Pomnik Ojca Świętego
Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Wielkiego
Wadowickie społecz eństwo zapragnęło upamiętnienia największego naszego rodaka w pomniku, który w przyszłości miałby stanąć przed
naszą bazyliką.
Pomysł ze wszech miar zasługuje na rozwagę i konsekwentne wprowadzenie.
Realizacji podjął się Urząd Miasta Wadowice wraz z Panią Burmistrz. Muszę tu podkreślić, że choć tę myśl bardzo popieram
to jednak jako proboszcz papieskiej parafii
ani nie jestem inicjatorem, jak również nie
będę tego dzieła finansował z prostej przyczyny, że remonty kościoła, które przeprowadzamy, są tak kosztowne, iż na inne
dzieła nas nie stać. Wiem, ze parafianie
mający otwarte oczy widzą to co się robi
przy kościele. Są zorientowani, że przykrycie blachą miedzianą dachu bazyliki oraz
zewnętrzna renowacja frontonu świątyni
wraz z rzeźbami będzie kosztować do jednego miliona złotych. Suma ta jest dla mnie
astronomiczna. Ufam jednak, że towarzyszy nam Boże błogosławieństwo. Jestem
przekonany, iż ten który jako dziecko i młodzieniec uczęszczał do tego kościoła, a teraz stoi w oknie Domu Ojca Niebieskiego
wyprasza obfite błogosławieństwo na to
dzieło. Odnowiona wadowicka świątynia
jest także czytelnym pomnikiem hołdu złożonego naszemu umiłowanemu Ojcu Świętemu. Pragnę wyrazić wdzięczność za
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składkę z pierwszej niedzieli lipca, która wynosiła 7.910 zł. Serdecznie
dziękuję wszystkim tym,
którzy swą modlitwą, a także cierpieniem
wypraszają obfitość Błogosławieństwa
Bożego na to wiekopomne dzieło.
Wśród listów dotyczących pomnik Ojca
Świętego, który w przyszłości powstanie
na wadowickim rynku otrzymałem
następujący:
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Wielce szanowny Księże Proboszczu
Ośmielam się napisać w sprawie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Najpiękniejszym pomnikiem Ojca Świętego jest
ustawiony przed kościołem w Dukli,
w podkarpackim Jan Paweł II. Jest na pomniku młody taki jaki w roku 1978 kardynałowie wybrali na Stolicę Piotrową „o słowiańskim obliczu”, bardzo łagodnym i właściwych Ojcu Świętemu proporcjach ciała. Stoi, może na za niskim postumencie,
ale może nie jest to źle, bo jak był jednym
z nas (a nie pontifex maximus). Ten pomnik każdy powinien widzieć, a artysta jeśli
żyje byłby najlepszy, bo w mieście urodzenia kochany, łagodny Ojciec Święte winien
być na pomniku. Ksiądz proboszcz jest
jego wychowankiem. Ojciec Święty odszedł, my odejdziemy a pomnik pozostanie
i ważne jest by był dobry artystycznie i podobny. Można byłoby z tym artystą porozumieć się.

Eucharystia jest pokarmem i napojem – jest pożywieniem. Zarazem Eucharystia, jako „Ciało wydane”
i „Krew wylana”, jest źródłem naszego oczyszczenia. Poprzez Eucharystię
Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka
i jedyny Zbawiciel świata, trwa nie tylko pośród nas, ale i w nas. Mocą swojej łaski trwa w nas „wczoraj, dziś
i na wieki”
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Jan Paweł II

Słowo na niedzielę

PIERWSZE CZYTANIE Z PIERWSZEJ

DRUGIE CZYTANIEZ LISTU ŚWIĘGO

KSIĘGI KRÓLEWSKIEJ:
1 Krl 3, 5. 7-12
Modlitwa Salomona o mądrość

PAWŁAAPOSTOŁA DO RZYMIAN:
Rz 8, 28-30
Bóg przeznaczył nas,
abyśmy byli podobni do jego Syna

Wysławiam Cie, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

EWANGELIA:
Mt 13, 44-52 Przypowieści o skarbie, o perle i o sieci

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do
skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie
do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł,
sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci,
zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec
rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak jest». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się
uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare».
Oto słowo Pańskie.

