
14.09.2019 - ŚWIĘTO 
w ZAKONIE RYCERSKIM GROBU ŚWIĘTEGO w JEROZOLIMIE, 

możliwość uzyskania odpustu zupełnego

PROGRAM OBCHODÓW ŚWIĘTA 
PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

W KOŚCIELE KRZYŻA ŚWIĘTEGO W GÓRZNIE

godz. 9.00  –    KONFERENCJA ks. Wojciecha Osickiego nt. „Przemiany liturgii Mszy św. od
     Soboru Trydenckiego do Watykańskiego II”

godz. 10.30  –  UROCZYSTA SUMA ODPUSTOWA – celebruje JE ks. bp Wiesław Śmigiel,
     Pasterz Diecezji Toruńskiej 

godz. 11.30 –   PROCESJA EUCHARYSTYCZNA z relikwiami Krzyża Świętego ulicami miasta
    (relikwie niosą Kawalerowie i Damy Zakonu)

godz. 12.30 –   OBIAD wspólny w restauracji „Wilga” *)

godz. 15.00 –   KORONKA do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Udział należy zgłaszać do 10 września br. do ks. kanonika Stefana Maliszewskiego ESSH 
oraz do  sekretarza Zwierzchnictwa w Polsce. Kontakt:

e-mail: parafiagorzno@interia.pl
lub tel. +48 608 017 578,  56 612 62 65

oraz
e-mail: sekretarz.oessh@gmail.com

lub tel. +48 603 555 844

*) Mile widziane będą ofiary za obiad – 60,00 zł, które można wpłacać na konto parafii:   
    27 9484 1150 1301 0777 2013 0001

Na obchody Święta serdecznie zapraszają:
ks. kan. Stefan Maliszewski ESSH Józef Dąbrowski C*SSH
                 proboszcz           zwierzchnik

mailto:parafiagorzno@interia.pl
mailto:sekretarz.oessh@gmail.com


13 września, w piątek, o godz. 19.30 w kościele wystąpi z  koncertem Chór Chłopięcy 
i Męski  Filharmonii  Poznańskiej  (Chór  Stefana  Stuligrosza  -  Poznańskie  Słowiki), na 
który również zapraszają organizatorzy  Święta.
W celu  umożliwienia  wysłuchania  koncertu,  organizatorzy  poniżej  podają  propozycje 
noclegów:

Propozycje noclegów: 

1. Hotel Dworek Wapionka, Hotel 3-gwiazdkowy
Wczasowa 1, 87-320 Górzno
•56 498 82 33

---
2. Ośrodek Edukacji Ekologicznej Wilga
OEE Wilga, Leśna 12, 87-320 Górzno
•56 498 92 65

---
3. Hajduczek GeoTurystyka
3 Maja 1, 87-320 Górzno
•888 882 222

---
4. Dom pod Lipami. Pensjonat. Tyliccy S.H.
Nowe Osiedle 6a, 87-320 Górzno
•56 498 91 31

---
5. Pokoje Gościnne "Nad Jeziorem"
Fiałki 3, 87-320 Fiałki
•697 466 883

---
6. Nad Jeziorem. Agroturystyka
Fiałki 8, 87-320 Fiałki
•697 466 883

---
7. Agroturystyka Ewa i Stanisław Komoszyńscy
Mirabelkowa 5, 87-320 Górzno
•56 498 93 10

---
8. Pod Lasem. Gospodarstwo agroturystyczne. Cukrowska E.
Mirabelkowa 3, 87-320 Górzno
•56 498 91 66

---



Górzno, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Położenie: 53° 11′ 48,88″ N, 19° 38′ 48,93″ E

              Fot. 1bumer

/Ta fotografia przedstawia zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID 601072/

Parafia w Górznie istniała od 1 maja 1325 na mocy aktu erekcyjnego biskupa płockiego Floriana. Od początku 

istnienia  do  1830 pozostawała  pod  zarządem  Kanoników  Regularnych  Stróżów  Grobu  Jerozolimskiego 

(bożogrobców). Nie utrzymywali oni jednak własnego klasztoru na terenie Górzna, a jedynie zarządzali parafią 

przez wydelegowanych kapłanów. 

