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Ave Crux!

Bądź pozdrowiony Krzyżu, 
gdziekolwiek się znajdujesz, 
w polach, 
przy drogach, 
na miejscach, 
gdzie ludzie 
cierpią i konają... 
na miejscach, 
gdzie pracują, 
kształcą się i tworzą...

Na każdym miejscu, 
na piersi każdego człowieka, 
mężczyzny czy kobiety, 
chłopca czy dziewczyny... 
I w każdym ludzkim sercu...
Bądź pozdrowiony 
Krzyżu Chrystusa!

Św. Jan Pawł II

„Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne (…) Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 
na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego 
zbawiony”.

J 3,14-15.17



 14 września Kościół katolicki obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża. Wiąże się 
ono z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus, a także wy-
raża głęboki sens krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajem-
nicy Krzyża jako ceny zbawienia człowieka.
Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły 
się wielkie prześladowania religii Chrystusa, trwające prawie 300 lat. Dopiero po 
ustaniu tych prześladowań matka cesarza rzymskiego Konstantyna, św. Helena, ka-
zała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż 
odnaleziono. Co do daty tego wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje 
się rok 320, 326 lub 330, natomiast jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 
września. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie 
dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników nazywa-
na była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie 
i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik. Na pamiątkę tego dnia 
obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. 
Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica 
wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny, a więc pierwszej adoracji Krzyża, 
która miała miejsce następnego dnia po poświęceniu bazylik. Święto wprowadzono 
najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem zaś dla całego 
Kościoła Powszechnego.
W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie. Zburzyli wówczas wszystkie           
kościoły, także i kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje Krzyż 
Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o odzyskanie Krzyża Świę-
tego. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza nad Persami, zostali oni zmuszeni do 
oddania świętej relikwii (628). Podanie głosi, że kiedy sam cesarz chciał na swoich 
ramionach zanieść Krzyż Chrystusa na Kalwarię, mógł to uczynić dopiero wówczas, 
kiedy zdjął swoje królewskie szaty. Jest to legenda, gdyż ze świadectwa św. Cyryla 
Jerozolimskiego (+ 387) wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię podzielo-
no na drobne części i rozesłano je niemal po wszystkich okolicznych kościołach.
Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześ-
cijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu deko-
racji naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego         
codziennego stroju. Znak krzyża rozpoczyna i kończy modlitwę chrześcijanina. W 
liturgii krzyż jest gestem błogosławieństwa. Krzyż zawieszany na szyi, w mieszka-
niu, w pracy, stawiany na szczytach świątyń przypomina wierzącym o ich powoła-
niu. Jego znaczenie staje się szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostatecz-
ne zwycięstwo dobra nad złem.

(Źródło: brewiarz.pl; deon.pl)

„Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki zniekształcony, pośpieszny, który 
nie wiadomo, co oznacza. Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła do 
piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia. Staraj 
się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym geście 
kreślenia krzyża.“

Romano Guardini

Święto Podwyższenie Krzyża



Mainz: St. Emmeran 
Emmeranstr. 15
55116 Mainz

St. Ignaz
Kapuzinerstr. 36
55116 Mainz

Rochuskapelle
Rochusstr. 9
55116 Mainz

Worms: Liebfrauenkirche
Liebfrauenring 21
67547 Worms

Alzey: St. Josef
Kirchenplatz 8
55232 Alzey

Msze Święte i nabożeństwa we wrześniu

Niedziela, 1.09.: XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10:30 katecheza dla najmłodszych 
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 8.09.: XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Katedra – godz. 11:30 Msza św. w ramach Interkulturelle Woche
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10:00 Msza św. dla dzieci; katecheza  
  dla najmłodszych, spotkanie ministrantów
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – od godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 15.09.: XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Sobota, 31.08.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 10:00 Msza św. na rozpoczęcie roku   
  szkolnego i katechetycznego
  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 6.09. – I piątek miesiąca
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 17:00 adoracja Najśw. Sakramentu, 
  okazja do spowiedzi; godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 7.09. – I sobota miesiąca
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 13.09.: św. Jana Chryzostoma
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Sobota, 14.09.: Podwyższenie Krzyża Świętego
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Piątek, 20.09.: św. Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy

Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 



Katechezy i nauka j. polskiego

Godziny otwarcia: pn. i czw.: 16:00-18:00
wt. i pt.: 9:00-12:00
E-mail: pmk-mainz@t-online.de
www.pmk-mainz.de
https://www.facebook.com/PMK.Mainz/

PMK Mainz 
Gaustrasse 40
55116 Mainz
Tel. 06131 234816
Fax: 06131 225155

Katechezy oraz zajęcia z języka polskiego odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. We wrześniu zajęcia odbędą się w 
następujących terminach: 7.09, 14.09, 21.09.

Terminy

31.08. – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego w kaplicy  
 św. Rocha o godz. 10:00
1.09. – katecheza dla najmłodszych w kaplicy św. Rocha o godz. 10:30.
8.09. – Msza św. w katedrze z okazji dnia obcokrajowca o godz. 11:30 (nie  
 będzie Mszy św. w kościele St. Ignaz!)
15.09. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10:00; katecheza dla  
 najmłodszych; spotkanie ministrantów

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Alzey:  Kościół St. Josef – godz. 14:00 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 29.09.: XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Piątek, 27.09.: św. Wincentego a Paulo
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Sobota, 28.09.: św. Wacława

Niedziela, 22.09.: XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli

Sobota, 21.09.: św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
Mainz:   Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli


