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BIELSKO-ŻYWIECKI
100 lat kościoła w Dankowicach

Z

redaktor wydania

a nami wzruszenia i
chwile szczególnie intensywnej refleksji związanej z jubileuszowymi obchodami 10-lecia pobytu Ojca
Świętego Jana Pawła II w
naszej diecezji. Pierwszą relację z głównych uroczystości zamieszczamy wewnątrz
numeru. Do jubileuszowych
wspomnień wracać będziemy jeszcze w najbliższych
tygodniach nie raz...


Abyśmy byli jedno
CIESZYN. W czwartek 2
czerwca o godz. 9.00 w sali
konferencyjnej cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się ekumeniczne sympozjum naukowe „Ut unum
sint”. Odbędzie się z okazji 10.
rocznicy ogłoszenia przez Jana
Pawła II encykliki pod tym samym tytułem i poświęcone będzie temu dokumentowi.

Przybytek Bożych tajemnic
cą toczącego się w tej świątyni życia religijnego. Jak napisał we wstępie ks. kan. Figura: „Pragniemy wyrazić przekonanie, że w tym kościele naprawdę żyje dobry Bóg, który spotyka się z nami i działa
dla nas”.
Jubileuszową modlitwę poprzedzi zaplanowana na niedzielę 29 maja parafialna majówka. Rozpocznie się o 14.30
nabożeństwem majowym
i procesją wokół kościoła, a
później, aż do godzin wieczornych, w ogrodzie plebańskim dzieci, młodzież, parafialne zespoły, orkiestra będą
prezentować programy
artystyczne o tematyce religijnej, a najstarsi
parafianie podzielą się
wspomnieniami o dankowickiej przeszłości. Również na tę część juJubileuszowym
bileuszowego świętodarem parafian
są nowe witraże. wania dankowiccy parafianie wraz z duszU dołu: okładka
pasterzami serdecznie
jubileuszowego
wszystkich zapraszają.
albumu

31 maja o godz. 17.00 odbędą się
główne uroczystości jubileuszowe
związane z setną rocznicą
konsekracji kościoła pw. św.
Wojciecha w Dankowicach.
Dziękczynnej Eucharystii
przewodniczyć będzie biskup
Tadeusz Rakoczy. „W trakcie
tej Mszy św. podziękujemy
za stuletnią obecność świątyni i wszystko, co miało i
ma w niej miejsce. Zostaną
też poświęcone: tablica upamiętniająca posługę kapłańską proboszczów tego kościoła oraz nowe witraże, jakie z okazji 100-lecia ufundowali parafianie” – mówi proboszcz ks. kan. Jan Figura, zapraszając do udziału w uroczystościach.
Roczne modlitewne przygotowanie do jubileuszu objęło cykl 12 dziękczynnych niedziel, a także rekolekcje i pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Od kilku lat trwały materialne przygotowania,
obejmujące gruntowny remont
świątyni i jej otoczenia, kon-
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ser wację zabytkowych elementów wystroju. We
wszystkich kościelnych oknach
pojawiły się też
nowe witraże.
Staraniem parafii wydany został jubileuszowy album, który jest nie
tylko udokumentowaniem kościelnych zabytków i dzieł sztuki,
ale także zachętą do
refleksji nad tajemni- o kościele

MB

ARTYŚCI NA PAPIESKIE URODZINY
środowy wieczór 18 maja w katedrze św.
Mikołaja odbył się spektakl „Szukałem
was...” – urodzinowy dar dla Ojca Świętego.
„To spotkanie, trud artystów i owoce tego
wieczoru ślemy dzisiejszemu jubilatowi, który
spogląda na nas z okna domu Ojca. Ten spektakl jest jednocześnie modlitwą, dedykowaną
słudze Bożemu Janowi Pawłowi II” – podkreślił
gospodarz katedry, ks. prałat Zbigniew Powada.
Wystąpili artyści scen obu bielskich teatrów:
Banialuki i Teatru Polskiego. „To ewenement, że
występujemy razem. Nie byłoby tego koncertu,
gdyby nie rekolekcje, jakie przeżyliśmy wszyscy
w pierwszych dniach kwietnia” – przyznał jeden
z aktorów. Program wypełniły papieskie homilie i wiersze, czytaTen spektakl
ne przy muzyce Janusza Kohuta
był darem
oraz modlitwy, pieśni i świadebielskich
ctwa, składane przez aktorów i
aktorów
widzów. Po 21.37 wszyscy oddla Ojca
śpiewali „Barkę”.

Świętego
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KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Kongres Eucharystyczny

W żywieckiej konkatedrze adoracja
Eucharystii trwa codziennie

ŻYWIEC. Od 29 maja do 4
czerwca w konkatedralnej parafii Narodzenia NMP odbędzie
się zorganizowany pod patronatem biskupa Tadeusza Rakoczego
Kongres Eucharystyczny. W programie przewidziano: w niedzielę 29 maja – Msze św. z homiliami (6.00, 7.30, 8.45, 10.00, 11.15,
12.30, 16.00, 18.00); od poniedziałku do czwartku – o godz.
7.15 Msza św. z homilią, adoracja Najświętszego Sakramentu,

o 9.30 i 15.30 – wykłady w auli Domu Katolickiego, 15.00 –
Godzina Miłosierdzia, 18.00 –
Nieszpory, Msza św. i procesja
eucharystyczna. Czwartkowej
procesji ulicami miasta do 4 ołtarzy przewodniczyć będzie biskup Tadeusz Rakoczy. W piątek 3 czerwca – uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa
– Msze św. z homiliami w konkatedrze oraz – o 9.00 – w kościele
Świętego Krzyża, a wieczorem o
20.00 – rozpoczęcie nocnego czuwania modlitewnego, wynagradzającego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa i Niepokalanemu
Sercu NMP, zakończonego w sobotę o 6.00. W ramach czuwania:
o 23.00 – Msza święta. Wykłady i
homilie oparte na encyklice Jana
Pawła II „Ecclesia de Eucharistia”,
liście „Mane nobiscum Domine”
i książce kard. J. Ratzingera
„Eucharystia. Bóg blisko nas” wygłoszą: ks. inf. Władysław Fidelus,
ks. Jan Duraj, ks. Józef Jakubiec,
ks. Piotr Leśniak, ks. Jan Franc,
ks. Janusz Talik, ks. Tomasz
Gorczyński, ks. Łukasz Szweda,
Rafał Kosiński.

