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Coraz bliżej do 22 ma-
ja – do chwili, kiedy 

po 10 latach znów spot-
kamy się na Kaplicówce, 
pod papieskim krzyżem, 
wspominając Jana Pa-
wła II i dziękując Bogu 
za niego. Dziś publiku-
jemy szczegóły progra-
mu obchodów diecezjal-
nych, a także uroczy-
stości zorganizowanych 
w miastach, które od-
wiedził Papież. One po-
mogą nam znaleźć się  
bliżej Ojca Świętego Jana 
Pawła II, bliżej prawdy, 
bliżej Boga...                 
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Z RZYMU NA KAPLICÓW-
KĘ. W poniedziałek nadeszła 
z Rzymu wiadomość, że w ju-
bileuszowych obchodach 10. 
rocznicy pielgrzymki Jana Pa-
wła II do naszej diecezji wezmą 
udział goście z najbliższego 

otoczenia Papieża. Eucharystii 
na Kaplicówce będzie przewod-
niczył arcybiskup Stanisław Dzi-
wisz, przybędzie także kard. 
Crescenzio Sepe – prefekt Kon- 
gregacji do spraw Ewangeliza-
cji Narodów. 

AR
TU

R 
KA

SP
RZ

YK
O

W
SK

I

W sobotę 7 maja w katedrze pw. św. 
Mikołaja szesnastu kleryków przy-

jęło z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego 
święcenia diakonatu. Wraz z Księdzem 
Biskupem Mszę św. sprawował wicerek-
tor Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej ks. dr Andrzej 
Mojżeszko oraz proboszczowie parafii, 
z których pochodzą nowi diakoni. „Oby 
ta posługa Kościołowi i bliźnim, do któ-
rej zostajecie posłani, nigdy was nie zmę-
czyła, oby umacniała was i dawała ra-
dość” – powiedział biskup Rakoczy przed 

udzieleniem święceń diako-
natu. Na zakończenie uro-
czystości nowo wyświęceni 
diakoni przekazali Księdzu 
Biskupowi podziękowania 
i stułę z herbem bł. Jana 
XXIII, rocznikowego patro-
na nowych diakonów. 

Diakoni 
z biskupem 
Tadeuszem 
Rakoczym 
i ks. rektorem 
Andrzejem 
Mojżeszką

Wszystkim, którzy poproszą ją  
o wstawiennictwo, obiecała zsyłać 
z nieba deszcz róż. Deszczem 
płatków kwiatów witano ją  
w Żywcu, Trzebini, Bielsku-Białej, 
Kętach, Oświęcimiu i Skoczowie.

Jak powiedział Jan Paweł 
II, przesłanie jej „małej dro-
gi” jest skierowane zwłasz-
cza do ludzi młodych. Dlate-
go też specjalne spotkanie 
św. Teresy z młodzieżą ca-
łej diecezji przygotowali w 
Oświęcimiu księża salezjanie. 
7 maja przybyło na nie po-
nad tysiąc ubranych na bia-
ło chłopców i dziewcząt. Na 
placu św. Jacka relikwie przy-
witano śpiewem i… tańcem: 
wykonały go dziewczęta w 
bieli. Następnie w procesji 
przemierzającej ulice miasta 
relikwie przeprowadzono do 
kościoła NMP Wspomożenia 
Wiernych. Terezjańskie świę-

to młodych zakończył kon-
cert zespołu Chili My.

Relacja z peregrynacji re-
likwii – w następnym nume-
rze.

UR, JMP

Relikwie św. Teresy wśród nas

Oczekiwanie  
na deszcz róż

Taniec z różami podczas spotkania 
młodzieży ze św. Teresą  
w Oświęcimiu
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Jaworze wspomina

Gość w dom...
Taki tytuł nosi WIECZÓR POE-

ZJI I MUZYKI, na który w nie-
dzielę 15 maja o godz. 18.00 
do jaworzańskiej świątyni pw. 
Opatrzności Bożej zapraszają: 
Gmina i Parafia Opatrzności Bożej 
w Jaworzu. Koncert poświęco-
ny będzie pamięci Ojca Świętego 
Jana Pawła II – Wielkiego – z 
okazji 10. rocznicy jego wizy-
ty w Skoczowie. W programie 
znajdą się m.in. poezje Krystyny 
Gutan i kompozycje Gounoda, 
Mozarta, Moniuszki, Haendla 
i Beethovena – w wykonaniu 
Barbary Bałdy i Bogdana Desonia 
– śpiew, Krystyny Musiał – for-
tepian, Cyriakusa Alpermanna – 
wiolonczela, Wojciecha Musiała 
– skrzypce i Krystyny Gutan – re-
cytacje i prowadzenie.  MB

Z ostatniej chwili
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SKOCZÓW. W niedzielę 15 
maja na dziedzińcu kościoła 
pw. Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, a w ciągu całego tygo-
dnia do 22 maja – we wnętrzu 
świątyni – można będzie oglą-
dać przygotowaną z okazji 10. 
rocznicy pobytu Jana Pawła II 
w Skoczowie wystawę „Msza 
Święta na Kaplicówce w obiek-
tywie fotograficznym Zenona 

Golika”. Na zdjęciach utrwalo-
ny został zarówno przebieg tej 
historycznej modlitwy, ale tak-
że spotkanie przedstawicieli 
Skoczowa z Ojcem Świętym 
podczas zaproszenia do tej wi-
zyty, jak również udział sko-
czowskiej delegacji w nie-
dawnych uroczystościach po-
grzebowych Ojca Świętego w 
Rzymie.

