
Przygotowania ducho-
we do papieskiej piel-

grzymki przybierały róż-
ne formy. Mnie najbardziej 
przypadł do serca pomysł 
młodych z Duszpasterstwa 
Akademickiego przy koś-
ciele św. Anny, by dać świa-
dectwo nieulegania nałogo-
wi narkomanii. Świadectwo 
młodych, bardziej narażo-
nych na pokusy narkoma-
nii niż osoby dojrzałe, jest 
bardzo wymowne. 
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ZA TYDZIEŃ
  REŻYSER JERZY RIDAN wraz z 

setkami współpracowników 
nakręci film przedstawiają-
cy Kraków podczas pobytu 
Benedykta XVI. 

  PAPIEŻA BĘDZIE WITAŁ W 
KRAKOWIE między innymi 
prof. Stanisław Rodziński, 
malarz, którego obraz 
„Ukrzyżowanie” stoi na pa-
pieskim biurku.

P rzyjmuję ten tytuł jako wyraz uzna-
nia dla sprawy, której starałem się 

służyć w moim kapłańskim życiu. Za 
uznaniem mnie doktorem honoris causa 
stoi przede wszystkim uznanie dla oso-
by i dzieła Jana Pawła II i reprezento-
wanych przez niego wartości – powie-
dział ks. kard. Stanisław Dziwisz, od-
bierając 11 maja tytuł doktora honoris 
causa obchodzącej 60-lecie powstania 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie. 
Jest on 26 osobą wyróżnioną tym tytu-
łem przez uczelnię. Metropolitę uhono-

rowano  za „wierną służ-
bę najwyższym wartoś-
ciom”. Doceniono także 
jego wieloletnie trwa-
nie u boku Jana Pawła II 
i wysiłki dla utrwalenia 
dziedzictwa duchowego 
zmarłego Papieża. 

HONORY ZA SŁUŻBĘ WARTOŚCIOM

Rektor Akademii 
Pedagogicznej 
prof. Henryk 
Żaliński, 
gratuluje 
nowemu 
doktorowi

BOGDAN GANCARZ
redaktor wydania
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Osiem tysięcy wiernych wzięło  
14 maja udział w tradycyjnej 
procesji ku czci św. Stanisława  
i Mszy św. w jego sanktuarium  
na krakowskiej Skałce.

Msza św. odprawiana 
przez ks. kard. Mariana Ja-
worskiego, metropolitę lwow-
skiego, była dziękczynieniem 
za kanonizację abp. Józefa 
Bilczewskiego, jego poprzed-
nika na stolicy lwowskiej, po-
chodzącego z diecezji kra-
kowskiej.

Ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz przypomniał, że zamor-
dowany kilkaset lat wcześniej 
na Skałce biskup Stanisław 
„oddał życie w obronie ła-
du moralnego i ładu społecz-
nego”. Trafnie określił to Ka-
rol Wojtyła w poemacie „Sta-
nisław”: „słowo nie nawró-
ciło, nawróci krew”. Metro-
polita krakowski dodał, że 
słowo i krew „sprzymierzy-
ły się także w życiu Jana Pa-
wła II”.  „ Jan Paweł II, jak św. 
Stanisław, słowo potwierdził 

krwią” – powiedział 
kard. Dziwisz, nawią-
zując do zamachu na 
życie Papieża.

Kazania w trakcie 
uroczystości stanisławow-
skich na Skałce są zawsze 
naukami na temat etyki ży-
cia społecznego. Tym razem 
Prymas Polski ks. kard. Jó-
zef Glemp mówił m.in. o wol-
ności, która jest „nie tylko 
dla ludzi silnych”, lecz jest 
także „służbą daną po to, 
by czynić dobrze”. Prymas, 

mówiąc o posta-
wach ludzkich wo-
bec życia społeczne-
go, wykreślił granicę 
„między tymi, któ-

rzy uznają wartości i pra-
wo Boga do ziemi, do stano-
wienia, do wskazówek nad 
ludźmi, i tymi, którzy tego  
prawa nie uznają, którzy 
uważają, że mogą wymyślać  
zasady i zobowiązujące wska-
zówki tylko na czas swojej 
władzy”.

BOGDAN GANCARZ

Tysiące wiernych w procesji stanisławowskiej

Słowo potwierdzone krwią

Kardynałowie 
idą w kierunku 
Skałki
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Siedem wieków parafii
MORAWICA. Tutejsza wspól-
nota parafialna obchodziła 
700-lecie swego istnienia oraz 
250-lecie konsekracji kościoła 
parafialnego. Barokowy kościół 
pw. św. Bartłomieja wybudowa-
no na fundamentach dawnego 
zamku możnego małopolskie-
go rodu Tęczyńskich, którzy tu 
mieli niegdyś jedno ze swych 
głównych gniazd. W uroczy-
stościach jubileuszowych wziął 
udział m.in. ks. kard. Stanisław 
Dziwisz, który wręczył osobom  

wykazującym „troskę o dobro 
wspólne Kościoła i rozwój pa-
rafialnej wspólnoty” dyplomy 
z błogosławieństwem. Uczest-
nicy jubileuszu mogli zobaczyć 
m.in. przemiany duchowe i ma-
terialne, które dokonały się w 
ostatnich latach, gdy morawi-
ckim proboszczem jest ks. Wła-
dysław Palmowski. Trwałą pa-
miątką po uroczystościach jest 
książka Marii Kwaśnik, przed-
stawiająca zarys dziejów koś-
cioła i parafii w Morawicy.
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Złoty jubileusz
RYCZÓW. 3 maja, w patro-
nalne święto parafii w Ryczo-
wie, odbyła się wyjątkowa 
Msza święta z udziałem kilku-
nastu księży, którzy pół wie-
ku temu wybrali drogę kapłań-
stwa. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczyli jubilaci: ks. bi-
skup Tadeusz Pieronek, ks. ka-
nonik Stanisław Kocańda i ks. 
prałat Czesław Świniarski. Ka-
zanie wygłosił ks. prof. Włady-
sław Zuziak, dziekan Wydzia-
łu Filozoficznego PAT. Odpu-
stowa Suma zgromadziła czci-
cieli Matki Bożej Królowej Pol-
ski, a także wszystkich, któ-
rzy chcieli wyrazić wdzięcz-
ność za dar kapłaństwa ks. 
Stanisława Kocańdy, długolet-
niego gospodarza ryczowskiej 
wspólnoty.

