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SIGNUM SANCTAE CRUCIS -
ZNAK KRZY¯A �WIÊTEGO

14 wrze�nia
�wiêto Podwy¿szenia

Krzy¿a �wiêtego

Przez krzy¿ Jezus ³¹czy siê z milczeniem ofiar przemocy, które nie mog¹ ju¿ wo³aæ, zw³aszcza niewinnych
i bezbronnych. Przez krzy¿ Jezus ³¹czy siê z rodzinami, które zmagaj¹ siê z trudno�ciami, które op³akuj¹ stratê swoich
dzieci lub cierpi¹ widz¹c, jak staj¹ siê one ofiarami sztucznych rajów, takich jak narkotyki. Przez krzy¿ Jezus jednoczy
siê ze wszystkimi lud�mi, cierpi¹cymi g³ód w �wiecie, w którym ka¿dego dnia wyrzuca siê tony ¿ywno�ci. Przez krzy¿
Jezus ³¹czy siê z tymi, którzy s¹ prze�ladowani z powodu religii, pogl¹dów lub po prostu z powodu koloru skóry. Przez
krzy¿ Jezus jednoczy siê z wielu m³odymi lud�mi, którzy utracili zaufanie do instytucji politycznych, poniewa¿ widz¹
egoizm i korupcjê, czy te¿ stracili wiarê w Ko�ció³, a nawet w Boga z powodu braku konsekwencji chrze�cijan i s³ug
Ewangelii. W krzy¿u Chrystusa jest cierpienie, ludzki grzech, w tym i nasz, a On przyjmuje wszystko z otwartymi
ramionami, bierze na siebie nasze krzy¿e i mówi nam: Odwagi! Nie niesiesz ich sam! Niosê je wraz z Tob¹, a Ja
pokona³em �mieræ i przyszed³em, aby daæ Ci nadziejê, aby daæ Ci ¿ycie (por. J 3, 16).

Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzy¿. Ten krzy¿ tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym �wiad-
kiem naszych czasów. Rzec mo¿na, ¿e ten jubileuszowy krzy¿ patrzy w [stronê] Zakopanego i Krakowa, i dalej:
w kierunku Warszawy i Gdañska. Ogarnia ca³¹ nasz¹ ziemiê od Tatr po Ba³tyk. (...) nie wstyd�cie siê tego krzy¿a.
Starajcie siê na co dzieñ podejmowaæ krzy¿ i odpowiadaæ na mi³o�æ Chrystusa. Broñcie krzy¿a, nie pozwólcie, aby Imiê
Bo¿e by³o obra¿ane w waszych sercach, w ¿yciu rodzinnym czy spo³ecznym. Dziêkujmy Bo¿ej Opatrzno�ci za to, ¿e
krzy¿ powróci³ do szkó³, urzêdów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrze�ci-
jañskiej godno�ci i narodowej to¿samo�ci, o tym, kim jeste�my i dok¹d zmierzamy, i gdzie s¹ nasze korzenie. Niech
przypomina nam o mi³o�ci Boga do cz³owieka, która w krzy¿u znalaz³a swój najg³êbszy wyraz.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II,
Zakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997

Papie¿ Franciszek do uczestników 28. �wiatowych Dni
M³odzie¿y, Rio de Janeiro, 27 lipca 2013
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Z ³aski Bo¿ej jestem chrze�cijaninem.
Chrze�cijaninem nazywa siê i jest ten, kto przyj¹³ sakra-

ment chrztu, przez który wchodzi siê do Ko�cio³a Chrystuso-
wego. W znaczeniu �ci�lejszym i pe³nym chrze�cijaninem jest
cz³owiek ochrzczony, który wyznaje prawdziw¹ i ca³¹ wiarê Chry-
stusow¹, czyli katolik; je¿eli przy tym zachowuje prawo Chry-
stusowe, wówczas jest dobrym chrze�cijaninem.

Zewnêtrznym znakiem chrze�cijanina jest znak Krzy-
¿a �wiêtego.

