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Już po raz 22. 
Andrychów gościł 
uczestników Festiwalu 
Piosenki Religijnej.  
31 wykonawców  
– solistów, chórów 
i zespołów 
z południowej Polski – 
wystąpiło na scenie 
Andrychowskiego 
Centrum Kultury 
w niedzielę 10 maja.

P rzesłuchania konkursowe trwały 
ponad sześć godzin. Grand Prix te-

gorocznego festiwalu zdobył duet „Kasia 
i Konrad” z Kęt. Ponadto festiwalowe 
jury wysoko oceniło również występy 
zespołu „Magnificat” z Wilamowic, 
scholi „Gloria” z Dębowca, scholi para-
fialnej z Nidku, Marty Mikuły i Iwony 
Kurzyniec z Roczyn oraz Katarzyny 
Strojny z Andrychowa. Zwycięzcy otrzy-
mali nagrody pieniężne i książkowe. 

Po południu festiwal przeniósł się do ko-
ścioła parafialnego św. Macieja 
Apostoła. Tutaj odbyły się wręczenie 
nagród i Msza św. Dla wiernych zaśpie-
wali też najlepsi uczestnicy festiwalu. 
Dopełnieniem koncertu laureatów był 
występ Elżbiety Towarnickiej (sopran) 
z Krakowa i Marka Stefańskiego (orga-
ny). Krakowscy artyści zaprezentowali 
koncert „Ave Maria w muzyce”, czyli 
najsłynniejsze utwory dedykowane 

Matce Bożej. Andrychowski festiwal 
ma ponaddwudziestoletnią tradycję. 
Jego inicjatorem była andrychowska 
parafia św. Stanisława. Kilka lat temu 
w organizację konkursu włączyło się 
miejscowe Centrum Kultury. Od nie-
dawna duchową opiekę nad imprezą 
sprawuje parafia św. Macieja.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Doktorat h.c.
Bielsko-Biała. W piątek 
22 maja o  godz. 10.00 
w Bielskim Centrum 
Kultury odbędzie się 
uroczystość nadania 
biskupowi Tadeuszowi 
Rakoczemu tytułu doktora 
honoris causa przez 
Akademię Techniczno-
-Humanistyczną 
w Bielsku-Białej. 
Udział w uroczystości 
zapowiedzieli 
przedstawiciele 
Episkopatu Polski oraz 
rektorzy polskich uczelni.

300 lat historii
Cieszyn. W niedzielę  
24 maja w ewangelickim 
kościele Jezusowym 
odbędą się główne 
uroczystości 300-lecia 
kościoła. Przewidziano 
występy chórów 
i orkiestr, koncert Beaty 
Bednarz, wystawy. 21 i 22 
maja w cieszyńskiej filii UŚ 
– sesja naukowa. 

Podbeskidzki Festiwal Piosenki Religijnej

W Andrychowie – festiwalowo

Rycerze Świętego Michała 
Archanioła z naszej diecezji go-
ścili 9 i 10 maja w Bielsku-Białej 
swojego krajowego opiekuna – 
ks. Piotra Prusakiewicza. W jego 
obecności do Rycerstwa przystą-
pili też kolejni członkowie.

D zień skupienia członków 
Rycerstwa w bielskiej parafii 

św. Maksymiliana był okazją do po-
głębienia ich formacji. Dla obser-
watorów był też sposobnością, by 
przekonać się, że rycerzy wśród 
nas jest już całkiem sporo. Obecnie 
Rycerstwo jest w Polsce wspólnotą 
około 400-osobową. Z tego na połu-
dniu Polski przystąpiło do niego 

już blisko 200 osób. W naszej die-
cezji mamy rycerzy skupionych 
w sześciu zastępach, a pochodzą 
z piętnastu parafii. Diecezjalnym 
opiekunem jest ks. Sebastian 
Rucki.

– Jest nas coraz więcej, bo też 
coraz większe są potrzeby objęcia 
modlitwą wstawienniczą ludzi, któ-
rzy dostali się we wpływy szatana, 
poddali się złu – tłumaczy Joan-
na Biela, diecezjalna animatorka 
Rycerstwa.

W czasie niedzielnej Mszy św. 
w bielskim kościele Chrystusa Kró-
la do wspólnoty włączeni zostali 
nowi rycerze. Poświęcony został 
też ich nowy sztandar.

Rycerstwo św. Michała Archa-
nioła to ruch apostolski, który zo-
stał powołany przez Zgromadzenie 
Księży Michalitów.

– Jednym z głównych chary-
zmatów ruchu jest uobecnianie 
zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad 
szatanem. Szukamy więc dostępu 
do źródła mocy – do Chrystusa – 
przez modlitwę i post. Oddajemy 

na własność Panu nasze serca. Siły 
Rycerstwa św. Michała nie należy 
mierzyć liczbą członków. Nie cho-
dzi o statystyki, ale autentyczność 
świadectwa. Powołanie do Rycer-
stwa jest skoncentrowane na in-
nych, którym chcemy pomagać 
– mówi ks. Piotr Prusakiewicz, 
michalita, krajowy opiekun Ry-
cerstwa. aśs

Rycerze św. Michała Archanioła

Wspierają innych 
w walce ze złem
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Na scenie wystąpiło ponad 
trzydziestu wykonawców

Poświęcony sztandar Rycerstwa i bielscy rycerze
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Ks. Piotr 
Prusakiewicz,
michalita

To znak czasu: 
niejednokrotnie wydaje 
nam się, że zło zaczyna 
triumfować, widzimy 
je namacalnie. Z drugiej 
strony widać, jak Pan 
Bóg mobilizuje coraz 
liczniejsze osoby, aby 
stawały do walki ze złem 
– stąd też w Kościele 
przybywa Rycerzy  
św. Michała Archanioła. 
Jest ich w całej Polsce 
około czterystu, w różnych 
zakątkach. I każdy z nich 
jest bezcenny: jego 
modlitwa, ofiara, post 
odgrywa wielką rolę 
w dziele zbawiania dusz.
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Diakoni ze św. o. Pio

