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komentarzem do tych wszystkich ostatnich słów Pana Jezusa będzie orato‐
rium F.J. Haydna pt. „Siedem ostatnich słów Chrystusa”, które będzie wy‐
konane też tego dnia o godz. 19:30.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W II niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i So‐
lidarności z Misjonarzami. Z tej okazji gościmy w naszej wspólnocie
ks. Stefana Zająca. Dzieło Ewangelizacji świata powierzamy modlitwom
i ofiarności wiernych. Ofiary na ten cel można składać w zakrystii, można
tam również nabyć książkę. Całkowity dochód z jej sprzedaży przezna‐
czony jest na wsparcie misji. Przypominamy również, iż możemy wspie‐
rać misjonarzy zamawiając Msze św. w dowolnych intencjach własnych,
które misjonarze odprawią w miejscu pełnionej posługi w dowolnym ter‐
minie. Zachęcamy do tej formy wspierania dzieł misyjnych.
2. Dzisiaj jeszcze w naszej Bazylice: o godz. 17.00 koncert pasyjny. Wystąpi
Chór Sonus Innumerabiles pod dyrekcją Artura Backiela; o godz. 18.00
Gorzkie Żale. Kazanie pasyjne głosi w tym roku ks. prof. Tadeusz Guz.
3. W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej: dla dzieci o godz. 17.00, dla do‐
rosłych o godz. 9.30 i 18.30, dla młodzieży i studentów o 19.30.
4. Przypominamy o modlitwie w Wielkopostnych Kościołach Stacyjnych.
Szczegółowy terminarz oraz program dnia modlitwy umieszczone są
w gablocie przy wyjściu z Bazyliki. Nasza świątynia będzie kościołem
stacyjnym 31 marca, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu.
5. W niedzielę 24 marca odbędzie się w Warszawie Narodowy Marsz Życia.
Marsz rozpocznie się o godz. 13.30 na Placu Zamkowym, a następnie uda
się na Plac Trzech Krzyży. W imieniu organizatorów zachęcamy wszyst‐
kich, którym leży na sercu dobro rodziny, do wzięcia udziału i powiedze‐
nia TAK dla życia, TAK dla rodziny i TAK dla zdrowego wychowania
dzieci.
6. W przyszłą niedzielę, w ramach koncertów pasyjnych wystąpi Chór na‐
szej Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pod dyrekcją Emilii Melon.
7. Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo kwestuje dziś na
rzecz osób najbardziej potrzebujących w naszej parafii. Zebrane środki
będą przeznaczone m. in. na zakup leków, artykułów spożywczych oraz
na działalność Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, który
działa codziennie od poniedziałku do piątku.
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Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 9, 28b-36)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się mo‐
dlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało
się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz
i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał do‐
pełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy
się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy
oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu, dobrze, że tu jeste‐
śmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił
się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się
głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy odezwał się
ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym
czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Corocznie nasza wielkopostna droga do radościci ze Zmartwychwstania
Pańskiego, prowadząc nas przez Kalwaryjskie Wzgórze, wiedzie nas wcze‐
śniej przez Górę Przemienienia Pana. Światło z Taboru ma towarzyszyć
nam, byśmy nie zagubili się na drodze naśladowania Chrystusa dźwigające‐
go krzyż, z tej drogi nie zeszli, tracąc nadzieję, ale wytrwali przy Panu Je‐
zusie w godzinie próby, którą i nam trzeba przeżyć. Ewangelia
o Przemienieniu Pańskim rozważana zawsze w drugą niedzielę czterdzie‐
stodniowego okresu przygotowania do Świąt Paschalnych jest bogata w tre‐
ści dotyczące samego Chrystusa, a także nas – Jego uczniów i naśladowców.
Pan Jezus wobec wybranych Apostołów objawia zapewne jakąś tylko część
Swojego bóstwa. Tymi wybranymi są: Piotr, który miał potem umacniać in‐
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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nych w wierze i być pasterzem owczarni Chrystusowej, Apostoł Jakub –
pierwszy z Dwunastu, który poniesie śmierć męczeńską, jako wyznawca
Chrystusa i Jan – umiłowany uczeń Pański, który dożył sędziwej starości,
by świadczyć o Zmartwychwstaniu Pana, który bezgranicznie nas umiłował.
Dla Apostołów doświadczenie Przemienienia Pańskiego miało być utwier‐
dzeniem, że Ten, z którym związali swoje życie jest Wybranym Synem Ojca,
którego mają słuchać, bo w pełni oobjawia im Boga żywego i prawdziwego.
To wydarzenie miało być też dla nich przedsmakiem ich ostatecznego prze‐
znaczenia, jakim jest niebo, a więc przebywanie z Chrystusem w Jego
chwale. Znamienne słowa kieruje Piotr Apostoł do Pana Jezusa: „Mistrzu,
dobrze, że tu jesteśmy”. Pewnego dnia również i my osiągniemy swoje prze‐
znaczenie – chwałę nieba, gdzie zostaniemy przemienieni Bożą mocą na po‐
dobieństwo Chrystusa. „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie…
wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa”, który „przekształci nasze ciało poni‐
żone w podobne do swego chwalebnego ciała…” (Flp 3,20) – to słowa z dru‐
giego czytania mszalnego tej niedzieli, które tak wyraźnie wiążą się
z tajemnicą Przemienienia Pańskiego ukazaną w dzisiejszej Ewangelii.
