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i naszego zmartwychwstania.

Jan Pawe³ II - Wychowawca m³odych
2. NIEDZIELA WIELKANOCNA, MI£OSIERDZIA BO¯EGO

Dziel¹c siê radoœci¹ Wielkich Dni ¿yczê: ci¹g³ego doœwiadczania mi³oœci Zmartwychwsta³ego Jezusa i ¿yczliwoœci ludzkiej; si³ do podnoszenia siê z upadków
i s³aboœci oraz pokory do pogodzenia siê z tymi, których nie da siê naprawiæ; gotowoœci i odwagi do wype³niania w ¿yciu Jego woli; umiejêtnoœci dostrzegania Boga
¿yj¹cego i dzia³aj¹cego w naszym ¿yciu, a tak¿e nadziei, któr¹ Jezus przez swoje
zmartwychwstanie nam przyniós³! Szczêœæ Bo¿e!
Z radosn¹ modlitw¹ Wielkanocn¹ – ks. Proboszcz
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Modlitwy trzeba siê uczyæ, wci¹¿ na nowo, niejako przyswajaj¹c sobie tê sztukê
od samego Boskiego Mistrza, jak pierwsi uczniowie: „Panie, naucz nas modliæ
siê”. W modlitwie toczy siê dialog z Chrystusem, dziêki któremu stajemy siê Jego
przyjació³mi.

Go³¹b Krystian, El¿bieta, Krystyna

DRUGIE CZYTANIE Z KSIÊGI APO-

S³owo na niedzielê
PIERWSZE CZYTANIE Z DZIEJÓW
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Wiara, która uzdrawia
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By³em umar³y, oto jestem ¿yj¹cy na wieki

Uwierzy³eœ Tomaszu, bo Mnie ujrza³eœ;
b³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

EWANGELIA: J 20, 19-31

Sk³adki z pierwszej soboty

KALIPSY ŒW. JANA APOSTO£A:

B³ogos³awieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

By³o to wieczorem owego pierwszego
dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali
uczniowie, drzwi by³y zamkniête z obawy
przed ¯ydami. Jezus wszed³, stan¹³ poœrodku i rzek³ do nich: «Pokój wam!». A to
powiedziawszy, pokaza³ im rêce i bok. Uradowali siê zatem uczniowie ujrzawszy
Pana. A Jezus znowu rzek³ do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie pos³a³, tak i Ja
was posy³am». Po tych s³owach tchn¹³ na
nich i powiedzia³ im: «WeŸmijcie Ducha
Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy, s¹
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, s¹
im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by³ razem
z nimi, kiedy przyszed³ Jezus. Inni wiêc
uczniowie mówili do niego: «Widzieliœmy
Pana!». Ale on rzek³ do nich: «Je¿eli na
rêkach Jego nie zobaczê œladu gwoŸdzi

i nie w³o¿ê palca mego w miejsce gwoŸdzi,
i nie w³o¿ê rêki mojej do boku Jego, nie
uwierzê». A po oœmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewn¹trz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszed³ mimo drzwi
zamkniêtych, stan¹³ poœrodku i rzek³: «Pokój wam!». Nastêpnie rzek³ do Tomasza:
«Podnieœ tutaj swój palec i zobacz moje
rêce. Podnieœ rêkê i w³ó¿ j¹ do mego boku,
i nie b¹dŸ niedowiarkiem, lecz wierz¹cym».
Tomasz Mu odpowiedzia³: «Pan mój i Bóg
mój!». Powiedzia³ mu Jezus: «Uwierzy³eœ,
bo Mnie ujrza³eœ; b³ogos³awieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli».I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej ksiêdze,
uczyni³ Jezus wobec uczniów. Te zaœ zapisano, abyœcie wierzyli, ¿e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo¿ym, i abyœcie wierz¹c
mieli ¿ycie w imiê Jego. Oto s³owo Pañskie.