Kaplicówka na zdjęciach

Na Kaplicówce w maju 1995 roku...
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BIELSKO-BIAŁA. 18 kwiet-
nia Instytut Teologiczny im. 
św. Jana Kantego świętował 
uroczystość nadania imienia 
Małgorzaty Galm lektorium ist-
niejącemu przy uczelnianej bi-
bliotece. Zmarła w ubiegłym 

roku Małgorzata Galm była 
współorganizatorką placówki. 
To jej staraniom, oddanej pra-
cy i poświęceniu biblioteka za-
wdzięcza dzisiejszy kształt i 
funkcjonowanie. Uroczystości 
poprzedziła Msza święta.

Dzień chorych 
w Hałcnowie
SANKTUARIUM MB BO-
LESNEJ. W poniedziałek 16 
maja odbędzie się tu corocz-
ne spotkanie chorych. Święto 
NMP Matki Kościoła jest od lat 
okazją do modlitewnych spot-
kań chorych i osób starszych 
w sanktuarium MB Bolesnej 
w Bielsku-Białej Hałcnowie. 
Uczestnicy spotkania zaczną 
gromadzić się w sanktuarium 
około 14.00. Tutaj będą już 
na nich czekać kapłani pełnią-
cy posługę w konfesjonale. O 
14.30 rozpocznie się Msza św., 
a Eucharystię zakończy od daw-
na kultywowany przy tej okazji 
obrzęd: chorzy ustawią się w 
szpalerze i każdy z nich otrzy-
ma osobiste błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem 
– na podobieństwo tego, ja-
kie pielgrzymi otrzymują w 
Lourdes. Hałcnowskie pielgrzy-
mowanie chorych i starszych 
zakończy spotkanie przy stole 
i skromny poczęstunek.

Koncert 
dla 
Papieża
BIELSKO-BIAŁA. W ramach 
odbywającego się w maju III 
Festiwalu Muzyki A.Vivaldiego 
22 maja o godz.15.30 w kate-
drze pw. św.Mikołaja organiza-
torzy Festiwalu wraz z parafią 
św. Mikołaja zapraszają na kon-
cert, zorganizowany z okazji 10. 
rocznicy pobytu Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Bielsku-Białej. 
W programie znajdą się m.in. 
„La Passione di Gesu Signor 
nostro” A. Caldara, „Salve 
Regina” G.B. Pergolesiego, kon-
certy A.Vivaldiego, „Kantata 
z dzwonkiem” J. S. Bacha, a 
wystąpią: Agata Kobierska 
(alt) oraz Zespół Barokowy 
im.Telemanna: Piotr Sadowski, 
Izabela Jamróz – skrzyp-
ce, Marcin Stanclik – altów-
ka, Maria Mikuła – wioloncze-
la, Renata Sadowska – organy, 
Janusz Legoń – słowo o muzy-
ce. Wstęp wolny!

W INTENCJI OJCZYZNY. 
We wtorek 3 maja we wszyst-
kich kościołach diecezji odbyły 
się uroczystości z okazji koś-
cielnego i narodowego święta. 
Mszy św. w intencji Ojczyzny 
w katedrze pw. św. Mikołaja 
przewodniczył biskup Tadeusz 
Rakoczy. „Poprzez przeżywa-
nie treści tego bogatego i tak 
polskiego święta, w którym ta-
jemnica Boga żywego splata 
się z naszą historią, poprzez 
refleksję i modlitwę pragniemy 
odpowiedzialnie podjąć nurt 
naszej historii i współczes-

ne wydarzenia, które przeży-
wamy” – powiedział biskup 
Rakoczy, witając wszystkich 
zebranych w świątyni. W spo-
sób szczególny wyróżnił kom-
batantów, którzy stanęli wo-
kół ołtarza ze sztandarami. 
W homilii Ksiądz Biskup przy-
pomniał słowa Ojca Świętego 
Jana Pawła II, wypowiedzia-
ne na Kaplicówce 22 maja 
1995 r. Do papieskiej wizyty w 
Skoczowie nawiązał też obec-
ny w bielskiej katedrze biskup 
Paweł Anweiler, wyrażając ra-
dość z tej wspólnej modlitwy.

Trzeciomajowa refleksja

W uroczystościach uczestniczyła orkiestra i kompania honorowa bielskiej 
jednostki komandosów
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Księża i strażacy
GILOWICE. 2 maja odbył się 
mecz piłki nożnej między druży-
ną złożoną z księży i reprezenta-
cją miejscowej OSP. Mecz stał na 
wysokim poziomie i obfitował w 
nagradzane przez publiczność ak-

cje. Po zaciętej walce strażacy wy-
nikiem 6:5 pokonali drużynę księ-
ży i stanowiący główną nagrodę 
puchar przechodni trafił do remi-
zy OSP. Księża zapowiedzieli re-
wanż za rok.

Pamięci Małgorzaty Galm

Spotkanie zakończyła wspólna pamiątkowa fotografia
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W parafiach i w diecezji

Jubileusz papieskiej pielgrzymki
W niedzielę 15 maja w parafiach naszej 
diecezji odbędą się uroczystości dziękczynienia 
za dar pontyfikatu i pielgrzymki Jana Pawła II. 
W tym dniu sprawowane będą uroczyste Msze 
św. i inne nabożeństwa, odbędą się spotkania 
naukowe i programy artystyczne, mające na 
celu przybliżenie papieskiego nauczania. 

Za tydzień, w sobotę 21 i 22 maja 
br., odbędą się natomiast jubileuszowe 
uroczystości diecezjalne. Zapraszając 
do udziału w nich, biskup Tadeusz Ra- 
koczy podkreślał, że udział w tych 
uroczystościach jest formą wyra- 
żenia wdzięczności za łaskę niezwy- 
kłego pontyfikatu, za dar jego obec-
ności wśród nas oraz kanonizację Jana 
Sarkandra.

