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Przed nami nowy rok.
Wkraczamy w niego

z nadziejà. Trwamy w ocze-
kiwaniu na wspólne Êwi´to-
wanie 10-lecia obecnoÊci Pa-
pie˝a wÊród nas. W Roku Eu-
charystii chcemy pog∏´biaç
jednoÊç z Chrystusem i z ludê-
mi. Chcemy, by temu w∏aÊnie
jak najowocniej s∏u˝y∏y in-
formacje o naszej diecezji
i wszystkie spotkania na ∏a-
mach „GoÊcia” bielsko-˝y-
wieckiego. ■
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Parafialny teatr anga˝uje z powodzeniem
dzieci, m∏odzie˝ i starszych. Czasem gru-

p´ tworzy kilka, czasem ponad setka osób.
Sà amatorami, ale odwa˝nie si´gajà do bo-
gactwa profesjonalnych narz´dzi scenicznej
formy. Szukajà sposobów wyra˝enia tego,
o czym czasem trudno powiedzieç w zwyk∏ej
rozmowie: o t´sknocie do Boga, o pragnie-
niu, by byç blisko betlejemskiego ˝∏óbka.
„Sà wa˝nymi uczestnikami ewangelizacji” –
przyznajà duszpasterze, oceniajàc przedstawie-
nia. Cz´sto opiekunami tych zespo∏ów sà osoby

duchowne. Bywa, ˝e tak
jak ks. Zbigniew Macura,
dyrektor artystyczny Te-
atru „Pod Kogutkiem”
z Jasienicy – sami stajà na
scenie, wybierajàc i t´
drog´ ewangelizowania.

O parafialnym teatrze 
piszemy na str. IV–V.

NA PARAFIALNEJ SCENIE ROZGRYWA SI¢ NIE TYLKO TEATR...

Wojciech Pisarek,
Konrad
w jasienickim
Teatrze „Pod
Kogutkiem”:
– Rola zmusza
do wi´kszej
wra˝liwoÊci
nie tylko mnie...

ZA TYDZIE¡

■ JAK MO˚NA NAUCZYå SI¢ TRADYCJI?
Odpowiedzi szukamy w Beski-
dach.
■ MOSZCZANICA W SIECI. Ju˝ dzia∏a
parafialny Internet w ˚ywcu.
■ BO˚Y ZAPALE¡CY – tak ks. J. Kr´-
tosz nazwa∏ mieszkaƒców Brono-
wa sprzed wieku. Jacy sà dzisiaj?
W cyklu Panorama parafii przed-
stawiamy parafi´ w Bronowie.

Tradycyjnie na wigilijnej wieczerzy
spotkali si´ te˝ potrzebujàcy, którzy
korzystajà z pomocy w jad∏odajniach
wydajàcych darmowe posi∏ki. 

Po raz pi´tnasty bielskie Ko∏o
Towarzystwa Pomocy im. Êw. Brata
Alberta przygotowa∏o w sto∏ówce
zak∏adów Apena gigantycznà wie-
czerz´ wigilijnà. Przy stole zasiad∏o
ponad 300 osób: podopieczni,
a tak˝e przyjaciele i dobroczyƒcy
tego stowarzyszenia, przedstawi-
ciele w∏adz samorzàdowych. Op∏at-
kowe ̋ yczenia z∏o˝yli: biskup Tade-
usz Rakoczy i biskup Pawe∏ Anwei-
ler z KoÊcio∏a ewangelicko-augs-
burskiego.

„To Chrystus nakazuje nam byç
dobrymi dla drugich” – przypomi-
na∏ ks. inf. W∏adys∏aw Fidelus zgro-
madzonym w Wigili´ w ˝ywieckiej
Jad∏odajni Êw. Maksymiliana. Przy
stole nakrytym dla 120 osób zaj´te
by∏o ka˝de miejsce. Równie˝ tutaj
op∏atkiem ∏amali si´ ubodzy i ich
sprzymierzeƒcy: ksi´˝a, darczyƒcy,
w∏adze samorzàdowe.

Jad∏odajnia na co dzieƒ przy-
gotowuje 370 posi∏ków, wydawa-
nych na miejscu, a tak˝e w punk-

tach: na dworcu PKP
w ˚ywcu i w domu para-
fialnym w Pietrzykowi-
cach. Ka˝dy g∏odny
otrzymuje goràcy posi∏ek
i çwiartk´ chleba. Na
okres zimy uruchomiono te˝
8 nowych punktów na terenie
gminy JeleÊnia. 140 wydawanych
tam posi∏ków przygotowuje pa-
rafialna sto∏ówka w Pewli Wiel-
kiej. Trafiajà do najubo˝szych ro-
dzin w JeleÊni, Sopotni Ma∏ej,

Korbielowie, Krzy˝o-
wej, Przyborowie i
Pewli.

„To wszystko jest
mo˝liwe dzi´ki wspa-
nia∏ej grupie osób, bez-

interesownych i zaanga˝owanych –
mówi kierujàcy jad∏odajnià ks. kan.
Jerzy Kolasiƒski. – Bardzo przydaje
si´ te˝ pomoc, jakiej udziela nam
gmina JeleÊnia i wójt W∏adys∏aw
Mizia”. 

AÂS

Wigilia dla ka˝dego

Podziel si´ mi∏oÊcià
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U Êw. Maksymiliana
w ˚ywcu na wigili´
panie przygotowa∏y
tradycyjny barszcz
z uszkami i karpia
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ZEBRZYDOWICE. Trwajà przy-
gotowania do przypadajàcych
w tym roku obchodów jubileuszu
700-lecia parafii Wniebowzi´cia
NMP (na zdj´ciu). Z tej okazji
m.in. wydany zosta∏ kalendarz
Êcienny na 2005 rok, bogato ilu-

strowany fotografiami odnowio-
nego koÊcio∏a i zabytków sakral-
nych. Wkrótce do∏àczy do niego
ksià˝ka – historyczne opracowa-
nie parafialnych dziejów autor-
stwa ks. kan. Jerzego Hermaisa
i ks. dra Jana Góreckiego.