Znak Krzy¿a �wiêtego nale¿y czyniæ w ten sposób,
¿e siê praw¹ rêkê przyk³ada do czo³a i wymawia przy tym
s³owa: W imiê Ojca, potem do piersi - i mówi siê: i Syna,
w koñcu na lewe i na prawe ramiê - i mówi siê: i Ducha
�wiêtego. Amen.

Znak Krzy¿a �wiêtego dlatego jest znakiem chrze�cijanina, poniewa¿ prze-
zeñ wyznajemy na zewn¹trz g³ówne tajemnice wiary chrze�cijañskiej.Tajemni-
ca jest to prawda, która z natury swej tak dalece przewy¿sza rozum stworzony,
¿e gdyby jej Bóg nie objawi³, to cz³owiek nie móg³by jej poznaæ.

G³ówne tajemnice wiary chrze�cijañskiej s¹ nastêpuj¹ce:
* tajemnica jednego Boga w trzech rzeczowo ró¿nych Osobach: w Ojcu,

Synu i Duchu �wiêtym
* tajemnica Odkupienia ludzkiego przez wcielenie, mêkê i �mieræ Jezusa

Chrystusa, Syna Bo¿ego.
Znak Krzy¿a �wiêtego wskazuje na te dwie tajemnice wiary chrze�cijañ-

skiej, poniewa¿ s³owa jego oznaczaj¹ jedno�æ Boga w trzech ró¿nych Oso-
bach, kszta³t za� Krzy¿a, który opisujemy rêk¹, przypomina Odkupienie, doko-
nane na drzewie Krzy¿a przez Jezusa Chrystusa.

Jest po¿yteczne, a nawet bardzo po¿yteczne ¿egnaæ siê czêsto i pobo¿-
nie Krzy¿em �wiêtym, zw³aszcza na pocz¹tku i koñcu czynno�ci.

Poniewa¿ znak ten, gdy siê go czyni nale¿ycie, jest zewnêtrznym aktem
wewnêtrznej wiary, i dlatego ma on tê moc, ¿e pobudza wiarê, zwyciê¿a wzgl¹d
ludzki, oddala pokusy, odwraca niebezpieczeñstwa grzechu i zjednywa u Boga
inne ³aski. Piotr kard. Gasparri, �Katechizm katolicki�

Oto czynisz znak krzy¿a, czynisz
go w sposób w³a�ciwy. Nie jest to
jaki� tam gest niezdarny i pospiesz-
ny, nie wiadomo co oznaczaj¹cy. Nie!
Czynisz nale¿yty znak krzy¿a, powol-
ny, du¿y, od czo³a do piersi, od jed-
nego ramienia do drugiego. Czy czu-
jesz, jak on obejmuje ciebie ca³ko-
wicie? Zechciej skupiæ siê, jak nale-
¿y; wszystkie swe my�li i ca³e swe ser-
ce zbierz w jedno w tym znaku, co
idzie od czo³a do piersi, od ramienia
do ramienia. A wtedy odczujesz, i¿
znak ten opasuje ciebie ca³ego, cia-
³o, twe i duszê, i¿ ciê ogarnia, udo-
stojnia, u�wiêca.

Czemu¿ to? Bo jest on znakiem
wszystkiego i jest znakiem zbawie-
nia. Na krzy¿u Pan nasz odkupi³
wszystkich ludzi. Przez krzy¿ u�wiê-
ca cz³owieka a¿ do najmniejszej
tkanki jego istoty.

Przeto znak ten czynimy przed
modlitw¹, by nas natchn¹³ ³adem
i skupieniem, by nasz¹ my�l, wolê
i serce zespoli³ z Bogiem. Czynimy
ten znak po modlitwie, by w nas prze-
trwa³o to, czym Bóg raczy³ nas obda-
rzyæ. Czynimy ten znak w pokusie, by
nam doda³ si³y. W niebezpieczeñ-
stwie, by nas ochrania³. Podczas b³o-
gos³awieñstwa, aby pe³nia ¿ywota
Bo¿ego wst¹pi³a w duszê, ¿eby za-
p³odni³a i u�wiêci³a wszystko w jej
wnêtrzu.

