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Święto PodwyŜszenia KrzyŜa                          14 września 2014 r. 
 

 LITURGIA SŁOWA   
Lb 21,4b-9; Ps 78; Flp 2,6-11; J 3,13-17 

 Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił 
do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna 
Człowieczego. A jak MojŜesz wywyŜszył węŜa na 
pustyni, tak potrzeba, by wywyŜszono Syna 
Człowieczego, aby kaŜdy, kto w Niego wierzy, miał 
Ŝycie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe 
Syna swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. 
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony”. – Oto słowo Pańskie. 

 

REMONT GŁÓWNYCH SCHODÓW NASZEGO KOŚCIOŁA  
I PRZEDSIONKA  
   Rozpoczynamy remont głównych schodów kościoła i przedsion-
ka kościoła. Tę prace chcemy wykonać w tym sezonie. Koszt całe-
go zadania to 530.000 zł. (pięćset trzydzieści tysięcy złotych). 
Przyznana na wykonanie zadania dotacja z budżetu Miasta Sto-
łecznego Warszawy wynosi 360.000 zł. (słownie: trzysta sześć-
dziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 67,92% przewidywanych cał-
kowitych kosztów kwalifikowanych zadania. Udział Parafii to 170 
000 zł. (sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
Bardzo prosimy o wsparcie tej inicjatywy tak Parafia, jak i 
Przyjaciół Parafii. Jest to bardzo duży wydatek z naszej strony, 
ale stan kościoła wymaga naszej ofiarności. Jak już wielokrotnie 
pisałem, kościół nigdy nie przechodził takiego remontu, od czasu 
jego budowy. Nawet zniszczenia wojenne nie zostały nigdy 
odpowiednio naprawione. Serdecznie proszę o pomoc. 
Bardzo też dziękuję wszystkim Ofiarodawcom, którzy przez te lata 
przychodzili z pomocą i zawsze mogliśmy wykonać kolejny etap 
remontu. Bogu polecam w modlitwie wszystkich Dobrodziejów 
naszego kościoła i za każdy dar dziękuję. 
 

Ksiądz Walenty Królak,  
proboszcz parafii 

Patrząc na krzyŜ, chrześcijanie 

widzą w nim znak nadziei. Jezus 

Chrystus, który z wysokości 

krzyŜa modlił się za swoich 

oprawców, wskazał nam drogę 

ku zbawieniu. Bóg uniŜył samego 

siebie, aby przywrócić nam 

godność dzieci BoŜych. Niebo 

otwarte jest dla tych, którzy nie 

boją się wziąć krzyŜa na swe 

ramiona. Jego zbawienny cięŜar 

jednoczy nas z samym Zbawi-

cielem.  

Michał Piotr Gniadek, Oremus 
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ZNAK ZBAWIENIA 
Święto PodwyŜszenia KrzyŜa Ko-

ściół Katolicki obchodzi 14 września. 
WiąŜe się ono z odnalezieniem drze-
wa krzyŜa, na którym umarł Jezus 
Chrystus, a takŜe wyraŜa głęboki sens 
krzyŜa w Ŝyciu chrześcijanina. Istotą 
święta jest ukazanie tajemnicy Krzy-
Ŝa, jako ceny zbawienia ludzi wszyst-
kich czasów. 

Początki święta związane są z odna-
lezieniem przez św. Helenę relikwii 
krzyŜa na początku IV wieku i po-
święceniem w Jerozolimie bazyliki ku 
jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego 
wydarzenia, ostatecznie 14 września, 
w Kościele obchodzi się uroczystość 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. 

Znak krzyŜa był obecny w chrześci-
jaństwie od śmierci Jezusa. W począt-
kach Kościoła nieraz przyjmował 
formę kotwicy albo trójzębu. Jako 
przedmiot kultu upowszechnił się i 
nabrał znaczenia po roku 313. W tym 
bowiem roku, według przekazu, ce-
sarz Konstantyn Wielki, przed wygra-
ną bitwą z Maksencjuszem, zobaczył 
na tle słońca znak krzyŜa i słowa „w 
tym znaku zwycięŜysz”. Cesarz Kon-
stantyn zniósł karę śmierci przez 
ukrzyŜowanie. 

