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 ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

            
      

 

Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi Ko-

ściół katolicki 14 września. Wiąże się ono z odna-

lezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus 

Chrystus, a także wyraża głęboki sens krzyża  

w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie 

tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka. 

Początki święta związane są z odnalezieniem 

przez św. Helenę relikwii krzyża na początku IV 

wieku i poświęceniem w Jerozolimie bazyliki ku 

jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego wydarzenia, 

ostatecznie 14 września, w Kościele obchodzi się 

uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego. 

Znak krzyża był obecny w chrześcijaństwie 

od śmierci Jezusa. W początkach Kościoła nieraz 

przyjmował formę kotwicy albo trójzębu. Jako 

przedmiot kultu upowszechnił się i nabrał znacze-

nia po roku 313. W tym bowiem roku, według 

przekazu, cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą  

z uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle 

słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwycię-

żysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę śmierci 

przez ukrzyżowanie. 

Do VI w. na krzyżu nie umieszczano postaci 

Chrystusa. Także później nie ukazywano Jezusa 

umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z dia-

demem zamiast cierniowej korony na głowie, albo 

jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. Od 

wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego 

czasu aż do dziś w Kościele łacińskim zwykle 

używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazu-

je na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. 

W tradycji prawosławnej do dziś używany jest 

krzyż chwalebny. 

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest 

symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze 

prawdy wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceń-

ski pisze: „Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, 

 a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził 

grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmar-

twychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się po-

nad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował 

powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy 

raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczy-

nił nas Jego dziećmi i dziedzicami". 

 

Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę 

chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosła-

wieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszka-

niu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przy-

pomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znacze-

nie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących 

w nim ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. 

 



Cytaty – myśli – aforyzmy 

„Znak krzyża jest wyznaniem wiary: wierzę w tego, 

który za mnie cierpiał i zmartwychwstał; w Tego, który 

znak hańby przemienił w znak nadziei; wierzę w Tego, 

który w swej słabości jest wszechmocny; w Tego który 

w pozornej nieobecności i w pozornej bezsilności może 

mnie ocalić i ocali“. 

                                   Benedykt XVI 

EWANGELIA NA DZIŚ 

Łk 15,1-10  

  Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesz-

nicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i ucze-

ni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z ni-

mi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 

„Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, 

nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni  

i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znaj-

dzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; 

sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się 

ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powia-

dam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość  

z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dzie-

więćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie 

potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 

dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala 

światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją 

znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiad-

ki i mówi: "Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, 

którą zgubiłam". Tak samo, powiadam wam, radość 

powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który 

się nawraca”.  

                                                        Oto słowo Pańskie. 

 

Postawa Jezusa daje wiele do myślenia. Nikt 

wobec Niego nie jest wykluczonym, chociażby zesta-

wiane były przez dzisiejszych uczonych niekończące 

się listy wykluczonych. Bywa tak, iż w społeczności 

ludzkiej, w której dominują sprawiedliwi (w liczbie 

dziewięćdziesięciu dziewięciu), co nie oznacza bez-

grzeszni, zdarza się jedna osoba błądząca. Zeszła ona  

z drogi, a może nawet zeszła „na manowce”…. A prze-

cież to całe Niebo – Pan Bóg Wszechmogący w Trójcy 

Jedyny i wszyscy święci radują się z nawrócenia cho-

ciażby jednego człowieka, nie jakiegoś anonimowego, 

ale na przykład z mojego nawrócenia. Perykopa ewan-

geliczna mówiąca o zaginionej owcy wskazuje na nie-

zbywalną godność każdego człowieka, każdej bez wy-

jątku „czarnej owcy” i każdego „kozła ofiarnego”. Na-

piętnowani, lekceważeni przez innych (w tym być może 

nawet przez owych dziewięćdziesięciu dziewięciu 

„niewinnych”) przez Boga zawsze są cenieni, bowiem 

na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26) zostali 

stworzeni. Czy dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawie-

dliwych było takimi „do końca”? Czy byli nimi „od 

początku”? A czy tą jedną owcą błąkającą się „poza 

pustynią” nie jestem właśnie ja? Rozbudźmy w sobie 

Bożą empatię i Bożą wyobraźnię, by zrozumieć innego 

i przede wszystkim siebie. 

    *** 

   Intencje Mszy św. od 12 IX 2022 do 25 IX 2022 

 

Poniedziałek 12 IX 

700 + Teresa Gazda (12 greg.) 

700 + Feliksa (k) Włodek 

700 + Zofia, Stanisław Duda; Jan Winiarski; Benedykt 

Szpitter 

700 + Grzegorz Lis  

1800 + Emilia Szlachetka 

1800 + Grażyna Hałas (12 greg.) 

1800 + Zdzisław Bakalarz 

1800 + Jan Koziński (4 r.) 

 

Wtorek 13 IX 

700 + Teresa Gazda (13 greg.) 

700 + Zbigniew Majchrowski 

700 + Beata Olczak 

700 + Janina Bieleń 

1800 W int. sprzątających kościół 

1800 + Grażyna Hałas (13 greg.) 

1800 + Mirosława (k) Czapla 

1800 O Boże Błog. dla stowarzyszenia Animus  

w 32 rocznicę powstania i działalności 

 

Środa 14 IX 

700 + Grażyna Hałas (14 greg.) 

700 + Teresa Gazda (14 greg.) 

700 + Roman, Edward, Jadwiga Szymczyk; Józef, Stani-

sław, Zofia Stefaniak 

700 + Bolesław Łajca (1 mc) 

1800+Kazimierz Kozak(3 r.); Marianna, Adam Zaborscy 

1800 + Lucyna, Zygmunt (21 r.), Magdalena Strawa 

1800 + Stanisław Łyjak 

1800 O Boże Błog. i wypełnienie się woli Bożej  

w życiu Mai 

 

Czwartek 15 IX 

700 + Teresa Gazda (15 greg.) 

700 + Helena Kobiałka 



700 + Beata Olczak 

1800 + Anna Walaszczyk 

1800 W int. Koła Różańcowego pw. Matki Bożej Bole-

snej 

1800 + Grażyna Hałas (15 greg.) 

1800 + Paweł Śliwiński 

 

Piątek 16 IX 

700 + Andrzej Mastalerz (9 r.) 

700 + Teresa Gazda (16 greg.) 

700 + Ryszard Mędrek 

700 + Tadeusz Doliński (1r.) 

1800 + Grażyna Hałas (16 greg.) 

1800 + Genowefa Bartuzi (20 r.); Stanisław, Stanisław, 

Tadeusz Bartuzi; Zofia Adamczyk 

1800 + Helena Jędrusiak (10 r.) ++Jędrusiak; Mieczy-

sław, Waldemar, Marta Chęć 

1800 + Teofil, Emilia, Jadwiga, Alfred, Witold  

++ Kisielewskich; Franciszka (k) Kupska; Stanisława 

(k) Bargilewicz 

 

Sobota 17 IX 

700 + Grażyna Hałas (17 greg.) 

700 + Teresa Gazda (17 greg.) 

700 + Wiesław Nowakowski (1r.)  

++ Nowakowskich, Żywickich, Szczygłów 

700 + Mieczysław Kiraga 

1800 + Roman Dziaduch (14 r.) 

1800 + Mirosław Wojnicki (ur.) 

1800 + Helena i Paweł Jaskot 

1800 O Boże Błog. dla Krystyny i Stanisława  

z racji 50 r. ślubu 

 

Niedziela 18 IX 

730+ Jacek Rak (15 r.), Sylwia Ćwiklińska- Rak 

730+ Irena i Adolf Garwolińscy 

730+ Grażyna Hałas (18 greg.) 