Bóg bogaty w mi³osierdzie

i ¿e w³aœnie tam, gdzie chce siê j¹ zag³uszyæ
i zabiæ, potrafi odnieœæ najwiêkszy triumf,
potrafi zmartwychwstaæ. Dziêki Bo¿emu
Mi³osierdziu i my, wspó³pracuj¹c z ³ask¹
Bo¿¹, piszemy teraz swoj¹ osobist¹ historiê zbawienia. Dziêki Mi³osierdziu, parafrazuj¹c stwierdzenia œw. Paw³a, „poruszamy siê, ¿yjemy i jesteœmy!” Z takiej kontemplacji tajemnicy Bo¿ego Mi³osierdzia
powinna siê rodziæ postawa zdumienia,
wdziêcznoœci, wiary w Opatrznoœæ Bo¿¹
i chêæ bycia mi³osiernym wzglêdem innych.

Dzisiaj kontemplujemy tajemnicê Bo¿ego Mi³osierdzia, dziêki któremu dokona³o
siê dzie³o Stworzenia i Odkupienia cz³owieka. Mi³osierdzie Bo¿e objawi³o siê
w sposób najpe³niejszy w ¿yciu, s³owach
i czynach Jezusa Chrystusa, który zosta³ zamêczony na Krzy¿u. W³aœnie tam, gdzie,
jak wydawaæ by siê mog³o przybito mi³osierdzie do drzewa, gdzie mia³o ono przegraæ, odnios³o najwiêksze zwyciêstwo. Bóg
ukaza³, ¿e jest ono niczym nieograniczone
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o. Jacek Salij OP

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej
za zgod¹ Ks. Proboszcza na Mszach
Œwiêtych w pierwsze soboty miesi¹ca
zbiera sk³adki, które przeznacza na
swoj¹ dzia³alnoœæ. W m-cu maju w biuletynie Bazylika informowaliœmy o wydatkowaniu pieniêdzy ze sk³adek od
stycznia do maja 2009. Od czerwca do
grudnia 2009 zebraliœmy 1015 z³. Pieni¹dze przeznaczyliœmy na dofinansowanie /czêœciowa dop³ata/:

- Misterium Chleba-wieczór literackomuzyczny 2 czerwca 2009;
- dop³ata do rekolekcji dla doros³ych
(4 osoby) w Harmê¿ach /lipiec 2009/,
- wyjazd do Niepokalanowa na miêdzynarodow¹ konferencjê (2 osoby),
- paczki upominkowe na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia dla osób chorych,
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
dziêkujemy za sk³adane ofiary
Maria Wolczko

Z radoœci¹ zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie nastêpuj¹ce dzieci przyjê³y Sakrament Chrztu:

Chrzest Œw.

Módlmy siê za te
dzieci, aby
wzrasta³y
w wierze
dla chwa³y
Boga i Koœcio³a
powszechnego.

Pogrzeb

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

Tomasz Bartel, syn Bartosza i Katarzyny
Gabriel Paj¹k, syn Rafa³a i Anny
Marcin Szlachta, syn Stanis³awa i Bo¿eny
Mateusz Witek, syn Rafa³a i Edyty
Oskar Paj¹k, syn Krzysztofa i Justyny
Dominik Ciapa, syn Macieja i Eweliny
Marcel Nakonieczny, syn Dariusza i Urszuli
Antoni Nakonieczny, syn Dariusza i Urszuli
Jan Nakonieczny, syn Dariusza i Urszuli
Gabriela Takuœki, córka Jana i Iwony
Aleksandra K³aput, córka Micha³a i Agnieszki
Julia Kozio³, córka Grzegorza i Ma³gorzaty
Fabian Salepa, syn Marcina i Moniki
Miko³aj Stanaszek, syn Kamila i Magdaleny
Patryk Tatar, syn Przemys³awa i Agaty

Ze smutkiem zawiadamiamy, ¿e w ostatnim czasie przeszli do wiecznoœci:

Œp. Irena Wdowiak, ur. 1923r., zam. ul. Zatorska
Œp. Ryszard Gajewski, ur. 1936r., zam. Os. XX-lecia
Œp. Jan Kurek, ur. 1938r., zam. Roków,
Œp. Bronis³awa B¹k, ur. 1935r., zam. ul. Podstawie
Œp. Aniela Polak, ur. 1929r., zam. Os. M. Wadowity
Œp. W³adys³awa Skoczylas, ur. 1920r., zam. ul. Mickiewicza
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Intencje mszalne:

