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 Beatyfikacja  Pa-
pieŜa Jana Pawła II od-
będzie się 1 maja.  
P r z y p a d n i e  o n a  
w  N i e d z i e l ę  
Miłosierdzia BoŜego, 
święto     ustanowione 
przez papieŜa Polaka. 
Zmarł on w wigilię tej 
uroczystości. Benedykt 
XVI będzie osobiście 
przewodniczył mszy 
beatyfikacyjnej  na  
Placu świętego Piotr. 
 

 Formalnie proces beatyfikacyjny na  pierwszym szczeblu diecezjalnym  
rozpoczął się w bazylice na Lateranie 28 czerwca 2005 roku. Zostali wtedy  
zaprzysięŜeni członkowie trybunału kanonicznego. Postulatorem procesu został  
polski ksiądz, pracujący w trybunale wikariatu Rzymu Sławomir Oder. 
 4 listopada rozpoczął zaś prace tzw. trybunał rogatoryjny w Krakowie pod 
przewodnictwem biskupa Tadeusza Pieronka, powołany do zebrania zeznań  
Polaków - świadków kolejnych etap. Przez wiele następnych miesięcy, w Rzymie  
i w Krakowie, zebrano zeznania około 120 osób: współpracowników i przyjaciół 
Jana Pawła II, a takŜe polityków, wśród nich byłych polskich prezydentów -  
Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy i Aleksandra Kwaśniewskiego. 
 W maju 2006 roku podczas wizyty w Polsce Benedykt XVI wyraził nadzieję 
na "rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II". 
2 kwietnia 2007 roku, w drugą rocznicę śmierci papieŜa, w bazylice św. Jana  
na Lateranie, w obecności m.in. prezydenta Lecha Kaczyńskiego odbyła się  
uroczystość zamknięcia pierwszego, diecezjalnego etapu procesu. 
Podkreślano wówczas, Ŝe jeszcze Ŝaden proces w diecezji w czasach nowoŜytnych 
nie rozpoczął się tak szybko po śmierci kandydata na ołtarze i nie zakończył się  
w ciągu niespełna dwóch lat od jego otwarcia. 
 Całą dokumentację przekazano następnie Kongregacji Spraw  
Kanonizacyjnych, gdzie przystąpiono do bardzo długich i Ŝmudnych prac nad  
kluczowym dokumentem procesu, czyli positio. Jest to obszerne opracowanie  
zeznań świadków, a takŜe biografii. Celem tej pracy jest przedstawienie sylwetki 
kandydata z punktu widzenia heroiczności jego cnót. 
 Tymczasem we Francji rozpoczęło się osobne postępowanie kanoniczne  
w sprawie wybranego do beatyfikacji cudu uzdrowienia z choroby Parkinsona  
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40-letniej zakonnicy Marii Simon-Pierre, przypisywanego wstawiennictwu polskiego 
papieŜa. 
 W maju 2009 roku komisja teologów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
wydała pozytywną opinię o heroiczności cnót Jana Pawła II. Kilka miesięcy później  
w kolejnych głosowaniach podobne decyzje podjęły komisje teologów i kardynałów 
oraz biskupów. Tym samym w listopadzie zamknięto te waŜne procedury  
postępowania, których kulminacją była promulgacja, czyli ogłoszenie za zgodą  
Benedykta XVI 19 grudnia 2009 roku dekretu o heroiczności cnót Jana Pawła II.  
Zakończyła się zatem zasadnicza część procesu beatyfikacyjnego. 
 Cały 2010 rok upłynął w kongregacji na badaniu sprawy domniemanego cudu. 
Przez kilka miesięcy nie mogła zebrać się komisja lekarzy, poniewaŜ brakowało  

kilku jasnych ekspertyz 
dotyczących medyczne-
go aspektu nagłego  
u s t ą p i e n i a  
w czerwcu 2005 roku 
choroby Parkinsona u 
francuskiej zakonnicy, 
która modliła się wraz z 
całą swą wspólnotą za-
konną do zmarłego dwa 
miesiące wcześniej  
J a n a  P a w ł a 
II.                                    
Przełom i znaczne  
przyspieszenie nastąpiły 

między listopadem a grudniem zeszłego roku, gdy cud uznała w głosowaniu  
najpierw komisja lekarzy, a potem teologów. 
 11 stycznia 2011 roku cud zaaprobowało ostatnie gremium w kongregacji - 
komisja kardynałów i biskupów. 
 W piątek 14 stycznia 2011 roku Benedykt XVI wyraził zgodę na ogłoszenie 
dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem Jana Pawła II, co formalnie zakończyło 
proces beatyfikacyjny.          
           M.R. 
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  Emaus 
 

 JuŜ się ma ku wieczorowi... 
 Zostań z nami, Panie. 
 Pielgrzymie Nieznany 
 Zostań z nami- i dzień się juŜ nachylił. 
 Więc wszedł z nimi... 
 Wziął chleb- błogosławił- łamał 
   I otwarły się oczy-  
   poznali- 
   zostań z nami, 
   Pielgrzymie Poznany- 
   juŜ się ma ku wieczorowi,  
   dzień się chyli … 
 W Emaus zniknął- 
 lecz został z nami- 
 w Eucharystii, 
 bośmy, jak On- pielgrzymami 
 ku Ojczyźnie- 
 ku miastu onemu- 
 Wiecznemu 
 Jeruzalem  
 w zmartwychwstania chwale! 
 I co dzień bierze chleb i łamie- 
 zostań z nami, Panie! 

