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KRZYŻ JEST CHWAŁĄ 
I WYWYŻSZENIEM CHRYSTUSA

Obchodzimy dzisiaj uroczystość krzyża 
świętego, który usunął ciemności i przywrócił 
światło. Obchodzimy uroczystość krzyża i w ten 
sposób wraz z Ukrzyżowanym wznosimy się ku 
górze, abyśmy porzuciwszy ziemię i grzechy, 
osiągnęli dobra niebieskie. Oto jak wspaniałą 
i  niezrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto 
krzyż posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem 
skarbem to, co z imienia i w rzeczywistości jest 
najwspanialsze z wszystkich dóbr. Przez niego 
bowiem, dzięki niemu i w nim objawia się istota 
naszego zbawienia i powrót do pierwotnego 
stanu.

Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby 
ukrzyżowany. Gdyby nie było krzyża, Życie 
nie zostałoby przybite gwoździami do drzewa. 
Gdyby nie było przybite gwoździami, z boku nie 
wypłynęłaby krew i woda dla oczyszczenia świata, 
dokument grzechu nie zostałby zniszczony, nie 
otrzymalibyśmy wolności, nie radowalibyśmy się 
drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. Jeśliby 
nie było krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, 
piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.

Wielką zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, 
ponieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle 
więcej, o ile większość z nich jest owocem cudów 
i cierpień Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż 
jest znakiem męki i tryumfu Boga: znakiem męki 
z powodu dobrowolnej w męce śmierci; znakiem 
tryumfu, ponieważ dzięki niemu szatan został 
zraniony, a wraz z nim została pokonana śmierć; 
ponieważ bramy piekła zostały skruszone, krzyż 
zaś stał się dla całego świata powszechnym 
znakiem zbawienia.

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. 
Jest kosztownym kielichem obejmującym 
wszystkie cierpienia, jakie Chrystus za nas 
poniósł. O tym, że krzyż jest chwałą Chrystusa, 
dowiedz się z Jego własnych słów: „Teraz Syn 
Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim 
Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go chwałą 
otoczy”. I znowu: „Ojcze, otocz Mnie u siebie 
tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, 
zanim świat powstał”. I jeszcze: „Ojcze wsław 
imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: 
Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Słowa te 
wskazywały na chwałę, którą miał otrzymać na 
krzyżu.

O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem 
Chrystusa, posłuchaj, jak sam powiada: „A ja, 
gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę 
wszystkich do siebie”. Widzisz więc: Krzyż jest 
chwałą i wywyższeniem Chrystusa.

Św. ANDRZEJ Z KRETY, biskup

BĄDŹ POZDROWIONY, KRZYŻU, 
JEDYNA NASZA NADZIEJO!

O Crux, ave spes unica! Bądź pozdrowiony, 
krzyżu, jedyna nasza nadziejo! Liturgia 
dzisiejszej uroczystości zachęca nas, drodzy 
bracia i siostry, byśmy patrzyli na krzyż. Jest on 
„miejscem szczególnym”, w którym objawia się 
i  ukazuje nam miłość Boga. Na krzyżu spotykają 
się nędza człowieka i miłosierdzie Boga. 

Wielbienie tego bezgranicznego miłosierdzia jest 
dla człowieka jedyną drogą, pozwalającą otworzyć 
się na tajemnicę, którą objawia krzyż. Krzyż jest 
osadzony w ziemi, i mogłoby się wydawać, że 
korzeniami tkwi w złu człowieka, jednak wznosi 
się on ku górze, jak palec wskazujący wycelowany 
w niebo, znak przypominający dobroć Boga. 

Za sprawą krzyża Chrystusa został pokonany 
szatan, przezwyciężona śmierć, przekazane 
życie, przywrócona nadzieja, dane światło. 
O  Crux, ave spes unica!

„Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak 
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” 
(J 3,14-15), mówi Jezus. Co zatem widzimy, gdy 
kierujemy spojrzenie na krzyż, do którego został 
przybity Jezus (por. J 19,37)? Kontemplujemy 
znak nieskończonej miłości Boga do ludzkości. 

O Crux, ave spes unica! Św. Paweł mówi o  tym 
w Liście do Filipian, którego przed chwilą 
słuchaliśmy. Jezus Chrystus nie tylko stał się 
człowiekiem, we wszystkim podobnym do ludzi, 
lecz przyjął kondycję sługi i jeszcze bardziej 
uniżył siebie, stając się posłusznym aż do 
śmierci, i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2,6-8). 
Tak, „jak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał” (J 3,16)! Podziwiamy 
– w zdumieniu i pełni wdzięczności – szerokość, 
długość, wysokość i głębokość miłości Chrystusa, 
która przewyższa wszelką wiedzę (por. Ef 3,18-
19)! O Crux, ave spes unica!