XVII Niedziela Zwykła – 24 lipca 2005
1. Dzisiaj, po każdej Mszy Św. - modląc się o szczęśliwą jazdę – w kościele
poświęcimy kluczyki od samochodów,
a na zewnątrz chętnym święcić będziemy
samochody. Ministranci przy kościele kwestują na pomoc dla misjonarzy. Kultura na
jezdni, która wyraża się także w przestrzeganiu znaków drogowych, jest obowiązkiem moralnym każdego chrześcijanina.
Grzeszy ten, kto używając napojów alkoholowych kieruje pojazdem oraz, kto świadomie łamie przepisy drogowe.
2. We wtorek jest wspomnienie świętych Joachima i Anny – rodziców Najświętszej Maryi Panny i dziadków naszego Zba- -2-

wiciela. Wyrazem naszej chrześcijańskiej
kultury jest cześć i szacunek oraz pomoc
ludziom starszym.
3. W środę na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy modlimy się o dobry wybór stanu życiowego.
4. Pielgrzymowanie lipcowe i sierpniowe do Łagiewnik wyjątkowo przełożymy
na obecność parafii na ingresie biskupim
naszego metropolity ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza w sobotę 27 sierpnia na
rynku krakowskim. Wyjazd o godz. 8.00.
Koszt przejazdu 10 zł.
5. W sierpniu Biskupi zwracają się
z apelem o trzeźwość, a nawet ofiarę

zostaje powierzona troska o daną diecezję, dlatego wobec zgromadzonych
przedstawicieli Kościoła prezentuje się
odpowiednie Pismo Apostolskie. W
z na ku tym wyra ż a się powierz enie
urzędu biskupa w danej diecezji przez
Ojca Świętego. Biskup jest widzialnym
źródłem i fundamentem jedności Kościoła partykularnego (KKK 886). Z
tego względu zgromadzeni okazują nowemu pasterzowi posłuszeństwo i szacunek.
Celebracja Eucharystii jest najważniejszym wydarzeniem w życiu Kościoła. Nowy biskup przewodniczy Eucharystii i głosi Słowo Boże. Obok niego
stają przy ołtarzu kapłani i diakoni, przy
ołtarzu modlą się także przedstawiciele wszystkich instytucji diecezjalnych,
wszystkich dusz pa sterstw, a przede
wszystkim reprezentacje wszystkich
grup społecznych, rodzin, młodzieży i
dzieci, nie wyłączając najbardziej potrzebujących i chorych.
Ka nonicz ne objęcie urz ędu prz ez
Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza to również okazja do podziękowania Poprzednikowi za Jego 26 lat
posługi na tej Stolicy. Ksiądz Kardynał
Franciszek Macharski służył wiernie
Chrystusowi w Kościele krakowskim,
uświęcają c nas wszystkich i prowadząc do zbawienia. Był wiernym stróżem depozytu wiary i szczodrym szafarzem łaski Chrystusa.
Program uroczystości
Uroczystość objęcia diecezji przez
ks. arcybiskupa Stanisława Dziwisza,
me tr opol i t ę kr a kows ki e go, b ę dz i e -7-

pr z e ż ywa na w dwó c h mi e j s c a c h.
Pierwsza część celebracji rozpocznie
się o godz. 10.00 w katedrze na Wawelu. Następnie odbędzie się procesja
na Rynek krakowski. Tam przed bazyliką Mariacką będzie sprawowana Najświętsza Eucharystia.
Objęcie katedry
Uroczystość rozpocznie się przywitaniem Arcybiskupa przy drzwiach katedry. Przy ołtarzu głównym, po pozdrowieniu, nastąpi odczytanie bulli
papieskiej, mianującej Księdza Arcybiskupa metropolitą w Krakowie. Po odczytaniu bulli Arcybiskup zajmie miejsce na katedrze. Wtedy przedstawiciele
diecezji złożą mu życzenia oraz wyrazy
szacunku i posłuszeństwa.
Na tym kończy się pierwsza część
uroczystości. Po niej z katedry wyruszy procesja na Rynek Główny.
Celebracja Eucharystii
Przed bazyliką Mariacką będzie sprawowana Eucharystia. Będzie ona modlitwą Kościoła krakowskiego i licznych przedstawicieli innych wspólnot
w intencji nowego Metropolity i całego Kościoła.
Wa wel i plac prz ed ba zyliką Mariacką będzie też w tym roku miejscem
pielgrzymki rodzin. Zamiast do Kalwarii Zebrzydowskiej, rodziny zostały zaproszone do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu diecezjalnym.
Szczegółowe informa cje na tema t
uroczystości będą przekazane na początku sierpnia.