Prymicje kardynalskie

RABA WYŻNA. Takiej uro-
czystości w Rabie Wyżnej daw-
no już nie było. 7 maja na Mszę 
świętą prymicyjną, odprawianą 
przez ks. kard. Stanisława Dzi-
wisza, metropolitę krakowskie-
go, w rodzinnej miejscowości i 
parafii pw. Świętego Stanisław 
Biskupa i Męczennika, patrona 
gminy, parafii i samego kardy-
nała, zjechały tłumy mieszkań-
ców Podhala oraz goście z ca-
łej archidiecezji. Wydarzenie 
to jednak – jak wielokrotnie 
podkreślał wójt Andrzej Dzi-

wisz – było wyjątkowe, „na 
miarę wieków”. Jeszcze nigdy 
w historii Kościoła krakowskie-
go nie było kardynała z Podha-
la. W kościele parafialnym me-
tropolita odprawił prymicyjną, 
„kardynalską” Mszę św. oraz 
udzielił sakramentu bierzmo-
wania swoim młodym kraja-
nom. Młodzi górale w procesji 
z darami przynieśli dwie ma-
łe owieczki. Uroczystości do-
pełniły w Urzędzie Gminy gó-
ralskie  posiady z muzyką re-
gionalną. 

Ziomkowie wieźli Kardynała z fasonem

Festiwal ks. Siemaszki
PIEKARY. Na początku czerw-
ca w tutejszym Centrum Edu-
kacyjnym „Dobra Nowina”, 
prowadzonym przez księ-
ży misjonarzy, odbędzie się 
II Festiwal Twórczości Arty-
stycznej im. ks. Kazimierza 
Siemaszki. Impreza adreso-
wana jest do wszystkich ucz-
niów szkół ponadgimnazjal-
nych. Obejmuje wszystkie do-
konania młodych twórców w 
dziedzinach: teatr (także mo-
nodram i kabaret), taniec, mu-
zyka (śpiew solowy, śpiew ze-
społowy, piosenka aktorska 
itd.), rękodzieło (praca pla-
styczna płaska, rzeźba; tech-
nika dowolna), fotografia; pra-
ce nieprezentowane wcześ-
niej na innych konkursach i 
wystawach, opisane godłem; 
maksymalny format: 50 × 70 
cm), literatura (proza, poe-
zja, dramat, publicystyka). Po-
nadto można zgłaszać propo-
zycje interdyscyplinarne oraz 
takie, które trudno zaliczyć 
do ww. dziedzin. Szkoła za-
pewnia sprzęt nagłaśniający 
i oświetleniowy oraz obsłu-
gę techniczną w czasie prób 
i prezentacji. O scenografię i 
kostiumy dbają sami uczest-
nicy (istnieje możliwość sko-
rzystania ze zbiorów liceum 
w Piekarach). Zgłoszenia, wy-
łącznie na kartach zgłoszeń 

we wszystkich kategoriach, 
należy dostarczyć osobiście 
lub za pośrednictwem pocz-
ty (Internetu, faksu) do sekre-
tariatu liceum w Piekarach, 
najpóźniej do 31 maja 2006 
roku,  pod adresem: Liceum 
Ogólnokształcące w Centrum 
Edukacyjnym „Radosna No-
wina 2000”, Piekary 2, 32-
060 Liszki, (tel. 12 280-70-
99;  faks 12 280-07-51; e-ma-
il: ft2006@wp.pl). Zgłoszenia 
w kategoriach: literacka i rę-
kodzieło przyjmowane są wy-
łącznie z pracami. Wypełnio-
na – zgodnie z wymogami – 
karta zgłoszenia jest jedyną 
formą kwalifikacji do udziału 
w festiwalu. Prace rękodziel-
nicze i literackie muszą być 
trwale oznaczone imieniem 
i nazwiskiem autora, klasą, 
szkołą i datą wykonania. Uwa-
ga! Prace nieodebrane do 30 
czerwca 2006 roku przecho-
dzą na własność organizato-
rów. W przygotowaniu prac 
lub prezentacji konkursowych 
można korzystać z pomocy 
nauczyciela bądź wychowaw-
cy. Pracownik szkoły może 
brać udział w festiwalu wy-
łącznie jako akompaniator. 

Regulamin festiwalu oraz karta 
zgłoszenia jest dostępna na stronie 
internetowej http://www.liceum.fund.pl

Kościół w Morawicy stoi na fundamentach dawnego zamku Tęczyńskich
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Jubilat ks. Stanisław był bardzo 
wzruszony. Przyjmował 
wiele życzeń od wdzięcznych 
parafian z Ryczowa
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Przed przybyciem Benedykta XVI do Łagiewnik

Śladami Jana Pawła II
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w krakowskich Łagiewnikach,  
to jedno z najważniejszych 
miejsc w programie pierwszej 
pielgrzymki Ojca Świętego 
Benedykta XVI do Polski. 

„Benedykt XVI, podążając 
– jak sam powiedział – śladami 
swego wielkiego poprzednika Ja-
na Pawła II, nawiedzi szczegól-
nie miejsca tak bardzo naznaczo-
ne jego obecnością. Do Łagiewnik 
przybędzie przede wszystkim na 
modlitwę. Spotka się też z siostra-
mi ze Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia oraz chorymi” – mó-
wi ks. bp Jan Zając, rektor sank-
tuarium.

Kierunek: miłosierdzie

27 maja na terenie sanktu-
arium w Łagiewnikach będzie 
znajdować się ok. 2 tys. osób. Pa-
pież przybędzie tu o godz. 13.00. 
Najpierw uda się do kaplicy klasz-
tornej, gdzie oczekiwać będzie 
ok. 200 sióstr z większości do-
mów z Polski i spoza granic kra-
ju. Tam będzie modlił się przed 
obrazem Pana Jezusa Miłosier-
nego i odda cześć relikwiom św. 
Siostry Faustyny oraz prawdo-
podobnie pobłogosławi zgroma-
dzone zakonnice.

