
KRZYŻ NIESIE CZŁOWIEK... 
 
Ten krzyż splata historie cierpienia trzech 

osób. Jana Pawła II, który przytulał się do 
niego w czasie ostatniej Drogi Krzyżowej, Pani 

Janiny 
Trafalskiej, 

przykutej do 
wózka od czasu 
wypadku, oraz 
Pana Jezusa.     .             
Człowiek, który 
wyrzeźbił go w 
swoim warsztacie 
w Bieszczadach, 
nie zrobił tego 
jednak z myślą o 
Janie Pawle II. 
Podarował go  
przykutej do 
wózka żonie 
Janinie.  

 
Nieszczęśliwy wypadek: Jej cierpienie 

zaczęło się nagle 19 lat temu. 29-letnia wtedy 
Janina, mama 6-letniego Sebastiana, chciała 
umyć okno na pierwszym piętrze. Staszek, jej 
mąż, wołał z dołu, że to on je za chwilę 
umyje. Janka była jednak niecierpliwa i sama 
zwinnie wskoczyła na parapet. To, co stało 
się później, trwało krótko jak mgnienie oka. 
Janina nagle straciła równowagę i runęła w 
dół. Uderzając o ziemię, uszkodziła sobie 
kręgosłup. Teraz jeździ na wózku. Przez trzy 
lata ten krucyfiks wisiał przy łóżku nad głową 
Janki. Kobieta przemodliła przed nim wiele 
godzin.  

 
– W tym krucyfiksie, który później trafił do 

Ojca Świętego, jest coś takiego, co mi osobiście 
pomagało się skupić, skoncentrować na 
modlitwie. Pamiętam chwile takiej szczególnej 
modlitwy przed nim – wspomina dzisiaj pani 
Janina. 

 
Na wyrzeźbionym przez pana Stanisława 

krzyżu cierpiący Zbawiciel jest wyciągnięty 
jak struna. Zwłaszcza jego ręce i tors. Tylko 
nogi zwisają bezwładnie, jak nogi człowieka 
na wózku.  

 
Dar dla Papieża: Trzy lata później z 

pielgrzymką do Watykanu wybierali się 
mieszkańcy ich gminy Olszanica. Stanisława 
poproszono, żeby szybko odnowił figurkę, 
którą wójt zamierzał wręczyć Janowi Pawłowi 
II. Na renowację było tylko kilka godzin, bo 
autokar z grupą miał ruszyć po południu tego 
samego dnia. Janina popatrzyła sceptycznie 
na figurkę i powiedziała: – Nie żartuj... To dla 
Ojca Świętego? Weźcie lepiej ten mój krzyż, co 
u mnie na ścianie wisi. Stanisław zdjął więc 
krzyż ze ściany. – Pożegnajmy się i oddajemy 
Ojcu Świętemu – powiedział i ucałował krzyż. 
Po nim ucałowała go Janina. Pielgrzymi z 
gminy Olszanicy mieli wrażenie, że kiedy wójt 
Tadeusz Franczyk wręczał krzyż Trafalskich 
Janowi Pawłowi II, Papież w szczególny 
sposób się w niego wpatrywał. Zostało to 
nawet uwiecznione na zdjęciu.  

Rodzina zastanawiała się czasem, co stało 
się z ich krzyżem, aż nadszedł Wielki Piątek 
2005 roku, osiem dni przed śmiercią Jana 
Pawła II. Papież nie miał już siły, żeby 
pojechać do Koloseum na Drogę Krzyżową. 
Brał w niej jednak udział przez modlitwę, w 
prywatnej kaplicy, w której był też ustawiony 
telewizor. Jednak przed samym Ojcem 
Świętym stał krzyż. Papież przytulił się do 
niego. Arturo Mari powiedział później, że 
zdjęcie, które wtedy zrobił, mogłoby być 
symbolem całego pontyfikatu Jana Pawła II. 

W tej samej chwili syn Janiny, wybierał się 
do kościoła w rodzinnej parafii. Włączył na 
chwilę telewizor.  

– Mamo, czy to nie jest krzyż, który 
wyrzeźbił tata? – zawołał. 

 – Coś ty, takich krzyży są tysiące – 

spokojnie odpowiedziała z kuchni Janka. 
Stanisław, który przybiegł z warsztatu, nie 
miał jednak wątpliwości, że to ten, który 
wyszedł spod jego dłuta. 

Pani Janina przez długie lata nie mogła 
pogodzić się ze swoim kalectwem, nie chciała 
przyjąć krzyża cierpienia. Gdy ujrzała w 
telewizji naszego Wielkiego Papieża, który z 
godnością niesie Krzyż Cierpienia, krzyż 
własnej słabości i niemocy dostąpiła 
ogromnego poruszenia. Odtąd mówi, że czuje 
się jak panna młoda, ponieważ po tylu latach 
od dnia ślubu... mąż nieustannie nosi ją na 
rękach. 