Spisane przeżycia i refleksje
W DZIEŃ PAPIESKICH
URODZIN w Żywcu ogłoszono wyniki konkursu literackiego pt. „Moje spotkanie z
Janem Pawłem II na podstawie
książek, relacji telewizyjnych,
audiencji czy pielgrzymek”. Na
konkurs nadeszło 85 prac autorstwa 73 osób. „Będę chciała
być lepszą, a w czasie lat szkolnych zapoznać się z książkami
Ojca Świętego, aby zrozumieć,
dlaczego cała Polska płakała”
– napisała m.in. najmłodsza
uczestniczka konkursu 9-letnia Dominika Hyła. „Cieszy nas
fakt, że tak dużo osób zechciało podzielić się z nami swymi
przeżyciami i przemyśleniami”
– powiedziała Helena Kupczak,
dyrektor Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej. Placówka ta
była głównym organizatorem
konkursu. W kategorii szkół
podstawowych równorzędne nagrody zdobyli Michał
Sobieszek, Łukasz Wolski,
Dominika Moczek, Jakub
Kocyłowski, Michał Ciszyński

i Paulina Jamrocha (wszyscy
SP nr 1), Dominika Hyła, Julia
Kruczalak i Klaudia Bogdał
(wszyscy SP nr 3), Julia Hubczak
i Paweł Żygliński (SP nr 5)
oraz Liwia Podlejska z SP im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego.
W kategorii gimnazjalistów
najwyżej oceniono prace
Marceli Maślanki (Gimnazjum
nr 3) oraz Katarzyny Wróbel
(Gimnazjum nr 1). Wśród
uczniów szkół średnich nagrody zdobyły Diana Bucka
(LO im. Kopernika), Ewelina
Gołuch (Technikum Ochrony
Środowiska) i Marlena Olma
(Technikum Gastronomiczne).
W konkursie wzięli też udział
dorośli. Spośród ich prac najwyżej oceniono prace Agnieszki
Kłusak, Zofii Rączki, Stanisławy Olszowskiej, Konstantego Urbańskiego, Walerii Prochownik i Bronisława Sroki.
Nagrody wręczali laureatom
Helena Kupczak, burmistrz
Żywca Antoni Szlagor i ks. inf.
Władysław Fidelus.

II

tów. Na zakończenie wszyscy odśpiewali szkolny hymn, w którego tekście wykorzystano papieskie wezwanie: „Wstań, słuchaj,
wyrusz w drogę”. „Cieszę się
bardzo, że wasza szkoła ma tak
wielkiego patrona. Dobrze też,
że wczytujecie się w pozostawione przez niego słowa. Wierzę, że
wasz patron z radością patrzy na
waszą szkołę i na was, błogosławiąc waszym czynom i waszemu
życiu” – powiedział po spektaklu wzruszony ks. inf. Władysław
Fidelus.

Najmłodsi laureaci żywieckiego konkursu

Ze św. Teresą
ARTUR KASPRZYKOWSKI
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ŻYWIEC. Tak zatytułowany był
spektakl zaprezentowany 18 maja w Miejskim Centrum Kultury
w ramach XI Tygodnia Kultury
Chrześcijańskiej przez uczniów
miejscowego Gimnazjum nr 1,
które od siedmiu miesięcy nosi
imię Jana Pawła II. Autorka scenariusza, Bogusława Pryszcz, wykorzystała teksty Ojca Świętego, w
tym szczególnie słowa, które 10
lat temu skierował do mieszkańców ziemi żywieckiej. Młodzież
recytowała poezję Karola Wojtyły
oraz religijne wiersze innych poe-

ARTUR KASPRZYKOWSKI

„Tu serce zostawił...”

„Wstań, słuchaj, wyrusz w drogę” – zaśpiewali żywieccy gimnazjaliści

W TEKŚCIE „NIEBO SPADŁO NA ZIEMIĘ” – o peregrynacji relikwii św. Teresy z
Lisieux w naszej diecezji (GN
21/2005) – podczas redakcyjnego opracowania materiału doszło do pojawienia się
nieścisłego sformułowania.
Pragniemy więc wyjaśnić, że

na spotkaniu młodzieży ze św.
Teresą w Oświęcimiu osobiście był obecny biskup Janusz
Zimniak, natomiast okolicznościowy list wystosował biskup
Tadeusz Rakoczy. Za powstałą nieścisłość Księży Biskupów
i wszystkich Czytelników serdecznie przepraszamy.
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Ekumeniczne spotkanie

Przynagleni do jedności
wiście wspólnie stworzyć i wyposażyć w bielskim Szpitalu Wojewódzkim kaplicę ekumeniczną. Częściej się spotykamy przy różnych
okazjach. Tu wystarczy wymienić chociażby kilkakrotne już spotkania ekumeniczne
strażaków, których śladem poszła też służba graniczna. To też jest dowód, że można wspólnie działać i składać świadectwo o
Chrystusie.

