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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

roku aresztowała go policja niemiecka i po wielu etapach osadzono go
w obozie koncentracyjnym w Dachau, gdzie podtrzymywał na duchu więź‐
niów. Na początku 1943 r. zachorował na tyfus i 26 stycznia został zabity
śmiercionośnym zastrzykiem. 14 czerwca 1987 r., podczas pielgrzymki do
Ojczyzny, papież Jan Paweł II zaliczył go do błogosławionych męczenników.
Ten dzień - 14 czerwca jest obchodzony jako „Narodowy dzień pamięci ofiar
niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Fundacja Centrum Życia i Rodziny zaprasza dzisiaj na kolejny „Marsz
dla Życia i Rodziny”. Będzie on okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec
proponowanej, demoralizującej edukacji seksualnej, zagrażającej prawi‐
dłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz podważającej pierwszeństwo
wychowawcze rodziców. Poprzedzi go Msza św. w naszej Bazylice o godz.
10.30 w intencji wszystkich uczestników Marszu, a następnie Marsz
przejdzie spod pomnika Kopernika na Plac Bankowy pod Ratusz.
2. Już dzisiaj informujemy, że 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 Chrzci‐
ciela Mszą św. o godz. 10.00, a następnie przejdzie trasą: Plac Zamkowy,
Krakowskie Przedmieście, Królewska do Placu Piłsudskiego. W związku
z tym zapraszamy już dziś drogich Parafian i wszystkich modlących się
w naszej Bazylice do uczestniczenia 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. Zostały już zakoń‐
czone przygotowania formalne i w najbliższych dniach rozpoczną się pra‐
ce remontowe, które będą wykonywane etapami: I etap – wejście od
ul. Traugutta, II etap – wejście od ul. Świętokrzyskiej. Wszystkie trwają‐
ce prace polecamy modlitwom, życzliwej trosce i ofiarności Drogich Para‐
fian i wszystkich związanych z naszą świątynią.
4. Za tydzień, w niedzielę 16 czerwca gościć będziemy w naszej wspólnocie
przedstawicieli Hospicjum Mokotowskiego, którzy każdego roku zwracają
się do nas z gorącym apelem o wsparcie dla ich podopiecznych.

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. Jana (J 14, 15-16. 23b-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowy‐
wać moje przykazania. Ja zaś będę prosił
Ojca, a innego Parakleta da wam, aby
z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto miłu‐
je, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec
mój umiłuje go i przyjdziemy do niego,
i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie mi‐
łuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich.
a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale
Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam po‐
wiedziałem, przebywając wśród was. A Pa‐
raklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego na‐
uczy i przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedziałem.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Spełnia się obietnica Pana Jezusa od‐
chodzącego do chwały Ojca dana uczniom:
oto posyła im od Ojca obiecanego Ducha
Świętego Pocieszyciela. To przyjście Du‐
cha Świętego na trwających jednomyślnie
na modlitwie uczniów Pana opisał nam
Autor Dziejów Apostolskich w pierwszym
czytaniu mszalnym dzisiejszej uroczysto‐
ści (Dz 2,1-11). Święty Jan Ewangelista
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przekazując nam pouczenia Pana Jezusa o Boskiej Osobie Ducha Świętego
i Jego roli, posługuje się greckim terminem: „parakletos”, który m.in. ozna‐
cza tego, kto jest „przywołany do boku” jakiegoś oskarżonego po to, by tego
oskarżonego bronił. Taką też funkcję spełnia Duch Święty orędujący na
rzecz Chrystusa w sercach Jego uczniów. Przez Niego Pan Jezus jest z nami
na zawsze; Duch Święty Pocieszyciel, który jest zarazem Duchem Prawdy
powadzi nasze dusze do prawdy i daje nam świadectwo o Chrystusie. Duch
Święty zapewni też Kościołowi dalsze zgłębianie prawdy objawionej przez
Jezusa Chrystusa, zwłaszcza tego, co się odnosi do tajemnicy Jego Osoby.
Pozwalając aktualizować Kościołowi to wszystko, co kiedyś powiedział Pan
Jezus, nie da jednak nowego objawienia (por. J 16,12-15).
Apostołowie umocnieni przez Ducha Świętego wychodzą z wieczernika
i pełni mocy odważnie głoszą zbawczą prawdę o Jezusie Chrystusie. Księga
Dziejów Apostolskich opisująca początek i rozwój Chrystusowego Kościoła
jest tak bardzo wyraźnym świadectwem obecności i działania Ducha Świę‐
tego od zarania Kościoła i też dlatego jest nazywana „Ewangelią Ducha
Świętego”. Przez całe wieki, dzisiaj i do skończenia świata Duch Święty bę‐
dzie ożywiał Chrystusowy Kościół. Zesłanie Ducha Świętego – to jednocze‐
śnie moment inauguracji zbawczej misji Kościoła.