Krzyż dźwigał Papieża: Kard. Dziwisz, 
wspominając Wielki Piątek 2005r., daje 
świadectwo, że Ojciec Św. unieruchomiony 
na swoim wózku nie tylko trzymał krzyż w 
swoich dłoniach, nie tylko tulił i wpatrywał 
się w ten najdroższy wizerunek Chrystusa 
Ukrzyżowanego, ale on był z Chrystusem na 
krzyżu. Ksiądz Kardynał miał też powiedzieć: 
Jan Paweł II trzymał ten krzyż z 
trudnością, dotykał go czołem, ale to nie 
Papież dźwigał krzyż, to krzyż dźwigał 
Papieża. Jeden z kapłanów opisując ten 
krzyż stwierdza: Jest to bardzo szczególny 
krzyż. Figura Chrystusa jest wykonana z 
ogromnym pietyzmem i miłością, oddając 
szczegóły Ukrzyżowanego rzadko spotykane 
na krucyfiksach. Głowa Jezusa jest 
odchylona ku górze, twarz z przymkniętymi 
oczami zwrócona jest ku niebu. Wbite 
gwoździe imitują koronę cierniową 
   Krzyż staje się relikwią: Abp Celestino 
Migliore podczas jednej z homilii zauważył, 
że: „ten krzyż jest naszym krzyżem i stał 
się dla nas relikwią błogosławionego Jana 
Pawła II.” „Ta relikwia dodatkowo mówi, 
czym był krzyż dla Jana Pawła II. Relikwia 
udziela nam wiary i miłości, jaką Jan Paweł II 
miał do Jezusa ukrzyżowanego" – zaznaczył 
nuncjusz apostolski. 

 



PEREGRYNACJA KRZYŻA PAPIESKIEGO 
  

jej motto brzmi: 
 

WITAJ, KRZYŻU, NADZIEJO NASZA 
JEDYNA 

Weź krzyż, obejmij go całym sercem, 
przylgnij bardziej do Chrystusa – to 
peregrynacyjny apel, wypływający z treści 
Roku Wiary. Spotkanie z Chrystusem, który 
umarł dla naszego zbawienia na krzyżu, 
dając świadectwo swojej miłości do Ojca i do 
człowieka, staje się szczególną okazją do 
wyznania wiary. Peregrynacja będzie też 
sposobnością do przebłagania i przeproszenia 
Boga, jak również do zadośćuczynienia za 
profanację krzyża w naszej Ojczyźnie. 
Wędrowanie krzyża papieskiego w Roku 
Wiary to okazja do ożywienia i pogłębienia 
wiary, ożywienia świadomosci wiernych i 
ubogacenia ich życia świadectwem wiary bł. 
Jana Pawła II. 

 
Program peregrynacji Krzyża w parafii 

Smolec 
 
Niedziela 20 października 
 
 - podczas porannych Mszy Św. homilie 
dotyczące peregrynacji będzie głosił ksiądz 
prof. Mariusz Rosik 
  
- godz. 18.00 - powitanie krzyża, procesja i 
uroczysta Msza Św. 
  
- godz. 19.30-21.00 - adoracja indywidualna 
(prezentacje nagrań homilii  Jana Pawła II) 
  
- godz. 21.00 - Apel Jasnogórski oraz Droga 
Krzyżowa prowadzona przez młodzież 
przygotowującą się do bierzmowania 
  
- godz. 22.00 - 23.00 - indywidualna adoracja 
  

Poniedziałek 21 października 
  
- godz. 6.00 - Msza Św. dla osób pracujących 
  
- godz. 6.30 - Godzinki ku czci Niepokalanego 
Poczęcia N. M. P. 
  
- godz. 7.00 – Różaniec śpiewany 
  
- godz. 8.00 - 9.00 - indywidualna adoracja 
  
- godz. 9.00 - Msza Św. dla dzieci szkolnych  
  
- godz. 10.00 - Msza Św. dla osób chorych 
  
- godz. 11.00 - zakończenie uroczystości, 
pożegnanie i przekazanie Krzyża parafii w 
Jaszkotlu. 
 
Uwaga: Prosimy o przyniesienie do 
kościoła własnych krzyży, różańców, 
medalików, ponieważ podczas 
indywidualnej adoracji będzie możliwość 
dotknięcia nimi Krzyża bł. Jana Pawła II. 
 
 
Ojciec Św. Benedykt XVI Rok Wiary nazywa 
„czasem łaski”. Peregrynacja krzyża 
Wielkopiątkowego bł. Jana Pawła II w 
Archidiecezji Wrocławskiej i jego nawiedzenie 
w parafiach staje się szczególnym czasem i 
darem Łaski. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