BIELSKO-BIA¸A. „Bo˝e Naro-
dzenie w Beskidach” – taki tytu∏
nosi wystawa, zaprezentowana
w czasie Êwiàtecznym w Ksià˝nicy
Beskidzkiej (na zdj´ciu). Znalaz∏y
si´ tam prace wykonane przez An-
n´ i Józefa Hulków z ¸´kawicy. 
Hulkowie, kilka lat temu Êwi´tujà-
cy pó∏wiecze dzia∏alnoÊci twór-
czej, to jedni z najbardziej zna-
nych i utytu∏owanych twórców lu-
dowych na ˚ywiecczyênie. Wysta-
wa, choç pokazuje drobny wyci-
nek tego, co potrafi ma∏˝eƒstwo
Hulków, pozwala poznaç ró˝no-
rodne talenty Anny i Józefa – sà
tam wspania∏e szopki bo˝onaro-
dzeniowe, Êwiàteczne rzeêby, ob-
razy na szkle, a tak˝e maski ob-
rz´dowe, nierozerwalnie wià˝àce
si´ z obrz´dami „godnych Êwiàt”.

Otwarcie wystawy po∏àczone zo-
sta∏o ze spotkaniem op∏atkowym
dyrekcji i pracowników Ksià˝nicy
z darczyƒcami oraz osobami za-
s∏u˝onymi dla tej placówki. 

Âwiàteczna wystawa

Op∏atek Apostolstwa
SKOCZÓW. 9 stycznia 2005 r. od
Mszy Êw., sprawowanej o godz.
14.00 w koÊciele pw. Âwi´tych Apo-
sto∏ów Piotra i Paw∏a, rozpocznie
si´ diecezjalne spotkanie op∏atkowe
Apostolstwa Dobrej Âmierci. Wspól-
ne kol´dowanie kontynuowane b´-
dzie w siedzibie Miejskiego OÊrod-
ka Kultury przy ulicy Targowej 26.

KIK zaprasza
BIELSKO-BIA¸A. Tradycyjnie
6 stycznia w koÊciele pw. Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa od-
b´dzie si´ spotkanie op∏atkowe
cz∏onków bielskiego Klubu Inteli-
gencji Katolickiej. Msza rozpocz-
nie si´ o godz. 17.00, a swój
udzia∏ zapowiedzia∏ biskup Tade-
usz Rakoczy.

SU¸KOWICE ¸¢G. W sobot´
8 stycznia o 14.00 w koÊciele pa-
rafialnym biskup Tadeusz Rako-
czy spotka si´ z uczestnikami
Mszy Êw. i spotkania op∏atkowe-
go, zorganizowanego przez Gru-
p´ Modlitewnà z Gronia Jana

Paw∏a II. B´dzie to okazja do
dzi´kczynienia Bogu za 10 lat
istnienia sanktuarium Królowej
Ludzi Gór na Groniu – dzi´k-
czynnego wotum za ocalenie ˝y-
cia papie˝a Jana Paw∏a II w maju
1981 r.

OÂWI¢CIM. W grudniu filate-
liÊci Êwi´towali tu pó∏wiecze
dzia∏alnoÊci swego ko∏a. Jubi-
leuszowe uroczystoÊci zainau-
gurowa∏a Msza Êw., odprawio-
na 14 grudnia w
koÊciele pw. Êw. Maksymiliana
Kolbego w intencji ˝yjàcych
i zmar∏ych oÊwi´cimskich mi∏o-
Êników znaczków. 
NiegdyÊ Ko∏o Polskiego Zwiàz-
ku Filatelistów skupia∏o nawet
250 cz∏onków. Teraz jest ich
ponad stu siedemdziesi´ciu.
W swym dorobku majà ponad
60 wystaw i tyle˝ wydanych
stempli okolicznoÊciowych, wià-
˝àcych si´ z OÊwi´cimiem i Paƒ-
stwowym Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau, oraz kart pocztowych.

Cztery lata temu ukaza∏a si´ mo-
nografia „Historia poczty i filateli-
styki w OÊwi´cimiu”.

FilateliÊci jubilaci

BIELSKO-BIA¸A. Przed salwa-
toriaƒskim koÊcio∏em pw. Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny Królo-
wej Polski postawiona zosta∏a
na poczàtku grudnia natural-
nej wielkoÊci figura s∏ugi Bo-
˝ego ks. Franciszka Marii od
Krzy˝a Jordana, za∏o˝yciela
zgromadzenia salwatorianów
(na zdj´ciu). Pomnik poÊwi´-
cono 8 grudnia – w Êwi´to sal-
watorianów i równoczeÊnie
w 123. rocznic´ istnienia zgro-
madzenia. Od kilku lat we
wn´trzu tego koÊcio∏a stoi ju˝
popiersie tego s∏ugi Bo˝ego. 
W zgromadzeniu trwajà mo-
dlitwy o rych∏à beatyfikacj´
ks. Franciszka Jordana. „Chce-
my zach´ciç tak˝e parafian do
modlitwy o cud, który jest
niezb´dny do pomyÊlnego za-
koƒczenia procesu beatyfika-
cyjnego” – powiedzia∏ ks.
Piotr Schora SDS, proboszcz
parafii.

Pomnik salwatoriaƒskiego za∏o˝yciela 

Siedem wieków z Maryjà

10-lecie kaplicy na Groniu
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Biskup Tadeusz Rakoczy poÊwi´ci∏ 
15 grudnia w koÊciele pw. Êw.
Stanis∏awa w Starym Bielsku
odrestaurowany tryptyk o∏tarzowy, 
po raz pierwszy publicznie
zaprezentowany po d∏ugotrwa∏ych
pracach konserwatorskich.

