Nasze
Młodzieżowa
Grupa Papieska
Kwietniowe spotkanie zespołu ds. wychowania zdominowała problematyka
młodzieżowa: Co zrobić, by wadowicka
młodzież widoczna była w kościele? Jakie
przedsięwziąć działania, by osoba Ojca
Świętego stała się młodym ludziom bliższa; by była dla nich nie tylko symbolem,
ale autentycznym wzorem do naśladowania?W toku dyskusji ks. Proboszcz podsunął godny uwagi pomysł „powołania” kręgu młodych ludzi, dla których inspiracją będzie postać naszego znamienitego Rodaka.
Grupie nadano roboczą nazwę Młodzieżowa Grupa Papieska /roboczą, gdyż to młodzi – miejmy nadzieję, że tacy się znajdą –
wybiorą właściwą nazwę/. Spotkania mogłyby przybierać różnorodne formy: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, refleksja nad nauczaniem Ojca Świętego, aż
do form scenicznych włącznie.
Zgodnie z sugestią ks. Proboszcza liderem tej grupy mógłby być człowiek dorosły – najlepiej emerytowany nauczyciel –
zafascynowany Janem Pawłem II; ktoś, kto
chciałby podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą i miłością do Ojca Świętego.
Wszystkich zainteresowanych /a szczególnie osoby gotowe pełnić funkcję wspomnianego lidera/ prosimy o kontakt
z ks. Proboszczem Dorota Harańczyk

sprawy
Podziękowanie
We wtorek 8 kwietnia poświęcałem odnowione pomieszczenia służące do przyjmowania klientów w budynku wadowickiej
telekomunikacji. Zauważyłem jak postęp
techniczny służy człowiekowi, a jednocześnie ogranicza miejsca pracy. Komputeryzacja, która jest jednym ze znaków wielkich przemian w zakładach pracy, sprzyja
ludziom, ale jest też zagrożeniem dla ludzi
poprzez eliminowanie ich z pracy. Wyrażam wdzięczność Dyrekcji Telepunktu
w Wadowicach za złożoną ofiarę 300 zł.
na malowanie kościoła.

Darowana żywność
Z darów ofiarowanych w ostatnią sobotę i niedzielę przez zakupujących w wadowickich supermarketach, Charytatywny
Zespół Parafialny działający przy naszej bazylice otrzymał 609 kg różnego rodzaju
żywności, którą przekazał potrzebującym.
Wszystkim, którzy pomogli, aby to dzieło
zaistniało wyrażam serdeczne Bóg zapłać.

Na zbliżający się tydzień życzymy błogosłwieństwa Bożego,
zwłaszcza dla Solenizantów i Jubilatów
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Matka Boska w Roku Różańca św.
nawiedziła następujące rodziny:
6 kwietnia
Maria Gwizdała
M.Wadowity 15
7 kwietnia
Anna i Władysław Brańka
Os. XX-lecia 11/7
8 kwietnia
Anna i Józef Zając
Katarzyna i Jerzy Zając
Os. Widok 17
9 kwietnia
Zbigniewa Warchał
Os. XX-lecia 7/2
10 kwietnia
Zofia Garus
Os. XX-lecia 17/2
12 kwietnia
Barbara i Jacek Widlarz
ul. Pułaskiego 6

Do użytku parafialnego

Redakcja: Zespół parafialny pod przewodnictwem Ks. Prałata Jakuba Gila
tel. 873-20-96, e-mail wadbazyl@diecezja.krakow.pl, www.bazylika.wadowice.pl
Nr konta BPH O/Wadowice 10601145-3200000-19962

Niech Bóg obdarza wszelkim dobrem rodziny, które przyjęły do swego grona
Maryję wraz z Jezusem. Niech doświadczą radości Domu Nazaretańskiego.

Słowo na niedzielę
PIERWSZE CZYTANIE Z KSIĘGI PRO-

DRUGIE CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAW-

ROKA IZAJASZA:
Iz 50, 4-7

ŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN:
Flp 2, 6-11

Dla nas Chrystus stał się posłusznym 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:
Mk 15, 1-39
Jezus przed Piłatem
Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze
starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa
związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Piłat zapytał Go: Czy Ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział mu: Tak,
Ja nim jestem. Arcykapłani zaś oskarżali
Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie Go zapytał: Nic nie odpowiadasz? Zważ, o jakie
rzeczy Cię oskarżają? Lecz Jezus nic już
nie odpowiedział, tak że Piłat się dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia, którego żądali.
A był tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu
popełnili zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: Jeśli chcecie,
uwolnię wam króla żydowskiego? Wiedział
bowiem, że arcykapłani wydali Go przez
zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum,
żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat
ponownie ich zapytał: Cóż więc mam uczynić z Tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu krzykiem:
Ukrzyżuj Go! Piłat odparł: Co więc złego
uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Ukrzyżuj Go! Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa

zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie.
Król wyśmiany
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą
kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy
wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę.
I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj, Królu Żydowski! Przy tym bili Go trzciną po głowie, pluli na Niego i przyklękając, oddawali
Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego
szaty.
Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go
ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który wracał z pola i właśnie przechodził, żeby
niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki.
Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą,
lecz On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając
o nie losy, co który miał zabrać. A była godzina trzecia, gdy Go ukrzyżowali. Był też
napis z podaniem Jego winy, tak ułożony:
Król Żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali
dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Tak wypełniło
się słowo Pisma: W poczet złoczyńców
został zaliczony.

Na drugim roku studiów /w 2002 roku/
dopadł Michała jeszcze inny nowotwór –
ostra białaczka szpiku kostnego. Znów pobyty w szpitalu, chemioterapia, ból i cierpienie. Leczenie jednak nie przyniosło skutku. Jedynym ratunkiem dla tego młodego
chłopaka jest przeszczep szpiku kostnego.
Michał bardzo chce żyć! Dajmy mu szansę! Pomóżmy!
Przeszczep musi być wykonany jak najszybciej. Liczy się każdy dzień. W bardzo
krótkim czasie musimy uzbierać 300 tys. zł.
/koszt zabiegu i leczenia pooperacyjnego/.
Prosimy o wpłaty na konto:
Fundacja Transplantacji Szpiku i Leczenia
Chorób Krwi
Bank Śląski S.A. VII Oddział Katowice
10501214-0700018484
z dopiskiem „dla Michała”
Bóg zapłać za każdą złotówkę.

Ratujmy Michała
Nasza Parafianka zwróciła się z prośbą o
pomoc dla jej wnuka. Redakcja „Bazyliki”
współczuje rodzinie chorego i popiera
prośbę wyrażoną w poniższym liście:

Jest młody, ma 22 lata i wydawałoby się,
że życie stoi przed nim otworem. Niestety.
Był rok 1999, a Michał uczniem IV klasy
liceum, kiedy okazało się, że jest bardzo
poważnie chory. Diagnoza zabrzmiała jak
wyrok – mięsak lewej ręki. Rozpoczął się
rok zmagań z nowotworem: 13 cykli chemioterapii. Operacja i naświetlania. Okres
zwątpień, rozpaczy, ale i nadziei i wiary.
Udało się – rak został pokonany, a Michał
zdał w terminie maturę, został nawet studentem medycyny. Jednakże ta historia nie
kończy się happ-endem.

nawiam się, czy jesteście solidarni z potrzebami naszej parafii.
Pragnę przypomnieć pewne cyfry: w niedzielę 30 marca na budowę kościoła w
Ostrężnicy złożyliście sumę 8.207 zł. W
niedzielę 23 marca na misyjne seminarium
w Warszawie ofiarowaliście z pewnością
więcej /księża dotychczas nie przysłali sprawozdania z tej zbiórki/. Myślałem, patrząc
na waszą wielką ofiarność, jak ten mąż o
swojej żonie: Czy czujecie potrzeby własnej
parafii? W ostatnia niedzielę – 6 kwietnia –
na malowanie naszej bazyliki złożyliście
sumę 9.905 zł. Jestem pod wrażeniem waszej świadomości parafialnej.Z kolei po tych
waszych ofiarnych gestach myślę, czy będziecie mieli z czego urządzić Święta?
Życzę Ofiarodawcom tych ostatnich niedziel by doświadczyli w swoim życiu prawdziwości aforyzmu: „Kto na kościół łoży,
ten się w życiu nie zuboży”

