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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I czytanie 
Księga Wyjścia (Wj 20,1-17)
W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa: „Ja jestem Pan, twój Bóg, którym cię 
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani 
tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im 
pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, 
który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, 
którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie 
miłują i strzegą moich przykazań. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego, Pana, do 
czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do 
czczych rzeczy. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz pracować 
i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci twego Boga, 
Pana. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani 
twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, 
który mieszka pośród twych bram. Bo w sześciu dniach uczynił Pan niebo, ziemię, morze 
oraz wszystko, co jest na nich, w siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan 
dzień szabatu i uznał go za święty. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, 
którą twój Bóg, Pan, da tobie. Nie będziesz zabijał. Nie będziesz cudzołożył. Nie będziesz 
kradł. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Nie będziesz 
pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego ani jego 
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do bliźniego twego”.

II czytanie 
1 List św. Pawła do Koryn�an (1 Kor 1,22-25)
Bracia: Gdy Żydzi żądają, znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, 
którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą 
i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co 
jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

1.	Nabożeństwo	Gorzkich	Żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego 
Postu o 18:00, które będzie transmitowane na para�ialnej stronie internetowej 
www.nmp.pl
2.	Nabożeństwo	Drogi	Krzyżowej w piątek o godz. 8:00 i 18:00, dla dzieci o godz. 
17:00 (dzieci I komunijne przychodzą obowiązkowo), dla młodzieży o godz. 19:30. 
3.	Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie 
się we wtorek o godz. 17.00 w dolnym kościele. Obecność obowiązkowa.
4. W bibliotece para�ialnej można nabyć prasę	katolicką oraz Biuletyn Para�ialny. 
5.	 Zmarli	 nasi	 para�ianie:	 + Franciszek Trypucki l. 80, + Jacek Filipowicz l. 61, 
+ Jarosław Kulka l. 58, + Helena Para�ian l. 94, + Jan Baczyński l. 84, + Maria Pastuszko 
l. 98, + Franciszek Klimiuk l.77. Wieczny odpoczynek …

Panie Jezu Chryste, dla nas przyjąłeś los ziarna pszenicy, które pada w ziemię 
i obumiera by wydać plon ob�ity (J 12, 24).
Zapraszasz nas byśmy kroczyli za Tobą tą drogą,
gdy mówisz: «Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na 
tym świecie, zachowa je na życie wieczne» (J 12, 25).
[…] Pomóż nam [w tym Wielkim Poście] towarzyszyć Ci nie tylko szlachetnymi 
myślami,
lecz przejść Twoją drogę sercem, nawet więcej: konkretnymi uczynkami 
codziennego życia.
Dopomóż nam wejść na drogę krzyża całymi sobą i na zawsze pozostać na Twej 
drodze.
Uwolnij nas od lęku przed krzyżem, ze strachu przed wyśmianiem przez innych, 
z obawy,
że nasze życie może się nam wymknąć, jeśli nie chwycimy wszystkiego, co niesie.
Pomóż nam demaskować pokusy,
które obiecują życie, lecz których ułudy zostawiają w nas ostatecznie pustkę 
i zawód.
Pomóż nam nie chcieć zawładnąć życiem, ale je dawać.
Dopomóż, abyśmy towarzysząc Ci na drodze pszenicznego ziarna, znaleźli 
w «traceniu życia» drogę miłości, drogę,
która prawdziwie daje życie, życie w ob�itości” (J 10, 10). 

krd.	Joseph	Ratzinger,	Benedykt	XVI

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie

Słowo na niedzielę



Słowo na niedzielę

2. 7.

Ewangelia 
Ewangelia wg św. Jana (J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, 
którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas 
sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki 
i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali 
gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Uczniowie Jego 
przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś 
na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy 
czynisz?” Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę 
ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty 
ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?” On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc 
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu 
i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu 
świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie 
zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa 
o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku.