Intencje mszalne:

Poniedziałek 25 lipca
6.00 O błog. Boże dla Ks. Proboszcza
od VI Róży kobiet
7.00 Dziękczynna zaotrzymanełaskiz prośbąo opiekę
dla rodzinyiwnuków
8.00 Śp. Helena Zmysłowska
12.00 Śp. Maria Nowak
18.00 WintencjiKs. Proboszcza o zdrowieibłog.Boże
wdniuimieninod członkówżywegoróżańca
Śp. Krzysztof Cholewa
Wtorek 26 lipca
6.00 Śp. Maria Nowak
7.00 Śp. Karol Romek - 5 r. śm.
Śp. Anna i zmarli z rodziny Momme
8.00 Ozdrowieibłog.Boże dlapielgrzymówze Zgierza
12.00 Śp. Helena Zmysłowska
18.00 Śp. Piotr Chmura
Śp. Edward Góral
Środa 27 lipca
6.00 Śp. Maria Nowak
7.00 Śp. Krystyna Żurek - 2 r. śm.
8.00 Śp. Leokadia Winkelmann
8.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
12.00 O zdrowie dla Macieja
17.30 Nowenna do MatkiBożejNieustającejPomocy
18.00 W intencjach Nowenny

Czwartek 28 lipca
6.00 O pomoc Bożą w trudnej sprawie
7.00 Śp. Julian Woźniak
8.00 Śp. Maria Nowak
12.00 Śp. Piotr i Maria Kasperkiewicz
18.00 Śp. Piotr Chmura
Śp. Helena Zmysłowska
Piątek 29 lipca
6.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
7.00 Śp. Maria Nowak
8.00 Śp. Helena Zmysłowska
12.00 Śp. Teodor i Maria Simoni
18.00 Śp. Anna i Stefan Adamczyk
z dziećmi Zofią i Józefem
Śp. Maria Jucha - 8 r. śm.
Sobota 30 lipca
6.00 Śp. Helena Zmysłowska
7.00 Śp. Marek Wiktor
8.00 Śp.Kornelia,Jan,Janina Bandoła -r.śm.
12.00 Śp. Maria Nowak
18.00 Śp. Edward Chrapkiewicz - 1 r. śm.
Śp. Jan Morawiec - 2 r. śm.
Niedziela 31 lipca
6.00 O błog. Boże i podziękowanie za łaski
dla Genowefy i Władysława w 41 r. ślubu
7.30 Śp. Stanisław Jarco
Śp. Janina Gonet
9.00 Śp. Piotr Chmura
10.30 Śp. Jan Kopeć - 3 r. śm.
12.00 Sp. Ks. Stefan, Helena i Rodzice
13.15 Śp. Anna i Władysław Nogala
19.00 Dziękczynna z prośbą o dlasze laski
dla Barbary i Jacka w 10 r. ślubu

Ingres Księdza Arcybiskupa Stanisława Dziwisza
Informacje dotycząca ingresu
Oficjalne objęcie diecezji przez nowego
Metropolię, ks. Arcybiskupa Stanisława
Dziwisza zostało wyznaczone na 27 sierpnia. Uroczystość, która została połączona z
diecezjalna Pielgrzymką Rodzin będzie wielką
okazją do przeżycia tajemnicy Kościoła.
-6-

Znaczenie ingresu
Kanoniczne objęcie urzędu jest aktem
prawnym. Kościół jednak chce, aby dokonywało się w czasie czynności liturgicznej
w kościele katedralnym, w obecności duchowieństwa i wiernych świeckich (por.
KPK kan. 382 §4). Ponieważ biskupowi

abstynencji od napojów alkoholowych.
Jest to miesiąc licznych pielgrzymek
i wyjątkowych wydarzeń w naszej historii.
Podjęta abstynencja w tym miesiącu będzie
znakiem wrażliwości na potrzeby moralne
narodu.