ARTURO MARI

Rozmowa z biskupem Pawłem
Anweilerem, zwierzchnikiem diecezji
cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, reprezentującym wiernych
tego Kościoła podczas ekumenicznego
spotkania z Janem Pawłem II w skoczowskim
kościele Świętej Trójcy 22 maja 1995 r.
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL: Jak wspomina Ksiądz
Biskup tamten dzień?
BP PAWEŁ ANWEILER: – Jan Paweł II nigdy nie
stwarzał dystansu i nie przestał być biskupem krakowskim, do którego wszyscy mieli dostęp. To przełożył na swój pontyfikat.
Wiele razy słyszałem w relacjach duchownych katolickich, że nawet gdy była to wymiana 2–3 zdań, to były to zawsze bardzo
bezpośrednie rozmowy. Taką bezpośredniością również ujął nas wszystkich podczas tamtego spotkania. To braterstwo – a przez nie
brak dystansu – to najważniejsze wrażenie i
zarazem wskazówka: że musimy się jako bracia i siostry miłować, wzajemnie sobie pomagać, oczywiście zachowując swoją pobożność, tę w której każdy z nas został wychowany. Było to zarazem przypomnienie, że

Dziś, po odejściu Jana Pawła II, jego słowa stały się dla nas jeszcze bardziej zobowiązujące…

Jan Paweł II z biskupem Anweilerem
po ekumenicznym spotkaniu w Skoczowie

musimy wciąż wracać do tego samego: do
przykazań, do Bożego Słowa. Na nowo zachęcił nas do sięgania do źródła.

Na ile serdeczna atmosfera tamtego spotkania przełożyła się na język dalszych ekumenicznych kontaktów?
– Słowa wypowiedziane wtedy przez Jana Pawła II, który mówił o przynagleniu do
ekumenicznego dialogu, kazały nam wszystkim iść w tym kierunku, nie pozostawać
na etapie zdawkowych działań, ale je zintensyfikować. Myślę, że to się stało. Przede
wszystkim wokół Roku 2000 zaowocowało
to m.in. trzema sympozjami ekumenicznymi, które odbyły się u nas. Udało się rzeczy-

– Z drogi ekumenizmu nie ma odwrotu.
Dlatego również tamte słowa i tamto spotkanie będziemy stale przywoływać jako argument, że musimy iść wspólnie – jeśli mamy stanowić chrześcijaństwo wiarygodne.
Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dobrze
się stało, że po II Soborze Watykańskim Kościół rzymskokatolicki dołączył szybkimi krokami do tej wspólnej drogi ekumenicznej, a
my, jako przedstawiciele Kościołów ewangelickich, nabraliśmy też większego zaufania.
Ogromnie ważne – choć może jeszcze mało
znane – jest to wszystko, co zostało zapisane we wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu. To jest dokument, który
nam wyznacza dalszą drogę.


W Jaworzu - ekumenicznie

Wśród licznych inicjatyw podejmowanych
dla uczczenia Ojca Świętego Jana Pawła II
– z okazji 10. rocznicy wizyty w Skoczowie
– znalazł się ekumeniczny koncert,
zorganizowany 15 maja w Jaworzu przez
Parafię Opatrzności Bożej i gminne władze
samorządowe.

Ze łzami wzruszenia jaworzanie wspominali
Papieża spoglądającego z okna w domu Ojca

Jak Ty – ostatnio, tak my dziś trwamy na
milczeniu.
Czujemy jednak Twe spojrzenie z okna
Ojca domu (...)
Tak wiele byłoby jeszcze słów do powiedzenia,
lecz czujemy dziś po prostu ich niezręczność.
Więc niech zostanie tak, jak chcesz
Nie lękamy się! Niech będzie Bóg uwielbiony!
To jest nasza wdzięczność!
Nigdy nie wypuścimy Cię z naszych serc….
MB
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Obok znakomitych muzyków – gości z
Niemiec i z Polski: Barbary Bałdy, Bogdana
Desonia, Krystyny Musiał, Cyriakusa Alpermanna, Wojciecha Musiała – w roli prowadzącej i recytującej poezje wystąpiła Krystyna Gutan. Ekumeniczny wymiar temu
spotkaniu nadała zarówno obecność pastora Alpermanna wśród wykonawców, jak
i to, że wśród publiczności zasiedli też biskup Paweł Anweiler oraz ks. Andrzej Krzykowski z grupą wiernych z jaworzańskiej
parafii ewangelickiej.
Witając wszystkich ks. kan. Adam Gramatyka podkreślał: „Pragniemy, aby osoba Ojca
Świętego pozostała w naszym życiu społecz-

nym, w naszych myślach i sercu. Dzisiejszy
koncert ma przybliżyć nam pobyt Jana Pawła II
w Skoczowie i jego wielkie przesłanie”.
W programie koncertu znalazły się
wiersze Krystyny Gutan i fragmenty wspomnień oraz relacji z tamtego dnia: z pamiętnego przelotu papieskiego helikoptera nad hermanicką łąką, wzruszeń przy powitaniu, znaczących słów o jedności, a potem o wierności sumieniu. Zabrzmiały też
słowa Ojca Świętego o odwiecznej Miłości, o duszy nieśmiertelnej, która mieszka w ludzkim wnętrzu, i o wiośnie Zmartwychwstania…
„Pozostaje nam wszystkim wędrować dalej, także według jego wskazań, wielekroć
wspólnych dla całego chrześcijaństwa” – pisał na początku kwietnia biskup Paweł Anweiler.
Na wzór fatimski uczestnicy tego koncertu na pożegnanie powiewali białymi chusteczkami, podpisując się pod wierszem Krystyny Gutan:

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Pozostań w sercach

III
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Zostań z nami, Ja

Pamięć i wd
Pragnienie jak najbliższego
przywołania tamtych
doświadczeń i przeżyć,
które dane nam były
podczas spotkania z Ojcem
Świętym, przejawiało
się niezwykle mocno
podczas obchodów
10. rocznicy pobytu
Papieża w naszej
diecezji.

omagała w tym obecność blisko związanych
z Janem Pawłem gości:
jego osobistego sekretarza abpa Stanisława Dziwisza
i kard. Crescenzio Sepe – prefekta Kongregacji Ewangelizacji
Narodów. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą
św., pod przewodnictwem
kard. Crescenzio Sepe, po łacinie koncelebrowaną przez
130 kapłanów w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Bielsku-Białej. Przy
ołtarzu stanęli też: arcybiskup
Stanisław Dziwisz, arcybiskup
Na sesji przemówił kard. Sepe

Abp Dziwisz i kard. Sepe oglądają wystawę

P
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Naukowcy i artyści

te, które ujawniły się podczas
II Soboru Watykańskiego i których jako papież był kontynuatorem i wprowadzał je w życie”.
O swej wdzięczności dla Jana Pawła II za całe jego nauczanie mówił też kard. Sepe.
Pieśnią do słów o ziemi, wypowiedzianych przez Ojca Świętego, uroczystą sesję naukową
poprzedził Bielski Chór Kameralny, a zamknął obrady koncert organowy Janusza Kohuta.
Tuż po sesji jej uczestnicy wzięli udział w otwarciu wystawy fotografii z pielgrzymki Ojca Świętego w 1995 r., a wieczorem
swój hołd i wdzięczność dla Jana Pawła II wyrazili muzycy koncertujący w kościele św. Maksymiliana. Cennym owocem jubileuszowych obchodów zostanie też plakat, zaprojektowany
na tę okazję przez prof. Michała Klisia.

Drugim punktem programu
diecezjalnych obchodów była sesja naukowa poświęcona papieskiemu nauczaniu, zorganizowana w Bielskim Centrum Kultury.
Sesję poprowadził ks. prof. Tadeusz Borutka, wykłady wygłosili: ks. prof. Paweł Góralczyk SAC,
ks. prof. Andrzej Szostek MIC i
o. prof. Jacek Salij OP, a wśród
słuchaczy – obok wymienionych
już znakomitych gości – znaleźli się także parlamentarzyści,
przedstawiciele władz samorządowych, uczelni, a także stowarzyszeń katolickich.
Biskup Tadeusz Rakoczy zachęcał do otwarcia się na bogactwo Bożej mądrości w nauczaniu Jana Pawła II, który „jako
duszpasterz od młodości przeczuwał, poznawał przez modlitwę nowe wymiary Kościoła –

tekst i zdjęcia
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski, biskup Tadeusz Rakoczy
i biskup Janusz Zimniak.
Witając wszystkich, biskup
Rakoczy z wdzięcznością mówił o owocach, jakie w nas zostawiła zarówno pamiętna wizyta Ojca Świętego, jak i wydarzenia po jego śmierci. W homilii kardynał Sepe przypomniał
związki Jana Pawła II z diecezją bielsko-żywiecką. Jak podkreślił, mimo 10 lat, jakie minęły od tamtej pielgrzymki, nadal aktualne są zwłaszcza postawione wtedy pytania: o miejsce Chrystusa w życiu człowieka i we wspólnocie, w kulturze,
ekonomii i polityce.

Po próbie sumień?
Przygotowaniem do jubileuszowego powrotu na Kaplicówkę stał się referat, który wygłosił ks. prof. Szostek. „Homilia
wygłoszona w Skoczowie należy do tych, w których Jan Paweł II szczególnie mocno postawił sprawę przyszłości Polski
i Polaków, sprawę oblicza moralnego kształtującej się na naszych oczach i przez nas samych
kształtowanej III Rzeczypospolitej. Pytał, cośmy zrobili przez
6 lat, które nas wtedy dzieliły od
przełomu roku 1989 i w którym
kierunku podążamy. Wezwał do
rzetelnego rachunku sumienia...

– mówił ks. prof. Szostek. – Czy
podjęliśmy refleksję nad stanem
naszych sumień z taką powagą,
z jaką on nam to zadanie postawił? (...). Oburzają nas, a niekiedy wręcz przerażają liczne afery
gospodarcze, ale wyrastają one
przecież z tej samej mentalności, którą sami przejawiamy na
niższych piętrach życia społecznego. Zajmujemy niechlubną wysoką pozycję na liście państw,
w których szerzy się korupcja.
Przygnębiają nas doniesienia o
tajnej współpracy z SB ludzi, którzy i dziś nie kwapią się z ujawnieniem prawdy, jeszcze głębszym niepokojem napawa nas
fakt, że dawni oficerowie bezpieki nadal pozostają w ukryciu,
lub wręcz kontynuują swe działania w nowej politycznej rzeczywistości. Trzeba sobie uświadomić, żeśmy operacji budowa-

Podczas Mszy św. na Kaplicówce
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anie Pawle Wielki!

dzięczność

nia samorządnego państwa jeszcze nie skończyli, że mobilizacja
sumień wciąż jest zadaniem niezmiernie dla nas ważnym” – dodawał ks. prof. Szostek.

