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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym, w ramach wielkopostnego czuwania Archidiecezji
Warszawskiej, nasza Bazylika jest kościołem stacyjnym. Z tej okazji
od godz. 14.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu; o 15.00 – Ko‐
ronka do Miłosierdzia Bożego; o 17.00 – koncert pieśni pasyjnych. Wystą‐
pi Chór Cantanti pod dyrekcją Michała Sergiusza Mierzejewskiego;
o godz. 18.00 Gorzkie Żale. Kazania pasyjne głosi ks. prof. Tadeusz Guz;
o 20.00 – ostatnia Msza św. Nasze czuwanie zakończymy Apelem Jasno‐
górskim.
2. We wtorek, 2 kwietnia, w 14. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła
II, na Placu Piłsudskiego o godz. 21.00 rozpocznie się czuwanie modlitew‐
ne, organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II. W spotkaniu bę‐
dzie uczestniczył Ks. Kard. Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita
Warszawski. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału i wspólnej
modlitwy.
3. W sobotę, 6 kwietnia o godz. 13.30, ulicami Warszawy przejdzie Droga
Krzyżowa, ofiarowana za chrześcijan prześladowanych na całym świecie,
organizowana przez Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej w Ar‐
chidiecezji Warszawskiej. Uczestnicy tej Drogi Krzyżowej udadzą się
z kościoła św. Klemensa na Woli (ul. Karolkowa 49) do grobu bł. ks. Je‐
rzego Popiełuszki, przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
4. W przyszłą niedzielę, 7 kwietnia, na wszystkich Mszach św. rozpocznie‐
my rekolekcje wielkopostne dla parafian i wiernych związanych z naszą
świątynią. Rekolekcje poprowadzi nasz współbrat misjonarz, ks. Paweł
Rycyk. Zachęcamy również do wcześniejszego skorzystania z sakramentu
pojednania, aby spowiedzi świętej nie odkładać na Wielki Tydzień,
a zwłaszcza Triduum Paschalne.
5. Również w przyszłą niedzielę zapraszamy, w imieniu organizatorów, do
uczestnictwa w 14. Marszu Świętości Życia. Przejdzie on Krakowskim
Przedmieściem do naszej Bazyliki pod hasłem „Tato to ja”. Poprzedzi go
Msza św. w Archikatedrze Warszawskiej o godz. 11.00. Przy Kolumnie
Zygmunta od godz. 12.00 rozpocznie się akcja „Pielucha dla Malucha”,
podczas której zbierane będą pampersy i środki higieny dla niemowląt
z Domu Samotnej Matki w Chyliczkach.
6. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca wraz
z odpowiednimi nabożeństwami.
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Jesteśmy w połowie okresu 40-dniowego przygotowania do uroczystego
obchodu tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego i stąd też ta czwarta nie‐
dziela Wielkiego Postu ma swój specyficzny klimat duchowy – jest nazywa‐
na niedzielą „Letare”, czyli „niedzielą radości” – od pierwszych słów
antyfony na rozpoczęcie liturgii mszalnej: „Raduj się Jerozolimo”. Zewnętrz‐
nym symbolem tej radości są różowe szaty liturgiczne. Kolor ten łączy w so‐
bie wielkopostny fiolet – znak pokuty i umartwienia z kolorem białym symbolizującym radość wielkanocną, która się do nas coraz bardziej przy‐
bliża.
Bazylika Świętego Krzyża w ramach tegorocznej warszawskiej, wielko‐
postnej liturgii stacyjnej jest dzisiaj kościołem stacyjnym. Praktyka wielko‐
postnej liturgii stacyjnej narodziła się w pierwszych wiekach kościoła
w Rzymie. W poszczególne dni Wielkiego Postu wierni procesjonalnie uda‐
wali się do wyznaczonego kościoła, w którym zgromadzeniu liturgicznemu
zwykle przewodniczył papież. Liturgia ta była wyrazem wspólnotowego
przeżywania Wielkiego Postu, a także umacniała jedność wiernych z Bisku‐
pem Rzymu. Miała ona też związek z kultem męczenników, a w Wiecznym
Mieście w wielu świątyniach były złożone ich relikwie. Tę rzymską tradycję
podejmowało potem wiele innych miast, a obecnie zgodnie z zaleceniem Ko‐
ścioła wracamy do tego zwyczaju w odpowiednio przystosowanej formie, bo
daje on możliwość pogłębionego przeżywania Wielkiego Postu. Od 2015 r.
w wyznaczonych kościołach obu diecezji warszawskich, od środy popielcowej
do Niedzieli Palmowej każdego dnia możemy uczestniczyć w liturgii stacyj‐
nej Wielkiego Postu.