900 O Boże Błog. dla Katarzyny i Wiesława Świder-

skich w 40 rocznicę ślubu 

900 + Bronisława (k), Ignacy, Dionizy Grelewscy; Sta-

nisława (k), Józef Serafin 

900 + Teresa Gazda (18 greg.) 

1030 + Andrzej Węgorowski  

1030 O Boże Błog. i opiekę M. B. dla Marysi w 15 

rocznicę urodzin 

1200 Msza Święta w intencji Strażaków 

1200+ Robert Bełcik (15r.); Iwona Gołąb; Maria Bełcik 

++ Bełcików, Gołębiów, Stachyrów, Rzymskich 

1200+ Marianna (20 r.), Julian (21 r.) Maciążek  

++ Ciechańskich 

1800 + Stanisława (k) Wójcik (11r.), Hieronim, Zbi-

gniew, Anna 

1800 + Tadeusz Izdebski (15 r.); Agnieszka Gołębiow-

ska (23r.), Roman (3r.) 

 

Poniedziałek 19 IX 

700 + Teresa Gazda (19 greg.) 

700 + Janina Urbańska 

700 + Ludwik Dzierżak 

700 + Adam, Jan Mazur; Irena, Michał Goliszek 

1800 + Julianna, Edward, Marian Sadowscy 

++Sadowskich, Grzechników 

1800 + Danuta Kisielewska 

1800 + Grażyna Hałas (19 greg.) 

1800 + Jan, Julianna(k), Bronisława (k), Michał, Stani-

sław ++ Chmielów, Nowaków 

 

Wtorek 20 IX 

700 + Teresa Gazda (20 greg.) 

700 + Marian, Władysława (k) Ratus 

700 + Barbara Kwiatosz (3 mc) 

700 + Jerzy Dziechciarz (ur.) 

1800 + Grażyna Hałas (20 greg.) 

1800 + Stanisław Łyjak 

1800 + Helena Kobiałka  

1800 + Piotr Cygan  

 

Środa 21 IX 

700 + Helena, Aleksander Michałek 

700 + Teresa Gazda (21 greg.) 

700 + Janina Bieleń 

700 + Ryszard Banaszek  

1800 + Grażyna Hałas (21 greg.) 

1800 + Kazimierz 

1800 + Marianna Boryca 

1800 + Jolanta Waśko (ur.) 

 

Czwartek 22 IX 

700 + Teresa Gazda (22 greg.) 

700 + Janina Bieleń 

700 + Zbigniew Skórski 

700 + Piotr Godzina (1r.) 

900 Msza Św. wotywna za przyczyną św. Jana Pawła II 

900 + Danuta Małecka (30 dzień) 

1800 + Grażyna Hałas (22 greg.) 

1800 + Tomasz Wójtowicz (im.) 

1800 + Bartłomiej Pastwa (5 mc) 

1800 W intencji rodziny- o Boże Błog., nawrócenie  

i przylgnięcie do Pana Jezusa 

 



Piątek 23 IX 

700 + Teresa Gazda (23 greg.) 

700 + Grażyna Hałas (23 greg.) 

700 + Irena Kurzejewska 

700 + Leokadia Daraszkieweicz (3r.) 

1800+Eugeniusz Sygnowski(18r.)++Mazurów, Sygnow-

skich 

1800 + Artur (6r.), Krzysztof, Zygmunt Borowiec 

1800 W int. wspólnoty Ojca Pio 

1800 + Wiesława Ogorzałek 

 

Sobota 24 IX 

700 + Józef, Feliksa(k) Furdal, Wacław Rogala 

700 + Grażyna Hałas (24 greg.) 

700 + Teresa Gazda (24 greg.) 

700 + Lech Bidacha (1r.) 

700 + Witold Pruchniak (1 mc) 

1800 + Teresa Skalińska (2r.) 

1800 + Krzysztof Matejko 

1800 + Zofia Wałaszkiewicz (25r.) 