Studenci pielgrzymi

Naukowcy – o moralności

Papieski krzyż 
młodych

Bielsko-Biała. Dziesięciu diako-
nów dla naszej diecezji wyświęcił 
bp Tadeusz Rakoczy. Obrzęd miał 
miejsce w katedrze św. Mikołaja – 
tradycyjnie 8 maja – w uroczystość 
św. Stanisława Biskupa i Męczenni-
ka. Alumni złożyli przyrzeczenie 
posłuszeństwa biskupowi diece-
zjalnemu, który włożył na nich ręce 
i nałożył stułę – znak kapłaństwa 
– którą diakoni noszą przewieszoną 

z lewego ramienia na prawy bok. 
Patronem nowo wyświęconych 
kapłanów – od początku ich dro-
gi do kapłaństwa – jest św. o. Pio. 
Podczas wakacji diakoni pomogą 
kapłanom w prowadzeniu rekolek-
cji dziecięcych i młodzieżowych. 
Od września rozpoczną roczną 
praktykę duszpasterską w wyzna-
czonych parafiach.  jmp

Bielsko-Biała. Stałym punktem 
w programie diecezjalnego duszpa-
sterstwa akademickiego jest udział 
w dorocznej ogólnopolskiej piel-
grzymce studentów i wykładow-
ców na Jasną Górę. W pielgrzymce 
odbywającej się w tym roku po raz 
73. uczestniczyła grupa studentów 
pod przewodnictwem ks. Wiesława 
Grenia. – Spotkanie to jest okazją 

do odkrywania prawdy o Bogu, 
ale też o samym sobie. Tym razem 
skupialiśmy się na tym, jak nasze 
życie może być świadectwem wia-
ry – przyznawali młodzi, którzy 
na Jasnej Górze uczestniczyli w licz-
nych nabożeństwach, wykładach, 
spotkaniach z filmem i teatrem, 
a na zakończenie złożyli akademic-
kie ślubowanie.  tm

Międzybrodzie Żywieckie. Po- 
nad stu naukowców z uczelni 
humanistycznych, filozoficznych 
i teologicznych Polski, Słowacji 

i Czech uczestniczyło 5 i 6 maja 
w konferencji na temat miejsca 
człowieka we współczesnym spo-
łeczeństwie. Debatę zdominowała 

zwłaszcza kwestia moralności 
badań i działań biologicznych 
i medycznych. Tego rodzaju kon-
ferencja odbywa się od kilku lat 
w krajach, z których pochodzą 
naukowcy. W Polsce zorganizo-
wano ją po raz drugi. – W Między-
brodziu mieliśmy okazję również 
zwiedzić jedyną w Europie elek-
trownię szczytowo–pompową – 
wyjaśnia koordynator spotkania 
ks. dr Stanisław Cader z Beskidz-
kiego Instytutu Nauk o Człowieku. 
– Chcieliśmy pokazać, jak człowiek 
przy pomocy wiedzy i odpowied-
nich narzędzi przetwarza swoje 
środowisko. jmp

Kęty. Krzyż, który Jan Paweł II 
w 1984 r. – po zakończeniu Roku 
Świętego – powierzył pod opiekę 
młodzieży, od lat peregrynuje 
po świecie wraz z ikoną Matki 
Bożej. Towarzyszy też spotkaniom 
z papieżem podczas Światowych 
Dni Młodzieży. Peregrynujący 
przez kraje i kontynenty krzyż 
Światowych Dni Młodzieży wkrót-
ce trafi do naszej diecezji. Najpierw, 
w piątek 29 maja o 12.00, przy tym 
krzyżu będzie sprawowana Msza 
św. w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kętach. – Serdecznie 
zapraszamy do tej modlitwy zwłasz-
cza młodzież, a także wszystkich 
pielgrzymów, którzy spod tego 
krzyża wyruszą z kęcką pielgrzym-
ką do Kalwarii Zebrzydowskiej – 
mówi ks. kan. Jerzy Musiałek. 31 
maja krzyż zawita do Bielska–Bia-
łej, a 1 czerwca – do Żywca. Szczegó-
łowy program czuwań za tydzień.
 aśs
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Bp T. Rakoczy wręczył 
diakonom księgę Słowa 
Bożego

Ks. dr Stanisław Cader z uczestnikami międzybrodzkiej 
konferencji
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Szczyrk. Już w niedzielę 24 maja 
rozpoczyna się 26. rok czuwań 
modlitewnych przed obrazem 
Matki Bożej (na zdję-
ciu). – Będzie to pierw-
szy rok po koronacji, 
za którą chcemy dzię-
kować Bogu, a zara-
zem początek naszego 
dziękczynienia za 150 
lat Zgromadzenia 
Salezjańskiego i jubile-
usze 25-lecia i 50-lecia 

kapłaństwa naszych księży – mówi 
kustosz sanktuarium ks. Marek 
Dąbek SDB, zapraszając pielgrzy-

mów i czcicieli Szczyr-
kowskiej Królowej. 

Czuwanie rozpocznie się o 17.00, 
a zakończy Eucharystią sprawo-
waną o 21.00. tm

Bielscy studenci na Jasnej 
Górze

Czuwania na Górce
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W programie 
jest procesja 
z obrazem MB 
Szczyrkowskiej 
– po niedzielnej Mszy 
św. o 19.00
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Towarzyszą od kilku miesięcy parafialnej 
modlitwie w kościele NMP Królowej Polski. 
Zgodnie z zapowiedziami, nowe organy 
w Pogórzu rozpoczęły też oficjalnie swoją 
karierę koncertową. 

