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Podwyższenia Krzyża Świętego (także: Pańskiego) – święto obcho-

dzone zarówno w Kościele zachodnim jak i wschodnim, związane z tra-

dycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest 

on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięga-

ją początków chrześcijaństwa. PTradycja przypisuje odnalezienie Krzyża 

św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku. Reli-

kwie złożone zostały w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Od 

tamtej pory były uroczyście czczone przez wiernych przybywających z 

całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło zdobycie Jerozo-

limy 20 maja 614 roku przez króla perskiego Chosrowa II Parwiza. Per-

sowie zburzyli świątynię a relikwie Krzyża zabrali z Jerozolimy. 

W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał 

święte relikwie. Cesarz sam wniósł je uroczyście do Jerozolimy wcho-

dząc do miasta przez Bramę Złotą. Jak mówi legenda, cesarz niosąc 

Krzyż ubrany był w drogocenne szaty i nie mógł udźwignąć Krzyża aby 

wejść do miasta. Dopiero kiedy za poradą biskupa Jerozolimy Zacharia-

sza zdjął bogaty strój, idąc boso wniósł Krzyż aż do odbudowywanej po 

zniszczeniu Bazyliki. 

Matka Boska Bolesna lub Matka Boża Siedmiobolesna (łac. Mater 

Dolorosa) – tytuł nadawany Matce Bożej, podkreślający jej rolę jako 

współodkupicielki. Matka Boska Bolesna jest m.in. patronką Polski (Li-

cheń) , Węgier i Słowacji. Siedem boleści Matki Bożej to: Proroctwo 

Symeona, Ucieczka do Egiptu, Zgubienie Jezusa, Spotkanie na Drodze 

Krzyżowej, Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, Zdjęcie z krzyża, Złożenie do 

grobu 

Korneliusz (ur. w Rzymie, zm. czerwcu 253 tamże) – męczennik i świę-

ty Kościoła katolickiego, 21. papież w okresie od marca 251 do czerwca 

253 

Cyprian z Kartaginy, Święty Cyprian, łac. Thascius Caecilius Cypria-

nus, cs. Swiaszczennomuczenik Kiprian, jepiskop Karfagienskij (ur. ok. 

200 lub 210 w rzymskiej prowincji Afryki, zm. 14 września 258 niedale-

ko Kartaginy) – biskup Kartaginy i męczennik za wiarę, pisarz apologeta 

chrześcijaństwa, jeden z ojców Kościoła, święty katolicki i prawosławny.  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

________________________________________ 

XXIV Niedziela Zwykła – 13 września 2020 r. 

1. Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do zaleceń epidemicznych w 

postaci noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa w obiektach zamknię-

tych, czyli także w kościele. 

2. W kalendarzu liturgicznym przypada jutro święto Podwyższenia 

Krzyża Świętego, we wtorek wspomnienie MB. Bolesnej, w środę 

wspomnienie męczenników Korneliusza i Cypriana, w piątek święto św. 

Stanisława Kostki, zakonnika patrona dzieci, młodzieży i naszej ojczy-

zny, Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składamy naj-

serdeczniejsze życzenia. 

3. Polecam Waszej uwadze Gość Niedzielny i nasz parafialny biuletyn 

oraz skarbonkę na sprzątanie kościoła. 

4. Zachęcamy zwłaszcza gości-wczasowiczów do nabycia kalendarza 

parafialnego na 2021 rok – pamiątki z pobytu w Chłapowie. Cena 20 

PLN to cegiełka na budowę kościoła. 

5. Trwają prace przy elewacji południowej ściany kościoła i wieży. Na 

czas prac budowlanych czynne będą boczne wejścia do kościoła. Przy 

drzwiach są wyłożone zwłaszcza dla turystów cegiełki na budowę ko-

ścioła. 

Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. 

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ks. proboszcz Sławomir Skoblik 
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