 
Kalendarium: 
 
21 kwiecień – Wielki Czwartek 
22 kwiecień – Wielki Piątek 
23 kwiecień – Wielka Sobota 
24 kwiecień - WIELKANOC „NIEDZIELA  
                       ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO” 
25 kwiecień - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 
30 kwiecień - Wigilia przed beatyfikacją Jana Pawła II 
 
1 maj - beatyfikacja Jana Pawła II 
8 maj - I Komunia Św. 
9 maj - Bierzmowanie 
30,31 maj i 1 czerwca - Dni KrzyŜowe 
 
5 czerwca - Wniebowstąpienie Pańskie 
12 czerwca - Zesłanie Ducha Świętego „Zielone Świątki” 
19 czerwca - Trójcy Przenajświętszej 
23 czerwca - BoŜe Ciało 
29 czerwca - Św. Piotra i Pawła 
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Kaplica  Papieska  poświęcona  Janowi Pawłowi II 

 

Maj tego roku będzie wy-
jątkowy-1 maja odbędzie 
się w Rzymie beatyfikacja 
JPII. Przygotowując się 
zatem do beatyfikacji w 
Krzyckim kościele  
utworzono kaplicę  
poświęconą wielkiemu 
PapieŜowi i Polakowi.  
U wejścia do tej kaplicy 
na łuku umieszczono  
pięknym gotykiem słowa, 
które wypowiedział  
PapieŜ w Warszawie  

podczas I pielgrzymki do umiłowanej Ojczyzny: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi tej ziemi. W ołtarzu tam się znajdującym umieszczono rzeczowe  
relikwie jest to fragment pasa papieskiego. Tę cenną relikwię  
otrzymaliśmy od kard. Stanisława Dziwisza.U dołu ołtarza jest podświetlony napis
(słowa JPII):Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Z prawej strony umieszczono duŜy  
portret JPII. Obok portretu insygnia papieskie: Pastorał (laska)-biała papieska  
czapeczka(piuska) oraz stuła a na niej wyhaftowany herb i wizerunek JPII i napis: 
Totus tubus. Na ścianie prawej kaplicy wisi herb i dwie tablice. Na tablicach  
z drzewa lipowego umieszczono fragment homilii papieskiej:- na pierwszej tablicy 
wyrzeźbiono słowa: Uczmy się wiary prostej, wprost dziecięcej- a równocześnie 
świadomej, dojrzałej i wypróbowanej. Wiary takiej jakiej domaga się od nas  

dzisiejsza epoka. 
 Na drugiej tablicy widnieją słowa: Rodzina jest powołana do dawania Ŝycia, 
jego obrony i wychowania. Obok stolik a na nim album ze zdjęciami z wizyt apostol-
skich JPII.  
 Po przeciwnej stronie wiszą zdjęcia parafian którzy mieli to szczęście spotkać 
się z JPII na audiencji w Rzymie. W pośrodku kaplicy trzy flagi: papieska, narodo-
wa, Maryjna.  
 W odpust parafialny św. Walentego, który odbył się 13 lutego kaplicę poświę-
cił ks. dr Sebastian Kujawa- sekretarz Ks. Metropolity Poznańskiego. 
         
        Ks. kanonik Stefan Stachowiak 
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Święty  Józef 
Święty Józef, największy po Matce BoŜej Święty Pański, Oblubieniec  

Najświętszej Maryi Panny, opiekun i wychowawca Pana Jezusa, pochodził z rodziny  
królewskiej. Ewangelia wywodzi jego rodowód od Abrahama aŜ do Dawida króla,  
a od Dawida aŜ do Jakuba, ojca samego św. Józefa. PoniewaŜ Pan Bóg  
w niezbadanych wyrokach Swoich odjął berło od domu Dawidowego -bo innym  
królestwem chciał wsławić ród Dawidowy-przeto rodzina, z której pochodził Józef, 
zuboŜała zupełnie, zeszła do stanu rzemieślniczego. 