 Miłość ma zasady. Jest warunkowa. Można ją sprawdzić po tym, czy dana osoba 
stosuje się do owych zasad relacji z drugim: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli 
czynicie to, co wam przykazuję” (J 15,14).
 Pierwsze czytanie ukazuje dziś Dekalog. Księga Wyjścia ze szczegółami opisuje ten 
starożytny system prawny, ubogacony w Izraelu o autorytet Boga. O przykazaniach 
słyszeliśmy już setki razy, zwłaszcza we wczesnej katechezie domowej i szkolnej. 
Przyzwyczajamy się często do sprawdzania czy je zachowujemy, a może bardziej czy ich nie 
łamiemy. Tymczasem postrzegając Dekalog przez pryzmat miłości, odsłania się nam Osoba 
Boga, który wie więcej i pragnie prowadzić nas prostą drogą do świętości. Zasady godzą 
w nasz egoizm, mylony często z wolnością, co ostatecznie jest koniecznym procesem we 
wzroście zażyłości z doskonałym Bogiem.
 W tym świetle Psalmista wychwala doskonałość prawa Pańskiego, które rozumieć 
należy raczej jako styl życia, a nie zbiór nakazów i zakazów. Prawo (Tora) jest w istocie 
częścią Boga, którą On objawia ludziom. Kto to pojmie, uzna je za słodsze nad miód 
i cenniejsze nad najczystsze złoto.
 Drugie czytanie podnosi nas na poziom ponad prawem i zasadami stanowionymi. 
Znajdujemy się w przestrzeni gdzie jedyną zasadą jest miłość. Chrystus jest mocą Bożą 
i mądrością Bożą i przewyższa wszystko to, co jest u ludzi. Prolog Ewangelii Janowej 
wspomni, że jak przez Mojżesza przyszło prawo, tak przez Chrystusa przyszła łaska, czyli 
miłość miłosierna. Ona staje ponad zasadami. Nie przeciwstawia się prawu, ale je 
wypełnia. Przecież wyrastają z tego samego źródła, w którym nie może być sprzeczności – 
z Bożego serca.

nadal można go oglądać w istniejącym tam obecnie muzeum.
	
Korona	Cierniowa
Tradycja podaje, że po zdjęciu Chrystusa z Krzyża została zabrana na przechowanie 
przez jednego ze świadków ukrzyżowania. Pierwsze potwierdzone wzmianki o kulcie 
tej relikwii pochodzą od pielgrzymów, którzy odwiedzili Jerozolimę: m. in od Paulina 
z Noli i Grzegorza z Tours. W XI wieku korona została przeniesiona do 
Konstantynopola, a pół wieku później tra�iła do Francji, sprzedana królowi 
Ludwikowi IX przez władcę Łacińskiego Cesarstwa Konstantynopola Baldwina II. 
Relikwię przechowywano w specjalnie na ten cel wybudowanej na wyspie Cite 
w Paryżu Sainte	Chapelle (S�więta Kaplica).
 
Korona Cierniowa szczęśliwie przetrwała zawieruchę rewolucji francuskiej – 
zdziczały  tłum paryżan wprawdzie wtargnął do kaplicy i zdewastował jej wnętrze 
oraz zniszczył część znajdujących się tam relikwii, ale sama Korona uprzednio została 
ukryta. Obecnie przechowywana jest w katedrze Notre Dame w Paryżu. Pierwotnie 
korona miała kształt zakrywającego całą głowę czepca splecionego z krzewu 
cierniowego - na podstawie plam krwi znajdujących się na Sudarionie z Oviedo 
naukowcy stwierdzili, że liczyła ok. 50-60 kolców. Do dnia  dzisiejszego zachowała się 
jedynie spleciona z trzciny obręcz o średnicy 21 cm.
	
Całun	Turyński
Całun Turyński to tkane ręcznie, lniane płótno o długości ponad 4,36 m  i szerokości 
1,10 m przedstawiające odbicie (dwustronne) dobrze zbudowanego, długowłosego 
i brodatego mężczyzny, mającego przebite ręce i nogi, rany na głowie i w boku oraz 
ślady po biczowaniu na plecach. Przyjmuje się, że właśnie tym całunem owinięto po 
śmierci Ciało Chrystusa.  
 
