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świętego dziekan Kolegium Kar
dynalskiego, kardynał Joseph Rat
zinger,
późniejszy
papież,
w przemówieniu wygłoszonym 16
października 2003 r., z okazji
srebrnego jubileuszu pontyfikatu
Jana Pawła II m.in. w takich sło
wach: „(...) Nieustraszenie głosiłeś
ludziom wolę Bożą, także wtedy,
gdy ich myśli i pragnienia nie były
z nią zgodne (...) jesteś pełen życz
liwości dla ludzi i chcesz dzielić się
z nimi nie tylko Ewangelią, lecz
swoim własnym życiem. Znosiłeś
krytykę i zniewagi, wzbudzałeś
wdzięczność i miłość, obalałeś mu
ry nienawiści i obcości. Możemy
dziś powiedzieć, że poświęciłeś sie
bie całkowicie sprawie Ewangelii
i spalasz się w tej służbie”. Do
ostatniego tchnienia Jana Pawła
II, jego święte życie, potwierdzało
te słowa.
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Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Z NAUCZANIA JANA PAWŁA II
„W tajemnicy paschalnej, Bóg Ojciec – przez Syna w Duchu Świętym – pochylił się
nad każdym człowiekiem, ofiarowując mu możliwość wybawienia od grzechu i wy
zwolenia od śmierci”.
„Tajemnica Paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest Dobro; że Zycie od
nosi Zwycięstwo nad śmiercią; że nad nienawiścią Triumfuje Miłość”.
9 kwietnia (poniedziałek) – uroczystość Zwiastowania Pańskiego; przeniesiona z 25
marca.
10 kwietnia (wtorek) – kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej; modlimy się za
wszystkie ofiary tej tragedii oraz za ich rodziny i bliskich.
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
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w dni powszednie: 1012, 1618; w soboty: 1012
ks. proboszcz przyjmuje w środy
Redakcja biuletynu: ks. Marcin Rolke, ks. Piotr Rutkowski

„Wy się nie bójcie! Bo wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział” – Mt 28,5n.
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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Droga, którą przeszliśmy za Panem Jezusem, w liturgii Kościoła,
w dniach Wielkiego Tygodnia, nie zakończyła się na Kalwarii, przy krzyżu,
ale doprowadziła nas w wielkanocny poranek do pustego grobu, w którym
było złożone Ciało Ukrzyżowanego Zbawiciela. Chrystus zmartwychwstał
jak powiedział! On – Zwycięzca grzechu i śmierci – Żyjący i jaśniejący
chwałą staje przed nami. W tajemnicy Zmartwychwstania Pana jest wielka
moc i jasność, którymi chce ogarnąć Zbawiciel nas – swoich wyznawców.
I my z Jezusem mamy powstać do nowego życia. Niech ta moc Zmartwych
wstałego Pana usunie z naszych serc wszelki grzech, zło i przywróci naszej
duszy czystość. Niech Zbawiciel oświeci nas swoim światłem i otworzy nasze
oczy i serca, abyśmy umieli Go rozpoznać i potem o Nim odważnie świad
czyć w codziennym życiu. Wielkim darem Zmartwychwstałego Pana jest Je
go pokój, będący owocem dokonanego przez Niego dzieła pojednania nas
z Bogiem.
Naszym Parafianom i Wszystkim modlącym się i nawiedzającym naszą
Bazylikę Świętego Krzyża życzymy przeżycia tych najważniejszych Świąt
chrześcijańskich w duchu wiary – a wtedy będą w pełni radosne i napełnio
ne Chrystusowym pokojem. Niech Zmartwychwstały Pan jednoczy nas
w nadziei, której jest dawcą i w miłości, którą nas wszystkich ogarnia.
W tym duchu łączymy się z Wami podczas rodzinnych i przyjacielskich,
świątecznych spotkań, a nasze życzenia łączymy z modlitwą.
ks. proboszcz Z. Robert Berdychowski
wraz z redakcją i duszpasterzami.

Msza św. w poranek Niedzieli Zmatwychwstania Pańskiego jest poprzedzona pro
cesją rezurekcyjną,
która jest uroczystym
ogłoszeniem Zmar
twychwstania Chry
stusa i wezwaniem
całego stworzenia do
udziału w tryumfie
Zmartwychwstałego.
W polskiej tradycji
katolickiej, od wie
ków procesje rezu
rekcyjne
mają
uroczysty,
radosny
charakter, z bogatą
oprawą
związaną
z różnymi regionami
Polski.
Zygmunt
Gloger, w „Encyklopedii staropolskiej” opisując Rezurekcję wielkanocną zaznaczył,
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że gdy nuncjusz papieski w Polsce za czasów króla Stanisława Augusta – Antici –
zobaczył pierwszy raz w życiu rezurekcję w kościele Świętego Krzyża w Warszawie,
zawołał w zachwycie: „O bone Deus, quanta majestas!” – „O dobry Boże, co za
wspaniałość!”. I doniósł ojcu świętemu, „że nic bardziej wzruszającego nie widział”
(wspomina o tym także „Encyklopedia kościelna” ks. Michała Nowodworskiego
z końca XIX w.)
Tajemnicę Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii Kościół świętuje przez
oktawę  czyli przez osiem dni. Cały ten okres oktawy powinien być świętowany jako
„jedna wielka niedziela”. Ewangelie tych dni opowiadają nam o spotkaniach Apo
stołów i innych ludzi ze Zmartwychwstałym Panem. Te relacje ewangeliczne mają
dla nas doniosłe znaczenie, bo są one świadectwem naocznych uczestników spotkań
z żyjącym Panem!
Oktawę Wielkanocy kończy „Niedziela Biała” zwana również Niedzielą Miło
sierdzia Bożego. W pierwszych wiekach Kościoła neofici (którzy otrzymali chrzest
w Wigilię Paschalną) chodzili przez cały tydzień w białych szatach, uczestnicząc
w codziennej Eucharystii i słuchając specjalnych katechez wtajemniczających ich
w prawdy wiary. Po niedzieli kończącej oktawę uroczystości wielkanocnej powracali
do swoich zwykłych strojów.
Z ustanowienia papieża Jana Pawła II „Niedziela Biała”, w tym roku przypa
dająca 8 kwietnia jest obchodzona jako „Niedziela Miłosierdzia Bożego”; stało się
tak na wyraźne życzenie Pana Jezusa przekazane przez posłannictwo św. s. Fau
styny Kowalskiej. Od Wielkiego Piątku trwa Nowenna przed tym świętem Miło
sierdzia Bożego.

13 ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II
2 kwietnia – w tym roku będzie to poniedziałek w Oktawie Wielkanocy –
„drugie święto” – przypada 13ta rocznica śmierci św. papieża Jana Pawła II (1920
2005). W roku śmierci św. Jana Pawła II dzień 2 kwietnia przypadł w sobotę przed
Niedzielą Miłosierdzia. Ojciec święty odszedł do Domu Ojca o godzinie 21:37 –
a więc, uwzględniając liturgiczną rachubę czasu, było to już świętowanie Niedzieli
Miłosierdzia Bożego, którego wielkim apostołem był św. Jan Paweł II. Niech kolejna
rocznica śmierci Jana Pawła II będzie dla nas okazją do dziękczynienia składanego
Bogu za dar jego życia i posługi papieskiej, a także do zgłębienia dziedzictwa pozo
stawionego przez tego wielkiego papieża. Najtrafniej scharakteryzował posługę ojca
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