Pochodzàcy z XIV wieku go-
tycki koÊció∏ pw. Êw. Stanis∏awa
w Starym Bielsku jest najstarszà
Êwiàtynià miasta. Od 25 lat jest
on sukcesywnie odnawiany sta-
raniem proboszczów, parafian i –
zw∏aszcza w ostatnich latach –
w∏adz miasta. Zwieƒczeniem do-
tychczas wykonanych prac jest
trwajàce pó∏tora roku gruntow-
ne odnowienie o∏tarzowego
tryptyku, powsta∏ego na poczàt-
ku XVI wieku w krakowskich
warsztatach. 

Najpierw konserwatorzy zaj´li
si´ jego skrzyd∏ami, na których
przedstawiono sceny z ˝ycia Êw.
Stanis∏awa i zdarzenia po jego
Êmierci. Jest to najpe∏niejsze w pol-
skiej sztuce przedstawienie legen-
dy o Âwi´tym. Do czasu konserwa-
cji z powodów technicznych nie-
mo˝liwe by∏o zamykanie skrzyde∏
tryptyku, a tym samym prezento-
wanie scen, namalowanych na ze-
wn´trznej stronie. 

Póêniej przyszed∏ czas na od-
nowienie jego Êrodkowej cz´Êci,
przedstawiajàcej scen´ Âwi´tej
Rozmowy – Matk´ Bo˝à z Dzieciàt-
kiem w otoczeniu Êwi´tych bisku-

pów, Stanis∏awa
i Miko∏aja. „Ale˝
on jest pi´kny. Nie
wierzy∏em, ˝e do-
˝yj´ tej chwili” – mówi∏ podczas
monta˝u tryptyku proboszcz sta-
robielskiej parafii, ks. kan. Antoni
Kulawik, który od siedemnastu lat
troszczy si´ o ten prastary dom
Bo˝y. 

„DziÊ niejako na nowo przej-
mujemy od naszych przodków, od
pierwszych budowniczych i twór-
ców t´ pi´kniejàcà Êwiàtyni´
i wspaniale odnowiony tryptyk, b´-
dàce widzialnym, wyra˝onym po-
przez sztuk´ Êwiadectwem bogac-
twa wiary przesz∏ych pokoleƒ.
Niech ten odrestaurowany tryptyk
b´dzie natchnieniem do modlitwy,
niech umacnia wiar´ naszà i na-
st´pnych pokoleƒ” – powiedzia∏ bi-
skup Rakoczy, wyra˝ajàc wdzi´cz-
noÊç proboszczowi, parafianom
i w∏adzom miasta za wspólne pod-
j´cie i przeprowadzenie prac kon-
serwatorskich. 

Uczestniczàcy w uroczysto-
Êci prezydent Bielska-Bia∏ej Ja-
cek Krywult zapowiedzia∏
wsparcie przy dalszych pracach
– mi´dzy innymi przy renowacji
tabernakulum oraz gruntow-
nym remoncie muru, okalajàce-
go koÊció∏. „To najstarsza Êwià-
tynia w naszym mieÊcie i naj-
cenniejszy nasz zabytek, wi´c
chcemy, by by∏ on jak najpi´k-
niejszy” – stwierdzi∏ prezydent
Krywult. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Tam, gdzie s∏yszy Êmiech dzieci
i zauwa˝a ich niecierpliwe wycze-
kiwanie, zjawia si´ natychmiast...
Âw. Miko∏aja nie mog∏o zabraknàç
tak˝e 10 grudnia 2004 r. w biel-
skim Domu ˚o∏nierza, wÊród
dzieci, które przyby∏y na zapro-
szenie Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski „Ada”.

Ponad 120 paczek przywióz∏
Êw. Miko∏aj dzieciom i nastolat-
kom, które czeka∏y na niego
w grudniowe popo∏udnie. Spotka-
nie przygotowa∏o Stowarzyszenie
„Ada”, z diakonià Muminków,
spotykajàcà si´ w parafii Chrystu-
sa Króla na bielskich Leszczynach.
Od kilkunastu lat stowarzyszenie
i diakonia ÊciÊle ze sobà wspó∏-
pracujà w organizowaniu dla nie-
pe∏nosprawnych podopiecznych
stowarzyszenia i ich rodzin naj-
ró˝niejszych przedsi´wzi´ç.

Na miko∏ajowym spotkaniu
nie mog∏o równie˝ zabraknàç ze-
spo∏u muzycznego „Przyjaciele”.
Dobrze go znajà uczestnicy Mszy
Êw., które w koÊciele na Leszczy-
nach, w pierwsze i trze-
cie niedziele miesiàca,
dla osób specjalnej tro-
ski, ich rodziców i opie-
kunów odprawia jeden
z cz∏onków zespo∏u –
ks. Stanis∏aw Joneczko.

Kiedy na scenie „Przyjaciele”
Êpiewali, grali i zach´cali do Êpie-
wania wszystkich obecnych, Âwi´-
ty ju˝ przynosi∏ prezenty. Przygo-
towa∏ je nie tylko dla dzieci spe-
cjalnej troski. „Od kilku lat w na-
szych spotkaniach biorà udzia∏ ca-
∏e rodziny: dzieci niepe∏nospraw-
ne w ró˝nym wieku, ich rodzeƒ-
stwo, przyjaciele. Chcemy, ˝eby
nasze spotkania mia∏y charakter
naturalny – jak w rodzinie, w któ-
rej sà i dzieci niepe∏nosprawne,
i zdrowe” – mówi El˝bieta Tyczyƒ-
ska ze stowarzyszenia. 

Paczki uda∏o si´ przygotowaç
dzi´ki znaczàcej pomocy sponso-
rów.

Stowarzyszenie liczy oko∏o 130
cz∏onków. To wielu z nich bardzo
efektywnie szuka dobroczyƒców.
Jedni przekazujà pieniàdze, inni
dary rzeczowe. Cz´Êç darów znala-
z∏a si´ w paczkach, inne na loterii
fantowej, którà zorganizowa∏a dia-
konia Muminków. Ka˝dy los wygry-
wa∏ – mo˝na by∏o zdobyç foteliki
samochodowe, kaski, ksià˝ki, ubra-
nia i wiele innych atrakcyjnych fan-

tów. Dochód z loterii zo-
stanie przeznaczony na
przygotowywany w lu-
tym i po∏àczony z reko-
lekcjami wyjazd integra-
cyjny do Czarnej Góry.

