę
używa się w tym czasie szat liturgicznych w kolorze zielonym.
17 czerwca (poniedziałek) – wspomnienie
św. Brata Alberta Chmielowskiego (1845-1916)
Wziął udział w powstaniu styczniowym,
w którym stracił nogę. Po ukończeniu stu‐
diów malarskich rozpoczął pracę artystycz‐
ną. W pełni sił twórczych porzucił malarstwo
i oddał się służbie ubogim; założył Zgroma‐
dzenia Braci i Sióstr Posługujących Ubogim.
Postać św. Brata Alberta odegrała znaczącą
rolę na drodze powołania młodego Karola
Wojtyły, o czym napisał już potem jako pa‐
pież w autobiograficznej książce pod tytułem
„Dar i tajemnica”, z okazji 50 rocznicy swo‐
ich święceń kapłańskich: „W dziejach pol‐
skiej duchowości św. Brat Albert posiada
wyjątkowe miejsce. Dla mnie jego postać
miała znaczenie decydujące, ponieważ
w okresie mojego własnego odchodzenia od
sztuki, od literatury i od teatru, znalazłem
w nim szczególne duchowe oparcie i wzór ra‐
dykalnego wyboru drogi powołania. Jedną
z największych moich radości jest to, że mo‐
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głem już jako papież wynieść krakowskiego biedaczynę w szarym habicie do
chwały ołtarzy, naprzód poprzez beatyfikację w czasie podróży do Polski
w 1983 roku, na Błoniach Krakowskich, a z kolei poprzez kanonizację
w Rzymie pamiętnego roku 1989. Wielu autorów utrwaliło w polskiej litera‐
turze postać Brata Alberta. Zasługuje na wspomnienie, prócz wielu utworów
artystycznych, powieści, dramatów monografia jemu poświęcona, a napisana
przez ks. Konstantego Michalskiego [misjonarz św. Wincentego a Paulo, wy‐
bitny filozof, profesor UJ w Krakowie - od red.]. Również i ja, jako młody
kapłan, w okresie wikariatu u św. Floriana w Krakowie, poświęciłem mu
utwór dramatyczny zatytułowany „Brat naszego Boga”, spłacając w ten spo‐
sób szczególny dług wdzięczności, jaki wobec niego zaciągnąłem”.
20 czerwca (czwartek) – Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
Dniem poświęconym szczególnej czci
Eucharystii od najdawniejszych czasów był
w Kościele Wielki Czwartek, jako wspo‐
mnienie jej ustanowienia. Z czasem zrodzi‐
ła się duchowa potrzeba na poświęcenie tej
tajemnicy oddzielnego święta. Do jego usta‐
nowienia przyczyniły się objawienia, któ‐
rych
dostąpiła
przeorysza
klasztoru
augustianek z Mont Cornillon – bł. Julian‐
na (†1258 r.). Papież Urban IV w 1264 ro‐
ku rozszerzył obchód tej uroczystości na
cały Kościół. Powszechnie uważa się, że au‐
torem pięknych tekstów liturgicznych
o Najświętszym Sakramencie jest wielki
teolog i filozof – św. Tomasz z Akwinu.
Uroczysty obchód tego święta jest złączony
z procesją do czterech ołtarzy, przy których
odczytuje się urywki Ewangelii i udziela się
błogosławieństwa Najświętszym Sakra‐
mentem. Na uwagę zasługują bogate w tre‐
ści pieśni eucharystyczne, które mamy
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