My�l o tym, ilekroæ czynisz znak
krzy¿a �wiêtego. Jest to naj�wiêtszy
znak, jaki istnieje. Czyñ go w sposób
w³a�ciwy: powoli, szeroko, z namy-
s³em. Wówczas ogarnie on ca³¹ tw¹
istotê, postaæ i duszê, twoje my�li
i tw¹ wolê, rozum i uczucie, pracê
i wytchnienie; wszystko bêdzie prze-
zeñ utwierdzone, okre�lone i u�wiê-
cone moc¹ Chrystusa, w imiê Boga
w Trójcy jedynego.

Romano Guardini, �Znaki �wiête�

Krzy¿ jest god³em Chrystusa, naszego Zbawiciela, pieczêci¹ Jego
w³adzy i sztandarem Jego królestwa. Kiedy czynimy znak krzy¿a �w.,
chcemy siê przezeñ oddaæ pod w³adzê i opiekê Boga w Trójcy �w. Jedy-
nego, który objawi³ siê nam w Chrystusie.

Znak krzy¿a �w. jest tak¿e wyznaniem przynale¿no�ci. Gdy na pe³-
nym morzu okrêt jaki� wywiesza flagê, daje tym znak, do jakiego pañ-

stwa przynale¿y. Kiedy chrze�cijanin
przed modlitw¹, przed prac¹ czy przed
spoczynkiem robi znak krzy¿a �w., wyznaje
przez to, ¿e wszystko, czym jest i co czyni,
nale¿y do Chrystusa Pana.

Znak krzy¿a �w. jest nadto oznak¹
opieki i b³ogos³awieñstwa. Gdy okrêt wy-
stawia na pe³nym morzu flagê swego pañ-
stwa, znaczy to tak¿e, ¿e okrêt ten jest pod
opiek¹ tego pañstwa. Kto atakuje okrêt,
atakuje tym samym pañstwo i ca³y naród
bêdzie go broni³. Kto w potrzebie, w nie-
bezpieczeñstwie lub w pokusie robi znak
krzy¿a �w., ten udaje siê pod opiekê Chry-
stusa-Zwyciêzcy. Kto napada na w³asno�æ
Chrystusa, napada na Chrystusa samego
i Chrystus bêdzie Swej w³asno�ci broni³.

O. Hariolf Ettensperger OSB,
�W s³u¿bie o³tarza�
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Drodzy Parafianie!
Skoñczy³y siê wakacje. Wielu z Was by³o poza miejscem swojego zamieszkania. Zwiedzali�cie piêkne

miejsca, zachwycali�cie siê piêknem przyrody, zabytkami, odwiedzali�cie miejsca kultu religijnego. Prze¿y-
wali�cie piêkne chwile.

Redakcja gazetki "Na Skale" bardzo prosi: podzielcie siê z innymi Waszymi wspomnieniami, wra¿eniami.
Opiszcie, gdzie byli�cie i co tam Was zaskoczy³o, zdziwi³o, zachwyci³o. Poleæcie innym miejsca, które warto
zobaczyæ, odwiedziæ czy to w Polsce, czy poza jej granicami. Teksty mog¹ byæ napisane komputerowo i prze-
s³ane na adres mailowy: jwilkonska@interia.pl lub odrêcznie i dostarczone do ks. Proboszcza lub innego
kap³ana do kancelarii parafialnej z dopiskiem: "dla redakcji Na Skale".

Teksty publikowaæ bêdziemy jako wspomnienia z wakacji naszych Parafian.
Z góry sk³adamy serdeczne "Bóg zap³aæ". Redakcja