U.R.

Efekt staraƒ miasta i parafii

Starobielski tryptyk
odrestaurowany

Integracyjnie w Domu ˚o∏nierza

Miko∏aj z „Adà”

Starobielski
tryptyk w ca∏ej

okaza∏oÊci
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Âwi´ty Miko∏aj
wyglàda dostojnie
i powa˝nie, 
ale dzieci wiedzà,
˝e to uosobienie
dobroci
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Sonda

DLACZEGO TEATR?
TOMASZ MAÊLANKA, „EFFATHA” –

Lubi´ tu byç. Jest
to dla mnie jed-
noczeÊnie okazja
do spotkania
z ludêmi i do
pracy nad sobà.

Wa˝ne jest, co si´ przekazu-
je. Co w dzisiejszym przed-
stawieniu by∏o dla mnie naj-
wa˝niejsze? OczywiÊcie ten
moment, kiedy pojawia si´
stó∏ wigilijny nast´puje
∏amanie op∏atkiem. 

DOROTA SALAK, „EFFATHA” –
Praca z tà m∏o-
dzie˝à wiele da-
je. Znaczàce by-
∏o, ˝e tak ch´tnie
zainteresowali
si´ s∏owem po-

etyckim, sami pracowali nad
przygotowaniem interpreta-
cji, nie czekali na wskazów-
ki, jak mówiç wiersze. Cià-
gnie ich to, ˝e mogà lepiej
si´ poznaç, a przy tym prze-
kazaç wa˝ne przes∏ania.

KS. ZBIGNIEW MACURA,
WIKARIUSZ PARAFII W JASIENICY – 

Ten teatr to cen-
ne doÊwiadcze-
nie duszpaster-
skie. To, co zda-
rzy∏o si´ w ra-
mach pracy te-

atralnej, przydaje si´ na in-
nych p∏aszczyznach. Zacz´-
∏o si´ od ubogacania prze-
˝ycia liturgii. Póêniej przy-
sz∏a fascynacja teatrem.
Dla mnie jest to ogromna
przygoda. Ka˝da kolejna
sztuka przynosi nowe od-
krycia.

KRZYSZTOF SZMYD,
TEATR „POD KOGUTKIEM” – 

Chcemy byç do-
brym teatrem,
chcemy dobrze
graç, ale zostajàc
jednak w grupie
zespo∏ów ama-

torskich, dzia∏ajàcych przy
parafii. Wa˝ne sà nie nagro-
dy, ale pochwa∏y naszych wi-
dzów. i to, ˝e ci, kórzy raz
przyszli na przedstawienie,
przychodzà ju˝ na kolejne. 

Cz´sto zaczyna si´ w∏aÊnie tak:

ktoÊ postanowi∏ poszerzyç

bo˝onarodzeniowe

prze˝ycie radoÊci, si´gajàc

do tradycji przedstawienia

jase∏kowego. Zbiera si´ grupa

po∏àczona wspólnym

pragnieniem, by obwieÊciç

Dobrà Nowin´...

tekst ALINA ÂWIE˝Y-SOBEL

Co roku w koÊcio∏ach, te-
atrach, salach domów kultury,
szko∏ach, Êwietlicach, wokó∏
mniej lub bardziej symbolicznych
˝∏óbków gromadzà si´ m∏odsi
i starsi, dzielà role, uczà si´ wypo-
wiadania kwestii, przygotowujà
dekoracje, sceniczne stroje i re-
kwizyty. Podczas kolejnych prób
wchodzà coraz g∏´biej w betle-
jemskie misterium i chcà podzie-
liç si´ tym, czego doÊwiadczyli. 

Czasem to jest ten jeden jedy-
ny raz, kiedy z napi´ciem stajà oko
w oko z publicznoÊcià. Bywa, ̋ e ta-
kie spotkania si´ powtarzajà, w ko-
lejnych szukajà nowych tekstów i –
choç nie sà aktorami – parafialny
teatr staje si´ ich prawdziwà pasjà,
sposobem na kontakt z innymi,
a przede wszystkim szansà na mó-
wienie o sprawach naprawd´ wa˝-
nych: o Bogu, mi∏oÊci do ludzi, t´-
sknocie i wra˝liwoÊci...

Rajczaƒski zespó∏ 
„Effatha” 

Powsta∏ z inspiracji ks. An-
drzeja ˚mudki. Obecnie kieruje
nim Dorota Salak, wspomagana
przez Ew´ Matlak. „Grupa dzia∏a
od pi´ciu lat i ma spory dorobek,

od bajek dla dzieci po
sztuki refleksyjne – mó-
wi Dorota Salak – Za-
zwyczaj nasze przedsta-
wienia sà zwiàzane
z prze˝ywaniem uroczy-
stoÊci i Êwiàt koÊciel-
nych. Ka˝de z przedsta-
wieƒ ma jakiÊ mora∏, jest zach´tà
do refleksji nad sensem ˝ycia, do
zastanowienia si´ nad powinno-
Êciami cz∏owieka”. 

Tomasz, Bartek czy Przemek
sà w zespole od pierwszego
przedstawienia. Spora cz´Êç ze-
spo∏u to m∏odzie˝ licealna i stu-
denci – osoby obcià˝one rozma-
itymi powa˝nymi obowiàzkami,
znajdujàce jednak czas na to za-
anga˝owanie. A próby odbywajà
si´ nawet trzy razy w tygodniu.
Przygotowanie przedstawieƒ od-
bywa si´ w∏asnymi si∏ami, przy
wsparciu ze strony OÊrodka Kultu-
ry i wójta Rajczy. 