Do VI w. na krzyŜu nie umieszczano 
postaci Chrystusa. TakŜe później nie 
ukazywano Jezusa umęczonego, lecz 
chwalebnego: jako Króla z diademem 
zamiast cierniowej korony na głowie, 
albo jako Arcykapłana, lub teŜ jako 
Dobrego Pasterza. W wieku XII po-
jawił się motyw cierpienia. Od tego 
czasu aŜ do dziś w Kościele łacińskim 
zwykle uŜywany jest krzyŜ gotycki, 
pasyjny, który wskazuje na mękę i 
śmierć Chrystusa jako cenę zbawie-
nia. W tradycji prawosławnej do dziś 
uŜywany jest krzyŜ chwalebny. 

Od czasów Konstantyna (IV w.), 
kiedy chrześcijanie uzyskali wolność 
wyznawania swojej wiary, krzyŜ stał 
się znakiem rozpoznawczym chrześci-
jan. Od tego czasu jest bardzo często 
uŜywany w liturgii i uświęca całe Ŝy-
cie chrześcijańskie: zaczyna i kończy 
modlitwę, dzień, posiłek i kaŜdą waŜ-
niejszą czynność, uświęca przestrzeń i 
jest uŜywany przy wszelkich błogo-
sławieństwach. 

Ojcowie Kościoła podkreślali, Ŝe 
krzyŜ jest symbolem, w którym 
streszczają się najistotniejsze prawdy 
wiary chrześcijańskiej. Św. Jan Da-

masceński pisze: „KrzyŜ Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek 
innego, zwycięŜył śmierć, zgładził 
grzech praojca, pokonał piekło, daro-
wał nam zmartwychwstanie, udzielił 
siły do wzniesienia się ponad docze-
sność i ponad samą śmierć, zgotował 
powrót do dawnej szczęśliwości, 
otworzył bramy raju, umieścił naturę 
naszą po prawicy Boga, uczynił nas 
Jego dziećmi i dziedzicami”.  

Znak krzyŜa rozpoczyna i kończy 
modlitwę chrześcijanina. W liturgii 
jest gestem błogosławieństwa. KrzyŜ 
zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w 
pracy, stawiany na szczytach świątyń 
przypomina wierzącym o ich powoła-
niu. Jego znaczenie staje się szkołą 
Ŝycia dla chrześcijan widzących w 

nim ostateczne zwycięstwo dobra nad 
złem.  

Dzisiaj znaki krzyŜa są często wsty-
dliwie chowane. W niektórych kra-
jach publiczne noszenie znaku krzyŜa 
jest zabronione prawem. Dzisiejsze 
Święto PodwyŜszenia KrzyŜa Święte-
go stawia nas w obliczu pytania, jaką 
rolę znak krzyŜa odgrywa w naszym 
Ŝyciu. Są to proste pytania o to, czy 
starannie i świadomie wykonujemy 
znak krzyŜa w czasie modlitwy albo 
czy w naszym codziennym otoczeniu 
znajduje się ten znak. 

Niech obecność znaku krzyŜa będzie 
dla nas nieustannym przypomnieniem, 
Ŝe Bóg umiłował świat i zesłał swego 
Syna po to, aby świat zbawić. 

ŚW. JAN PAWEŁ II 
POWIEDZIAŁ 

   Tak, Krzyż jest wpisany w ży-
cie człowieka. Kto próbuje usu-
nąć go ze swojego życia, nie zna 
prawdy ludzkiej kondycji. Tak 
jest! Jesteśmy stworzeni do ży-
cia, ale nie możemy usunąć z 
naszej indywidualnej historii 
cierpienia i trudnych doświad-
czeń. (…) Rozpowszechniona 
dziś powierzchowna kultura, 
która przypisuje wartość tylko 
temu, co ma pozór piękna i co 
sprawia przyjemność, chciałaby 
wam wmówić, że trzeba odrzu-
cić Krzyż. Ta moda kulturowa 
obiecuje sukces i szybką karie-
rę, nakłaniając do realizacji 
własnych dążeń za wszelką ce-
nę; zachęca do nieodpowie-
dzialnego przeżywania płcio-
wości i do życia pozbawionego 
celu, wyzbytego z szacunku dla 
innych. Otwórzcie oczy, młodzi 
przyjaciele: to nie jest droga 
prowadząca do radości i do ży-
cia, ale ścieżka wiodąca w 
przepaść grzechu i śmierci. Je-
zus mówi: Jeśli kto chce pójść za 