Bardzo charakterystycznie pouczał nas o tym przed 40-tu laty papież
Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Ojczyzny, 3 czerwca 1979 r.
w Gnieźnie – w miejscu związanym z początkiem chrześcijaństwa w Polsce,
a także naszej państwowości: „ Kościół przygotowany przez całe życie Chry‐
stusa rodzi się definitywnie, przychodzi na świat jak dziecko, wówczas gdy
Apostołowie otrzymują od Chrystusa Dar Pięćdziesiątnicy – gdy przejmują
od Niego Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego oznacza początek Ko‐
ścioła, który poprzez wszystkie pokolenia ma wprowadzać ludzi: ludzkość –
ludy i narody – do jedności Ciała, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Ze‐
słanie Ducha Świętego oznacza Początek i trwanie tej tajemnicy. Trwanie
bowiem jest stałym powracaniem do Początku”.
Tworzona przez wieki, bardzo bogata jest nauka Kościoła dotycząca
Boskiej Osoby Ducha Świętego i Jego działania; zwłaszcza Ojcowie Kościoła
poświęcali wiele uwagi, by przybliżyć tajemnicę Ducha Świętego. Święty
Bazyli Wielki, biskup (†379 r.) w swoim dziele „O Duchu Świętym” poucza:
„Jest On źródłem uświęcenia i światłem dla umysłu (...) Napełnia wszystko
Swoją mocą, ale udziela się tylko tym, którzy są tego godni, a daje się im nie‐
jednakowo, lecz dostosowuje swe działanie do wielkości ich wiary (...) Duch
Święty jest obecny w każdym, kto jest zdolny Go przyjąć, tak jak gdyby tylko
o niego samego chodziło, a pozostając niezmienny, każdemu daje łaskę jemu
potrzebną. Wszystkim też, którym się udziela, daje się w pełni, na ile tylko
pozwala im ich ograniczona natura. On pozostaje nieograniczony, On kieru‐
je serca ku górze, prowadzi słabych jak za rękę, a postępujących naprzód do‐
skonali. On oświeca tych, którzy są czyści od wszelkiej skazy, a przebywając
z nimi, czyni ich ludźmi duchowymi”.
Dziękujmy Duchowi Świętemu za Jego dary, które otrzymaliśmy w Sa‐
kramencie Bierzmowania i prośmy, aby przynosiły one w naszym życiu ob‐
fite owoce (por. Ga 5,22).
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10 czerwca (poniedziałek) – święto NMP Matki Kościoła
Kiedyś uroczystość Zesłania Ducha Świętego obchodzono jak Paschę
i by była upodobniona do Wielkanocy, od VI w. obchodzono ją z oktawą; tak
było do zmiany wprowadzonej przez posoborowy kalendarz liturgiczny.
Obecnie (w Polsce od 1971 r.), w dawne drugie święto Zielonych Świąt (to
ludowa nazwa uroczystości Zesłania Ducha Świętego) obchodzi się święto
NMP Matki Kościoła. Ten maryjny tytuł wiąże się ze szczególnym zada‐
niem Maryi wobec Wcielonego Syna Bożego, a także wobec tego ciała, któ‐
rym jest Chrystusowy Kościół. Uroczyście proklamował „NMP jako Matkę
Kościoła tj. jako Matkę całego Ludu Bożego, zarówno wiernych jak ich pa‐
sterzy” papież Paweł VI na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II,
21 listopada 1964 r. Episkopat polski postarał się o wprowadzenie w na‐
szym kraju święta NMP Matki Kościoła i tak jest od 1971 r. Decyzją papie‐
ża Franciszka, od ubiegłego roku na całym świecie w obrządku łacińskim
obchodzi się „liturgiczne wspomnienie Maryi Matki Kościoła”.
13 czerwca (czwartek) – święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Wprowadzenie tego święta zaproponował papież Benedykt XVI i obcho‐
dzi się je we czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli na ty‐
dzień przed Bożym Ciałem. Po raz pierwszy było ono obchodzone w Polsce
w 2013 r. Celem tego nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości
kapłaństwa samego Chrystusa; ma to być także okazja do modlitwy o świę‐
tość kapłanów. Jezusa Chrystusa nazywamy Najwyższym i Wiecznym Ka‐
płanem, gdyż Jego ofiara jest jedyna – niesie nam uświęcenie i zbawienie.
Jak głosi prefacja mszalna tego święta: „Chrystus w swojej miłości dla braci
wybiera ludzi, którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej
służbie. W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi (…)
Otaczają oni miłością Twój lud święty, karmią go słowem i umacniają sa‐
kramentami”.
14 czerwca (piątek) – wspomnienie bł. bpa Michała
Kozala (1893-1943), męczennika
Był biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. W listopadzie 1939
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