„Będzie to ważne wydarzenie, 
ponieważ w tej kaplicy św. Sio-
stra Faustyna usłyszała orędzie o 
miłosierdziu Bożym oraz polece-
nie, żeby głosiła je światu. I Ojciec 
Święty w ten sposób włączy w to 
przyjęcie orędzia i niesienia go 
światu. Tak należy rozumieć jego 
obecność w tym miejscu, w któ-
rym przebywał, modlił się i w ja-
kiś sposób też się uczył tego orę-
dzia o miłosierdziu Bożym Jan Pa-
weł II” – mówi ks. bp Jan Zając. 
Dla sióstr ze Zgromadzenia Matki 
Bożej Miłosierdzia obecność Be-
nedykta XVI w tym miejscu to po-
twierdzenie kierunku wytyczono-
nego przez Jana Pawła II podczas 
kanonizacji s. Faustyny na III ty-
siąclecie, którym jest MIŁOSIER-
DZIE.  „Dla nas – mówi s. Elżbieta 
Siepak z łagiewnickiego klaszto-

ru – i dla Apostołów Bo-
żego Miłosierdzia, zwią-
zanych z tym miejscem  
przez to, że niosą światu 
dar orędzia o Bożym mi-
łosierdziu, nawiedzenie 
przez Papieża Łagiewnik będzie 
także umocnieniem w naszym po-
wołaniu”.

Z kaplicy klasztornej Ojciec 
Święty uda się do bazyliki, gdzie 
będą oczekiwać go chorzy i niepeł-
nosprawni, osoby związane z apo-
stolstwem miłosierdzia „Fausti- 
num” oraz inni goście zaangażo-
wani w dzieło miłosierdzia. „Bę-
dzie to z kolei miejsce nauki orę-
dzia o miłosierdziu Bożym czy-
nem. A więc wyobraźnia miłosier-
dzia, którą tam w jakiś sposób za-
palił Jan Paweł II. I przybycie Ojca 
Świętego do tego miejsca i spot-
kanie z tymi, którzy są w potrze-
bie, a więc chorymi, niepełno-
sprawnymi, będzie szczególnym 
znakiem tej pielgrzymki. Spodzie-
wamy się, że Ojciec Święty skie-
ruje słowo do chorych, niepełno-
sprawnych, i innych zgromadzo-
nych tu osób i ich pobłogosła-

wi” – mówi rektor sank-
tuarium. 

Spotkanie z tymi, 
którzy potrzebują miło-
sierdzia – według s. Elż- 
biety Siepak – pozwoli 

popatrzeć na nich także jako bar-
dzo skutecznych apostołów miło-
sierdzia, którzy mogą więcej dać, 
niż sami potrzebują. Oni dyspo-
nują – mówiąc słowami św. Sio-
stry Faustyny – twardą monetą, 
czyli cierpieniem, które łączą z 
modlitwą. Jest to także okazja, 
by na tych chorych popatrzeć ina-
czej. Nie według ludzkiej logiki, 
która broni się przed cierpieniem, 
ale głoszonej przez s. Faustynę, 
która mówiła, że biedny jest dom 
zakonny, w którym nie ma cho-
rej siostry”.

Spełnione pragnienie

Z bazyliki Benedykt XVI przej-
dzie na krótką modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem do 
Kaplicy Wieczystej Adoracji, w 
której trwa nieustanne błaganie 
„o miłosierdzie Boże dla nas i ca-

łego świata”. Obecny Papież – 
mówi s. E. Siepak – przybędzie 
do miejsca, o którym marzył Jan 
Paweł II. Pragnął on, aby właśnie 
stąd, dniem i nocą, zanoszona by-
ła modlitwa o Boże miłosierdzie 
dla świata. Trwa ona od 2003 ro-
ku, a Jan Paweł II swoją radość z 
tego powodu wyraził w krótkim 
przesłaniu skierowanym do piel-
grzymów w Łagiewnikach i od-
czytanym tu nazajutrz po jego 
śmierci, w Święto Miłosierdzia. 

W spotkaniu z Ojcem Świę-
tym w Łagiewnikach weźmie 
udział ok. 500 chorych i niepeł-
nosprawnych. Organizacją i przy-
gotowaniem do tego wydarzenia 
zajmuje się Caritas Polska i Cari-
tas Archidiecezji Krakowskiej ra-
zem z dyrektorami domów po-
mocy społecznej.

A pochodzący ze Śląska blisko 
osiemdziesięcioletni Karol Kula, 
który dobrze zna język niemiecki, 
chciałby zapytać Papieża o wiele 
rzeczy, które go nurtują. Między 
innymi dlaczego Pana Jezus umarł 
na krzyżu, a ludzie doświadczają 
tylu różnych cierpień. 

Żeby ożyło na nowo

Trwają przygotowania do 
przyjęcia Ojca Świętego. „Prze-
de wszystkim chodzi jednak o 
przygotowanie duchowe – mó-
wi ks. bp Jan Zając. – Z takim za-
daniem zwróciliśmy się do tych 
wszystkich, którzy zostali zapro-
szeni do Łagiewnik. Żeby god-
nie przyjąć Ojca Świętego Bene-
dykta XVI, który idzie śladami Ja-
na Pawła II. I wyraźnie mówi, że 
pragnie się pokłonić temu miej-
scu, a przede wszystkim złożyć 
hołd Janowi Pawłowi II i wejść na 
ten szlak, którym on szedł i który 
wskazuje innym. I to, co przeży-
wał Jan Paweł II, żeby przez posłu-
gę Benedykta XVI na nowo ożyło 
w sercach tych wszystkich, którzy 
tam będą uczestniczyć, a także 
za pośrednictwem radia, telewi-
zji: bo do sanktuarium w Łagiew-
nikach przychodzi się po to, żeby 
się spotkać z miłosiernym Bogiem 
przez wstawiennictwo św. Siostry 
Faustyny”. 

ANNA OSUCHOWA

H
EN

RY
K 

PR
Z

O
N

D
Z

IO
N

O

Benedykt XVI 
pragnie pokłonić 
się temu miejscu
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KS. IRENEUSZ OKARMUS: Z Ogól-
nopolskim Spotkaniem Mło-
dych z papieżem Benedyktem 
XVI związana jest akcja „Wy-
zwolić wolność. Nie biorę. Je-
stem wolny od narkotyków”. 
Jak zrodził się ten pomysł?