KOMENTARZ DO EWANGELII (ŁK 15, 1-3.11-32)
Ewangelia tej radosnej niedzieli wielkopostnej to przekazana nam
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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przez Ewangelistę Łukasza, określanego mianem „piewcy łaskawości Chry‐
stusa” (Dante) Jezusowa przypowieść o „synu marnotrawnym”. W ten zwy‐
kle powszechnie znany tekst ewangeliczny chciejmy wniknąć ze świeżością
ducha, bo zwłaszcza w Wielkim Poście ta Jezusowa przypowieść chce być
dla nas szczególnym światłem na drodze naszego nawrócenia, na drodze na‐
szego powrotu do domu Ojca. Tradycyjny tytuł tej przypowieści określa ją
jako przypowieść o „synu mar‐
notrawnym”, ale ten fragment
Ewangelii właściwiej byłoby
zatytułować jako „przypowieść
o miłosiernym ojcu i marno‐
trawnych synach”, bo w cen‐
trum tego, co mówi Pan Jezus
jest ojciec, który jest obrazem
samego Boga „bogatego w mi‐
łosierdzie”. I kiedy ojcu z przy‐
powieści
odnajduje
się
marnotrawny syn, który skru‐
szony wraca do ojcowskiego
domu, to w pewnym sensie gu‐
bi się drugi – starszy syn, któ‐
ry nie rozumie tak hojnego
ojcowskiego przebaczenia. Oj‐
ciec w swojej miłości przygar‐
nia do siebie i jednego,
i drugiego syna. Jak wskazał
nam w swoim nauczaniu pa‐
pież Jan Paweł II, każdy z nas
jest w pewnej mierze podobny
do jednego i drugiego syna,
i
potrzebuje
przemiany
(por. Adhortacja Reconciliatio
et Paenitentia – „O pokucie
i pojednaniu”). Syn marnotrawny był niewolnikiem swoich namiętności, nie
liczył się z ojcem i rodziną, wzgardził domem ojcowskim. Jego brat, chociaż
przebywał w „domu ojca” był pełen zazdrości, rozgoryczenia i gniewu. Pre‐
zentował niezdrową postawę względem ojca, bo uważał się za sługę, który
oczekuje zapłaty, a zapomniał, że jest synem i że to co należy do ojca, to
także i do niego. Miłość ojcowska wobec syna marnotrawnego wyprzedza je‐
go nawrócenie, jest miłością przebaczającą, nieodwołalną. Gdyby syn mar‐
notrawny nie wrócił – marnie by zginął. Ojciec pierwszy wychodzi mu na
spotkanie, bo też z nadzieją czekał na jego powrót i teraz pragnie, by wśród
wszystkich domowników zapanowała radość. Tej ojcowskiej miłości, która
nie zna granic nie mógł zrozumieć drugi syn. Ta przypowieść tak wymownie
ukazująca nam miłosiernego Boga, jest też nazywana „Ewangelią w Ewan‐
gelii”, bo niesie nam ona rzeczywiście, z wielką siłą przesłanie o naszym Bo‐
gu, który pragnie naszego ocalenia – naszego zbawienia. Jego miłosierna
miłość przerasta nasze zasługi i jest nieskończenie większa od naszych win.
A Bóg mimo naszej ludzkiej przewrotności pozostaje zawsze wierny w miło‐
ści! Obyśmy tylko chcieli wracać z naszych życiowych manowców ze szcze‐
rym żalem i skruszonym sercem do domu Ojca, który na nas zawsze
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oczekuje z „nową szatą” i przyjmuje jak synów!
2 Kor 5,20: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem”.
„Tylko nasze nawrócenie nawróci świat” – ks. Jan Twardowski.
2 kwietnia (wtorek) – 14-ta rocznica śmierci
św. Jana Pawła II († 2005 r.)
Dziękujemy Bożej Opatrzności za Świętego Papieża, który był wielkim
darem dla Kościoła i świata; tak wiele i nasza Ojczyzna zawdzięcza temu
Papieżowi, który wyszedł z polskiej ziemi! Ostatnią wielką katechezą Jana
Pawła II dla Kościoła i świata było Jego umieranie – odejście do domu Ojca
Niebieskiego. Wracajmy do nauczania Jana Pawła II, zgłębiajmy to tak bo‐
gate i cenne dziedzictwo, strzeżmy, by go nie wypaczano i starajmy się
z niego korzystać, bo stanowi ono wielką pomoc na drodze naszej wiary.
Święty Papież z całkowitym oddaniem służył Kościołowi i światu modlitwą,
cierpieniem, nauczaniem; inaczej by wyglądał dzisiaj świat i Europa, gdyby
były przyjmowane Jego wskazania.

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