6. Święci tego tygodnia: w poniedziałek – wspomnienie świętego Jakuba Apostoła; we wtorek - świętych Joachima i
Anny, Rodziców NMP, w piątek – wspomnienie św. Marty.
/-/ ks. Jakub Gil - Proboszcz

Pijaństwo jest krzyżem
Z wielkim wzruszeniem przeczytałem w
Tygodniku Powszechnym artykuł Pana
Przeciszowskiego zatytułowany „Krzyż”.
Pragnąłem, aby czytelnicy naszego biuletynu zapoznali się z nim i dlatego przedrukowałem go do tego numeru.
Znamienne jest to, że kiedy Ojciec Święty pielgrzymował do Wadowic to podczas
pierwszej bytności w mieście urodzenia 12
czerwca 1979 roku przejmującym jego gestem był pocałunek złożony na chrzcielnicy. Przy drugiej Jego pielgrzymce klęcząc
przed obrazem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z wzruszeniem patrzył w Jej słodkie oblicze. Natomiast przy ostatniej,
16 czerwca 1999 roku, przechodząc obok
krzyża znajdującego się pod chórem
– z największą miłością ucałował stopy Zbawiciela. Uczynił to może także z tego powodu, że coraz bardziej dotykał Go krzyż
cierpień fizycznych jak również duchowych. Świadomie podejmował drogę o której święty Jan Ewangelista pisze w słowach
Jezusa skierowanych do św. Piotra: „Gdy
byłeś młody chodziłeś gdzie chciałeś, ale
gdy się zestarzejesz inni cię opaszą i poprowadzą tam dokąd nie chcesz”. Z biegiem wydłużającego się pasterzowania
Ojciec Święty doświadczał coraz potężniej
tego różnorakiego opasywania - problemami Kościoła i świata. Coraz głębiej wchodził z jednej strony w misterium fascinozum, ale również coraz bardziej widział
i dotykał misterium iniquitatis.
-3-

Krzyż jest znakiem udręczenia. Największej kenozy (poniżenia) Jezusa. Jednocześnie jest znakiem wywyższenia (chwalebny krzyż). „Ja gdy będę podwyższony na
krzyżu wszystkich pociągnę ku sobie” –
mówił Jezus.
Z biegiem lat niezwykłego pasterzowania Jana Pawła II Jezus coraz bardziej wtajemniczał swego widzialnego zastępcę na
ziemi w bogactwo Krzyża. Stąd ta widoczna bliskość Papieża z krzyżem ujawniająca
się w jego gestach.
Nadchodzi miesiąc sierpień. Od wielu już
lat biskupi nasi nawołują, abyśmy ten czas
niezwykłej polskiej historii przeżyli nie tylko w trzeźwości, ale abstynencji. Obwieszczanie to jest wciąż aktualne. Alkoholizm
to krzyż wielu polskich rodzin. Dotyka on
nie tylko tego, kto pije, ale zwłaszcza jego
rodzinę. Jest wielkim dramatem całej rodziny. Gdy ktoś z członków rodziny nadużywa napojów alkoholowych – skutki
przeżywają wszyscy członkowie. Prawie
w każdą środę na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zarówno rano jak
i wieczorem czytam smutne prośby:
„Matko Boża, spraw by tatuś, by mamusia, by syn przestali pić. Niech w naszym
domu zapanuje trzeźwość. Niech on nas
nie terroryzuje. Niech się doczekam w
moim domu spokoju. Ze łzami w oczach o
tą wielką łaskę proszę Cię Matko.” Wciąż
podobnych próśb w nowennach środowych nie ubywa.
(ciąg dalszy na str. 4)