Ofiarność
Skarżył mi się kiedyś pewien mąż, że
jego kochana żona jest tak wrażliwa na
ludzką biedę, że często przy rozdawaniu
zapomina o potrzebach własnej rodziny.
Radził się mnie, jako starszego kapłana, jak
zwrócić jej uwagę, żeby dając nie zapominała o własnych potrzebach. Powiedział
mi, że kiedyś, gdy delikatnie ją upominał
by nie była rozrzutna – ona z wielkim
wzburzeniem powiedziała mu: „To ty jesteś katolikiem i nie wiesz tego, że jaką
miarą mierzycie innym – to Bóg stokroć
wam odpłaci”. Zamilkłem. Byłem jednak
nieukontentowany.
Przytaczam to zdarzenie, bo bardzo bliskie jest mi doświadczenie tego męża. Słuchając w naszym kościele różnych księży
o biedach swoich parafii i widząc wasza
ofiarną odpowiedź na ich prośbę – zasta-7-

ks.Proboszcz

Wielki Czwartek 17 kwietnia
18.00 Śp. Tadeusz
Śp. Helena i Stanisłw Madyda
Dziękczynna z prosbą o zdrowie i błog. Boże
dla Romana i Marii Stopa w 5r.ślubu
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaskidla Ireny
w 85r. urodzin
Śp. Sylwester Warmuz

Intencje
mszalne:
Wielki Poniedziałek 14 kwietnia
6.00 Śp. Stanisława Radwan
6.30 Śp. Helena Kwarciak
7.00 Śp. Stanisław Adamczyk
7.30 Śp. Stanisław Kruk
8.00 Śp. Andrzej i Franciszka Kosek
12.00 Śp. Stanisława Radwan
18.00 O bł. Boże i dziękczynna dla Michała
w 18 r.urodzin

Wielki Piątek Męki Pańskiej 18 kwietnia
18.00 Nabożeństwo Męki Pańskiej

Wielki Wtorek 15 kwietnia
6.00 Śp. Stanisława Radwan
6.30
7.00 Śp. Stanisław Adamczyk
7.30 Śp. Helena Kwarciak
8.00 Śp. Maria Ziaja i rodzina Goryl
12.00 Sp. Stanisława Radwan
18.00 Śp. Władysław Krzystyniak - 2 r.śm.

Wielka Sobota 19 kwietnia
20.00 Śp. Stanisław, rodzice i rodzeństwo Polakowie
Śp. Anna, Jakub, Jan Madej
Śp. Elżbieta Fiałek
Śp. Honorata i Ludwik Kowalczyk
Śp. Honorata Brańka i Maria Filek
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
20 kwietnia
6.00 Śp. Stanisława Radwan
7.30 Dziękczynna o dalszą opiekę Bożą dla Elżbiety
i Stanisława w 45r. śłubu
9.00 Śp. Piotr Czaicki
10.30 Śp. Stanisław Chrapusta w 20r. śm.
11.30
12.00 Śp. Aleksander Mlak w 1r. śm.
13.15 Chrzty
18.00 Dziękczynno-błagalna dla Marii i Józefa
w 29r. ślubu oraz za całą rodzinę

Wielka Środa 16 kwietnia
6.00 Śp. Stanisława Radwan
6.30
7.00 Śp. Stanisław Adamczyk
7.30
8.00 Dziękczynno-błagalna w 75 r. urodzin
Rozalii Zając i całej rodziny
8.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
12.00
17.30 Nowenna do MatkiBożej Nieustającej Pomocy
20.00 Śp. Stanisława Radwan
(ciąg dalszy ze str. 5)

VII stacja – II upadek – obok kaplicy szpitalnej – chłopcy przystępujący do Sakramentu Bierzmowania
VIII stacja – Spotkanie z płaczącymi –
u wlotu do OO. Karmelitów – dzieci
IX stacja – III upadek – obok starego szpitala – młodzież
X stacja – Obnażenie – przed przychodnią
zdrowia – dorośli

XI stacja – Przybicie – róg postoju taksówek – domownicy chorego
XII stacja – Ukrzyżowanie – przy wejściu
do nowego szpitala – poszukujący pracy
XIII stacja – Zdjęcie – przed szpitalem –
pracujący
XIV stacja – Grób – Zbożny Rynek – emeryci i renciści
XV stacja – Zakończenie – Bazylika
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Ks. J. Gil - Proboszcz

Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc: Ej, Ty,
który burzysz przybytek i w trzech dniach
go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw
samego siebie. Podobnie arcykapłani wraz
z uczonymi w Piśmie drwili między sobą
i mówili: Innych wybawiał, siebie nie może
wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli
i uwierzyli. Lżyli Go także ci, którzy byli
z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok
ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał

donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze stojących
obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę
octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić,
mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża. Lecz
Jezus zawołał donośnym głosem i oddał
ducha.
Po śmierci Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał
ducha, rzekł: Prawdziwie, ten człowiek był
Synem Bożym.
Oto słowo Pańskie.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 13 kwietnia 2003
1. Niedziela Palmowa wprowadza nas
w największe tajemnice naszego zbawienia.
W liturgii Wielkiego Tygodnia męka, śmierć
i zmartwychwstanie uobecnia się dla naszego zbawienia.
2. Dzisiaj na godzinę 15.00 zapraszamy na
Drogę Krzyżową po mieście. W 63 rocznicę „Golgoty Wschodu” pragniemy modlić
się na Drodze Krzyżowej za haniebnie pomordowanych naszych Rodaków, a także
o pokój w Zatoce Perskiej.
3. W Wielki Wtorek 15 kwietnia na spotkanie zapraszamy członków Parafialnego
Oddziału Akcji Katolickiej na godz. 18.30.
4. Od środy do niedzieli kancelaria parafialna będzie nieczynna. Księża są zajęci szafowaniem sakramentów św., a zwłaszcza
spowiedzi.
5. W Wielką Środę, na Nowennie do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 8.30
i 17.30, modlimy się o godne przeżycie Wielkiego Tygodnia. Jest to dzień modlitw w
intencji Ojca Świętego. Na Apel Jasnogórski pielgrzymujemy do Częstochowy o godz.

15.00. W naszej Bazylice będzie Msza św.
o godz. 20.00 zakończona Apelem.
6. 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.
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 przeżywamy ustanowienie Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa. Po tej
uroczystej Mszy Św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia. Odśpiewamy I część Gorzkich Żali oraz
Adoracja 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 młodzieżą, która w tym roku przyjmie Sakrament Bierzmowania.
7. W Wielki Piątek Mszy św. nie ma.
W liturgicznym nabożeństwie, które rozpoczniemy o godz. 18.00 uobecniona jest
Męka i Śmierć Pana Jezusa. W tym dniu
obowiązuje post ścisły. Nie ma dyspensy.
-3-

(ciąg dalszy na str. 4)

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 Wielkanocnej rozpoczniemy
o godzinie 20.00. Nabożeństwo Najświętszej Nocy składa się z poświęcenia ognia,
paschału i wody chrzcielnej zakończone
Mszą Św. Wielkanocną.
Procesja Rezurekcyjna będzie około
godz. 21.30.
Ks. Proboszcz

(ciąg dalszy ze str. 3)

Dzieci szkolne zapraszamy na adorację: godz.
10.00 - klasy 0,1,2. Godz. 11.00 klasy 3,4,5,6.
Godzina 12.00 klasy: 1,2,3 gimnazjum.
O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie odprawimy
Drogę Krzyżową po rynku. Po liturgii wieczornej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Odśpiewamy
wtedy II i III część Gorzkich Żali.
Zapraszamy na wieczorną adorację. O godzinie 20.00 poprowadzi Honorowa Straż
Serca Bożego. O 21.00 adorację poprowadzi Rycerstwo Niepokalanej. Na godzinę
22.00 na adorację zapraszamy młodzież.
8. Wielka Sobota to dzień dziękczynienia

Wielki Tydzień
Rozpoczyna się on Niedzielą Palmową,
a kończy Wielkanocą lub Wielką Niedzielą.
W tym szczególnym tygodniu używa się
często słowa wielki dla podkreślenia uobecnienia przez liturgię największych zdarzeń
naszego zbawienia: męki, śmierci i zmartwychwstania. Wiemy, a jeszcze bardziej
wierzymy, że nasza liturgia nie tyle przypomina nam o pewnych zdarzeniach opisanych w Piśmie Świętym, lecz te zbawcze
fakty dzięki świętym czynnościom (liturgii) stają się obecne. Chrystus przyszedł na
świat, aby nas zbawić, czyli umożliwić nam
na tej ziemi, dzięki Jego łasce życie godne,
a po śmierci dać nam szanse na wieczną
radość. Ceną wykupu człowieka z niewoli
szatańskich, w którą wprowadził nas grzech
pierworodny, była śmierć Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. „Nie srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni, ale drogocenną krwią
Jezusa Chrystusa”– pisze w jednym ze
swych listów św. Paweł.
W Wielkim Tygodniu historia Męki
i Śmierci Jezusa Chrystusa opisana w Ewangeliach nie tylko jest nam przypomniana, ale
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dzięki specjalnej Bożej łasce ona w naszych
czasach i na naszych oczach dzieje się. Jesteśmy jej świadkami i uczestnikami.
Triduum Sacrum to trzy najświętsze dni.
Liczy się je: pierwszy wielkopiątkowy od
wigilii Wieczerzy Pańskiej do Ukrzyżowania, drugi wielkosobotni dzień, to dzień
spoczynku Jezusa w grobie, trzeci dzień
rozpoczyna się Wigilią Paschalną i kończy
Zmartwychwstaniem.
Czuwanie paschalne ma odbywać się
nocą. Stąd liturgia bardzo mocno przypomina, aby w Wigilię Wielkanocną, która
mówi o zwycięstwie nad mocami ciemności sprawować w mrokach nocy. Oczywistym wtedy stają się słowa radosnego
hymnu paschalnego Exultet: „O błogosławiona noc, która zajaśniałaś niezwyciężonym blaskiem Zmartwychwstałego”.
Po tym komentarzu wydaje się czymś
oczywistym, że w naszej świątyni liturgię
Wigilii Wielkanocnej rozpoczynamy po zapadnięciu zmroku.
Oby Bóg dał nam łaskę rozsmakowania
się w tym najważniejszym okresie liturgicznym.
Ks. J. Gil - Proboszcz