Poniedzia³ek 12 kwietnia
6.00 Œp.JózefiWiktoria Skupieñ izmar³e dzieci
7.00 Œp. Ryszard Gajewski
7.30 Œp. Helena Koryga
Œp. Bronis³awa B¹k
8.00 Œp. Józef Wawro
12.00 Œp. Andrzej i Franciszka Kosek
18.00 Sakrament Bierzmowania
Wtorek 13 kwietnia
6.00 Œp. Bronis³awa B¹k
7.00 Œp. Józef Wawro
7.30 Œp. Jan Kurek
8.00 Œp. Ryszard Gajewski
12.00 Œp. Wiktoria, Stanisaw Szczygie³
18.00 Œp.Mieczys³awPiwowarczyk-1r.œm.
Œroda 14 kwietnia
6.00
7.00 O zdrowie i b³og. Bo¿e dla Zofii
7.30 Œp. Wojciechi Zofia Drewniak iich dzieci
8.00 Œp. Andrzej Kufel
12.00 Œp. Stanis³aw Janik - 1 r. œm.
18.00 W intencjach nowennowych
Za zmar³ych
Œp. Józef Wawro
Œp. Czes³aw Mrajca
Œp. Helena Koryga
Œp. Franciszek K³obuch
Œp. Ryszard Gajewski
Œp. Bronis³awa B¹k
Œp. Jan Kurek

Czwartek 15 kwietnia
6.00 Œp. Helena Koryga
7.00 Œp. Anna i Józef PaŸdziora
7.30 Œp. Ryszard Gajewski
8.00 Œp. Stanis³aw Chrapusta - 27 r. œm.
12.00 Œp. Józef Wawro
18.00 Œp.AntoninaMarkielowska z rodzin¹
PodziêkowaniezauratowaniesynaBart³omieja
Pi¹tek 16 kwietnia
6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
7.00 Œp. Jan Kurek
7.30 Œp. Andrzej Kufel
8.00 Œp. Bronis³awa B¹k
12.00 Œp. Ryszard Gajewski
18.00 Œp. Józef Wawro
Œp. Konstanty i Rozalia Saferna
Œp. Józef i Maria Byrscy
Sobota 17 kwietnia
6.00 Œp. Józef Wawro
7.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
7.30 Œp. Ryszard Gajewski
8.00 W intencji ma³¿onków Anny i Bartosza Wêgrzyn, aby
wytrwali w swoim œlubowaniu do koñca
12.00 O cud uzdrowienia dla Katarzyny za
przyczyn¹ S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II
18.00 W25r. œlubu ZofiiiZygmunta Ryba,podziekowanie
z proœb¹ o zdrowie ib³og.Bo¿e
Œp.Stefania iMarian Radwan, JózefSmag³o
Niedziela 18 kwietnia
6.00 Œp. Antonina Markielowska z rodzin¹
7.30 Œp. Emilia i Józef Banaœ
Œp.Anastazia iJózefDrapa,córka Maria
9.00 Œp. Serafina Lichwiarska
10.30 Dziêkczynno b³agalna w50 r. œlubuJaniny iHenryka
12.00 Œp. Józef Wawro
13.15 Chrzty
18.00 Œp.Jadwiga Goœciej- 3 r. œmi m¹¿ Józef

Przepe³nieni nadziej¹ idŸmy z odwag¹ przez ¿ycie, mimo trudów i zmagañ z codziennoœci¹, s³u¿¹c sobie nawzajem z ¿yczliwoœci¹, radoœci¹ i pokojem.
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2. Niedziela Wielkanocna, Mi³osierdzia Bo¿ego11.04.2010r.
1. Dzisiejsza niedziela jest uwielbieniem
Chrystusa Mi³osiernego. W zamian za nieszpory zapraszamy dzisiaj na Godzinê Mi³osierdzia o godz. 15.00.
2. Jutro na Mszy Œw. o godz. 18.00 m³odzie¿ klasy III gimnazjalnej przyjmuje Sakrament Bierzmowania.
3. We wtorek o godz. 7.00 pielgrzymujemy do Zakopanego. Koszt przejazdu 30 z³.