(ciąg dalszy ze str. 3)

Alkoholizm jest krzyżem, który dotyka
nasze rodziny. Ze smutkiem czytam jak bardzo upojenie alkoholowe matki czy ojca
wpływa często na niedorozwój dziecka.
Poczęte po pijanemu dziecko niejednokrotnie naznaczone jest krzyżem kalectwa na
całe życie. Również płodowe życie dziecka
przez matkę używającą alkoholu to destrukcja psychofizyczna maleństwa.
Czytam o powiększającej się fali rozwodów spowodowanych nadużywaniem alkoholu. Patrzę na bezdomnych tułaczy kręcących się po naszym mieście, niejednokrotnie rozmawiam z nimi. Słyszę o różnych
losowych przyczynach ich bezdomności.
Ich tułaczego chleba. Jednak najczęściej
prawda jest gorzka. W jakimś momencie
swego życia rozpili się. Nie wytrzymali normalności i wybrali smutną wolność.
Pijaństwo jest krzyżem dla zniewolonego
tym nałogiem. Poniża go aż do dna człowieczeństwa. Czy może się z tego dna odbić? Ci którzy ten temat znają mówią, że
jest tylko jedna jedyna droga: trzeba chcieć
przez leczenie odwykowe a później przez

Krzyż
Tygodnik Powszechny nr 29, 17 lipca 2005

Jan Paweł II przemawiał do nas słowami
i znakami. Słowa znamy stosunkowo dobrze. A znaki? Poniżej kolejna część z cyklu
rozważań nad tymi gestami Papieża, które
mogą się okazać inspirujące dla naszego
przeżywania wiary. Autor (UL 1958) w latach 90. był kierownikiem działu religijnego
„TP”, obecnie jest redaktorem miesięcznika „Znak”. Opublikował m.in. „Pontyfikat”
oraz „Kwiatki Jana Pawła II”,
Najlepszym chyba (i najkrótszym) wprowadzeniem do duchowości Karola Wojtyły
- Jana Pawła II jest jego biskupi herb: litera

przynależność do anonimowych alkoholików wychodzić z tej zapaści. Niewątpliwie ufna modlitwa pomaga w leczeniu.
Są ludzie skłonni na tę chorobę. Trzeba
wtedy pamiętać o prostej zasadzie dotyczącej tego środowiska: tylko tchórze zwyciężają – tzn. trzeba z takich kręgów uciekać.
Dramat naszego polskiego społeczeństwa
wciąż leży w nadmiernym nadużywaniu alkoholu. Ojciec Święty podczas pierwszej
pielgrzymki prosił nas na błoniach krakowskich, abyśmy nie podcinali korzeni z których wyrasta wielkie polskie dziedzictwo.
Często zastanawiam się: co mam robić, by
uczcić pamięć Ojca Świętego. Nadchodzi
sierpień, miesiąc specjalnej trzeźwości
a nawet abstynencji. Co masz zrobić dla
Ojca Świętego w tym miesiącu? Gdy biskupi proszą o trzeźwy styl życia Polaka.
Papież pod koniec swego życia często całował krzyż. Alkoholizm jest krzyżem wielu Polaków. Ojciec Święty z miłością pochyla się nad ukrzyżowanym przez nałóg
swoim bratem, czy siostrą i prosi: podnieś
się, zaufaj Bożej mocy a także ludziom,
którzy chcą ci pomóc.
ks. Proboszcz

„M” (jak Maryja) stojąca pod krzyżem.
I zawołanie: „Totus Tuus” („Cały Twój”).
W znaku tym zawiera się właściwie
wszystko, co najważniejsze: akceptacja
planów Boga i solidarność z drugim człowiekiem, gotowość do złożenia świadectwa (i do męczeństwa) i miłosierna obecność... Po prostu: Krzyż i Maryja. Ukrzyżowany Bóg i odkupiony przez Niego człowiek. Widziałem wiele fotografii
przedstawiających Papieża z krzyżem: jak
klęczy pod krzyżem, niesie go, całuje,
wspiera się na nim... Jak ściska go w ręku
(krzyż pektoralny lub krzyżyk różańca) albo
-4- jak opiera o niego głowę (pastorał).

