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powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyj
muje każdego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami (...)” (Encyklika o Eucharystii).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj kolejny raz w naszej Bazylice będzie miała miejsce Inwestytura Orderu Świę
tego Stanisława. Rozpocznie ją uroczysta Msza św. o godz. 13 pod przewodnictwem
ks. bp. Antoniego Pacyfika Dydycza, z udziałem Wielkiej Narodowej Kapituły Orde
ru Świętego Stanisława w Polsce. Po Mszy św. odbędzie się ceremonia nadania orde
rów.
2. Także dzisiaj o godz. 18 – Nabożeństwo Majowe. W tygodniu nabożeństwo to odpra
wiamy o godz. 9.30 i 18.30. Zapraszamy do licznego udziału. O godz. 19 Msza
św. w intencji Ojczyzny z racji drugiej niedzieli miesiąca.
3. W liturgii tygodnia: w poniedziałek – święto św. Macieja, Apostoła; w środę 16 maja –
uroczystość św. Andrzeja Boboli. Główne obchody będą miały miejsce w Sanktu
arium św. Andrzeja Boboli w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61. Uroczystej Mszy
św. o godz. 18 będzie przewodniczył ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostol
ski w Polsce.
4. W środę zapraszamy na kolejny – ostatni w tym roku akademickim, wykład w ra
mach Szkoły Cnót Obywatelskich, działającej przy ołtarzu Ojczyzny. Wykład pt. „Eu
ropa i Indie: bliźniaczo różne cywilizacje. Co wynika z ich porównania?”, wygłosi
Maria Krzysztof Byrski – indolog, profesor nauk humanistycznych, Ambasador RP
w Indiach 19931996. Początek o godz. 19 w sali św. Rocha. Wcześniej o godz. 18 –
Msza św. w int. beatyfikacji sługi bożego Roberta Schumana.
5. Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego zaprasza na Noc Otwartą Domu
Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej 17/19. Wydarzenie organizowane
podczas Nocy Muzeów rozpocznie się 19 maja br. o godz. 18, a zakończy o 24.
6. W najbliższą sobotę 19 maja w kościele seminaryjnym pw. Nawrócenia św. Pawła
Apostoła w Krakowie dwóch diakonów naszego misjonarskiego seminarium
przyjmie święcenia kapłańskie, a jeden alumn piątego roku przyjmie święcenia
diakonatu. Kandydatów do święceń oraz wszystkich kleryków i formatorów pole
camy modlitwie drogich parafian i wszystkich modlących się w naszej bazylice.
7. W niedzielę 20 maja br., w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, odbędzie się
koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej. Koronacji dokona ks. kard.
Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski podczas Mszy św. o godz. 17.
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Z Ewangelii św. Marka (Mk 16, 1520)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powie
dział do nich: Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy
i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towa
rzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje
złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do
nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli
i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdzia
łał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które
jej towarzyszyły.

Ewangelia przeżywanej uroczystości Wniebo
wstąpienia Pańskiego to fragment epilogu
Ewangelii wg św. Marka. W zakończeniu spi
sanej przez siebie Ewangelii św. Marek zawarł
streszczenie objawień Zmartwychwstałego Pana różnym osobom. Ostatnie zjawienie
się Zmartwychwstałego Jezusa jest bardzo szczególne, bo przekazuje On uczniom po
słannictwo głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Jednocześnie zapewnia Zbawi
ciel swoją obecność tym, których posyła w świat, by nieśli zbawcze orędzie: będzie
„współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami”, które będą towarzyszyły głosze
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)

niedziela, 13 maja 2018

VII Niedziela Wielkanocy  Wniebowstąpienie Pańskie

niu Ewangelii. Swego rodzaju uzupełnieniem krótkiego ewangelicznego stwierdzenia,
że po „rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”
jest to, co znajdujemy na początku Księgi Dziejów Apostolskich – a to pierwsze czyta
nie dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego. Autorem tej Księgi opisują
cej nam początek i rozwój Chrystusowego Kościoła jest św. Łukasz. Zgodnie
z ówczesnym zwyczajem, Łukasz zwraca się na początku tej księgi do postaci fikcyjnej
– Teofila, imię to znaczy „przyjaciel Boga”. Księga Dziejów Apostolskich stanowi kon
tynuację Ewangelii. W prologu natchniony Autor opisuje nam dzień Wniebowstąpie
nia Pana Jezusa, który nastąpił po czterdziestu dniach od Jego Zmartwychwstania.
Zmartwychwstały Pan pokazuje uczniom, że Jego prawdziwe miejsce jest w chwale
Bożej. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Jego intronizacja – jest wyrażona symbola
mi: nieba, obłoku, posłania aniołów. Ten, który odtąd przebywa w chwale Ojca kiedyś
powróci w swojej chwale na ziemię, a tymczasem Kościół ma zadanie do spełnienia 
głoszenie Chrystusowej Ewangelii i dawanie świadectwa o Zbawicielu. Istnieje cią
głość pomiędzy Wniebowstąpieniem Pana Jezusa a misją Apostołów posłanych przez
Pana.
Tajemnica Wniebowstąpienia Pana Jezusa jest ukoronowaniem Jego Zmar
twychwstania – człowieczeństwo Zbawiciela otrzymuje najwyższą chwałę w nagrodę
za doskonałe posłuszeństwo wobec Ojca Niebieskiego. Ta zbawcza tajemnica niesie
nam wiele światła na drogę naszego pielgrzymowania wiary do wiecznej ojczyzny.
W prefacji o Wniebowstąpieniu Pańskim Kościół modli się m.in. takimi słowami: „Pan
Jezus, Zwycięzca grzechu i śmierci... wstępując do nieba, nie porzucił nas w ludzkiej
niedoli, lecz jako nasza Głowa wyprzedził nas do niebieskiej ojczyzny, aby umocnić
naszą nadzieję, że jako członki Mistycznego Ciała również tam wejdziemy”. Każdy
z nas, każdy chrześcijanin, który poprzez sakrament chrztu świętego ma udział
w Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa, jest wezwany, by szukać „tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Ojca” (por. Kol 3,1).
Tradycyjnie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego jest obchodzona 40 dni po
Zmartwychwstaniu Pana – a więc w czwartek szóstego tygodnia wielkanocnego. Od
2004 r., decyzją Episkopatu Polski, ponieważ jest to dzień pracy, obchód tej uroczysto
ści jest przeniesiony na siódmą niedzielę Wielkanocy, aby wszyscy wierni mieli możli
wość przeżycia tej ważnej zbawczej tajemnicy.

