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BIELSKO-ŻYWIECKI
Od 100 lat w Czechowicach

N

redaktor wydania

iezwyczajny maj przeżywa w tym roku nasza
diecezja. Trwając na modlitwie z Maryją, spotykamy
się też w wyjątkowy sposób
z postaciami, które kochały Ją szczególnie. Trwamy
na modlitwie ze św. Teresą
z Lisieux przy jej relikwiach
i pamiętamy o Janie Pawle II,
który przed 10 laty był obecny wśród nas, w Beskidach.
„Otwórz drzwi Chrystusowi!”
– wołają do nas, bo tylko On
może dać prawdziwe szczęście. Przekonują o tym także organizatorzy kolejnego
Tygodnia z Ewangelią, który rozpoczyna się w Bielsku-Białej.


ZA

TYDZIEŃ

 Szczegółowy program obchodów 10. rocznicy WIZYTY PAPIEŻA JANA PAWŁA II W
SKOCZOWIE, Bielsku-Białej i
Żywcu.

Jezuici zapraszają
Z okazji jubileuszowych obchodów
100-lecia działalności Domu
Rekolekcyjnego Księży Jezuitów
w Czechowicach-Dziedzicach
w najbliższą niedzielę,
15 maja, przewidziany jest dzień
otwartych drzwi w klasztorze.
W tym samym dniu, z racji
odpustu ku czci św. Andrzeja Boboli, w kościele pod jego wezwaniem sprawowana będzie o godz. 11.00 uroczysta Suma z udziałem
jezuitów pochodzących
z Czechowic-Dziedzic.
W godz. 8.00–11.00
i 14.00–17.00 można będzie zwiedzić gmach. Jak zapewnia o. Stanisław Biel, dyrektor Domu Rekolekcyjnego, w tym
czasie można będzie nie tylko
zajrzeć do auli, biblioteki, nawiedzić domową kaplicę św. Ignacego i dawną publiczną kaplicę św.
Józefa, ale także wypić kawę. Dla
wielu czechowiczan będzie to
pierwsza po kilku latach okazja
do odwiedzenia swego dawnego

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

URSZULA ROGÓLSKA

Dom Rekolekcyjny Księży Jezuitów; z lewej medalik
z podobizną św. Andrzeja Boboli

kościoła parafialnego
– bo taką rolę pełniła
niegdyś rekolekcyjna kaplica pw. św. Józefa dla erygowanej tu w 1951 r. parafii. Od 1997 r.
funkcję tę przejął nowy kościół –
pw. św. Andrzeja Boboli.
Dom Rekolekcyjny w Czechowicach otwarto 8 grudnia
1905 r., w odpowiedzi na potrzebę formacji robotników zagrożonych komunizmem, a jego patronem został św. Józef

Robotnik. Dom był pierwszą tego typu placówką w Polsce. Z
uwagi na łatwy dojazd pociągiem, z rekolekcji korzystały tu
grupy robotników ze Śląska. W
1939 r. jezuitów aresztowano i
uwięziono w Dachau, a w gmachu zorganizowano podobóz KL
Auschwitz dla kobiet i dzieci. Po
wojnie udało się wznowić dawną działalność, z czasem poszerzoną o duszpasterstwo parafialne.
AŚS

ŚW. TERESA WŚRÓD NAS
godnie z planem, od 5 maja po naszej
diecezji peregrynują relikwie św. Teresy
z Lisieux. Po sobotnim (7 maja) spotkaniu
Teresy z młodzieżą diecezji, które zaplanowano w kościele MB Wspomożenia Wiernych
w Oświęcimiu, relikwie zostały przewiezione
do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych w
Oświęcimiu. W kaplicy klasztornej o 9.00
będzie odprawiona Msza św., o 12.00 nastąpi
pożegnanie relikwii i pojadą one do kościoła
pw. św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. Będą tu od godz. 13.00 do
15.30 (Msza św. o 14.15).
Ostatnim miejscem w naszej diecezji,
które 8 i 9 nawiedzą relikwie, będzie kościół pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie. Powitanie – w niedzielę o 17.00. O 18.00 – Msza św.,
Relikwiarz
o 21.00 – Apel Jasnogórski. W
św. Teresy
od Dzieciątka poniedziałek Msze św. o 6.00,
Jezus
9.00 i 12.00.
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Szlakami Jana Pawła II

Metą rajdu szlakami papieskimi będzie kaplica-sanktuarium górskie
na Groniu Jana Pawła II

GROŃ JANA PAWŁA II. Po
raz 24. organizatorzy rajdu górskiego zapraszają do wspólnego
wędrowania po Beskidach śladami Jana Pawła II. Rajd odbędzie się 12 czerwca, a uczestnicy po pokonaniu wybranej trasy spotkają się na mecie przy
kaplicy na Groniu Jana Pawła
II, w pobliżu Leskowca. Tam o
godz. 12.00 sprawowana będzie Msza św. „W imieniu organizatorów: Rodzinnego Koła
PTTK »Szarotka« z Andrychowa,
Starostwa Powiatowego
w Wa d o w i c a c h , U r z ę d u
Miejskiego w Andrychowie oraz
Wojewódzkiej Rady Zrzeszenia
Sportu i Turystyki »Ogniwo« w
Katowicach, serdecznie zapraszam do udziału grupy, jak i turystów indywidualnych. Na me-

cie uczestnicy, którzy opłacili wpisowe, otrzymają znaczek
rajdowy, a najliczniejsza drużyna – puchar” – mówi Stefan
Jakubowski z Andrychowa. Na
mecie czynny będzie punkt
weryfikacyjny Krajoznawczej
Odznaki Jana Pawła II i GOT.
Tutaj także rozstrzygnięte zostaną konkursy: wiedzy o mieście
rodzinnym Jana Pawła II, konkurs rysunkowy: „Ojciec Święty
w oczach dziecka” i fotograficzny: „Widoki z Gronia Jana Pawła
II”. Wpisowe wynosi 5 złotych i
uczestnicy rajdu powinni je przesłać do 30 maja na adres: Stefan
Jakubowski, ul. Garncarska 23,
34-120 Andrychów, tel. 875 27
68. Pod ten adres należy też
przesłać prace na konkursy rysunkowy i fotograficzny.
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Benedykt XVI zaproszony do Bielska