Z a takim ich wykorzystaniem przemawia-
ły właściwości tego instrumentu, który 

w renomowanej firmie Walker wyposażony 
został w niezwykle wszechstronne możliwości 
brzmienia – tłumaczy dr Tomasz Orlow, który 
organy po przeniesieniu ich z Niemiec zrekon-
struował i jako pierwszy zagrał tuż po poświę-
ceniu, a w maju poprowadził pierwszy kon-
cert, otwierający tegoroczny cykl Wieczorów 
Muzyki Organowej i Kameralnej w Pogórzu. 

Jak wyjaśnia proboszcz ks. kan. Ignacy Cza-
der, będzie to cykl czterech koncertów, współ-
organizowanych przez parafię, burmistrza 
Skoczowa i Uniwersytet Śląski. 

W pierwszym na organach zagrał Wła-
dysław Szymański, wykładowca katowickiej 
Akademii Muzycznej i kompozytor, a śpiewała 
sopranistka Joanna Węgrzynowicz. 

 – Najbliższy koncert zaplanowaliśmy 14 
czerwca o 17.00, a zagra Ireneusz Wyrwa – za-
prasza ks. kan. Czader.  aśs

Już po raz drugi na Jasnej Górze spotkali się 
pielgrzymi – przedstawiciele polskich pa-
rafii noszących wezwanie św. Jakuba. Byli 
wśród nich duszpasterze i liczni wierni z ja-
kubowych parafii naszej diecezji: ze Szczyrku 
i Simoradza.

S potkali się w częstochowskim kościele 
św. Jakuba, gdzie słowo wygłosił ks. kan. 

Stanisław Czerwiński, kustosz sanktuarium św. 
Jakuba w Jakubowie. Były też wykłady ks. dr. 
Leszka Łysienia i prof. Krzysztofa Wieczorka 
oraz Msza św. na Jasnej Górze. 

– Było też sporo czasu na rozmowy o przy-
gotowaniach do zbliżającego się Roku Jakubowe-
go – mówi ks. kan. Andrzej Loranc, proboszcz 

jakubowej parafii w Szczyrku, gdzie od niedaw-
na istnieje Bractwo św. Jakuba. Jego członkowie 
wyróżniali się podczas przemarszu na Jasną 
Górę ciekawymi strojami.

– Cieszy nas, że do tej współpracy parafii 
dołącza coraz więcej osób, które z dużym entuzja-
zmem szukają sposobów odnowienia dawnych 
szlaków jakubowych.  Ks. Stanisław Pindel, który 
z Simoradza przybył do Częstochowy na cze-
le stuosobowej grupy parafian, uczestniczy 
w rozmowach na temat opracowania szlaku św. 
Jakuba na południe: ze Szczyrku przez Simo-
radz – do Pragi – dodaje ks. Loranc. Kolejnym 
wydarzeniem poprzedzającym przyszłoroczne 
obchody Roku św. Jakuba będzie zaplanowa-
na pod koniec czerwca w Rzymie europejska 

pielgrzymka czcicieli św. Jakuba i Bractw Ja-
kubowych. Informacje dla zainteresowanych 
uczestnictwem: www.rokjakubowy.pl. mb

Ś więto zorganizowane zostało przez 
Stowarzyszenie „Agni Novi”, przy współ-
pracy z proboszczem ks. kan. Witoldem 

Grzombą, wójtem gminy Jasienica Januszem 
Pierzyną i jasienickim GOK-iem. W przeglądzie 
swój program pieśni wielkanocnych zaprezento-
wało pięć zespołów: chóry parafialne z Brennej, 
Bielan, Bielska-Białej-Wapienicy i Straconki 
oraz „Akord” z Gostyni. Jurorzy: ks. dr Wiesław 
Hudek, dr Tomasz Orlow i mgr Paweł Sowa przy-
znali pierwsze miejsce śpiewakom z Gostyni, 
a spośród reprezentantów naszej diecezji naj-
lepszy okazał się – na drugim miejscu – Chór 

Bielański pod dyrekcją Magdaleny Rodak. Trzecie 
miejsce zajął chór „Benedictus” z parafii św. Jana 
Chrzciciela w Brennej. Laureaci otrzymali nagro-
dy pieniężne i rzeczowe, a słuchacze – okazję, by 
przekonać się, jak wiele radości czerpią ze śpie-
wania ci, którzy postanowili na co dzień związać 
swoją pasję muzyczną z liturgią. – Jurorzy chwa-
lili bardzo dobry poziom wykonania i postępy, 
jakie w ciągu roku poczyniły zespoły – cieszy się 
Krzysztof Feruga, prezes „Agni Novi”. – A my 
nie mamy wątpliwości, że warto było organizo-
wać to spotkanie i już planujemy kolejne edycje, 
na które zapraszamy chóry i schole.  tm

Międzyrzecki przegląd chórów

Śpiewają 
coraz piękniej
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Już po raz drugi w kościele św. Marcina w Międzyrzeczu odbyło się 
Święto Pieśni Wielkanocnej. Radosna atmosfera tego spotkania 
potwierdziła, że pomysł organizacji takiej imprezy się sprawdził.

Wieczory muzyki w Pogórzu

Koncertowo

Nie tylko do Santiago…

Pielgrzymi od św. Jakuba

W gronie laureatów znalazł się Chór Bielański z Magdaleną Rodak

Po pierwszym koncercie

Pielgrzymi z Bractwa św. Jakuba 
ze Szczyrku w drodze na Jasną Górę
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N a Mszy św. pod przewodnic-
twem ks. inf. Władysława 

Fidelusa zgromadzili się liczni 
goście – kapłani, parlamentarzy-
ści, samorządowcy i sympatycy 

ZP z Polski, Czech 
i Słowacji. 