Całun czczony był w katedrze w Turynie od II poł XVI w. Przypuszcza się, że 
początkowo przechowywano go w Jerozolimie, skąd po pewnym czasie tra�ił do 
Edessy – wspomina o tym żyjący  w IV w. Euzebiusz z Cezarei, autor Historii	Kościoła. 
Stąd ukuła się druga nazwa Całunu – mandylion z Edessy.  W X wieku Całun tra�ił do 
Konstantynopola. Zrabowany podczas czwartej krucjaty w 1204 roku, przechodząc 
różne koleje losu, tra�ił w ręce włoskiej dynastii sabaudzkiej. W 1532 roku omal nie 
został zniszczony, ocalał dzięki temu, że przechowywano go w srebrnej skrzyni , którą 
w porę zdołano wynieść z ognia. W wyniku zdarzenia Całun został nadpalony. W 1983 
roku ostatni potomek rodu, Humbert II zapisał Mandylion w testamencie Stolicy 
Apostolskiej.

h�ps://www.pch24.pl/siedem-najwazniejszych-relikwii-zwiazanych-z-meka-i-
smiercia-chrystusa,50642,i.html#ixzz6oH0J1Trk

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 8-14.3.2021

wyniku w cysternie nieopodal Golgoty odnaleziono trzy drewniane krzyże. Miało to 
miejsce 14 września 325 roku, stąd po dziś dzień Kościół katolicki obchodzi co roku 
S�więto Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Zidenty�ikowanie właściwego krzyża 
umożliwił titulus (niewielka tabliczka, na której wypisywane były winy skazańca), 
zawierający, jak to opisuje w swej Ewangelii św. Jan, inskrypcję w trzech językach: 
hebrajskim, greckim i łacińskim, brzmiącą: „Jezus Nazareńczyk Król Z�ydowski”.
 
Odnalezione relikwie św. Helena podzieliła na trzy części. Pierwszą z nich zabrała ze 
sobą do Rzymu i umieściła w kaplicy specjalnie na ten cel utworzonej w jej rezydencji, 
rozbudowanej następnie w Bazylikę S�więtego Krzyża Jerozolimskiego. Relikwia 
przebywała tam aż do XVII wieku, kiedy to papież Urban VIII nakazał przenieść jej 
główny fragment do nowo wzniesionej Bazyliki św. Piotra. Druga część Krzyża 
Chrystusa pozostała w Jerozolimie, gdzie była przechowywana w Bazylice Grobu 
Pańskiego. Jerozolimska relikwia św. Krzyża przepadła bezpowrotnie wraz z zajęciem 
Jerozolimy po bitwie pod Hittin w 1187 roku, kiedy to wpadła w ręce Saracenów. 
Trzeci fragment relikwii został wysłany do Konstantynopola i znajdował się 
w posiadaniu rodziny cesarskiej do 1204 roku, kiedy stolica Bizancjum została 
zdobyta przez uczestników IV krucjaty.
 
Od Krzyża S� więtego szybko zaczęto odłupywać drobne fragmenty, które 
przekazywano biskupom, opatom, królom i możnowładcom - za ich pośrednictwem 
partykuły te tra�iały do licznych kościołów i klasztorów europejskich. Obecnie 
najsłynniejsze z relikwii, poza wspomnianym kościołem S�więtego Krzyża w Rzymie, 
znajdują się m. in w Katedrze Notre Dame w Paryżu czy Katedrze św. Michała i św. 
Guduli w Brukseli. W Polsce tę cenną relikwię posiada m. in. Sanktuarium na Górze 
S�więty Krzyż, sanktuaria w Klebargu Wielkim i w Wałbrzychu, katedra w Elblągu.
	
Święte	Gwoździe
Wraz z krzyżami św. Helena odnalazła trzy gwoździe, którymi przybito do Krzyża 
Ciało Chrystusa. Na podstawie badań naukowcy stwierdzili, że mierzyły one 16 cm 
długości i przebijały nadgarstki Jezusa, nie zaś jak przyjmuje się w ikonogra�ii, Jego 
dłonie. Jeden z gwoździ matka cesarza zabrała do Rzymu  (gdzie do dzisiejszego dnia 
przechowywany jest w Bazylice S�więtego Krzyża Jerozolimskiego), natomiast dwa 
pozostałe przekazała synowi. Konstantyn nakazał podzielić pierwszy z nich na 
mniejsze części i dwie z nich osadzić odpowiednio w swoim hełmie oraz wtopić 
w uzdę cesarskiego konia – relikwie miały w ten sposób chronić władcę od 
niebezpieczeństwa podczas walki.
 
