
Słowo na Niedzielę
Tryumf i Męka

Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Liturgia zaczyna się od symbo-
licznego wspomnienia tryumfalnego wjazdy Pana Jezusa do Jerozolimy po wskrzeszeniu 
Łazarza, na krótko przed Jego Męką.

Kara ukrzyżowania pochodzi z Persji. Rzymianie często wymierzali tą karę, skazy-
wali na nią rozbójników i buntowników, a przede wszystkim niewolników. Była to zatem 
hańbiąca kara dla Rzymian, jak również dla Żydów. Przed ukrzyżowaniem skazaniec z re-
guły był biczowany. Część pionową krzyża stanowił pal wbity na stałe w ziemię w miejscu 
straceń. Belkę poziomą niósł na miejsce straceń sam skazaniec. Był prowadzony drogą 
okrężną ulicami miasta, aby wszyscy stracili chęć dopuszczenia się czynów, za które był 
ukarany. Po dojściu na miejsce ukrzyżowania poprzeczną belkę umieszczano na szczycie 
belki pionowej tworząc literę T lub poniżej szczytu tworząc krzyż czteroramienny. Taki był 
najprawdopodobniej Krzyż Jezusa. Krzyże bywały niskie – ukrzyżowany skazaniec niemal 
dotykał stopami ziemi – lub mogły być wysokie, jak w przypadku Pana Jezusa. Wtedy sto-
py skazańca były na wysokości głowy dorosłego człowieka. Na środku krzyża umieszczo-
ny był kołek (tzw. sedile), na którym skazaniec jakby siedział. Najprawdopodobniej Pan 
Jezus wspierał się na takim kołku, zaś żadne dane archeologiczne ani wiedza o starożytnej 
tradycji nie potwierdzają możliwości zastosowania podnóżka, na którym wspierałyby się 
stopy Jezusa. Skazańca przywiązywano do krzyża, albo przybijano czterema gwoźdźmi. 
W drugim przypadku najpierw przybijano ręce do belki poprzecznej, a potem wciągano 
ciało do góry i przybijano nogi. Skazańca wieszano na krzyżu nago. W przypadku Jezusa 
ze względu na żydowską troskliwość o zachowanie skromności jego biodra zostały okry-
te. Ukrzyżowani zazwyczaj konali na krzyżu przez kilka dni, a ich zwłoki, ku przestrodze 
dla innych, pozostawiano na krzyżu, aż całkiem zniszczały lub pożarły je dzikie zwierzęta. 
Stawiano straże, żeby nikt zwłok  nie wykradł. 

Jezus skonał bardzo szybko, co było nietypowe. Nietypowe było również wydanie 
przez Piłata zwłok Jezusa Józefowi z Arymatei i to jeszcze za darmo. Dzięki temu mógł być 
zachowany obyczaj żydowski pochowania zwłok w dniu śmierci przed zachodem słońca. 

Rozważmy sami Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Marka Ewange-
listy.
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Wśród zabytkowych kościołów war-
szawskich, usytuowanych wzdłuż Traktu 
Królewskiego, miejscem szczególnie zna-
czącym dla polskiej kultury i religijności 
jest majestatyczna bazylika Świętego Krzy-
ża przy Krakowskim Przedmieściu. Jej 
dwie wieże zwieńczone barokowymi heł-
mami dumnie górują nad gmachami pobli-
skich instytucji naukowo-dydaktycznych, a 
przejmujący pomnik Chrystusa dźwigają-
cego krzyż z podpisem sursum corda (w 
górę serca) przed wejściem do świątyni 
przypomina przechodniom o tym, że zba-
wienie przyszło przez krzyż.

