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Słowo na niedzielę
DRUGIE CZYTANIE Z  LISTU ŚW.PAW-
ŁA  APOSTOŁA DO FILIPIAN:

PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-
ROKA IZAJASZA:

Nasze sprawy

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to
śmierć na krzyżu. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał

Mu imię, które jest ponad wszelkie imię.

EWANGELIA:

Mt 21, 1-11   Wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Iz  50, 4-7 Flp  2, 6-11
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed znie-
wagami i wiem, że nie doznam wstydu.

Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg
Go wywyższył.

PSALM  RESPONSORYJNY:  Ps  22(21), 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
REFREN:  (2a)  Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

Gdy się przybliżyli
do Jerozolimy i przy-
szli do Betfage na
Górze Oliwnej, wtedy
Jezus posłał dwóch
uczniów i rzekł im:
<Idźcie do wsi, która
jest przed wami, a za-

raz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię
z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do
Mnie. A gdyby wam kto co mówił, po-
wiecie: „Pan ich potrzebuje, a zaraz je
puści”>. Stało się to, żeby się spełniło sło-
wo proroka: „Powiedzcie Córze Syjoń-
skiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie

łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu
oślicy”. Uczniowie poszli i uczynili, jak im
Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źre-
bię i położyli na nie swe płaszcze, a On
usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe
płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki
z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, któ-
re Go poprzedzały i które szły za Nim,
wołały głośno: <Hosanna Synowi Dawi-
da. Błogosławiony, który przychodzi
w imię Pańskie. Hosanna na wysoko-
ściach>. Gdy wjechał do Jerozolimy, po-
ruszyło się całe miasto, i pytano: <Kto to
jest?> A tłumy odpowiadały: <To jest pro-
rok Jezus z Nazaretu w Galilei>.

 Oto słowo Pańskie.

Podczas ostatniej piel-
grzymki Ojciec Święty Jan
Paweł II na ręce Ks. Probosz-
cza złożył dla uczczenia 10

rocznicy bazyliki jako wotum złoty, hafto-
wany ornat. Ornat jest uroczystą, liturgicz-
ną szatą używaną przez kapłana podczas
Mszy Św. Przez ten dar Ojciec Święty pra-
gnie jeszcze bardziej ubogacić kościół swe-
go dzieciństwa i młodości. Chcemy go uży-
wać podczas Mszy Św. wieczornej 16 każ-
dego miesiąca- o ile przepisy liturgiczne na
biały kolor zezwolą.

<>   Ornat dla bazyliki

W dniu 16 marca odbyło się kolejne spo-
tkanie członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej. W czasie spotkania
Ks. Proboszcz Jakub Gil przekazał zebra-
nym relacje z wyjazdu do Watykanu z piel-
grzymką przedstawicieli Małopolskich
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Celem pielgrzymki Ks. Proboszcza było
wyrażenie wdzięczności Ojcu Świętemu za
podniesienie do godności bazyliki kościoła
swojego dzieciństwa i młodości, a zarazem
naszego kościoła parafialnego.

Spotkanie zdominowała dyskusja na te-
mat poszukiwania sposobów ożywienia
działalności tutejszego oddziału AK. Usta-
lono, iż najpilniejszą sprawą parafialnego
oddziału jest rozpoczęcie gromadzenia pa-
miątek i dokumentacji z pontyfikatu Ojca
Św. związanych z naszym miastem. W cią-
gu 24 lat pontyfikatu naszego Wielkiego ro-

<>   Akcja Katolicka

daka miasto Wadowice
zostało rozsławione na
cały świat. Gromadze-
nie tych pamiątek niech będzie wyrazem
naszej wdzięczności dla  Jana Pawła II.

Ponieważ w kwietniowe spotkanie pa-
rafialnego oddziału wypada udzielanie przez
Ks. Kardynała Sakramentu Bierzmowania
w naszej parafii, dlatego będziemy prosić
w tym dniu Ks. Kardynała by zechciał
uczestniczyć w posiedzeniu naszej rady.
Dotychczas jest ona wciąż mało dynamicz-
na. Zapraszani uczestnicy, pod różnymi pre-
tekstami – nie przychodzą na spotkania.
Przeważnie bierze udział około 10 człon-
ków. Ufamy, że dar obecności Ks. Kardy-
nała umocni naszą obecność.

Władysław Brańka

W ostatnich rekolekcjach parafialnych
pokaźna liczba parafian, tak dorosłych jak
i dzieci oraz młodzieży wzięła udział w ćwi-
czeniach duchownych. Wymowny jest
zwłaszcza udział mężczyzn w niedzielnej
nauce stanowej. Gdyby wśród nich byli
także w większej ilości młodzi mężowie
i ojcowie - to radość proboszcza byłaby
doskonała.

Duże uznanie należy się Siostrom za duży
wkład w te rekolekcje, a zwłaszcza Pani
Katechetce Ewie Chmura i Siostrze Gabrieli
za przygotowanie przedstawień teatralnych
w czasie spotkań rekolekcyjnych. Przed-
stawienia te uaktywniły grupę dzieci, a resz-
tę widzów ożywiły.

<>   Liczne grono

Życzymy na Wielki Tydzień wielkiego zbliżenia do Boga i ludzi.
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - 24.03.2002
Ogłoszenia parafialne

Zapowiedzi:

Polecamy Bogu narzeczonych, ufni, że dotrzymają w życiu przysięgi małżeńskiej. Prosimy naszych
parafian, by się za nich modlili.

Z radością zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
następujące dzieci otrzymały Sakrament Chrztu:

Módlmy sie za te dzieci, aby wzrastały w wierze dla chwały
 Boga i kościoła powszechnego.

Pożegnaliśmy: Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ostatnim czasie
przeszli do wieczności:

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

Chrzest Św.:Słowem
Już wielu przyszło w imieniu władzy

i honoru, w imieniu króla i cesarza, Boga
i ojczyzny, w imieniu szacunku i bogac-
twa, postępu i szczęścia i w imieniu wła-
snego zysku.

To dobry znak, gdy ktoś przychodzi
w imieniu Pana. Gdy ośmiela się, dosia-
dając małego osiołka, pojawić się na ludz-
kim targowisku władzy i próżności.

W czasach, gdy przychodzi do nas wielu

nauczycieli wieszczących o zbawieniu, gdy
każdy z nich mniema, że jego oferta jest
jedynie uszczęśliwiająca, zawsze warto,
postawić pytanie: W czyim imieniu przy-
chodzisz? Jeśli ktoś twierdzi, że przycho-
dzi w imieniu Pana, Boga żywego, musi
dowieść, że radykalnie zaufał Bogu, że
gotów jest, bez lęku i stosowania przemo-
cy, ofiarować życie za maluczkich. Potrze-
bujemy ich, ponieważ mogą i nas zarazić
występowaniem w imieniu Pana, w imie-
niu życia, miłości i pokoju.

Klaus Metzger-Beck

1. Niedziela Palmowa wprowadza nas
w największe tajemnice naszego zbawie-
nia. W liturgii Wielkiego Tygodnia męka,
śmierć i zmartwychwstanie uobecnia się dla
naszego zbawienia.

Dzisiaj na godzinę 15.00 zapraszamy na
Drogę Krzyżową po mieście. W 62 roczni-
cę „Golgoty Wschodu” pragniemy modlić
się na Drodze Krzyżowej za haniebnie po-
mordowanych naszych Rodaków.

2. Jutro, 25 marca, mija 10 rocznica
nadania przez Ojca Świętego Jana Pawła
II tytułu bazyliki mniejszej naszemu kościo-
łowi. Rocznicę tę uczcimy uroczystą Mszą
Św. o godz. 12.00. Gorliwych parafian za-
praszamy do uczestnictwa.

3. W Wielką Środę, na Nowennie do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
8.30 i 17.30, modlimy się o godne przeży-
cie Wielkiego Tygodnia.

4. W Wielki Czwartek, Wielki Piątek
i Wielką Sobotę - rano nie ma nabożeństw
w kościele i nie udzielamy Komunii Św.
W Wielki Czwartek podczas Mszy Św. Wie-
czerzy Pańskiej o godz. 18.00 przeżywa-

my ustanowienie Najświętszego Sakramen-
tu oraz Sakramentu Kapłaństwa. Po tej uro-
czystej Mszy Św. przeniesienie Najświętsze-
go Sakramentu do Ołtarza Wystawienia.
Odśpiewamy I część Gorzkich Żali oraz Ad-
oracja do godz. 22.00 Na Adorację o godz.
20.00 prosimy rodziców dzieci, które w tym
roku przyjmą Komunię Św. Natomiast
o godz. 21.00 prosimy rodziców z dziećmi,
które w tym roku przyjmą Sakrament Bierz-
mowania.

