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ZNAK KRZYŻA 

 Święto Podwyższenia Krzyża obchodzi 
Kościół katolicki 14 września. Wiąże się ono z 
odnalezieniem drzewa krzyża, na którym umarł 
Jezus Chrystus, a także wyraża głęboki sens 
krzyża w życiu chrześcijanina. Istotą święta jest 
ukazanie tajemnicy Krzyża jako ceny zbawienia 
człowieka.  

 

 
 
 Początki święta związane są z 
odnalezieniem przez św. Helenę relikwii krzyża 
na początku IV wieku i poświęceniem w 
Jerozolimie bazyliki ku jego czci w 335 r. Na 
pamiątkę, tego wydarzenia, ostatecznie 14 
września, w Kościele obchodzi się uroczystość 
Podwyższenia Krzyża świętego. 
 Znak krzyża był obecny w 
chrześcijaństwie od śmierci Jezusa. W 
początkach Kościoła nieraz przyjmował formę 
kotwicy albo trójzębu. Jako przedmiot kultu 
upowszechnił się i nabrał znaczenia po roku 
313. W tym bowiem roku, według przekazu, 
cesarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z 
uzurpatorem Maksencjuszem, zobaczył na tle 
słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku 
zwyciężysz". Poza tym tenże cesarz zniósł karę 
śmierci przez ukrzyżowanie. 

 
  

  

  
  
 

 W swojej książce zatytułowanej Święty 

Stanisław Kostka ks. Janusz Cegłowski tak pięknie pisze 

o naszym Patronie: „Nie dał się zwieść mirażowi 

kariery, bogatego i wygodnego życia, przyszłości 

zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał odwagę 

przeciwstawić się panującym modom na życie. Nie 

chciał tylko wypełniać żołądka, imponować strojami, 

uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Niesamowicie 

szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia, za którymi 

często biegniemy, przeskoczył je, odkrył głębię, którą 

każdy z nas posiada, a która często przez całe życie jest 

w stanie uśpienia. Miał swoją klasę, styl. Był silną 

osobowością. Umiał przeciwstawić się naciskom grupy, 

być sobą, być wolnym. Jest to szalenie trudne, 

zwłaszcza w młodzieńczym wieku. Żył z pasją. To nie 

był młodzieniaszek, który nie wie, po co żyje, jest 

znudzony i apatyczny, żądający od innych, a nie dający 

nic z siebie. Swą porywającą miłość młodzieńczą 

skierował do Boga. Nie miał czasu na eksperymenty w 

poszukiwaniu szczęścia. On wiedział, że ten świat nie 

zaspokoi jego tęsknot. Uwierzył w miłość Boga do 

niego i całym sobą Bogu odpowiedział. Nie był 

mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło 

usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża 

warunki, historię... Był czujnym ogrodnikiem 

wyrywającym chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły 

piękne kwiaty i owoce. Młodość dla niego to była 

świadomość możliwości cudownego wzrostu, to 

rozpoznanie rzeźby, która ma się wyłonić ze wspaniałej 

bryły marmuru, to decyzja na to, komu zaufam i kto 

będzie moim Mistrzem. A jeśli zajdzie potrzeba, to 

post i modlitwa...” 

WZÓR DLA MŁODYCH ŚW. 
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