Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Sędziszowie Małopolskim
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Do użytku wewnętrznego

Do uczczenia Maryi i do polecania się jej opiece zapraszam
także 13 września we wtorek na
mszę św. i nabożeństwo z procesją do MB Fatimskiej.
W środę, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża
Świętego. Krzyż jest naszym
chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. W tym dniu zapraszam
pod Krzyż Jubileuszowy na Podlasek o godz. 15:00 na drogę
krzyżową i koronkę do Miłosierdzia Bożego.
W czwartek 15 września będzie
wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej.
W kalendarzu liturgicznym pod
datą 18 września (niedziela)
przypadnie święto św. Stanisława
Kostki, patrona polskiej młodzieży.

8-go września przypada
święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Dla naszej parafii jest to
dzień uroczystego Odpustu, kiedy to czcimy naszą
Patronkę parafii i miasta
Sędziszowa Małopolskiego.
Narodzenie Maryi było
bezpośrednią zapowiedzią
przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła mówili, że
Maryja poprzedza przyjście
Mesjasza tak, jak nastanie

jutrzenki zapowiada pełny
blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyrażają
słowa: „Narodzenie Twoje,
Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu:
z Ciebie bowiem wzeszło
Słońce Sprawiedliwości,
Chrystus, nasz Bóg”, a w liturgii zachodniej prośba o
wstawiennictwo tej, która
„dla całego świata stała się
nadzieją i jutrzenką zbawienia”.

W środę, 21 września, przypada święto Świętego Mateusza
Apostoła i Ewangelisty.
W piątek, 23 września, będziemy obchodzili liturgiczne wspomnienie Świętego Ojca Pio.
W czwartek 29 września przypadnie święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
Niech Matka Boża Pani Sędziszowska wyprasza nam potrzebne
łaski.
Ks. Ryszard Lis - proboszcz
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Podwyższenie Krzyża świętego - krzyże chrześcijańskie
Krzyż jest najpowszechniejszym i najbardziej rozpoznawalnym symbolem chrześcijaństwa. Z narzędzia kary i
śmierci, i to najhaniebniejszej,
w starożytnym Cesarstwie
Rzymskim stał się znakiem
wiary Chrystusowej i zbawienia. Jednocześnie jednak, mimo swej prostoty – dwóch ramion przecinających się pod
kątem prostym – już na początku chrześcijaństwa zaczął
przybierać różne formy regionalne i środowiskowe, zachowując przy tym swą podstawową
cechę,
czyli
owe
„skrzyżowane” ramiona. Historycy Kościoła i sztuki sakralnej wyróżniają ponad 30
odmian tego znaku, przy czym
różnice między nimi przebiegają zarówno wzdłuż podziałów wyznaniowych, a więc np.
między chrześcijaństwem zachodnim i wschodnim, jak i w
obrębie jednego Kościoła czy
wspólnoty. Nie wchodząc w
szczegóły, zajmijmy się tym
rodzajem krzyża, który występuje w prawosławiu – jest on
dość powszechnie znany choćby z kopuł wieńczących cerkwie: tzw. krzyż „złamany”,
czyli z przekrzywioną belką
tuż przy podstawie krzyża.
Jej symbolika jest dość złożona i niejednorodna. Najczęściej przyjmuje się, że owa
ukośnie przybita belka pod
głównym ramieniem nawiązuje do co najmniej dwóch wydarzeń związanych z męką i
śmiercią Pana Jezusa. Najpierw jest to przywołanie
dwóch łotrów, ukrzyżowanych
razem z Nim, z których jeden
nawrócił się na drzewie krzyża i – jak obiecał mu Zbawiciel
– jeszcze tego miał być z Nim
w raju. Znakiem owego na-

wrócenia jest to ramię belki,
które skierowane jest w górę,
podczas gdy drugi koniec, biegnący w dół, symbolizuje drugiego łotra, który jeszcze na
krzyżu szydził z Jezusa.
Inne wyjaśnienie nawiązuje do
słów o „zstąpieniu Chrystusa do
piekieł”, znajdujących się m.in.
w Apostolskim Symbolu Wiary.
Według tego poglądu ukośna
belka miała symbolizować zarów no z m ar t w yc hw s t a ni e
(odcinek wznoszący się), jak i
owo zejście „do piekieł” (odcinek
opadający).

