!

"

#

$

%

(/)

|

|

|

STRONA GŁÓWNA (/) / AKTUALNOŚCI (/aktualnosci) / KOMUNIKAT METROPOLITY KRAKOWSKIEGO W
ZWIĄZKU Z AKCJĄ “POLSKA POD KRZYŻEM”

6 września 2019

KOMUNIKAT METROPOLITY KRAKOWSKIEGO W ZWIĄZKU
Z AKCJĄ “POLSKA POD KRZYŻEM”
"Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod
krzyż Chrystusa." - pisze arcybiskup Marek Jędraszewski w komunikacie zachęcającym wiernych
archidiecezji krakowskiej do duchowego udziału w akcji ewangelizacyjnej "Polska pod krzyżem"
organizowanej 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w Kruszynie pod Włocławkiem.
Komunikat ma być odczytany we wszystkich kościołach i paraﬁach archidiecezji w najbliższą niedzielę 8
września.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

“Kraków, dnia 6 września 2019 r.
Umiłowani Archidiecezjanie!
14 września br., w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w
Kruszynie pod Włocławkiem – czyli w tym miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 roku Jan Paweł II sprawował
Mszę świętą dla tysięcy pielgrzymów – odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne „Polska pod krzyżem”.
Organizatorem tego spotkania modlitewnego – obok katolików świeckich, od których wyszła inicjatywa i

pomysł – jest także diecezja włocławska. Podczas wielogodzinnej modlitwy zebrani będą prosić Pana Boga
o potrzebne łaski dla swoich rodzin, bliskich, sąsiadów, nieznajomych oraz dla naszej Ojczyzny. W
programie modlitewnym zaplanowano m.in. konferencje duchowe, świadectwa oraz Mszę świętą pod
przewodnictwem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa.
Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, umiłowani bracia kapłani!
Z oczywistych względów tylko nieliczni z waszych paraﬁi pojadą do Włocławka, by wziąć udział w tej
wielkiej modlitwie. Dlatego proszę Was, dołóżcie wszelkich starań, aby w tegoroczne święto Podwyższenia
Krzyża Świętego w każdej paraﬁi Archidiecezji Krakowskiej zostało zorganizowane czuwanie modlitewne,
w którego planie znajdzie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub adoracja krzyża (taka, jak w Wielki Piątek)
oraz Msza święta z adoracją Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wszystko to uczyńcie w
duchu miłości do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który odkupił nas przez dobrowolną mękę na krzyżu.
Nam, chrześcijanom, znak krzyża przypomina o Jego nieskończonej miłości do każdego człowieka. Jednakże
krzyż wskazuje również na to, że ta Nieskończona Miłość jest ciągle blisko nas. Jezus zmartwychwstały,
który umarł na krzyżu z miłości do nas, jest obecny w naszych świątyniach w Eucharysmi – z całym swoim
bóstwem i majestatem, prawdziwie i rzeczywiście. Nie możemy być obojętni na taką Miłość. Tylko zbliżenie
się do Niej da każdemu z nas siłę i pokój ducha.
Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, dajmy się zaprowadzić Maryi pod
krzyż Chrystusa. Ona stamtąd poprowadzi nas do naszych świątyń, gdzie Jej Syn, a nasz Pan i Bóg cierpliwie
na nas czeka.
Z pasterskim błogosławieństwem

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski
Do odczytania we wszystkich kościołach i kaplicach 8 września.”
Szczegóły akcji na stronie heps://www.polskapodkrzyzem.pl/ (hnps://www.polskapodkrzyzem.pl/)

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
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OSTATNIO DODANE:
7 września 2019

Święci ponad granicami – 400. rocznica śmierci męczenników koszyckich
(heps://diecezja.pl/aktualnosci/swieci-ponad-granicami-400-rocznica-smiercimeczennikow-koszyckich/)
7 września 2019

VIII Rekolekcje Kapłańskie Seniorów i Chorych
(heps://diecezja.pl/aktualnosci/viii-rekolekcje-kaplanskie-seniorow-i-chorych/)
7 września 2019

Bp Mastalski: Kapłan to sługa, przewodnik i świadek Chrystusa w świecie.
(heps://diecezja.pl/aktualnosci/bp-mastalski-kaplan-to-sluga-przewodnik-iswiadek-chrystusa-w-swiecie/)

7 września 2019

Naukowcy zaangażowani w złamanie kodu Enigmy zostali upamiętnieni w
Panteonie Narodowym (heps://diecezja.pl/aktualnosci/naukowcy-zaangazowaniw-zlamanie-kodu-enigmy-zostali-upamietnieni-w-panteonie-narodowym/)
6 września 2019

Komunikat Metropolity Krakowskiego w związku z akcją “Polska pod krzyżem”
(heps://diecezja.pl/aktualnosci/komunikat-metropolity-krakowskiego-w-zwiazkuz-akcja-polska-pod-krzyzem/)
6 września 2019

Rekrutacja na kierunek pedagogika na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w
Krakowie (heps://diecezja.pl/aktualnosci/rekrutacja-na-kierunek-pedagogika-nauniwersytecie-papieskim-jana-pawla-ii-w-krakowie/)
6 września 2019

Kard. Dziwisz: Bądźmy zwiastunami Dobrej i Radosnej Nowiny
(heps://diecezja.pl/aktualnosci/kard-dziwisz-badzmy-zwiastunami-dobrej-iradosnej-nowiny/)
6 września 2019

105 lat Siostry Adaminy Koczur (heps://diecezja.pl/aktualnosci/105-lat-siostryadaminy-koczur/)
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