– To dla nas waż-
ny rok, bo wspomi-
namy 105-lecie ruchu 
góralskiego i 90-lecie 
Zw iązku – mów ił 
Adam Banaś, prezes 

oddziału, witając przy-
byłych. – W Łękawicy 
wspominamy też piękną 

zabytkową świątynię, 
która spłonęła w tragicznym 

pożarze. Chcemy przypomnieć 
postać urodzonego tutaj sługi 

Bożego Michała Tomaszka, fran-
ciszkanina i misjonarza, który 
w Peru oddał życie za wiarę, a pod 
łękawickim pomnikiem obrońców 
niepodległości złożyć hołd pole-
głym za Polskę. 

Kapelan ZP ks. prał. Wła-
dysław Zązel odebrał statuetkę 
przyznawanej przez Związek Gór-
nośląski Nagrody im. Wojciecha 
Korfantego. – To nagroda, która 
ma na Górnym Śląsku bacowską 

rangę, a po raz pierwszy otrzymał 
ją człowiek spoza tego regionu – 
za inicjatywy współpracy między 
Ślązakami i mieszkańcami Mało-
polski – tłumaczył Władysław 
Motyka, wiceprezes zarządu ZP, 
który wraz z Jackiem Pytlem z My-
słowic wręczył nagrodę. – Traktu-
ję to jako uznanie dla tej pięknej 
współpracy obu Związków, którą 
obserwuję już od 27 lat jako kape-
lan – mówił ks. prał. Zązel.  tm

Z dominikanami
Żywiec. Trwa zorganizowany przez żywiecki Klub Inteligencji Katolickiej 
oraz dominikańskie wydawnictwo „W drodze” 15. Tydzień Kultury 
Chrześcijańskiej. W ramach zaplanowanych w Domu Katolickim prelekcji 
o. Marek Urbanowski OP 17 maja o 19.00 – po filmie – mówić będzie o chu-
ście z Manoppello, a 18 maja o 19.00 o sztuce jako źródle poznania Boga. 19 
maja o 19.00 wykład o czytaniu Biblii o. Tomasza Zamorskiego OP poprzedzi, 
rozpoczynające się w środę o 9.30 w Żywieckiej Bibliotece Samorządo-
wej, czytanie Pisma Świętego, czyli maraton biblijny. W czwartek o 19.00 
w Domu Katolickim „Dominikanie w Kraju Kwitnącej Wiśni” – reportaż o. 
Pawła Kozackiego OP, a w piątek o 19.00 o małżeństwie powie o. Mirosław 
Pilśniak OP. Również 22 maja o 18.00 w MDK koncert zespołu „Siewcy 
Lednicy” – dla upamiętnienia rocznicy wizyty Jana Pawła II w Żywcu.

Majówka z Razem
Bestwina. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
„Razem” zaprasza na integracyjną majówkę, która odbędzie się 17 maja 
o 15.00 na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego przy ul. gen. 
Sikorskiego. W programie Msza św. polowa, występy, zabawy, loteria, 
poczęstunek.

Sesja Akcji
Bielsko-Biała-Hałcnów. Od 9.00 w sobotę 23 maja w sanktuarium 
MB Bolesnej trwać będzie część modlitewna wiosennej sesji Akcji Katolic-
kiej, organizowanej pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. W Domu Kultury 
o 10.30 wykłady dr Wandy Półtawskiej i dr. Antoniego Zięby.   •

zaproszenia

Podhalanie w Łękawicy

Ślązacy i górale
Członkowie Oddziału Żywieckiego Związku 
Podhalan gościli w Łękawicy. To spotkanie 
było też okazją do uhonorowania kapelana ZP 
wyjątkowym wyróżnieniem. 

W Łękawicy obok siebie idą poczty Górali Żywieckich i Bractwa 
Pielgrzymkowego z Mysłowic. Po lewej: Ks. prał. Władysław Zązel 
otrzymał Nagrodę im. Korfantego

Już po raz 14. skoczowskie sto-
warzyszenie Panorama Sztuki 
Chrześcijańskiej zaprasza od 17 
do 22 maja na festiwal „Musica 
Sacra”, upamiętniający wizytę 
Jana Pawła II w 1995 r.

K oncert inauguracyjny – Kra- 
kowskiego Zespołu Kame- 

ralnego oraz solistów Teresy Kaban 
i Henryka Błażeja – 17 maja o 17.00 
w ewangelickim kościele Świętej 
Trójcy. Po koncercie o 19.30 
w Muzeum św. Jana Sarkandra 
otwarcie wystawy prac Elżbiety 
Kuźniar „Duch i materia”. W ponie-
działek 18 maja o 19.00 w kościele 
w Pogórzu koncert organowo-po-
etycki: Dan Loennqvist (Finlandia), 
Maria Broda, Urszula S. Korzonek, 
Beata Sabath. We wtorek 19 
maja o 19.00 w kościele Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła spektakl 
„Jan Paweł II. „Tryptyk rzymski”. – 
Medytacje”: Krzysztof Kolberger, 
Georgij Agratina z Ukrainy (fletnia 
Pana i cymbały), Robert Grudzień 

(organy). 20 maja w tej samej świą-
tyni koncert Marcina Ciszewskiego 
(kontratenor), Ewy Bąk (organy) 
i Zdzisława Stolarczyka (puzon). 
W koncercie młodzieżowym 21 
maja o 19.00 w kościele Świętej 
Trójcy wystąpi zespół z parafii św. 
Jerzego w Rydułtowach. Finałowy 
koncert – M. Ciszewskiego i zespo-
łu Cambiata Wien (Austria) – 22 
maja o 19.00 w kościele śś. Piotra 
i Pawła.

W Teatrze Elektrycznym 
projekcje filmów: 19 maja o 17.00 
„Wyspa” – reż. P. Lungin, a 21 
maja o 17.00 „Jasminum” – reż. 
J.J. Kolski.