Jako  syn ubogiego rękodzielnika urodził się św. Józef w Betlejem, niedaleko 
Jerozolimy. Powiadają, Ŝe wyśmiewany dla swej poboŜności przez braci, opuścił 
dom rodzicielski. Zamieszkał w Nazaret u pewnego rzemieślnika jako pomocnik  
w pracy ciesielskiej. Między cnotami, którymi jaśniał, pierwsze miejsca zajmowała 
bezsprzecznie anielska czystość. Idąc za natchnieniem BoŜym, pojął za Ŝonę Maryję, 
ubogą młodziutką panienkę, równieŜ jak on z domu Dawidowego, znaną z swej  
poboŜności.  
 Była ona córką Joachima i Anny. Przeczysta Panienka uczyniła juŜ jako  
dziecko ślub dozgonnej czystości. Wyszła za Józefa na wyraźną wolę BoŜą. Święci 
małŜonkowie postanowili Ŝyć jak brat i siostra, w dozgonnym dziewictwie.  
Takie małŜeństwo nazywa się małŜeństwem ewangelicznym lub teŜ Józefowym.
 Czterdzieści dni po narodzeniu Jezusa udaje się św. Józef z Maryją  
i Dzieciątkiem do Jeruzalem, by tam je jako pierworodne w świątyni ofiarować Panu 
Bogu, a zarazem wykupić w myśl prawa mojŜeszowego od słuŜby przy świątyni. 
Nowy miał go spotkać niebawem smutek. Oto pewnej nocy ukazał mu się anioł  
Pański i rzekł do niego te mniej więcej słowa: Wstań a nie ociągaj się, unoś pacholę i 
matkę jego; idź do Egiptu, i mieszkaj tam, póki ci nie obwieszczę. Bo oto Herod  
nastawa na Ŝycie dzieciątka, trzeba więc ratować Ŝycie jego ucieczką. Tej samej nocy 
zabrał Józef posłuszny rozkazom BoŜym Maryję i dziecko i puścił się w drogę. Szedł 
w krainę nieznaną, pogańską, daleko od swej ojczyzny, wśród ciemnej nocy, bez 
przewodnika, uchodząc w obawie, by lada chwilę nie napadli go siepacze Heroda  
i nie wydarli mu dziecka, które mu Opatrzność Boska powierzyła. Ile strachu, bojaź-
ni wyŜył tu ów mąŜ sprawiedliwy! Długo mieszka Józef jako cudzoziemiec  
i wygnaniec z ojczyzny w obcym kraju egipskim, zarabiając cięŜką pracę rąk swych 
na utrzymanie rodziny. Umarł Herod; Pan Bóg objawił Józefowi, by wrócił do  
ojczyzny. Święty opiekun wziął znowu Ŝonę i dziecko i wybrał się w daleką podróŜ 
do domu.  
 Lecz bojąc się, by Archelaus, następca Heroda w Judei, nie prześladował  
Jezusa, ominął Betlejem; osiadł za głosem anioła BoŜego w Nazarecie. Tutaj  
pozostał aŜ do swej śmierci, utrzymując swą pracą najświętszą rodzinę. Tutaj  
w największym szczęściu słuŜył Jezusowi, który był mu poddany i nazywał go ojcem 
swym. 
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Rokrocznie chodził na święta do świątyni jerozolimskiej według prawa  
MojŜeszowego. Kiedy Jezus miał lat dwanaście, zabrał go Józef po raz pierwszy ze 
sobą. W tłumie pielgrzymów zginął boŜy chłopiec z oczu swych rodziców. Z jaką 
obawą szukał go troskliwy Józef! Dopiero trzeciego dnia znalazł go w świątyni. 
 Tyle mniej więcej wiemy z Ŝycia. św. Józefa wedle opowiadania Ewangelistów. 

Podanie powiada Ŝe św. Józef umarł mając 70 lat na ręku Jezusa w obecności 
swej oblubienicy, Przenajświętszej Maryi dnia 19. marca. Jaka cudowna śmierć 
umierać na ręku samego Jezusa! Dlatego czci teŜ Kościół BoŜy św. Józefa jako  
patrona dobrej śmierci. Ciała jego nigdy nie znaleziono; grób św. Józefa pokazują  
w dolinie Józafata pod Jerozolimą.  
PoboŜna legenda mówi, Ŝe św. Józef cudownie wskrzeszony przy Zmartwychwstaniu 
Pana Jezusa, z duszą i ciałem został wzięty do nieba. PapieŜ Pius IX ogłosił  
św. Józefa dnia 8. grudnia 1870 patronem całego Kościoła BoŜego. W szczególności 
zaś jest św. Józef patronem młodzieŜy, małŜonków, rękodzielników i towarzystw 
czeladzi. 
           M.B 