Mną, niech się zaprze samego 

siebie, niech weźmie krzyż swój 

i niech Mnie naśladuje. Bo kto 

chce zachować swoje życie, 

straci je; a kto straci swe życie z 

mego powodu, znajdzie je (Mt 
16, 24-25). (…) Jeżeli Krzyż zo-
staje przyjęty, przynosi zbawie-
nie i pokój (…) Bez Boga Krzyż 
nas przygniata; z Bogiem daje 
nam odkupienie i zbawienie. 
(…) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie 
pozwól, aby przygniotły cię wy-
darzenia, ale z Chrystusem 
zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z 
Ewangelii Krzyża uczynisz pro-
gram swojego życia, jeżeli pój-
dziesz za Chrystusem aż na 
Krzyż, w pełni odnajdziesz sa-
mego siebie!” 

 

Podczas spotkania z młodzieżą  

na Placu św. Jana na Lateranie, 2.04.1998 r. 



ZAMAWIANIE INTENCJI MSZY ŚWIĘTYCH 
Katechizm Kościoła Katolickiego 

w punkcie 1367 uczy: 
„Ofiara Chrystusa i ofiara Eu-

charystii są jedną ofiarą. Jedna i 

ta sama jest bowiem Hostia, ten 

sam ofiarujący - obecnie przez po-

sługę kapłanów - który wówczas 

ofiarował siebie na krzyŜu, a tylko 

sposób ofiarowania jest inny...  

A skoro w tej Boskiej ofierze, do-

konującej się we Mszy świętej, jest 

obecny i w sposób bezkrwawy 

ofiarowany ten sam Chrystus, 

który na ołtarzu krzyŜa ofiarował 

samego siebie w sposób krwawy, 

ofiara ta jest naprawdę przebła-

galna”. 

Celem sprawowania Mszy Świę-
tej jest oddanie Bogu najwyŜszej 
czci, czyli uwielbienia, a takŜe 
dziękczynienie za otrzymane do-
bra. 

Zamawiając intencję Mszy świę-
tej za bliskie nam osoby, ofiaruje-
my im najlepszy prezent - ducho-
wy dar, którym jest postawienie tej 
osoby w strumieniu BoŜej łaski. 

Intencje    Mszy świętej moŜna 
zamówić w kaŜdej godziwej po-
trzebie. MoŜna je więc ofiarowy-
wać za Ŝywych i zmarłych, w po-
trzebach własnych, Kościoła, świa-
ta itd. Nie wolno ofiarowywać 
owoców Mszy Świętej w inten-
cjach złych ze swej natury, np. Ŝy-
cząc komuś czegoś złego. Przykła-
dami dobrych intencji są:  
• Intencja dziękczynna za otrzy-
mane łaski… 
• Intencja dziękczynno-błagalna o 
zdrowie i błogosławieństwo Bo-
Ŝe... 
• W rocznicę ślubu o dalsze błogo-
sławieństwo i zdrowie… 
• W intencjach Kościoła, Ojca 
Świętego i Ojczyzny… 
• Błagalna o uwolnienie z nało-
gu…  
• Błagalna o uzdrowienie z cięŜkiej 
choroby… 
• Błagalna nawrócenie i przemianę 
Ŝycia... 
• Przebłagalna za grzechy, o daro-
wanie win i o szczęśliwą śmierć… 

• Intencja wynagradzająca… 
• Intencja o zdrowie i pokój w ro-
dzinie… 
• Błagalna o nawrócenie i dobrą 
spowiedź... 
• Intencja o pomoc w nauce, o dary 
Ducha Świętego, o zdanie egzami-
nu… 
• Intencja o szczęśliwe rozwiązanie 
i zdrowie dla matki i dziecka… 
• Intencje BoŜą pomoc i opiekę 
Matki BoŜej Nieustającej Pomo-
cy…  
• Intencja o rozwiązanie trudnej 
sprawy… 
• W intencji Bogu wiadomej… 
• Błagalna o powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne… 
• Intencja o szczęśliwą operację i 
zdrowie dla… 
• Intencja o dobry wybór drogi Ŝy-
ciowej… 
• Intencja za zmarłego… 
• Intencja za zmarłych z rodziny, 
przyjaciół… 
• Intencja na wieść o śmierci bli-
skiej osoby… 
• Intencja za zmarłych, jeśli nie 
moŜemy uczestniczyć w ich po-
grzebie… 
• Intencja za zmarłych sąsiadów… 
• Intencja za dusze w czyśćcu cier-
piące… 
 