Jak 10 lat temu

W kościele ewangelickim

Na tym samym miejscu
Tak jak przed 10 laty, wokół Stołu Pańskiego stanęli liczMonument na Kaplicówce

ni kapłani z kraju i z zagranicy.
Do gości z Rzymu i gospodarzy
dołączyli też: abp Jan Graubner z
Czech, bp Stanisław Padewski z
Ukrainy, a także abp Damian Zimoń, bp Jan Szkodoń, bp Jan Zając, bp Albin Małysiak oraz bp
Stefan Cichy – ostatni z polskich
ordynariuszy mianowany przez
Jana Pawła II. Ze sztandarami
przybyły delegacje z całej diecezji i licząca ponad 10 tysięcy
osób rzesza pielgrzymów. Podczas Mszy na Kaplicówce abp
Dziwisz ubrany był w ten sam
ornat, w którym modlił się Papież 10 lat temu, w ręku trzymał
jego pastorał.
„22 maja 1995 r. sprawował tu Najświętszą Ofiarę – mówił bp Rakoczy. – Dziś łączymy
się, jeśli to jest możliwe, jeszcze
bardziej, głębiej i serdeczniej z
Piotrem, który teraz modli się w
oknie, z którego widać teraz całe niebo”.
„Ojciec Święty bardzo pragnął odwiedzić waszą diecezję –
ze wzruszeniem chwilę później
wspominał abp Dziwisz. – Raduję się, że możemy modlić się na
Kaplicówce, na tym samym miejscu, na którym sprawował Najświętszą Ofiarę (...). Niech ten
ołtarz i ten wielki krzyż, który ma swoją historię, znak naszej wiary i zbawienia, obejmie
swymi ramionami całe te piękne Beskidy i niech przypomina przyszłym pokoleniom obecność następcy Piotra na tej ziemi, Jana Pawła II Wielkiego, jak
Go zwie cały świat i prosi o jego beatyfikację. Do tego wołania dołączmy i nasze głosy stąd,
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ze Skoczowa. Świat dziś potrzebuje świętych na miarę Jana Pawła II”. Wiele razy homilię przerywały oklaski wiernych.
Podsumowując swoje rozważanie, abp Dziwisz dodał: „Przed
dziesięciu laty Papież prosił was
z tego miejsca, wzywał do wytrwania przy Chrystusie i przy
Jego Krzyżu, wzywał do wierności sumieniu na wzór św. Jana
Sarkandra, który wolał umrzeć,
niż sprzeniewierzyć się głosowi własnego sumienia. (...) Te
słowa Ojca Świętego, który kochał swoją Ojczyznę jak matkę, są ciągle aktualne. Udane
życie nie polega na wypaczaniu i zagłuszaniu własnego lub
cudzego sumienia, nie polega
na egoizmie, ale na darze z samego siebie, na miłości Boga
i bliźniego »aż do końca«. Taka jest droga do pełni człowieczeństwa i świętości, droga Jana Pawła II. To jest Jego testament, który nam zostawił: »Polska woła dzisiaj nade wszystko
o ludzi sumienia«. Niech te słowa Ojca Świętego zawsze towarzyszą nam w życiu, niech pobudzają do refleksji, rachunku sumienia i apostolstwa”.
Pod koniec Mszy św. abp
Dziwisz wraz z biskupem Rakoczym dokonał pobłogosławienia
monumentu, upamiętniającego
Eucharystię sprawowaną przez
Jana Pawła II na Kaplicówce.
O okolicznościach powstania
tego pomnika i jego twórcach,
a także innych uroczystościach,
jakie odbyły się z okazji jubileuszu, napiszemy w najbliższym
wydaniu „Gościa”.
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Choć dzień nie był podobny –
zamiast deszczowych chmur od
samego rana świeciło słońce – życie w Skoczowie w niedzielę 22
maja mocno przypominało tamto
sprzed 10 lat. Wtedy też wszystkimi uliczkami tłumy ludzi zmierzały na Kaplicówkę – z radością,
nie zważając na trudy i przeciwności. Na wzgórzu, jak wtedy, na
polowym ołtarzu przy kaplicy św.
Jana Sarkandra, zagościła figura
MB Bolesnej z Hałcnowa.
Tak samo rozpoczęło się od
ekumenicznego spotkania w
ewangelickim kościele Świętej

Trójcy, gdzie biskup Paweł Anweiler, który 10 lat wcześniej witał
Papieża, mówił o wdzięczności
dla Boga „w każdym miejscu i o
każdej porze niezmiennie trwającego w chęci obdarowywania bogactwem obfitości łaski i pokoju.
Dziś też – jako Kościół przynaglony, jak słyszeliśmy to 10 lat temu – wspólnie możemy wyznawać, że Duch
Święty jednoAbp Dziwisz
w trakcie homilii czy w chrzcie
człowieka z
na Kaplicówce.
Jana Pawła II
Chrystusem”.
przypominała
Biskup Tadeteż umieszczona
usz Rakoczy,
przed figurą
dziękując za
św. Jana
dobro, które
Sarkandra
już na drodze
papieska sutanna
jedności stało się naszym udziałem, przypominał: „Ojciec Święty pierwsze kroki skierował do tej świątyni, aby podkreślić chrześcijańskie bogactwo mieszkańców naszej beskidzkiej ziemi, szacunek
do wspólnoty Kościoła ewangelicko-augsburskiego i umocnić nas
na tej ekumenicznej drodze”.
Tak samo jak wtedy, od rana na Kaplicówce gromadzili się
pielgrzymi, trwała modlitwa.
Odbyło się diecezjalne czuwanie młodzieży, zakończone wezwaniem do pokoju – z symbolicznym wypuszczeniem sprzed
ołtarza gołębi. Chwilę później
dotarła tam procesja z relikwiami św. Jana Sarkandra.

V
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By nie zapomnieć o papieskich słowach...