Program diecezjalnych 
dziękczynnych uroczystości 
jubileuszowych
21 MAJA 2005 
Godz. 9.00 – kościół pw. NSPJ w Bielsku- 
-Białej – MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA
Godz. 11.00 – Bielskie Centrum Kultury – 
SESJA NAUKOWA o nauczaniu Jana Pawła II, 
w której referaty wygłoszą: ks. prof. dr 
hab. Paweł Góralczyk SAC – „Człowiek 
drogą Kościoła”. Myśli Jana Pawła II; 
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek MIC – 
„Czas próby polskich sumień trwa”; o. 
prof. Jacek Salij OP – „Stat Crux dum vol-
vitur orbis”; 
Otwarcie wystawy fotograficznej dokumen-
tującej pielgrzymkę.
Godz. 18.00 – kościół św. Maksymilia-
na w Aleksandrowicach – JUBILEUSZO-

WY KONCERT z udziałem zespołów folk-
lorystycznych, Edyty Geppert i Stani-
sława Soyki. Koncert prowadzi Iwona 
Schymalla
Godz. 20.00 – Droga Krzyżowa z konkatedry 
w Żywcu na Grojec – do krzyża papieskiego.
22 MAJA 2005  
Godz. 8.30 – kościół ewangelicko-augs-
burski Świętej Trójcy w Skoczowie – NABO-
ŻEŃSTWO EKUMENICZNE 
Godz. 9.00 – Kaplicówka – nabożeństwo 
Słowa Bożego dla młodzieży 
Godz.  10.30 – Procesja na Kaplicówkę z koś-
cioła pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie 
Godz.  11.00 – MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA NA KA-
PLICÓWCE z poświęceniem monumentu ufun-
dowanego w miejscu polowego ołtarza pa-
pieskiego
Godz. 18.00 – Msza św. dziękczynna w kon-
katedrze w Żywcu oraz koncert. 

Wystawa filatelistyczna

Wielkie rocznice – Pamiętamy!
Pod takim hasłem 18 maja o godz. 
11.00 w Książnicy Beskidzkiej otwarta 
zostanie Krajowa Wystawa Filatelistyczna 
przygotowana dla uczczenia przypadającej 
tego dnia 85. rocznicy urodzin Papieża 
Jana Pawła II oraz zbliżającej się 10. 
rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego na 
Podbeskidzie. 

Wystawę  poprzedzi 
Msza św. sprawowana w 
intencji Jana Pawła II w 
katedrze pw. św. Miko-
łaja o godz. 9.00. Swoim 
patronatem wystawę ob-
jęli: biskup Tadeusz Ra-
koczy i prezydent miasta 
Jacek Krywult. Ekspono-
wane będą zbiory filate-
listyczne o tematyce pa-
pieskiej i religijnej. Od 
godz. 11.30 uruchomio-
ne zostanie stoisko pocz-
towe, na którym moż-
na będzie zaopatrzyć się 
w specjalnie na tę oka-
zję opracowane wydaw-
nictwa filatelistyczne: zestawy kart ko-
respondencyjnych i kopert ze zdjęciami 
z pobytu Ojca Świętego na naszej zie-
mi, trasą podróży, a także z cytatami z 
papieskiej homilii i przemówień wygło-
szonych w Skoczowie, Bielsku-Białej i 

Żywcu. Na wielu z nich znajdzie się na-
pis: „Pamiętamy!”.

Ponadto 18 maja staraniem Poczty 
Polskiej uruchomiona zostanie papie-
ska poczta samolotowa z Bielska-Białej 
do Krakowa i z Krakowa do Bielska-Bia-
łej – z okolicznościowym datownikiem i 
wielobarwnymi nalepkami przedstawia-

jącymi Ojca Świętego oraz 
świątynie z obu miast i 
Rzymu. 

Z kolei 21 maja „Szla-
kiem Jana Pawła II” na 
trasę  Skoczów–Bielsko- 
-Biała–Żywiec  wyruszy 
poczta samochodowa, a 
przesyłki ostemplowane 
będą okolicznościowym 
datownikiem zaprojekto-
wanym przez Anetę Mach 
i Stefana Gonciarczyka.

Serce za serce

Po otwarciu wystawy 
filatelistycznej – o godz. 
11.00 – odbędzie się też 

ogłoszenie wyników konkursu „Ser-
ce za serce”, zorganizowanego przez 
Książnicę Beskidzką i Instytut Teolo-
giczny im. św. Jana Kantego. Organiza-
torzy zapraszają wszystkich uczestni-
ków do Książnicy Beskidzkiej. Nagrody 

laureatom wręczy biskup Tadeusz Ra-
koczy, który sprawował też nad kon-
kursem patronat. 

TM

Okolicznościowe wydawnictwa filatelistyczne 
można będzie nabywać w urzędach pocztowych 
Bielska-Białej (Poczta Główna) oraz Skoczowa  
i Żywca



Biskup Tadeusz Rakoczy  
przed 10 laty w imieniu diecezji 

bielsko-żywieckiej zaprosił 
Ojca Świętego Jana Pawła II  

do odwiedzenia miejsca narodzin 
naszego rodaka ze Skoczowa,  

św. Jana Sarkandra. W ubiegłym 
roku zaprosił nas także do powrotu 

do tamtych przeżyć i ponownego 
sięgnięcia do wypowiedzianych 

wówczas słów Papieża – by owocem 
tamtej wspólnej modlitwy stała się 

aktualna odnowa naszego życia.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL: Pielgrzymka Jana Pa-
wła II do naszej diecezji była wielkim 
darem dla nas. Czy Ksiądz Biskup, zna-
jąc bliżej Ojca Świętego jako wieloletni 
współpracownik w Watykanie, może oce-
nić, jakie miała znaczenie dla niego?