II

BIELSKO-BIAŁA. „Serdecznie
zapraszamy Ciebie, Ojcze Święty,
do odwiedzenia Małopolski,
ziemi zawsze wiernej Bogu i
Kościołowi. Zapewniamy Cię,
że z jednakową radością zostaniesz powitany w Krakowie
i Wadowicach, w Tarnowie
i Przemyślu, Bielsku-Białej i
Starym Sączu. Mamy nadzieję,
że odnajdziesz u nas ducha i wiarę podobne do tych, jakimi chlubi się Twoja ojczysta Bawaria”
– napisali członkowie zarządu
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Małopolski, zebrani 20 kwietnia w Krakowie. „Kilkanaście

lat temu byliśmy wśród założycieli Stowarzyszenia Gmin i
Powiatów Małopolski. Zmiany
administracyjne niczego nie
zmieniły – nadal silne są więzy
historyczne i emocjonalne z ziemią małopolską. Uważam za zaszczyt, że w imieniu samorządu i mieszkańców Bielska-Białej
mogłem podpisać się pod tym
zaproszeniem, czyniąc to niemal dokładnie w dziesiątą rocznicę wizyty na Podbeskidziu Jana
Pawła II, wielkiego poprzednika
Benedykta XVI” – mówi Henryk
Juszczyk, zastępca prezydenta
Bielska-Białej.

8 kwietnia w Rzymie
POŻEGNANIE. Oto fragment listu Czytelniczki, podpisanej imieniem Izabela,
który dotarł do naszej redakcji po pogrzebie Jana
Pawła II: „Na Placu św. Piotra
silny wiatr porywa raz za razem czarną mantylę drobnej
starszej pani, która usiłuje
choć jedną spinką przypiąć
skutecznie to nakrycie głowy. – Ja pani pomogę, dobrze? – proponuję. Naokoło,
w rzędach krzeseł, zajmują
miejsca ludzie różnych narodowości i stanów. – A wie
pani, że mieliśmy we wrześniu obchodzić w Rzymie z
mężem 50. rocznicę nasze-

go ślubu? Chcieliśmy, żeby
Ojciec Święty udzielił nam
uroczystego błogosławieństwa. Jest piątek, godzina
9.45. Powtarzam w myślach
nazwisko damy. Powtarzam
też nazwę witryny internetowej, którą podała mi z
właściwym sobie wdziękiem
i skromnością, mówiąc, że
tam ją łatwo znajdę. Po
powrocie z Rzymu otwieram Internet. Wpisuję nazwę strony. Czytam: Anna
Te re s a Ty m i e n i e c ka , f e nomenolog. Moja dama z
Rzymu. Zaprzyjaźniona od
wielu, wielu lat z Ojcem
Świętym...”.

W góry z Akcją
VII RAJD AKCJI KATOLICKIEJ DIECEZJI BIELSKOŻYWIECKIEJ odbędzie się w
sobotę 11 czerwca. Mogą w
nim uczestniczyć także osoby niezrzeszone w Akcji.
Metę Rajdu stanowi kaplica w Żabnicy-Skałce. Tutaj o
godz. 13.00 uczestnicy rajdu
wezmą udział we Mszy św.,
a po posiłku i rozdaniu pamiątkowych znaczków i dyplomów odmówią Koronkę
do Bożego Miłosierdzia.
Do Skałki można dotrzeć:
z Rajczy (szlak niebieski,
wyjście sprzed stacji PKP o
godz. 8.50), z Milówki (szlak

zielony, wyjście sprzed stacji PKP o godz. 8.40) lub
z Węgierskiej Górki (szlak
czer wony, potem niebieski, wyjście sprzed stacji
PKP o godz. 8.20). Grupy
wyruszające z poszczególnych miejscowości będą prowadzić przewodnicy. Wszyscy chętni do udziału w Rajdzie powinni się
wcześniej zapisać w biurze
Akcji Katolickiej w BielskuBiałej, ul. Żeromskiego 5–7,
najpóźniej do 25 maja br.
Szczegółowe informacje –
pod numerem (0-33) 819 06
16 od 9.00 do 13.00.

„Bądźcie ludźmi sumienia”
NOWY ALBUM O PAPIEŻU.
Już wkrótce ukaże się album
zatytułowany „Bądźcie ludźmi sumienia”, przygotowany
pod redakcją ks. dr. Karola
Mozora, upamiętniający pobyt Jana Pawła II w diecezji
bielsko-żywieckiej w 1995 r.
Publikacja będzie zawierała
m.in. homilie Papieża i wypowiedzi osób, które były zaangażowane w przygotowanie
tej niezwykłej uroczystości.
Całość ubogaci około 350 fotografii. Album będzie do nabycia m.in. w wydawnictwie
św. Pawła i parafii Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w
Skoczowie.
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Sympozjum o św. Teresie z Lisieux

Maksymalistka

„Ja biorę wszystko” – miała powiedzieć kilkuletnia Teresa, kiedy wraz z siostrą Celiną miały wybrać z kosza wstążek
i tkanin te, które się im najbardziej podobają. To wydarzenie przypomniał biskup
Tadeusz Rakoczy, dodając: „świętej Teresie na całe życie pozostał odruch wszechstronnego maksymalizmu”. Słowa te znalazły odzwierciedlenie w wykładach ks.
Tadeusza Dzidka, ks. Wojciecha Misztala
i s. Adelajdy Sielepin.
O wykładzie ks. Dzidka, który z pomocą rekwizytów: miotły, róży i wiadra wody
tłumaczył zagadnienie „małej drogi” św.
Teresy, wspomnieliśmy w poprzednim numerze GN.
„Kamieniem milowym duchowości
świeckich” nazwał ks. dr Wojciech Misztal
drogę św. Teresy, mówiąc o powszechnym
powołaniu do świętości.