Niewykluczone, że pozostałe fragmenty zostały o�iarowane jako prezenty, następnie 
być może umieszczane w kopiach  – tłumaczyłoby to istnienie obecnie w Europie 
ponad 30 gwoździ, również uznawanych za relikwie. Drugi z gwoździ pozostawał 
w posiadaniu rodziny cesarskiej do XIV w., kiedy to zagrabiony podczas IV krucjaty 
został następnie sprzedany rektorowi szpitala Santa Maria della Scala w Sienie, gdzie 

 Ewangelia ukazuje nam Jezusa rozpalonego miłością do świątyni – domu Boga. 
Widzi upadek tego miejsca kultu, na rzecz prywaty, kupiectwa i nieuczciwego 
postępowania z wieloma. Oburzywszy się dał poznać wszystkim, że z domu Bożego uczynili 
jaskinię zbójców.
 To wydarzenie stało się pretekstem do objawienia, iż Jezus jest Bogiem wcielonym 
i że jest swoistego rodzaju świątynią, która będzie zburzona i odbudowana w zaledwie trzy 
dni. Zrozumieli tę alegorię uczniowie Pana, choć dopiero w przyszłości, zaś płytko patrzący 
adwersarze Jezusa dostrzegali w Nim kogoś szalonego.
 Jednak było to konieczne, aby wypełnić prawo i dać ludziom wolność. Od tej pory 
nie trzeba mierzyć, sprawdzać, ani oceniać czy wypełniamy dobrze, czy nie przekraczamy 
jakichś granic, czy wypada – odtąd miłość jest nieograniczona w Chrystusie i sięgać może 
nawet nieprzyjaciół. Pan nas wyzwolił z przekleństwa prawa, a umieścił w swobodzie 
ducha miłości. Kto by kochał prawdziwie, nigdy nie zgrzeszy.
 Powyższy stan jest celem, a drogą jest nasze życie. Im bardziej świadomie 
będziemy do celu dążyli, tym więcej będziemy kochali tu, na ziemi.

ks. Krys�an Wilczyński

PONIEDZIAŁEK	8.3.2021	-	ŚWIĘTEGO	JANA	BOŻEGO,	ZAKONNIKA
6:30  + Henryk Kuczyński w miesiąc po pogrzebie 
6:30  + Szarlotta Kruszyn w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Józef Miłosz (8)
7:00  + Maria Maciąg w miesiąc po pogrzebie 
7:30  ++ Kazimiera Szwach w 10. rocznicę śmierci i Alfons Szwach
7:30  ++ Janusz Owczarek w 16. rocznice śmierci, brat Henryk oraz rodzice z obojga 
 stron
18:30 + Stanisław Kujawa (8)
18:30  + Wacława Halina Bedychaj (8)
18:30  ks. Proboszcz

WTOREK	9.3.2021	-	ŚWIĘTEJ	FRANCISZKI	RZYMIANKI,	ZAKONNICY
6:30  + Wacława Halina Bedychaj (9)
6:30  ++ Rodzice: Emilia i Aleksander, bracia: Eugeniusz i Zbigniew, mąż Janusz, syn 

Dariusz w 11. rocznicę śmierci 
7:00  + Wacław Turowicz w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Władysław Miotk w miesiąc po pogrzebie
7:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie dla Siostry Dominiki w dniu imienin
7:30  + Józef Miłosz (9) 
18:30  ++ Mąż Henryk w 23. rocznicę i rodzice, dziadkowie i rodzeństwo z rodziny 

Gawłowskich i Ciupików

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie
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18:30  + Stanisław Kujawa (9) 
 

ŚRODA	10.3.2021
6:30  + Stanisław Kujawa (10)
6:30  ++ Jan, Władysława (ona),Tadeusz, Feliksa (ona) i rodzice z obojga stron
7:00  ++ Henryk i zmarli z rodziny
7:00  + Helena Wrzeszcz 
7:30  ++ Agnieszka, Ruth i Piotr
7:30  + Józef Miłosz (10) 
18:30  ++ Henryk Ruszewski w 23. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
18:30  + Wiesława Halina Bedychaj (10)

CZWARTEK	11.3.2021
6:30  + Maria Trzaska w miesiąc po pogrzebie 
6:30  + Wanda Szymańska w miesiąc po pogrzebie
7:00  + Wiesława Halina Bedychaj (11)
7:00  + Anna Muszyńska
7:30  Dziękczynna za otrzymane łaski i dalszą opiekę Matki Bożej w pandemii dla 

Eleonory, Marianny, Małgosi i dzieci, Cezarego, Lidzi, Andrzeja, o dobry wybór 
życiowy dla Ani, Patryka i Sylwii na nowej drodze życia