W tym roku „Effatha” wpro-
wadzi∏a mieszkaƒców w atmosfe-
r´ Wigilii Bo˝ego Narodzenia
przedstawieniem: „I przyszed∏
On”, wystawionym na scenie raj-
czaƒskiego Centrum Kultury pod

koniec Adwentu. Na sali
nie by∏o wolnych
miejsc, a wÊród widzów
nie zabrak∏o probosz-
cza ks. kan. Franciszka
Warzechy. Wszyscy
w skupieniu podà˝ali za
m∏odymi aktorami, któ-

rzy s∏owami literackich utworów
mówili o s∏aboÊciach cz∏owieka
i pragnieniu, by nasza dusza sta-
∏a si´ ogrodem, w którym zakie∏-
kujà ziarna dobroci i mi∏oÊci.
Przypominali, ˝e wraz z nadej-
Êciem Boga-Cz∏owieka rodzi si´
dobro...

Sztuka w´drowania

Podczas wielu prób zbudowali
t´ poetyckà opowieÊç o czekaniu. 

Podczas symbolicznej w´-
drówki przez zakamarki ludzkiej
duszy widzowie mijali m∏odych –
zniewolonych przez narkotyki
czy alkohol, zagubionych w ha∏a-
sie i pustce wielkiego miasta,
starszych – zamkni´tych w sa-
motnoÊci, porzuconych. S∏uchali
powtarzanego w s∏owach pio-
senki i napisie na murze apelu:

Ewangelizacja poprzez teatr ma wielowiekowà tr

Za kulisami par

W tym roku
rajczaƒski zespó∏
„Effatha”
wprowadzi∏
mieszkaƒców
w atmosfer´
Wigilii Bo˝ego
Narodzenia
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„Zaopiekuj si´ mnà!”. Uczestni-
czyli w tej drodze dos∏ownie, bo
cz´Êç akcji rozgrywa∏a si´ na wi-
downi. Ostatecznie wszyscy ra-
zem: aktorzy i widzowie,
i uczestniczàcy w spektaklu go-
Êcinnie parafialny chór „Lauren-
tius” – stan´li razem wokó∏ na-
krytego bia∏ym obrusem sto∏u.
Trzymajàc zapalone Êwiece w r´-
kach, razem zaÊpiewali kol´d´.
„I przyszed∏ On...”. 

„Teatr to wa˝ny czynnik inte-
gracji naszej parafialnej spo∏ecz-
noÊci, ka˝de kolejne przedstawie-
nie gromadzi wiele osób, jest
mocno prze˝ywane i komentowa-
ne” – podkreÊla ks. kan. Franci-
szek Warzecha, wdzi´czny zespo-
∏owi „Effatha” tak˝e za ubogaca-
nie parafialnej liturgii Wielkiego
Tygodnia i za wspólnà Drog´
Krzy˝owà.

Teatr „Pod Kogutkiem”
z Jasienicy

Dzia∏a ju˝ trzeci rok i ma za
sobà ju˝ ca∏y szereg udanych
przedsi´wzi´ç. Wystawiali ju˝
w koÊciele misterium M´ki Paƒ-

skiej i widowisko muzyczne,
„Kopciuszka” i „Dziady”. W listo-
padzie zaproponowali widzom
spektakl „A to Polska...” – przed-
stawienie nawiàzujàce do III cz´-
Êci „Dziadów” i do mi∏oÊci do Oj-
czyzny marsza∏ka Pi∏sudskiego,
˝o∏nierzy II wojny Êwiatowej, po-
wstaƒców warszawskich, strajku-
jàcych stoczniowców...

W grudniu zespó∏ pracujàcy
pod przewodnictwem ks. Zbignie-
wa Macury zaproponowa∏ uzupe∏-
nienie adwentowych przygotowaƒ
o przedstawienie „L´ków poran-
nych” Stanis∏awa Grochowiaka,
w re˝yserii Stanis∏awa Kaczmar-
czyka. W przejmujàcy i sugestyw-
ny sposób pokazali samotne po-
szukiwania, t´sknot´ za mi∏oÊcià –
to wszystko, co wype∏nia Êwiat,
w którym nie ma Boga. To trudna
sztuka, a jednak widzów nie bra-
kowa∏o i z planowanego jednego
przedstawienia zrobi∏y si´ trzy. 

Teatralne
wyzwania

IloÊç czasu poÊwi´-
conego na przygotowa-
nie roli, prze˝ycia zwià-
zane z wcieleniem si´
w postaç – to wszystko

odbija si´ na ˝yciu, na spojrze-
niu na Êwiat, pomaga rozumieç
ludzi.

Wcielenie si´ w postaç Konra-
da pomaga wydobyç wra˝liwoÊç,
którà nieraz na co dzieƒ chowa
si´ g∏´boko. U∏atwia te˝ przywo-
∏anie tematów, o których zwykle
si´ nie rozmawia. Jak tu mówiç
o tym, ˝e kocha si´ Polsk´? Oka-
zuje si´, ˝e Mickiewiczowskim
tekstem mo˝na...

Wojtek Pisarek, na scenie Kon-
rad, a ostatnio – Alf, musia∏ si´ spo-
ro napracowaç, by zmieniç podej-
Êcie do drugiego bohatera. „Alf ca∏y
czas walczy o swoje cz∏owieczeƒ-
stwo – t∏umaczy. – Mo˝e gdyby spo-
tka∏ na swojej drodze ks. Piotra, jak
Konrad w „Dziadach”, jego ˝ycie
wyglàda∏oby inaczej. Broni marzeƒ,
pragnieƒ cz∏owieka, by staç si´ lep-
szym. Rola cz∏owieka uzale˝nione-
go od alkoholu nie podoba∏a mi si´
poczàtkowo. By∏a wielkim wyzwa-

niem. Okaza∏o si´ jednak,
˝e Alf jest najbardziej
wra˝liwym cz∏owiekiem
w tej sztuce”. 