W ogrodzie Eden pod drzewem stała kobieta, 
Ewa (por. Rdz 3). Zwiedziona przez szatana, sięga 
po to, co uważa za życie Boże. Tymczasem jest 
to zarodek śmierci, która się w niej zalęga (por. 
Jk 1,15; Rz 6,23). Na Kalwarii, pod drzewem 
krzyża, stała inna kobieta, Maryja (por. J 19,25-
27). Posłuszna zamysłowi Boga, uczestniczy Ona 
głęboko w ofierze, jaką Syn składa z samego siebie 
Ojcu za życie świata; a przyjmując powierzonego 
Jej przez Jezusa apostoła Jana, staje się Matką 
wszystkich ludzi. Przez tajemnicę Twego krzyża 
i Twego zmartwychwstania, zbaw nas, o Panie! 
Amen.

Św. JAN PAWEŁ II, papież
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W KRZYŻU ZBAWIENIE!

Każdego dnia spoglądamy na krzyż, na 
Chrystusa, który z miłości oddaje życie za 
każdego z nas, i nas zbawia. Krzyż w kościele, 
w domu, w urzędzie, przy drodze, na cmentarzu, 
przypomina nam nieustannie o tej wielkiej 
tajemnicy naszej wiary. Tajemnicę krzyża 
i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa 
rozważamy szczególnie w okresie Wielkiego 
Postu. Natomiast, Wielki Piątek jest tym dniem, 
kiedy jeszcze bardziej intensywnie uwielbiamy 
tajemnicę zbawienia. Wielki Piątek corocznie 
pozostaje dla nas darem głębokiego przeżycia 
misterium Bożej Miłości. Ukazanie krzyża 
i  jego adoracja pozostają kolejnym wejściem na 
Kalwarię, aby być jak najbliżej Chrystusa, tak jak 
Maryja i umiłowany uczeń Jan.

Kościół od wieków daje nam jeszcze jeden 
szczególny dzień na przeżycie tajemnicy 
krzyża. - To święto Podwyższenia Krzyża 
świętego, obchodzone 14 września. W roku 70. 
Jerozolima została zdobyta i zburzona przez 
Rzymian. Nastały wielkie prześladowania 
religii chrześcijańskiej trwające prawie 300 lat. 
Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza 
rzymskiego Konstantyna, św. Helena, około 320 
roku kazała szukać krzyża, na którym umarł 
Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach krzyż 
znaleziono 14 września 320 roku. W związku z 
tym wydarzeniem wybudowano w Jerozolimie 
na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników 
i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników 
nazywana była także Bazyliką Krzyża.

W 614 roku na Ziemię Świętą napadli Persowie. 
Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także 
i kościół Bożego Grobu, a widząc, jak wielkiej 
czci doznaje krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze 
sobą. Cały świat modlił się o odzyskanie krzyża 
świętego. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza 
nad królem perskim, krzyż uroczyście wrócił 
w ręce chrześcijan. Tradycja podaje, że cesarz 
postanowił sam na ramionach zanieść krzyż na 
Kalwarię, ale nie mógł go udźwignąć. Wtedy biskup 
Jerozolimy doradził nieść go bez szat królewskich 
i boso, jak go niósł Pan Jezus. Cesarz posłuchał 
rady biskupa i krzyż zaniósł. Jest to legenda! Ze 
świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego, który 
zmarł w 387 roku wiemy, że już za jego czasów 
czcigodną relikwię podzielono na drobne części 
i rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych 
kościołach.

Zapraszam Wszystkich Parafian do 
uczestniczenia w czwartek, 14 września o godz. 
7.00 we Mszy świętej. Zwyczajowo, jak co roku, 
w to święto ucałujemy święty znak naszej wiary. 
Ten gest raz jeszcze wyrazi nasze głębokie 
dziękczynienie Zbawicielowi.

Ucałujemy krzyż, który ofiarował parafii w 
Mierzeszynie obecny proboszcz dnia 19 lipca 

2017 roku. Został on umieszczony w kruchcie 
kościoła parafialnego, przy wejściu do świątyni, 
w pobliżu wody święconej. Jak wielu z nas z 
pewnością zauważyło, podobnie jest w wielu, 
(zwłaszcza) starych kościołach. Ten nowy 
wizerunek Chrystusa na krzyżu jest rzeźbą w 
drewnie, wykonaną w Niemczech. Krzyż został 
pobłogosławiony i poświęcony przez Jego 
Ekscelencję Ks. Biskupa Wiesława Szlachetkę w 
niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku.

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Drogiemu
Ks. Kanonikowi 

GERARDOWI BORYSOWI
z serdecznymi życzeniami imieninowymi,
wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej 

naco dzień. Szczęść Boże! 
Parafianie wraz z proboszczem 

z Mierzeszyna
Mierzeszyn, 24 września 2017 roku
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W niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku w Mierzeszynie Ks. Biskup Wiesław Szlachetka pobłogosławił narzeczonych 
Marka Jeruzalskiego i Martę Schuchardt, którzy 16 września 2017 roku przystąpią do sakramentu małżeństwa.


