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Uroczystość Chrystusa Króla ·  ROK C

 
NIEDZIELA  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO 

Ewangelia : J 3,13-17

A jak Mojżesz wywyższył węża 
na pustyni, tak potrzeba, 
by wywyższono Syna 

Człowieczego,, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, miał życie wieczne. 
Tak bowiem umiłował świat, że 
syna swego Jednorodzonego dał, 
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 
zginał, ale miał życie wieczne.

MATKA BOSKA BOLESNA
Wśród wielu tytułów 

przysługujących Maryi spotykamy 
określenie - Matka Boska Bolesna. 
   Trzeba uznać, że żadna matka 
na ziemi nie przeżyła tyle i nie 
przecierpiała tyle, co Matka Zbawiciela. 
Jakże bolesnym echem odbiły się w 
Jej sercu prorocze słowa Symeona, 
wypowiedziane w świątyni jerozolimskiej 
w dniu ofiarowania Pana Jezusa: 

        A Twoją duszę miecz przeniknie, 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu 
(Łk 2,35). 

        Wiele smutku, cierpień i boleści 
doświadczyła Maryja w czasie ziemskiego 

życia, gdy np. musiała uciekać aż do Egiptu przed okrutnym królem 
Herodem, aby uratować życie Bożego Dziecięcia. 

        A ile wylała łez na Krzyżowej Drodze swego Boskiego Syna, na 
Wzgórzu Kalwaryjskim i przy Jego grobie? Kto to pojmie i zrozumie! 

        Jakże bardzo Maryja - jako Matka Boża Bolesna rozumie każdego 
człowieka, każdego cierpiącego, wszystkich, którzy jesteśmy Jej dziećmi.

Święty Stanisław Kostka
Patron młodzieży, ministrantów  

urodził się w 1550 r. w Rostkowie na 
Mazowszu, pochodził z zamożnej 
kasztelańskiej rodziny. Przez 3 lata 
uczęszczał do jezuickiego gimnazjum 
w Wiedniu. Był to okres szczególnego 
rozwoju życia wewnętrznego, związanego 
z modlitwą i umartwieniami. Wtedy też 
był prezesem studenckiego Bractwa św. 
Barbary. Został cudownie uzdrowiony 
w 1565 r. za przyczyną Maryi, której 
był wielkim czcicielem. Gdy ukończył 
16 lat, oświadczył rodzicom, że chce 
wstąpić do Zakonu Jezuitów. Gdy ci 
odmówili, postanowił zbiec, zabierając 
ze sobą listy polecające od kaznodziei 
cesarzowej, o. Franciszka. W przebraniu 
wieśniaczym udał się do Augsburga, 
siedziby prowincjała niemieckiej 
prowincji jezuitów. Jednak do zakonu 
przyjęty został dopiero w roku 1567, 
po wcześniejszych studiach w 
Rzymie. Stanisław zmarł 14 sierpnia 
w Wiecznym Mieście, mając zaledwie 
18 lat. Powszechne było przekonanie, 
że odszedł z ziemi jako święty. Jego 
kult zaczął się rozszerzać za sprawą 
jezuitów już kilkanaście lat po jego 
śmierci. Kanonizacji dokonał papież 
Benedykt XIII w 1726 r. W XX stuleciu 
św. Stanisława Kostkę spontanicznie 
obrano patronem młodzieży polskiej.
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14 września - Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego

Obchodzone  zarówno w kościele 
zachodnim jak i wschodnim, związane 
z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, 
na którym umarł Jezus Chrystus. Jest 
on dla chrześcijan największą relikwią. 
Nabożeństwa ku jego czci sięgają 
początków chrześcijaństwa.

W roku 70 Jerozolima została 
zdobyta i zburzona przez Rzymian. 
Nastały wielkie prześladowania religii 
Chrystusa trwające prawie 300 lat. 
Dopiero po ustaniu prześladowań, 
matka cesarza rzymskiego Konstantyna, 

św. Helena, około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan 
Jezus.Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 r. 

