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Podwyższenie Krzyża Świętego

14 września

Kościół w sposób szczególny
czcimy Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa, ale
i hańby oraz pogardy w antycznym świecie. W 324 r.
matka cesarza Konstantyna - Helena, wówczas 78letnia już kobieta, wyrusza celem ekspiacji za uczynki
syna do Ziemi Świętej. Ówczesny biskup Jerozolimy Makary - miał okazję rozmawiać z cesarzem o sytuacji,
w jakiej znajdowały się święte miejsca i nakłaniał go do
podjęcia na tych terenach prac badawczych. Na miejscu dawnej Jerozolimy po zburzeniu
przez cesarza Hadriana w 135 r.
Świątyni Jerozolimskiej powstała
Aelia Capitolina. W miejscu Świętego Grobu powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego. Autor Historii
Kościoła Euzebiusz z Cezarei mówi,
iż po przybyciu na miejsce cesarzowa Helena kazała zwołać komisję,
w skład której weszli kapłani i archeologowie w celu zakreślenia
dokładnego planu prac wykopaliskowych. Szczęśliwie zachowane
dokumenty w pewnej żydowskiej rodzinie pozwoliły na
ustalenie topografii Jerozolimy przed jej zburzeniem.
Koszty robót nie grały roli - Konstantyn dostarczył na
te cele ogromne sumy pieniędzy. Po kilku tygodniach
prac ukazał się wreszcie garb Kalwarii i grota grobu
Chrystusa. Wzruszenie ogarnęło wszystkich. W częściowo zasypanym rowie odnaleziono trzy krzyże. Biskup
Makary modlił się o możność poznania, na którym krzyżu Zbawiciel dokonał żywota. Podobno przyniesiono
umierającą niewiastę, którą dotknięto drzewem krzyża.
Przy trzecim dotknięciu kobieta wstała. Wiadomość
dotarła do Konstantyna, który każe wybudować na
świętym miejscu bazylikę. 14 września 335 r. odbyło
się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu
biskupowi bazyliki, do której wniesiono relikwie Krzyża.
Obecna Bazylika Grobu Świętego wybudowana przez
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krzyżowców zajmuje miejsce trzech budowli wzniesionych przez Helenę: kościoła na cześć Męki Pańskiej, na
c z e ś ć
K r z y ż a
i Grobu Świętego. Znalezione drzewo Krzyża Helena
miała podzielić na trzy części: dla Rzymu, Jerozolimy i
Konstantynopola. W tym ostatnim miejscu cesarz Justynian Wielki wystawił świątynię Hagia Sophia, którą
ukończono w roku 537 i do niej przeniesiono relikwię
Krzyża Świętego. W Rzymie po śmierci matki cesarz
wybudował w pobliżu Lateranu, który ofiarował papieżowi Sylwestrowi, wspaniałą Bazylikę Krzyża Świętego z Jerozolimy, w której spoczęło ciało cesarzowej.
Umieszczono w niej cenną relikwię
Krzyża Świętego. Tu też przechowuje się tabliczkę drewnianą z napisami w greckim, hebrajskim i łacińskim zwaną tytułem Krzyża, którą
Piłat kazał umieścić nad głową Jezusa. Papież Lucjusz II w dwunastym stuleciu stwierdził jej autentyczność swoją pieczęcią i umieścił
w specjalnej skrzyni. W Jerozolimie
20 maja 614 r. perski władca Chosroes II zabrał relikwie Krzyża do
Persji. Piętnaście lat później cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwię; bogato ubrany niosąc Krzyż chciał wejść do bazyliki, ale coś powstrzymywało go przed wejściem do kościoła. Biskup
Jerozolimy poradził mu aby zdjął z siebie zabytkowe
szaty i boso, odziany jak kroczący na Kalwarię Chrystus, wniósł Relikwie do odbudowywanej po zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia, które - można
rzec - iż było ponownym podwyższeniem Krzyża obchodzono corocznie 14 września. Kiedy w czasach wypraw krzyżowych Jerozolima była w rękach krzyżowców zamkniętą wówczas Bramę Złotą otwierano w
dniu 14 września dla upamiętnienia momentu powrotu
Krzyża do Jerozolimy.