Pierwsza  świątynia,  wybudowana  bezpośrednio  po  powołaniu  parafii,  została  splądrowana  i  spalona  przez 

Krzyżaków w 1409. Nowy drewniany kościół przetrwał tylko do 1443. Kolejny obiekt, okazalszy, z wolnostojącą 

dzwonnicą, został zniszczony w czasie najazdu Szwedów w 1629. Następna świątynia została wzniesiona dzięki 

staraniom bożogrobcy Wojciecha Ślęckiego i przetrwała do 1763. Dwa lata później kolejny pochodzący z zakonu 

proboszcz Górzna Antoni Januszewski rozpoczął prace budowlane nad kościołem murowanym, jaki zachował 

się do naszych czasów. Budowa zakończyła się dopiero w 1812, a jeszcze w XIX wieku nadbudowywano wieże 

obiektu. 

Kościół w Górznie jest jednonawowy, dwuwieżowy, reprezentuje styl klasycystyczny. Wieże obiektu wznoszą się 

na wysokość 24 metrów i zwieńczone są krzyżami z dwóch skrzyżowanych belek, typowymi dla bożogrobców. 

Również nad głównym wejściem wymalowany został medalion z krzyżem zakonu. 

Większość wyposażenia wnętrza reprezentuje styl barokowy, trzy ołtarze boczne powstały w II poł. XVIII wieku, 

o stulecie starszy jest ołtarz główny z cudownym obrazem maryjnym (obecnie jego kult właściwie już zanikł)  

otoczonym wotami (większość pochodzi z XVIII-XIX wieku). Osiemnastowieczna jest również ambona kościelna, 

zespół  kielichów i  lichtarzy oraz rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego.  Z kolei  XX wiek  i  styl  neobarokowy 

reprezentuje  obraz  Matki  Boskiej  Szkaplerznej  razem  z  ołtarzem,  w  którym  jest  umieszczony.  Wnętrze 

utrzymane  jest  w  kolorystyce  typowej  dla  bożogrobców  (barwy  zielona,  czerwona  i  złota),  częściowo 

odtworzonej w 1956 przez plastyka Alojzego Gossa. 
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Po zako czeniu wi towania w Górznie, Zwierzchnik proponuje dla ch tnychń ś ę ę  
udział w ogólnopolskiej akcji „Polska pod krzy em” – w odległym o ok. 80 kmż  

Włocławku.

”POLSKA POD KRZY EM”Ż

Akcja  "Polska  pod  krzyżem" to  kontynuacja  inicjatywy "Różaniec  do granic". 
Wierni  będą się  wspólnie  modlić  14  września  w święto  Podwyższenia  Krzyża 
Świętego we Włocławku na lotnisku Kruszyn. - Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi 
nadziei  i  znamy  siłę  modlitwy.  A  znakiem  zwycięstwa  jest  dla  nas  krzyż  
Chrystusa -  podkreślają  organizatorzy  akcji  "Polska  pod  krzyżem",  dlatego 
zapraszają wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego. 

Wydarzenie składa się zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, 
konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła idziemy pod Krzyż. Wieczorem rozpoczyna 
się  adoracja  Najświętszego  Sakramentu.  Druga  część  to  całonocne  czuwanie  trwające  do  niedzielnego 
poranka w święto Matki Bożej Bolesnej. 

PROGRAM 
09:00 Przyjmowanie pielgrzymów na placu.
10:45 Zawiązanie wspólnoty.
11:00 Różaniec: Tajemnice Bolesne.
11:30 Konferencja wprowadzająca: „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa we 
            współczesnym świecie”, Lech Dokowicz.
13:00 Przerwa na posiłek.
15:00 Msza Święta wraz z uroczystym wniesieniem relikwii Krzyża Świętego.
17:30 Konferencja: ks. Dolindo Ruotolo oraz Joanna B tkiewicz-Bro ek.ą ż
18:30 Przerwa.
19:30 Droga Krzy owa.ż
21:00 Apel Jasnogórski: na ywo z Jasnej Góry.ż
21:15 Adoracja Naj wi tszego Sakramentu.ś ę
03:00 Zako czenie Adoracji i Msza wi ta z niedzieli ( wi to Matki Bo ejń Ś ę Ś ę ż  
             Bolesnej)

Organizatorzy akcji proszą o przywiezienie domowych krzyży, które będą tam uroczyście poświęcone.

Na miejscu będzie możliwość zjedzenia ciepłych lub zimnych posiłków w cenie 10 zł za posiłek oraz 
napojów ciepłych lub zimnych w cenie 5 zł,

Informację przygotowała:
Elżbieta Jastrzębska DSSH