BISKUP TADEUSZ RAKOCZY: – Każda piel-
grzymka Ojca Świętego miała swoje kon-
kretne uwarunkowania. Wynikały one z 
aktualnych okoliczności, wiec można po-
wiedzieć, że to historia przygotowywała 
te sprawy, a on – człowiek Boży – na ta-
kie wezwania odpowiadał. Tak było od 
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny. Dla-
tego też przyjął serdeczne zaproszenie, 
by w chwili, gdy syn ziemi cieszyńskiej, 
błogosławiony Jan Sarkander, zostanie 
wyniesiony w Ołomuńcu na ołtarze, sięg-
nąć do korzeni, a więc przybyć tam, skąd 
wyszedł Święty, który w ówczesnej Euro-
pie stał się świadkiem Chrystusa i umarł 
za to, co głosił całym swym życiem.

Przy okazji wizyty w 1995 r. przeko-
naliśmy się też, jak bardzo droga jest Oj-
cu Świętemu ta beskidzka ziemia. Daw-
niej nie wypowiadał się zbyt często na 

temat osobistych przeżyć, tym razem 
jednak wielokrotnie nawiązywał do fak-
tu, że z tej ziemi wyrosły też korzenie je-
go własnej rodziny, wspominał miejsca i 
ludzi, których zapamiętał także ze swej 
posługi jako metropolita krakowski.

Z pewnością zapamiętał parafię na Zło-
tych Łanach...

– Jeszcze w trakcie przygotowań do 
pielgrzymki wspominał, że była to ostat-
nia parafia, którą jako arcybiskup kra-
kowski wizytował w 1978 r., tuż przed 
wyborem na Stolicę Piotrową. Ks. Dzi-
wisz stwierdził, że spali wtedy u sióstr 
na Żywieckiej. Na to Ojciec Święty obru-
szył się: „Skądże! Nie pamiętasz kanapy 
u ks. Sanaka?”. Kiedy w czasie podróży 
22 maja usłyszał, że mijamy właśnie Zło-
te Łany, powiedział: „ Jedźmy tam!” Nie-
stety, szczegółowo ustalona trasa prze-
jazdu nie pozwoliła na takie odstęp-
stwo. Ale było to jego wielkie pragnie-
nie… Podczas pobytu w Bielsku-Białej, 
choć nie było zaplanowanego spotkania 
z biskupami, bardzo chciał z nimi poroz-
mawiać i ubolewał, że nie udało się te-
go zrealizować. Te spontaniczne, żywio-
łowe odruchy świadczą, jak bardzo czuł 
się u siebie. 

Podczas tej pielgrzymki padły słowa waż-
ne nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich 
Polaków.

– Dokonywał się wtedy głęboki prze-
łom w Polsce. Z jednej strony przebiega-
ło odradzanie się Polski w duchu, w ja-
kim widziały naszą ojczyznę najbardziej 
dojrzałe środowiska „Solidarności”. Z 
drugiej strony obserwowaliśmy kurczo-
we chwytanie i odzyskiwanie utraconych 
wpływów lewicy, i to tej, co do której 
mamy uzasadnione zastrzeżenia. Ojciec 
Święty żył Polską, wiedział, co się dzie-
je i przeżywał to mocno. To był ten drugi 
powód, dla którego chciał posiać to ziar-
no, które wtedy wydało na pierwszy rzut 
oka dość nikłe owoce, ale zakorzeniło 
się, także na skutek tego, że ze strony 
niektórych przedstawicieli tego obozu 
pojawiły się polemiki przeciwko Papie-
żowi. Ta pielgrzymka nie znalazła takie-
go rozgłosu jak inne. Poruszane przez 

Ojca Świętego kwestie były drażliwe, a 
nie było wtedy tej atmosfery, w której 
dziś mówi się o Papieżu i jego naucza-
niu. Gdyby to ziarno było przyjęte wtedy 
– tak jak jest to możliwe dzisiaj – to by-
libyśmy dzisiaj dużo dalej w rozwoju do-
bra, budowaniu społeczeństwa i ustroju, 
w pogłębianiu naszej wiary.

Poznaliśmy wtedy z bliska nowy wizeru-
nek Papieża – cierpiącego...

– Była to chyba pierwsza podróż Oj-
ca Świętego z laską w ręce, po poważ-
nym pogorszeniu się stanu zdrowia. Wte-
dy ta laska była już znakiem, który zaczy-
namy teraz rozumieć. Niosła przesłanie, 
które dziś jest dla nas coraz bardziej czy-
telne. Osoby odpowiedzialne za podró-
że Ojca Świętego mocno ograniczały wy-
magające wysiłku punkty programu. Cho-
dziło o to, by robił tylko to, co konieczne, 
by oszczędzić mu trudu i cierpienia, zwią-

G O Ś Ć  B I E L S K O - Ż Y W I E C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
15

 m
aja

 2
00

5

IV

Powrót do korzeni, i do Jana Pawła II

Tu wzrasta ziarno...

AR
TU

RO
 M

AR
I



zanego z poruszaniem 
się. Sam Ojciec Święty 
niechętnie godził się na 
te ograniczenia. Zdarzy-
ło się tak, że skreślono 
wstąpienie Ojca Święte-
go do jednego z kościo-
łów, obok którego przechodził. Pamiętam 
rozmowy na ten temat. Mówiłem, zna-
jąc Ojca Świętego: „Wyobrażasz sobie, 
że pójdzie tędy i nie wstąpi do kościo-
ła?”. I tak rzeczywiście zrobił, choć usta-
lony wcześniej program tego nie przewi-
dywał... Spełniły się wszystkie moje na-
dzieje, nawet te niewypowiedziane czy 
nieujęte w ustalonym programie papie-
skiej pielgrzymki.