Papież i krzyż... Niektórzy widzieli
w nim rycerza, który staje do walki w
obronie człowieka: ,;z wielkim krzyżem,
trzymanym przed sobą jak dwuręczny
miecz” (Andre Frossard). Albo chorążego - jak w Managui, kiedy Jan Paweł „ujął
pastorał zakończony krzyżem, podniósł go
wysoko nad głowę i machał nim, pozdrawiając setki tysięcy nikaraguańskich katolików, których przepędzono daleko od
ołtarza” (George Weigel). Lub żeglarza. Jest
takie zdjęcie, na którym dźwigany przez niego krzyż przypomina maszt okrętu: arki Noego, która niesie nas ku ocaleniu.
Rycerz, chorąży, żeglarz... To piękne
porównania. Ale przecież nie możemy
zapominać, że on był raczej Cyrenejczykiem. Albo Piotrem, który poszedł za swoim Nauczycielem na krzyż. Do końca. Jak
Maryja, którą Papież naśladował przez całe
swoje życie.
Jedną z ostatnich fotografii zrobiono mu
w Wielki Piątek, podczas Drogi Krzyżowej. Jan Paweł uczestniczył w niej
w samotności, w swojej prywatnej kaplicy - przed ekranem, na którym mógł śledzić transmisję z Koloseum. Kiedy rozważano tajemnicę śmierci Jezusa, on wziął
do ręki krzyż. I mocno się doń przytulił.
Jakby pragnął już tylko: żeby byli jedno.
Tak właśnie go sfotografowano. Na tym
zdjęciu nie widać nawet jego twarzy. Jak
gdyby chciał - poprzez tę fotografię - powiedzieć: to nie ja jestem tu ważny. Trzeba
obumrzeć, „zaprzeć się samego siebie”...
,,W moim ciele dopełniam braki udręk
Chrystusa dla dobra jego Ciała, którym jest
Kościół« (Kol l, 24). Ja także ofiarowuję
me cierpienia, aby wypełnił się plan Boży,
a Jego słowo szło między ludzi”

(przesłanie Jana Pawła II do uczestników
Drogi Krzyżowej odprawionej w Koloseum 25 marca 2005).
Piąta stacja plenerowej Drogi Krzyżowej,
w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia
w Pasierbcu: „Szymon z Cyreny pomaga
nieść krzyż Jezusowi”. Artysta nadał Cyrenejczykowi rysy Jana Pawła II.
Jednym z jego duchowych mistrzów był
Cyprian Kamil Norwid. W 2001 r., na cztery lata przed śmiercią, Papież cytował motto do „ Promethidiona”: „ Nie za sobą
z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem
z krzyżem swoim”. I dodawał: „Znamienne, że według Norwida krzyże powinny
być bez postaci Chrystusa, bo wtedy ukazywałyby wyraźniej miejsce, na które ma
wejść chrześcijanin. Tylko ci bowiem,
w których wnętrzu codziennie rozgrywa
się dramat Golgoty, mogą powiedzieć:
Krzyż »stał się bramą«„.
„Gasł powoli, w bólu i cierpieniu, które
znosił z wielką godnością. Momentami
przypominał mi obraz Chrystusa na krzyżu” (dr Renato Buzzonetti, osobisty lekarz
Jana Pawła II). „Ta twarz cierpiącego (...)
pojawiła się nieoczekiwanie jako twarz kogoś uśmiechniętego (...). Ten uśmiech jak
gdyby nie konał, ale pozostawał żywy, coraz bardziej wymowny...” (ks. Tadeusz
Styczeń, świadek agonii Papieża).
Na wieść o jego śmierci w oknie
krakowskiej Kurii (tym samym oknie,
z którego Papież rozmawiał z ludźmi)
umieszczono krzyż z zawieszoną na ramionach czerwoną stułą - symbol Zmartwychwstania.
Krzyż „stał się bramą”.
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