
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Kiedy w roku 70 Jerozolima została 

zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły 

się wielkie prześladowania religii Chrystusa, 

trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu tych 

prześladowań matka cesarza rzymskiego 

Konstantyna, św. Helena, kazała szukać Krzyża, 

na którym umarł Pan Jezus. Po długich 

poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty 

tego wydarzenia historycy nie są zgodni; 

najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, 

natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 

albo 14 września. W związku z tym 

wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na 

Golgocie dwie bazyliki: Męczenników 

(Martyrium) i Zmartwychwstania (Anastasis). 

Bazylika Męczenników nazywana była także 

Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się 

uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na 

tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża 

Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia 

wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej 

adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. 

Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, 

potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

Ważnym wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki 

Egerii, która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża 

połączone ze świętem dedykacji, czyli poświęcenia kościoła Męczenników 

(Martyrium) na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w których 
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7.30 - Za śp. Jerzego Martyka w 30 dzień po śmierci.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

7.30 - Za + Ludwika Krasickiego (p)
18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP
1. Przez wstawiennictwo MBNP w int. dobrodziejów i ofiarodawców naszej Parafii.
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Romana John, Łucji Kocur, Ewy Podgórskiej, Heleny Musiał, Helmuta Kordys, 
Heleny Znojek, Wilchelma Magiera z ok. ur. od Caritasu.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w rodzinie w p. int.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Nowenna do św. Józefa
Przez wstawiennictwo MBNP i św. Józefa dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę dla Joachima z ok. 65 rocz. urodzin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 19.09.2019
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Edwarda Sobiesierskiego w 13 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za śp. Eugeniusza Ociepski (p)
17.00 - Msza św. szkolna.
Za ++ Annę i Tadeusza Jopek ++ z rodziny Fal, Rosół, Teller i Komosa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SOBOTA 21.09.2019 święto św. Mateusza Ewangelisty
7.30 - Za + Krystiana Baran (p)
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Za + męża, ojca i dziadka Piotra Warzecha + teścia Maksymiliana + szwagra Marcina + teściową 
Paulinę o radość nieba.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. Franciszka Szulc z ok. 70 rocz. urodzin.
10.00 - O Boże Miłosierdzie dla ++ z rodzin Chabło, Walczak i Żmuda i dusze w czyśćcu cierpiące.
11.30 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w int. wnuka Wiktora i syna Rafała.
15.15 - Nieszpory Niedzielne.
16.00 - Za śp. Męża, ojca i dziadka Stanisława Chodnika w 7 rocz. śmierci + swata Tadeusza 
Walocha w 3 rocz. śmierci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za + Rafała Jewtuch (p)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------

WTOREK 24.09.2019
7.30 - Za + Eugeniusza Ociepski (p)

PONIEDZIAŁEK 16.09.2019

PIĄTEK 20.09.2019

WTOREK 17.09.2019

ŚRODA 18.09.2019 św. Stanisława Kostki

Ojcowie Oblaci z K-Koźla rozprowadzają kalendarze misyjne - to nasza cegiełka w Dzieło 
Misyjne Kościoła

PONIEDZIAŁEK 23.09.2019 św. O. Pio

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 22.09.2019
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18.00 - Msza św. i Nowenna do MBNP.
1. W int. dobrodziejów, ofiarodawców naszej Parafii
2. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w rodzinie w p. int.
3. Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie 
i opiekę w int. Hildegardy Stróżyna, Antoniego Żelazny, Ireny Szulc z ok. urodzin od Caritasu.
4. Za + męża Mikołaja Kieliszczyk w 9 rocz. śmierci ++ teściów Wandę i Bolesława ++ szwagrów 
Józefa i Jerzego ++ rodziców Katarzynę i Władysława Król + bratową Annę + Krystynę + 
Mieczysława Skowron + siostrę Marię i dusze w czyśćcu cierpiące. 
5. Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Pietras w 6 rocz. śmierci ++ rodziców z obu stron i dusze w 
czyśćcu cierpiące.
6. Za śp. mamę Marię w kolejną rocznicę śmierci śp. ojca Herberta ++ dziadków z obu stron.
7. Za + męża, ojca i dziadka Alojzego Warzecha ++ rodziców Martę i Franciszka Warzecha ++ 
Hildegardę i Pawła Parusel ++ dziadków, szwagrów ++ z pokrewieństwa.
8. Za ++ rodziców Elżbietę i Ernesta Lucyga ++ z rodzin Łeśko i Lucyga.
9. Za + męża, ojca i dziadka Józefa Józefowskiego w 8 rocz. śmierci + brata Jana + siostrę Cecylię 
++ z pokr. z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
10. Za + Annę Warzecha o radość nieba.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚRODA 25.09.2019
7.30 - Nowenna do św. Józefa.
I Za + Brygidę Głąb (p)
II Za śp. Eugeniusza Ociepski od Krystyny Kamińskiej z rodziną.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