Darem były dla nas słowa i modlitwa, ale 
i sama obecność Jana Pawła II.

– Istotny aspekt, na który warto tu 
zwrócić uwagę, to ten, że tajemnica Bo-

ga zakorzenia się także poprzez Jana Pa-
wła II, dzięki Kościołowi, któremu prze-
wodniczył przez tyle lat. Układając plan 
obchodów jubileuszowych, pomyślałem: 
jeżeli będzie w jakim takim zdrowiu, bę-
dę prosił Ojca Świętego o zgodę na uru-
chomienie telewizyjnego przekazu, by-
śmy za jego pośrednictwem spotkali się 
znowu, odnowili to ziarno, które zasiał 
w naszych sercach, a przede wszystkim 
popatrzyli na niego. 

Tego ekranu nie będzie. Będzie fo-
tografia, być może będzie jego sutan-
na, która przypominała nam przez tyle 
lat jego osobę. Będzie to skuteczniejsze 
od daru słów. Myślę, że będzie bardziej 
obecny dla nas. 

Ta obecność jest tajemnicą coraz bliższą 
nam właśnie dzięki Ojcu Świętemu...

– To jest także piękne, że jest obec-
ny w tajemnicy Świętych obcowania, i że 
ta tajemnica została przyjęta, bo środki 
społecznego przekazu, a nawet ludzie, 
którzy nie są z Kościoła, mówią dziś o 
Kościele nie tylko kategoriami laickimi, 
ale także językiem tajemnicy. Do tego 
skłoniło odchodzenie Jana Pawła II. 

To zjawisko stało się tak wymowne, 
że obok niego nie mogą przejść obojęt-
nie i wyznawcy innych religii, i głębo-
ko wierzący katolicy i inni chrześcijanie 
i całe wspólnoty ludzkie – nie mówiąc o 
tych przeżyciach, które my sami możemy 
poświadczyć. Przełom, który się doko-
nał, już pozostanie, a ludzie, którzy zde-
cydowali, że muszą zrobić nad wieloma 
rzeczami refleksję w swoim życiu – to 
już jest konkretny owoc postępu w do-
brym, owoc refleksji. W tym duchu także 
sięgamy w przeszłość, w to ziarno, któ-
re na tej ziemi zostało posiane dla dobra 
Polski, dla dobra Europy – bo przecież 
sumienie to jest to, co świadczy o czło-
wieku i przywołuje go do tego, żeby był 
człowiekiem... 

Wieczorem 2 kwietnia, kiedy Ojciec 
Święty umierał, w telewizji nadawana 
była właśnie relacja z pielgrzymki do 
Skoczowa i z podróży do Żywca. Frag-
menty homilii z Kaplicówki, fragmen-
ty przemówienia z Żywca i widok heli-
koptera, którym Ojciec Święty wracał do 
Czech. Przełączyłem program na włoski, 

gdzie właśnie podano wiadomość, że Oj-
ciec Święty zmarł. Tak na ekranie telewi-
zora pożegnanie na naszej ziemi połą-
czyło się z pożegnaniem odchodzącego 
do domu Ojca.

To okno, o którym tak pięknie powie-
dział następca Jana Pawła II – ono teraz 
otworzy się nad Kaplicówką, nad całą zie-
mią beskidzką, a przede wszystkim otwo-
rzy się jako perspektywa serc naszych, su-
mień i życia indywidualnego, kościelne-
go, społecznego i politycznego.

W czym upatruje Ksiądz Biskup sens na-
szego jubileuszowego powrotu na Kapli-
cówkę?

– Wiemy o tym, że Bóg istnieje, ale 
na różnych etapach życia na różny spo-
sób jawi się nam ta sama prawda. Cza-
sem doświadczamy czegoś intelektual-
nie, a czasem – egzystencjalnie. W róż-
nych okolicznościach życiowych te sa-
me zwroty modlitwy do Boga znaczą dla 
nas coś innego. Na Kaplicówce Ojciec 
Święty przypomniał dobrze znaną naukę 
Kościoła, a jednak była w niej nowość,  
której nie da się zwerbalizować, całkowi-
cie wypowiedzieć. On miał tę zdolność, 
by ze skarbca Bożej prawdy wydoby-
wać nowe wartości – także dzięki osobi- 
stym talentom, barwie głosu czy zdol-
nościom poetyckim, ale przede wszyst-
kim dzięki żywemu kontaktowi z Bo-
giem. Tak samo nasze egzystencjalne 
doświadczenia pomagają nam na nowo 
spojrzeć na pozostawiony przez Boga 
drogowskaz w postaci Przykazań, praw-
dy o sumieniu. 

Dzisiaj ta sama prawda jawi się ina-
czej, głębiej. Człowiek w nieskończo-
ności swego serca staje wobec nieskoń-
czonej prawdy Bożej i nie trzeba czasem 
werbalizować wszystkiego, tylko nawią-
zać do tego, co przeżywamy po śmierci 
Jana Pawła II, aby skorzystać z tej łaski. 
Właśnie to nasze przeżycie, związane z 
tym 10-leciem, poprzez które pragniemy 
na nowo podjąć to ziarno, które było za-
siane wtedy, ale także całą naukę Ewan-
gelii – tak widzę wielkie znaczenie tego 
jubileuszu. Ogromnie cieszę się, że będą 
wtedy z nami współpracownicy Papieża: 
abp Stanisław Dziwisz i kard. Crescenzio 
Sepe – goście z Rzymu.  
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Biskup  
Tadeusz Rakoczy  

wita  
Ojca Świętego  
na Kaplicówce
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Z Janem Pawłem II w Żywcu

XI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
„Naród istnieje »z kultury« 
i »dla kultury«” – te słowa 
Jana Pawła II stały się mottem 
XI Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej w Żywcu, 
którego program 
wpisuje się w obchody 
jubileuszu 10-lecia 
pobytu Jana Pawła II 
w tym mieście, przygotowane 
przy udziale władz miejskich, 
KIK-u oraz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Żywieckiej 
i trwające cały 
najbliższy tydzień.

