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Gonzagê, któr¹ mia³a otrzymaæ od króla Jana Kazimierza. 
Najwiêksz¹ czêœæ Krzy¿a œwiêtego w Polsce posiada³ 
koœció³ dominikanów w Lublinie. Stosunkowo du¿¹ czêœæ 
Krzy¿a œwiêtego posiada koœció³ œw. Krzy¿a na £ysej Górze 
pod Kielcami. Mia³ j¹ podarowaæ benedyktynom œw. Emeryk 
(+ 1031), syn œw. Stefana, króla Wêgier (+ 1038). Od tej 
relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Œwiêtokrzyskie". 
Wreszcie doœæ znaczna relikwia Krzy¿a œwiêtego znajduje 
siê w Bazylice Krzy¿a Œwiêtego w Rzymie.

Ks. Dariusz

Dlaczego Œwiêto Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego ?
 (w parafii naszej odpust)

W roku 70 Jerozolima zosta³a zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nasta³y wielkie 
przeœladowania religii Chrystusa trwaj¹ce prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu 
przeœladowañ, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, œw. Helena, oko³o 320 roku 
kaza³a szukaæ Krzy¿a, na którym umar³ Pan Jezus.

Po d³ugich poszukiwaniach Krzy¿ znaleziono 14 wrzeœnia 320 r. 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 Krzy¿a œwiêtego. PóŸniej 
przeniesiono to œwiêto na 14 wrzeœnia - najpierw dla tych koœcio³ów, które posiada³y 
relikwie Krzy¿a, potem zaœ dla ca³ego Koœcio³a Powszechnego.

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.

Najwiêksz¹ czêœæ drzewa Krzy¿a œwiêtego posiada obecnie koœció³ œw. Guduli 
w Brukseli. Bazylika œw. Piotra w Rzymie przechowuje czêœæ relikwii, któr¹ cesarze 
bizantyjscy nosili na piersi w czasie najwiêkszych uroczystoœci. W skarbcu katedry 
paryskiej jest cz¹stka Krzy¿a œwiêtego, podarowana przez polsk¹ królow¹ Annê 
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
KRZY¯ ZNAKIEM ZWYCIÊSTWA I ODKUPIENIA!

„Chrystus sta³ siê dla nas pos³usznym a¿ do œmierci, a by³a to 
œmieræ krzy¿owa" (por. Flp 2,8). W tych s³owach liturgia Wielkiego 
Pi¹tku streszcza to wszystko, co dwa tysi¹ce lat temu dokona³o 
siê na Golgocie. Ewangelista Jan, naoczny œwiadek, opisuje 
bolesne wydarzenia mêki Chrystusa. Mówi o Jego konaniu, 
o Jego ostatnich s³owach: 'Wykona³o siê!" (por. J 19, 30), 
o przebiciu Jego boku w³óczni¹ rzymskiego ¿o³nierza. Z otwartej 
piersi Odkupiciela wyp³ynê³a krew i woda - jednoznaczne 
œwiadectwo œmierci (por. J 19, 34) i ostateczny dar Jego 
mi³osiernej mi³oœci. (...) Dzisiaj jest dzieñ mi³osierdzia i mi³oœci; 
dzieñ, w którym dokona³o siê odkupienie œwiata, poniewa¿ 
grzech i œmieræ zosta³y zwyciê¿one przez zbawcz¹ œmieræ

Ewangelia wg Œw. Jana (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.

Odkupiciela. Boski Królu ukrzy¿owany, niech tajemnica Twojej chwalebnej œmierci 
zatriumfuje w œwiecie! Spraw, abyœmy nie tracili odwagi i nadziei w obliczu dramatów 
ludzkoœci i wszelkich krzywd, które poni¿aj¹ cz³owieka odkupionego Twoj¹ cenn¹ krwi¹. 
Spraw, abyœmy tego wieczoru z jeszcze g³êbszym przekonaniem zawo³ali: Twój krzy¿ jest 
zwyciêstwem i zbawieniem - 'boœ przez krzy¿ swój œwiêty œwiat odkupiæ raczy³!" 

      Jan Pawe³ II

*   *   *   *   *
Krzy¿ i dziecko

Ojcze mój! twa ³ódŸ
Wprost na mnie p³ynie -
Maszt uderzy!… Wróæ…
Lub wszystko zginie…
Patrz! jaki tam krzy¿,
Krzy¿ niebezpieczny -
Maszt siê niesie wzwy¿,
Most mu poprzeczny.
- Synku! trwogi zb¹dŸ:
To znak zbawienia;
P³yñmy! b¹dŸ co b¹dŸ -
Patrz, jak siê zmienia…
Oto – wszerz i wzwy¿
Wszystko – to¿ samo.
- Gdzie¿ siê podzia³ krzy¿?
- Sta³ siê nam bram¹!