Urodziny Jana Pawła II w Bielsku-Białej

W sobotę, 4 czerwca, o godzinie dwudziestej w bielskiej
katedrze rozpocznie się drugie czuwanie modlitewne,
zorganizowane przez młodzież w ramach cyklu spotkań „Szukałeś nas i oto jesteśmy”.

bywało się w innym kościele
Bielska-Białej. Pierwsze zorganizowano 7 maja w kościele pw. Jezusa Chrystusa
Odkupiciela Człowieka. Przewodniczył mu gospodarz parafii, ksiądz doktor Jerzy Fryczowski, a homilia dotyczyła
papieskiego przesłania z Kaplicówki. Po Mszy świętej był
czas na świadectwa i śpiew.
Spotkanie zakończyło się tuż
po godz. 21.37. Tak ma być
za każdym razem.
Na kolejne spotkanie organizatorzy zapraszają młodzież z całego miasta. „W
pierwszych dniach po śmierci Ojca Świętego na ulice wychodziły tysiące młodych ludzi. Nie chcemy, by ten wielki płomień wygasł” – mówi
Henryk Urban.

Organizatorem cyklu jest
Katedralne Duszpasterstwo
Młodzieży. „Chcemy się spotykać w każdą pierwszą sobotę miesiąca, a więc w dzień,
w którym nasz Ojciec Święty
odszedł do wieczności. Chcemy modlić się o rychłą beatyfikację papieża Jana Pawła II i
rozważać słowa, które do nas
kierował” – mówi Henryk Urban, jeden z pomysłodawców
tej inicjatywy.
Organizatorzy chcą, by
każde kolejne spotkanie od-
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Papieskie okno
Ogłoszeniem wyników konkursu
plastycznego „Serce za serce”
oraz otwarciem okolicznościowej
wystawy filatelistycznej
w Książnicy Beskidzkiej uczczono
w Bielsku-Białej 85. urodziny
Jana Pawła II.
Termin uroczystości – 18
maja – podyktowany rocznicą urodzin Karola Wojtyły nieoczekiwanie zbiegł się jeszcze z innymi okolicznościami. Tym razem papieskie urodziny przypadły w środę, a
termin rozpoczęcia spotkania
w Książnicy wyznaczono na
godz. 11.00 – w porze trwania
audiencji ogólnej na Placu św.
Piotra w Rzymie.
– W dodatku dziś pada tak
samo jak 10 lat temu, kiedy czekaliśmy na Ojca Świętego w Skoczowie – zauważył
na wstępie dyrektor Książnicy
Bogdan Kocurek.
Papieskie urodziny zainaugurował występ chóru dziecięcego ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Mikuszowicach
Krakowskich – dzielnicy znajdującej się na trasie papieskiego przejazdu z Bielska-Białej
do Żywca w 1995 r. Następnie ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, który z okazji 10. rocznicy wizyty Papieża na Podbeskidziu zorganizowały wspólnie Książnica Beskidzka i Instytut Teologiczny
im. św. Jana Kantego. Na konkurs wpłynęło ponad 200 prac
z całej diecezji bielsko-żywieckiej. Konkursowe jury pod
przewodnictwem ks. prof. Tadeusza Borutki najwyżej oceniło obrazy i rysunki: Agnieszki Piotrowskiej – w kategorii przedszkoli i szkół podstawowych, Katarzyny Golec –
w kategorii gimnazjów oraz
Krzysztofa Kóski – w kategorii
specjalnej. Wśród dorosłych
artystów na zwycięski laur –
monumentalny obraz „ Jan Paweł II Dobry Pasterz” – zasłużył sobie Zbigniew Popadiuch.
Zwycięzca konkursu przeka-

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Oto jesteśmy

Bp Tadeusz Rakoczy przy papieskim
oknie w Książnicy Beskidzkiej

zał swoje dzieło diecezji bielsko-żywieckiej. Po zamknięciu wystawy konkursowej będzie je można oglądać w holu Kurii Diecezjalnej. Nagrody
laureatom konkursu wręczyli ich fundatorzy: bp Tadeusz
Rakoczy i prezydent miasta Jacek Krywult.
Punktem kulminacyjnym
urodzinowego spotkania w
Książnicy Beskidzkiej było otwarcie wystawy filatelistycznej dedykowanej Janowi Pawłowi II. Aktu tego dokonali wspólnie biskup bielsko-żywiecki i prezydent Bielska-Białej, otwierając papieskie okno – specjalnie przygotowaną w tym celu dekorację: autentyczne okno z mikrofonem
i białą różą oraz herbem Jana Pawła II. Dopełnieniem oficjalnej części spotkania była
wielkoekranowa projekcja archiwalnych relacji telewizyjnych ze spotkań Ojca Świętego z wiernymi w Skoczowie i
Żywcu.
Uczestnicy urodzinowego
spotkania w Książnicy Beskidzkiej mogli na koniec obejrzeć
wystawę wydawnictw filatelistycznych, poświęconych Papieżowi, a także wziąć udział
w promocji monografii bielskiego oddziału Polskiego
Związku Filatelistów, pióra Jana Mencnarowskiego.
KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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Konferencja: „Kościół i sport”

„Kościół nie jest od zakładania
klubów sportowych. Kościół
ma głosić Chrystusa. Sport może
być jedynie środkiem
do ewangelizacji” – mówił
na konferencji „Kościół i sport”
ks. Paweł Łukaszka z Krakowa
– hokeista, olimpijczyk
z Lake Placid z 1980 r. i jeden
z inicjatorów idei parafialnych
klubów sportowych.
Konferencję w bielskim Kinopleksie zorganizowało 11 maja
diecezjalne Biuro Promocji Kultury i Sportu. O duszpasterstwie
sportowców rozmawiali: red.
Krzysztof Miklas, ks. Paweł Łukaszka, ks. Edward Pleń – krajowy
duszpasterz sportowców, Marcin
Bojarski – zawodnik KS Cracovia
oraz, dzięki połączeniu z Warszawą, red. Bohdan Tomaszewski i
trener Jerzy Engel.
Jerzy Engel mówił o roli kapelanów w trenowanej przez niego piłkarskiej reprezentacji Polski – ks. Adama Zelgi i ks. Mariu-