Chwalebny jest zwyczaj zama-
wiania intencji Mszy św. za zmar-
łych w 30 dzień po śmierci, rocz-
nicowych oraz w rocznicę urodzin 
czy z okazji imienin.  

MSZE ŚWIĘTE  
GREGORIAŃSKIE 

W 604 roku papieŜ Grzegorz 
Wielki opisał przypadek mnicha 
Justusa, w stosunku do którego po 
jego śmierci wydał takie polecenie: 
„Postaraj się, aby począwszy od 
dziś przez dni trzydzieści składana 
była w jego intencji Ofiara. Niech 
nie będzie dnia, w którym nie ofia-
rowano by zbawczej Hostii w in-
tencji odpuszczenia jego win”. Po 
trzydziestu dniach Justus ukazał 
się swemu bratu we śnie z wiado-
mością, Ŝe dostał się do nieba. 

Praktyka Mszy św. Gregoriań-
skich zaczęła rozprzestrzeniać się 
od VIII wieku i została zaaprobo-
wana przez Stolicę Apostolską. 15 
marca 1884 roku, Kongregacja 
Odpustów orzekła, Ŝe przekonanie 
o szczególnej skuteczności Mszy 
św. Gregoriańskich w odniesieniu 
do dusz czyśćcowych jest rozumne 
i zgodne z wiarą. 

Praktyka zamawiania Mszy św. 
powinna być Ŝywa w naszych ro-
dzinach. Uczy nas bowiem, Ŝe Ŝy-
cie nasze: doczesne i wieczne, 
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ostatecznie jest w rękach Boga. 
Rodzinny udział we Mszy św., 
podczas której modli się ona w 
zamówionej intencji, przyczynia 
się do pogłębienia więzi rodzin-
nych i przekonania, Ŝe wspólna 
modlitwa wyprasza obfite BoŜe ła-
ski. Zachęcamy jednocześnie, o ile 
to moŜliwe, aby przy okazji za-
mówionej Mszy św. korzystać z 
Sakramentu Pokuty i przystąpić do 
Komunii św.  

Kiedyś my będziemy potrzebo-
wali takiej szczególnej, okazanej 
przez innych miłości, zarówno w 
Ŝyciu doczesnym jak i po naszej 

śmierci. Dlatego juŜ dziś pamię-
tajmy o innych w tej szczególnej 
modlitwie - kiedyś ktoś będzie się 
modlił za nas.  

W naszym Sanktuarium przyjmu-
jemy intencje na Msze św. kaŜde-
go dnia po Mszach św. w zakrystii, 
dodatkowo w tygodniu w kancela-
rii parafialnej. 

Msze święte gregoriańskie pro-
simy zgłaszać z wyprzedzeniem w 
celu ustalenia, w którym miesiącu 
moŜliwe będzie ich odprawienie.  

Zapraszamy  
do wspólnej modlitwy! 

 

Z KRONIKI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO  
14 września, walki na Pradze z 

udziałem jednostek 1. Armii Woj-
ska Polskiego kończą się całkowi-
tym wyparciem Niemców za Wisłę. 
Czerniaków jest nadal głównym ce-
lem nieustannych, zmasowanych ata-
ków nieprzyjaciela. W tej sytuacji 
ppłk Jan Mazurkiewicz „Radosław” 
podejmuje decyzję przesunięcia sił 
powstańczych bliŜej brzegu rzeki, dla 
utrzymania przyczółka. Zgodnie z 
planem, do wieczora następuje kon-
centracja oddziałów na niewielkim 
obszarze pomiędzy ulicami Okrąg, 
Czerniakowską i Zagórną. Oddziały 
AK nacierają na pozycje niemieckie 
w pobliŜu przejścia przez Al. Jerozo-
limskie. Powstańcy opanowują ruiny 
„Cristalu” i spychają Niemców z pa-

