ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 WRZEŚNIA
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian,
rozpoczęły się wielkie prześladowania 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 (nazywana także Bazyliką Krzyża) i Zmartwychwstania. 13
września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie 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.
Każda cząstka krzyża, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci
w Kościele. 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.
O ukrzyżowaniu Pana Jezusa piszą wszyscy Ewangeliści. Co więcej, podają bardzo szczegółowe okoliczności
tego wydarzenia. Według świadectwa Ewangelistów Pan Jezus został ukrzyżowany około godziny 12, a umarł o
godzinie 15. Jego pogrzeb odbył się ok. godziny 17.
Kara ukrzyżowania była u Żydów znana, chociaż w prawie mojżeszowym nie była przewidziana. Taką karę
stosowali powszechnie Fenicjanie, Kartagińczycy, Persowie i Rzymianie. Ci ostatni jednak nie stosowali jej
wobec obywateli rzymskich. Była to bowiem kara uznawana za hańbiącą i bardzo okrutną. Skazańca odzierano
z szat, rzucano go na ziemię, rozciągano mu ramiona i nogi, przybijając je do krzyża. Skazaniec konał
z omdlenia i gorączki, dusił się. Krzyż miał zwykle kształt litery T (tau). Ponieważ śmierć na krzyżu miała
wszystkie znamiona hańby, dlatego cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie (316).
Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. Guduli w Brukseli. W skarbcu katedry
paryskiej jest cząstka Krzyża świętego, podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać
od króla Jana Kazimierza. Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół dominikanów
w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991. Stosunkowo dużą część Krzyża świętego posiada kościół św.
Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją podarować benedyktynom św. Emeryk (+ 1031), syn św. Stefana,
króla Węgier (+ 1038). Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa "Góry Świętokrzyskie".
Krzyż Chrystusa czci się także czyniąc znak krzyża. Początkowo czyniono krzyż nad przedmiotami, kreśląc go
dłonią. Miał on być wyznaniem wiary, chronić od nieszczęść, sprowadzać Boże błogosławieństwo. Zwyczaj ten
sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Był on traktowany jako credo katolickie, streszczenie
najważniejszych prawd wiary. Słowami podkreślano wiarę w Boga w Trójcy Świętej jedynego, a ruchem ręki
podkreślano nasze zbawienie przez Chrystusową mękę i śmierć. Pierwsi chrześcijanie tym znakiem posługiwali
się bardzo często. Kościół zachował ten zwyczaj, kiedy w liturgii błogosławi swoich wiernych.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 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.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ…

Jezus opuścił okolice Tyru i przez
1111
LITURGIA SŁOWA
I czytanie: Iz 35, 4-7a
Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
II czytanie: Jk 2, 1-5
przemierzając posiadłości Dekapolu.
Ewangelia: Mk 7,31-37
Przyprowadzili
Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na
niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy
i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do
niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy,
więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej
przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem
mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca
i niemym mowę».
KOMENTARZ
Jezus ucieka się w dzisiejszym fragmencie do gestu, znaku. Dotąd zwykle
wystarczało słowo; tym razem bierze na osobność tego, którego miał uzdrowić.
Palce kładzie w jego uszy, a śliną dotyka języka! Dopiero teraz następuje słowo.
Nie wiemy dlaczego taką kolejność zastosował. Nie wiemy dlaczego w ten
sposób to uczynił. Natomiast możemy być pewni, że chodziło o gesty, które
prowadziły do słowa. Ważnego i wielkiego. Effatha! Otwórz się.
Otwórzmy się zatem na Boże słowo i na drugiego człowieka, którego mamy
tuż obok.
WYDAWCA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kiełpinie; ul. ks. Antoniego Arasmusa 2, 83-307 Kiełpino;
tel: 694-451-723;www.parafiakielpino.pl; mail:biuro@parafiakielpino.pl
nr rachunku: 34 8309 0000 0072 8527 2000 0010 (z dopiskiem: „na cele inwestycyjne par. Kiełpino”)

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH…


Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na kolektę inwestycyjną.