URSZULA ROGÓLSKA

Kiedy oddajemy ten numer do druku, trwają
ostatnie przygotowania do peregrynacji
relikwii św. Teresy. Jednym z jego
wcześniejszych elementów było sympozjum,
które miało miejsce 16 kwietnia w Instytucie
Teologicznym w Bielsku-Białej. Wspominaliśmy
o nim w poprzednim numerze.

Miotła, symbolizująca oddawanie Bogu przez
św. Teresę każdej codziennej czynności, była jednym
z rekwizytów, z pomocą których ks. dr Tadeusz
Dzidek tłumaczył zagadnienie „małej drogi”

S. Adelajda Sielepin mówiła o roli św. Teresy na szlakach liturgii. W czasach św. Teresy nie podkreślano tak istotnej roli liturgii.

Ale jak zaznaczała prelegentka: „Święci nieraz uprzedzają oficjalne decyzje Kościoła”.
Wówczas nie było mowy o codziennej Komunii św., a Teresa modliła się o taką łaskę
dla domów zakonnych. Zezwolenie wydał
Papież Leon XIII. Wspólnota w Lisieux zyskała ten przywilej kilka dni po śmierci Teresy...
Tłumacząc gotowość Teresy do ofiary z
siebie na wzór Chrystusa, s. Sielepin przypomniała jej słowa: „Nie to, co ja chcę, ale to,
co Bóg”. Bóg dopasowuje próby do sił, które sam nam daje... Tam, gdzie maksimum miłości Boga, tam musi być maksimum wdzięczności człowieka – myślała Teresa o Eucharystii, uznając ją za najkrótszą drogę do Boga i ludzi.
W tym kontekście obecni na sympozjum przypominali postać Jana Pawła II, który obecny rok ogłosił Rokiem Eucharystii. Zarówno Ojciec Święty, jak i Teresa mieli świadomość bliskości miłującego Boga w każdej
sytuacji. „Miłość jest mocniejsza niż śmierć,
a co dopiero cierpienie” – podkreślali, przypominając postawę obojga wobec doświadczeń, jakich doznawali, odchodząc z tego
świata. Wyrazili też nadzieję, że peregrynacja relikwii św. Teresy stanie się pretekstem
do poznawania jej „małej drogi” i korzystania z łask, jakie obiecała wypraszać tym, którzy ją o pomoc będą prosić....
UR

Kolejny Tydzień z Ewangelią

Tylko Jezus
„Otwórz drzwi Jezusowi” – pod takim
hasłem 7 maja br. w Bielsku-Białej rozpoczął
się kolejny Tydzień z Ewangelią.

Program
 8 MAJA – godz. 18.00–21.37 – Szkoła
Podstawowa nr 37 – NIE CAŁY UMIERAM – film
„Pasja” i program poświęcony Janowi Pawłowi II, a o 21.37 zapalenie zniczy przed szkołą. Program zostanie powtórzony o tej samej
porze 15 maja.
 9 MAJA – godz. 13.00–17.00 – plac Chrobrego – STOP – JEST NADZIEJA – ewangelizacja
uliczna i koncert zespołu ANTI BABYLON SYSTEM,
godz. 18.00 – BCK ul. Słowackiego 27 – ks.
Andrzej Zwoliński „Wróżbiarstwo, chiromancja, ezoteryka...”.

 10 MAJA – godz. 13.00–17.00 - plac Chrobrego – STOP – JEST NADZIEJA – ewangelizacja i
zespół ASLAN, godz. 18.00 – BCK – „Od magii
do opętania”, „Chrześcijaństwo a współczesne techniki medytacyjne” – dyskusja panelowa: Andrzej Wronka i siostra Michaela Pawlik,
godz. 19.00 – kościół pw. św. Andrzeja Boboli
– Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.
 11 MAJA – godz. 13.00–17.00 – plac Chrobrego – STOP – JEST NADZIEJA – ewangelizacja i
zespół FULL POWER SPIRIT; godz. 18.00 – kaplica kościoła pw. św. Maksymiliana w Aleksandrowicach – s. Michaela Pawlik „Pułapki New
Age”, o godz. 19.00 – spotkanie modlitewne.
 12 MAJA – godz. 18.00 – Błonia – koncert
zespołu „2 Tymoteusz 2,3” i ewangelizacja;
 13 MAJA – godz. 18.00 – Błonia – koncert
Magdy Anioł i ewangelizacja;
 14 maja – godz. 20.00 – kościół pw. św.
Maksymiliana – Msza św. pod przewodnictwem biskupa Janusza Zimniaka i całonocne czuwanie w wigilię Zesłania Ducha
Świętego.
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Nieprzypadkowo organizatorzy spotkania ewangelizacyjnego przywołali słowa Jana Pawła II, inaugurujące w 1978 r. jego pontyfikat.
„W Janie Pawle II – przez całe jego ziemskie życie, aż do ostatnich chwil – chyba wszyscy widzieliśmy świadka Ewangelii – mówią
organizatorzy z Wydziału ds. Ewangelizacji kurii diecezjalnej. – Ale tej więzi z Ojcem
Świętym-świadkiem Chrystusa nie możemy
ograniczyć do chwilowych przeżyć. Teraz tym
bardziej powinniśmy zdawać sobie sprawę z
potrzeby wcielania tego dziedzictwa w osobiste życie każdego z nas”.
„»Otwórzcie drzwi Chrystusowi« – wzywał nas Jan Paweł II. Chrystusowi – a nie
praktykom magii, wróżbiarstwa, nie religiom Wschodu, New Age – tłumaczy Elżbieta Król-Cebulska z Wydziału. – Myślę, że wie-

lu z nas zauważa powszechne zainteresowanie tego rodzaju praktykami. Chcemy pokazać, że tak naprawdę pełnię szczęścia może
dać człowiekowi tylko otwarcie drzwi serca
Chrystusowi”.
Wszystkie spotkania ewangelizacyjne poprowadzi ks. Ryszard Sierański – duszpasterz
„ludzi marginesu” z Katowic.