S∏u˝yç innym

„Najpierw chodzi∏o
o prac´ nad sobà, a je-

˝eli okazywa∏o si´, ˝e efekty na-
szej pracy mogà byç ciekawe dla
innych, pomagaç im, budziç ich
wra˝liwoÊç, przybli˝aç w ten
sposób do Boga i drugiego cz∏o-
wieka – to satysfakcja jest
ogromna i ona jest tà najwa˝niej-
szà nagrodà” – przyznajà zgod-
nie cz∏onkowie Teatru „Pod Ko-
gutkiem”. Tak rozumiana s∏u˝ba
cieszy najbardziej.

Dlatego nie szukajà dróg
prowadzàcych do profesjonali-
zmu, nie próbujà na tej pracy za-
rabiaç. „Nie mamy ˝adnego za-
plecza finansowego, ka˝dy ele-
ment dekoracji czy rekwizyt to
nasz w∏asny wydatek – mówi
Krzysztof Szmyd. – Nie sprzeda-
jemy biletów, a z wolnych dat-
ków od widzów wychodzàcych
z przedstawienia finansujemy za-
kup w∏asnego sprz´tu technicz-
nego, reflektorów. Przychodzimy
tu dla czystej satysfakcji, nie dla
pieni´dzy”. 

Dlatego te˝ najwa˝niejszym
marzeniem zespo∏u jest dotarcie
do jak najszerszej publicznoÊci.
Jej spontaniczne reakcje to bar-
dzo wa˝ny sprawdzian auten-
tycznoÊci ich zaanga˝owania.
„Nie ma teatru bez aktora i bez
publicznoÊci. Tu uczymy si´ wie-
lu po˝ytecznych umiej´tnoÊci,
ale przede wszystkim pokory” –
dodajà aktorzy. 

Rozpocz´ty w∏aÊnie czas Êwi´-
towania Narodzenia Paƒskiego
obfitowaç b´dzie w tradycyjne
przedstawienia jase∏kowe. Warto
przy ich okazji pami´taç, ˝e to
wydarzenia, w których jest miej-
sce dla wszystkich, choç nie ka˝dy
z nas musi koniecznie wystàpiç ja-
ko Maryja, Józef, pastuszek, król
czy anio∏. Dla ka˝dego pozostaje
przecie˝ tak wa˝na rola Êwiadka
betlejemskiej tajemnicy. ■
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Najbli˝szy spektakl „L´ków poran-
nych” w wykonaniu Teatru „Pod Ko-
gutkiem” mo˝na b´dzie zobaczyç
w piàtek 7 stycznia, o godz. 18.30,
w nowej auli w domu parafialnym
w Pogórzu niedaleko Skoczowa.
W imieniu zespo∏u serdecznie zapra-
szamy!
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kowà tradycj´ i okazuje si´ formà wcià˝ popularnà 

arafialnej sceny

Teatr „Pod
Kogutkiem”
z Jasienicy dzia∏a
ju˝ trzeci rok
i ma za sobà ju˝
ca∏y szereg
udanych
przedsi´wzi´ç 
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Grudniowe spotkanie uczestników
Dnia „Soko∏a” w Mi´dzybrodziu
Bialskim najmocniej zapadnie
w pami´ç zapewne tym m∏odym,
którzy tego dnia stan´li wokó∏
nowego sztandaru. 

Stan´li, bo chcà z „Soko∏em”
uczyç si´ aktywnoÊci.

Âlubowanie nowych soko∏ów
poprowadzi∏ prezes Piotr Harat,
a m∏odzi przyrzekali zawsze byç
dzielnymi i prawymi Polakami,
przestrzegaç rycerskich zasad
w ca∏ym swoim ˝yciu, a zw∏aszcza
we wspó∏zawodnictwie sporto-
wym, szanowaç rodziców i prze-
∏o˝onych, s∏u˝yç pomocà i stawaç
w obronie s∏abszych oraz po-
krzywdzonych, utrzymywaç du-
cha braterstwa, s∏u˝yç Bogu i Oj-
czyênie.

Nowi cz∏onkowie TG „Sokó∏”,
skupiajàcego dzieci i m∏odzie˝
z terenu ca∏ej gminy Czernichów,
wybrali sobie jednà z dzia∏ajàcych
ju˝ sekcji: turystyki górskiej, lek-
koatletycznà, ˝eglarskà, narciar-
skà lub harcerskà. Ich dorobek
prezentowa∏a wystawa zdobytych
trofeów sportowych oraz plakaty
przypominajàce najwa˝niejsze
imprezy organizowane z udzia-
∏em „Soko∏a”: regaty, rajdy, biegi

narciarskie, MP parlamentarzy-
stów i samorzàdowców w pi∏ce
pla˝owej, a tak˝e pielgrzymki,
równie˝ rowerowe.

„Osiàgni´ç sportowych mamy
ju˝ sporo, ale myÊl´, ˝e najwa˝-
niejszym celem, jaki uda∏o si´
zrealizowaç w tym krótkim cza-
sie, jest fakt, ˝e uda∏o nam si´
zjednoczyç dzieci i m∏odzie˝ z ca-
∏ej gminy, a wraz z nimi zaanga-
˝owaç ich rodziców. Starsi te˝ sà
wspaniali, wszyscy wykonujà
swojà prac´ spo∏ecznie – podkre-
Êla Piotr Harat, prezes »Soko∏a«. –
Organizujemy sekcj´ szachowà
i chcemy wróciç do starej tradycji
sokolej, powo∏ujàc sekcj´ arty-
stycznà. B´dzie to kó∏ko teatral-
no-plastyczne i chcielibyÊmy te˝
przygotowaç dru˝yn´ pi∏ki siat-
kowej”. 