1800 O Boże Błog. dla Bożeny i Stanisława z racji 30r. 

ślubu 

 

Niedziela 25 IX 

730+ Zbigniew Majchrowski 

730+ Władysława(k), Feliks Gołąb; Balbina, Alfreda(k), 

Stanisław, Bolesław Pietras; Stanisława(k), Władysław, 

Zygmunt Kramek; Łukasz Kucharski 

730 + Grażyna Hałas (25 greg.) 

900 + Helena, Władysław, Janina, Edward, Aleksander, 

Józef ++ Mazurów; Zygmunt, Eugeniusz, Stanisław, 

Regina ++ Piątków 

900 + Teresa Gazda (25 greg.) 

1030 + Elżbieta Rutyna (8r.), Jerzy Rutyna 

1030 + Henryk, Marcin, Teodora, Lucjan Goliszek; Mo-

nika, Czesław, Stanisław, Janusz Zawadzcy 

1200+ Kazimierz Oniszczuk (4 r.) 

1200 O Boże Błog. z racji 15 r. ślubu Katarzyny  

i Pawła - dziękczynna 

1800 + Kazimiera Watras (5r.); Roman (30r.); Stanisław 

Pyda (15r.) 

1800 W int. kapłanów posługujących w parafii Poniato-

wa, a także za wszystkich tych, którzy służyli w parafii 

od początku jej istnienia 

 

                  XXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                        

                                  11 września 2022r. 

     OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła  

w ciągu roku. Dobry Bóg w swojej łaskawości 

zgromadził nas w świątyni, abyśmy po raz ko-

lejny sprawowali pamiątkę męki, śmierci 

i zmartwychwstania Chrystusa.  Dziś początek 

Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież  

i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wy-

chowania.  

2. Dzisiaj o godz. 18:00 msza św. i spotkanie mło-

dzieży z klas ósmych – początek przygotowania 

do bierzmowania. 

3. Gościmy dzisiaj O. Wiesława – ze zgromadze-

nia Ojców Oblatów. Kupując kalendarz przed 

kościołem wspieramy dzieła misyjne, prowa-

dzone przez Ojców w różnych częściach świata. 

4.  We wtorek, 13 września, nabożeństwo fatim-

skie po Mszy św. wieczornej.  

5. W środę, 14 września, będziemy obchodzili 

święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Usta-

nowiono je na pamiątkę poświęcenia wybudo-

wanej w IV wieku w Jerozolimie bazyliki Krzy-

ża Świętego i odnalezienia relikwii Krzyża 

Chrystusa. To święto przypomina nam,  

że „Zbawienie przyszło przez krzyż”.  

6. W czwartek, 15 września, w liturgii wspomina-

my Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym li-

turgicznym obchodem Kościół upamiętnia cier-

pienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.   

7. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocz-

nica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na 

Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będzie-

my się modlić za wszystkich, którzy zginęli  

w obronie naszej ojczyzny.  

8. W najbliższą niedzielę, 18 września, przypada 

Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-

zu. Będziemy modlić się za wszystkich pracują-

cych w mediach, aby zawsze służyli prawdzie  

i dobru. 

9. W niedzielę 18 września o godz. 12:00 będzie-

my modlić się w intencji OSP. Będzie także 

przekazanie i poświęcenie nowego samochodu 

dla straży.   

10. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższe-

go tygodnia życzymy doświadczenia bliskości  

i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeń-

stwa Jego słowu oraz nieustannego dawania 

świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.   

11. Serdeczne Bóg zapłać  za ofiary składane na 

remont wieży kościelnej. Ofiara bezimienna 

100zł  

12. Po wakacjach powrócił List Parafialny. 

13. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i ofiarę 200 

zł  mieszkańcom bloku ul. Modrzewiowa 10  

i prosimy o sprzątanie ul. Modrzewiowa 9,11,13 

i 15.  

14. Za tydzień w niedzielę 18 września nasza mło-

dzież będzie prowadziła kiermasz ciast.  

15. W najbliższy czwartek zapraszamy na Mszę św. 

o godz. 18:00 i modlitwę o uzdrowienie duszy  

i ciała. 

 