III
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40. rocznic

Sonda

Sanktuarium

ZAPRASZAMY
DO RYCHWAŁDU
O. RADOSŁAW KRAMARSKI
– GWARDIAN I PROBOSZCZ
Obchody rocznicy koronacji są
ważnym wydarzeniem w życiu
parafii. Angażują
się w nie wszyscy mieszkańcy Rychwałdu
i poszczególne grupy: bractwo różańcowe i szkaplerzne. Nad porządkiem
i bezpieczeństwem pielgrzymów czuwać będą druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rychwałdzie i
Rychwałdku. Parafia długo
jeszcze będzie żyła rocznicą. W grudniu rozpoczniemy peregrynację kopii obrazu MB Rychwałdzkiej w rodzinach parafii.
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O. STANISŁAW PĘKALA
– KATECHETA
Pielgrzymi przybywają do sanktuarium w
Rychwałdzie pieszo, samochodami i autokarami.
W tym roku PKS uruchomi
na czas czuwań fatimskich
dodatkowy autobus, który
będzie woził pielgrzymów
na trasie z dworca w Żywcu
do sanktuarium – wyjazd o
17.00, powrót po zakończeniu czuwania.

IV

O. BOGDAN KOCAŃDA
– DYREKTOR DOMU
Pielgrzymom
przybywającym
z daleka lub
chcącym pozostać w naszym
sanktuarium
nieco dłużej proponujemy
skorzystanie z domu rekolekcyjnego, który oferuje wyżywienie i noclegi. Pobyt tutaj, ze względu na roczny program
działalności, wymaga tylko wcześniejszego uzgodnienia i zgłoszenia grupy,
np. telefonicznie lub przez
Internet.

Rychwałd – największe
sanktuarium maryjne
Podbeskidzia – szykuje
się do wielkich obchodów
rocznicowych: 40 lat temu
odbyła się tutaj koronacja
wizerunku Matki Bożej.
Uczestniczyło w niej
80 tys. wiernych, wielu
kapłanów
i biskupów – wśród nich
byli także Prymas
Stefan Wyszyński
i arcybiskup
Karol Wojtyła.
tekst i zdjęcia
KS. JACEK
M. PĘDZIWIATR

P

ierwsi osadnicy pojawili
się w położonym sześć
kilometrów od Żywca
Rychwałdzie jeszcze w
średniowieczu. O miejscowości wspomina już Jan Długosz
w swojej Liber Beneficiorum. W
1472 r. utworzono tutaj samodzielną, odłączoną od Żywca,
parafię. Ale o sławie Rychwałdu
przesądziła ikona Maryi.

Z Wielkopolski rodem
Obraz królujący z wysokości
głównego ołtarza rychwałdzkiego sanktuarium przedstawia Ma-

ryję z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce; prawą ręką Madonna
wskazuje na Dziecię, które prawicę unosi w geście błogosławieństwa, zaś w lewej rączce trzyma księgę. Takie upozowanie Maryi z Dzieciątkiem, przy zachowaniu bardzo subtelnych rysów postaci, spełniało zasady schyłkowej sztuki bizantyjskiej, dotyczące typu obrazów określanych mianem Hodegetria – niezwykle popularnych w Polsce w XV w. wizerunków, przedstawiających Maryję jako pośredniczkę łask, wyraźnie wskazującą charakterystycznie długimi palcami na Jezusa.
Obraz pierwotnie znajdował się w Środzie Wielkopolskiej
na magnackim dworze Grudzińskich, gdzie ponoć już cieszył się
kultem. Na południe przywiozła
go Katarzyna de domo Komorowska, żona Piotra Samuela Grudzińskiego – pani na Ślemieniu. Obraz
wkrótce i tu zyskał sławę. W 1644
roku dziedziczka podarowała go
kościołowi w Rychwałdzie.

Cudami sławny
Niemal natychmiast przy ikonie pojawiły się wota. A w trzy lata po jej instalacji w kościele zdarzył się pierwszy z licznych cudów – uzdrowienie z raka skóry – dokładnie opisany w Dziejopisie Żywieckim Komonieckiego.
Kult Matki Boskiej Rychwałdzkiej
wzrastał z każdym rokiem. Przybywało tak wielu pielgrzymów z
całej Żywiecczyzny, że nie mogła
ich już pomieścić stara drewniana
świątynia. Zbudowano więc potężne – jak na owe czasy – sanktuarium, a drewniany kościółek
przeniesiono
do sąsiednich
KościółGilowic, gdzie
-sanktuarium
znajduje się
Matki Bożej
do dziś. ZaRychwałdzkiej
częto też staU góry:
rania o koroobraz
nację obrazu.
Matki Bożej
Rychwałdzkiej
Jednak wciąż

pojawiały się nowe przeszkody.
Wreszcie po II wojnie światowej
– w 1946 r. – opiekę nad sanktuarium książę kardynał Stefan Adam
Sapieha powierzył franciszkanom.
Ich zakon podjął bezpośrednie
starania o koronację wizerunku,
uwieńczone sukcesem niespełna
20 lat później.