5. W Wielki Piątek Mszy Św. nie ma.
Jest to dzień uobecnienia Męki i Śmierci
Pana Jezusa w liturgicznym nabożeństwie,
które rozpoczniemy o godz. 18.00. W tym
dniu obowiązuje post ścisły. Nie ma dys-
pensy.

Dzieci szkolne zapraszamy na adorację:
godz. 10.00 - klasy 0, 1, 2. Godz. 11.00 kla-
sy 3,4,5, 6 Godzina 12.00 klasy 1, 2 i 3 gim-
nazjum. O godzinie 15.00 odmówimy Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie
odprawimy Drogę Krzyżową po rynku.
Rozważania poprowadzi Honorowa Straż
Serca Bożego. Główna uroczystość Wiel-

Miłosz Marian CZAJA, syn Andrzeja i Magdaleny
Marta Grażyna ŁUKASIK, córka Roberta i Grażyny

Andrzej ZARACH, ur. 1953 r., zam. Wadowice, ul. Zatorska
Ryszard WARZECHA, ur. 1937 r., zam Wadowice, Os. XX-lecia
Roman OGIEGŁO, ur. 1962 r., zam. wadowice, Pl. Jana Pawła II
Bronisława BUJAK, siostra Gemma z zakonu Sióstr Albertynek
Piotr CZAICKI, ur. 1938 r., zam. Wadowice, Os. XX-lecia
Adelajda CZERMIŃSKA, ur. 1908 r., zam Wadowice, ul. Łazówka
Jan BIZOŃ, ur. 1946 r., zam., Wadowice, Os. Widok

Witold KAROŃ Syn: Ryszarda i Krystyny z d. Pytlowska
Zam. Wadowice, Os. Kopernika 2/40 Katarzyna Elżbieta
PĘKALA Córka: Władysława i Janiny z d. Elżbieciak Zam.
Roków 42

Paweł WĄDOLNY Syn. Kazimierza i Małgorzaty z d. Frączek Zam. Wadowice, ul. Mickie-
wicza 59 Marta Katarzyna NATONEK Córka: Pawła i Cecylii z d. Janowiak Zam. Nowy
Targ, ul. Szaflarska 140/7
Sławomir GOŁBA Syn: Antoniego i Lucyny z d. Warchał Zam. Wadowice, ul. Nadbrzeżna
33/3 Barbara PIWOŃSKA Córka: Eugeniusza i Krystyny z d. Potoczny Zam. Wadowice,
Os. Kopernika 8/7

Łukasz Grzegorz FRĄCZEK Syn. Leonarda i Marii z d. Rzeszut Zam. Wadowice, Os. XX-
lecia 18/19 Marta ŚNIGUR Córka: Józefa i Ryszardy z d. Perlińska Zam. Wadowice, Os.
Kopernika 16/43

Marcin Grzegorz SALEPA syn  Władysława i Małgorzaty z d. Frączek zam. Wadowice, Os.
Kopernika 6/66 Monika Zofia NIKIEL  córka Antoniego i Wandy z d. Fortuna zam. Wado-
wice, Os. M.Wadowity 7/3

Robert KRULICZAK Syn Józefa i Marii z d. Słonina Zam. Wadowice, Os. Słoneczne 1
Regina KOT Córka Stanisława i Józefy z d. Grzybczyk Zam. Wadowice, ul. Beskidzka 8
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Intencje mszalne:

Ks. Jakub Gil-Proboszcz

(ciąg dalszy na str. 4)

Wielki Poniedziałek 25 marca  Marii, Marioli
  6.00 Śp. Stanisław Pomietło

Śp. Piotr Czaicki
  6.30 W 75 rocznicę urodzin dla Władysławy Kral

 o zdrowie i Boże błog. oraz w intencji dzieci
  7.00 Śp. Maria Firczyk
  7.30 Śp. Maria Andrzej Kosycarz i Adolf syn
  8.00 Śp. Maria Załusińska
12.00 10 lecie Bazyliki

Uroczysta Msza Św.
18.00 Śp. Anna i Józef Zając

Wielki Wtorek 26 marca    Emanuela, Teodora
  6.00 O zdrowie i Boże błog. dla Marii i Józefy
  6.30 Śp. Stanisław Pomietło
  7.00 Śp. Anna - 24 r. śm.
  7.30 Śp. Barbara Gębala

Śp. Ludwina Matys
  8.00 Śp. Karol Góralczyk i Maria  żona
12.00 Śp. Bolesław Witek
18.00 Śp. Władysław Góra - 4 r. śm.