– Serdecznie zapraszamy. Przez 
te spotkania chcemy potwierdzać, 
że pamiętamy, że tęsknimy i szuka-
my ciągle tej lepszej życiowej drogi, 
którą tak wytrwale wskazywał Jan 
Paweł II… – mówi Anna Stefaniak-
-Bacza, dyrektor organizacyjny 
festiwalu, nad którego artystycz-
nym kształtem czuwała Grażyna 
Durlow.  •

In memoriam – w Skoczowie

Festiwal Musica Sacra
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VIII Tydzień z Ewangelią

Żeby trwał dłużej…

O zadaniach Tygodnia 
z Ewangelią (TzE) mówi 
Elżbieta Król-Cebulska, 
diecezjalny koordynator 
Wydziału  
do spraw Ewangelizacji  
Kurii Diecezjalnej.

Alina Świeży-Sobel: Tydzień z Ewangelią 
odbył się w tym roku już po raz ósmy. Jaki 
ma cel?
Elżbieta Król-Cebulska: – Począt-
kowo miał być jednorazową okazją 
do wspólnego zaprezentowania się 
w Bielsku-Białej różnych grup 
i ruchów katolickich. Ale idąc za suge-
stią biskupa Tadeusza Rakoczego, 
a także obserwując duże zaintereso-
wanie pierwszym TzE, organizowa-
liśmy go w kolejnych latach. 

Ten sam Tydzień wygląda co roku 
nieco inaczej…

– Szukamy ciągle nowych form docierania 
do ludzi z Ewangelią. To, co jednego roku oka-
zało się interesującą propozycją, w następnych 
latach nie zawsze się sprawdza. Zaczynaliśmy 
w pierwszym TzE od projekcji filmowych. Zapla-
nowaliśmy m.in. 7 pokazów filmu „Jezus”. Zain-
teresowanie było tak ogromne, że na poczekaniu 
organizowaliśmy dodatkowe – i skończyło się 
na 36 projekcjach przy zawsze przepełnionej 
widowni. Ale już w następnych latach filmy 

przyciągały mniej osób i teraz 
całkiem z nich zrezygnowa-
liśmy. Pojawiali się też goście 
ze świata nauki i – dzieląc się 
swoją wiedzą – mówili o tym, 
jak wierzą. Proponowaliśmy 
koncerty różnorodnej mu-
zyki, coraz mocniej obecny 
jest teatr, a w tym roku sięgnęliśmy także do tań-
ca nowoczesnego. Po raz pierwszy odbyło się 
spotkanie dla przedsiębiorców. 

Zawsze towarzyszy im element świadec-
twa?

– Koniecznie. W tym roku po-
jawiła się też Niedziela Ewangeliza-
cyjna: w 10 parafiach księża głosili 
kazania ewangelizacyjne połączone 
ze świadectwami osób mówiących 
o osobistej relacji z Jezusem. Ludzie 
różnych profesji, zwyczajni, są nie-
zwykle ważnymi świadkami, że moż-
na żyć blisko Jezusa także w naszych 
czasach, mimo zagonienia i wszelkich 
przeciwności. 

Muzyka w TzE to propozycja dla młodych?
– Nie tylko, ale zdajemy sobie sprawę, 

że to bardzo ważny element młodzieżowego życia 
i zawsze staramy się, żeby w Tygodniu były kon-
certy i specjalny program, przeznaczony wła-
śnie dla młodzieży. Tegoroczny koncert zespołu 
TGD – Trzecia Godzina Dnia – zgromadził ponad  
3 tysiące osób. Młodzież, która widzi rappera, 
muzyka rockowego czy hiphopowego – i słucha 
świadectwa, zaproszenia do modlitwy – mocniej 
to przeżywa. 

Ewangelia jest ta sama, ale różne środki 
przekazu wymagają od organizatorów du-
żego wysiłku

– Wielką pomocą w organizacji kolejnych 
edycji było utworzenie w kurii specjalnego 
Wydziału ds. Ewangelizacji, który jest głów-
nym ogranizatorem TzE. Zebrało się już sporo 
doświadczeń, które wykorzystujemy, mamy 
coraz lepsze kontakty z całą grupą współdziała-
jących instytucji i osób i udało się wypracować 
cały model organizacyjny, który podgląda coraz 
więcej osób z innych diecezji.

Tą formułą zainteresowali się już nie tylko 
ewangelizujący w Polsce, ale także za gra-
nicą…

– Właśnie opracowujemy filmową pre-
zentację w języku angielskim, dokumentującą 
przebieg tego Tygodnia. Będzie ona przedsta-
wiona w Londynie podczas międzynarodowe-
go kongresu misyjnego, na który zostaliśmy 
zaproszeni. Ludzie z różnych stron świata 
mają tam dzielić się swoimi doświadczeniami 
i pomysłami, a takiej formuły gdzie indziej 
nie udało się organizatorom spotkać. 

Udaje się też coraz pełniej dokumentować 
przebieg TzE.

– Zarejestrowane fragmenty koncertów 
i spotkań tegorocznej edycji posłużą nam te-
raz do przygotowania filmu ewangelizacyj-
nego, który przekażemy nauczycielom religii 
jako pomoc w katechezie. Można je będzie 
też zobaczyć na naszej stronie internetowej 
www.ewangelizacja.bielsko.pl. Dzięki temu 
spełni się nasze marzenie i wykroczymy poza 
czasowe ramy tygodnia. Bo chodzi o to, by - 
po Tygodniu - z Ewangelią żyć już przez całe 
życie.   •

