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A gdy mi ka¿esz Panie mój
krzy¿ na swe barki w³o¿yæ
przyklêknê by siê lepiej móg³
na barkach mych u³o¿yæ
Bo œwiêty jest, bo przecie¿ sam
go nios³eœ Wielki Bo¿e
do koñca ziemskiej drogi swej
poniosê go w pokorze...
(Henryka-Zofia W.)

Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Koœció³ katolicki obchodzi 14 wrzeœnia.
Wi¹¿e siê ono z odnalezieniem drzewa krzy¿a, na którym umar³ Jezus
Chrystus a tak¿e wyra¿a g³êboki sens krzy¿a w ¿yciu chrzeœcijanina. Istot¹
œwiêta jest ukazanie tajemnicy Krzy¿a jako ceny zbawienia cz³owieka.
Dla naszej wspólnoty parafialnej jest wyj¹tkowym dniem ze wzglêdu
na odpust. Pragniemy po raz kolejny rozwa¿aæ tajemnicê zbawczej mi³oœci
Boga, która swój wyraz znalaz³a w mêce i œmierci krzy¿owej.
Gdyby nie by³o krzy¿a, Chrystus nie zosta³by ukrzy¿owany. Gdyby
nie by³o krzy¿a, ¯ycie nie zosta³oby przybite gwoŸdziami do drzewa. Gdyby
nie by³o przybite gwoŸdziami, z boku nie wyp³ynê³aby krew i woda dla
oczyszczenia œwiata, grzech nie zosta³by zniszczony, nie otrzymalibyœmy
wolnoœci, nie radowalibyœmy siê otwartym rajem. Jeœliby nie by³o krzy¿a,
œmieræ nie by³aby zwyciê¿ona, piek³o nie zosta³oby pozbawione swej mocy.

* * * * * * *
Krzy¿ to znaczy: oddaæ swe ¿ycie za brata, aby wraz
z jego ¿yciem ocaliæ w³asne. Krzy¿ znaczy: mi³oœæ
silniejsza jest od nienawiœci i od zemsty, lepiej jest dawaæ,
ani¿eli braæ, anga¿owanie siê jest skuteczniejsze
od czczego stawiania ¿¹dañ. (...) Krzy¿ znaczy: mi³oœæ
nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy s¹ najbli¿ej
ciebie, i nie zapominaj o tych, którzy s¹ najdalej.
Jan Pawe³ II (Wiedeñ 1983)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 3,13-17)
Jezus powiedzia³ do Nikodema: «Nikt nie wst¹pi³ do nieba, oprócz Tego,
który z nieba zst¹pi³, Syna Cz³owieczego. A jak Moj¿esz wywy¿szy³ wê¿a
na pustyni, tak potrzeba, by wywy¿szono Syna Cz³owieczego, aby ka¿dy,
kto w Niego wierzy, mia³ ¿ycie wieczne.
Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Albowiem
Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³, ale po to,
by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony».
* * * * * * * * * * * *
Modlitwa o pokój na œwiecie
W obliczu strasznych zagro¿eñ, spowodowanych wyst¹pieniami zbrojnymi w ró¿nych czêœciach
œwiata, a zw³aszcza na Ukrainie, w Ziemi Œwiêtej,
w krajach Azji Mniejszej i Afryki zwracamy siê do Boga
z gor¹c¹ modlitw¹ i wo³amy s³owami papie¿a Paw³a VI:
Panie, Bo¿e Pokoju, któryœ stworzy³ ludzi,
przedmiot Twej ³askawoœci, aby byli wspó³uczestnikami Twej chwa³y. Tyœ nam zes³a³ Jezusa, Twojego
ukochanego Syna, uczyni³eœ Go w tajemnicy
paschalnej sprawc¹ zbawienia, Ÿród³em wszelkiego
pokoju i wiêzi¹ braterstwa. Otwórz nasze umys³y
i nasze serca na konkretne potrzeby mi³oœci naszych braci i sióstr, abyœmy siê stawali coraz
bardziej budowniczymi pokoju. Wejrzyj na uciemiê¿one narody, wœród których przelewana
jest krew, aby jak najszybciej zapanowa³ upragniony pokój, a rz¹dz¹cy doszli
do porozumienia i uszanowali godnoœæ ka¿dego cz³owieka.
Ojcze mi³osierdzia, pomnij na wszystkich, którzy trudz¹ siê, cierpi¹ i umieraj¹ usi³uj¹c
nadaæ œwiatu charakter bardziej braterski. Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwoœci,
pokoju i mi³oœci ogarnie ludzi wszelkich ras i jêzyków. Przez Chrystusa Pana Naszego.
Amen
(Do wspólnego odmawiania w koœcio³ach i kaplicach Diecezji £om¿yñskiej od 10 sierpnia 2014 r.)
£om¿a, dnia 4 sierpnia 2014 r.
N. 1386/B/2014

