
O ZNALEZIENIU KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

Cudowną jest historyja, jakim sposobem Krzyż, na którym Jezus dokonał dzieła 
odkupienia, po trzystu latach ukrycia, znaleziony został. Cesarzowa Helena, matka 
Konstantyna Wielkiego, o której nawróceniu powiemy niżej, w podeszłym już wieku, w 
roku 326 odbyła pielgrzymkę do Jeruzalem, aby podziękować Bogu za łaski okazane jej 
synowi i wnukom i oddać cześć tym miejscom w Palestynie, które Jezus obecnością swoją 
uświęcił. Bardzo się tem smuciła, że nie wiadomo gdzie prawdziwy Krzyż był w ziemi 
zagrzebany. Wypytywała najstarszych wiekiem Chrześcijan i Pogan, gdzie go szukać 
wypada.  Nikt z pewnością wskazać tego nie mógł, ale wszyscy jednozgodnie mówili, że na 
górze Golgota szukać trzeba Krzyża.   Na tej górze, w drugim wieku, cesarz Adryan, przez 
nienawiść ku wierze Chrześcijańskiej, kazał zbudować świątynie Jowisza i Wenery. 
Świątynie te, po nawróceniu się Konstantyna, zostały wprawdzie zburzone, ale ogromne 
kupy gruzów leżały w tem miejscu. Helena kazała mieszkańcom Jeruzalem i żołnierzom 
uprzątnąć te gruzy i pilnie rozkopywać ziemię. Teraz, w tem miejscu, gdzie pobożna 
cesarzowa, z niespokojnością wyglądając nieoszacowanego skarbu, stała przy robotnikach i 
modliła się, wznosi się wielka kaplica Świętej Heleny z kopułą, a 12 stopni na prawo, 
prowadzi niżej do kaplicy Znalezienia Krzyżu, bo tu rzeczywiście, po długiej pracy, krzyż 
Chrystusa znaleziono. Wykopano właściwie trzy krzyże, zupełnie jednostajnej wielkości, a 
niedaleko od nich napis, który Piłat kazał przybić do Krzyża Chrystusa. Ponieważ zatem 
nie wiedziano, który krzyż jest prawdziwym,  modlił się gorąco Święty Makary, owoczesny 
biskup Jerozolimski, błagając Boga o oświecenie, i kazał zanieść trzy krzyże do jednej 
niewiasty, która w pobliżu była ciężką chorobą złożoną, i każdym z trzech krzyżów, przy 
modlitwach, jej dotknąć się.   Za dotknięciem pierwszego i drugiego krzyża żadnej nie 
doznała ulgi; lecz gdy przyłożono trzeci, niewiasta prawie już konająca, otworzyła oczy, 
uczuła się zupełnie zdrową i chodziła po mieście chwaląc Boga i dziękując jemu. Druga 
jeszcze próba prawdziwości Krzyża świętego odbyła się w obec całej ludności Jerozolimy.   
Dotknięto krzyżem umarłego, i ten wstał zmartwych, jak drugi Łazarz, albo młodzieniec z 
Naim, i gdy zdjęto z niego śmiertelne prześcieradła, podniósł się i szedł śród zdumionych 
tłumów ludu. — Krzyż potem rozdzielono; jednę część przesłała Cesarzowa synowi swemu 
Konstantynowi do Konstantynopola, który ten skarb także podzielił, i połowę u siebie 
zatrzymaną, drugą połowę posłał do Rzymu Papieżowi Sylwestrowi.  Większą część Krzyża 
Święta Helena kazała w srebro oprawić i chować w kościele na ten cel zbudowanym. 
Kościół ten był nazwany „królewskim kościołem Krzyża”; nosi też nazwisko kościoła Grobu 
Pańskiego i Zmartwychwstania, gdyż w obszernej swej przestrzeni zamyka nie tylko 
miejsce, gdzie Chrystus był ukrzyżowany, ale i grób, w którym Ciało Jego złożono. 
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DDDrrruuugggaaa   NNNiiieeedddzzziiieeelllaaa   WWWiiieeelllkkkiiieeegggooo   PPPooossstttuuu   
28.02 - 07.03.2021 

28 lutego 2021 roku.  

W dalszym ciągu pozostajemy w kościele Wniebowzięcia NMP na Rynku. 