Nowenna do Ducha Świętego
Od piątku 10 maja trwa Nowenna do Ducha Świętego przed uroczystością Ze
słania Ducha Świętego. Chcemy w tych dniach Nowenny być wiernymi naśladowcami
tych, którzy zgodnie z poleceniem Pana, po Jego Wniebowstąpieniu, „trwali jedno
myślnie na modlitwie” (por. Dz 1,12 nn.) oczekując na „spełnienie Ojca” (por. Dz 1,4) –
tzn. na zstąpienie Ducha Świętego. Dla nas te dni niech będą ponowieniem modli
tewnego zaproszenia Boskiej Osoby Ducha Świętego do naszego życia i prośby o oży
wienie w nas Jego darów, które otrzymaliśmy na chrzcie i bierzmowaniu.

16 maja (środa) – św. Andrzeja Boboli (15921657), kapłana i męczenni
ka, patrona Polski oraz Metropolii Warszawskiej
Wstąpił do zakonu jezuitów, a jako kapłan zasłynął gorliwością w głoszeniu misji
ludowych na Polesiu – „duszochwat”; pojednał bardzo wielu z Kościołem katolickim.
Został okrutnie zamęczony przez prawosławnych Kozaków w Janowie Poleskim.
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W tym roku 17 kwietnia minęła 80ta rocznica kanonizacji Andrzeja Boboli, któ
rej dokonał w Rzymie papież Pius XI w 1938 r. W czerwcu 1938 roku zachowane reli
kwie św. Andrzeja Boboli, które już wcześniej przeszły różne koleje losu, w triumfalnej
podróży przez Jugosławię, Węgry, Czechosłowację, witane wszędzie przez tłumy
wiernych, przybyły do Polski. Obecnie znajdują się w Sanktuarium Narodowym
św. Andrzeja Boboli w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej.

18 maja (piątek)  św. Stanisława Papczyńskiego, kapłana (16311701)
Był założycielem pierwszego na ziemiach polskich zakonu męskiego marianów
oraz jedną z najwybitniejszych postaci XVIIwiecznej Polski, myślicielem, znaczącym
teologiem i propagatorem sprawiedliwości społecznej. Kanonizowany został w Rzymie
dnia 5 czerwca 2016 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. uznał go za godny
naśladowania wzór Polaka oddanego sprawom Ojczyzny. I dziś są bardzo aktualne je
go wskazania: „Prawdziwa wolność polega na przestrzeganiu praw, i to bardziej praw
Boskich niż ludzkich. Narodziliśmy się nie dla samych siebie, lecz dla ojczyzny...
Prawdziwych mężczyzn nam potrzeba, a nie nicponi, nie mętów społecznych. Dajcie
Ojczyźnie Polaków, nie pachołków, to jest dajcie ludzi silnych, odważnych, zdolnych do
wielkich wysiłków (...)”.
Sanktuarium św. Stanisława Papczyńskiego znajduje się w Górze Kalwarii, na
Mariankach. Na szczególną pomoc świętego mogą liczyć rodziny pragnące potom
stwa, rodzice oczekujący dziecka, zwłaszcza matki w zagrożonej ciąży, chorzy na no
wotwory, osoby uzależnione od nałogów oraz dzieci i młodzież z trudnościami
w nauce.

I Komunia Święta
W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – niedziela 13 maja, w naszej bazy
lice czterdzieścioro dziewięcioro dzieci po raz pierwszy przystąpi do Komunii Świętej.
Dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami będą potem uczestniczyły w tzw. „białym
tygodniu”. To ważne wydarzenie religijne na drodze wiary tych dzieci, ale także w ży
ciu chrześcijańskim ich rodzin i bliskich. Otaczając serdeczną modlitwą dzieci komu
nijne i ich rodziny prośmy Boga, aby ta piękna uroczystość była przeżywana religijnie
i przyczyniła się do umocnienia więzi z Chrystusem i jego Kościołem.
Św. Jan Paweł II mówił: „(...) przez udział w Komunii sakramentalnej możemy
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