Niezależnie jednak od tych
interpretacji należy pamiętać,
że ów krzyż z ukośnym ramieniem pod stopami Zbawiciela
jest typowy tylko dla części wyznawców prawosławia, dokładniej – dla tradycji ruskiej, tzn.
wywodzącej się z Rusi Kijowskiej, a więc dla dzisiejszego
prawosławia rosyjskiego, a także ukraińskiego i białoruskiego,
polskiego oraz czeskiego i słowackiego. Po rosyjsku bywa on
nazywany krzyżem bizantyjskim, rosyjsko- (lub rusko-)bizantyjskim i „krzyżem św. Łazarza”.
Dodajmy jeszcze, że na kopu-

łach cerkiewnych pojawił się on
po raz pierwszy dopiero w
1551, za rządów cara Iwana
(Jana) Groźnego. Wtedy też zaczęto go wykorzystywać w rosyjskiej symbolice państwowej i
wojskowej tak, iż z czasem stał
się on jednym z najważniejszych wyznaczników kulturowego krajobrazu i dziedzictwa
Rosji.
W Kościołach języka greckiego i
na Bałkanach występuje niemal wyłącznie tzw. krzyż grecki, tzn. równoramienny.
Nieprawosławne chrześcijaństwo wschodnie, czyli tzw. Kościoły niechalcedońskie, m.in.
koptyjski, ormiański czy syryjski, mają też własne krzyże, np.
koptowie wykorzystują tzw.
krzyż „ankh” (lub „anch”), czyli
„krzyż z pętelką u góry”. Znak
ten był już znany w starożytnym Egipcie, o czym świadczą
niektóre zachowane zabytki,
ale ze względu na swe podobieństwo do krzyża chrześcijańskiego stał się symbolem koptów, a nawet więcej – częścią
ich tożsamości narodowej i religijnej. Często tatuują go na
nadgarstkach już nowo narodzonym dzieciom, aby w ten
sposób podkreślić ich odrębność
od otaczających ich muzułmanów. Krzyż ten bywa też nazywany „kluczem
życia”,
„kluczem Nilu”, „węzłem życia”
itp.
Ormianie z kolei mają bogato
zdobione, plecione krzyże zakończone stylizowanymi liśćmi
kwiatów, ustawiane często np.
na cmentarzach lub w innych
miejscach publicznych jako
tzw. chaczkary, czyli krzyże
kamienne.
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Co słychać w moim Kościele?
Papieska modlitewna
ewangelizacyjna:

intencja Światowe Dni Młodzieży w Li-

Nie zatraćcie poczucia własne-

zbonie. Skorzystajmy z tej szan-

go wybrania i potrzeby Waszej

sy pogłębienia swojej wiary w

nauczycielskiej misji. Dziękuje-

Chrystusa i Jego Kościół.

my Wam za Wasz trud i poświę-

Wrzesień 2022 r.:
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w
ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Słowo Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023
Rozpoczynany nowy rok szkolny

W duchu wiary w Kościół Chrystusowy bądźmy otwarci na

W sposób szczególny dziękuje-

wszystkich, których spotkamy

my

na naszej drodze życia. Nieśmy

religii i Katechetom. Wasza po-

ofiarnie pomoc dla naszych

sługa pomaga młodym odkry-

braci i sióstr z Ukrainy. W na-

wać piękno Kościoła Chrystuso-

szych szkołach i rodzinach oka-

wego.

zaliśmy im w ostatnim czasie

wszystkich

tak wiele serca i gościnności.

mujcie wysiłek własnej formacji,

Dziękując za to dobro, twórzmy

aby nauczanie było na najwyż-

nieustanie wspólnotę, w której

szym poziomie.

jest darem Pana Boga dla nas

jest miejsce dla każdego.

wszystkich.