Pozwólmy Chrystusowi, aby Jego światło i łaska przemieniały nas już
teraz, na drodze wiary, abyśmy z Panem mogli być kiedyś na wieki.
Nerses Sznorhali (1102-1173), katolikos Armenii, czczony tam jako
święty; jego marzeniem było doprowadzenie do jedności kościoła: „Ty, który
swoim uczniom na górze objawiłeś swoje bóstwo, i który pokazałeś im nie‐
wysłowioną chwałę Ojca, pełną blasku przed ich oczyma, oczyść także mój
ciemny umysł i me zmysły pełne mroku, abym gdy w końcu nadejdzie chwi‐
la Twego przyjścia, mógł się nacieszyć Twoją boską chwałą”.
19 marca – uroczystość św. Józefa, Oblu‐
bieńca NMP
Początki kultu św. Józefa sięgają VII w.
Do dalszego rozwoju kultu Oblubieńca NMP
przyczynili się franciszkanie. Papież Grzegorz
XV (†1623 r.) ustanowił święto św. Józefa jako
święto obowiązkowe. Papież Pius X zatwierdził
specjalną litanię do św. Józefa, a papież Jan
XXIII umieścił imię św. Józefa w tzw. kanonie
rzymskim (obecnie I Modlitwa Eucharystycz‐
na). Papież Jan Paweł II w 1989 r. ogłosił spe‐
cjalną adhortację poświęconą „Opiekunowi
Zbawiciela” – „Redemptoris custos”. Papież
Franciszek w 2013 r. polecił wymieniać imię
św. Józefa we wszystkich modlitwach euchary‐
stycznych. W Polsce, w szczególny sposób św.
Józef jest czczony w Kaliszu, w sanktuarium
Jemu poświęconym.

GORZKIE ŻALE W WIELKIM POŚCIE
Tradycyjnie, we wszystkie niedziele Wielkiego Postu gromadzimy się
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licznie na nabożeństwach Gorzkich żali, które w naszej bazylice są odpra‐
wiane o godz. 18, w uroczystej oprawie, bo to przecież właśnie w tej świąty‐
ni 13 marca 1707 r. zostały odprawione po raz pierwszy, była to wówczas
pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Nabożeństwo to wyrasta z głębokiego
nurtu pobożności pasyjnej, który obok nurtu pobożności maryjnej od wieków
charakteryzował polską religijność. Twórcą tego nabożeństwa jest misjo‐
narz – ks. Wawrzyniec Benik CM (†1720 r.), który był opiekunem żywo
działającego Bractwa św. Rocha, funkcjonującego w parafii świętokrzyskiej.
Członkowie tego bractwa początkowo odprawiali to nabożeństwo codziennie.
Gorzkie żale – to wyśpiewana Męka Pańska, wierna przekazowi biblijnemu.
Słusznie zauważono, że tak naprawdę Gorzkie żale „zaczynają istnieć pod‐
czas ich odprawiania”. Nabożeństwo to składa się z trzech części i sprawo‐
wane jest przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, który jest żywą
pamiątką zbawczej dla nas Męki i Śmierci krzyżowej Pana Jezusa oraz Je‐
go Zmartwychwstania. Integralną częścią Gorzkich żali jest kazanie pasyj‐
ne – a więc rozważanie Męki Pańskiej, która ma być też swoistym
zwierciadłem, w którym każdy z nas ma zobaczyć siebie i swoje życie.
W okresie międzywojennym w Gorzkich żalach odprawianych w kościele
Świętego Krzyża, z podziwem dla tego nabożeństwa uczestniczył nuncjusz
apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. W niedziele Wielkiego
Postu – jak wspomina papieski sekretarz, obecny arcybiskup lwowski Mie‐
czysław Mokrzycki – papież Jan Paweł II ze swoimi najbliższymi polskimi
współpracownikami śpiewali Gorzkie żale w Watykanie.
W tym roku kazania pasyjne w naszej świątyni głosi ks. prof. Tadeusz
Guz. W swoich rozważaniach kaznodzieja skupia się wokół siedmiu ostat‐
nich słów Pana Jezusa wypowiedzianych przez Zbawiciela na krzyżu; przy‐
pomnijmy je w tradycyjnej kolejności: 1. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą
co czynią” (Łk 23,34); 2. „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze mną będziesz
w raju” (Łk 23,43); 3. „Niewiasto, oto syn Twój” – „Oto Matka twoja” (J
19,26n.); 4. „Boże mój, Boże mój czemuś Mnie opuścił” (Mt 27,46); 5. „Pra‐
gnę” (J 19,28); 6. „Wykonało się” (J 19,30); 7. „Ojcze, w Twoje ręce powie‐
rzam ducha mojego” (Łk 23,46).
W sześć kolejnych niedziel Wielkiego Postu będą rozważane słowa-zda‐
nia wypowiedziane przez Pana Jezusa w czasie Jego agonii na krzyżu.
Ostatnie - siódme – będzie rozważane w Wielką Środę – tj. 17 kwietnia pod‐
czas Mszy świętej o godz. 18. Swego rodzaju artystycznym – muzycznym
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