CZAS NAWRÓCENIA I ODNOWY 
 

Wielki Post jest równieŜ czasem nawrócenia.  
Co to znaczy nawrócić się? 
Historia Zacheusza pomoŜe nam odpowiedzieć na to pytanie. 
Zacheusz był poborca podatków. Ludzie nie lubili go, 
poniewaŜ oszukiwał, często brał pieniądze do własnej 
kieszeni. Pewnego dnie Jezus przechodził przez miasteczko, 
w którym mieszkał Zacheusz. Zacheusz chciał Go zobaczyć, 
ale poniewaŜ był niskiego wzrostu, a zebrał się wielki tłum, 
więc wszedł na drzewo. Kiedy Jezus przybył na to miejsce, 
spojrzał w górę i rzekł: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem 
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu, Zacheusz zszedł  
z pośpiechem i przyjął go rozradowany. 
 I właśnie wtedy nawrócił się, odmienił swoje serce. 
Słuchając tego, co Jezus mówił o królestwie BoŜym, 

zrozumiał, Ŝe postępował źle i postanowił poprawić się, aby być wiernym Bogu. 
Zwrócił się więc do Jezusa słowami: Panie, oto połowę mego majątku daję 
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus 
uśmiechnął się do Zacheusza i powiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego 
domu. Albowiem przyszedłem szukać i zbawić to, co zginęło. 
         por. Łk 19,1- 11 
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        Parafia w Limanowej powstała około 1513 r. 
- załoŜył ją we własnych dobrach Achacy Jordan, 
który teŜ wybudował tu pierwszy drewniany 
kościół. Parafia początkowo administrowana była 
przez zakon "Marków", a potem niezmiennie 
przez księŜy diecezji krakowskiej, a po 
utworzeniu w 1786 r. Diecezji Tarnowskiej opiekę 
nad parafią sprawują kapłani tej diecezji. Od roku 
1892 Limanowa jest stolicą dekanatu 
Pierwszy kościół limanowski spalił się w wielkim 
poŜarze miasta w 1769 r. Na jego miejscu powstał 
drugi z kolei kościół drewniany, poświęcony w 
1779 r. Przetrwał on do roku 1909, kiedy to został 
rozebrany z myślą o budowie na jego miejscu 
obecnej świątyni. Powstała ona z inicjatywy 
ówczesnego proboszcza, ks. Kazimierza 
Łazarskiego, jako wotum upamiętniające 100-

lecie Konstytucji 3-go Maja 
Na budowę świątyni został rozpisany konkurs otwarty, w którym I miejsce zdobył 
projekt Zdzisława Mączeńskiego z Warszawy, zmodyfikowany pod wpływem 
pozostałych prac. Budowa została zrealizowana w latach 1910 - 1918, kiedy 
kościół został poświęcony. Jego konsekracji dokonał 6 października 1921 r. biskup 
tarnowski Leon Wałęga. 
  Kościół w Limanowej wyróŜnia się swą sylwetką wśród kościołów 
Małopolski. Jest reprezentatywnym przykładem nurtu rodzimego w sztuce, 
wyrosłego na tradycji, kulturze i patriotyzmie. Kamienna bryła kościoła z 
monumentalną wieŜą jest jakby przetworzeniem piękna dawnych kościółków 
Małopolski. 
Kościół jest trzynawowy, wnętrze sprawia wraŜenie bazyliki. Polskość i swojskość 
świątyni wyraŜa się w jej polichromii, witraŜach, mozaikach, rzeźbach, ołtarzach. 
Na fasadzie świątyni widnieje wspaniała monumentalna rzeźba UkrzyŜowania, a 
poniŜej tarcza herbowa z polskim orłem w koronie i datą 3 V 1791-1891 r. W roku 
1991, w 200-setną rocznicę Konstytucji 3-go Maja, Ojciec Święty Jan Paweł II, 
podniósł kościół w Limanowej do godności bazyliki mniejszej. 

W głównym ołtarzu bazyliki w Limanowej odbiera cześć od wiernych 
Beskidu Wyspowego i całej diecezji tarnowskiej, łaskami słynąca figura Matki 
BoŜej Bolesnej. Jest to rzeźba typu "pieta". Przedstawia Matkę BoŜą siedząca na 
ławeczce i trzymającą na kolanach umęczone ciało Jezusa. 

SZLAKIEM  SANKTUAR IÓW   
S a n k t u a r i um  Ma t k i  B o s k i e j  B o l e s n e j  w  L ima n ow e j  
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Rzeźba jest wykonana z jednolitego pnia lipowego. Jej wysokość wynosi około 

90 cm. Z koroną wysokość dochodzi do 1 m. 