rzystej strony Al. Jerozolimskich do 
„Café Clubu” na rogu Nowego Świa-
tu. Na śoliborzu trwa silny napór 
wroga na Marymont. Niemcy atakują 
jednocześnie od strony Bielan, ulica-
mi Słowackiego i Gdańską. Powstań-
cy tracą rozległy teren od Bielan do 
ul. Krasińskiego. Na Mokotowie lot-
nictwo niemieckie bombarduje redutę 
„Alkazar” na rogu Odyńca i Al. Nie-
podległości. Mimo to obrońcy nadal 
ją utrzymują. Gabinet Naczelnego 
Wodza w Londynie depeszą zawia-
damia gen. Tadeusza Komorowskiego 
„Bora” o awansowaniu płk. dypl. An-
toniego Chruściela „Montera” do 
stopnia generała brygady. 

        (Za: www.1944.pl) 

 

O G Ł O S Z E N I A  
���� Kurs bierzmowania dla dorosłych rozpocznie się w poniedziałek 22 września. Osoby zainteresowane muszą 
się zapisać w Kancelarii Parafialnej zgłaszając się z odpisem Aktu Chrztu i Skierowaniem z parafii zamieszkania.  
���� Zapraszamy dzieci, zwłaszcza te, które w tym roku szkolnym przystąpią do I komunii, na mszę św. co niedzielę o 
godz. 11.30. Pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych odbędzie się 23 września.  
���� Zapraszamy młodzieŜ na mszę św. o godz. 19.45. 
���� Dziś rozpoczął się Tydzień Wychowania pod hasłem: Dziś rozpoczął się Tydzień Wychowania pod hasłem: 
„Prawda fundamentem wychowania”.   
���� Dziś ofiary składane na tace przeznaczone zostaną na Seminarium Duchowne w Warszawie. Bóg zapłać za kaŜdy 
dar!  
���� Poniedziałek - 15 września wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Bolesnej.  
���� Wtorek - 16 września wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieŜa, i Cypriana, biskupa. 
Środa - 17 września wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa.  
Czwartek - 18 września święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona polskiej młodzieŜy. Prośmy przez jego 
wstawiennictwo o świętość dla dzieci i młodzieŜy.  
���� Sobota - 20 września wspomnienie św. męczennika Andrzeja Kim Teagon, kapłana, Pawła Chong Hasang i To-
warzyszy. 

Konto parafii św. Augustyna: 56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 

 
 

Prosimy o ofiary na pokrycie kosztów druku gazetki. Ofiarodawcom składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
Redagują: ks. prał. Walenty Królak oraz parafianie.                                            www.swaugustyn.pl                                                 

KATECHIZM  

KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
428 Kto został powołany do "nau-

czania Chrystusa", powinien starać 

się przede wszystkim o tę "najwyŜ-

szą wartość poznania Chrystusa"; 

trzeba zgodzić się wszystko stra-

cić, "bylebym pozyskał Chrystusa i 

znalazł się w Nim... przez pozna-

nie Jego: zarówno mocy Jego 

zmartwychwstania, jak i udziału w 

Jego cierpieniach - w nadziei, Ŝe 

upodabniając się do Jego śmierci, 

dojdę jakoś do pełnego powstania 

z martwych" (Flp 3, 8-10). 

429 Z tego przenikniętego miło-

ścią poznania Chrystusa rodzi się 

pragnienie głoszenia Go, "ewange-

lizowania" i prowadzenia innych 

do "tak" wiary w Jezusa Chrystusa. 

Równocześnie jednak daje się od-

czuć potrzeba coraz lepszego po-

znania tej wiary. W tym celu, idąc 

za Symbolem Apostolskim, zostaną 

najpierw przedstawione główne 

tytuły Jezusa: Chrystus, Syn BoŜy, 

Pan (artykuł drugi). Symbol Apo-

stolski wyznaje następnie główne 

misteria Ŝycia Jezusa: misterium 

Jego Wcielenia (artykuł trzeci), Je-

go Paschy (artykuł czwarty i piąty) i 

Jego uwielbienia (artykuł szósty i 

siódmy).        


