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Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
29 czerwca (piątek)
Według dawnej tradycji Apostołowie
Piotr i Paweł ponieśli równocześnie
śmierć męczeńską za cesarza Nerona ok.
67 r. Święty Piotr został ukrzyżowany na
Wzgórzu Watykańskim, a święty Paweł,
jako obywatel rzymski, ścięty mieczem
przy drodze Ostyjskiej. Święci Apostoło
wie Piotr i Paweł z wyboru Chrystusa
odegrali wyjątkową rolę w rozszerzaniu
Kościoła: Piotra ustanowił Pan Jezus wi
dzialną głową swojego Kościoła i udzielił
mu szczególnej władzy, zaś Paweł przez
swoje podróże misyjne i listy stał się na
uczycielem wielu narodów. Uroczystość
tych świętych Apostołów obchodzona
w całym Kościele, w szczególny sposób
zaznacza się w świątyniach, którym
nadano godność bazyliki mniejszej –
a taką od 2002 r. jest z ustanowienia ojca
świętego Jana Pawła II nasz kościół
św. Krzyża.

Wszystkim rozpoczynającym urlopy i wa
kacje życzymy Bożej opieki i tego, aby
czas odpoczynku był przeżywany w przy
jaźni z Bogiem. Niech bliższy kontakt
z pięknem przyrody – a zwykle w okresie wakacji jest do tego więcej okazji
– prowadzi do radosnego uwielbienia i dziękczynienia składanego Bogu –
Stwórcy.
Wydawanie Biuletynu parafialnego będzie wznowione po przerwie wakacyj
nej. Redakcja.
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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prowadzonej przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
od roku 1653

Niedziela, 24 czerwca 2018

Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
Z Ewangelii św. Łukasza (Łk 1,5766.80)
Dla Elżbiety nadszedł czas roz
wiązania i urodziła syna. Gdy jej są
siedzi i krewni usłyszeli, że Pan
okazał tak wielkie miłosierdzie nad
nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego
dnia przyszli, aby obrzezać dziecię,
i chcieli mu dać imię ojca jego, Za
chariasza. Jednakże matka jego od
powiedziała: Nie, lecz ma otrzymać
imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma niko
go w twoim rodzie, kto by nosił to
imię. Pytali więc znakami jego ojca,
jak by go chciał nazwać. On zażądał
tabliczki i napisał: Jan będzie mu na
imię. I wszyscy się dziwili. A natych
miast otworzyły się jego usta, język
się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich są
siadów. W całej górskiej krainie Ju
dei rozpowiadano o tym wszystkim,
co się zdarzyło. A wszyscy, którzy
o tym słyszeli, brali to sobie do serca
i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo
istotnie ręka Pańska była z nim.
Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się
duchem, a żył na pustkowiu aż do
dnia ukazania się przed Izraelem.
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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Liturgia tej niedzieli wynika z przeżywanej corocznie 24 czerwca uro
czystości Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Sześć miesięcy przed Bożym Na
rodzeniem, Kościół obchodzi narodzenie wyjątkowego świętego, bo
Poprzednika Pańskiego, ostatniego i największego z Proroków Starego Te
stamentu, którego zadaniem było przygotowanie Narodu Wybranego na
spotkanie ze Zbawicielem. To ta niepowtarzalna misja Jana Chrzciciela po
woduje – jak to wskazał już w swoim nauczaniu św. Augustyn – „że urodzin
żadnego innego spośród świętych nie czcimy osobnym świętem”. „Jan zda
się stanowić granicę obydwóch Testamentów: Starego i Nowego... Jan wy
obraża Stary Testament i zapowiada Nowy”. Pan Jezus powie o Janie, że
„między narodzonymi z niewiast nie było większego od Jana Chrzciciela”
(Mt 11,11) i to Jan jeszcze przed urodzeniem, w łonie matki został uświęco
ny przez Ducha Świętego (por. Łk 1,39nn.). Cudowne okoliczności jego naro
dzenia były zewnętrznym znakiem jego szczególnej roli w Bożym planie
zbawienia. Imię Jan, które zgodnie z poleceniem anioła nadano dziecięciu,
oznaczające: „Panu okazuje łaskę, jest łaskawy” wyraża to dobitnie. Do
świadczając tej Bożej łaskawości ojciec Jana – Zachariasz, który odzyskał
mowę, wielbi Boga za Jego dzieła. Wszystkim tym przedziwnym okoliczno
ściom związanym z narodzeniem dziecka Elżbiety i Zachariasza i nadaniem
mu imienia – jak zaznaczył wyraźnie Ewangelista – towarzyszyło zdziwie
nie i poruszenie wśród ich sąsiadów, bo widziano w tym Bożą interwencję:
„ręka Pańska była z nim”. Prowadzony tą „Bożą ręką” Jan Chrzciciel wier
nie i odważnie wypełni do końca swoją proroczą misję i swoje posłannictwo
przypieczętuje męczeńską krwią. Jego męczeństwo, w liturgii Kościoła
wspominamy corocznie 29 sierpnia.
Prefacja mszalna o św. Janie Chrzcicielu m.in. odwołuje się do tego, że
to on „jako jedyny z proroków wskazał Baranka, który gładzi grzechy świa
ta”. Niech przykład życia jaki pozostawił nam Poprzednik Pański, jego na
woływanie do nawrócenia oraz jego wstawiennictwo przed Bogiem,
dopomaga nam w zbliżaniu się do Jezusa Chrystusa – Jedynego Odkupicie
la, „Baranka Bożego”, który gładzi nasze grzechy, grzechy świata.