Wody niestraszne
Uroczystość koronacyjną zaplanowano na 18 lipca 1965 r.
Zbudowano ołtarz polowy, a
obraz umieszczono na specjalnym podwyższeniu. Do Rychwałdu przyjechał główny koronator
– Prymas kard. Stefan Wyszyński.
Był także gospodarz tego miejsca,
metropolita krakowski, wówczas
jeszcze arcybiskup Karol Wojtyła. Byli inni biskupi z całej Polski,
ojcowie franciszkanie, kapłani i
wierni. Wszystko odbyło się zgodnie z planem i przewidywaniami.
Wszystko – z wyjątkiem pogody. Dzień był wyjątkowo chłod-
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ca koronacji obrazu MB Rychwałdzkiej

m żyjące pamięcią
ny i bez przerwy padał ulewny
deszcz. A mimo to liczbę uczestników uroczystości obliczono na
80 tysięcy!
„Olbrzymie wody ulewnego
deszczu nie potrafią zgasić naszej
miłości względem Ciebie, Maryjo!” – zapisał potem w księdze
pamiątkowej koronacji kard. Wyszyński. Jest w niej także pamiątkowy wpis przyszłego papieża Jana Pawła II.

Na papieskim szlaku
Na szlakach beskidzkich wędrówek księdza, a później biskupa i kardynała Karola Wojtyły Rychwałd zajmował poczesne miejsce. Krakowski Metropolita bywał tutaj nie tylko na oficjalnych uroczystościach. Po 16
października 1978 r. zabrał ze
sobą do Rzymu tęsknotę za Rychwałdzką Panią. W maju 1995
roku – jak 30 lat wcześniej – ikonę znów wyjęto z ołtarza i postawiono na ołtarzu polowym,

tym razem jednak na płycie żywieckiego rynku, gdzie Jan Paweł II spotkał się z wiernymi. To
właśnie tutaj, u Jej stóp, wypowiedział pamiętne słowa: „Ciesz
się, Królowo Anielska, wesel się,
Pani niebieska! (...). Udaję się w
duchu do wszystkich sanktuariów maryjnych ziemi żywieckiej
– przede wszystkim zaś do niedalekiego Rychwałdu, gdzie dane mi było kiedyś z kardynałem
Stefanem Wyszyńskim koronować cudowny obraz Bogarodzicy. Śpiewam tę wielkanocną antyfonę razem z ziemią żywiecką,
razem z doliną Soły, razem z tymi górami Beskidu Żywieckiego
i Śląskiego, które wielokrotnie
przewędrowałem o różnych po-

rach roku, znajdując w nich radość i wytchnienie”.

Cud pamięci
I tym razem – 40 lat po koronacji i 10 lat po papieskiej wizycie – wierni z Rychwałdu pójdą 22 maja pieszo na żywiecki
rynek, na Mszę św. rocznicową, niosąc kopię łaskami słynącego wizerunku. Będzie to jeden z elementów uroczystości,
które przygotowali opiekujący
się sanktuarium franciszkanie.
Ich inauguracja nastąpi 13 maja,
podczas pierwszego w tym roku czuwania fatimskiego. To nabożeństwo ma w Rychwałdzie
blisko trzydziestoletnią tradycję. Modlitwa, odprawiona pod
przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego, będzie przygotowaniem do obchodów 10.
rocznicy wizyty Jana Pawła II na
Podbeskidziu. Na kolejne czuwania do Rychwałdu przybędą:
samorządowcy, członkowie parafialnych grup duszpasterskich,
rodziny, zakonnicy i zakonnice
oraz koła różańcowe.

Nie tylko „Fatima”

ADRESY
Sanktuarium Matki Bożej
Rychwałdzkiej:
Rychwałd, ul. Franciszkańska 1,
34–322 Gilowice
tel. (0 33) 865 10 01;
tel/fax. (0 33) 862 36 16;
tel. kom. 0 693 159 473
e-mail: rychwald@franciszkanie.pl; http://www.rychwald.
franciszkanie.pl/
Franciszkański Dom Formacyjno-Edukacyjny (FDFE):
Rychwałd, ul. Franciszkańska 10,
34–322 Gilowice
tel. (033) 862 21 49,
(033) 862 21 52
e-mail: FDFe@franciszkanie.pl
http://www.fdfe.franciszkanie.pl
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Prócz nabożeństw fatimskich
w Rychwałdzie będzie jeszcze
wiele okazji do wspólnej modlitwy: 2 sierpnia odbędzie się pielgrzymka chorych i seniorów, 15
sierpnia – żołnierzy, 3 września
– ministrantów i Dzieci Maryi, 4
grudnia – górników i 8 grudnia –
Rycerstwa Niepokalanej.
Rychwałdzkiej modlitwie będą przewodniczyć m.in.: biskup
Janusz Zimniak, biskup Stanisław
Dowlaszewicz, franciszkanin z
Santa Cruz w Boliwii, który w latach 80. pracował w Rychwałdzie, biskup pomocniczy szczeciński Błażej Kruszyłowicz, przedstawiciele władz prowincji franciszkańskiej z Krakowa, o. Kazimierz Malinowski i o. Paweł Dybka, oraz dziekan żywiecki ks. in-

fułat Władysław Fidelus – animator nabożeństw fatimskich w Rychwałdzie.
Równie dostojnie zaplanowano samą uroczystość rocznicową – w niedzielę 17 lipca o godz.
11.00 Mszy św. przewodniczyć
będzie metropolita krakowski
kard. Franciszek Macharski. Wydarzenie to poprzedzi triduum
modlitewne, połączone z rekolekcjami maryjnymi – nabożeństwa z
naukami odprawiane będą od 14
do16 lipca o godz. 9.00 i 19.00.
Drzwi rychwałdzkiego sanktuarium stoją szeroko otworem
dla pielgrzymów – w niedziele i
w dni powszednie. Przy okazji wizyty w tym malowniczym zakątku
Żywiecczyzny można także obejrzeć przechowywaną w skarbcu kolekcję zabytkowych szat i
sprzętów liturgicznych oraz skorzystać z porady zakonnika-zielarza o. Grzegorza.