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 - 
najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem 
zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

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.

Przed reformą liturgii wrześniowe święto poświęcone było 
wspomnieniu podwyższenia Krzyża zaś 3 maja cały Kościół czcił 
pamiątkę jego znalezienia. Papież Jan XXIII zniósł święto krzyża 
Chrystusowego obchodzone 3 maja jako niepotrzebne powtórzenie, 
a odnowiony kalendarz rzymski jako święto Podwyższenia Krzyża 
przyjął dzień 14 września.

Podwyższenie Krzyża Świętego przypomina nam o wielkim 
znaczeniu 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.

Opr. Piotr Dyjo

Cudowny napis na 
drzwiach katedry w 

Cieszynie 
wrzesień 1939 rok –    

opowiadanie mego Ojca
Była wojna obronna

we wrześniu 1939 roku.
Broniliśmy swej
niepodległości.

Bohaterstwo oręża
polskiego.

Staliśmy się osamotnieni,
a z nami było niebo.
Bóg pamiętał o nas,

o naszej klęsce narodowej.
W dniach klęski narodowej,

w dniach smutnych
i tragicznych.

Niemcy spędzili jeńców
polskich i osadzili

w katedrze w Cieszynie.
Tak bogaty kult

do Matki Najświętszej.
Trwał w sercach

narodu polskiego.
Pogarda zwycięzców.

Powstaje nadzieja,
powstaje napis

na drzwiach wejściowych.
V rzymska z literą M
i koroną Matki Bożej-

Boży napis.
Co to był za napis?

Matka Boska nie pozwolila
niszczyć świątyni Bozej.

Powstaje wizja, że
Niemcy poniosą klęskę

w miesiącu Maryi?
Stało się tak.

Maj 1945 rok – przynosi
klęskę faszystowskim

Niemcom na różnych frontach
Bóg odniósł zwycięstwo

i Matka Boża
Katedra ocalała

Stefan Suwała
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Dziękczynienie za dar beatyfikacji
Matki Celiny Borzęckiej.

„Gdy świat pogrąża się w mroku,
gdy grzech przemocą się sroży,
Ty wzbudzasz Ojcze Przedwieczny
wybrańców świętych i Bożych.
  Dziś stawiasz nam jako pochodnię
  to życie swojej wybranki,
  silnej w wierze i walce
  niezłomnej Zmartwychwstanki.
Mądrością swoją odwieczną
od wieków bowiem zarania
wybierasz tych, co strzec będą 
Twej prawdy Zmartwychwstania.
  Ona głosiła z mocą,
  z lęku wychodząc ukrycia,
  Nowinę w sobie przeżytą
  zmartwychwstania za życia.
(...) Celino, nasza Patronko,
żono, matko i siostro,
wyproś, byśmy po ziemi
dobra szli drogą prostą(...)”
 (S. M. Karmela CR)

„ Człowiek jest niewiele wart, 
jeżeli nie stara się być lepszym” 

 ( bł. Celina Borzęcka)

 
27 października 2007r. w Rzymie w Papieskiej Bazylice św. Jana na Lateranie 
miała miejsce beatyfikacja Matki Celiny Borzęckiej – założycielki Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek. 

Trwając w dziękczynieniu za ten dar dla nas – Sióstr Zmartwychwstanek i dla 
całego Kościoła serdecznie zapraszamy na Mszę św. dziękczynną, jaka zostanie 

odprawiona w Katedrze radomskiej w dniu 21.09.2008r.

Niech pośrednictwo nowej błogosławionej – matki, żony, wdowy i siostry 
zakonnej- wyprasza nam Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski.

        

Siostry Zmartwychwstanki
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1. W dniu dzisiejszym homilię głosi Ks. Tadeusz Nowek – Proboszcz 
pallotyńskiej parafii w Sandomierzu. Ofiary zbierane do puszek przy 
wejściu do kościoła przeznaczone są na trwającą tam budowę 
kościoła.