Początki kościoła świętokrzyskiego 
sięgają 1 poł. XVI w., a więc gdy Mazowsze 
nie było jeszcze częścią Królestwa Polskie-
go i nikt nawet nie myślał o tym, że War-
szawa zostanie w niedalekiej przyszłości 
stolicą Polski. W tamtym okresie nastąpił 
rozrost miasta w kierunku południowym, 
wzdłuż Przedmieścia Krakowskiego. Ko-
ściół parafialny św. Jana Chrzciciela (obec-
na katedra) nie był w stanie obsłużyć ro-

Poznajemy kościoły Mazowsza cz. X
Na łamach „Koła Niedzieli” kontynuujemy cykl krótkich artykułów, których zamia
-rem jest przypominanie i popularyzowanie dziedzictwa historycznego i kulturowe-
go Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych kościołów, będących 
nie tylko przestrzenią spotkania człowieka z Bogiem, ale również miejscem twór-

czej pracy wielu pokoleń mieszkańców regionu.

Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie 
Edgar Sukiennik

snącej liczby mieszkańców. Pomyślała o 
tym Marta Möllerowa, wdowa po rajcy 
warszawskim Serafinie, która w 1526 r. 
ofiarowała grunt na wzniesienie murowa-
nej świątyni. Nowy ośrodek kultu miał być 
filią parafii świętojańskiej. Pierwszym rek-
torem kościoła został ks. Jędrzej Lubań-
ski, który zobowiązany był do odprawiania 
dwóch mszy św. w tygodniu za fundatorów. 
Dalszy rozkwit ośrodka duszpasterskiego 
wiązał się z osobą Pawła Zembrzuskie-
go, burmistrza Warszawy, który w 1626 r. 
wystarał się o erygowanie w tym miejscu 
nowej parafii. Kilkadziesiąt lat później do 
rozwoju kościoła przyczyniła się królowa 
Maria Ludwika Gonzaga, która w 1652 r. 
sprowadziła tutaj księży misjonarzy św. 
Wincentego a Paulo, cieszących się dużą 
popularnością w jej francuskiej ojczyźnie. 

Dużym sentymentem darzyła misjo-
narzy kolejna królowa francuskiego po-
chodzenia – Maria Kazimiera, żona Jana 
III Sobieskiego. Dzięki jej życzliwości, przy 
wsparciu najbliższych współpracowników 
dworu królewskiego, rozpoczęto wznosze-
nie większego, barokowego kościoła, który 
miał zastąpić budowlę zniszczoną podczas 
najazdu Szwedów na Polskę. Projektantem 
i budowniczym świątyni był włoski archi-
tekt Józef Szymon Bellotti. Do końca XVII w. 
udało mu się zbudować kościół dolny i za-
sadniczy korpus kościoła górnego. W 1700 
r. z inicjatywy księdza Bartłomieja Tarły 
wzniesiono kaplicę Matki Bożej, przylega-
jącą do południowej ściany prezbiterium. 
Prace wykończeniowe prowadzone były w 
1 poł. XVIII w. i wiązały się z działalnością 



dwóch architektów włoskich z rodziny Fon-
tanów: Józefa i jego syna Jakuba. Właśnie 
wtedy powstała majestatyczna fasada ko-
ścioła, a do jej budowy wykorzystano pia-
skowiec wydobywany w kamieniołomach 
w Szydłowcu. Jednocześnie trwały prace 
nad podniesieniem dwóch wielokondygna-
cyjnych dzwonnic, które zwieńczone zo-
stały okazałymi hełmami. Efekt końcowy 
był imponujący: szeroki fronton kościoła, 
wzbogacony licznymi detalami, gzymsami, 
kapitelami i figurami świętych. Rozmach 
budowlany towarzyszył także urządzeniu 
wnętrza domu Bożego, w którym stanęły 
wyzłocone ołtarze. Nie lada okazałością 
odznaczał się ołtarz główny zaprojektowa-
ny przez Tylmana z Gamaren, a wykona-
ny przez Jana Söffrensa i Matysa Hankisa. 
W nastawie ołtarzowej znajduje się ob-
raz ukrzyżowanego Chrystusa, wykonany 
przez współczesnych artystów: Stanisława 
Korczaka-Komorowskiego i Marię Sło-
niowską-Ciechomską. Niemniej okazałe 
ołtarze stanęły w zamknięciach ramion 
nawy poprzecznej: św. Felicyssymy i Ge-
nowefy oraz Najświętszego Sakramentu, 
zwany też ołtarzem ojczyzny. Ten ostatni 
dopiero kilka lat temu doczekał się odbu-
dowy po zniszczeniach wojennych.