Wielka Środa 27 marca    Lidii, Jana
  6.00 Śp. Jan Bizoń
  6.30 Śp. Piotr Czaicki
  7.00 Śp. s.Gemma
  7.30 Śp. Maria Ziaja
  8.00 Śp. Wanda Dyrcz - 2 r. śm.
12.00 Śp. Marian Żegliński - 2 r. śm.

Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 8.30 i 17.30

18.00 Za wszystkich uczestników Nowenny
oraz w intencjach składanych
próśb i podziękowań

Wielki Czwartek 28 marca    Anieli, Joanny
18.00 Śp. Sylwester Warmuz

Śp. Józef Olga Gajczak
Śp. Barbara Gębala
Śp. Bronisława Koźbiał - 1 r. śm.
Śp. Maria i Franciszek, Józef,
Stanisław i Anna Zięba
Śp. Lotar Graf
Śp. Stanisław Czermiński
O błog. w 10 r. ślubu Jana i Danuty

Wielki Piątek Męki Pańskiej 29 marca
Eustachego, Wiktoryna
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielka Sobota  30 marca     Anieli,
       Spowiedź rekolekcyjna
19.00 Śp. Tadeusz Rajda - 1 r. śm.

Śp. Aniela Botko
Śp. Helena Frączek
Śp. Ryszard Warzecha i Genowefa
Śp. Józef Korzeniowski z rodziną
Śp. Barbara Gębala
Śp. s.Gemma
Śp. Piotr Czaicki

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
31 marca Beniamina, Gwidona
  6.00 Śp. s.Gemma
  7.30 Śp. Tadeusz i Stefania Wisiorek
  9.00 O Boże błog. w 18 rocznicę urodzin Maćka
10.30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa

Antoniny i Sylwestra Pacutów z prośbą
o dalsze łaski i Bożą opiekę

12.00 Śp. Irena i Julian Nowak
13.15 Chrzty
18.00 Śp. Joanna i Michał

kiego Piątku jest o godz. 18.00. Po tym na-
bożeństwie przeniesiemy Najświętszy Sa-
krament do Grobu Pańskiego. Odśpiewa-
my wtedy II i III część Gorzkich Żali.
O godzinie 21.00 adorację poprowadzi Ry-
cerstwo Niepokalanej. Na godzinę 22.00 na
adorację zapraszamy młodzież.

6. Wielka Sobota to dzień dziękczynie-
nia za Chrystusową śmierć. Adorujemy Pana
Jezusa w grobie. Zaleca się w tym dniu
wstrzymanie od pokarmów mięsnych.
Święcimy pokarmy w naszej Bazylice od
godz. 10.00 do 15.00 co pół godziny,

a w Rokowie o godzinie 10.00. Prosimy,
aby święcąc pokarmy, podzielić się częścią
z tymi, którzy odczuwają braki. Będą na to
przeznaczone kosze. Liturgię Wigilii Wiel-
kanocnej rozpoczniemy o godzinie 19.00.
Nabożeństwo Najświętszej Nocy składa się
z poświęcenia ognia, paschału i wody
chrzcielnej zakończone Mszą Św. Wielka-
nocną. Procesja Rezurekcyjna będzie około
godz. 20.30. Od środy do niedzieli kancela-
ria parafialna będzie nieczynna. Księża są
zajęci szafowaniem sakramentów św.,
a zwłaszcza spowiedzi.

W tygodniu między 11 a 16 marca 2002
roku pielgrzymowałem z Zarządem Ochot-
niczej Straży Pożarnej województwa ma-
łopolskiego do Watykanu. Prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej z powiatu wadowic-
kiego Pan Marian Sołtysiewicz – dzięki zna-
jomościom z ks. bp Stanisławem Dziwiszem
– utorował drogę do osobistego spotkania
z Ojcem Świętym, którego proszono o po-
święcenie sztandaru. 15-osobowe przedsta-
wicielstwo Wojewódzkiej Straży z nowym
sztandarem przybyło w środę 13 marca na
audiencję generalną.