URSZULA ROGÓLSKA

O ewangelizacji na boiskach

Finaliści konkursu wiedzy o piłce nożnej – od lewej: Seweryn Barabasz,
Mateusz Moc, Tomasz Olma, Marcin Wierzbinka, Wojciech Wróbel

sza Zapolskiego; o ukazywaniu
przez nich piłkarzom wartości, jakie winni mieć na uwadze, reprezentując siebie jako chrześcijan i
Polaków.
O roli duszpasterzy – w kontekście igrzysk w Atenach – opowiadał także ks. Edward Pleń.
Bohdan Tomaszewski wspomniał o sławnych sportowcach
z historii dalszej i bliższej, którzy w imię chrześcijańskich
wartości nie wahali się zrezygnować ze zwycięstwa w sytu-

acjach, kiedy szanse nie były równe.
W Kinopleksie sław sportu
słuchało wielu młodych. Dla nich
szczególnym świadectwem mogły być wypowiedzi samych sportowców. Słuchali Marcina Bojarskiego, który opowiadał o tym,
jak kary za niewłaściwe zachowanie wobec sędziów uczyły go pokory, a siedzenie na ławce rezerwowych – szacunku i uznania dla
kolegów osiągających sukcesy. O
tym, czym są wartości chrześci-

jańskie, których winni uczyć trenerzy, a które pomagają w powrocie do codzienności, kiedy kontuzje wykluczają z walki sportowej,
mówili byli sportowcy siedzący
wśród publiczności. Wśród nich
Janusz Malik – skoczek narciarski, olimpijczyk z Sarajewa, który
po wypadku motocyklowym musiał zrezygnować ze sportu wyczynowego.
Ks. Paweł Łukaszka zwrócił
uwagę na to, by parafialne kluby
nie tyle dążyły do osiągania jak
najlepszych wyników sportowych,
ale przede wszystkim kształtowały właściwe postawy we wzajemnych relacjach młodzieży.
W czasie spotkania odbył się
także finał konkursu wiedzy o piłce nożnej, który przeprowadzono wśród członków parafialnych
klubów sportowych naszej diecezji. Zwyciężył Seweryn Barabasz
z PKS Maksymilian z Ciśca, który wyprzedził Tomka Olmę z Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego Beskidy Hałcnów, Wojtka
Wróbla z PKS Milenium z Porąbki,
Marcina Wierzbinkę z PKS Olimpijczyk z Gilowic i Mateusza Moca z P-SKS Beskidy Hałcnów. IM

Zapraszamy na spartakiadę

Ministranci na start!
punktem programu spartakiady będzie Koronka do Bożego
Miłosierdzia.
Uczestników – ministrantów
oraz lektorów szkół podstawowych i gimnazjów – zgłaszają pa-

Sportowe trofea czekają
na najlepszych zawodników…

rafie. W każdej konkurencji można wystawić najwyżej 2 zawodników. Każdy ma prawo startu w
jednej konkurencji.
Zgłoszenia – do 12 czerwca
– przyjmuje ks. Robert Samsel
pod adresem: ul. ks. Janoszka 14,
43–516 Zabrzeg, tel./fax (032)
214–22–78; kom. 509–287–518,
e-mail: robert@samsel.art.pl.
Formularz zgłoszeniowy i dodatkowe informacje na temat
spartakiady odnaleźć można
także na: www.samsel.art.pl.
Podobnie jak w roku ubiegłym, na zwycięzców indywidualnych i drużynowych czekać będą medale, puchary, dyplomy i nagrody, ufundowane
przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej.
MB
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Organizatorzy – Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, LKS Sokół – Zabrzeg MOSiR Czechowice i parafia św. Józefa w Zabrzegu – zapraszają parafialne
reprezentacje służby liturgicznej wraz z opiekunami w środę
22 czerwca. Spartakiadę rozpocznie część modlitewna. Będzie

to Msza św. koncelebrowana o
godz. 9.00 w kościele pw. św. Józefa w Zabrzegu.
Po Eucharystii, o godz.
10.00, zawodnicy i kibice
przejdą na stadion sportowy
LKS Sokół, gdzie nastąpi uroczyste otwarcie zawodów, nad
którymi patronat objął wicestarosta bielski Wiesław Maśka. Od 10.30 rozegrane zostaną zaplanowane konkurencje: bieg przełajowy na 1000
m, bieg na 100 m, skok w dal,
rzut piłeczką palantową – nad
ich prawidłowym przebiegiem
czuwać będzie Henryk Puzoń.
O godz. 12.00 przewidziane
są wspólny posiłek (kiełbaski z
rusztu!) i ogłoszenie wyników.
Po wręczeniu nagród ostatnim

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Już po raz drugi doroczna
Diecezjalna Spartakiada Służby
Liturgicznej odbędzie się w
Zabrzegu. Tak jak w poprzednim
roku, będzie to dla ministrantów
i lektorów okazja do wspólnej
modlitwy, sportowej rywalizacji, a
przede wszystkim – do spotkania
i dobrej zabawy.
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PANORAMA PARAFII
pw. św. Wawrzyńca w Bielowicku
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Eucharystia jednoczy
i dlatego tegoroczna
procesja Bożego Ciała
w Bielowicku, po raz
pierwszy, przejdzie trasą
od kościoła parafialnego
do filialnego w Łazach.