V
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Modlitwa o powołania
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W poniedziałek 9 maja diecezja bielsko-żywiecka włącza się w światową sztafetę
modlitw o powołania.

VI

28 października ubiegłego roku watykańska Kongregacja Wychowania Katolickiego wraz z Papieskim
Dziełem do spraw Powołań
zwróciła się do wiernych na
całym świecie z propozycją
przygotowania w Roku Eucharystii sztafety modlitwy o
wzrost liczebny i o świętość
powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. To wezwanie stanowi odpowiedź
na zawarty w liście apostolskim Tertio Millennio Ineunte
apel Jana Pawła II „o wielkoduszne wspomaganie powołań do kapłaństwa i do szczególnej konsekracji, przede
wszystkim przez modlitwę
do Pana żniwa”.
Program sztafety modlitewnej ułożono w ten sposób, że Kościoły lokalne na
poszczególnych kontynentach modlą się w intencji powołań w określonych miesiącach: Kościół w Europie włącza się w sztafetę modlitwy
w maju i w listopadzie. Poszczególne diecezje modlą
się o powołania w określonych dniach. Kościół na Podbeskidziu – w poniedziałek
9 maja.
W tym dniu we wszystkich parafiach odprawione
zostaną modlitwy o powołania i za powołanych. Prócz
zorganizowanych form duszpasterskich ogromną rolę
w owocnym przeżyciu tego
dnia odgrywać będzie modlitwa rodzinna i indywidualna. Kongregacja Wychowania Katolickiego szczególnie gorąco prosi o wsparcie dzieła sztafety modlitwy
ludzi chorych – cierpienie
przydaje bowiem modlitwie
szczególnej wagi i czyni ją
miłą Bogu.
K S . J ACEK M. P ĘDZIWIATR

Z wiary rodzi się siła…
Maj jest tradycyjnie czasem
strażackich uroczystości.
Jedne z nich poprzedzają dzień
wspomnienia ich patrona,
św. Floriana, inne organizowane
są długo po 4 maja.
Wszystkie te uroczystości
poprzedzone zostały zorganizowanym po raz siódmy Ekumenicznym Spotkaniem Strażaków, zorganizowanym 13
kwietnia w Bielsku-Białej. Wzięli w nim udział przedstawiciele
ogólnopolskich i śląskich władz
pożarniczych, strażacy zawodowi i druhowie – ochotnicy z całego województwa śląskiego oraz duchowni Kościołów ewangelicko-augsburskiego i rzymskokatolickiego.
Spotkanie rozpoczęło się
ekumenicznym nabożeństwem
w ewangelicko-augsburskim
kościele Zbawiciela. Przewodniczyli mu biskup diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler i biskup Tadeusz Rakoczy. W modlitwie strażacką służbę polecali Bogu także ewangelicki biskup wojskowy płk Ryszard Borski i biskup
Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Republice Czeskiej
Władysław Wolny oraz kapelani i księża diecezjalni z obu
Kościołów. „Bez wiary nie byłoby waszego bezgraniczne-

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Startujemy
w sztafecie

Ekumeniczni strażacy

go zaangażowania w VII Ekumeniczne niu pomocy i czynieratowanie człowieka i Spotkanie
niu dobra” – powiewszelkiego jego dobyt- Strażaków
dział bp Rakoczy.
ku. Z wiary rodzi się odbyło się
„Boże, prowadź
wasza siła do działania w ewangelickonas wszystkich ku tej
i zawsze towarzyszy -augsburskim
jedności, którą makościele
temu świadomość, że
my w jednym chrzcie
Zbawiciela
Bóg pomoże” – stwier- w Bielsku-Białej i wierze w Pana naszedził biskup Paweł Ango Jezusa Chrystusa, i
weiler, witając wszystspraw także, aby nakich zebranych w świątyni.
sza chrześcijańska i strażacka
Kazanie wygłosił biskup Ta- jedność w służbie była wzodeusz Rakoczy. „Wspólnie sto- rem jedności dla wszystkich
imy przed Bogiem ze wszyst- chrześcijan w codziennym ich
kimi owocami, jakie przez życiu” – modlił się krajowy
was, drodzy strażacy, stały się ewangelicki duszpasterz straudziałem naszych braci i sióstr, żaków ks. Adam Grajcar, inicjaktórzy dotknięci zostali różny- tor i główny organizator domi nieszczęściami. Prosimy Go rocznych Ekumenicznych Spoto wytrwałość dla was w niesie- kań Strażaków.
AK

Na wyłączną służbę Bogu

Seminarium zaprasza
Rozpoznajesz w sercu powołanie do kapłaństwa?
Chcesz oddać swoje życie
Chrystusowi?
Kandydaci do kapłaństwa
z diecezji bielsko-żywieckiej
przygotowują się do święceń
w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej (Kraków, ul. Podzamcze 8, tel.: 0-12 42-90-92).

Młodzieńcy, którzy chcą się
poświęcić na wyłączną służbę Bogu w kapłaństwie, winni zgłosić się osobiście w kurii biskupiej
w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5–7 do 15 czerwca 2005
r. i złożyć następujące dokumenty: własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do seminarium
duchownego, życiorys, świadectwo maturalne (oryginał), metrykę chrztu i świadectwo bierzmo-

wania, opinię ks. proboszcza i ks.
katechety, świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców, świadectwo zdrowia, 6 fotografii.
Kandydaci do seminarium
muszą odbyć rozmowę z biskupem Tadeuszem Rakoczym
(w umówionym terminie) oraz
z księdzem wicerektorem i ojcem duchownym seminarium
(14 lub 15 czerwca 2005 r.
w godz. 9.00–12.30).
KS. JMP
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Pod patronatem „Gościa”

Filateliści – Papieżowi

Filateliści Podbeskidzia od 10 lat,
od pamiętnej pielgrzymki Jana
Pawła II do Skoczowa, Bielska-Białej i Żywca, konsekwentnie
towarzyszyli Ojcu Świętemu
swymi wydawnictwami i
inicjatywami, upamiętniając
najważniejsze wydarzenia
papieskiego pontyfikatu.