Sokole radoÊci

Ten dzieƒ mocno prze˝yli te˝
starsi mieszkaƒcy, bo by∏o to zara-
zem Êwi´to 90-lecia powo∏ania
„Soko∏a” w Mi´dzybrodziu Bial-
skim, a nowy sztandar „Soko∏a”,
który tego dnia w mi´dzybrodz-
kim koÊciele Êw. Marii Magdaleny
poÊwi´ci∏ dziekan ks. kan. Jan
Wodniak, zastàpi∏ ufundowanego
80 lat wczeÊniej poprzednika,
skutecznie chronionego przed za-

gro˝eniami przez przed-
wojennego prezesa Józe-
fa Ko∏ka, a póêniej jego
rodzin´. 

„By∏o takie miejsce, gdzie juna-
cy mieli boiska do koszykówki
i siatkówki. Tam sta∏y przyrzàdy
gimnastyczne. To nas bardzo pocià-
ga∏o – wspomina Antoni Kos, jeden
z przedwojennych soko∏ów. – Jako
dzieci podglàdaliÊmy ró˝ne zawo-
dy. Wreszcie zapisano nas. Mieli-
Êmy mieç jesienià mundurki, ale
wojna przekreÊli∏a plany i skoƒczy-
∏a si´ ca∏a radoÊç”. DziÊ pan Antoni
cieszy si´, ˝e „Sokó∏” tak dobrze
si´ rozwija, bo to wspania∏a rzecz
dla dzieci. „˚ycz´, ˝eby obok ist-

niejàcych ju˝ sekcji po-
wsta∏a te˝, zgodnie z na-
zwà, gimnastyczna” –
dodaje. 

Na razie soko∏y korzystajà ze
szkolnych i gminnych obiektów
sportowych, gromadzà sprz´t.
W∏adze gminy przekaza∏y im ju˝ te-
ren pod budow´ w∏asnej siedziby
nad Jeziorem ˚ywieckim, gdzie ma
powstaç pierwszy wybudowany
w Polsce po wojnie dom „Soko∏a”.
Soko∏y wierzà, ˝e skoro dzi´ki
˝yczliwoÊci ludzi udaje si´ zgroma-
dziç Êrodki potrzebne na bie˝àcà
dzia∏alnoÊç, to znajdà pomoc i pod-
czas planowanej budowy. 

ALINA ÂWIE˝Y-SOBEL

Pod znakiem „Soko∏a”

Dobry sposób na ˝ycie

Poezja religijna

Eucharystia êród∏em ˝ycia
Takie has∏o przyÊwieca∏o dziesià-
tej ju˝ edycji Recytatorskiego
Konkursu Poezji Religijnej, zorga-
nizowanego przez Katolickie Sto-
warzyszenie M∏odzie˝y przy para-
fii Narodzenia NMP w ˚ywcu.

Oko∏o 170 uczniów szkó∏
podstawowych i gimnazjów z
powiatu ˝ywieckiego prezento-
wa∏o w tym roku wiersze. Byli
nawet uczestnicy z Soblówki i
Zwardonia. „Pomys∏odawcà im-
prezy jest nie˝yjàcy ju˝ ks. Jacek
Wieczorkiewicz. On to wszystko
rozpoczà∏ – mówi ks. Piotr Bor-
gosz, opiekun konkursu. – W

tym roku poszerzyliÊmy kon-
kurs, adresujàc go do dzieci ze
wszystkich szkó∏ powiatu ˝y-
wieckiego”.

Has∏o tegorocznej edycji nie
jest przypadkowe. „Miesiàc te-
mu Ojciec Âwi´ty og∏osi∏ ten
najbli˝szy czas Rokiem Euchary-
stii – t∏umaczy ks. Borgosz. – To
najcenniejszy skarb ludzi wie-
rzàcych. Poezja pomaga zrozu-
mieç i pog∏´biç t´ tajemnic´”.
Uczniowie szczególnie upodo-
bali sobie utwory ks. Jana Twar-
dowskiego oraz Karola Wojty∏y.
Kilku odwa˝nych prezentowa∏o
jednak równie˝ w∏asnà poezj´.

WÊród dzieci z klas I–III szkó∏
podstawowych najwy˝ej ocenio-
no: Katarzyn´ Kubieƒ z ˚ywca,
Zuzann´ Adamczyk z Przyb´dzy,
Katarzyn´ Macha∏´ z Ci´ciny,
Marcina Szczotk´ z Rychwa∏du
oraz Ann´ Biegun z ˚ywca. W
gronie dzieci z klas IV–VI najbar-
dziej podoba∏y si´ jurorom wy-
st´py Dominiki Stàpor z Mi´dzy-
brodzia ˚ywieckiego oraz Joanny
Kierczak z Mi´dzybrodzia Bial-
skiego. Laureatami wÊród gimna-
zjalistów zostali Beata Pochopieƒ
ze Âlemienia, Jakub Howaniec i
Marta ¸oboziak – oboje z Ci´ciny. 

TOMASZ MATLAKIEWICZ
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Nowe soko∏y, nowy
sztandar – i stara,
sprawdzona idea

Katarzyna Kubieƒ z ˚ywca, nagrodzona
za „Rozmow´ dziecka z Jezusem przed
tabernakulum”
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Czerwony bàdê niebieski T-shirt,
na piersi krzy˝, na plecach napis:
GRUPA APOSTOLSKA – to zbroja
wspó∏czesnego rycerza Chrystusa.
Od 16 grudnia ponad 70 tak
ubranych ch∏opców i dziewczàt
oficjalnie tworzy wspólnot´ Grupy
Apostolskiej w Rudzicy.

Grupy Apostolskie wymyÊli∏
ks. pra∏at Antoni So∏tysik z Kra-
kowa, ale inspiratorem by∏ kard.
Karol Wojty∏a. W 1973 r. wpad∏
do kurialnego wydzia∏u duszpa-
sterstwa m∏odzie˝y. „M∏odzie˝
potrzebuje ciàg∏ej formacji – po-
wiedzia∏. – Zróbcie coÊ dla m∏o-
dzie˝y”.