4. W czwartek spotkanie Rycerstwa Niepokalanej o godz. 17.00.
5. W sobotê o godz. 17.00 odbêdzie siê
„œwiêcone” dla cz³onków ¯ywego Ró¿añca. Serdecznie zapraszamy.
6. Œwiêci tego tygodnia: we wtorek –
wspomnienie œw. Marcina I, papie¿a i mêczennika.
/-/ ks. J.Gil - Proboszcz

W Jakubowej studni woda dudni
1. Bo¿y œmieciarze
Gdy Œwiêta Wielkanocne s¹ za pasem –
nasza Bazylika coraz bardziej gêstnieje od
chêtnych przybywaj¹cych z ró¿nych stron
ziemi wadowickiej, którzy chc¹ siê wyspowiadaæ. Co roku obserwujê, jak Wielki Tydzieñ w naszym koœciele jest czasem obfitego szafowania sakramentem pokuty.
W Wielki Poniedzia³ek przez ca³y dzieñ
spowiada³o trzech kap³anów, a w Wielki
Wtorek ju¿ czterech. Natomiast w Wielk¹
Œrodê – by³ to dzieñ og³oszonej spowiedzi
wielkanocnej, w konfesjona³ach zasiada³o
w ci¹gu dnia 20 kap³anów. W Wielki
Czwartek od godziny 6.00 rano do 17.30 –
non stop – spowiada³o trzech kap³anów.
W Wielki Pi¹tek by³o ich szeœciu. W Wielk¹
Sobotê od 6.00 do 14.00 spowiada³o trzech
kap³anów. Nasza bazylika jest b³ogos³awionym miejscem, do którego przybywaj¹ ze
swoimi moralnymi œmieciami, ludzie z ró¿nych miejscowoœci. Kap³ani zasiadaj¹cy
w konfesjona³ach, jako Bo¿y œmieciarze
przyjmuj¹, przyjmuj¹, przyjmuj¹, aby
w imiê Mi³osiernego Chrystusa przebaczaæ,
przebaczaæ, przebaczaæ, oraz budziæ nadzie- -3-

jê, ¿e przy pomocy ³aski Bo¿ej mo¿na zmieniaæ swoje ¿ycie. W tych gor¹cych dniach
nieustannie odczuwam aktualnoœæ s³ów Jezusa, ¿e ¿niwo ludzkich s³aboœci jest wielkie, a ¿eñców jest za ma³o. Proœcie Pana
¿niwa o nowych ¿eñców. Jak¿e bliska staje
mi siê wtedy modlitwa o powo³ania kap³añskie i zakonne.
2. Wielki formalizm
Spowiadaj¹c w tych dniach bardzo wielu
penitentów myœlê o ³asce jednaj¹cego Krzy¿a, który w tym czasie namacalnie dzia³a.
Bogu dziêkujê za spowiadaj¹cych siê. Prze¿ywam jednak niepokój o religijnoœæ tych,
którzy w tych dniach przybywaj¹ do konfesjona³u. Na ile w nich dzia³a si³a tradycji, która ka¿e im koniecznie przed Bo¿ym
Narodzeniem i Wielkanoc¹ wyspowiadaæ
siê? Musz¹ ten ramowy obowi¹zek swej
wiary wype³niæ. Myœlê, czy u tych ludzi
spowiadaj¹cych siê tak regularnie, przed
œwiêtami – kszta³tuje siê pog³êbiony obraz
¿ycia religijnego. Wykszta³ca siê ¿ywa wiara, która w codziennym ¿yciu ma du¿o do
(ci¹g dalszy na str. 4)

(ci¹g dalszy ze str. 3)

