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Nr.1408                UROCZYSTOŚĆ  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO                          ROK  A  

Krzyż, crux i krucyfiks - tak nazywa się krzyż mający na sobie odbite piętno ukrzyżowanego Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa. Krzyż posiada wielorakie znaczenie. Jedno z tych znaczeń odkrywa nam 

tajemnicę Odkupienia człowieka. Należy więc powiedzieć za św. Efremem, że "krzyż jest 

zmartwychwstaniem umarłych, nadzieją chrześcijan, podporą kulawych, pociechą ubogich, hamulcem 

bogatych, upokorzeniem pysznych, nauczycielem młodzieży, spiżarnią ubogich, nadzieją strapionych".  

Krzyż, na którym umarł Pan Jezus, stał się pierwszym krzyżem uczczonym na świecie, zaś wszystkie inne 

krzyże w łączności z tym krzyżem odbierają cześć i chwałę. Ten pierwszy krzyż zasługuje na szczególną 

cześć, gdyż to jego ramiona pokryły się krwią Jezusową. Dlatego też Kościół katolicki uważa krzyż za swój 

najczcigodniejszy klejnot i znak zwycięstwa Chrystusa nad światem.  

Właśnie to drzewo krzyża, na którym Pan Jezus poniósł mękę i śmierć, zakopano w głębi ziemi na górze 

Kalwarii. Dopiero w 326 r. zostało odkryte przez św. Helenę. Niedaleko miejsca, gdzie znaleziono krzyż, 

Konstanty Wielki wzniósł wspaniały kościół. Właściwie to dwa kościoły. Pierwszy powstał nad Grobem 

Pańskim, zwany Anastasis, w kształcie wielkiej rotundy wspartej na dwunastu kolumnach; drugi 

zbudowano na zachód od pierwszego kościoła, na miejscu ukrzyżowania. Kościoły oddziela dziedziniec i 

potrójny krużganek.  

Dzięki św. Helenie odnaleziono trzy krzyże, gwoździe i napis z krzyża Pana Jezusa. Stąd zrodził się 

problem, który z krzyży był krzyżem Jezusowym. Starożytne wzmianki z czasów ukrzyżowania Chrystusa 

podają, jakoby krzyż Jezusa był wyższy od krzyży łotrów, współukrzyżowanych ze Zbawicielem.  

Historię znalezienia św. Krzyża, krzyża jerozolimskiego, opisują Nicefor, Teodoret i inni.  

Potem krzyż podzielono. Jedną część przesłała cesarzowa do Konstantynopola swemu synowi 

Konstantynowi, który skarb ten również podzielił. Jedną połowę zatrzymał u siebie, a drugą przesłał do 

Rzymu papieżowi Sylwestrowi. Helena większą część kazała oprawić w srebro i przechowywać w kościele 

na ten cel zbudowanym, nazywanym "królewskim kościołem Krzyża". Świątynia nosi też nazwę kościoła 

Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania, gdyż w swej obszernej przestrzeni zamyka nie tylko miejsce, gdzie 

Chrystus był ukrzyżowany, ale i grób, w którym złożono Jego ciało.  

Prawie 300 lat później, około 614 lub 615 r., za cesarza Herakliusza, do Palestyny wkroczyli Persowie z 

królem Chozroesem II, zdobywając Jerozolimę i zabierając w niewolę wiele tysięcy chrześcijan, a także 

Krzyż św., który wywieźli do swej stolicy w Ktezyfonie. Herakliusz był energicznym władcą i dzielnym 

wodzem. Na tyłach armii perskiej zgromadził wojska chrześcijańskie, odbił Jerozolimę, poprowadził 

wojska w głąb Persji, zdobył stolicę, splądrował pałac królewski i odzyskał relikwię. Persowie musieli się 

wycofać, zwolnić jeńców i podpisać traktat pokojowy, którego głównym warunkiem był zwrot zrabowanej 

relikwii w 628 r.  

Wiosną następnego roku Herakliusz popłynął do Palestyny i zwrócił relikwię Jerozolimie. W uroczystej 

procesji sam odniósł ją na dawne miejsce. Zdjął wszelkie znaki władzy monarszej, przywdział szaty 

pielgrzyma i z pokorą, boso, zaniósł relikwię św. Krzyża na Kalwarię, gdzie złożył ją w kościele. 