Na anielskiej fali 90,2 FM 
Radio  Anioł Beskidów 

ul. św. Jana Chrzciciela 14
43-346 Bielsko-Biała
tel. 033 821 20 00
nr konta bankowego: 
35 1020 1390 0000
6002 0168 0446

www.radio.diecezja.bielsko.pl

„Gość niedzielny” w „Aniele Beskidów”  
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00
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W tym roku 
w programie 
Tygodnia  
z Ewangelią  
po raz pierwszy 
pojawił się 
taniec
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P ielgrzymka do grobu św. Pawła to głów-
ny punkt programu diecezjalnych 
obchodów roku jubileuszowego 2000. 
rocznicy jego urodzin. Grupy pątników 

do Rzymu wyjechały dziewięcioma autokarami: 
z Bielska-Białej, Andrychowa, Cieszyna, Żywca 
i Pisarzowic. Organizację diecezjalnej piel-
grzymki bp Tadeusz Rakoczy powierzył księżom 
Jerzemu Fryczowskiemu i Pawłowi Dankowi. 
Kilkunastu kapłanów podjęło się zadania du-
chowej opieki nad pątnikami. Przygotowano 
dla nich modlitewniki, przewodniki i chusty: 
pomarańczowe z napisem „Podążajcie za do-
brem” oraz granatowe z logo radia diecezjalnego 
Anioł Beskidów, które na bieżąco relacjonowało 
przebieg pielgrzymki.

Dzięki niemu wierzymy
Pierwsze spotkanie grup pątników odby-

ło się u świętego Pawła za Murami, przy jego 
grobie. We wtorek 28 kwietnia pielgrzymi kła-
niali się urodzinowemu płomieniowi i wchodzili 
przez bramę jubileuszową do monumentalnego 
kościoła. Wewnątrz, na przecięciu nawy głów-
nej i transeptu, znajduje się grób Apostoła Na-
rodów. Przeprowadzone kilka lat temu badania 
potwierdziły jego autentyczność jako miejsca 
wiecznego spoczynku św. Pawła. 

Ogromna przestrzeń bazyliki wypełniła się 
dźwiękiem polskich pieśni i modlitw, a bp Rako-
czy przypomniał drogę, jaką św. Paweł pokonał 
od prześladowcy chrześcijan do gorliwego głosi-
ciela Dobrej Nowiny. Zaapelował o naśladowanie 
św. Pawła w jego optymizmie i nadziei wobec nie-
powodzeń i doświadczeń. Wskazując na ołtarz 
wznoszący się nad grobem Apostoła Narodów, 
bp Rakoczy uświadomił zebranym, że to właśnie 
św. Paweł przyniósł światło Ewangelii do Euro-
py i że dzięki niemu światło Ewangelii dotarło 
także na nasze ziemie.

Po południu pielgrzymi w mniejszych gru-
pach udali się na zwiedzanie Rzymu. – Kiedy 
Ojciec Święty ogłosił Rok św. Pawła, to była 
pierwsza myśl, żeby odwiedzić w Rzymie 
wszystkie miejsca związane z nim – wspomina 
ks. kan. Marcin Aleksy. – Tak też układaliśmy 
trasę naszej pielgrzymki, by odwiedzić miejsca 
jego zamieszkania: Sao Paulo alla Regola i Santa 
Maria in Via Lata, a także miejsce jego uwięzie-
nia, a potem męczeńskiej śmierci – Tre Fonta-
ne – i grób w Bazylice za Murami. Wymowna 
była surowość i prostota cysterskiego opactwa 
Tre Fontane, gdzie według podania ścięto św. 
Pawła, a jego upadająca głowa trzykrotnie od-
biła się od ziemi. Z miejsc tych miały wytrysnąć 
źródła. Dziś stoją na nich trzy ołtarze. Miejsce 
nieznacznie oddalone od Bazyliki św. Pawła, 

Dotknąć osoby
Ks. kan. Marcin Aleksy, proboszcz w kościele św. Pawła w Bielsku-Białej
– To pielgrzymowanie – oprócz dosłownego dotykania miejsc związanych 
ze św. Pawłem – stało się też szansą na mistyczne doświadczanie jego osoby. 
W autokarze intensywnie poznawaliśmy św. Pawła i jego współpracowników. 
Każdego dnia czytaliśmy i medytowaliśmy fragmenty jego listów, próbowaliśmy 
niektóre teksty zapamiętać.  Jak wynikało ze świadectw pielgrzymów, także dla 
mnie osobiście, było to przede wszystkim spotkanie z człowiekiem, takim zwyczajnym, 
z krwi i kości, mającym słabości i przeżywającym porażki, zmuszonym do pokonywania 
zwykłych ludzkich ograniczeń jak my wszyscy. dla mnie, jako kapłana, uderzające było 
zwłaszcza to, że kiedy św. Paweł próbował korzystać ze swojej mądrości, zdolności, 
wykształcenia – doznał porażki i usłyszał: „Posłuchamy cię innym razem”. Kiedy zrozumiał, 
że to nie własną mądrością ma się dzielić i zaczął głosić Chrystusa ukrzyżowanego, 
pojawiła się zupełnie nowa jakość i ogromna skuteczność tego przepowiadania. 
Uświadomiłem sobie na nowo, że nie mogę polegać na sobie i własnych możliwościach, 
tylko cały czas głosić Pana Jezusa. To on działa cuda. zrozumiałem, że mogę pójść w ślady 
św. Pawła, który jest też moim orędownikiem i pokazuje nie tylko drogę apostolskiego 
posługiwania, ale i realizowania mojego człowieczeństwa. 

Spotkania 
z Pawłem

tekst i zdjęcia
ks. Jacek M. Pędziwiatr

jpedziwiatr@goscniedzielny.pl

współpraca
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl

Rzym. Tu wędrowali jego śladami uczestnicy diecezjalnej 
pielgrzymki Roku Świętego Pawła. Modlili się przy jego 
relikwiach. Od Apostoła Narodów uczyli się umiłowania 
Kościoła i optymizmu życiowego. W drodze odwiedzali 
świętych, ważne sanktuaria.
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ukryte w zieleni i ciszy, pozwala głębiej wejść 
w ten niezwykły klimat. 