WAKACYJNE WSPOMNIENIA NASZYCH PARAFIAN (1)
W tym roku pojechali�my na wakacje nad polskie

morze do miejscowo�ci Niechorze. To malutkie, urokliwe
miejsce niedaleko Szczecina. Dziêkowali�my Panu Bogu
za cudown¹ pogodê z mo¿liwo�ci¹ k¹pieli w Ba³tyku, ale
to, co chcia³am opisaæ, to nie uroki nadmorskiej miejsco-
wo�ci, ale szczególne miejsce, jakim jest ko�ció³ek para-
fialny. Jak mo¿na poczytaæ w informacjach, historia parafii
liczy sobie ju¿ 26 lat. Pocz¹tki nie by³y ³atwe, gdy¿ wi¹za-
³y siê na Pomorzu z odprawianiem Eucharystii w kaplicach
lub przystosowanych do tego celu innych pomieszcze-
niach. G³ównym zadaniem kolejnych rz¹dców parafii,
a szczególnie ks. Ireneusza Pastryka, by³o stworzenie wa-
runków do budowy ko�cio³ów w Niechorzu, Pogorzelicy
i Lêdzinie. Historia ich powstawania to heroiczna praca,
która zas³uguje na docenienie i wdziêczno�æ. �wi¹tynie
filialne w Pogorzelicy i Lêdzinie powsta³y w 1995 r. Central-
ny za� ko�ció³ parafialny budowany od 2000 r. to dzie³o
obecnego proboszcza ks. kan. Józefa Czujki, który w³o¿y³
w to dzie³o ca³e serce i ofiarny trud. Ko�ció³ w Niechorzu
imponuje zarówno pod wzglêdem architektonicznym, jak
i estetycznym.

Pomimo, i¿ parafia jest pod wezwaniem �w. Stanis³a-
wa BM, to w g³ównej nawie ko�cio³a króluje powieszony na
�cianie obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Z opowiadañ
ks. Proboszcza dowiedzieli�my siê, ¿e by³o ju¿ kilka przy-
padków "niewyja�nionych" uzdrowieñ z chorób nowotwo-
rowych lub innych, które zosta³y mu zg³oszone, a które to
wyleczenia przypisuje siê modlitwie do Matki Boskiej w³a-
�nie przed tym obrazem. Zapad³ nam na przyk³ad w pa-
miêci przypadek mê¿czyzny, który mia³ dwa nowotwory w
mózgu, po operacji których wed³ug lekarzy, mê¿czyzna
mia³ byæ ro�link¹. Tak siê jednak nie sta³o, chodzi, mówi,
funkcjonuje.

Ostatni z przypadków, który mia³ miejsce bardzo nie-
dawno, bo trzy tygodnie przed naszym przyjazdem do Nie-
chorza, to historia 11-letniego ch³opca, który prawie uton¹³
w morzu podczas wakacyjnego pobytu w Niechorzu, po
wci¹gniêciu go przez wiry przy falochronie. Ch³opiec by³
pod wod¹ kilkana�cie minut (17-19 wed³ug ró¿nych �róde³,
które opisywa³y wypadek), przywrócono mu funkcje ¿ycio-
we, ale po tak d³ugim niedotlenieniu mózgu lekarze poin-
formowali rodziców, ¿e "z dziecka ju¿ nic nie bêdzie". Wte-
dy zrozpaczona matka b³aga³a Matkê Bo¿¹ Ostrobramsk¹
z Niechorza o... cud. Bo tylko cud móg³ uratowaæ jej dziec-

ko. Jak wiemy z doniesieñ medialnych - ch³opczyk nie do�æ, ¿e
¿yje, to ma siê doskonale, nie ma ¿adnego uszczerbku na zdro-
wiu poza... podra¿nieniem strun g³osowych od intubacji.

Parafia maleñka, ale jak¿e têtni¹ca ¿yciem. Byli�my zszo-
kowani w pierwszy pi¹tek, kiedy zobaczyli�my pe³ny ko�ció³
ludzi, spowiadaj¹cych piêciu ksiê¿y i do ka¿dego konfesjona³u
po kilkana�cie osób w kolejce. W pierwsz¹ sobotê miesi¹ca
ko�ció³ a¿ pêka³ w szwach. Tyle by³o ludzi, z czego zdecydo-
wana wiêkszo�æ to wczasowicze. Mnóstwo dzieci, tak¿e m³o-
dzie¿. Jak¿e buduj¹cy obraz polskiej religijno�ci. W �rodê na
nabo¿eñstwie do Matki Bo¿ej ludzie stali a¿ na zewn¹trz. Mo¿-
na by³o zanie�æ do zakrystii karteczki z imionami osób ciê¿ko
chorych, za których siê modlili�my. c.d. na str. 4
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PONIEDZIA£EK 11.09.2017
  8.00 O b³og. Bo¿e dla Janiny i rado�æ