Dzisiaj odpust w Sianowie. Uczestniczą w nim także pielgrzymi z naszej parafii, którzy o 5.30 wyruszyli z
Kiełpina.



Od 9 do 15 września przeżywamy Tydzień Wychowania, którego tematyka dotyczy rozeznawania
powołania i towarzyszenia dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu drogi życia.



Dzieci ze szkoły podstawowej będą mogły zaopatrywać się w ćwiczenia do religii w szkole. Cena
jednego egzemplarza, podobnie jak w ubiegłym roku – 9 zł. Ćwiczenia rozprowadzać będą Panie
Katechetki.



Nowenna do MBNP w środę – w intencji dobrych owoców misji parafialnych.



W czwartek (13 września) – zapraszamy na godz. 20.00 na nabożeństwo fatimskie.



Za dwa tygodnie MISJE PARAFIALNE (23-29 września). Od najbliższego czwartku rozpoczniemy
nowennę w intencji misji. Misje poprowadzą księża reprezentujący wydział duszpasterski naszej
diecezji: ks. Wojciech Niemczewski i ks. Radosław Karczewski.
W sobotę (29 IX) ODPUST PARAFIALNY. Suma odpustowa pod przewodnictwem księdza Biskupa
Diecezjalnego o godz. 17.00.




BÓG ZAPŁAĆ ZA REGULARNIE SKŁADANE OFIARY NA PRACE INWESTYCYJNE.



Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających drogę powołania
kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które jest częścią
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął się właśnie drugi termin
przyjmowania kandydatów na studia. Osoby zainteresowane są proszone o zgłoszenie się do 17 września
na umówioną wcześniej rozmowę kwalifikacyjną oraz o złożenie w rektoracie Seminarium odpowiednich
dokumentów. Wszystkie niezbędne informacje można uzyskać u Księdza Proboszcza, jak również
znaleźć w gablocie parafialnej oraz na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego
w Pelplinie.
W przyszłą niedzielę (16 IX) Bieg Arasmusa. Będzie to także dzień Dawcy Szpiku organizowany przez
Fundację DKMS (od 11.00 do 16.00).
We wtorek (11 IX) o godz. 19.00 w parafii p.w. św. Kazimierza w Kartuzach rozpoczyna się kurs
przedmałżeński dla narzeczonych i starszej młodzieży. Zachęcamy do udziału wszystkich
zainteresowanych. Szczegóły w gablocie.




SPOTKANIA FORMACYJNE
Spotkanie formacyjne dla dorosłych modlitewnej wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca, po Mszy świętej
wieczornej, o godz. 18.50.
 Zapraszamy na spotkania formacyjne:
- dzieci ze szkoły podstawowej (zwłaszcza z klas trzecich rozpoczynające przygotowanie do I Komunii
świętej) w czwartek, na godz. 19.00;


- młodzież, która kontynuuje przygotowanie do bierzmowania (z klas III gimnazjum i oraz z klas ósmych)
w piątek, na godz. 19.00.
- młodzież z klas siódmych, zapraszamy na w niedziele na Msze św. o godz. 9.30 i krótką minikatechezę po
Eucharystii.
W środy zapraszamy dzieci i młodzież zainteresowaną grą w szachy i w inne ciekawe gry planszowe
na zajęcia od godz. 16.00 do 17.30 do salki kominkowej.
W czwartki od godz. 15.00 do 17.00 – odbywać się będą zajęcia teatralne, na które zapraszamy dzieci od 7
do 13 lat.
 Gromada Zuchenek zaprasza chętne dziewczynki z klas I-III szkoły podstawowej na zbiórkę naborową,
która odbędzie się 15 września o godz. 1100 w salce parafialnej.