 C.K.Norwid
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Prymas Tysi¹clecia Kard. Stefan Wyszyñski o Krzy¿u  (cytaty)
Chrystus prowadzi³ rzesze ludzkie do nieba przez krzy¿ – i nasze cierpienie mo¿e 

niekiedy otworzyæ niebo wielu ludziom. Krzy¿ jest dla wspó³czesnego œwiata wyrzutem 
sumienia, bo przypomina wywy¿szenie poni¿onego dziœ cz³owieczeñstwa. Dlatego 
obecnie jest tak odrzucany.

Ka¿da prawdziwa mi³oœæ musi mieæ swój Wielki Pi¹tek. To nie krzy¿ siê chwieje, to œwiat 
siê chwieje i toczy – Krzy¿ stoi!

Nie ma siê co dziwiæ, gorszyæ i niepokoiæ tym, ¿e Koœció³ jest stale krzy¿owany; 
jak Chrystus zwyciê¿y³ na krzy¿u, tak i Koœció³ zwyciê¿a na krzy¿u i przez krzy¿.

Nie Koœció³ ma siê przystosowaæ do œwiata, tylko œwiat ma siê przystosowaæ do 
Ewangelii. Ciê¿ko jest byæ wiernym Bo¿ym przykazaniom, ale zachowanie Bo¿ych 
przykazañ daje radoœæ, a pogwa³cenie ich mno¿y krzy¿e i mêkê.

Mo¿esz na chwilê, mój Bracie, zamkn¹æ oczy na wszystkich ludzi, jak gdyby oni 
na œwiecie wcale nie istnieli, i pomyœleæ, ¿e dzie³o krzy¿a, zbawcza Krew i ca³a 
nieskoñczona Mi³oœæ jest dla ciebie, sp³ynê³a na ciebie, odmieni³a i uœwiêci³a ciebie.

Chocia¿byœmy przegrali ¿ycie w oczach œwiata i œwiat by siê nas wyrzek³, skazuj¹c 
na œmieræ jak ³otrów na ukrzy¿owanie – jest to ocena œwiata. Pozostaje jeszcze ocena 
Boga. Bóg przekreœla wyrok œwiata – “winien jest œmierci” i og³asza swój Bo¿y wyrok – 
“dziœ jeszcze bêdziesz ze Mn¹ w raju”

Chrystusowy testament z krzy¿a: “Oto Matka twoja, oto syn Twój” to s³owa, które nie 
umieraj¹, ¿yj¹ w nieskoñczonoœæ. “B³ogos³awion¹ miê zwaæ bêd¹ wszystkie 
narody”…Taka jest detaliczna wola Boga, który pos³a³ uczniów swoich, aby nauczali 
wszystkie narody. Je¿eli wszystkie to czemu¿ nie nasz? 

Fragment listu pasterskiego z  1957 r. 
 „Narodowy ciê¿ar Œlubowañ Jasnogórskich poniesiemy z Maryj¹”

Dochowamy wiernoœci Synowi Twojemu i Jego Krzy¿owi, boæ on dla nas chlub¹ i moc¹, 
i sztandarem zwyciêskim. Ty dochowa³aœ wiernoœci Krzy¿owi, Ty nie zawaha³aœ siê, 
nie ust¹pi³aœ. Sta³aœ pod krzy¿em, S³u¿ebnico, a¿ do ostatniego drgnienia g³osu Twojego 
Syna. A my? Czy¿ moglibyœmy, Królowo, my dzieci Twoje, nie naœladowaæ Ciebie? 
Gdy Królowa przy Chrystusie – i Jej dzieci te¿! Gdy Królowa pod krzy¿em – i Jej dzieci te¿! 
Dochowamy, Matko, wiernoœci Krzy¿owi!

Szukamy dzisiaj wielkich mocy, bo widzimy, ile nadziei zawiod³o na tysi¹cletnim szlaku 
dziejowym naszej ojczystej, rodzinnej, polskiej drogi. Ale gdy znika³y sztandary i korony, 
gdy wali³y siê moce i ustroje – jeden znak nigdy nie znika³ z drogi Narodu polskiego: znak 
Krzy¿a. Tysi¹c ju¿ lat idzie Krzy¿ przez polsk¹ ziemiê. Tak jak Ty ongiœ, utkwiona sercem 
w drzewie krzy¿a, który dŸwiga³ Syn Twój, dosz³aœ a¿ na Kalwariê, tak i my, ze wzrokiem 
utkwionym w drzewo krzy¿a, doszliœmy przez nasz¹ dziesiêciowiekow¹ wêdrówkê a¿ do 
Tysi¹clecia. Po krzy¿owej drodze stan¹³ na Kalwarii Krzy¿. Czy¿by u kresu tysi¹cletniej 
wêdrówki Narodu po naszej krzy¿owej drodze Krzy¿ mia³ siê osun¹æ?