Nieustalone jest do dziś miejsce i 
warsztat gdzie powstała figura 
limanowska. Prof. Józef Dutkiewcz 
dowodzi Ŝe pochodzi ona ze 
śląskiej szkoły rzeźbiarskiej i mogła 
powstać w latach 1300-1375. Kiedy 
i jak przybyła w okolice Limanowej 
trudno jest ustalić. Stare przekazy 
dowodzą Ŝe przybyła ona z Węgier 
w związku z falą reformacji w tym 
kraju, gdy kalwinizm wyrzucał z 
tamtejszych kościołów obrazy i 
figury maryjne. Prawdopodobne 
jakiś poboŜny wędrowiec zabrał 
figurę ze sobą i około roku 1545 
umieścił ją na przydroŜnej lipie we 
ws i  Morda rka  / 1  km od 
Limanowej/. 
Właśnie w Mordarce rozpoczął się 
wielki kult figury Matki BoŜej 
B o l e s n e j  p r z e b y w a j ą c e j 
początkowo na drzewie, a od 1668 
r. w kaplicy /istniejącej do dziś/, 

którą konsekrował wizytujący to miejsce biskup krakowski Mikołaj Oborski. 
Ks. Sebastian Liśkiewicz w 1745 r. postanawia przenieść figurę Matki BoŜej do 
kościoła w Limanowej. Z tym faktem nie chce się pogodzić właściciel dworu w 
Mordarce, który nocą wykrada figurę z kościoła. Ostatecznie, dopiero w 1753 r. 
przeniesiono uroczyście figurę do świątyni limanowskiej. 
Tu kult Piety rozwijał się z roku na rok a Stolica Apostolska potwierdziła ten kult 
zezwoleniem na koronację papieską.  
 W dniu 11 września 1966 r. ówczesny metropolita krakowski, arcybiskup 
Karol Wojtyła w obecności wielu biskupów, kapłanów i ponad stu tysięcy 
wiernych ukoronował Panią Limanowską papieską koroną. 
Po kradzieŜy korony ponownej rekoronacji dokonał w Krakowie papieŜ Jan 
Paweł II 22 czerwca 1983 r. wobec milionowej rzeszy wiernych. 
      Kult Matki BoŜej Bolesnej w Limanowej jest niezwykle Ŝywy w ostatnich 
latach. W sanktuarium gromadzi się wielu pielgrzymów z róŜnych stron kraju, a 
nawet z zagranicy. 
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 TRIDUUM PASCHALNE I TRADYCJE LUDOWE   
 
 
 

Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia, tworzą liturgiczne Triduum  
Paschalne: Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek Męki Pańskiej oraz Wielka 

Sobota Wigilii Paschalnej. 

Wielki czwartek jest pamiątka Ostatniej Wieczerzy- poŜegnalnej uczty paschalnej 
Jezusa z uczniami, która odbyła się w przeddzień Jego śmierci, wieczerniku znajdującym się  
w jerozolimskim domu naleŜącym prawdopodobnie do Nikodema ( lub Józefa) z Arymetei. 
Zgodnie z ewangeliami synoptycznymi w ten wieczór Chrystus ustanowił sakrament 
kapłaństwa i eucharystię, która polegała na przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Pana, 
a takŜe komunii świętej. Łączyła się z faktem bliskiej śmierci Jezusa, ofiarą Nowego 
Przymierza oraz uczty zbawionych w czasach ostatecznych. 
  Podczas uroczystej czwartkowej mszy wieczornej biją dzwony- zarówno na 
dzwonnicach, jak i przy ołtarzach. Późno milkną, aby odezwać się dopiero w Wielką Sobotę. 
Radosne dźwięczenie zastępuje wówczas tępe klaskanie kołatek. Po mszy ksiądz obnaŜa 
ołtarz na pamiątkę zdarcia z Jezusa szat i obmycia Jego ciała. Przenajświętszy Sakrament po 
mszy przenosi się do ciemnicy. W katedrach biskupi święcą w tym dniu oleje potrzebne przy 
udzielaniu  sakramentu chrztu, bierzmowania i namaszczenia chorych. W przeszłości 
panował zwyczaj obmywania nóg starcom przez biskupów i królów polskich na znak pokory. 
 W tradycji ludowej Wielki Czwartek był dniem pełen magii. Tam, gdzie ludzie nie 
zdąŜyli rozprawi ć się z kukłą Judasza w Wielką Środę, czynili to tego dnia. Ponadto 
Słowianie obchodzili ten dzień jako zaduszny. W Małopolsce gospodynie piekły specjalne 
baby( tzw. Perepiczki), które zanosiło się na cmentarz wraz z garncem wody . Nad grobami 
wymieniano się między sobą jadłem w obecności zmarłych przodków. W niektórych 
regionach kraju w Wielki Czwartek o zmroku panny dokonywały ablucji. Wierzono bowiem, 
Ŝe zimna woda rzeki miała tego dnia szczególną moc upiększania i odmładzania. 
 