KS. PIOTR IWANEK: – Młodzież 
z duszpasterstwa akademickie-
go z parafii św. Anny w Krako-
wie długo zastanawiała się, jaki 
duchowy dar młodzi ludzie mo-
gliby złożyć Papieżowi w cza-
sie spotkania. Doszli do wnio-
sku, że odwołają się do orędzia 
Benedykta XVI na XXI Światowy 
Dzień Młodzieży, przeżywany 
w ostatnią Niedzielę Palmową. 
Papież napisał w nim, że „nale-
ży bezzwłocznie wyzwolić wol-
ność”. A wiadomo, że, nieste-
ty, jakaś część młodzieży już od 
wczesnych lat jest zniewalana 
przez narkotyki. Co więcej, nie-
którzy uważają, że jest to nor-
malne zachowanie, ponieważ 
„wszyscy tak robią”. Stąd po-
mysł akcji pod hasłem: „Nale-
ży bezzwłocznie wyzwolić wol-
ność. Nie biorę. Jestem wolny 
od narkotyków”.

Jakie cele jej przyświecają?

– Po pierwsze pokazać in-
dywidualny dar młodego czło-
wieka, który chce w ten spo-
sób jedną ze sfer swego życia 
zagospodarować jako całko-
wicie wolną. Chodzi również 
o to, aby pokazać, że nie jest 
prawdziwe stwierdzenie, że 
wszyscy biorą. Ten argument 
nabierze znaczenia, jeśli na 
spotkanie z Papieżem przy-
będzie bardzo dużo młodzie-
ży, i będzie dużo deklaracji. 
Okaże się to wymownym zna-

kiem, o randze świa-
dectwa, że ogromna 
rzesza polskiej mło-
dzieży nie chce być 
uzależniona od nar-
kotyków. 

W jaki sposób moż-
na się przyłączyć do 
tej akcji?

– Praktycznie to wyglą-
da w ten sposób, że na adres 
internetowy niebiore@b16.pl 
młodzież wysyła deklaracje. 
Warto zaznaczyć, że powinny 
być one potwierdzone przez 
jakąś osobę biorącą za to od-
powiedzialność. Na przykład 
może to być duszpasterz. Z 
przesłanych deklaracji będzie 
zrobiona księga, którą mło-
dzież przyniesie Papieżowi ja-
ko dar duchowy. Zaznaczam, 
że chodzi o deklaracje, że nie 
biorę i nie będę brał narko-
tyków w żadnej postaci. Do-
tyczy to również tak zwa-
nych narkotyków miękkich, o 
których niektórzy mówią, że 
nie są narkotykami. Do 8 ma-
ja, po zaledwie kilku dniach 
trwania akcji, i bez żadnej re-
klamy w mediach, napłynęło 
już około 5 tys. deklaracji.

Co będzie się działo 
na kilka godzin przed 
przyjazdem Papieża 
na Błonia? Nie można 
przecież dopuścić do 
tego, aby tysiące ludzi 
przez kilka godzin nu-
dziło się i nie wiedzia-
ło, co ze sobą zrobić.

– Już od godziny 13.00 bę-
dzie czuwanie modlitewne. 
Chcemy w nim pokazać Kra-
ków jako miasto świętych. Na 
telebimach będą prezentowa-
ne  o nich reportaże. Mię-
dzy innymi o św. Bracie Al-
bercie i św. Faustynie. Będzie 
pokazanych siedmiu krakow-
skich świętych, którzy budo-
wali swoje życie na trwałym 
fundamencie i wygrali swoje 
życie. Po każdym filmie bę-
dzie świadectwo wiary kogoś 
ze znanych ludzi. Zamysł jest 
taki, aby pokazać świadków, 
którzy dziś żyją między nami i 
nadają swemu życiu sens przez 
to, że budują go na trwałym 
fundamencie, czyli na Chrystu-
sie. Każda z tych siedmiu czę-
ści będzie zakończona modli-
twą. Po pierwszych pięciu bę-
dzie to dziesiątek Różańca, po 
szóstej Koronka do Miłosier-

Z ks. Piotrem Iwankiem, 
organizatorem Spotkania Młodych 
z papieżem Benedyktem XVI, 
rozmawia ks. Ireneusz Okarmus

Sonda

BUDOWAĆ SWOJE  
ŻYCIE NA SKALE

STANISŁAW KRÓL  
– STUDENT

– To oznacza 
dla mnie ży-
cie według nie-
z m i e n n y c h 
wartości, ja-
kie zawarte są 

w Ewangelii i nauczaniu 
Kościoła. Mimo różnych 
zawirowań życiowych, ja-
kie przeżywa każdy mo-
dy człowiek, pozostają one 
zawsze stałe, niezmienne 
i dlatego wiem, że można 
i warto na nich budować 
swoje szczęście. 

DOMINIK PIASECKI  
– STUDENT

– Budowanie 
życia na ska-
le dokonu-
je się wtedy, 
gdy traktuje-
my naucza-

nie Chrystusa oraz Boże 
przykazania nie jako wy-
świechtane prawdy, lecz 
jako życiowe drogowska-
zy. A to oznacza dla mnie 
wysiłki, aby w każdej sy-
tuacji życiowej patrzeć 
na swoje czyny przez 
pryzmat 10 Przykazań i 
nauczania Chrystusa. To 
jest bardzo trudne, ale 
jak się człowiek bardzo 
stara, to po pewnym cza-
sie wysiłki zaczynają pro-
centować.

JOANNA KUŻDŻAŁ  
– STUDENTKA 

– Chcę swoje 
życie zbudo-
wać na moc-
nych i trwałych 
fundamentach. 
Nie widzę in-

nych możliwości niż au-
tentyczne życie według 
10 Bożych Przykazań 
oraz tego wszystkiego, 
czego nauczał Chrystus. 
W praktyce codzienno-
ści jest to niełatwe, ale 
nie znaczy, że jest nie-
możliwe.

Na spotkanie z Papieżem młodzież przyjdzie z osobistą deklaracją 

Budować życie na skale

Ks. Piotr Iwanek 
jest głównym 
organizatorem 
Spotkania 
Młodych  
z Papieżem
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dzia Bożego, a po ostatniej li-
tania do Matki Bożej.

Na koniec w reportażu filmo-
wym przybliżymy postać Bene-
dykta XVI. Chcemy pokazać, że 
kard. Ratzinger bywał już w Kra-
kowie i Polsce. 