Bêdziemy stali, bo pod nim stoi Królowa nasza, Królowa œwiata i Królowa Polski, bo pod 
nim rzesza ludu, który swoimi ramionami podtrzyma Krzy¿, choæby siê chwia³. Ale to 
nie Krzy¿ siê chwieje, to œwiat siê chwieje i toczy. Krzy¿ stoi! Tyle mocy posz³o w proch na 
oczach tysi¹cletnich dziejów, a Krzy¿ pozosta³ jako sztandar zwyciêstwa. I… pozostanie!

Jesteœ pod krzy¿em, S³u¿ebnico Pañska, a my, Twoje dzieci, gromadzimy siê przy 
Tobie, przy Matce Bolesnej i Zwyciêskiej, jak kurczêta, które skupiaj¹ siê wokó³ kokoszy, 
pod jej macierzyñskie skrzyd³a. Matko, nie opuœcimy Kalwarii, bo Ty tam jesteœ, a skoro 
stoisz, to i Krzy¿, i Kalwaria jest dla nas tylko moc¹, tylko zwyciêstwem, tylko radoœci¹. 
W wiekowej wêdrówce Narodu ocala³a ta potêga. Czy¿ nie jest to wskazaniem dla nas, 
szukaj¹cych mocy na nowe tysi¹clecie, ¿e opieraæ siê mamy na takich tylko mocach, które 
przetrwa³y i zwyciê¿y³y czas? Pozostaniemy wiêc, Matko, wierni Krzy¿owi!

          Cytaty z Prymasa za: http://wyszynski.sej.pl/cytaty.php
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia 

00
o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ 

00
niedzielê po mszy œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ

00
sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona 

przez Ruch Rodzin Nazaretañskich 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.

00
sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy 

Parafialnego Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców 
i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. W parafii naszej obchodzimy dziœ odpust ku czci Podwy¿szenia Krzy¿a...
2. Koœció³ rozpoczyna dziœ kwartalne dni modlitw. Tydzieñ Wychowania. Na pocz¹tku 
roku szkolnego i katechetycznego poleca w tej modlitwie m³odzie¿, dzieci i wychowawców. 
W osobistej modlitwie w³¹czmy siê do tego wa¿nego wo³ania Koœcio³a.
3. Dziœ w Polsce obchodzimy Dzieñ Œrodków Masowego Przekazu. We wspó³czesnym 
œwiecie media maj¹ ogromn¹ si³ê, bo zaw³adnê³y wyobraŸni¹ niemal wszystkich ludzi. Ale 
to ka¿dy z nas bierze na siebie odpowiedzialnoœæ, jak wykorzysta myœli, które z nich p³yn¹. 
Módlmy siê o œwiat³o Ducha Œwiêtego dla nas i pracowników mediów, by triumfowa³a 
prawda i dobro.
4. W czwartek – 20 wrzeœnia – 25 rocznica konsekracji naszego koœcio³a – Dziêkujmy Panu 
Bogu za dar naszej œwi¹tyni, za tych wszystkich, którzy nasz koœció³ wznosili, za ks. 
Infu³ata – budowniczego naszego koœcio³a i za wszystkich, którzy Go w tym dziele 
wspierali. 

        Wasz proboszcz
*   *   *   *   *

W  TYM  TYGODNIU  PATRONUJ¥  NAM:

• we wtorek, 18 wrzeœnia – œwiêty Stanis³aw Kostka, patron m³odzie¿y polskiej i Polski;

• w czwartek, 20 wrzeœnia – œwiêty Andrzej Kim Taegon, pierwszy kap³an koreañski i jego 103 
towarzyszy, którzy ponieœli œmieræ mêczeñsk¹ w XIX wieku;

• w pi¹tek, 21 wrzeœnia – œwiêty Mateusz, Aposto³ i Ewangelista. Zanim Chrystus go powo³a³, by³ 
celnikiem w Kafarnaum. Aposto³owa³ w Palestynie wœród ¯ydów. Dla nich miêdzy 50 a 60 rokiem 
napisa³ ksiêgê Ewangelii. Wskazywa³, ¿e to w³aœnie Chrystus jest wyczekiwanym od dawna 
Mesjaszem, ¿e na Nim potwierdzi³y siê starotestamentalne proroctwa i zapowiedzi.
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