+ Janusz Stepnowski
Biskup £om¿yñski

* * * * * * * * * * * *
Papie¿ Franciszek w przes³aniu na miêdzynarodowe spotkanie na rzecz pokoju odbywaj¹ce siê w Antwerpii:

„W tych dniach, kiedy tak wiele narodów œwiata potrzebuje pomocy, by odnaleŸæ drogi pokoju,
ta rocznica uczy nas, ¿e wojna nigdy nie jest zadowalaj¹cym œrodkiem naprawy niesprawiedliwoœci
i osi¹gania zrównowa¿onego rozwi¹zania niezgody politycznej i spo³ecznej”
Franciszek wskazuje zarazem, ¿e aktualnie œwiat dotyka zbyt wiele wypowiedzianych i
niewypowiedzianych wojen, które rujnuj¹ ¿ycie ludzi, zatruwaj¹ wieloletnie relacje wspó³pracy
miêdzy grupami etnicznymi i religijnymi, a tak¿e zmuszaj¹ rodziny i ca³e wspólnoty do uchodŸstwa.
„Wraz z wszystkimi ludŸmi dobrej woli nie mo¿emy pozostaæ bierni w obliczu takiego bezmiaru
cierpienia i bezu¿ytecznych zbrodni” – apeluje Papie¿. Wyra¿a zarazem nadziejê, ¿e te dni
miêdzyreligijnej modlitwy w Antwerpii przypomn¹, i¿ poszukiwanie poprzez modlitwê pokoju
i zrozumienia mo¿e stworzyæ d³ugotrwa³e wiêzi jednoœci i przezwyciê¿yæ pragnienie wojny.
„Wojna nigdy nie jest konieczna i nie do unikniêcia. Zawsze mo¿na znaleŸæ alternatywê: drogi
dialogu, spotkania i szczerego poszukiwania prawdy”.
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Krzy¿ narzêdziem zbawienia
Kiedy w roku 70 Jerozolima zosta³a zdobyta
i zburzona przez Rzymian, rozpoczê³y siê wielkie
przeœladowania religii Chrystusa, trwaj¹ce prawie
300 lat. Dopiero po ustaniu tych przeœladowañ
matka cesarza rzymskiego Konstantyna,
œw. Helena, kaza³a szukaæ Krzy¿a, na którym umar³
Pan Jezus.
Po d³ugich poszukiwaniach Krzy¿ odnaleziono.
Co do daty tego wydarzenia historycy nie s¹ zgodni;
najczêœciej podaje siê rok 320, 326 lub 330,
natomiast jako dzieñ wszystkie Ÿród³a podaj¹ 13
albo 14 wrzeœnia. W zwi¹zku z tym wydarzeniem
zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie
bazyliki: Mêczenników (Martyrium)
i Zmartwychwstania (Anastasis). Bazylika
Mêczenników nazywana by³a tak¿e Bazylik¹
Krzy¿a. 13 wrzeœnia 335 r. odby³o siê uroczyste
poœwiêcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi
obydwu bazylik. Na tê pami¹tkê obchodzono
co roku 13 wrzeœnia uroczystoœæ Podwy¿szenia
Œw. Helena
Krzy¿a Œwiêtego. PóŸniej przeniesiono to œwiêto
na 14 wrzeœnia, poniewa¿ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzy¿a
na widok publiczny, a wiêc pierwszej adoracji Krzy¿a, która mia³a miejsce nastêpnego
dnia po poœwiêceniu bazylik. Œwiêto wprowadzono najpierw dla tych koœcio³ów, które
posiada³y relikwie Krzy¿a, potem zaœ dla ca³ego Koœcio³a Powszechnego.
Wa¿nym wk³adem w historiê dzisiejszego œwiêta jest œwiadectwo mniszki Egerii,
która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwy¿szenia Krzy¿a po³¹czone
ze œwiêtem dedykacji, czyli poœwiêcenia koœcio³a Mêczenników (Martyrium)
na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zw¹ siê te dni, w których œwiêty koœció³
stoj¹cy na Golgocie, zwany Martyrium, poœwiêcony zosta³ Bogu. Tak¿e œwiêty koœció³
znajduj¹cy siê w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po mêce zmartwychwsta³,
tego samego dnia zosta³ Bogu poœwiêcony. Rocznica poœwiêcenia tych œwiêtych
koœcio³ów jest obchodzona z ca³¹ czci¹, bo i Krzy¿ znaleziono tego samego dnia".
W 614 r. na Ziemiê Œwiêt¹ napadli Persowie pod wodz¹ Chozroeza. Zburzyli
wówczas wszystkie koœcio³y, tak¿e i koœció³ Bo¿ego Grobu, a wiedz¹c, jak wielkiej
czci doznaje Krzy¿ Pana Jezusa, zabrali go ze sob¹. Ca³y œwiat modli³ siê
o odzyskanie Krzy¿a Œwiêtego. Po zwyciêstwie, jakie cesarz Herakliusz odniós³ nad
Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmuszeni do oddania œwiêtej
relikwii (628). Podanie g³osi, ¿e kiedy sam cesarz chcia³ na swoich ramionach zanieœæ
Krzy¿ Chrystusa na Kalwariê, móg³ to uczyniæ dopiero wówczas, kiedy zdj¹³ swoje
królewskie szaty. Jest to legenda, gdy¿ ze œwiadectwa œw. Cyryla Jerozolimskiego
(+ 387) wiemy, ¿e ju¿ za jego czasów czcigodn¹ relikwiê podzielono na drobne czêœci
i rozes³ano je niemal po wszystkich okolicznych koœcio³ach.
Koœció³ w Krzy¿u Jezusa widzia³ zawsze o³tarz, na którym Syn Bo¿y dokona³
zbawienia œwiata. Dlatego ka¿da jego cz¹stka, tak obficie zroszona Jego Najœwiêtsz¹
Krwi¹, doznawa³a zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku
o autentycznoœæ poszczególnych relikwii, ale o fakt, ¿e przypominaj¹ one Krzy¿
Chrystusa i wielkie dzie³o, jakie siê na nim dokona³o dla dobra rodzaju ludzkiego.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1600 (na Cmentarzu), 1800.
w dni powszednie: 700 , 1800
Inne nabo¿eñstwa:
00