Źródło: Arkadiusz Bednarczyk
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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Słowo na Niedzielę
ROK LITURGICZNY A/II

Różnica między liczbą 7 a 77 jest nie tyle ilościowa, co jakościowa. Bo
jeśli 7 oznacza „często”, to 77 oznacza „zawsze”. Jezus chce więc powiepuść więc bliźniemu
dzieć: przebaczaj zawsze, nie baw się w rachunkowość. Dlatego właściwe
Rz 14,7-9 … należymy pytanie powinno brzmieć, nie ile razy, lecz jaką mocą mam zawsze przebaczyć. Poproś Miłosiernego Ojca o głęboki zachwyt Jego dobrocią, Jego
do Pana
przebaczeniem, którego nigdy ci nie odmawiał. Poproś, aby dał ci moc do
Mt 18, 21-35 Przebałączenia twego zranienia i bólu z krzyżem Jezusa i moc przebaczania z serczenie Boga...
ca.
Źródło: modlitwawdrodze.pl
Syr 27, 30-28,7 Od-

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Chrystus tak bardzo nalega na
konieczność przebaczania drugiemu, że Piotrowi pytającemu, do
ilu razy winien jest przebaczyć
bliźniemu, wskazuje symboliczną
cyfrę: „siedemdziesiąt siedem
razy” (Mt 18, 22), chcąc przez to powiedzieć,
że powinien umieć przebaczać każdemu za
każdym razem. Oczywiście, że to tak szczodrze
wymagane przebaczenie nie niweczy obiektywnych wymagań sprawiedliwości. Właściwie
rozumiana sprawiedliwość stanowi poniekąd
cel przebaczenia. W żadnym miejscu orędzia
ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec
krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym
wypadku naprawienie tego zła, naprawienie
zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia. Tak więc podstawowa struktura sprawiedliwości wkracza zawsze na obszar miłosierdzia. To ostatnie posiada jednakże moc wypełnienia sprawiedliwości nową treścią. Treść ta
najprościej i najpełniej uwydatnia się w przeba-

czeniu. Ono bowiem ukazuje, iż poza całym
procesem „wyrównawczym” czy też
„rozejmowym”, który właściwy jest dla samej
sprawiedliwości, dochodzi do głosu miłość,
czyli afirmacja człowieka. Spełnienie zaś warunków sprawiedliwości jest nade wszystko
nieodzowne, ażeby ta miłość mogła niejako
odsłonić swoje oblicze. Tak jak na to już zwracaliśmy uwagę przy analizie przypowieści
o synu marnotrawnym, ten, kto przebacza
i ten, który dostępuje przebaczenia, spotykają
się z sobą w jednym zasadniczym punkcie: tym
punktem jest godność, czyli istotna wartość
człowieka, która nie może być zagubiona, której potwierdzenie czy odnalezienie stanowi tez
źródło największej radości (por. Łk 15, 32).
Kościół słusznie uważa za swoją powinność,
strzec prawdziwości przebaczenia w życiu
i postępowaniu, w wychowaniu i duszpasterstwie. Strzeże zaś nie inaczej, jak strzegąc
tego źródła — czyli tajemnicy miłosierdzia Boga samego objawionej w Jezusie Chrystusie.
Źródło: Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Rzym 30 XI 1980, nr 14.
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Andrzej Malinowski 6 r. śm
9:00 - +Romuald i Wacław Żukowscy
12:00 - +Feliksa Buchowiecka (g.14)
12:00 -+ Stanisław Apolonia Aleksander
Omilianowicz
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -+Marianna i Bernard Szusta 26 r. śm
19:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Czesław, Halina, Tomasz z rodz.
Świackich

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g.15)
7:30 - Dziękczynna za łaski uzyskane w życiu
Urszuli
18:30 -+Halina Krejpcio 6 m. po śm. (od r. Nowel)
18:30 - w int. Bogu wiadomej (od r. Nowel)
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g.16)
7:30 - w int. Agaty Heleny i Jakuba o zdrowie,
Boże błog. za wst. MB i św. Michała
17:00 - Msza Św. /poświęcenie Krzyża/ - Tartak
18:30 -+Janina i Robert, Leszek Abramowicz
18:30 - Dziękczynna od Róży Rodziców modl. się za
dzieci św. Rity

7:30 - Przez wst. MB Niepokalanej o rozwiązanie
życiowych problemów i Boże błog. dla dzieci
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 17)
18:30 -+Jan Grudkowski 6 m po śm.
18:30 - +Helena Wojtkiewicz 2 m. po śm.
(od r. Bielickich i Bochenków)

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 18)
18:00 - Nowenna do MB Niepokalanej

18:30 - Dziękczynna z ok. 18 ur. Urszuli Janczulewicz o Boże błog. opiekę MB i dary Ducha Św.
18:30 - w int. Bogu wiadomej
7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 19)
16:00 - ślub: Agata i Ariel
18:30 - + Ryszard Ćwikliński 3 r śm.
18:30 - + Henryk Wojtkiewicz 5 m po śm. (od brata
Ryszarda i rodziny z Suchej Beskidzkiej)

7:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 20)
7:30 - O Boże błog. dla Adama, Oli, Michała i Ani
18:30 - w int. Mileny, Pawła, rodziców o Boże błog.
i opiekę MB
18:30 - w int. Pielgrzymów, rodziny z parafii oraz
intencjach powierzonych
18:30 - + Wincenty Chiliński 2 r. śm., Danuta
9:00 - + Janusz Domysławski
9:00 - + Franciszek Maciej Omiljanowicz 18 r. śm.
12:00 - za parafian
12:00 -+ Franciszek, Michalina, Henryk, Krystyna
Żyndów, Stanisław i Katarzyna Dąbrowskich
15:00 - za Ojczyznę i oddalenie zagrożeń
18:30 - modlitwa różańcowa (kaplica adoracji)
19:00 -+ Zofia Matuszek 4 r. śm, Władysław,
Zofia z rodz. Matuszek i Słodyczka
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Feliksa Buchowiecka (g. 21)
Sa kr a men t m ałż eń st wa z a wa rli :

Magdalena i Krzysztof
Marta i Krzysztof
Życzymy opieki
Matki Bożej Niepokalanej.
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii .
S a kr a m e n t c h r zt u ś w. p r zy j ę ł a :

Oliwia

BIULETYN
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PARAFIALNY

O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1.Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały
tydzień. Po mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy na
koncert kameralny zespołu Trio’Atre w ramach
programu Niepodległa, dedykowany Polakom walczącym o wolną Polską, za tydzień wystąpi orkiestra i chór kameralny pod dyrygenturą Grzegorza
Bogdana. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania
z modlitwą za dzieci, młodzież i wychowawców .
2. W galerii Domu Królewskiego znajduje się wystawa starych obrazów Państwa Błaszczyk. Możliwość zwiedzania po uprzednim kontakcie z Recepcją Klasztoru.
3. W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. O godz. 18.00 zapraszamy na wspólną
adorację krzyża. Możemy przynieść krzyże do
poświęcenia. We wtorek poświęcenie nowego
krzyża w Tartaku z mszą św. u p. Gościńskich
o godz. 17.00. W sobotę kolejna pielgrzymka piesza z Suwałk do Wigier, rozpoczęcie o godz.
12.00 przy par. św. Aleksandra.
4. 18.IX przypada Święto św. Stanisława Kostki.
Zapraszamy uczniów klas 6 i 7 o godz. 18:00 na
wspólną adorację NS, a po mszy św. na spotkanie
organizacyjne do sakramentu bierzmowania.
5. 20.IX (niedziela) po mszy św. o godz. 9:00
zapraszamy na spotkanie rodziców i dzieci klas III,
które pragną przystąpić do I Komunii św. w przyszłym 2021 roku.
6. Dziękujemy O. Jackowi i parafialnej Akcji Katolickiej za zorganizowanie spotkania dla Seniorów.
7. Sanepid przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem należy zachować bezpieczne odległości
i obowiązku noszenia maseczek w kościele dla
naszego bezpieczeństwa.
8. Otrzymaliśmy relikwie św. Br. Alberta, bł. M.
A. Truszkowskiej, bł. H. Chrzanowskiej, św. Alphon-sy, oraz czekamy na odbiór relikwii, bł. I.
Kłopotowskiego, św. Z. Felińskiego. Będziemy

potrzebować drugie relikwiarium w kaplicy oraz
relikwiarze.
9. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary
składane na cele remontowe. Od ofiarodawców
wpłynęło w tym tygodniu 400zł, których polecamy w modlitwie do Matki Bożej. Dzisiaj ofiary na
fundusz remontowy.
10. Zaopatrzmy się i czytajmy prasę katolicką:
tygodnik NIEDZIELA, IDZIEMY, miesięcznik: MARTYRIA (3zł), RÓŻANIEC, TAK RODZINIE, MIŁUJCIE SIĘ, ANIOŁ STRÓŻ dla dzieci i prasa misyjna.
11. Jest do nabycia książka o bł. Mariannie Biernackiej „Nikt nie ma większej miłości” (20zł),
„Oblicza Miłosierdzia” o świętych czyniących
dzieła miłosierdzia (20zł) oraz „Powróćmy na Eucharystię” – przewodnik aby zrozumieć znaczenie
Mszy św. (5zł), Kalendarz Rolników (25zł).
12. Trwa w kaplicy całodniowa Adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka
do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza Św.
13. Zapowiedzi: Paweł Skrodzki i Magda Wierzbicka, oboje stanu wolnego z par. Bożego Ciała
w Suwałkach—zapowiedź II. Kto by wiedział
o przeszkodach kanonicznych między tymi osobami
powinien powiadomić kancelarię parafialną.
14. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych
18-20.IX.2020. Kamedulski Turnus wyciszający 2125.IX.
15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza
do podjęcia studiów na kierunkach: teologia
i nauki o rodzinie. www.uwm.edu.pl

