
 Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien 
człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był 
bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie 
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód 
i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał 
przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do 
niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać 
w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. 
A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz 
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to 
Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on 
jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać 
i zbawić to, co zginęło».
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 Warto bardzo mocno zdać sobie sprawę z tego, że to Bóg nas 
szuka: my dajemy się odnaleźć lub nie. Inicjatywa należy do Niego. On 
czeka, tęskni, wypatruje. A my?

Ks. GM

 Dzisiejsza Ewangelia wyraża ogromne zatroskanie Boga o to, co 
zagubione i potrzebujące pomocy. Dodajmy więcej: nawet jeśli ktoś jest 
daleko od Boga, dalej pozostaje w kręgu Jego zainteresowania.

 Kiedyś w klasach podstawówki poprosiłem, aby dzieci narysowały 
„po swojemu”, jak wygląda Bóg. Przedstawienia były naprawdę różne: 
kolorowe, smutne, radosne, szare, uśmiechnięte itp. Ale jeden chłopiec, 
wyraźnie mający zdolności plastyczne, narysował Krzyż z Panem 
Jezusem. Zamiast chmur i ciemności były baloniki: atmosfera radości 
jednym słowem. Nam dorosłym trudno to przyjąć. Być może dlatego 
mamy stać się jak „dziecko”. Ukazał pięknie, jako dziecko, teologię: 
przejście ze śmierci do Zmartwychwstania. Wobec postawy Boga i Jego 
dzieła nie możemy być obojętni.
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2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia wspominamy:

 14.07. (środa) – Podwyższenie Krzyża Świętego - święto

1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszej 
Świątyni.

 13.07. (wtorek) – Świętego Jana Chryzostoma

 15.07. (czwartek) – Najświętszą Maryję Pannę Bolesną
 16.07. (piątek) – Świętych Męczenników Korneliusza i Cypriana
3. We wtorek przypada 13-ty dzień miesiąca – nasze nabożeństwo 
Fatimskie rozpoczniemy po Mszy Św. wieczornej, które zakończymy Mszą 
Św. o godz. 20.00.

5. Zapisy dzieci do Pierwszej Komunii Św. w niedziele: 11, 18 oraz 
25 września po Mszy Św. o godz. 11.30 u księdza Grzegorza.

6.  Zachęcamy do śpiewania w naszym parafialnym chórze 
„Przemienienie”. Zapraszamy na próby we wtorki i czwartki o godz. 17.00.

4. Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy w środę o godz. 8.30 i 18.00. 
Adoracja od godz. 15.00 – 18.00.

7. Trwają prace przygotowujące do wstawienia okien i wymiany witraży. 
Przy obrazie Jezu Ufam Tobie znajduje się projekt jednego z witraży. 
Koszt jednego okno to 26000 zł. Okna wyposażone są w potrójne szyby, 
aby zniwelować uratę ciepła. Ofiary na ten cel można składać w biurze 
parafialnym, w kościele przy obrazie Jezu Ufam Tobie lub po przez wpłatę 
na konto parafialne z dopiskiem „ofiara na witraże”. Wszystkim 
ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. 
8. Za tydzień po każdej Mszy Św. wolontariusze Hospicjum 
św. Wawrzyńca w Gdyni rozprowadzać będą kalendarze na przyszły rok. 
Złożone ofiary będą przeznaczone na utrzymanie domów hospicyjnych 
dla dorosłych i dzieci. Jesteśmy wdzięczni za dotychczasową współpracę 
i świadczone dobro.

- wtorek: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30

- sobota: 10.00 - 11.00

9. Przed kościołem prasa katolicka: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość 
Niedzielny” i „Galilea”, w zakrystii „Różaniec” oraz „Słowo wśród nas” na 
miesiąc październik. Na stelażu pozostałe tytuły prasy katolickiej.

Biuro parafialne:

- środa: 10.00 - 11.00 oraz 17.00 - 17.30
- piątek: 10.00 - 11.00



źródło: https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/09-14a.php3

 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 (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, ponieważ tego 
dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc 
pierwszej adoracji Krzyża, która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu 
bazylik. Święto wprowadzono najpierw dla tych kościołów, które posiadały 
relikwie Krzyża, potem zaś dla całego Kościoła Powszechnego.

 Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, 
rozpoczęły się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. 
Dopiero po ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, 
św. Helena, kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus.

 Największą część drzewa Krzyża świętego posiada obecnie kościół św. 
Guduli w Brukseli. Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje część relikwii, 
którą cesarze bizantyjscy nosili na piersi w czasie największych uroczystości. 
Największą część Krzyża świętego w Polsce posiadał kościół dominikanów 
w Lublinie (zostały one skradzione w roku 1991, chociaż nadal w kościele tym 
znajdują się dwa inne relikwiarze Krzyża świętego). Stosunkowo dużą część 
Krzyża świętego posiada kościół św. Krzyża na Łysej Górze pod Kielcami. Miał ją 
podarować benedyktynom św. Emeryk, syn św. Stefana, króla Węgier. 

 Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży 
dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego 
Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. 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.

 Ważnym wkładem w historię dzisiejszego święta jest świadectwo mniszki 
Egerii, która w Itinerarium Egeriae relacjonuje obchody Podwyższenia Krzyża 
połączone ze świętem dedykacji, czyli poświęcenia kościoła Męczenników 
(Martyrium) na Golgocie: "Dniami Eucenii (dedykacji) zwą się te dni, w których 
święty kościół stojący na Golgocie, zwany Martyrium, poświęcony został Bogu. 
Także święty kościół znajdujący się w Anastasis, to jest w miejscu, gdzie Pan po 
męce zmartwychwstał, tego samego dnia został Bogu poświęcony. Rocznica 
poświęcenia tych świętych kościołów jest obchodzona z całą czcią, bo i Krzyż 
znaleziono tego samego dnia [...]"

Święto Podwyższenia Krzyża Intencje mszalne

Piątek, 16.09. Świętych Męczenników Korneliusza i Cypriana

18.00 † Ojciec Zygmunt – 48 rocz. śmierci

6.30 W intencji Wspólnoty Szkoły Hipoli w Rumi

Wtorek, 13.09. Świętego Jana Chryzostoma

Sobota, 17.09.

10.00 ZA PARAFIAN

18.00 Agnieszka – 50 rocz. urodzin oraz dla całej rodziny

Poniedziałek, 12.09.

18.00 †† Paweł Richter – 41 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny

20.00 W intencji Ofiarodawców

6.30 †† Marek Dąbrowski – 1 rocz. śmierci oraz rodzice z obojga stron

Czwartek, 15.09. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

18.00 Maria i Kazimierz – 61 rocz. ślubu oraz dla całej rodziny

8.30 †† Rozalia, Michał, Ryszard, Zbysław
18.00 † Władysław Dorsz

† Halina Rode

8.30 Dziękczynno – błagalna dla całej rodziny

6.30 †† Maria Milewczyk – 1 rocz. śmierci oraz zmarli z rodziny: Milewczyk 
i Truskulewskich

6.30 †† Mama Anna – w dniu urodzin oraz ojciec Leon

8.30 †† Anna i Kazimierz Kołakowscy

8.30 †† Mąż Zygfryd Sikorski oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron

O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie i w naszych sercach – int. Żywego 
Różańca
†† Władysław oraz zmarli z rodziny: Bławat, Kałduńskich i Libera

6.30 † Józef Ślusarski – int. z pogrzebu

Środa, 14.09. Podwyższenia Krzyża Świętego - święto

8.30 † Werner

18.00 †† Bronisław Lewkowicz oraz zmarli z rodziny 

18.00 Magda i Darek – 1 rocz. ślubu

8.30 †† Z rodziny: Stosik, Augustynowicz, Gazikowskich oraz Franciszek 
Kołodziejski

6.30 †† Brat Stanisław – 20 rocz. śmierci oraz Anna Wilczyńscy

Niedziela, 18.09. XXV Niedziela Zwykła
7.00 † Werner Brunath – int. z pogrzebu
8.30 †† Rodzice: Jadwiga i Feliks, siostra Teresa oraz Marek

11.30 †† Weronika i Teodor
13.00 CHRZEST: Dzieci, Rodzice, Chrzestni
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