s
Modlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy

œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

s
W ka¿dy wtorek od godz. 17 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin

Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy
œw. o godz. 1800. Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 1700 na zapleczu.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy
œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.
W ka¿dy pi¹tek od godziny 1700 istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy
psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii.
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego. Serdecznie zapraszamy do udzia³u w tej uroczystoœci
wszystkich parafian oraz Wasze rodziny i przyjació³. Suma odpustowa z nabo¿eñstwem
00
Eucharystycznym o godz. 11 .
2. Niedziela dzisiejsza jest dniem Diecezjalnych Do¿ynek w Œniadowie.
3. W sobotê 20.09.2014r. XXVII rocznica Konsekracji naszego koœcio³a.
00
4. Kurs przedma³¿eñski odbêdzie siê w dniach 22-27.09.2014r. o godzinie 16 . Zapisy na pierwszym
spotkaniu.
5. Parafia nasza organizuje pielgrzymkê rodzin do Czêstochowy w dniach 27-28.09.2014r. S¹ jeszcze
miejsca. Zapisy u ks. Andrzeja, koszt 130 z³.
6. Ch³opców powy¿ej 10 roku ¿ycia i m³odzie¿ mêsk¹ zapraszamy do s³u¿by przy o³tarzu. Zbiórki
00
ministrantów - w ka¿d¹ sobotê o godz. 10 . Opiekunem jest ks. Piotr Kleczyñski.
7. M³odzie¿ gimnazjaln¹ i ponadgimnazjaln¹ zapraszamy do zespo³u muzycznego „Soli Deo”. Próby
00
w ka¿dy pi¹tek po Mszy œw. o godz. 18 .
00
8. Dziewczynki i ch³opców zapraszamy do scholi dzieciêcej - próby w sobotê o godz. 9 . Opiekunem
jest ks. Piotr Ogrodowicz.
9. Osoby doros³e zapraszamy do chóru parafialnego, próby chóru w ka¿d¹ œrodê po Mszy œw. o godz.
00
18 . Kto œpiewa, dwa razy siê modli.
10. Bóg zap³aæ za ofiary z³o¿one w ubieg³ym tygodniu na potrzeby naszego Koœcio³a.

Przyjaciele s¹ jak ciche anio³y, które podnosz¹ nas, gdy nasze skrzyd³a zapomnia³y
jak lataæ.
¯yczymy dobrego tygodnia!
Wasz Proboszcz
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