Większa kubatura kościoła na Rynku pozwala nam zwiększyć limit liczby osób, 

które mogą być obecne na Mszach i nabożeństwach. 

Staramy się przeżywać Wielki Post, czas nawrócenia i wyrzeczeń zbliżających nas 

do Pana Boga. Dziś obchodzimy Drugą Niedzielę Wielkiego Postu. Teksty 

znajdziemy w Mszaliku od str. 189. 

Msza św. jest sprawowana Z podziękowaniem za udzielone łaski w dniu rocznicy 

urodzin, z prośbą o łaskę wytrwałości. 

 

Czas Komunii św. wielkanocnej trwa aż do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej. 

Przystąpienie do Komunii św. wielkanocnej jest spełnieniem Trzeciego Przykazania 

Kościelnego. 

Czwarte Przykazanie Kościelne zakazuje udziału w zabawach w okresie Wielkiego 

Postu. 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Wielkopostnych nie tylko u nas ale i w 

parafiach. Gorzkie Żale w każdą niedzielę Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy 

niedzielnej o godz. 18:15. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 

zupełny. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek 

po Mszy św. Nabożeństwo do Najśw. Sakramentu. W piątek Msza św. będzie 

odprawiona przy ołtarzu Krzyża św. Po Mszy odbędzie się Droga krzyżowa i 

nabożeństwo do NSPJ. W sobotę Różaniec wynagradzający o 12:00 

Msze święte w tym tygodniu będą sprawowane: we wtorek, czwartek, piątek i 

sobotę o 19:00. 

Przyszła niedziela będzie Trzecią Niedzielą Wielkiego Postu. Msza św. będzie o 

godz. 17:00. 

Nadal obowiązują nas normy bezpieczeństwa związane z pandemią: Obowiązek 
zakrywania ust i nosa (jeżeli ktoś nie może nosić maseczki to musi nosić tzw. 
przyłbicę). Zachowanie co najmniej 2m odległości od siebie (zwłaszcza przy 

balaskach). co do ilości wiernych, którzy mogą przebywać w kościele w czasie 
sprawowania liturgii: 1 osoba na 15m2 powierzchni kościoła 

 

http://www.gerardinum.pl/
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Porządek Mszy i Nabożeństw 
 

28.02. Niedziela 

Druga Wielkiego Postu  
1 189 

17:00 

 

18:15 

Msza: Z podziękowaniem za udzielone łaski w dniu rocznicy 

urodzin, z prośbą o łaskę wytrwałości. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

01.03. Poniedziałek   

    

02.03. Wtorek 

Po II Niedzieli Wielkiego Postu 
3 195 

19:00 Msza: Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże 

Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie na 

dalsze lata życia dla Kazimierza Kosmalskiego z okazji 80-tej 

rocznicy urodzin.  

  

03.03. Środa   

    

04.03. Czwartek PIERWSZY MIESIĄCA 

Po II Niedzieli Wielkiego Postu 
  

19:00 Msza Wotywna o J.CH. Najwyższym i wiecznym kapłanie: 

w intencji Ks. Artura Sznajdera, Ks. Pawła Gwoździa , Ks. 

Proboszcza Piotra Kopca, z prośbą o  potrzebne łaski, dary i 

owoce Ducha Świętego przez wstawiennictwo Najświętszej 

Maryi Panny, Św. Józefa, Św. Jakuba, Św. Michała Archanioła 

oraz Aniołów Stróżów. 

Nabożeństwo do Najśw. Sakramentu. 

3 1227 

05.03. Piątek PIERWSZY MIESIĄCA 

Po II Niedzieli Wielkiego Postu 
  

19:00 Msza Wotywna o NSPJ: za  Papieża Franciszka, Benedykta 

XVI o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Najświętszej 

Maryi Panny Królowej Kapłanów, Św. Józefa, Św. Michała 

Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. 

Droga krzyżowa  

Nabożeństwo do NSPJ 

3 506 

06.03. Sobota PIERWSZA MIESIĄCA 

SUCHE DNI Wielkiego Postu 
  

12:00 

19:00 

Różaniec wynagradzający Niepok. Sercu NMP 

Msza Wotywna o Niepok. Sercu NMP: Wynagradzająca 

Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy popełniane przeciw Jej 

Dziewictwu. 