Po niej ks. bp Dziwisz zaprosił grupę
polskich strażaków na specjalną audiencję,
podczas której Ojciec Święty poświęcił
przyniesiony sztandar.

Przed tym doniosłym aktem, Sekretarz
Ojca Świętego bp Dziwisz, poprowadził
mnie do Ojca Świętego. Kiedy klęczałem
przed naszym Papieżem, całując dłonie
Jego Świątobliwości, usłyszałem słowa:
Kuba, skąd się tu znalazłeś? Odpowiedzia-
łem: Przybyłem, aby serdecznie podzięko-
wać Ojcu Świętemu za niepowtarzalną mi-

łość do Swego miasta rodzinnego, wyra-
żającą się miedzy innymi tym, że przed 10-
ciu laty podniósł Ojciec Święty kościół
swego dzieciństwa i młodości do godności
bazyliki – Ja ten kościół noszę w moim sercu
i często w nim jestem obecny, aby się tam
modlić. Ojcze Święty, obydwie parafie wa-
dowickie serdecznie Ciebie zapraszają, cze-
kają na Ciebie Namiestniku Chrystusa. Roz-
jaśniła się mimowolnym uśmiechem twarz
Ojca Świętego – Obym to mógł uczynić.
Przyjrzyj mi się, jaki jest mój stan zdrowia.
Wszystko w rękach Bożych. Przekaż moje
błogosławieństwo i serdeczną pamięć mo-
jemu miastu. Ja w nim wciąż jestem.”

To była bardzo krótka rozmowa. Po raz
kolejny uświadomiła mi jak bardzo Papież
kocha Wadowice, a jednocześnie jak bliski
jest Jemu proboszcz wadowicki. W sali
Pawła VI nagle stanęła przed mymi oczy-
ma Matka synów Zebedeusza, która prosi
Jezusa o nadanie godności swoim synom.
On rzekł: „Czy możecie pić z kielicha, któ-
ry Ja mam pić”. Czym serdeczniejsze więzi

Moje Wadowice
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(ciąg dalszy ze str. 3)

z Ojcem Świętym, tym oczywistsze pyta-
nie: „Czy gotów jesteś iść drogą, którą Ja
kroczę”. Z pokorą myślałem o tym wyzwa-
niu mego życia kapłańskiego, ale i każdego
życia chrześcijańskiego.

Chlubimy się w Wadowicach bliskością
Papieża. Tę rzeczywistość często podkre-
śla Papież. Jest to mocne zobowiązanie, by
naśladować Ojca Świętego w drodze, którą
przemierza do Boga i ludzi.

Po moim spotkaniu z Ojcem Świętym
krótkie spotkanie miał również nasz ks.
Krzysztof Główka, oraz O. Józef Balcero-
wiak, Karmelita Bosy z Górki.

Nastąpiła teraz wspaniała scena: Stanął
przed Ojcem Świętym Poczet Sztandarowy
złożony z Prezesa Wojewódzkiej Straży
oraz jego zastępców. Prężą się ze sztanda-
rem przed Najwyższym Strażakiem. On
podnosi dłoń i błogosławi. Poświęca i sztan-
dar i strażaków. Święci ich na trud obrony
ludzi przed różnymi nieszczęściami. Przed
huraganami, powodziami, ogniem i innymi
żywiołami. Błogosławi Ojciec Święty stra-
żaków, dziękując im że tak niezmordowa-
nie bronią ludzi i ich dobytku w czasie roz-
szalałych żywiołów. Niezmordowanie
i ochotnie spieszą z pomocą.

Podchodzą strażacy do Ojca Świętego
i składają Mu hołd. Przecież to On uczy jak

bronić człowieka. Jest wciąż niezmordowa-
nym Strażakiem. Już przez prawie 24 lata
stoi na straży praw Bożych i ludzkich. Nie-
podważalnego prawa Boga do człowieka,
które na różne sposoby wciąż się deprecjo-
nuje. Broni godności każdego człowieka.
Trzeba było widzieć jak w tym dniu pod-
jeżdżali na wózkach ludzie niepełnospraw-
ni, często psychicznie ułomni. Z jaką miło-
ścią schorowany Ojciec przytulał schorowa-
ne dzieci. Następnie jak żywo reagował na
młode pary, które przychodziły – prosząc
Papieża o błogosławieństwo na całe życie
małżeńskie. Wśród tych różnych grup byli
również i parlamentarzyści – ustanawiają-
cy nowe prawa.