VIII

„Trzy wioski: Bielowicko, Wieszczęta i Łazy. Parę domów z Kowali i pojedyncze z Jasienicy i Roztropic – objaśnia
geograficzną rozciągłość
parafii ks. Bogdan Biel,
proboszcz w Bielowicku.
– »Za drogą« od kościoła św. Wawrzyńca do filialnego św. Józefa jest
5 km”.
Bielowicki, drewniany kościół pw. św. Wawrzyńca liczy 304 lata. I
jak każdy zabytek wymaga troski i remontów.
Mieszkańcy mają tego
świadomość. Generalny
remont, związany z wymianą więźby, przewidziano na przyszły rok.
Kościół w Łazach z
perypetiami budowano przez lata – prace
rozpoczęto już przed
II wojną. Został konsekrowany w 1971 r. „Tutejsi mieszkańcy bardzo
o niego dbają – podkreśla ks. Biel. – Nie muszę
się zastanawiać, czy trawa wykoszona, czy jest
porządek”.
„Cała wspólnota to
nieco ponad 1500 osób
– większość, ponad 800,
to mieszkańcy Bielowicka i Wieszcząt, około
600 – Łaz. Dbają o swoje
kościoły. Czują się z nimi bardzo związani, ale
tworzą też jedną parafię,
dlatego bardzo mi zale-

ZDJĘCIA URSZULA ROGÓLSKA

Od Wawrzyńca do Józefa

KS. BOGDAN
BIEL
ży, by czuli, że są wspólnotą” – mówi ks. Biel.
Przybywają tu też
nowi mieszkańcy – domy budują przyjezdni
z Bielska-Białej, Katowic i mieszkańcy Świętoszówki, wysiedleni z
powodu budowy trasy
do Cieszyna. Oni także
będą tworzyć tę parafię. Od „starych” mieszkańców zależy, czy poczują się tu jak w swojej
wspólnocie.

Wspólnota
pomocy
Na międzysąsiedzką
pomoc każdy może tu
liczyć. Z Księdzem Proboszczem jedziemy przez
wioski parafii. Przyjechał
tu po śmierci poprzedniego proboszcza ks.
Waldemara Cybla, na Boże Narodzenie 2000 r. Od
razu – odwiedziny kolędowe. Dziś zna dokładnie tę mozaikę: w którym
domu mieszkają katolicy,
ewangelicy, gdzie są rodziny mieszane. Mówi o
ich wzajemnej pomocy i
życzliwości.
„Jest sporo ludzi bardzo chętnych do pomocy w parafii. Są tacy, któ-

BIELSKO-ŻYWIECKI

bielsko@goscniedzielny.pl

rzy może się nie pokażą sami, ale jeżeli o cokolwiek poproszę, od razu biorą się do pracy. Zawsze mogę liczyć na strażaków z Łaz i Wieszcząt” – dodaje ks. Biel.
Wchodzimy do kościoła parafialnego. Tu
oprócz zabytków – wspaniałego tryptyku w prezbiterium, ambony, drewnianego(!) żyrandola –
są i elementy wykonane i podarowane przez
współczesnych parafian.
W parafii istnieją
wspólnoty Apostolatu
Maryjnego, ministrantów, Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i
Dzieci Maryi. „Zależy mi
na tym, by zorganizować
młodzież. W parafii mamy dwie szkoły – podstawówkę w Wieszczętach i filię szkoły ze
Świętoszówki w Łazach.
Do gimnazjum mło dzież dojeżdża do Jasienicy, do szkół średnich –
do Bielska. Remontujemy probostwo – chciałbym, żeby tu powstała
salka – miejsce spotkań
młodych. Może uda się
przygotować stanowiska komputerowe”.
URSZULA ROGÓLSKA

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor oddziału,
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
asystent kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatr

Od lewej:
kościół filialny
pw. św. Józefa
w Łazach
U góry:
kościół
pw. św. Wawrzyńca
w Bielowicku

Jest kapłanem z ostatniego
rocznika wyświęconego przez
biskupa Herberta Bednorza
w Katowicach 4 kwietnia
1985 r. Duszpasterzował w
Bogucicach, Rudzie Śląskiej
Wirku, Brennej, Bestwinie,
Zebrzydowicach, Jaworzu i
Pogwizdowie. W Bielowicku
od 22 grudnia 2000 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
To bardzo tradycyjna parafia. Po moim przybyciu rozpoczęliśmy tu pierwszosobotnie
Msze św. z nabożeństwem do Matki Bożej,
które rozpoczynają się o godzinie 20.00. W
tym roku po raz pierwszy zmieniliśmy także
termin I Komunii Świętej – dzieci przystępują do niej w Niedzielę Miłosierdzia. Zależy
mi na pogłębieniu wśród parafian świadomości eucharystycznej – stąd szczególne
przygotowania dzieci pierwszokomunijnych
i ich rodziców. W tej parafii nie ma anonimowości – tu się wszyscy znają. Nie ma
problemu, żeby coś wspólnie zrobić. Kiedy
wieczorem dzwoni się do jednego gospodarza z prośbą o pomoc na przykład przy zwiezieniu drewna na remont, rano stawia się cała ekipa. Bardzo mi zależy na zrobieniu tutaj
czegoś dla młodzieży. Są pomysły, są ludzie
chętni do pomocy, prowadzenia najróżniejszych zajęć. Miejmy nadzieję, że z Bożą pomocą nam się to uda. Od 250 lat, 10 sierpnia, w dzień św. Wawrzyńca, w pieszej pielgrzymce przybywa tu blisko tysiąc skoczowian oraz wiernych z Pogórza i sąsiednich
parafii. 250 lat temu ślubowali pielgrzymowanie, prosząc św. Wawrzyńca o ochronę
Skoczowa od pożarów.