  Wielki Piątek to dla wierzących wyjątkowo smutny dzień, poniewaŜ upamiętnia 
Mękę Pańską i śmierć Jezusa na krzyŜu. Dawniej z tej okazji noszono Ŝałobę, a takŜe 
zasłaniano lustra, zatrzymywano zegary. Narzucano sobie teŜ ścisły post lub całkowitą 
głodówkę. Przed laty w kościołach pojawiali się biczownicy i kapnicy, wymierzający sobie 
publicznie chłostę. Trzeba teŜ było dawać jałmuŜnę wędrownym dziadom- odmowa datku w 
tem dzień była traktowana jako cięŜki grzech. 
Męka Pańska, nazywana teŜ  Pasją, to opisane w ewangeliach cierpienia Jezusa, trwając od 
chwili pojmania go w Ogrójcu do śmierci na krzyŜu na wzgórzu Golgota. Zbawczy sens tych 
wydarzeń eksponuje liturgia Wielkiego Piątku i Niedzieli Palmowej. Rozpamiętywanie Pasji 
stanowi treść naboŜeństw Drogi krzyŜowej i Gorzkich Ŝalów. 

 
Groby Chrystusa naleŜą do prawdziwie polskich tradycji budowania grobu 

Pańskiego, ilustrującego historie ze Starego i Nowego Testamentu. Zazwyczaj grób był 
bogato zdobiony i dekorowany kwiatami. Często czuwały przy nim warty honorowe, co ma 
miejsce po dziś dzień. Wierni przynajmniej na chwilę wstępowali do kościoła, by rozmyślać  
i modlić się przy grobie Chrystusa. W duŜych miastach tradycją było wielogodzinne 
obchodzenie świątyń, w których zobrazowywano sceny męki i zmartwychwstania Pana, 
potocznie nazwane chodzeniem na groby. 
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 Wielka sobota jest kolejnym dniem Ŝałoby  w Kościele katolickim. To takŜe 
moment święcenia pokarmów( w ciągu dnia) oraz wody i ognia ( podczas uroczystej 
liturgii Wigilii paschalnej). Uznaje się, Ŝe woda  poświęcona w sobotni wieczór ma 
szczególna moc oczyszczającą. Dawniej spryskiwano nią ściany domu i zagród. 
Wygaszano tez stare iskry w piecach i pod kuchniami, a od paschału odpalano ogień. Do 
przenoszenia płomienia uŜywano jedynie świeczki z wosku lub smolnej szczapki. 
 W wielką sobotę nie moŜna zapominać o święconce. Dawniej w tym celu 
wypiekano  najlepsze, pulchne  i lukrowane baby oraz „ paską „ z razowej mąki i droŜdŜy, 
a z dodatkiem aromatycznych przypraw. Smarowano ją słoniną i zdobiono znakiem krzyŜa. 
W święconce nie powinno zabraknąć jaj, chleba, soli, szynki lub kiełbasy, chrzanu, sera i 
ciasta. 
W wielka Sobotę często urządzano symboliczny pogrzeb Ŝuru, który dawniej spoŜywano 
przez 40 dni postu. Do starego garnka z resztką tej zupy pluto  i wrzucano gnój. Następnie 
naczynie uroczyście zakopywano pod płotem. Podobnie traktowano śledzie, które podobnie  
zdąŜyły wszystkim zbrzydnąć podczas postu. Takie bywały dziwne zwyczaje. 
 
 Pisanki znane są w wielu kulturach. Symbolizowały one Ŝycie, siłę witalną i 
długowieczność. UwaŜano, Ŝe odznaczają się właściwościami ochronnymi- broniły przed 
złymi duchami i chorobami, zapewniały płodność, sprowadzały urodzaj i dobrobyt. 
Znaki malowane na skorupkach dodawały jajkom dodatkowe znaczenie, np. falisty 
szlaczek  miał na myśli nieskończoność. Najdawniejsze pisanki mają około 5000 lat- 
znaleźli je archeolodzy w Tall al.-Asarze, w Iraku. W Polsce najstarsze malowane jajka 
pochodzą z X w. 

 
Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Tygodnia i jest najwaŜniejszym i 

najstarszym świętem chrześcijan obchodzonym na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa. W 
Kościele katolickim z soboty na niedziele odbywa się uroczysta msza ( rezurekcja ), 
połączona z procesją. Wówczas tłumnie przystępujemy do komunii. Później zaczyna się 
radosne świętowanie, czas składania sobie Ŝyczeń i godzenia się z nieprzyjaciółmi. 

 
         L.D 
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 NIEZNISZCZALNY   KRZYś 
 

KrzyŜ wrósł w naszą tradycję, ukształtował nasz charakter. Mickiewicz pisał, Ŝe tylko 
pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Stawiano go u 
granic wsi by znać było koniec jednej, a początek drugiej, czynili to 
zarówno sami mieszkańcy jak i ich właściciele dla bardziej wyrazistego 
podkreślenia swych posiadłości. Stojący przy drodze znak krzyŜa wymagał 
od przechodzących według zwyczaju szczególnego uszanowania, 
pochwalenia Pana Boga, czy teŜ odmówienia choć krótkiej modlitwy. 