Poniedziałek 16 maja
GODZ. 15.00 – otwarcie wysta-
wy pt. „Papież w otoczeniu 
obrazów Matki Bożej”; koncert 
„Ulubione pieśni Papieża” – To-
warzystwo Miłośników Ziemi 
Żywieckiej;
GODZ. 18.00 – konkatedra – 
Msza św.;
GODZ. 19.00 – Aula Domu Ka-
tolickiego – panel dyskusyj-

ny „Wyjątkowość pontyfikatu 
Jana Pawła II”; Katarzyna Ko-
lenda-Zaleska – dziennikarka 
TVN, Grzegorz Polak – dzien-
nikarz katolicki, redaktor na-
czelny „Encyklopedii Jana Pa-
wła II”, Janusz Poniewierski 
– redaktor w wydawnictwie 
„Znak”, autor książki „Ponty-
fikat”.

Wtorek 17 maja

GODZ. 19.00 – Aula Domu Ka-
tolickiego – „Spuścizna pa-
pieskiego przesłania” – Jan 
Paweł II w teologii, relacjach 
międzyludzkich oraz kultu-
rze, debata z udziałem: księ-
dza profesora Piotra Mazur-
kiewicza – Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskie-
go, księdza profesora Micha-
ła Czajkowskiego – Uniwer-
sytet Szczeciński, Krzysztofa 
Zanussiego – reżysera.

Środa 18 maja

GODZ. 12.00 – Miejskie Cen-
trum Kultury – spektakl o Oj-
cu Świętym pt. „Tu serce zo-
stawił” przygotowany przez 
Gimnazjum nr 1;

– rozstrzygnięcie konkursu li-
terackiego pt. „Moje spotkanie 
z Janem Pawłem II – na pod-
stawie książki o Ojcu Świętym, 
relacji telewizyjnej, audiencji 
czy pielgrzymki”, ogłoszonego 
przez Żywiecką Bibliotekę Sa-
morządową;
– otwarcie wystawy „Święci w 
krajobrazie”;
GODZ. 17.00 – Teren między 
Zamkami – koncert ewange-
lizacyjny „Ojcu Świętemu na 
urodziny” – zespół Chili My 
– prowadzenie Marcin Jaki-
mowicz.

Czwartek 19 maja

GODZ. 19.00 – Aula Domu Kato-
lickiego – debata „Czy książka 
ma swoją przyszłość?”, udział 
biorą: Henryk Woźniakowski – 
redaktor wydawnictwa „Znak”, 
Ewa Kosińska – psycholog, ks. 
Marek Otolski – prezes Sto-
warzyszenia Wydawców Kato-
lickich;

Promocja książek papieża 
Jana Pawła II „Pamięć i tożsa-
mość”, Janusza Poniewierskie-
go „Pontyfikat”, biskupa Ta-
deusza Pieronka „Kościół bez 
znieczulenia”.

Piątek 20 maja

GODZ. 16.30 – Aula Domu Ka-
tolickiego – promocja książek 
ks. Jana Twardowskiego po-
wstałych w scenerii ludowej 
Żywiecczyzny – prowadzenie 
dr Aleksandra Iwanowska;
GODZ. 19.00 – Aula Domu Ka-
tolickiego – spotkanie z o. Jo-
achimem Badenim OP; promo-
cja książki „Autobiografia. Z oj-
cem Joachimem Badenim roz-
mawiają Artur Sporniak i Jan 
Strzałka”.

Sobota 21 maja

GODZ. 19.00 – Droga Krzyżowa 
do krzyża papieskiego na Ma-
łym Grojcu – wyjście spod am-
fiteatru.

Niedziela 22 maja

GODZ. 16.00 – Stary Zamek w 
Żywcu – uroczysta sesja Rady 
Miejskiej w Żywcu;
GODZ. 17.00 – Rynek – czuwa-
nie modlitewne młodzieży;
GODZ. 18.00 – Rynek – uro-
czysta Msza św. oraz koncert 
chórów i zespołów regional-
nych.  

Papieski pomnik

Pamiątka spotkania
Pod dzwonnicą na rynku 
w Żywcu, a więc dokładnie 
w miejscu, w którym dziesięć lat 
temu Ojciec Święty Jan Paweł II 
spotkał się z mieszkańcami 
miasta, miesiąc temu po- 
stawiono  kamienną  figurę 
Papieża.

To dar jednego z mieszkań-
ców miasta i kolejna pamiąt-
ka związana w Żywcu z ponty-
fikatem Jana Pawła II i jego wi-
zytą w tym mieście. Na szczy-
cie Grojca króluje nad mia-
stem metalowy krzyż, który 
w dzień wizyty Ojca Świętego 
stał w centrum Żywca. Nieco 
mniej znana jest inna pamiąt-

ka papieskich odwiedzin – ka-
mień węgielny nowego mostu, 
poświęcony przez Ojca Świę-
tego. Znajduje się on pośrod-
ku ronda przy tym moście. Pa-
pieską wizytę upamiętnia też 
okazała tablica, umieszczona 
na dzwonnicy przy żywieckim 
rynku.