powiedzenia. Na modlitwie zapytujê Boga,
co trzeba robiæ, ¿eby ten widoczny formalizm religijny – zmuszaj¹cy do okresowej
spowiedzi – przekuwaæ na wewnêtrzne zobowi¹zanie do wysi³ku tworzenia w sobie
piêknego, religijnego obrazu. Religijnoœæ
na co dzieñ. Myœlê, ¿e jest to wielkie zadanie duszpasterzy i wiernych. Niepokoj¹ce
jest to, ¿e ci, którzy z ró¿nych przyczyn
przed Œwiêtami siê nie wyspowiadali, to
po Œwiêtach nie korzystaj¹ z sakramentu
pojednania. Wygl¹da³oby na to, ¿eœmy
wszystkich wyspowiadali, a jednak wiemy,
¿e tak nie jest. Powtarzam – dobrze jest, ¿e
wierni spowiadaj¹ siê przed œwiêtami, ale
nie uwa¿am, ¿eby nie mo¿na by³o tego
obowi¹zku wype³niæ, gdy zasz³y trudnoœci
w spowiadaniu – równie¿ po œwiêtach. Nie
trzeba czekaæ ze spowiedzi¹ a¿ do nastêpnych œwi¹t.
3. Triduum Sacrum
Przez ca³e lata uczono nas, ¿e tak zwane
Triduum Sacrum, czyli trzy dni œwiête to
Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielka
Sobota. Mówiono, ¿e te dni s¹ dope³nieniem Wielkiego Postu. Od kilku lat dojrza³oœæ liturgiczna sprawi³a, ¿e inaczej
okreœla siê trzy najwa¿niejsze dni Koœcio³a. Obecnie podkreœla siê, ¿e s¹ to dni œmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Jezusa
Chrystusa. Wymienia siê, ¿e dzieñ mêki
i œmierci to Wielki Pi¹tek. Dzieñ pogrzebu
to Wielka Sobota. Najwa¿niejszy dzieñ to
Wielka Niedziela. To s¹ najœwiêtsze dni
w roku koœcielnym, tzw. Triduum Sacrum.
Wed³ug ¿ydowskiego prze¿ywania œwi¹t
i liczenia dni – zawsze poprzedzaj¹cy wieczór by³ okreœlany ³¹cznie z nadchodz¹cym
dniem. Wielki Pi¹tek zaczyna³ siê wieczorem Wielkiego Czwartku. Tak po kolei by³o

z nastêpnymi dniami. Przy tym nowym,
pog³êbionym spojrzeniu widaæ jasno, ¿e
Wieczerza Pañska, czyli Msza Œw. jako bezkrwawa ofiara odprawiona przez Pana Jezusa w wieczór poprzedzaj¹cy pi¹tek, jest
wype³niona przez krwaw¹ ofiarê Krzy¿a
kalwaryjskiego. Wieczorna, sobotnia liturgia Wigilii Paschalnej jest uroczystym wejœciem w obchód najwiêkszego œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego.
4. Droga Krzy¿owa
Ju¿ od kilku lat P.P. Skowronkowie opracowuj¹ wielkopi¹tkow¹ Drogê Krzy¿ow¹
po naszym rynku na okreœlony temat.
W tym roku tematem by³a troska o ¿ycie
ludzkie – zw³aszcza w pocz¹tkowym stadium. Pada³y bardzo mocne s³owa.
Uczestnicz¹c w tej Drodze Krzy¿owej
myœla³em, ¿e bardzo dobrze dzieje siê
w Wadowicach, i¿ w naszych czasach Chrystus odbywa Drogê Krzy¿ow¹ i równie¿
w naszych czasach Zbawiciel zmartwychwstaje. Mêka, œmieræ i zmartwychwstanie
Chrystusa to nie tylko dzieje sprzed dwóch
tysiêcy lat, ale to wci¹¿ aktualna historia.
Wyra¿am wielk¹ wdziêcznoœæ autorom tegorocznej Drogi Krzy¿owej oraz tym, którzy przy poszczególnych stacjach czytali
rozwa¿ania, jak i wszystkim uczestnikom
tego nabo¿eñstwa pasyjnego, które w tym
roku prze¿ywaliœmy w trudnych warunkach atmosferycznych – przy m¿awce,
by³o bardzo zimno.
5. Pi¹ta rocznica œmierci
W Wielki Pi¹tek 2 kwietnia wieczorem
prze¿y³em szok. Nie mia³em pewnoœci, czy
nale¿y robiæ w tym dniu specjalne wspomnienie odejœcia przed piêciu laty naszego
Najwiêkszego Rodaka Jana Paw³a II. Od
góry sz³y wskazówki, by wiernych mobili-4- zowaæ do jak najgodniejszego prze¿ycia