Z Benedyktem XVI
Następnego dnia pielgrzymi uczestniczyli 

na Placu Świętego Piotra w audiencji, z papieską 
katechezą i osobistym pozdrowieniem Benedyk-
ta XVI dla naszej diecezji i biskupa Rakoczego. 
Później był czas na nawiedzenie grobu Jana Paw-
ła II, gdzie można było nie tylko położyć kartecz-
ki z modlitwą, ale nawet przystanąć na krótką 
chwilę. Była też Msza św. dla wiernych z diecezji 
bielsko-żywieckiej, sprawowana w prezbiterium 
Bazyliki św. Piotra, tuż za konfesją z grobem św. 
Piotra. Jak wskazywał w homilii bp Rakoczy, 
postaci świętych Piotra i Pawła oraz Jana Pawła 
II to wzory do naśladowania w dziedzinie odpo-
wiedzialności za Kościół.

– Kościół potrzebuje waszego świadectwa, 
waszej żywej z nim więzi! – apelował. To było 
podsumowanie pielgrzymki diecezjalnej, a jed-
nocześnie wytyczony cel dalszych działań for-
macyjnych i duszpasterskich.

Spotkania ze świętymi 
W pozostałym czasie pielgrzymi nawie-

dzili także inne miejsca: Asyż, Monte Cassino, 
Lanciano, Manopello, Padwę, Wenecję i Loreto. 
Wszyscy bez wyjątku stawili się w San Giovan-
ni Rotondo, by pomodlić się przy wystawionym 
ciele św. o. Pio, który ma coraz więcej czcicieli 
na Podbeskidziu.

– Najmocniej przeżyliśmy wspólną Eucha-
rystię u św. Pawła i u św. Piotra, gdzie modlili-
śmy się wraz z pielgrzymami z całej diecezji. 
Modlitwa u ich grobu była dla nas podsumowa-
niem tego, co nas szczególnie ujęło: spotkania 
z tyloma świętymi: Franciszkiem, Antonim, 
ojcem Pio i wreszcie Janem Pawłem II – przy-
znają Krystyna i Wacław z Bielska-Białej.

– Kiedy wraz z mężem powiedzieliśmy 
dzieciom, że wybieramy się na pielgrzymkę 
do Rzymu, usłyszeliśmy, że one też chcą jechać. 
To spory wydatek dla naszej rodziny. Ale zna-
leźli się sponsorzy – zostali nimi niezawodni 
dziadkowie – mówi Urszula Moc, która piel-
grzymowała z mężem Janem i dziećmi: Magdą, 
Agatą i Wojtkiem. – Św. Pawłowi zawierzyli-
śmy nasze dzieci. I nie modliliśmy się nawet 
o ich zdrowie czy dobre oceny w szkole, ale o to, 
by św. Paweł pomógł nam je dobrze wycho-
wać. To w dzisiejszym świecie wydaje nam się 
najtrudniejsze i najważniejsze zarazem. Ten 
wyjazd ofiarowaliśmy też w intencji pewnej 
bliskiej nam rodziny, która się rozsypuje…  •

Dary i łaski
Ks. prał. Stanisław Czernik z Andrychowa
– Wędrowaliśmy przez Włochy szlakiem ważnych sanktuariów, ale najważniejsze 
przeżycie dla naszych pielgrzymów stanowiła Msza św. w Bazylice św. Pawła 
za Murami. Ta nasza obecność w tym miejscu i duchowe spotkanie ze św. Pawłem 
było faktycznym ukoronowaniem tego roku jubileuszowego. Jako wspólnota 
parafii św. Macieja mocno przeżyliśmy też Mszę św. w Bazylice Santa Maria 

Maggiore – jedynym miejscu, gdzie znajdują się relikwie naszego patrona i obraz Matki 
Bożej, którego kopię mamy w naszym kościele. 

Ks. prał. Stanisław Kozieł z żywca-zabłocia
– W pielgrzymkę z żywiecczyzny wyruszyliśmy, odprawiając nowennę w intencji 
beatyfikacji Jana Pawła ii. Umocnieniem w trudach była codzienna Eucharystia 
w sanktuariach, które nawiedzaliśmy. Podczas podróży przygotowaniem 
do modlitwy przy grobie św. Pawła były kolejne odcinki filmu o jego życiu. 
obejrzeliśmy też filmy o Janie Pawle ii i Gandhim. największe wrażenie wywarła 

na nas modlitwa w Bazylice za Murami. za otrzymane łaski pragniemy podziękować 
w kościele św. floriana w żywcu-zabłociu w sobotę 30 maja o 16.00.

Ks. kan. Paweł Grządziel z Mazańcowic
– W diecezji bielsko-żywieckiej pracuje pięciu księży Pawłów – imienników 
apostoła. W ich gronie jestem jedynym proboszczem. Po raz pierwszy u grobu 
mojego patrona byłem wraz z kolegami rocznikowymi z okazji srebrnego 
jubileuszu święceń kapłańskich. Kiedy Benedykt XVi ogłosił Rok św. Pawła, 
postanowiłem, że wybiorę się do jego grobu ponownie. Podczas Mszy św., którą 

tutaj koncelebrowałem, modliłem się za moich parafian.

U jubileuszowych wrót pielgrzymów witał 
Pawłowy płomień

Powyżej: Rodzina Moców z Bielska-Białej 
pielgrzymowała do św. Pawła w komplecie 
Po prawej: Podążajcie za dobrem! – chusty 

z tym hasłem wyróżniały pielgrzymów 
Po lewej: Pielgrzymi z Podbeskidzia 

przy grobie św. Pawła
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Z ostał wybudowany pod koniec 
XVIII wieku pod kierunkiem 

ks. Ignacego Neumanna. Jego 
pierwszego poświęcenia w 1787 r. 
dokonał ks. Antoni Lohn z Cieszyna. 
W 1845 r. erygowana została parafia, 
w której duszpasterzowało 15 admi-
nistratorów i proboszczów, a także 
11 wikariuszy.