 Kościół świętokrzyski to nie tylko 
dom Boży, ale także ważne miejsce pamię-
ci narodowej, które było świadkiem wielu 
szczególnych momentów w dziejach naro-

du polskiego. W 1707 r. w tej świątyni po 
raz pierwszy zaśpiewano Gorzkie Żale - ty-
powo polskie nabożeństwo, które nie ma 
odpowiednika w innych krajach. Pierwsze 
jego wydanie książeczkowe nosiło tytuł: 
Snopek Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego 
albo żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego 
rozpamiętywanie. Tutaj w 1850 r. złożono 
urnę z sercem naszego wybitnego kompo-
zytora Fryderyka Chopina, który chciał, 
żeby chociaż jego serce spoczęło w stolicy. 
W tej świątyni mieszkańcy Warszawy mo-
dlili się o sukces wielkich powstań narodo-
wych w XVIII i XIX wieku. W 1918 r. odpra-
wiono Mszę św. dziękczynną za odzyskanie 
niepodległości przez Polskę. W czasie Po-
wstania Warszawskiego 1944 r. świątynia 
legła w gruzach, jak prawie cała stolica, ale 
nawet wtedy Chrystus w znaku pomnika 
zwalonego z cokołu wskazywał prawą dło-
nią na niebo, jak gdyby chciał podtrzymać 
nadzieję uciemiężonego ludu. Do tego wy-
darzenia nawiązał papież Jan Paweł II w 
pamiętnym kazaniu podczas Mszy św. na 
pl. Zwycięstwa 2 VI 1979 r., gdy mówił: „Nie 
sposób zrozumieć tegoż miasta, Warszawy, 
stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydo-
wała się na nierówną walkę z najeźdźcą 
(…), jeśli się nie pamięta, że pod tymi sa-
mymi gruzami legł również Chrystus-Zba-
wiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła 
na Krakowskim Przedmieściu”. W 1980 
r. Polskie Radio przeprowadziło pierwszą 
transmisję Mszy świętej. Kazania głosili i 
nadal głoszą tutaj lirycy polskiej ambony, 
jak np. bp Józef Zawitkowski, o. Jacek Salij 
i ks. Piotr Pawlukiewicz. Owocem transmi-
sji jest książkowa edycja Świętokrzyskich 
kazań radiowych. W 1987 r. do kościoła 
zawitał papież Jan Paweł II, aby spotkać się 
z polskimi artystami. Podczas najważniej-
szych uroczystości państwowych wnętrze 
świątyni świętokrzyskiej rozbrzmiewa mo-
dlitwami zanoszonymi za pomyślność oj-
czyzny. Bogata i różnorodna historia tego 
miejsca pokazuje, że jest ono pod każdym 
względem niezwykłe i wyjątkowe.

Podstawa źródłowa: J. Bartoszewicz, Kościo-
ły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod 
względem historycznym, Warszawa 1855, s. 44-62; 
G. Polak, Kościół św. Krzyża: warszawski, polski, 
światowy, [w]: Serce miasta, s. 8-31; J. Sito, Historia 
fundacji i budowy kościoła św. Krzyża, [w]: Tam-
że, s. 146-153; Jan Paweł II, Homilie i przemówie-
nia z pielgrzymek, t. 9, cz. 1, Kraków 2008.



Będzie się działo na Kole
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ „B”

25 marca 2018 r.

1. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 1815.
2. Dziecięcy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, wzorem lat ubiegłych, zostanie 

przeprowadzony i rozstrzygnięty dziś po Mszy św. o godz. 1130.
3. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, w którym będziemy wspominać Mękę, Śmierć i Zmar-

twychwstanie Pana Jezusa. Starajmy się przeżyć ten czas godnie, zwłaszcza przez uczest-
nictwo w pięknej liturgii tych dni. 
•	 Wielki Czwartek – Msze św. tylko wieczorem. Dla dzieci o godz. 1600, dla dorosłych 

o godz. 1830.
•	 Wielki Piątek – Ciemna Jutrznia o godz. 800, nabożeństwo dla dzieci w godzinie śmier-

ci Pana Jezusa, czyli o godz. 1500, dla dorosłych o godz. 1830.
•	 Wielka Sobota – Ciemna Jutrznia o godz. 800, Liturgia Paschalna o godz. 2000.
•	 Święcenie pokarmów w godz. od 700 do 1700.
•	 Rezurekcja o godz. 600.

4. W Wielkim Tygodniu spowiadamy do środy podczas wszystkich nabożeństw – rano 
i wieczorem. W czwartek, piątek i sobotę spowiadamy tylko rano od 700 do 800. Podczas  
liturgii wieczornej spowiedzi nie będzie.

5. Kancelaria parafialna czynna będzie w tym tygodniu tylko we wtorek i środę.
6. Dziewczynki sypiące kwiatki i niosące poduszki podczas Rezurek-

cji  spotkają się z katechetami w poniedziałek o godz. 1700.
7. „30 minut dla Jezusa” to inicjatywa duszpasterska, którą można 

podjąć podpisując deklarację wyłożoną przy wyjściu z kościo-
ła. Polega ona na trzydziestu minutach modlitwy adora-
cyjnej raz w miesiącu w kaplicy M.B. Częstochowskiej, 
będącej wyrazem wdzięczności i dziękczynienia za Ju-
bileusz 30-lecia wieczystej, całodobowej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w naszej świątyni. Podpisane 
deklaracje można przynosić do zakrystii, bądź pozo-
stawić na którymś z bocznych ołtarzy w kościele.

8. Świece świąteczne Zespół Caritas sprzedaje dziś 
przy wyjściu z kościoła. Dochód ze sprzedaży prze-
znaczony jest na cele charytatywne. Przy okazji 
można kupić płytę CD wydaną przez Ojców Re-
demptorystów z pieśniami do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w wykonaniu chóru z muzyką 
organową. 

9. Ofiary na kwiaty do Grobu Pana Jezusa zbierają 
dziś przy wyjściu z kościoła Panie z Żywego Ró-
żańca.

10. Butelki z wodą święconą rozprowadzać będzie 
w Wielką Sobotę Liturgiczna Służba Ołtarza.

11. Ofiary na Grób Pański w Jerozolimie będziemy zbie-
rać podczas nabożeństw wielkopiątkowych do puszek 
przed kościołem.

12. Intencje Mszy św. przyjmujemy w zakrystii lub kancela-
rii parafialnej.

13. Tygodnik katolicki „Niedziela” z parafialną wkładką „Koło 
niedzieli” rozprowadzają dziś ministranci po Mszach św. Cena 
tygodnika to 5 zł. plus dobrowolna ofiara na druk kolorowej wkład-
ki i fundusz ministrancki.

Parafia św. Józefa 
Oblubieńca NMP na Kole

ul. Deotymy 41
01-441 Warszawa

Msze święte w Niedziele i święta 
630, 800, 900, 1015, 1130, 1300, 1900

Msze święte w dni powszednie 
630, 700, 800, 1800, 1900, piątki 1500

Kancelaria parafialna 
wtorki, środy, czwartki 1500 - 1730 

soboty 1000 - 1200

tel. 22 877 57 90

Strona internetowa parafii www.swjozef.pl

Konto bankowe parafii PKO S.A. 
48 1240 2034 1111 0010 0180 5221

Redaguje zespół duszpasterski 
pod kierunkiem ks. Proboszcza.
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