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„ Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, ponieważ przezeń 
otrzymaliśmy wiele dóbr... Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem męki i 

tryumfu Boga”  
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Krzy ż narzędziem zbawienia. 

Jezus powiedział do Nikodema: 
Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 
Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie 
wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 
po to, by świat został przez Niego zbawiony. 

��� 
Można nosić krzyż na piersiach jako znak zbawienia i można nosić krzyż 
na piersiach jako znak magiczny, tylko jako znak zewnętrznego 
rozpoznania. Można się żegnać znakiem magicznym i można się żegnać 
znakiem zbawienia, a to ostatnie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek 
czyniący znak krzyża jest głęboko przekonany, że w sensie duchowym 
dotyka w tym momencie pięciu żywych ran Chrystusa i że te rany mają dla 
niego żywotne znaczenie, że zachowuje z tymi ranami wspólnotę i jedność, 
że w tych ranach jakoś uczestniczy i że trzeba mu się uczyć tej przedziwnej, 
trudnej sztuki rozmawiania z życiem i z krzyżem. 
Nie chce ci się - to ukrzyżuj swoje niechcenie, swoje lenistwo, swój bezwład, 
swoją wygodę. Boisz się - to ukrzyżuj swój strach, ukrzyżuj swój lęk, 
ukrzyżuj swoje tchórzostwo. 
To, czy owo przykazanie, ten, czy ów obowiązek wydaje ci się za ciężki i 
odsuwasz się od niego, to ukrzyżuj swoją małoduszność. Ukrzyżuj swój 
mały format i zdobądź się na ten gest, żeby podpatrzeć Chrystusa w 
Ogrójcu i na krzyżowej drodze, jak On się bał, jak On się lękał, jak się 
wypraszał od tego krzyża i od kielicha męki. 
A potem swój lęk i swój strach, tę pokusę małoduszności wziął i zaniósł ją 
na krzyż, i w swoim ciele oderwał ją od tego świata, świata małoduszności, 
świata lęku i świata niewoli, świata tego pełzania i zapatrzenia w materię. 
Uczmy się tego rozmawiania, bo razem z tą mądrością, która stamtąd 
przychodzi, otrzymamy siłę i moc. Tak jak Ojciec podał ją swojemu Synowi 
w Ogrójcu, tak ją podaje swoim dzieciom, które odważają się na to 
ukrzyżowanie w codziennym życiu w tych małych formach, ale jakże często 
bolesnych, odstraszających i zniechęcających. 
                                                                                                              Bp Jan Pietraszko, 

 



 
 

OGŁOSZENIA 
 

 1. Informuj ę uczestników pielgrzymki do Włoch, że spotykamy się 
       18 września na Mszy św. o godz. 5.30; wyjazd – godz. 6.15. 
2. Proszę, by wszelkie sprawy kancelaryjne załatwiać najpóźniej 
    16 i 17 września /wtorek, środa /,gdyż później / do 28 września / będzie 
    to niemożliwe.  

��� 
14 WRZEŚNIA 

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZY ŻA ŚWIĘTEGO 
 

  Z chwilą śmierci Chrystusa na krzyżu, stał się on znakiem zwycięstwa nad 
szatanem i grzechem, symbolem zbawienia, chwały, chluby, mocy i nadziei 
    Krzyż przemieniony przez Jezusa, stał się znakiem honoru. Dlatego 
ludzie zasłużeni, jak: matki wielodzietne, ludzie zaangażowani w pracę dla 
chorych, biednych, obrony ojczyzny, budowy państwa otrzymują Krzy ż 
Wielki, Krzy ż Komandorski, Oficerski, Kawalerski, Złoty, Srebrny, 
Brązowy. Zasłużeni wybitnie na polu walki zostają wyróżnieni krzyżem 
Virtuti Militari, Krzy żem Walecznych, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem 
Powstańców. Ale szczerze krzyż może nosić tylko wierzący. Dla 
niewierzącego bowiem żaden krzyż nie błyszczy majestatem Męki Jezusa i 
nadal ma w sobie coś "z szubienicy". 

  
 ��� 

UŚMIECHNIJ SI Ę 
.Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu. Spotyka go 
szef i pyta: 
- Nie lepiej byłoby na taczce?  
- Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie. 
 
Żona mówi do męża: 
- Kochanie, jutro jest rocznica naszego ślubu. Jak ją uczcimy? 
Na to mąż odpowiada: 
- Może minutą ciszy? 
 
 - Jak mężczyźni definiuj ą podział obowiązków "pół na pół"? 
- Ona gotuje - on je, ona sprząta - on brudzi, ona prasuje - on gniecie... 
 
 



 
 
 

.INTENCJE 
 

                                                 PONIEDZIAŁEK  15. 09. 2008. 
18.00 --------. 
 
                                                        WTOREK 16. 09. 2008 
18.00 Za +Jana Golenia i Andrzeja. 
 
                                                                 ŚRODA 17. 09. 2008 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
  Za +Józefa Matysiaka / int. od teściów Skonecznych /; 
                +Zdzisława w 22 rocz. śm., Mariannę i Henryka Niedźwiedzkich 
                  oraz cr. Niedźwiedzkich i Kołodziejów; 
                +Janinę, Stanisława, Kazimierza Pietrzaków i cr. Pałągiewiczów 
                   oraz Halinę Sępińską; 
                +Bolesława Żelasek / int. od wnucząt i prawnucząt /; 
                +Stanisława Budziejewskiego, Władysława Przybyłka i cr. Musików; 
                +Henryka Darkę w 15 rocz. śm. / int. od uczestników gr. czerwonej /; 
                +Józefa Grzelkę w 2 rocz. śm., Michała, Józefę i Stanisława Kościechów; 
                +Janinę i Wacława Skonecznych, Zofię Czapnik, Beatę Chądzyńską 
                  i Stanisława Trębacza. 
  
                                              CZWARTEK 18. 09. 2008 
18.00 ------. 
 
                                                       PIĄTEK 19. 09. 2008 
18.00 ------. 
 
                                                                 SOBOTA 20. 09. 2008 
17.00 Ślub – Agnieszka Skorupińska i Krzysztof Raszewski. 
 
                                                        NIEDZIELA 21. 09. 2008. 
  9.00 Za zmarłych Parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Czarka Kolbusa z racji 18 rocz. urodzin; 
          O Boże błogosławieństwo dla Edyty Kaczmarczyk z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Kazimierza Stępniaka, Tadeusza Szymczaka i cr. Jeziorskich. 
 
 
 
 
 
 
 