Podobnie jak wszystkie
wcześniejsze festiwalowe
propozycje, również finałowy
koncert VI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Sakralnej na
Podbeskidziu „Sacrum
in Musica” spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem publiczności.
Chętnych do spotkania z
ewangelizującą poprzez muzykę grupą Johnny Thompson Singers z USA było więcej niż mogła pomieścić bielska świątynia pw. św. Andrzeja Boboli. Wielu było słuchaczy także podczas wcześniejszego koncertu zespołu
Schola Gregoriana Pragensis
czy śpiewającego muzykę żydowską André Ochodlo z zespołem Pressburger Klezmer
Band.
Wiele było wzruszeń...
Na intensywność przeżywania wpływały znakomite propozycje artystyczne repertuaru i wykonawców, a także okoliczność dedykowania całego szóstego festiwalu „Sacrum in Musica” Janowi Pawłowi II. „Smutno nam,
że fizycznie nie ma Ciebie
wśród nas, ale równocześnie wiemy dobrze, że bardziej jeszcze jesteś z nami
i uczestniczysz, słuchasz bicia naszego serca i wspa-

Wystawa „Misterium cierpienia
– misterium Odkupienia”

Do dobra inspirowały koncerty i piękne obrazy.... Na zdjęciu: Johnny
Thompson Singers

niałej muzyki, i patrzysz na
te dzieła, które namalowali nasi artyści. Janie Pawle II także Wielki – Twoje
miasto Bielsko-Biała dedykuje Ci te chwile wypełnione pięknem i dobrem” – mówił biskup Tadeusz Rakoczy
podczas galowego koncertu
w kościele Jezusa Chrystusa
Odkupiciela Człowieka.
Festiwal – jak i poprzednie edycje – miał charakter
ekumeniczny i stanowił odpowiedź na Chrystusowe wezwanie do jedności, tak ważne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II. „Historia zapisze szczególną dedykację tego Festiwalu: »Janowi Pawłowi II«. Jest to dedykacja wyzwalająca wiele uczuć i myśli związanych z postacią i
nauczaniem naszego wielkiego Rodaka” – podkreślał biskup Paweł Anweiler, przypominając, że idąc za papieskim
wskazaniem, każdy uczestnik
Festiwalu ma przed sobą zadanie wykorzystania tej twórczej inspiracji do czynienia
dobra – do budowania na fundamencie wiary.
Dedykowane Janowi Pawłowi II chwile kontemplacji dzieł sztuki były zarazem
spotkaniem z nim i umocnieniem naszej więzi z Bogiem.
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

MOIM
ZDANIEM
KS. EUGENIUSZ BURZYK
duszpasterz środowisk twórczych

M

uzyka prezentowana w czasie naszego
festiwalu jest nie tylko
przeżyciem estetycznym
czy duchowym, ale także
narzędziem ewangelizacji.
Śmierć Ojca Świętego wyzwoliła w ludziach ogromny
głód Boga, wartości duchowych, chęć doświadczania
przeżyć religijnych. Jestem
przekonany, że VI Festiwal
„Sacrum in Musica” bardzo
dobrze odpowiadał na te
potrzeby. Dla niektórych
stał się zachętą do powrotu do Boga, do skorzystania z sakramentu pokuty i
Eucharystii. Sam spotykam
ludzi, którzy mówią, że
dzięki festiwalowi po wielu
latach znaleźli się w kościele. Słowa wdzięczności
i uznania należą się dyrektorowi Bielskiego Centrum
Kultur y Władysławowi
Szczotce, głównemu organizatorowi Festiwalu, którego praca i zaangażowanie
znalazły się u podstaw tej
cennej inicjatywy.
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Pisaliśmy już na naszych łamach o intensywnych przygotowaniach do 10. rocznicy pielgrzymki i licznych propozycjach
przygotowanych przez Zarząd
Okręgu Beskidzkiego Polskiego
Związku Filatelistów i Rejonowy Urząd Poczty w Bielsku-Białej: kopertach, pocztówkach, nalepkach, datowniku, wystawie i
okolicznościowej poczcie samochodowej i lotniczej.
Kiedy w trakcie tych przygotowań nadeszła wiadomość o
chorobie i śmierci Jana Pawła II,
nie można było wobec niej pozostać bezczynnym. Efektem podjętych starań stała się wydana w
kwietniu specjalna seria kopert z
wizerunkiem Ojca Świętego i słowami: „Podbeskidzie żegna”. Koperty można nabywać w okienkach pocztowych, m.in. w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja. Dodatkową cenną pamiątką nie tylko dla filatelistów jest okolicznościowy datownik z tymi samymi słowami pożegnania i datą 8 kwietnia – datą pogrzebu
Papieża. „Procedura przygotowania i zatwierdzenia specjalnego datownika trwa zwykle około trzech miesięcy. Tym razem
na najważniejsze decyzje trzeba
było czekać 3 godziny. Nikt nie
miał wątpliwości, że to wyjątkowa sytuacja. Jesteśmy wdzięczni,
że mogliśmy i tak pożegnać naszego Ojca Świętego” – podkreśla Stefan Gonciarczyk z PZF. MB

Zainspirowani do dobra

ZDJĘCIA ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Pożegnalne
wydawnictwa
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PANORAMA PARAFII
W parafii św. Bartłomieja w Hażlachu