 

3 

 

1056 

07.03. Niedziela 1 212 

Trzecia Wielkiego Postu  

17:00 

 

18:15 

Msza: O Światło Ducha Świętego, Boże Błogosławieństwo, 

wytrwałość w posłudze kapłańskiej i opiekę Matki Bożej dla x 

Pawła z okazji rocznicy urodzin 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

  

ROZWAŻANIE NA WIELKI POST 
Biczowanie zwykle poprzedzało karę śmierci. Wykonywano je na obnażonem ciele, 

przywiązanego do niskiego słupa, który mu dochodził do bioder. Bicze używane w 
tych razach były to dyscypliny opatrzone na końcu rzemyków żelaznemi lub 
ołowianemi kulami lub guzami, i dlatego Horacy nazywa je „okropnym biczem” 
(horribile flagellum). Nieszczęśliwych szarpano i kaleczono aż do ścięgaczy i żył. 
Święty Bernard (Tract. de pass. c. 3) słowa Psalmu CXXVIII, 3: „Na grzbiecie moim 
budowali (lub kowali) grzesznicy — przedłużali nieprawość swoję (t. j. na grzbiecie 
moim orali oracze: przedłużyli zagony swoje)” stosuje do biczowania Chrystusa i 
mówi: „Jak kowal ze wszystkich sił bije na kowadle, tak też oprawcy bili niewinnego 
Jezusa, aż Jego Najświętsza Krew strumieniami płynęła i wysoko tryskała.” Słup, do 
którego Jezus był przywiązany, zachowywano wraz z innemi świętościami w 
Jeruzalem, na górze Syon, jak świadczą o tem Święty Grzegorz Nazyanzeński (orat I.in 
Julian.) i inni. Obecnie słup ten znajduje się w Rzymie, w kaplicy kościoła Świętej 
Praxedy, za żelazną kratą. Według napisu zamieszczonego nad kaplicą, kardynał Jan 
Colonna, poseł Honorjusza III papieża na Wschód, przywiózł ztąd słup wspomniony 
w r. 1223. Jest z szarego marmuru, ma wysokości 1 i 1/2 stopy; przy nim znajduje się 
żelazna obręcz, którą winowajców przymocowywano. (Alban Butler, ks. 1, maja 3.) W 
miejscu biczowania, w Jeruzalem, o 20 kroków od domu Piłata, jest kościółek księży 
Bernardynów. Budowa niska, złożona z dwóch linij połączonych w prostokąt; w 
pierwszej linii na froncie samego wchodu, ciągnie się przez całą ścianę wielkiemi 
literami napis: Piłat wziął Jezusa i ubiczował. Druga linija tego kościółka ma takiż 
napis nad drzwiami, z Ewangelii: I włożyli nań uplótłszy koronę cierniową. Wewnątrz, 
równie podługowaty pokój, kędy Król wiecznej chwały stał się urągowiskiem prostego 
żołdactwa. (Ks. Hołowiński.) 

Droga Bolesna albo Krzyżowa, dzieliła się pierwotnie w Jeruzalem, na 12 Stacyj, z 
których 9 znajduje się na ulicach i pielgrzymi wstrzymywać się muszą od wszelkiego 
zewnętrznego znaku uczczenia, jeżeli nie chcą narażać się na urągania Tureckiego 
motłochu. Pierwsza stacya jest w tem miejscu, gdzie Jezus był sądzony, to jest gdzie 
stał dom Piłata. Pałac ten przechodził różne koleje: za czasu dawniejszych 
pielgrzymów mieszkali w nim Sandżaki, albo rządcy Jerozolimy; potem obrócono go 
na stajnię, magazyn, wreszcie na koszary, Książe Mikołaj Sierotka Radziwiłł wspomina 
w swojej Pielgrzymce Lithostrotos, to jest podniesienie gankowe, wykładane 
marmurem, na którym, wedle Świętego Jana, Piłat zasiadł na stolicy sądowej dla 
słuchania zaskarżeń na Chrystusa Pana, tego dzisiaj nie ma i śladu.  

ZA: „Zasady wiary katolickiej przykładami historycznemi objaśnione czyli Katechizm 

historyczny” ks. Jana Schmida z roku 1855 (REPRINT nakładem wydawnictwa 

GERARDINUM) 


