
Dzień, w którym 
Wielki Polak zosta-
nie wpisany w po-
czet świętych jest 
szczególny dla nas 
wszystkich. Nauki 
papieża Jana Pawła 
II niosły nadzieję, 
przypominały nam 
o najważniejszych 
wartościach. Ojciec 
Święty przekazał 
nam dar ducho-
wości, poczucia 
wspólnoty i wzajem-
nej solidarności.  
W dniu jego beatyfi-

kacji, bądźmy więc 
razem. 

.....................................................................

Prezydent Zabrza, 
Małgorzata Mań-
ka-Szulik zapra-
sza do udziału w 
uroczystości „Po-
czątek Wtajem-
niczenia”, która 
odbędzie się 30 
kwietnia o godz. 
pod Krzyżem Pa-
pieskim, obok 

kościoła Św. Woj-
ciecha w Zabrzu.

Uroczystą mszę św. będącą 
podziękowaniem za beaty-
fikację Ojca Świetego Jana 
Pawła II, koncelebrował bę-
dzie Ks. Biskup Gerard Kusz 
oraz koncelebranci Miasta 
Zabrze. 

Po mszy św. o godz. 20:45 
pod Krzyżem Papieskim od-
będą się „Nieszpory Ludź-

MK: Wielu para-
fian wybiera się do 
Rzymu, by tam, 
na miejscu wziąć 
udział w uroczysto-
ściach beatyfikacyj-
nych papieża Jana 
Pawła II?
Kilkanaście osób. Jakiegoś 
dużego zainteresowania wy-
jazdem nie było. Nie mam 
wiedzy, ile liczy cała grupa, 
która pojedzie z Zabrza do 
Rzymu, ale myślę, że będzie 
kilkudziesięcioosobowa.

MK: Szacunkowo, 
z całej Polski poja-
dą około 32 tysiące 
wiernych. To dużo, 
czy mało?
Niedużo. Ale to nie liczba 
pielgrzymów decyduje prze-
cież o znaczeniu, doniosłości 
i ważności tego wydarzenia. 

Wszak o tym, czy ktoś w dro-
gę do Rzymu wyruszy, zależy 
od szeregu czynników, często 
bardzo prozaicznych. Pobyt 
we Włoszech wiąże się z wy-
datkiem. 
Nie każdego przecież na to 
stać. Na miejscu będą milio-
ny ludzi, więc nawet jeśli sta-
niemy się czynnym uczestni-
kiem tej uroczystości, to i tak 
istnieje duże prawdopodo-
bieństwo, że niewiele zoba-
czymy i usłyszymy. Ten czyn-
nik również dla wielu osób był 
kluczowy w podjęciu decyzji o 
wyjeździe do Rzymu. 

Przeżywać 
beatyfikację 
można oglądając 
relację telewi-
zyjną, bądź na 
modlitewnym 
czuwaniu w ko-
ściele, również 
w naszej parafii. 
W niczym to nie umniejsza 

rangi tej ważnej dla wszyst-
kich chwili. Gdy sześć lat 
temu Jan Paweł II umierał, 
wiele osób nazajutrz spon-
tanicznie wsiadało do samo-
chodu i jechało do Rzymu. 
Było to jednak pewne, nagłe 
zdarzenie, którego nie spo-
sób przewidzieć, bo decyzji 
Pana Boga przecież nie zna-
my. Proces beatyfikacyjny 
jest z kolei gruntownie pla-
nowany, odbywa się wedle 
określonych procedur. Datę 
znamy. 

MK: Szum mediów 
nie zmąci sacrum, 
atmosfery święto-
ści, jaka 
beatyfikacji będzie 
towarzyszyła?
Media są po to, aby przeka-
zywać relację z wszystkiego, 
co się wokół nas dzieje. Taka 
jest ich rola. Oczywiście, jak 
w każdej dziedzinie, poszcze-
gólne stacje, czy tytuły pra-
sowe będą próbowały ugrać 

coś dla siebie, w zależności 
od ich specyfiki. Proszę jed-
nak zwrócić uwagę na pewien 
szczegół. Moment śmierci 
papieża był pokazany przez 
wszystkie, możliwe telewizje.
Kamery będą towarzyszyły 
również i uroczystości beatyfi-
kacji. To są te chwile, gdy me-
dia, niezależnie optyki przed-
stawiania pewnych wydarzeń, 
zdają się hołdować zasadzie, 
iż są miejsca, w których nie 
wypada być nieobecnym. 

MK: Co dla nas jest 
tak wyjątkowego 
w beatyfikacji 
papieża Polaka?
Fakt, że w poczet świętych 
wstępuje ktoś, kogo dobrze 
znaliśmy, kochaliśmy, kto 
stale był obok nas. Jego 
obecność miała aspekt pew-
nej namacalności. Czy to 
podczas pielgrzymek do kra-
ju, czy nawet przekazów me-
dialnych. 
Na tym ta wyjątkowość pole-
ga. Jest jeszcze jeden, waż-

Beatyfikacja Jana Pawła II jest dobrym momentem, by przypomnieć sobie o wartościach 
płynących z jego nauk

Świętość jest dobrem
Z księdzem Arkadiuszem Kinelem, proboszczem Parafii 
pw. Świętego Andrzeja w Zabrzu rozmawia Marcin Król

niejszy czynnik: każdy z nas 
tęskni za dobrem, dąży do 
niego. A świętość jest wła-
śnie tą dobrocią. Beatyfika-

cja Jana Pawła II, to idealny 
moment, by przypomnieć so-
bie o wartościach i prawdzie 
zawartej w jego naukach. 

Długo 
oczekiwany
dzień

Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza:

Zabrze zaprasza na Nieszpory Ludźmierskie

Czuwanie, modlitwa, radość
Na to wydarzenie czekaliśmy od mo-
mentu jego śmierci w 2005 roku - 1 
maja w Rzymie odbędzie się beatyfi-
kacja Papieża Jana Pawła II. Nie każ-
dy jednak będzie mógł być na Placu 
Świętego Piotra. Te wyjątkowe chwile 
możemy jednak przeżyć wspólnie, tu-
taj w naszym mieście. 

mierskie”, oratorium J. K. 
Pawluśkiewicza w wykonaniu 
Orkiestry Symfonicznej Fil-
harmonii Zabrzańskiej, chó-
ru „Resonans con tutti” oraz 
znakomitych solistów: Beaty 
Rybackiej, Hanny Banaszak, 
Elżbiety Towarnickiej oraz 
Grzegorza Turnaua, Jacka 
Wójcickiego i Zbigniewa 
Wodeckiego. Za pulpitem 
dyrygenckim stanie Sławomir 
Chrzanowski. 
Po koncercie, o godz. 21:37 
przewidziane jest Światełko 
dla Jana Pawła II.
 
Wstęp na koncert jest wolny.
 
Dzień wcześniej, 29 kwietnia 
o godz. 19, Teatr Nowy zapra-
sza na premierę spektaklu 
„Źródło”, który powstał na 
podstawie poezji Karola Woj-
tyły. W spektaklu, który wyre-
żyserował Zbigniew Stryj wy-
stąpią: Hanna Boratyńska, 
Dagmara Ziaja, Andrzej Kor-
czyński oraz Robert Lubawy.

Przedstawienie „Źródło” to 
spektakl zbudowany na poezji 
Karola Wojtyły – Ojca Święte-
go Jana Pawła II. 
-- Nie  będziemy  mówić o kre-
mówkach ani o nartach. Nie 
będziemy udawać „kum-
pli” wielkiego papieża, ani 
efektownie recytować po-
etyckich strof. Chcemy za-
głębić się w to, co najlep-
sze. Szukać drogi do prawdy  
i miłości – sztandarów filozo-
fii Jana Pawła II, skondenso-
wanych w formie poetyckiego 
przekazu. Pragniemy wraz  
z widzami dotrzec do najważ-
niejszych pojęć, przypatrzeć 
się drodze do źródła, odna-
leźć drogowskazy, nazwać 
wątpliwości i odważyć się 
zapytać. Będziemy mówić ję-
zykiem teatru, który przecież 
tak bliski był Karolowi Wojty-
le. Czwórka aktorów opisze 
nam świat słowami jedne-
go z największych myślicieli 
współczesnego świata - za-
pewniają artyści.