7:30  + Jozef Miłosz (11)
18:30  O Boże błogosławieństwo w 96. urodziny dla Siostry Bogumiły Bekiel 

z Franciszkańskiego Zakonu S�wieckich
18:30  + Stanisław Kujawa (11)

PIĄTEK	12.3.2021
6:30  + Wiesława Halina Bedychaj (12)
6:30  + Gertruda Karnat w miesiąc po pogrzebie
7:00  ++ Pelagia, rodzeństwo i rodzice Kamińscy
7:00  + Stanisław Baran w 5. rocznicę śmierci
7:30  ++ Henryka (ona) Machała w 3. rocznicę śmierci i rodzice z obojga stron i za 

dusze w czyśćcu cierpiące
7:30  + Józef Miłosz (12)
18:30  + Stanisław Kujawa (12)
18:30  Dziękczynna za uzdrowienie z choroby Elżbiety i z prośbą o dalsze 
 błogosławieństwo 
 

SOBOTA	13.3.2021	-	8.	ROCZNICA	WYBORU	OJCA	ŚWIĘTEGO	FRANCISZKA
6:30  + Stanisław Kujawa (13)
6:30  ++ Józef w 4. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
7:00  + Wiesława Halina Bedychaj (13) 
7:00  ++ Leszek Kulicki w 10. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron, brat 

Stanisław i Danuta

7:30  + Józef Miłosz (13)
7:30  ++ Mąż Mantzios Christos w 18. rocznicę śmierci i rodzice obojga stron
7:30  ++ Czesława (ona) Szemrowicz w 4. rocznicę śmierci i Józef Szemrowicz 
18:30  ++ Krystyna i Zygmunt, Piotr i Stanisława (ona) 
 

4	NIEDZIELA	WIELKIEGO	POSTU	14.03.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00  + Stanisław Kujawa (14)
9:30  ++ Czesław Pawłowski w 1. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i rodzeń-
 stwo 
11:00  Za para�ian
12:30  + Jerzy Szczepański w 1. rocznicę śmierci
16:00  ++ Maria, Frnciszek. Roman Kwiatek, Leokadia, Władysław, Kazimierz Zdunek 
19:00 ++ Wiesława Halina Bedychaj (14) 

DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30  ++ Antoni i zmarli z rodziny Zaborowskich i Mejerów
8:00  + Józef Miłosz (14)
9:30  ++ Marta Wesołowska w 5. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 
11:00  ++ Klara, Łucjan, Bernadeta, Stefan, Brunon i zmarli z rodziny Krefta
12:30  ++ Andrzej Rokosz w 1. rocznicę śmierci o spokój jego duszy i wieczne 
 szczęście w niebie 

	 Wielki	 Post	 to	 szczególny	 czas,	 kiedy	warto	 jeszcze	 głębiej	 rozważać	
tajemnicę	Męki	i	Śmierci	Chrystusa.	Jednym	ze	sposobów	by	to	uczynić,	obok	
lektury	Ewangelii	i	uczestnictwa	w	nabożeństwach	pasyjnych,	jest	zapoznanie	
się	 z	materialnymi	dowodami	na	historyczną	obecność	 Zbawiciela	na	 ziemi.	
Takimi	świadectwami	są	relikwie	pasyjne.
 
 Do dnia dzisiejszego zachowały się wszystkie najważniejsze z nich: zarówno 
narzędzia Męki Pańskiej, jak i płótna pogrzebowe, w które zwinięto umęczone Ciało 
Pana. Poddawane na przestrzeni lat rozlicznym ekspertyzom naukowym zdumiewały 
tych badaczy - często ateistów bądź agnostyków - którzy usilnie starali się 
kwestionować ich autentyczność, zaś chrześcijan, którzy mieli z nimi styczność, 
jeszcze bardziej umacniały w wierze. Oto historia 7 z tych relikwii.
	
Święty	Krzyż
Odnalezienie relikwii S�więtego Krzyża zawdzięczamy św. Helenie, matce cesarza 
Konstantyna Wielkiego. Na polecenie syna udała się ona do Jerozolimy, by 
zorganizować poszukiwania narzędzi męki i miejsc, gdzie się ona odbyła. W ich 

Modlitwa	przy	wigilijnym	stole

Intencje Mszalne 18.1. - 24.1.2021

Dekalog	-	V	przykazanie

Relikwii	związanych	z	Męką	i	Śmiercią	Chrystusa
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