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kiem (w czerwcu 1991 r. był tu św.
Jan Paweł II). Organizatorzy wyda‐
rzenia pragną przypomnieć, że po‐
czątkiem
całej
współczesnej
cywilizacji i kultury zachodniej jest
Jezus Chrystus. „Polska pod Krzy‐
żem” – to zaproszenie do powrotu do
korzeni wiary, to wezwanie do du‐
chowej odnowy. Wobec kryzysu wia‐
ry jaki obserwuje się w Polsce i na
świecie trzeba nam na nowo posta‐
wić Krzyż Chrystusa w centrum, przyjąć zbawienie, które daje nam Pan Je‐
zus. Spotkanie ma być wyznaniem wiary i miłości wobec Chrystusa i okazją
do gorącej modlitwy o świętość i o łaskę wiary dla wszystkich Polaków; jest
ono organizowane w ścisłej łączności z pasterzem Kościoła włocławskiego –
bp. Wiesławem Meringiem.
Św. Teodor Studyta, mnich, teolog, pisarz (†826 r.) – z „Kazania na cześć
Krzyża św.”:
„O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość… Bo drzewo
krzyża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie mrok, ale światłość; nie wyrzuca
z raju, lecz do niego wprowadza… Dzięki krzyżowi przyoblekamy się
w Chrystusa i porzucamy starego człowieka. Przez krzyż zostaliśmy zgroma‐
dzeni w jedną owczarnię jako owce Chrystusa i przeznaczeni do niebieskiej
owczarni”.
Św. Jan Paweł II:
„Jeżeli krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój… Bez Boga krzyż
nas przygniata, z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie…”. „Krzyż Chry‐
stusa nadaje sens wszelkiemu ludzkiemu cierpieniu”.
Adam Mickiewicz:
„Krzyż na Golgocie tego nie wybawi, kto krzyża w sercu swoim nie postawi”.
„Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak
– Polakiem”.
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Numer specjalny przed uroczystością odpustu parafialnego
Obchodzone corocznie 14 wrze‐
śnia święto Podwyższenia Krzyża
Świętego – to uroczystość patronalna
naszej Bazyliki – odpust parafialny.
W starożytności krzyż był u lu‐
dów wschodnich, a także u Rzymian,
okrutnym i najbardziej hańbiącym
narzędziem wykonywania wyroku
śmierci, podobnie jak później szubie‐
nica. Przez śmierć Pana Jezusa na
krzyżu stał się on znakiem zbawie‐
nia; dla chrześcijan krzyż utożsamił
się z osobą Chrystusa – Zbawiciela,
stawał się Jego znakiem. Ojcowie Ko‐
ścioła tak interpretowali słowa
Ewangelii: „Ukaże się na niebie znak
Syna Człowieczego” (Mt 24,30). I tak
również tłumaczono słowa św. Pawła
Apostoła: „Postanowiłem bowiem, bę‐
dąc wśród was, nie znać niczego wię‐
cej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to
ukrzyżowanego” (1Kor 2,2) oraz: „Nie
daj Boże, bym się miał chlubić z cze‐
go innego, jak tylko z krzyża Pana
naszego Jezusa Chrystusa, dzięki
któremu świat stał się ukrzyżowany
dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6,14).
Jako chrześcijanie wierzymy w Jezu‐
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sa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego! Rzeczywistość Krzyża
i Zmartwychwstania naszego Pana tworzą jedno zbawcze misterium obja‐
wiające nieskończoną miłość Bożą, która ogarnia każdego z nas. Zwycię‐
stwo, które odniósł Pan Jezus na krzyżu, zajaśniało w tajemnicy Jego
Zmartwychwstania a objawi się w całej pełni na końcu czasów.