Jedyny strażak. „Gdy byłeś młodszy
chodziłeś gdzie chciałeś. Gdy się zestarze-
jesz inni cię opaszą i poprowadzą tam, gdzie
nie będziesz chciał iść” – mówił przed wie-
kami Jezus do św. Piotra.

Inni cię opaszą. Patrzyłem jak umęczony
Następca św. Piotra wciąż jest otaczany
ludźmi, którzy Go bardzo potrzebują. Choć
Mu jest ciężko ze sobą, bo ciało coraz bar-
dziej odmawia posłuszeństwa – to jednak
wciąż stara się podążać tam, gdzie Go inni
prowadzą. Wciąż do ludzi.

Umęczony Ojcze Święty, niech Triduum
Sacrum umocni Cię, byś na krzyżowej dro-
dze doznał radości Zmartwychwstania.

Ks. Proboszcz

 TRIDUUM   PASCHALNE
    WIELKI  CZWARTEK

18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
20.00-22.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 Rodzice dzieci, które w tym roku przyjmą I Komunię Św.
21.00 Rodzice z dziećmi, które w tym roku przyjmą Sakrament Bierzmowania

       WIELKI  PIĄTEK
10.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci z klas 0, 1, 2
11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci z klas 3, 4, 5, 6
12.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla dzieci z klas 1,2 i 3 Gimnazjum
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz Droga Krzyżowa po rynku
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej
21.00 Adorację prowadzi Rycerstwo Niepokalanej
22.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu dla młodzieży

      WIELKA  SOBOTA
10.00-15.00 Święcenie pokarmów /co pół godziny/

19.00 Liturgia Wigilii Wielkanocnej
ok.20.30 Procesja rezurekcyjna

Nadchodzący tydzień w liturgii nosi na-
zwę „Wielki”. Tylko jeden tydzień w ca-
łym roku zasłużył sobie
na taką nazwę. Przeży-
wamy w nim tajemnicę
Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Pana Je-
zusa. Jest to dzieło nasze-
go zbawienia. Tylko trzy
dni noszą nazwę „Tridu-
um Sacrum” – pierwszy
jest od wieczoru Wielkie-
go Czwartku do wieczo-
ru Wielkiego Piątku. Drugi dzień święty
jest od wieczoru wielkopiątkowego do
wieczoru wielkosobotniego, a trzeci dzień
święty jest od wieczoru wielkosobotnie-
go do wieczoru Wielkanocnego.

Wyjątkowy tydzień

W Wielkim Tygodniu zostanie odsłonięta
polichromia części nawy głównej. Malowi-

dła na sklepieniu przedstawiają treści zwią-
zane z Duchem Świętym. Oparte są na
encyklice papieskiej noszącej tytuł – „Spi-
ritus Paraclitus” – Duch Pocieszyciel.

W Wielkim Tygodniu, gdy będziemy się
wsłuchiwać w mocne słowa: „Oto drze-
wo krzyża, na którym zawisło zbawienie
świata – pójdźmy z pokłonem” odsłoni
się przed naszymi oczami pod wymalo-
wanym sklepieniem, odrestaurowany
krzyż, który przez dwa miesiące w pra-

cowni konserwatorskiej Archidiecezji Kra-
kowskiej był z wielkim kunsztem odnawia-
ny. Ta benedyktyńska praca, która w efek-
cie odkryła piękno stropowego krzyża, kosz-
tuje parafię 12 tys zł.

Ave Crux!

Pontyfikat Jana Pawła II jest szó-
stym pod względem długości w hi-
storii papiestwa. Rozpoczął się w
październiku 1978 r. Obecnie Jan
Paweł II przewodzi dłużej Kościo-
łowi katolickiemu niż Pius VII,
którego pontyfikat trwał 23 lata i
5 miesięcy. We wrześniu Jan Pa-
weł II będzie kierował Kościołem

Długi pontyfikat
dłużej niż Hadrian I (772-795), który był
papieżem 23 lata i 11 miesięcy. W hi-

storii papiestwa do najdłuższych pon-
tyfikatów należą kolejno: Piusa IX
(1846-1878), który trwał 31 lat i 7
miesięcy, Apostoła Piotra – 30 lat
(34-64), Leona XIII (1878-1903) –
25 lat i 5 miesięcy oraz Piusa VI
(1775-1799) – 24 lata i 6 miesięcy.