nieba dla + Piotra � int. z okazji
rocznicy �lubu

18.00 1) + Stanis³aw Kwiatek � int. od
Eulalii z rodzin¹
2) O udan¹ operacjê i zdrowie dla
Genowefy

WTOREK  12.09.2017
  8.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od

rodziny Nawrockich
18.00 ++ Franciszek, Anna, syn

Franciszek
�RODA 13.09.2017

  8.00 ++ Józef, Anna, Franciszek Hyla,
Stefania Zaj¹c

 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy
CZWARTEK 14.09.2017

   8.00
18.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od

Bernadetty z rodzin¹
PI¥TEK 15.09.2017

  8.00 ++ z rodzin Szo³drów i £otaków
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 + Marian Stanek (25 r. �m.),

+ Anna Stanek (15 r.�m.)
SOBOTA 16.09.2017

  8.00 + Stanis³aw Kwiatek � int. od
brata Antoniego z rodzin¹

18.00 + Józef B³achut
NIEDZIELA 17.09.2017

  8.00 +Stanis³aw Wojdy³o
  9.30 1) O zdrowie, b³og. Bo¿e i opiekê

Matki Bo¿ej dla Wojciecha
w 18 rocznicê urodzin
2) W intencji dzia³kowców
Rodzinnego Ogrodu Dzia³kowego
Grzegórzki - o potrzebne ³aski dla
¿yj¹cych i rado�æ nieba dla
zmar³ych

11.00 + Jacek Zêbala (49 r.�m.),
+ Monika Grzyb (19 r.�m.)

12.00 1) Dziêkczynna za otrzymane ³aski
z pro�b¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ dla
Ludwika i Anny w 45 rocznicê �lubu
oraz o b³og. dla ich dzieci
2) O b³og. Bo¿e na now¹ drogê ¿ycia
ma³¿eñskiego dla Stanis³awa
i Barbary

13.00 + Andrzej Nowak (4 r.�m.)
18.00 + Aleksander Majchrzak (3 r.�m.)

INTENCJE MSZY �W.
11.09.2016 - 17.09.2017
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Poza tym (przynajmniej w wakacje) parafia niesamowicie têtni ¿yciem. Po-
niewa¿ miejscowo�æ jest przepiêkna, przyje¿d¿aj¹ tam na wypoczynek tak¿e ksiê¿a
z innych stron Polski. W czasie naszego pobytu codziennie mszê �w. wieczorn¹
(godz. 19.00) odprawia³o nie mniej jak 4-5 kap³anów! Dodatkowo u ks. Proboszcza
go�ci³y studentki szczeciñskiej Akademii Muzycznej i m³ody student ucz¹cy siê
na organistê - oni wszyscy upiêkszali ka¿d¹ Eucharystiê przepiêknym �piewem
i gr¹ na organach i skrzypcach. Organista po mszach urz¹dza³ kilkunastominuto-
we  "koncerty" muzyki organowej. Je�li do tego do³¹czyæ przepiêkne zachody
s³oñcana niechorzañskiej pla¿y, to mo¿na z czystym sumieniem powiedzieæ, ¿e
odpoczêli�my "i dla cia³a i dla ducha". Podobno tak jest ka¿dego roku.

Je�li wybieracie siê nad morze - koniecznie odwied�cie Niechorze! Pomódl-
cie siê przed cudownym obrazem Matki Bo¿ej, zachwyæcie siê s³oñcem topi¹cym
siê w morzu, pos³uchajcie szumu fal i muzyki z kameralnych kawiarenek. Napraw-
dê warto. I pozdrówcie ks. Proboszcza od Joanny z synem Maciejem. :)

NIECHORZE 2017