„Tuż po śmierci Ojca Świę-
tego w katedrze i na rynku gro-
madziły się na modlitwie tłumy 
mieszkańców miasta. Wtedy 
skontaktował się ze mną bur-
mistrz Żywca, Antoni Szlagor, 
proponując postawienie pod 
dzwonnicą papieskiego pomni-
ka” – opowiada ks. infułat Wła-
dysław Fidelus. W niedzielę 3 

kwietnia pomnik stał już pod 
dzwonnicą!

Kamienna rzeźba Ojca 
Świętego w Jubileuszowym 
Roku 2000 została ufundowa-
na przez jednego z mieszkań-
ców Żywca, który zaraz po 
śmierci Ojca Świętego zapro-
ponował przekazanie figury 
miastu i tak już dobę po odej-
ściu Jana Pawła II do domu Oj-
ca w Żywcu stanął pomnik, 
upamiętniający jego pontyfi-
kat i niezapomnianą wizytę na 
żywieckiej ziemi. Oficjalne od-
słonięcie monumentu wpisane 
zostało w program uroczysto-
ści dziesięciolecia papieskich 
odwiedzin.  AK

Papieski pomnik stanął
na żywieckim rynku
dzień po śmierci Ojca Świętego
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X Jubileuszowy Ekumeniczny 
Festiwal Panorama Sztuki 
Chrześcijańskiej „Musica Sacra” 
odbędzie się w Skoczowie 
od 15 do 22 maja i tradycyjnie 
już poprzedzi samą rocznicę 
pobytu papieża Jana Pawła II 
w tym mieście. Od początku 
festiwal organizowany jest 
dla upamiętnienia tego dnia.

Tegorocznemu festiwalowi to-
warzyszy również wystawa zdjęć 
w Muzeum Sarkandrowskim, za-
tytułowana: „ Od zaproszenia do 
pożegnania Jana Pawła II”. Podsu-
mowuje ona 10-lecie działalności 
Stowarzyszenia Panorama Sztuki 
Chrześcijańskiej „Musica Sacra”, 
które jest organizatorem tych eku-
menicznych festiwali. „Planowali-
śmy taki powrót do wspomnień, 
a teraz, po odejściu 
papieża Jana Pawła II, 
jest to zarazem próba 
podsumowania i utrwa-
lenia zamkniętego już 
rozdziału. Chcemy, aby 
to wszystko, co wiąże 
się z obecnością Jana Pawła II w 
Skoczowie pozostało w naszej 
pamięci i serdecznie zapraszamy 
do wspólnego wspominania” – 
mówi Anna Stefaniak-Bacza, dy-
rektor organizacyjny festiwalu. 

Honorowym patronatem fe-
stiwal objęli: biskup Tadeusz Ra-
koczy, biskup Paweł Anweiler, mi-
nister kultury Waldemar Dąbrow-
ski, marszałek Michał Czarski i 
burmistrz Jerzy Malik.

Program festiwalu 

 NIEDZIELA 15 MAJA, GODZ. 
18.00 – kościół ewangelicki 
Świętej Trójcy w Skoczowie – 
INAUGURACYJNY KONCERT RODZINNY 
– w wykonaniu orkiestry „Mi-
strzowie akordeonu” z Koszyc 
(Słowacja); GODZ. 19.30 – Mu-
zeum Sarkandrowskie w Sko-
czowie – OTWARCIE WYSTAWY RE-
TROSPEKTYWNEJ „...DLA CHWAŁY BO-
GA SAMEGO” –  JAN PAWEŁ II.
 PONIEDZIAŁEK  16  MAJA, GODZ. 
19.00 – kościół katolicki pw. 

Znalezienia Krzyża Świętego 
(Szpitalik) – WIECZÓR POEZJI I MU-
ZYKI w wykonaniu Bronisławy 
Betlej, Urszuli Stefani Korzo-
nek, Anny Mazur, Marii Brody, 
Gertrudy Pisarek, Ligii Gepfert, 
Grażyny Wiei, Beaty Sabath – 
recytacje z towarzyszeniem El-

żbiety Machały – gi-
tara i Sławomira Ma-
chały – gitara.
 WTOREK 17 MAJA, 
GODZ. 19.00 – kościół 
katolicki pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pa-

wła – KONCERT ORGANOWY – w wy-
konaniu prof. Zygmunta Anto-
nika. Podczas koncertu uhono-
rowanie laureatów II między-
szkolnego konkursu dla utalen-
towanej muzycznie młodzieży 
„Mam talent”.
 ŚRODA 18 MAJA, GODZ. 19.00 
– kościół pw. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła – KONCERT MU-
ZYKI CERKIEWNEJ – w wykonaniu 
Zespołu Kameralnego Cerkwi 
Prawosławnej śś. Cyryla i Me-
todego OKTOICH z Wrocławia.
 CZWARTEK  19  MAJA,  GODZ. 
19.00 – kościół pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła – 
„OTO JEST DROGA PIĘKNA...” – 
koncert w wykonaniu zespo-
łu „Turnioki” i chóru „Absol-
went”. Gościnnie wystąpi dzie-
cięcy zespół „Misyjna Jutrzen-
ka” z parafii Piotra i Pawła w 
Skoczowie.
 PIĄTEK 20 MAJA, GODZ. 19.00 
– kościół pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła – „MŁO-
DE HARFISTKI JANOWI PAWŁOWI II” 

koncert w wykonaniu Ewy Ja-
ślar oraz uczennic POSM  w 
Bielsku-Białej: A. Trefon, K. 
Wośkowiak, M. Sandurskiej i 
A. Tokarskiej. Gościnnie: Joan-
na Liberadzka z Warszawy.