JUBILEUSZ 50LECIA KAPŁAŃSTWA
KS. LUDWIKA WIERZCHOŁOWSKIEGO CM
W niedzielę 24 czerwca, na Mszy św. o godz. 13. będziemy przeżywali
złoty jubileusz kapłaństwa ks. Ludwika Wierzchołowskiego posługującego
od 2006 r. w naszej parafii świętokrzyskiej. Ksiądz Ludwik urodził się 3 li
stopada 1943 r. w Równem, na terenie diecezji Łuckiej – to dawne kresy na
szej Rzeczpospolitej  Wołyń (dzisiaj Ukraina); tam zostali skierowani do
pracy Jego rodzice, którzy byli nauczycielami. Możemy sobie wyobrazić,
znając historię zbrodni wołyńskiej, co przeżywała tam wtedy rodzina
ks. Ludwika. Po zakończeniu II wojny światowej zostały te tereny zajęte
przez Związek Radziecki i rodzina ks. Ludwika musiała przenieść się na
Ziemie Zachodnie. 7 listopada 1961 r. nasz dzisiejszy Jubilat został przyjęty
do Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie. Po odbyciu studiów filozo
ficznoteologicznych, 21 czerwca 1968 r. ks. bp Julian Groblicki, sufragan
krakowski udzielił Mu święceń kapłańskich. Swoją posługę rozpoczął
ks. Ludwik jako katecheta w Pabianicach, a potem od 1969 r. pracował
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w Tarnowie i dalej od 1976 w Bydgosz
czy. W latach 198082 był duszpaste
rzem
powołaniowym
w
naszym
Zgromadzeniu. Od 1982 r. był przez 9
lat proboszczem i superiorem w parafii
misjonarskiej w Trzcielu; w tym czasie
z Jego inicjatywy została tam zbudo
wana nowa plebania, która pełniła też
funkcję domu rekolekcyjnego. W latach
199298 ks. Ludwik był superiorem
Domu misjonarskiego w Krakowie, na
Kleparzu, a następnie przez dwa lata
pracował w Warszawie, w naszej para
fii świętokrzyskiej. Od roku 2000 raz
jeszcze pełnił przez 6 lat posługę pro
boszcza i superiora w Trzcielu. Od
2006 r. nasz Jubilat ponownie pracuje
w naszej parafii. Obecnie ks. Ludwik
jest opiekunem parafialnego oddziału
„Akcji Katolickiej”, parafialnej grupy
„Totus Tuus”, prowadzi nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca i ofiarnie
nawiedza chorych z posługą sakra
mentalną. W niedziele dojeżdża do ka
plicy
Domu
Sióstr
Miłosierdzia
w Łbiskach pod Warszawą. We wszystkich parafiach, w których pracował
ks. Jubilat ze szczególnym zamiłowaniem pełnił funkcję opiekuna mini
strantów.
Miejsce urodzenia naszego Jubilata i historia Jego rodziny z pewnością
wpłynęły na to, że ks. Ludwikowi bliskie są dzisiejsze losy Kresowiaków
i także wśród nich pełni okazjonalnie posługę kapłańską.
Wraz z Czcigodnym Jubilatem dziękujemy Bogu za łaskę 50 lat ka
płaństwa i serdecznie życzymy, aby w dalszej, oby najdłuższej posłudze ka
płańskiej towarzyszyło Mu obfite Boże błogosławieństwo. Niech Bóg hojnie
udziela wszelkich potrzebnych darów, także zdrowia, a wierne podążanie za
Chrystusem Dobrym Pasterzem będzie źródłem pokoju i radości.
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