A jak będzie wyglądać samo 
spotkanie z Ojcem Świętym?

– Spotkanie z Benedyk-
tem XVI rozpocznie się oko-
ło godziny 18.30. Po powita-
niu, które wygłosi ks. kardynał 
Dziwisz oraz przedstawiciele 
młodzieży, nastąpi część zwa-
na Oratorium, w czasie któ-
rej chcemy pokazać, że mło-
dzież pragnie budować życie 
osobiste, rodzinne, społeczne 
na Skale, czyli na Chrystusie. 
W trzech krótkich etiudach 
filmowych przedstawione bę-
dą problemy młodych ludzi w 
wymiarze osobistym, 
rodzinnym i spo-
łecznym. Będą 
one poprzedzo-
ne fragmentem 
Pisma Święte-
go. Po każdej 
etiudzie filmo-
wej przedsta-
wiciel młodzieży, 
rodzin i ktoś z auto-
rytetów życia publicz-
nego odczyta stosowną mod-
litwę. Potem przemówi Ojciec 

Święty. Po jego przemówie-
niu, jako wyraz przyjęcia na-
uczania, zaśpiewamy pieśń 
ze Światowych Dni Młodzie-
ży: „ Jezu Chryste, jesteś mo-
im życiem”. Na-
stępnie sześcio-
ro młodych ludzi 
przyniesie sześć 
skał, kamień wę-
gielny pod budo-
wę Centrum Jana 
Pawła II „Nie lękaj-
cie się” oraz księ-
gę z deklaracjami 
„Nie biorę narko-
tyków”. Nastąpi po-
błogosławienie ka-
mienia węgielnego i 
wręczenie młodzie-
ży „Ognia miłosierdzia”. To 
jest drugi ważny symbol te-
go wieczoru. „Ogień miłosier-
dzia”, czyli to, z czym chce-
my wyjść z Błoń. Przychodzi-

my z deklaracją budo-
wania życia na ska-

le, a wychodzimy 
umocnieni przez 
Piotra naszych 
czasów, z zapa-
lonym w sercu 
„Ogniem miło-

sierdzia”, który 
chcemy zanieść w 

swoje środowisko. 
Symbolem tego będzie 

zapalona świeca. Dlatego każ-
dy z uczestników przynosi na 

spotkanie z Papieżem świecę. 
Benedykt XVI zapali świecę 
od paschału, po czym do Oj-
ca Świętego podejdzie sześć 

osób, i 
zapalą swoje świece. W tym 
czasie wszyscy zgromadzeni 
na Błoniach zapalają świece i 
śpiewają hymn „Nie lękajcie 
się, Bóg jest miłością, trwajcie 
w wierze”, specjalnie skom-
ponowany na tę okazję przez 
krakowskiego kompozytora 
Piotra Pałkę. Na zakończenie 
będzie modlitwa „Ojcze nasz” 
i końcowe błogosławieństwo 
Ojca Świętego. 

A co będzie się działo po od-
jeździe Papieża?

– Po odjeździe Ojca Świę-
tego będzie 45 minut przerwy. 
Sektory będą otwarte. Będzie 
można wychodzić i wracać 
do nich. Po obydwu stronach 
Błoń będą czynne punkty ga-
stronomiczne. Po 45 minutach 
od odjazdu Benedykta XVI bę-
dzie odprawiona Msza święta. 
Po niej rozpocznie się koncert 
„Trwajmy mocni w wierze”. 
Benedykt XVI napisał encykli-
kę „Bóg jest miłością”, dlatego 
cały koncert będzie poświęco-
ny miłości. W trakcie koncertu 
będą czytane fragmenty ency-
kliki. Chcemy śpiewem chwa-
lić Boga za to, że jest miłoś-
cią. Koncert trwać będzie do 
godziny pierwszej w nocy.  

ORGANIZATORZY APELUJĄ I RADZĄ
Prosimy wszystkich, aby modlili się o dobrą pogodę. Jednak nawet w ra-
zie deszczu cały program będzie realizowany. Należy przywieźć ze sobą: śpi-
wór, karimatę, koniecznie kurtkę przeciwdeszczową, ciepłe ubranie, całe bu-
ty, śpiewnik wydany specjalnie na tę okazję. Nie przyjeżdżamy w sandałach! 
Przywozimy skały z wyrytym swoim imieniem, nazwiskiem oraz miejscowoś-
cią oraz świecę (chodzi o cienkie świece, a nie o znicze, gdyż mają one in-
ną symbolikę, a poza tym będą ze względów bezpieczeństwa odbierane przez 
służby porządkowe).



SKAŁA – SYMBOLIKA
 Młodzież przynosi na spotka-
nie z Papieżem symboliczną ska-
łę z wypisanym na niej imieniem 
i nazwiskiem oraz miejscowością. 
Chodzi o to, aby to była „skała” 
konkretnego człowieka.
 Skała jest nawiązaniem do 
wydarzenia, jakim jest spotka-
nie z Ojcem Świętym – Piotrem 
naszych czasów. A Piotr to ska-

ła, na której zbudowany jest 
Kościół. 
 Przyniesiona skała jest 
deklaracją konkretnego czło-
wieka, że całe życie w wy-
miarze osobistym, rodzin-
nym i społecznym chce bu-
dować na trwałym funda-
mencie, jakim jest Jezus 
Chrystus. 
 Przynosząc skałę, nie 
chodzi, aby to był tyl-

ko pusty gest. Za tym ma iść 
przemyślana deklaracja, że ży-
cie chcemy budować na trwałym 
fundamencie. Jest ona szczegól-
nie potrzebna w dzisiejszych cza-
sach relatywizmu i rozchwiania 
wartości i będzie stanowić moc-
ne świadectwo dla innych. 
 W czasie spotkania z Be-
nedyktem XVI będzie pobłogosła-
wiony kamień węgielny pod bu-
dowę Centrum Jana Pawła II – 
„Nie lękajcie się”. W przyszłości 
skały przyniesione przez uczest-
ników spotkania będą wtopione 
w jego fundamenty. W ten spo-
sób młodzież jako pierwsza za-
czyna budować to dzieło, za-
czynając od duchowego wymia-
ru, czyli od deklaracji wolności i 
oparcia życia na Chrystusie.
 Przyniesione na Błonia ska-
ły będą składane do odpowied-
nich kontenerów, usytuowanych 
przed wejściem do sektorów. Po 
spotkaniu będą przewiezione do 
Łagiewnik.