cone nie wybrzmia³y w sposób odpowiedni w naszej polskiej tradycji. Najbardziej
rozbudowaliœmy Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Wymyœliliœmy mnóstwo kolêd. Wybudowaliœmy przepiêkne szopki. Utworzyliœmy barwne jase³ka. Nie mo¿na pomin¹æ
choinki, a tak¿e wieczerzy wigilijnej. Op³atek wigilijny jest symbolem tych œwi¹t. Przy
obowi¹zkowej wieczerzy wigilijnej uroczyœcie ³amiemy siê nim z najbli¿szymi. Trudno sobie wyobraziæ dobr¹, polsk¹ rodzinê,
w której by nie by³o wieczerzy wigilijnej
z sk³adanymi ¿yczeniami przy ³amanym
op³atku. Œwiêta Wielkanocne, chocia¿ s¹
najwa¿niejsze – to jednak w naszej polskiej
tradycji nie maj¹ tak bogatej oprawy. Ma³o
znamy pieœni paschalnych. Budowany Grób
Pañski w koœcio³ach szybko zostaje rozebrany. Nawet liczna obecnoœæ ze œwiêconym w Wielk¹ Sobotê nie mobilizuje wiernych tak, by œniadanie wielkanocne prze¿yæ w takiej atmosferze jak wieczerzê wigilijn¹. Œwiêcone jajko, którym siê dzielimy – symbol tych œwi¹t, jest o wiele mniej
mówi¹cym niŸli op³atek.
Tak to woda dudni w Jakubowej
studni.
Ks. Proboszcz

mêki i œmierci Pana Jezusa. Rocznicowe
uroczystoœci przenieœæ na inny dzieñ. Tak
wskazywa³a liturgia tego dnia. Pó³gêbkiem
zapowiedzia³em w Wielki Czwartek, ¿e spotkanie przy oknie domu papieskiego prze¿yjemy w Wielki Pi¹tek w godzinê œmierci
Papie¿a. Kiedy utrudzony spowiadaniem i
liturgi¹ Wielkiego Pi¹tku podszed³em wieczór pod pomnik Najwiêkszego Wadowiczanina, by³em niezmiernie uradowany –
widz¹c setki przyby³ych tak wadowiczan
jak i wiernych czcicieli z innych miejscowoœci. To by³ wewnêtrzny nakaz, który
kaza³ przybyæ tak wielu ludziom pod dom
papieski, ¿eby Bogu dziêkowaæ za tak prze³omowego Papie¿a.
6. Œwiêcone jajko
W liturgii Koœcio³a s¹ trzy najwiêksze
œwiêta poœwiêcone Trójcy Œwiêtej. Boga
Ojca, który daje Syna poœwiêcone jest Bo¿e
Narodzenie. Jezusa Chrystusa, który przez
mêkê, œmieræ i zmartwychwstanie dokonuje
odkupienia poœwiêcone s¹ Œwiêta Wielkanocne. Duchowi Œwiêtemu, który nieustannie nas uœwiêca oddajemy ho³d w Zielone
Œwi¹tki. W Polskiej tradycji najs³abiej czcimy Ducha Œwiêtego. Œwiêta Jemu poœwiê-

To w Koœciele siê zaczê³o

wyznawców Chrystusa, a ich podzieli³.
Pierwszy g³osi³, ¿e cz³owiek jest drog¹
Koœcio³a, nie odwrotnie. Nie lêka³ siê konfrontacji wiary z nauk¹ i œwiatem kultury.
By³ bardziej charyzmatycznym wizjonerem
ni¿ szefem urzêdu. Powiedziano o nim, ¿e
oczyszcza³ Ÿród³a, nie trac¹c energii i czasu na naprawianie kanalizacji.
Co powsta³o? On sarn kiedyœ powiedzia³,
¿e z tym jest jak z ewangelicznym ziarnem.
Jedno obumiera, inne wydaje ma³y plon,
jeszcze inne wielki. Cz³owiek tylko rzuca
ziarno.
Ks. Adam Boniecki

D³uga jest lista wydarzeñ, o których nale¿y powiedzieæ „po raz pierwszy w historii papiestwa i Koœcio³a...”. By³ pierwszym
papie¿em, który przekroczy³ próg synagogi i meczetu, pierwszy zwo³a³ przywódców
wszystkich religii (do Asy¿u), aby byæ razem i siê modliæ, pierwszy publicznie wyzna³ winy chrzeœcijan, pierwszy publicznie mówi³ o koniecznoœci dokonania rewizji sposobu rozwnienia prymatu biskupa
Rzymu, który mia³ byæ zasad¹ jednoœci
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