 
 

Współcześnie w krajobrazie  krzyckiej 
parafii dostrzec moŜna kilka przydroŜnych 
krzyŜy. Jeden z nich, drewniany z figurką 
Jezusa, znajduje się na końcu Krzycka 
Małego. Ujrzymy go jadąc w kierunku 
Leszna po prawej stronie drogi, przed 
posesją Aleksandry i Bolesława Dodot. 
Obecnie jest to druga konstrukcja 
drewnianego krzyŜa. Troskę nad nim 
sprawuje rodzina pani Aleksandry a takŜe 
ich sąsiadka pani Teresa Kloc .Jak wynika z 
relacji mieszkańców, drewniany krzyŜ, 
został juŜ postawiony na długo przed 
wybuchem II wojny światowej. Wówczas 
dzisiejsze tereny parafii zamieszkane były 
przez ludność niemiecką. W roku 1939 
drewniany krzyŜ został nikczemnie usunięty 
i porzucony u brzegu krzyckiego jeziora, 
przez hitlerowców. Tak leŜał jeszcze przez 
jakiś czas. Pewnego dnia jeden z gospodarzy 
niemieckich przeniósł go w tajemnicy do 
swej stodoły. Tam przechował krzyŜ do 
końca wojny. 

Po zakończeniu okupacji został ponownie postawiony, a nowo przybyli 
mieszkańcy przejęli nad nim pieczę. Dołączyli do nich w 1954 roku państwo 
Hetmanowscy, rodzice pani Aleksandry Dodot, którzy wybudowali tuŜ przed 
krzyŜem swój dom. W ten sposób stał się dla nich, niejako nowym członkiem 
rodziny. 

 
W 1974 roku drewniany krzyŜ został wymieniony na nowy. Z relacji 

mieszkańców wynika, Ŝe stawiano go nocą w ukryciu przed ówczesną władzą. 
Fundatorem krzyŜa był pan Remigiusz Skałecki, mieszkaniec Krzycka Małego. 

Na zdjęciu: Stanisław i Pelagia Hetmanowscy 
z córkami Aleksandrą i BoŜeną 
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Wykonawcami zostali: Felicjan Jędrzychowski ze Sądzi oraz Stanisław 
Frąckowiak z Krzycka Małego. KrzyŜ ten był i jest waŜną częścią Ŝycia 
mieszkańców parafii. Po dzień dzisiejszy odbywają się procesje, podczas których 
na ustach parafian nie milkną błagalne pieśni. 

Niebawem ujrzymy trzecią odsłonę drewnianego krzyŜa. Fundatorami 
materiału konstrukcji krzyŜa są państwo Dodot. Wykonawcą został pan Zbigniew 
Kloc. Obiekt ten ulegając ciągłym przeobraŜeniom trwa niezmiennie w pamięci 
zbiorowej naszej parafii. 
Tak jak przed wiekami, wyraŜa i dziś wewnętrzne Ŝycie mieszkańców tej wioski, 
ich pragnienia, codzienne troski i religijność. Dzięki temu krzyŜ, który jest 
symbolem wiary stale będzie przypominał o konieczności naśladowania 
Chrystusa we wszystkim. 
 
„ W krzyŜu cierpienie, w krzyŜu zbawienie,  w krzyŜu miłości nauka...”. 

 
 
    Pragnę podziękować państwu Dodot i  
    panu Marianowi Skudlarczykowi za pomoc
    w stworzeniu tego artykułu. 

     
 L.D 

Z okazji zbliŜających się 100 urodzin Pani 

Ireny Zielnicy Ŝyczymy zdrowia, szczęścia, 

pomyślności oraz błogosławieństwa BoŜego 

na kaŜdy kolejny dzień. 
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Pisemne zadania kandydatów do bierzmowania! 
 

1.Sakrament bierzmowania zobowiązuje przyjmującego, by wiarę: 
wyznawał przez całe Ŝycie 
bronił wiary 
według niej Ŝył    WYJAŚNIJ!!! 
 

2. Do bierzmowania wybrać imię świętego (świętej). 
     Podaj Ŝyciorys wybranego świętego i napisz w czym będzie go naśladował. 
 