2. O godz. 1045 zostanie odprawiona Msza Święta w intencji Ks. Łukasza 
Gąsiorowskiego z okazji jego imienin. Solenizanta polecamy pamięci 
modlitewnej.

3. Dzisiaj o godz. 1600 zostanie odprawiona pierwsza w tym roku 
szkolnym Msza Święta dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców. Obecność obowiązkowa.

4. Dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego w 
intencji dzieci, młodzieży i wychowawców.

5. Serdecznym „Bóg zapłać” składamy podziękowanie za złożone w ubiegłą 
niedzielę indywidualne ofiary na budowę naszego kościoła w 
Mazowszanach.

6. W piątek 19 września, Nabożeństwo Fatimskie dla: dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Godz. 1830 odczytanie próśb i podziękowań. O godz. 1900 
Msza Święta z homilią, a po niej procesja z statuą Matki Bożej 
Fatimskiej. Prosimy o przyniesienie na procesję świec i zabezpieczenie 
ich przed wylewaniem się wosku.

7. W przyszłą niedzielę, 21 września Mszą Świętą o godz. 1600 rozpoczynamy 
w naszej Parafii czas przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Na
tę Mszę Świętą zapraszamy Młodzież z klas trzecich gimnazjum i ich 
rodziców. Po Mszy Świętej ci, którzy uczęszczają do innych szkół niż 
Gimnazjum nr 2 będą mogli zgłosić swoją kandydaturę, także będzie 
można zgłosić swoją kandydaturę w tym tygodniu w Kancelarii 
Parafialnej w godzinach jej pracy.

8. W przyszłą niedzielę w Katedrze Radomskiej o godz. 1230 zostanie 
odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna za dar beatyfikacji 
M. Celiny Bożęckiej. Jest to założycielka Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek, które pracują w naszej parafii. Wraz z Siostrami 
zapraszamy na tę uroczystość.

9. Już dzisiaj chcemy skierować zaproszenie do wszystkich Parafian na
dzień 5 października, na pieszą pielgrzymkę w dzień odpustu, 
Najświętszej Maryj Panny Różańcowej do naszego kościoła w 
Mazowszanach. W tym dniu zostanie po raz pierwszy odprawiona 
przez Księdza Prowincjała Józefa Lasaka SAC Msza Święta w budowanym 
kościele. Zapowiadając to wydarzenie w życiu naszej Parafii, chcemy 
zaprosić od obejrzenia wystawy składającej się ze zdjęć pokazujących 
stan prac przy naszym kościele w Mazowszanach jak również 
projektów witraży. Witraże te przedstawiają sceny tajemnic różańcowych. 
Informujemy również, że jest możliwość ufundowania witraża do 
kościoła – bliższych informacji udziela Ksiądz Proboszcz.

W MINIONYM 
T Y G O D N I U

Związek małżeński zawarli:

Renata Bujak i Tomasz Bujak 
Anna Seta i Grzegorz Wójcik

Iwona Prokop i Kornel Rogulski
Anna Nowakowska i Łukasz Szeląg

Milena Kacprzak i Rafał Czachor
Justyna Kwietniewska i 

Wojciech Lange

Co Bóg złączył człowiek niech nie 
rozdziela…

Ochrzczeni zostali:

Oliwier Przemysław Paczyński
Amelia Rzeszut

Wiktoria Szczepańska
Jakub Szymański

Maja Chodelska
Oliwia Rutkowska

Damian Napora
Bartosz Mroziewicz

Zuzanna Chudzik
Michał Marian Rogoziński

Aleksandra Maria Jastrzębska
Kacper Adam Błaszczyk

Katarzyna Mital

Dzieckiem Bożym jestem ja…

Odeszli do Pana:

Waldemar Borzęcki l. 74
Marian Dusiński l. 73

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

KANCELARIA 
PARAFIALNA

czynna:
  od poniedziałku do piątku:

8.00 – 10.00
16.00 – 18.00

w sobotę:  
  

8.00 - 10.00  