Drodzy

Chcemy

tworzyć

wspólnotę, być razem, uczyć się i
pracować nad sobą, każdy według swej roli i powołania.
Program duszpasterski na najbliższy rok zaprasza nas do wiary
w Kościół Chrystusowy. Odkrywajmy

piękno

Kościoła

jako

wspólnoty, w której możemy doświadczać obecności i działania
Boga. Okazją ku temu jest formacja w wielu grupach i ruchach
religijnych działających w naszych parafiach. Włączajmy się w
życie tych różnorodnych wspól-

Uczniowie!

Jesteście

wobec

trudności.

Podej-

Was, Drodzy Rodzice, proszę o
pomoc i życzliwość w dziele wyMiejcie staranie o wychowanie

koju Bożego dla swoich kole-

religijne Waszych dzieci. Wśród

gów i koleżanek. Czas nauki

całej troski o wychowanie niech

niech będzie nawiązywaniem i

nie zabraknie troski o Pana Bo-

pogłębianiem osobistej relacji z

ga w życiu Waszych dzieci.

Chrystusem obecnym w Kościele. Otoczcie troską szczególnie
tych, którzy przeżywają różnorodne problemy osobiste. Pandemia spowodowała, że wielu
młodych ludzi zaczęło cierpieć i
odczuwać różne lęki. Starajmy
się ich zauważyć, okazując im

Drodzy Nauczyciele! Jesteście

organizowane w przyszłym roku

silni

ścioła. Bądźcie posłańcami po-

szenie do wszystkich nas zaanga-

Kościoła Chrystusowego będą

Bądźcie

Nauczycielom

chowania

bliskość i wsparcie.

gólnym czasem doświadczania

wszystkim

bardzo ważnymi członkami Ko-

not formacyjnych. Jest to zaprożowanych w wychowanie. Szcze-

cenie.

nam bardzo potrzebni. Bez Was
młodzi ludzie tracą możliwość
kształcenia się i wychowania.
Niech Was nigdy nie zabraknie!

waszych

pociech.

Przeżyjmy twórczo XII Tydzień
Wychowania, który rozpocznie
się w naszej Ojczyźnie w niedzielę 11 września. Hasłem będą słowa Jezusa zaczerpnięte z
Ewangelii św. Jana: „Ja jestem
drogą, prawdą i życiem” . Odkrywajmy w Chrystusie drogę i
sens wychowania.
Na nowy rok szkolny życzymy
wszystkim Bożego błogosławieństwa.

W imieniu Komisji Wychowania
Katolickiego KEP

+ Wojciech Osial

W lipcu i sierpniu w naszej parafii „z wody i Ducha Świętego”
Świętego” narodzili się:

Pola Maria Wszołek

Pola Jolanta Drozd
Paulina Wiktor

Oskar Fitoł

Adrian Skarbek

Kinga Bochnak
Mateusz Sławomir Świder
Mikołaj Bronisław Drozd

Eliza Idzik
Laura Ostrowska

W lipcu i sierpniu ślubowali sobie miłość w sakramencie małżeństwa :
♥Dominik Mateusz Olech i Dominika Sylwia Garbarz
♥Dominik Skóra i Halina Kozek
♥Paweł Majka i Kamila Patrycja Feret
♥Paweł Wojciech Przydział i Celina Ewa Czerwińska
♥Marcin Janusz Szczepaniec i Maria Magdalena Rosa
♥Paweł Marcin Jarosz i Justyna Anna Mucha
♥Dawid Tomasz Stańko i Loretta Łucja Machowska
♥Hubert Arkadiusz Kasprzyk i Wioletta Monika Kurzeja
♥Krzysztof Seweryn Januś i Andżelika Magdalena Noga
♥Mikołaj Oskar Kowalik i Patrycja Gawlik
♥Dariusz Krzysztof Giełdon i Marlena Maria Wójcik

W lipcu i sierpniu odeszli od nas do wieczności:
Stanisław Pleban
Zofia Gródecka
Halina Chudyba
Michalina Bochnak
Kazimierz Skiba
Anna Majka
Wiesław Drozdowski
Elżbieta Wesołowska
Michał Janowski

1954 r.
1947 r.
1967 r.
1933 r.
1947 r.
1979 r.
1963 r.
1953 r.
1937 r.
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