Droga Krzyżowa z młodzieżą i za młodzież
Od kilku już lat w Niedzielę Palmową
urządzamy po mieście Drogę Krzyżową.
Z woli Ojca Świętego Niedziela Palmowa
jest dniem poświęconym modlitwie za
młodzież i z młodzieżą. Papież zapowiadając ten dzień nawiązał do wydarzenia
biblijnego, gdy młodzież z Jerozolimy
wyszła na spotkanie Jezusa radośnie wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie”.
Namiestnik Chrystusa, który w ciągu 25
lat pontyfikatu okazał się wielkim przyjacielem młodzieży na różny sposób pragnie
radosną nowiną napełnić ten radosny
okres w życiu jakim jest młodość. „Jesteście moją nadzieją, jesteście nadzieją Kościoła”. Dotychczas co drugi rok było
spotkanie młodzieży z Papieżem – tzw.
Światowe Dni Młodzieży. W roku, w którym młodzież nie spotykała się w określonym miejscu z Papieżem – serdecznym
życzeniem Jana Pawła II jest, by w Niedzielą Palmową młodzież w swoich parafiach specjalnie przeżywała ten dzień.
Choć w naszej parafii na Drodze Krzyżowej większość ludzi jest dojrzałych
i starszych – to jednak tym bardziej rodzice i dziadkowie pragną się modlić za swoje latorośle. Trasa Drogi Krzyżowej w Wadowicach jest bardzo symboliczna. Przechodzimy przez plac Jana Pawła II. Podążamy w stronę siedziby Sądu Rejonowego. Ocieramy się o bolesne wadowickie więzienie. Po drodze idziemy obok szkół i innych zakładów pracy. Dochodzimy do stóp Karmelu.
Dotykamy laboratorium cierpienia, jakim są szpitale. Mijamy dawny Zbożny Rynek,
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miejsce wielkiego handlu. Przechodzimy
przez ruchliwą szosę, która biegnie na Cieszyn, a przez Czechy w stronę Unii Europejskiej. Stajemy przed ukochaną naszą bazyliką, która jest znakiem historycznych zdarzeń
naszego miasta. Od stopni bazyliki patrzymy na nasz piękny rynek. Iluż wspaniałych
wydarzeń był on świadkiem. Mamy w pamięci, że przez ten plac przetaczała się nasza
historia. I ta wielka, łącznie z pielgrzymkami
Papieża. Ta pompatyczna, z różnymi spotkaniami patriotycznymi. Ale i te radosne spotkania zakochanych. Także - beznadziejne
posiady bezdomnych i bezrobotnych.
Niezwykłość trasy Drogi Krzyżowej uzmysławia nam podstawową prawdę o niepojętności krzyża Chrystusa, a także każdego
ludzkiego krzyża i naszego też.
Trasa Drogi Krzyżowej:
I stacja – Wyrok – przed Bazyliką –
krzyż podejmuje służba liturgiczna
II stacja – Wzięcie krzyża – na deptaku
przed światłami – bezrobotni i bezdomni
III stacja – I upadek – u wlotu ul. Sobieskiego – dziewczęta przystępujące do Sakramentu Bierzmowania
IV stacja – Spotkanie z Matką – u wlotu do
ul. Żwirki i Wigury – matki
V stacja – Pomoc Szymon – obok sądu –
ojcowie
VI stacja – Pomoc Weroniki – obok więzienia – służba zdrowia
(ciąg dalszy na str. 6)