 SOBOTA 21 MAJA, GODZ. 19.00 
– kościół pw. Świętych Apo-
stołów Piotra i Pawła – „IN ME-
MORIAM JANA PAWŁA  II” – kon-
cert w wykonaniu Akademi-
ckiego Chóru „Organum”, ze-
społu „Ricercar” z towarzysze-
niem solistów: Elżbiety Towar-
nickiej i Stanisława Ziółkow-
skiego.
 NIEDZIELA 22 MAJA, GODZ. 
20.00 – kościół pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pa-

wła – KONCERT 
FINAŁOWY „ZA-
PAMIĘTAJ, SER-
CE...” w wy-
konaniu Mi-

chała Żebrowskiego – recy-
tacja wierszy  Karola Wojty-
ły, oraz Orkiestry Kameral-
nej Filharmonii im. Janacka z 
Ostrawy. 
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W niedzielę, 17 kwietnia, w Bielsku-Białej 
odbyły się uroczystości, 
związane z 86. rocznicą powstania  
Związku Inwalidów Wojennych. 

Najpierw w kościele garnizonowym pw. 
Trójcy Przenajświętszej odprawiona została 
Msza św. w intencji poległych i zmarłych in-
walidów wojennych. Eucharystii przewod-
niczył  ks. kapelan Mariusz Tołwiński. Dru-
ga część uroczystości odbyła się na Przegib-
ku, gdzie od dziewięciu lat stoi krzyż, ufun-
dowany przez członków bielskiego oddziału 
ZIW. „Upamiętnia on naszych kolegów, któ-
rzy już odeszli – zarówno w czasie wojny, 
jak i po jej zakończeniu – mówi prezes od-
działu, 80-letni Tadeusz Rakszewski. – Ob-
chodzimy uroczyście każdą kolejną roczni-
cę powstania naszego związku, bo następ-
nej okrągłej niewielu z nas doczeka. Oddział 
liczy nieco ponad dwieście osób, a średnia 
wieku znacznie przekracza 80 lat”. 


Członkowie bielskiego Stowarzyszenia 

„Rodzina Katyńska” zadbali, by uczczona zo-
stała pamięć dwudziestu dwóch tysięcy pol-
skich oficerów, zamordowanych 65 lat temu 
w Katyniu, Miednoje, Charkowie i w wielu in-
nych, często do dziś nieznanych miejscach 
kaźni na Nieludzkiej Ziemi, którą Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II nazwał „Golgotą Wschodu”. 
Msza św. w ich intencji odprawiona została 
w niedzielę, 24 kwietnia, w bialskim koście-
le pw. Opatrzności Bożej. Przewodniczył jej 

gospodarz parafii i dziekan bialski ks. pra-
łat Jan Sopicki, a kazanie wygłosił ks. kape-
lan Mariusz Tołwiński. Po zakończeniu Mszy 
św. uczestnicy uroczystości pod tablicami, na 
których wypisane są nazwiska bielskich ofiar 
Katynia, złożyli hołd pomordowanym. 

Podobna uroczystość odbyła się także 
w oświęcimskim kościele pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. Tam także jest 
tablica upamiętniająca pomordowanych na 
Wschodzie mieszkańców ziemi oświęcim-
skiej. Mszy św. w ich intencji przewodni-
czył proboszcz parafii, ks. kan. Jerzy Broń-
ka. Oświęcimskie uroczystości zorganizowa-
ło miejscowe koło Stowarzyszenia Rodzin 
Ofiar Katynia Polski Południowej. AK

Jałmużna wielkopostna zadomowiła się już 
na dobre w parafii śś. Apostołów Szymona 

i Judy w Łodygowicach. W nawiązaniu do 
słów Jana Pawła II z listu o Eucharystii ha-
słem tegorocznego dzieła jałmużny wielko-
postnej stały się słowa z Ewangelii wg św. 
Jana: „Po tym wszyscy poznają, żeście ucz-
niami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali” (13,35).

Jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego 
Postu dzieci pytały katechetów o skarbon-
ki. W tym roku rozdaliśmy ich prawie 400. 
W niektórych klasach skarbonki zabierali 
wszyscy. Potem przez cały okres czterdzie-
stodniowej pokuty trafiały do nich drobne 
pieniążki – niejeden z nich miał rzeczywi-
ście wartość „wdowiego grosza”. W Wiel-
ką Sobotę przy święceniu pokarmów w nie-
jednym koszyczku można było znaleźć skar-
bonkę, która została złożona w kościele do 
specjalnie przygotowanego kosza.

Jałmużna wielkopostna jest wspaniałym 
dziełem nie tylko dlatego, że można pomóc 
dzięki niej potrzebujących dzieciom – choć i 
to jest bardzo ważne. (W tym roku zebrali-
śmy około 40 kg pieniędzy na łączną sumę 
2182,10 zł). Ogromnie ważne jest to, że dzie-
ci uczą się ofiarności, zaczynają rozumieć, 
że i one, dzięki odmawianiu sobie drobnych 
przyjemności, mają swój udział w dziele mi-
łosierdzia. A to najważniejszy owoc – dzie-
cięce serce, w którym rozwija się miłość.

KS. RYSZARD PIĘTKA

W hołdzie poległym i pomordowanym

Modlitewna pamięć
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Po tym wszyscy poznają

W Bielsku-Białej uczczono 65. rocznicę zbrodni 
katyńskiej (na zdjęciu u góry). Krzyż na Przegibku 
upamiętnia poległych i zmarłych inwalidów 
wojennych (powyżej).

Dzięki skarbonkom rozwijają się serca
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