CZWARTEK 26.09.2019 św. męczenników Kosmy i Damiana
18.00 - I Za + Janusza Tomaszewskiego w 4 rocz. śmierci.
II Za ++ rodziców Danielę i Stanisława Tracz ++ Urszulę i Antoniego Zebrowski ++ szwagrów 
Józefa, Krzysztofa i Stanisława ++ z pokr. z obu stron.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

PIĄTEK 27.09.2019 św. Wincentego a Paulo
7.30 - Za + Stanisławę Czeczor (p)
17.00 - Msza św. szkolna
Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, zdrowie, 
opiekę i Dary Ducha świętego w int. Wiktorii Mikołajek z ok. 18 rocz. urodzin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

SOBOTA 28.09.2019
7.30 - I Za + Eugeniusza Ociepski (p)
II Za ++ rodziców Bibliannę i Jana + Paulinę i Henryka + męża Herberta ++ braci Józefa i 
Wilhelma ++ z rodzin Glomb, Faber i Skowronek.
17.00 - okazja do sakramentu pokuty i pojednania
18.00 - Przez wstawiennictwo MBNP dziękując za otrzymane łaski, prosząc o dalsze błog. Boże, 
zdrowie i opiekę w rodziny Kurzaj.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

7.30 - Za ++ rodziców Janinę i Antoniego Panek ++ braci Piotra, Stanisława i Edwarda + szwagra 
Norberta Globisz.
8.45 - w j. niem. Za śp. Marię Kurz w 6 rocz. śmierci.
10.00 - I W int. Parafian. Za roczne dziecko Aleksandra Ochenduszka w int. Rodziców i 
Chrzestnych.
II Za + Teresę Kukolka + Franciszka Kukolka ++ z pokr. Kukolka i Otrębowski o radość nieba.
11.30 - I Za ++ rodziców Emilię i Leona Siwczyk + szwagra Rudolfa Masny ++ z rodziny.
II Za ++ Michała i Helenę Stepczuk.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 29.09.2019



15.15 - Różaniec w int. młodego pokolenia dzieci i młodzieży.
16.00 - Za ++ Władysławę i Władysława Gorzkowskich ++ Janinę i Zbigniewa Nowak ++ z obu 
stron.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

święty kościół stojący na Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. 

Także święty kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po męce 

zmartwychwstał, tego samego dnia został Bogu poświęcony. Rocznica poświęcenia 

tych świętych kościołów jest obchodzona z całą czcią, bo i Krzyż znaleziono tego 

samego dnia [...]”

W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie pod wodzą Chozroeza. 

Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także i kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak 

wielkiej czci doznaje Krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o 

odzyskanie Krzyża Świętego. Po zwycięstwie, jakie cesarz Herakliusz odniósł nad 

Chozroezem, w traktacie pokojowym Persowie zostali zmuszeni do oddania świętej 

relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy sam cesarz chciał na swoich ramionach 

zanieść Krzyż Chrystusa na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, kiedy 

zdjął swoje królewskie szaty. Jest to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla 

Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię 

podzielono na drobne części i rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych 

kościołach. 

Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży 

dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego 

Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym 

wypadku o autentyczność poszczególnych relikwii, ale o fakt, że przypominają one 

Krzyż Chrystusa i wielkie dzieło, jakie się na nim 

dokonało dla dobra rodzaju ludzkiego.

Dzisiejsze święto przypomina nam 

wielkie znaczenie krzyża jako symbolu 

chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go 

traktować jedynie jako elementu dekoracji 

naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z 

wielu elementów naszego codziennego stroju. 

Weź dziś krzyż w swoim domu do ręki przytul go 

do siebie i ucałuj a jeśli zakurzył się oczyść i 

zawieś bądź ustaw na swoim miejscu.

Kłaniamy się Tobie Panie Jezu Chryste, ześ 
przez krzyż i mękę swoją świat odkupić 
raczył. Amen.