3.Napisz jakie grozi niebezpieczeństwo dla zdrowia i duszy tym, którzy: 

palą papierosy 
piją alkohol 
uŜywają narkotyki 

 
Bronić wiary-jedna z pisemnych odpowiedzi kandydata do bierzmowania 

Wiary naleŜy bronić, tzn. według niej Ŝyć i przede wszystkim nie wstydzić się jej. Na 

przykład kiedy rozpoczyna się w towarzystwie dyskusja na temat wiary, my powinniśmy 

otwarcie mówić potrafić jej bronić. Do tego potrzebna jest wiedza, dlatego waŜne jest, aby 

znać dobrze podstawy naszej wiary, aby zawsze potrafić uchronić ją przed oczernianiem 

przez innych. Wiary nie moŜemy się równieŜ wypierać. W obliczu róŜnych sytuacji 

Ŝyciowych, moŜe przyjść taka pokusa, gdyŜ moŜe być to „łatwiejsze” rozwiązanie, aby 

odrzucić wartości religijne. Jednak nie w tym rzecz, bo waŜne jest, aby postaw ich 

przestrzegać samemu oraz nawet nawracać na nie innych, takich, którzy są juŜ zatraceni. W 

ten sposób pomagamy takiemu zagubionemu człowiekowi odnaleźć drogę do Boga i 

szczęścia. A my nie moŜemy nigdy wyrzec się wiary, kiedy juŜ się staniemy „ dojrzałymi” 

chrześcijanami po bierzmowaniu, nie moŜemy się niej wyrzec nawet w obliczu śmierci, 

poniewaŜ waŜne aby Ŝyć w wierzę do końca.     x.y 

Weselcie się, zastępy Aniołów w niebie! 

Weselcie się, słudzy Boga! 

Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, 

gdy tak wielki Król odnosi zwycięstwo! 

Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, 

bo jesteś wolna od mroku, co świat okrywa! 
 
      Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragniemy Ŝyczyć wszystkim 
Wam – Drodzy Parafianie aby był to czas pokoju, miłości i nadziei. 
śyczymy, aby Zmartwychwstanie naszego Pana napełniało Was radością i 
dodawało sił w kroczeniu drogą Miłości. Niech Zmartwychwstały Chrystus 
obdarza Was swymi łaskami. 
       Wesołego Alleluja!!! Redakcja Zorzy 
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U śm i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .U ś m i e c h n i j  s i ę . . .     
Proboszcz stanął na ambonie i czeka, by jak zwykle rozległy się dźwięki 
Hymnu do Ducha Świętego. Organista jednak jakby zasnął.  
Kapłan odwraca Się niecierpliwie w kierunku organów i mówi cicho, 
lecz z naciskiem: -Przyjdź, Duchu Święty! Ale juŜ! 
 
Jasiu, powiedz nam- pyta ksiądz na lekcji religii- co musimy zrobić, aby 
otrzymać rozgrzeszenie? 
- Musimy grzeszyć, proszę księdza- pada odpowiedź. 

Wydawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym 
Redaktor: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak - proboszcz 
Adres redakcji: 64-117 Krzycko Małe ul. Główna 88, 
www.parafiakrzycko.pl 

 W niedziela 8 maja 2011 o   godz. 9.30 w naszej parafii odbędzie się 
uroczystość I komunii św. W ceremonii tej uczestniczyć będzie 19 dzieci. 
Pierwszą komunię po raz pierwszy przyjmie 11 dziewczynek oraz  
8 chłopców.   
I Komunię św. po raz pierwszy otrzymają: 

 
1. Boroń Mikołaj 
2. Fórmanowski Kacper 
3. Handke Martyna 
4. Mania Patrycja 
5. Cichoszewski Nicolas 
6. Klonowski Dominik 
7. Krawczyk Weronika 
8. Mejza Weronika 
9. Drobnik Gabriela 
10. Głowacka Martyna 

11. Kaczmarek Maria 
12. Kot Zuzanna 
13. Grycz Agata 
14. Kulas Wiktoria 
15. Lipowa Zuzanna 
16. Łeszyk Kacper 
17. Pludra Kacper 
18. Ratajczak Jakub 
19. Stryczyński Marcin 
 

I Komunia święta – Krzycko Małe 
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Hasło z krzyŜówki i przesuwanki naleŜy wpisać wraz z imieniem i nazwiskiem na 
kartce, umieścić  w kopercie i wrzucić do umieszczonej na bocznym ołtarzu puszki 
z napisem KRZYśÓWKA. Wśród czytelników, którzy złoŜą prawidłowe 
rozwiązanie do 21 maj 2011 roku rozlosowana zostanie 1 nagroda - 
niespodzianka, Powodzenia! 

Ustaw jajeczka w odpowiedniej kolejności  
i przeczytaj dwuwyrazowe rozwiązanie 

                             

                             

 
        1          

   2             

       3           

     4            

5        
       

       6           

KRZYśÓWKA 

1. Wiosenne święta 
2. Mają Ŝółte lub czerwone kielichy 
3. śółte wiosenne kwiaty  

4. Kolorowe na Wielkanoc 
5. Wracają do nas na wiosnę 
6. Niedziela rozpoczynająca Wielki Tydzień 