INTENCJE MSZALNE
PONIEDZIAŁEK 10.09.2018

godz. 7.15
godz. 17.00 1) + za Franciszka i Agnieszkę Socha
2) o Boże błog., obfite łaski, zdrowie dla rodziny Henryki i Wojciecha
godz.18.00 1) + za Barbarę Marć (w dniu urodzin)
2) + za Józefa Miller (w 6 rocz. śm.), Annę, Bogdana, Zdzisława Miller oraz
zmarłych z rodziny Naguszewskich

WTOREK 11.09.2018

godz. 7.15 + za rodziców i rodzeństwo Leszkowskich, Wojciecha, Mirosława i Zygmunta
godz. 17.00 1) z podziękowaniem. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę
MB, zdrowie dla rodziny Ireny i Andrzeja z okazji 40 rocz. sakr. małż.
2) O Boże błog., opiekę MB, zdrowie dla Doroty, Aliny, Joanny i Ani
godz. 18.00 + za Wandę Sitterlee (od zakł. pogrz.)
godz. 7.15

ŚRODA 12.09.2018

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę
MB dla Reginy (z okazji urodzin) oraz Marka z okazji rocz. zawarcia sakr. małż.
godz. 17.00 1) + za Waleskę Malc
2) + za Marię, Józefa Grzegowskich, Bernarda,
Gertrudę, Józefa, Marię i Antoniego
godz. 18.00 1) + za Franciszka Karczewskiego i zmarłych z rodziny
2) z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże bł. dla
Franciszka (z okazji 1 rocz. ur.) oraz całej rodziny

CZWARTEK 13.09.2018 – św. Jana Chryzostoma

godz. 7.15 + za Leona
godz. 17.00 + za Teresę Miłosz
godz. 18.00 1) + za Henryka Gransickiego 2) + za rodziców z ob. stron Pawła i Katarzynę
Magulskich, Wandę i Jana Kotłowskich i zmarłych braci Edwarda i Zenona
godz. 20.00 + za Przemysława, dziadków i chrzestnych z obojga stron oraz z prośbą o
zdrowie i potrzebne łaski dla Małgorzaty

PIĄTEK 14.09.2018 – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

godz. 7.15 + za Henryka Orłowskiego (w rocz. śm.) oraz księdza Kanonika Wojciecha
Wiśniewskiego
godz. 17.00 1) + za Władysława (w 25 rocz. śm.) 2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 18.00 1) + za Grzegorza Julke (w 4 rocz. śm.)
2) z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błog., dary DŚ, opiekę MB dla Mariusza

SOBOTA 15.09.2018 – NMP Bolesnej

godz. 7.15 1) + za rodziców z obojga stron 2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 12.00 Msza św. ślubna
godz. 14.00 Msza św. ślubna
godz. 15.00 Msza św. ślubna
godz. 16.00 Msza św. ślubna
godz. 17.00 Msza św. ślubna
godz. 18.00 1) + za rodziców i Bernarda
2) + za Małgorzatę, Brunona oraz zmarłych z rodziny Piotrowiak I Plichta
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godz. 7.30 1) o Boże błogosławieństwo dla rodzin naszej parafii za wstawiennictwem
św. Jana Pawła II
2) + za Piotra Dawidowskiego (greg.)
godz. 8.30 Borcz: + za Mariana Wal
godz. 9.30 1) + za Wacława i Henryka
2) + za Leokadię i Leona Szczesnych oraz braci Stefana i Jerzego
godz. 11.00 1) + za Ireneusza Tymińskiego
2) o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Sławomira
godz. 12.15 1) z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże
błogosławieństwo, zdrowie w rodzinie
2) + za Damazego Cirockiego (w 11 rocz. śm.)
godz. 18.00 1) + za Anielę i Leona Małszyckich
2) + za Bernarda Pelcer i rodziców z obojga stron
godz. 18.50

SPOTKANIE MODLITEWNE WSPÓLNOTY PRZYJACIÓŁ OBLUBIEŃCA