Na spotkanie z Papieżem młodzież przyjdzie z osobistą deklaracją

Budować życie na skale
ży: „ Jezu Chryste, jesteś mo-

gę z deklaracjami 
„Nie biorę narko-
tyków”. Nastąpi po-
błogosławienie ka-
mienia węgielnego i osób, i 

ła, na której zbudowany jest 
Kościół. 


deklaracją konkretnego czło-
wieka, że całe życie w wy-
miarze osobistym, rodzin-
nym i społecznym chce bu-
dować na trwałym funda-

ko pusty gest. Za tym ma iść 
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Wadowiczanie już żyją wizytą Ojca Świętego Benedykta XVI 

Modlą się i patrzą z wiarą
W pobliżu bazyliki Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny  
jest już budowany ołtarz,  
na którym odbędzie się krótka 
liturgia słowa,  
której przewodniczył będzie 
Benedykt XVI. 

Ołtarz buduje wadowicka 
Solidarność. – Wiele prac z tym 
związanych będzie wykonywa-
nych za darmo, gdyż znaleźli 
się sponsorzy i ofiarodawcy po-
trzebnych materiałów, zwłasz-
cza desek. Ale to nie wszystko. 
Ogrodnicy z Wadowic zobowią-
zali się ofiarować duże ilości 
kwiatów na przystrojenie ołta-
rza. Kwiatami będzie również 
ozdobiona brama, usytuowana 
pomiędzy domem rodzinnym 
Jana Pawła II a kościołem, przez 
którą wejdzie Benedykt XVI – 
zdradza ks. prałat Jakub Gil.

W pustym kościele

Papież przyjedzie do Wadowic 
około godziny 10.30. W drzwiach 
bazyliki powitają go burmistrz 
miasta Ewa Filipiak i ks. prałat Ja-
kub Gil, proboszcz parafii Ofiaro-
wania NMP. Bazylika w tym cza-
sie będzie pusta. Ojciec Święty 
pomodli się najpierw przed Naj-
świętszym Sakramentem, a na-
stępnie podejdzie do chrzcielni-
cy, przy której 20 czerwca 1920 
roku był ochrzczony Jan Paweł 
II. Benedykt XVI nawiedzi rów-
nież kaplicę, gdzie znajduje się 
cudowny obraz Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy, ukoronowany 
przez Jana Pawła II 16 czerwca 
1999 roku. Stamtąd Ojciec Święty 
uda się bocznymi drzwiami koś-
cioła do domu, w którym miesz-
kał kiedyś Karol Wojtyła, a gdzie 
obecnie znajduje się muzeum  
Jana Pawła II.  

Tu już był

Nie będzie to jego pierw-
sza wizyta w tym miejscu. Sio-
stra Magdalena, kustosz muze-
um, pokazuje pamiątkową księ-
gę, gdzie pod datą 24 paździer-

nika 1988 r. widnieje autograf 
kardynała Józefa Ratzingera. Te-
go dnia zwiedzał on muzeum w 
towarzystwie swego brata oraz 
kard. Franciszka Macharskiego. 
Siostra Magdalena ma nadzie-
ję, że i teraz Benedykt XVI znaj-
dzie chwilę, aby wpisać się do 
pamiątkowej księgi, tej samej, 
do której w 1999 roku wpisał 
się Jan Paweł II. Siostra Magda-
lena zapewnia, że wszystko jest 
już przygotowane na wizytę do-
stojnego gościa. – Mamy od-
świeżone ściany w całym domu. 
To było konieczne, ponieważ 
od 1999 roku dom nie był ma-
lowany. A od tego czasu prze-
szło przez nie-
go 2 miliony 
100 tys. ludzi. 
Ale zapew-
niam, że nie 
było żadnego 
remontu, jak 
to nagłaśniały 
media. 

Będzie u siebie

W Wadowicach ludzie dużo 
się modlą w intencji Ojca Świę-
tego i jego wizyty do Polski.  – 
Tu, w Wadowicach, z wiarą pa-
trzymy na Benedykta XVI i wi-
dzimy w nim Namiestnika Chry-

stusa, a jed-
nocześnie te-
go, który z tak 
wielką sympa-
tią wspomina 
naszego wiel-
kiego rodaka. 
I jesteśmy mu 

wdzięczności za to – mówi ks. 
prałat Gil, i dodaje, że jest pe-
wien, że Ojciec Święty spotka 
się na pewno z wielką  życzli-
wością i miłością ludzi. 

Według programu, samo 
spotkanie z mieszkańcami Wa-
dowic trwać będzie około pół 
godziny, ale atmosfera na pew-
no będzie gorąca. Już wiadomo, 
że Ojcu Świętemu zagra orkie-
stra strażacka, licząca około 450 
osób, a oprócz tego  śpiewać 
będą trzy chóry: dziecięcy, mło-
dzieżowy i dorosłych. Ks. prałat 
Gil jest przekonany, że zwłasz-
cza chóry dziecięce i młodzie-
żowe stworzą taką atmosferę, 
że Benedykt XVI poczuje się jak 
u siebie.

Od niedzieli 21 maja aż do 
dnia przyjazdu Ojca Święte-
go, codziennie po Mszy wie-
czornej, na placu przed bazyli-
ką, odbywać się będą specjal-
ne modlitwy, w czasie których 
przypominane będą przemó-
wienia Jana Pawła II. Wszystko 
po to – jak podkreśla ks. Gil – 
aby stworzyć atmosferę modli-
twy i oczekiwania na spotkanie 
z Papieżem. 

KS. IRENEUSZ OKARMUS

W księdze 
pamiątkowej 

pod datą  
24 października 

1988 roku 
widnieje 

autograf kard. 
Ratzingera
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Specjalnie 
na wizytę 
Papieża został 
odnowiony 
fronton bazyliki 
Ofiarowania  
NMP



Przy Plantach

ŚMIECIOWA WOJNA
W podkrakow-
skiej gminie 
Skawina wybu-
chła „śmieciowa 
wojna”. Władze 
miasta spierają 

się z jedną z prywatnych 
firm zajmujących się wy-
wozem śmieci. Uchwalone 
przez Radę Miejską prawo 
lokalne nakazuje takim fir-
mom pobieranie od swych 
klientów opłaty ryczałto-
wej za wywóz odpadków. 
Jedna z nich wyłamała się 
jednak i pobiera opłaty za 
rzeczywistą ilość wywie-
zionych nieczystości. Wła-
dze zaś wnioskują o ukara-
nie jej właściciela za łama-
nie prawa lokalnego. 