Wydarzenie to  

Kościół upamiętnił, ogłaszając 14 września świętem Podwyższenia Krzyża Świętego.  

Wierni mogli okazywać cześć relikwii: Biskup Jerozolimy ze wzniesienia pokazywał ją zgromadzonym, 

którzy na kolanach oddawali pokłon Zbawicielowi, korząc się i dziękując za dobrodziejstwo Odkupienia. 

Cześć oddawana krzyżowi odnoszona była bezpośrednio do Chrystusa. 
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Niedziela, 14.9.2014  

Godz.  9.30 

Godz.11.00 

Godz. 19.00 

   UROCZYSTOŚĆ  PODWYŻSZENIA  KRZYŻA  ŚWIĘTEGO       Rok A 

- O  szczęśliwe  rozwiązanie  i  wszelkie  łaski  Boże  dla  Elżbiety  - int. męża. 

- za  dusze  ś.p. mamy  Anny  o  łaskę  miłosierdzia  Bożego  -  int. córki. 

O błog.Boże i opiekę  Matki Bożej dla Damiana,Artura i Dominika –int.rodziców 

Poniedziałek,     15.9. Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Wtorek,    16.9.2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Środa,      17.9.2014 Godz 19.00 - Intencja  wolna. 

Czwartek, 18.9.2014 Godz.  9.30 - Intencja  wolna. 

Piątek,      19.9.2014 Godz.15.00 - Intencja  wolna.        KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.    

Sobota,     20.9.2014  Godz.  9.30 

Godz. 16.00 

 

Godz.19.00 

- Intencja  wolna. 

- Msza  św  -  Sakrament Małżeństwa:  Radosław Maciej SZCZEPAŃSKI  

                       i  Ewa  CIEŚLUKOWSKA. 

- Intencja  wolna.   

Niedziela,21.9. 201414  DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO Rok A 

 

 

 

Poniedziałek,    22.9. 

Wtorek,     23.9.2014 

Środa,       24.9.2014127.8.2014 

Czwartek, 25.9.2014   

Piątek,      26.9.2014 

Sobota,     27.9.2014 

 

Niedziela, 28.9.2014 

 

 

Godz.  9.30 

Godz.11.00 18.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30  

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.15.00 

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

 

Godz.  9.30 

 

Godz.11.00 

Godz.19.00 

- O  błog. Boże  dla  Beaty  i  Dariusza  Ważny  z  okazji  25-ej  rocznicy  ślubu. 

- W intencji Polskich  Szkół  Sobotnich–dzieci, rodziców i nauczycieli w Bedford. 

- O  błog. Boże  dla Benjamin Andrew  Gancarz  i  jego rodziców – int. dziadków  

- Intencja  wolna. 

- O błog.Boże i opiekę Matki Bozej dla Anny i Rafała  z okazji 20 rocznicy ślubu.  

- Intencja  wolna.  

- Intencja  wolna      

- Intencja  wolna.      KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO. 

- Intencja  wolna.  

- Intencja  wolna. 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA ROKU LITURGICZNEGO - Rok A 

- za  dusze  ś.p. Wacława,  Mieczysława, Zygmunta i Józefa  Ławińskich  -  

   int. siostry  Anny  z  rodziną. 

- Intencja  wolna. 

za dusze ś.p.Haliny i Alfonsa Gawin w rocznicę śmierci - int. rodziny Guzińskich 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

CHRZEST  ŚW.:  W naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  św.  otrzymali: 

JULIA  MARIANNA  GRABOWSKA  w  niedzielę  7 września 2014 r. 

BENJAMIN  ANDREW  GANCARZ,  MAX  OLIVER  ARAPI  i  BENJAMIN  OSCAR  ARAPI  - 

w  sobotę  13 września  2014 r.  

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej. 

1. Po  Mszy  świętej  jak  zwykle  jest  do  nabycia  najnowszy  numer  Gościa  Niedzielnego  i  Mały  Gość  

Niedzielny  w  cenie  Ł 1.50,  a  także  „Różaniec”,  „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł 2. 

2. W  najbliższą  niedzielę  21 września  o  godz.11.00  odprawiona  będzie Msza  św  w  intencji  naszych  

Polskich  Szkół  Sobotnich  w  Bedford  -  w  intencji  dzieci  i  młodzieży  i  nauczycieli  na  rozpoczęcie  

Nowego  Roku  Szkolnego.  Zapraszam  dzieci  i  młodzież,  rodziców  i  nauczycieli  na  tę  Mszę  świętą.     

3. Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  każdą  sobotę  odbywać  się  będzie  od  godz.10.00  do  godz.12.00 

4. Przygotowanie  dzieci  do  Pierwszej  Komunii  Świetej  w  2015 r.  rozpocznie  się  od  pierwszej  niedzieli  

października  Mszą  świętą  o  godz. 11.00   Przez  cały  miesiąc  wrzesień  przyjmuję  zgłoszenia  dzieci.  Po  

Mszy  św.  są  do  pobrania  formularze  zgłoszeniowe.  Przypominam,  że dziecko  przyjmujące  Komunię  Sw.  

musi  mieć  ukończone  8 lat.  W  niedzielę  5 października  po  Mszy św – g.11.00  odbędzie  się  obowiązkowe 

Zebranie  dla  rodziców  dzieci  przygotowujących  się  do  Pierwszej  Komunii  Świętej  w  2015 r. 

5. W  ostatnią  niedzielę  września  po  Mszy  św  wieczornej  - g.19.00  rozpocznie  się  drugi  cykl  

przygotowań  młodzieży  do  Sakramentu  Bierzmowania w  2015 r.  w  naszej  parafii  w Bedford. 

6. W  niedzielę  5 października 2014 r. o  godz.15.00  w  Domu  Polskim  przy  Ashburngam  Rd  w  Bedford  

odbędzie  się  WALNE  ZEBRANIE  naszej  PARAFII.  Zapraszam  na  to  zebranie  wszystkich  Parafian.  

7. Po  Mszy  św.  są  do  pobrania  formularze  MÓJ  AKTUALNY  ADRES  do  zapisania  się  do  naszej  

parafii  lub  do  podania  swojego  aktualnego  adresu.  Przypominam, że  osoby, ktore  nie  są  zapisane  do  

parafii nie  będą  mogły  otrzymywać  potrzebnych  zaświadczeń  w  jakichkolwiek  sprawach. 



8.  W  kruchcie  kościoła  są  podane  informacje  dotyczące,  kto  może  być  ojcem  chrzestnym  czy  matką  

chrzestną  a  kto  nie  może  nim  być.  Wymagania  te  są  określone  w  Prawie  Kanonicznym  Kościoła  

Rzymsko – Katolickiego  i  obowiazują  zarówno  duchownych  jak  i  świeckich.   

9. Wizyty  księdza  u  chorych  w szpitalach  lub  w  Nursing  Home  mogą  się odbywać  tylko  za  zgodą  

chorego  lub  jego  rodziny  według  nowych  przepisów  tutejszego  prawa.  Proszę  więc  zgłaszać  

bezpośrednio  do  mnie,  abym  mógł  odwiedzić  tych  chorych  udzielając  im  Sakramentów  świetych.  

Osoby  obłożnie  chore,  które  życzyłyby  sobie  udzielania  Sakramentów  świetych  w  Pierwsze  Piątki  

Miesiąca  proszę  rownież  o  zgłoszenie  do  mnie.         

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych:           

SZCZEPAŃSKI  Radosław  Maciej  i  CIEŚLIKOWSKA  Ewa. 

Ktoby wiedział  o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest mnie o tym 

poinformować:   ZAPOWIEDŹ  II  i   III. 

N.B.:  OD  PIERWSZEJ  NIEDZIELI  WRZEŚNIA  tj. OD  NIEDZIELI  7  WRZEŚNIA 2014 r.  

           ZMIENIA  SIĘ  PORZĄDEK  MSZY  ŚWIĘTYCH  NIEDZIELNYCH; 

MSZA  ŚWIĘTA  WIECZORNA  W  SOBOTY  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.19.00 

MSZA  ŚWIĘTA  PORANNA  W  KAŻDĄ  NIEDZIELĘ  ODPRAWIANNA  BĘDZIE  O  GODZ.9.30 

MSZA  ŚW. SZKOLNA  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.11.00 

MSZA  ŚW.  WIECZORNA  W  KAŻDĄ  NIEDZIELĘ  ODPRAWIANA  BĘDZIE  O  GODZ.19.00 