Zabytkowy jak nowy
Przygotowaniami do konse-

kracji kierował obecny proboszcz 
ks. Jacek Kobiałka. Trwały one 
sześć lat i objęły szeroki zakres prac 
renowacyjnych.

– Chodziło o to, by licząca so-
bie ponad dwa wieki świątynia 
była na tę uroczystą chwilę jak 
najlepiej przygotowana – tłuma-
czy proboszcz ks. Jacek Kobiałka.
Po rozbudowie świątynia powięk-
szyła się o boczną kaplicę pw. Ta-
jemnic Światła Różańca Świętego. 
– To dla upamiętnienia pontyfikatu 
Jana Pawła II. Naszym pragnieniem 
jest, by po wyniesieniu go na ołtarze 
ta kaplica była jemu dedykowana 
– tłumaczy ks. Kobiałka. Projekt 
rozbudowy objął też nową zakry-
stię z zapleczem sanitarnym. Dzięki 

temu podstawie budowli nadany 
został regularny kształt krzyża. 
Całość murów została osuszona 
i pokryta ozdobną elewacją. Reno-
wacji poddano dach i wieżę. Wo-
kół kościoła położono nowy bruk 
i w nowym usytuowaniu zrekon-
struowano parkan ze stacjami Dro-
gi Krzyżowej, w których malowane 
na blasze obrazy zastąpiono płasko-
rzeźbami. W ramach przygotowań 
do konsekracji i związanej z tym 
wydarzeniem budowy stałego oł-
tarza z marmuru, wyremontowane 
zostało prezbiterium, pojawiły się 
nowe posadzka, ambonka, sedilia.

– Wobec tych zadań parafianie 
spisali się naprawdę na medal! – 
mówi ks. Kobiałka. – Wszystkie 
prace, które można było wykonać 
własnymi rękami, były ich dziełem. 
Zatrudnionym fachowcom powie-
rzaliśmy jedynie specjalistyczne 
zadania. Prace budowlane prowa-
dzono pod nadzorem parafianina 
Brunona Kielocha, a całość naszych 
działań monitorował oczywiście 
konserwator zabytków, który czu-
wał nad każdym detalem przy pre-
zbiterium, a także zalecił przywró-
cenie zgodnych ze stylem wystroju 

świątyni z okresu józefińskiego 
kryształowych żyrandoli.

Od tej chrzcielnicy
– Dziękuję wam za wszystkie 

prace i ofiary, dzięki którym ta świą-
tynia stała się jeszcze bardziej god-
na konsekracji. Ta świątynia i ten 
ołtarz to wyraz waszej miłości 
do Zbawiciela – mówił biskup Ta-
deusz Rakoczy, który w obecności 
licznych kapłanów rodaków, byłych 
zabrzeskich proboszczów i wikariu-
szy oraz księży dekanatu czechowic-
kiego – dokonał konsekracji ołtarza 
i kościoła. Jak podkreślił, znakiem 
żywotności parafii są owoce zaan-
gażowania dzisiejszych parafian, 
ale przede wszystkim rodzące się 
w tej wspólnocie powołania. Dumą 
zabrzeskiej wspólnoty są od pokoleń 
księża pochodzący z tej wspólnoty. 
Było ich łącznie dwudziestu, a wśród 
nich wybitny działacz narodowy 
i społecznik ks. prał. Józef Londzin. 
Tu urodził się także rektor semina-
rium duchownego w Widnawie, 
zamordowany przez hitlerowców 
ks. dr Ludwik Wrzoł. Obecnie po-
sługę Bogu i ludziom pełni wywo-
dzących się z Zabrzega dziesięciu 
kapłanów i pięć sióstr zakonnych.

– To owoc wiary w rodzinach. 
Tę wiarę widać było też podczas 
przygotowujących nas do konse-
kracji misji parafialnych, w których 
całe rodziny uczestniczyły z gorli-
wością przerastającą najśmielsze 
oczekiwania – dodaje proboszcz. 

Alina Świeży-Sobel

Panorama parafii – świadkowie Chrystusa 
Parafia św. Józefa w Zabrzegu 

Znaki żywej wiary

Konsekracja nowego ołtarza 
w zabrzeskim kościele
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W mojej opinii
Ks. Jacek Kobiałka, 
proboszcz
– odczytuję to jako 
wielką łaskę, 
że było mi dane 
doprowadzić 

do konsekracji kościoła, czyli 
do uroczystego oddania 
świątyni na wyłączną 
własność Boga. dziś to dosyć 
rzadkie sytuacje i dotyczą 
głównie nowych kościołów. 
Czuję wielką satysfakcję, 
że udało nam się wspólnym 
staraniem przeprowadzić 
pracę, dzięki której kościół 
mógł zostać konsekrowany. 
Było to możliwe wyłącznie 
dzięki wielkiej ofiarności 
parafian, ich pracy i modlitwie 
za wstawiennictwem 
św. Józefa. nie korzystaliśmy 
z żadnej dotacji czy pomocy 
jakiejś instytucji. 
zaangażowało się wiele osób, 
zwłaszcza młodzież. najlepiej 
ujął to biskup Tadeusz 
Rakoczy, mówiąc, że trud 
i wysiłek dzisiejszych parafian 
włożony w remont naszej 
świątyni można przyrównać 
tylko do tego, jaki wnieśli 
w powstające ponad 200 lat 
temu mury tego kościoła jego 
budowniczowie.

Zabrzeski kościół św. Józefa ma dziś 222 lata – 
a od maja 2009 r. dołączył do grona świątyń 
konsekrowanych. Tę niepowtarzalną w dziejach 
parafii chwilę konsekracji poprzedziły lata 
przygotowań materialnych i duchowych. 