Problem jednak w tym, 
że klienci tej firmy są za-
dowoleni z obsługi! Uwa-
żają, że płacą mniej niż 
mieszkańcy obsługiwani 
przez inne firmy. Niektó-
rzy z nich sugerują, że za 
konfliktem może stać…
konflikt interesów między 
„ich” firmą a spółką komu-
nalną, również zajmującą 
się wywozem śmieci. 

Gmina Skawina by-
ła niegdyś znana z tego, 
że łatwiej niż gdzie in-
dziej przebijały się tu roz-
wiązania wolnorynkowe. 
Nic więc nie stoi chyba 
na przeszkodzie, żeby za-
dowolić wszystkie strony 
sporu. Skoro prawo miej-
scowe dotyczące wywo-
zu śmieci nie zadowala 
wszystkich mieszkańców, 
to nic łatwiejszego, jak je 
zmienić. Nikt zresztą nie 
broni firmie komunalnej 
konkurować z innymi lep-
szą jakością usług.

W gminnej rzeczywi-
stości bywa zazwyczaj ina-
czej. Wpierw firmy wywo-
zowe obiecują mieszkań-
com „złote góry”, potem 
zaś nie zawsze dotrzymu-
ją obietnic. Gmina powin-
na więc raczej hołubić, niż 
zwalczać firmę, z której 
mieszkańcy są zadowoleni

BOGDAN GANCARZ
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Jubileusz aktora

Aspirant Nowak

Czy można przez 60 lat grać  
w teatrze i występować  
w filmach, nie mając na to 
stosownego „papieru”? Przykład, 
obchodzącego właśnie piękny 
jubileusz, Jerzego Nowaka stanowi 
najlepszy dowód, że nie dyplom 
czyni aktora.

Patrząc na krzepką postać jed-
nego z weteranów polskiej sztuki 
teatralnej, nie sposób uwierzyć, 
że dawno osiągnął już wiek, w 
którym większość rodaków udaje 
się na bardziej lub mniej zasłużo-
ną emeryturę. Nowak ma do niej 
pełne prawo, ale bynajmniej nie 
zamierza opuszczać desek Naro-
dowego Starego Teatru im. He-
leny Modrzejewskiej, z którym 
związał się w czasach, jakie led-
wie pamiętają najstarsi miłośnicy 
sceny. A tak niewiele brakowało, 
by jego wspaniała kariera załama-
ła się u samego progu. W krakow-
skiej Państwowej Wyższej Szkole 
Teatralnej nie oceniano zbyt wy-
soko możliwości młodego czło-
wieka, któremu zamarzyło się zo-
stać aktorem. Owszem, skończył 
tę uczelnię, ale nie zdawszy koń-
cowego egzaminu, jest nadal tyl-
ko aspirantem.

Brak formalnego 
świadectwa sfinalizo-
wania studiów nie prze-
szkodził mu jednak zapi-
sać się złotymi zgłoska-
mi w dziejach polskie-
go teatru i filmu. Sylwet-
ka i niepowtarzalny głos prede-
stynowały go do ról określanych 
mianem charakterystyczne. Czyż 
można zapomnieć jego kreacje w 
„Sędziach” i „Woyzecku”, wyreży-
serowanych przez Konrada Swi-
narskiego? Obsadzano go jednak 
także wbrew zewnętrznym wa-
runkom; jako pierwszy uczynił to 
Andrzej Wajda, powierzając mu 
rolę Pana Młodego w „Weselu”. 

Grywał więc Nowak zarówno 
zgodnie ze swym wizerunkiem, 
jak i wbrew niemu. Do pierw-
szej kategorii ról należy postać 
okrutnie oszukanego przez fre-
netyczną małżonkę starego Ży-
da w „Ziemi obiecanej”, do dru-
giej postać tragicznego kapitana 
w „Buncie na Caine”. Jako raso-
wy aktor potrafi znakomicie wy-
korzystać swoje emploi, ale także 
oderwać się od niego, tworząc na 
scenie czy w filmie postać całko-
wicie od siebie różną.

Są artyści zamknięci w sobie 
i otwarci na świat. Pierwsi dopra-
cowują swoje role w samotno-
ści, drudzy umieją współpraco-

wać z reżyserami, wzbo-
gacając ich propozy-
cje o swoje własne. No-
wak niewątpliwie nale-
ży do tej drugiej katego-
rii, ponieważ jest z na-
tury człowiekiem życzli-

wym i umiejącym grać w zespole. 
To dzięki takim aktorom Stary Te-
atr święcił przez wiele lat ogrom-
ne triumfy. Panująca w nim twór-
cza atmosfera wykuwała się nie 
tylko na próbach, lecz również 
w garderobach i w bufecie, gdzie 
rej wodził m.in. obecny jubilat. 
Dlatego nieustannie powraca on 
dzisiaj we wspomnieniach i licz-
nych anegdotach ówczesnych ko-
legów. Niektóre z nich stały się 
już historią sceny przy ulicy Ja-
giellońskiej.

Cóż można życzyć człowie-
kowi, który spełnił się w swej 
pracy, ale nie chce jej jeszcze po-
rzucać i zamiast myśleć o spo-
kojnym spędzaniu starości w do-
mku z ogródkiem, wciąż podej-
muje nowe aktorskie wyzwania? 
Oby mu ich nie zabrakło i oby 
kolejni reżyserzy umieli z korzyś-
cią dla niego, siebie i sceniczne-
go efektu czerpać z talentu i z 
warsztatowego bogactwa aspi-
ranta sztuki scenicznej Jerzego 
Nowaka.

BOGDAN GANCARZ
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„Niepozorny, niewielki, 
a należący do tych 
rzadkich pomników 
religijnych naszego kraju, 
które mieszczą w sobie 
więcej Ducha Świętego  
niż niejedne olbrzymie 
gotyckie kościoły”.