U źródła Eucharystii
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VIII

„Kiedy przyjechałem
tu 11 lat temu, mile mnie
zaskoczyło to, że ta parafia tak żyje Eucharystią –
mówi ks. Andrzej Papoń,
proboszcz parafii św. Bartłomieja w Hażlachu. –
Sporo osób uczestniczy
w codziennej Mszy św.
i większość przystępuje
do Komunii św. To zaskakuje również przyjeżdżających tu rekolekcjonistów.
Wydaje mi się, że jest
to związane z tym, że od
30 lat w parafii rodzice
mają możliwość posyłania dzieci do Wczesnej
Komunii św. Przygotowania do niej obejmują zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jeśli w danym roku
do Komunii przystępuje
15 dzieci, dziesięcioro z
nich, to przedszkolaki”.
Tę pracę z dziećmi i
rodzicami ks. Andrzej Papoń i jego poprzednicy
zawdzięczają siostrze elżbietance Danieli Makulskiej, która do ubiegłego
roku, przez 30 lat, przygotowywała większość
dzieci do Wczesnej Komunii św.
Teraz w pracy katechetycznej jej obowiązki
przejęła s. Aleksandra.
Cechą charakterystyczną dla parafii jest jej

dwuwyznaniowość. Trzy
piąte mieszkańców to katolicy. Jak mówi Ksiądz
Proboszcz, ekumenizm
tutaj, to i codzienne kontakty sąsiedzkie, i wspólny
udział w nabożeństwach
– pogrzebach, chrztach,
a nawet w coniedzielnej
Eucharystii, w przypadku
małżeństw mieszanych
wyznaniowo.

KS. ANDRZEJ
PAPOŃ

Wspólnota
wspólnot
Parafia liczy 1300
mieszkańców. Istnieją trzy
róże różańcowe, chór kościelny, 8–9 osób tworzy
zespół redakcyjny kwartalnika „Natanael”; istnieje grupa, która dba o wystrój kościoła, odrodziła
się wspólnota młodzieży
oazowej, liczna jest grupa
ministrantów – 39 i Dzieci
Maryi – około 30.
„Niewidoczną dla
ogółu parafian, ale bardzo aktywną grupą jest
zespół charytatywny
– mówi ks. A. Papoń. –
Społeczeństwo ubożeje, szereg zakładów pracy zlikwidowano. I w naszej parafii mamy rodziny, osoby samotne, którym chcemy dyskretnie
pomagać – nie tylko z
okazji świąt”.

Przed jubileuszem
W przyszłym roku parafianie będą obchodzić
100-lecie swojej świątyni. Od czterech lat gromadzili środki na remont
kościoła. Duchowym
przygotowaniem do tej
uroczystości będą misje, które odbędą się we
wrześniu.

BIELSKO-ŻYWIECKI

bielsko@goscniedzielny.pl

Święceń kapłańskich udzielił mu 11 kwietnia 1974 r.
w Katowicach biskup Herbert
Bednorz. Do Hażlacha przybył w 1994 r. z parafii Trójcy
Przenajświętszej w Bielsku-Białej.

URSZULA ROGÓLSKA

„I po co myśmy
tu przyjechali?”
– mawiają rekolekcjoniści
przyjeżdżający
do Hażlacha, kiedy widzą
pełny kościół parafian,
z których prawie wszyscy
w pełni uczestniczą
we Mszy św.

„Chciałbym, by ten
czas był także pogłębioną refleksją nad nauczaniem Jana Pawła II – mówi Ksiądz Proboszcz. –
Mam nadzieję, że w czasie spotkań formacyjnych grup, wspólnie będziemy wsłuchiwać się
w słowa Jana Pawła II i
jego nauczanie wcielać
w życie”.
Ksiądz Proboszcz nie
ukrywa, że wielką troską
jego, jako duszpasterza
tej wspólnoty, jest brak
powołań kapłańskich.
„Ostatnim kapłanem z
tej parafii był ks. Jan Jeżowicz z rocznika święceń Karola Wojtyły... „To
oczywiście sprawa Boża,
ale mam nadzieję, że z
tej grupy ministrantów,
tego dorastającego pokolenia Wczesnych Komunii
Świętych, może doczekamy się kapłanów...”.
URSZULA ROGÓLSKA
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Kościół
pw. św. Bartłomieja
w Hażlachu

ZDANIEM PROBOSZCZA

W ciągu tych 11 lat dane mi było uczestniczyć z moimi parafianami w dwóch znaczących
dla nas wydarzeniach: wizycie Jana Pawła II na
Kaplicówce w 1995 r. i peregrynacji kopii obrazu MB Jasnogórskiej w 1998 r. Te wydarzenia
pozwoliły mi się w pełni przekonać, że parafianie chcą się głębiej angażować w życie Kościoła
– potrafią się wspaniale zorganizować. Zawsze
mogę na nich liczyć – szczególnie w sprawach
gospodarczych. Podpowiadają mi, co i jak można usprawnić. Takim gospodarzem pomagającym mi w tym na co dzień jest pan kościelny
Eugeniusz Gabzdyl. Jego żona Elżbieta dba o porządek w kaplicy przedpogrzebowej, salkach katechetycznych i na probostwie. Za pracę dla parafii jestem też wdzięczny organistom – a są nimi: Marian Jurgała, Mieczysław Szpin i Czesław
Morawiec. Chór kościelny prowadzi Mieczysław
Goras. Kwartalnik „Natanael” powstaje z pomocą dr Joanny Jurgały-Jureczki. Nie sposób nie wymienić strażaków, którzy potrafią się zebrać po
to, by trzymać straż przy Bożym Grobie, ale i
wtedy, kiedy potrzebna jest ekipa do wykonania
prac remontowych czy budowlanych przy kościele. Wszystkim im dziękuję za tę codzienną otwartość i pomoc.

Msze święte niedzielne: 7.30, 10.30 i sobota godz. 18.00.