W szczególny sposób do rozwoju kultu krzyża przyczyniło się odnalezie‐
nie relikwii krzyża Chrystusa w 326 r. Prace wykopaliskowe na Kalwarii
prowadzono z polecenia św. Heleny, matki cesarza Konstantyna. Część reli‐
kwii zachowano w Jerozolimie, inne fragmenty przekazano do Rzymu
i Konstantynopola, a także do innych miejscowości. W Jerozolimie wzniesio‐
no okazałą bazylikę na Kalwarii. Dzień jej konsekracji 14 września 335 r.
i każdą rocznicę tego wydarzenia obchodzono jako bardzo uroczyste święto
porównywalne z uroczystością Paschy; obecnie jest to święto Podwyższenia
Krzyża Świętego.
Chrystusowy krzyż jest dla nas
znakiem wiary, nadziei i miłości
i jest nim „naznaczone” całe nasze
życie chrześcijańskie: m.in. nasza
modlitwa, liturgia. Kościół używa
go przy błogosławieństwach, po‐
święceniach i niesie się go na czele
procesji, ustawia na ołtarzu. Chrze‐
ścijanie umieszczają go w swoich
domach i ustawiają nad grobami
zmarłych na cmentarzach. Na na‐
szej ojczystej ziemi, od wieków
znajdujemy krzyże stojące przy
drogach i w innych miejscach, jako
znak naszej wiary w Boga i nadziei
na życie wieczne. W ostatnich la‐
tach wróciły krzyże także do wielu
szkół, szpitali i tam, gdzie toczy się
ludzka praca.
Z 1510 roku pochodzi pierwsza
historyczna wzmianka o kaplicy
Świętego Krzyża stojącej w miejscu
naszej obecnej świątyni. Takie sa‐
mo wezwanie miał zbudowany póź‐
niej na tym miejscu murowany
kościół i utworzona w 1626 r. para‐
fia. Zbudowana po potopie szwedz‐
kim,
z
inicjatywy
Księży
Misjonarzy nowa świątynia – ta w obecnym kształcie – konsekrowana 14
października 1696 r. – nosi także wezwanie Świętego Krzyża!
W Bazylice Świętego Krzyża jest przechowywany bardzo cenny reli‐
kwiarz Drzewa Krzyża świętego, ufundowany w 1592 roku.
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Program uroczystości patronalnej Bazyliki świętokrzyskiej
PIĄTEK – 13 IX 2019 r.
godz. 11.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 12.00 – Msza św. dla chorych i starszych wiekiem połączona z udziele‐
niem sakramentu namaszczenia chorych – przewodniczy ks. Tadeusz Ri‐
stau
godz. 18.00 – Msza św. – przewodniczy ks. infułat Jan Sikorski
SOBOTA – 14 IX 2019 r. – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTE‐
GO
godz. 11.00 – Uroczyste wniesienie relikwiarza Krzyża Świętego przecho‐
wywanego w naszej Bazylice Świętokrzyskiej i nabożeństwo Drogi krzyżo‐
wej – prowadzi ks. Piotr Kwiecień
godz. 12.00 – Msza św. – przewodniczy ks. Piotr Rutkowski
godz. 18.00 – Msza św. – przewodniczy ks. proboszcz Z. Robert Berdychow‐
ski; przed Mszą św. wręczenie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym
dla naszej parafii
NIEDZIELA 15 IX 2019 r. – Msze Święte wg porządku niedzielnego
godz. 9.00 – Msza św. radiowa – przewodniczy ks. bp Michał Janocha
godz. 13.00 – Msza św. – przewodniczy ks. Henryk Zieliński, redaktor na‐
czelny tygodnika „Idziemy”
W tym roku sam dzień odpustu parafialnego – tzn. święto Podwyższe‐
nia Krzyża Świętego – 14 września – pragniemy przeżywać w duchowej
łączności z modlitewną i ewangelizacyjną akcją „Polska pod Krzyżem”! Jest
to inicjatywa mająca aprobatę Kościoła, twórców „Wielkiej Pokuty” (Jasna
Góra 16 października 2016 r., 150 tyś. osób) i „Różańca do Granic” (7 paź‐
dziernika 2017 r., 1,3 mil. osób), którzy tym razem zapraszają do wspólnej
modlitwy 14 września na godz. 11.00 na lotnisko w Kruszynie pod Włocław‐
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