Tak opisywał już po-
nad 500-letni kościół w 
Łopusznej romantyczny 
poeta Seweryn Goszczyń-
ski. Świątynia oblana jest 
rzeką Dunajec, która kil-
kakrotnie, a najdotkliwiej 
w 1997 r., zniszczyła oto-
czenie kościoła i zdewa-
stowała jego  wnętrze. 

Dwa lata temu para-
fia przeżywała jubileusz 
500-lecia istnienia. Wów-
czas ks. kard. Franciszek 
Macharski poświęcił nowo 
wybudowany mur, otacza-
jący i chroniący kościół, i 
teren wokół niego przed 
powodzią. Prace prowa-
dzone były również we 
wnętrzu świątyni, będącej 
na Szlaku Gotyckim wyty-
czonym przez Wojewódz-
ki Urząd Marszałkowski w 
Krakowie. Później prze-
prowadzono remont da-
chu i odbudowano znisz-
czoną wieżę. 

Szczególną pomo-
cą dla ks. proboszcza jest 
parafialna rada duszpa-
sterska. Na terenie para-
fii działa też m.in.: zespół 
charytatywny, krąg oa-
zy rodzin. Organizowane 
są liczne pielgrzymki do 
sanktuariów maryjnych i 
miejsc świętych w Polsce 
i za granicą. Młodzi para-
fianie biorą udział w re-
kolekcjach wakacyjnych 
Grup Apostolskich i Ru-

chu Światło–Życie, a mi-
nistranci i lektorzy w ko-
loniach letnich w Biesz-
czadach.

7 maja wspólnota pa-
rafialna w Łopusznej prze-
żywała wizytację kano-
niczną, przeprowadzoną 
przez ks. bpa Józefa Guzd-
ka, w czasie której dzieci 
z kl. II przyjęły I Komunię 
św., a młodzież gimnazjal-
na sakrament bierzmowa-
nia. Bp Guzdek poświęcił 
też nowy dzwon, nazwa-
ny imieniem Jana Pawła 
Wielkiego.  

Jak zauważa ks. pro-
boszcz, parafia stara się 
jak najlepiej współpraco-
wać z władzami samorzą-
dowymi, szkołą i Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury 
w Łopusznej, przy którym 
istnieje „Tischnerówka” 
– Dom Pamięci ks. Józe-
fa Tischnera. Przy GOK-u 
działają też zespoły re-
gionalne dla dzieci oraz 
dla młodzieży i dorosłych. 
„Oba zespoły zdobywają 
liczne nagrody na konkur-
sach, przeglądach i festi-
walach ogólnopolskich i 

zagranicznych, a poprzez 
to młodzi mają możliwość 
wejść w arkana muzyki, 
tańca i śpiewu regionalne-
go, do czego wielką wa-
gę przykładał ks. Tischner. 
To jakby też takie spełnie-
nie jego woli” – podkre-
śla ks. Raźny. Dodaje, że 
wielu parafian należy rów-
nież do oddziału Związ-
ku Podhalan, kultywując 
rodzimą tradycję. Tak-
że Koło Gospodyń Wiej-
skich  cieszy się szczegól-
nym uznaniem, przygoto-
wując wspaniałe smakoły-
ki i potrawy degustowa-
ne w czasie corocznych 
konkursów potraw regio-
nalnych. 

Opowieść o łopu-
szańskiej parafii niech 
zakończą słowa ks. Tis-
chnera umieszczone w 
głównej kościelnej bra-
mie, wzniesionej w 
okresie międzywojen-
nym w stylu zakopiań-
skim: „Ciszą wszelkich 
cisz jest cisza kościółka, 
kto chce znaleźć Boga, 
musi wejść w ciszę”. 

JAN GŁĄBIŃSKI

KS. JERZY RAŹNY 
Pochodzi z Zakopanego. W ze-
szłym roku przeżywał jubileusz 
25-lecia kapłaństwa. Na pierw-
szą parafię został skierowany 
do Bielska-Białej  Komorowic. 
Pracował jeszcze w Jaworznie- 
-Szczakowej i Krakowie  Nowym  
Bieżanowie. Zanim został pro-
boszczem w Łopusznej, a by-
ło to w 1993 r., duszpasterzo-
wał 5 lat w Rio de Janeiro w 
Brazylii.

PANORAMA PARAFII 
Łopuszna – pw. Świętej Trójcy

W duchu księdza Tischnera

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kiedy objąłem parafię w Łopusznej, żył jeszcze 

ks. Tischner. Bardzo ciepło wspominam tamte cza-
sy, jego obecność w kościele i na plebanii, pełne 
życzliwości i przyjaźni słowa i gesty. W Łopusznej 
spędzał wakacje, tutaj miał swój dom. Była to wte-
dy miejscowość przede wszystkim rolnicza. Obec-
nie wioska zmieniła nieco swój charakter. Stała 
się miejscowością turystyczną, którą każdego ro-
ku odwiedzają liczni turyści. Wiele osób chce zo-
baczyć nie tylko kościółek, ale także Dom Pamię-
ci ks. J. Tischnera oraz pomodlić się przy jego gro-
bie. Turyści chętnie zwiedzają znajdujący się obok 
kościoła Dworek Tetmajera. Dzisiaj są podejmo-
wane liczne inicjatywy, mające na celu dalszy roz-
wój miejscowości, jak na przykład projekt budowy 
wyciągu narciarskiego. Oprócz tych inicjatyw po-
dejmowane są także inne, mające na celu integra-
cję społeczności lokalnej: Msze św. w górach, piel-
grzymki, spotkania, wspólne prace.

Zapraszamy do kościoła
  Adres parafii: Rzymskokatolicka parafia  

pw. Świętej Trójcy, Łopuszna, ul. Gorczańska 1,  
34-432 Łopuszna, tel. 018 26 535 20.

  Msze św. w niedziele: 8.00, 11.00, 16.00 (18.30 okres 
wakacji). 

  Strona internetowa: www.lopuszna.diecezja.krakow.pl.
Adres redakcji: ul. Wiślna 12, 30-960 Kraków 1
tel./faks 012 429 67 31, skr. poczt. 543
Redagują: ks. Ireneusz Okarmus – dyrektor oddziału, 
Bogdan Gancarzkrakow@goscniedzielny.pl
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