„Ksi´dzu Kardyna∏owi by∏o
wcià˝ ma∏o tego, co robiliÊmy –
wspomina ks. So∏tysik. – Prosi∏
wi´c, ˝ebyÊmy si´ przyjrzeli gru-
pom m∏odzie˝owym, powstajàcym
w parafiach na w∏asnà r´k´. Chcia∏,
˝eby stworzyç jakiÊ ogólnodiece-
zjalny ruch, który b´dzie dzia∏a∏ w
duchu odnowy posoborowej”. Tak
powsta∏ Ruch Apostolstwa M∏o-
dych (RAM). Idea ta dotar∏a te˝ do
archidiecezji przemyskiej i diece-
zji: tarnowskiej, sosnowieckiej
oraz bielsko-˝ywieckiej.

˚yciowe tematy

W parafii Narodzenia Êw. Jana
Chrzciciela w Rudzicy ide´ Grup
Apostolskich zaszczepi∏ ks. Se-
weryn Klimek. We wrzeÊniu

skrzyknà∏ grupk´ ch´tnych do
pracy w ruchu. DziÊ wspólnota li-
czy ju˝ ponad 70 cz∏onków ze
szko∏y podstawowej i gimna-
zjum. Trzy osoby koƒczà w∏aÊnie
kurs animatorski w Krakowie. Ru-
dziccy rycerze Chrystusa spoty-
kajà si´ co najmniej raz w tygo-
dniu.

„Poruszamy ˝yciowe tematy –
wyjaÊnia ks. Klimek. – I stawiamy
przed m∏odymi konkretne zada-
nia. Na przyk∏ad kiedy mówimy o
Biblii, ka˝dy z cz∏onków Grupy ma
nie tylko czytaç Pismo Âwi´te, ale
równie˝ znaleêç dlaƒ odpowied-
nie, godne miejsce w domu; kiedy
tematem spotkania by∏o z∏o, ka˝-
dy z cz∏onków Grupy mia∏ za zada-
nie kulturalnie zwróciç uwag´ ko-
muÊ, kto êle si´ zachowuje”.

Zadaniem Grup Apostolskich
jest nie tylko poszerzenie wiado-
moÊci przekazywanych na kate-
chezie, ale równie˝ przyuczenie
do dzia∏alnoÊci apostolskiej.
Wskazujà na to strza∏ki wyryte
na krzy˝u Grup Apostolskich.
Skierowane ku do∏owi to znak ∏a-
ski Bo˝ej, strzelajàce w gór´
przypominajà, ˝e nie wolno za-
pomnieç o Panu Bogu, a rozcho-
dzàce si´ w lewo i prawo  mówià
o oddzia∏ywaniu na otoczenie. 

Chr ystu-
sowi Rycerze 
noszà ma∏e
krzy˝yki skó-
rzane, z po-
dobnie wyry-
tymi strza∏ka-

mi. PoÊwi´cenie i wr´czenie tych
krzy˝yków – znaku oficjalnego
przyj´cia do Grupy Apostolskiej
– odby∏o si´ w czwartek 16 grud-
nia. Termin uroczystoÊci obrano
nieprzypadkowo – by∏ to bowiem
dzieƒ modlitwy za Jana Paw∏a II,
obchodzony szczególnie uroczy-
Êcie ze wzgl´du na przygotowa-
nia do uczczenia 10. rocznicy
obecnoÊci Papie˝a w Skoczowie.
Rudzicka Grupa wystosowa∏a te˝
specjalny list do Ojca Âwi´tego.

Siew i owoce

„UroczystoÊç oficjalnego
utworzenia Grupy to dopiero
siew, teraz musimy poczekaç na
owoce” – mówi z uÊmiechem ks.
kan. Jan Gustyn, rudzicki pro-
boszcz. Nie kryje jednak nadziei,
˝e nie trzeba b´dzie na nie d∏ugo
czekaç.

Grupy Apostolskie prze˝ywa-
jà czas nowego przebudzenia.
Ich program – bardzo prosty, a
jednoczeÊnie stawiajàcy wyma-
gania – pociàga dzieci i m∏o-
dzie˝. Coraz wi´ksza ich liczba
uczestniczy w rekolekcjach –
turnusy sà krótkie (trwajà ty-
dzieƒ), tanie i odbywajà si´ w
atrakcyjnych miejscowoÊciach
górskich. Ruch dysponuje w∏a-
snymi oÊrodkami, a obecnie
trwajà intensywne zabiegi o
utworzenie takiego oÊrodka w
Beskidach.

KS. JACEK M. P´DZIWIATR

Grupa Apostolska w Rudzicy

Rycerze Chrystusa
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Nowe ksià˝ki

BRZESZCZA¡SKIE
STULECIE

Cennym Êwiadectwem histo-
rii jest wydane pod koniec
minionego roku „Kalenda-
rium parafii Êw. Urbana w
Brzeszczach”, opracowane z
okazji setnej rocznicy jej ery-
gowania. 
Rozciàgajàce si´ na rok 2004
obchody jubileuszu mia∏y bo-
gaty program – od dzi´kczyn-

nej modlitwy,
przez premie-
r´ teatralne-
go widowiska
o poczàtkach
parafialnych
dziejów i wy-
staw´ ilustru-
jàcà t´ prze-

sz∏oÊç – po materialne wo-
tum w postaci zbudowanego
staraniem parafii parkingu z
figurà Êw. Krzysztofa.
„Rocznica ta sk∏ania do zadu-
my i rodzi ciekawoÊç, jak
przebiega∏o ˝ycie wspólnoty,
jakie minione wydarzenia
kszta∏towa∏y jej dzisiejsze
oblicze” – zaznaczy∏ we
wst´pie do „Kalendarium”
ks. kan. Kazimierz Kulpa,
brzeszczaƒski proboszcz i
dziekan. T́  ciekawoÊç z pew-
noÊcià zaspokoiç mo˝e opu-
blikowany w∏aÊnie tom –
przygotowany przez Teres´
Jankowskà, Barbar´ Wàsik i
Jacka Lachendro.  
Ksià˝ka zawiera szczegó∏owe
zestawienie najwa˝niejszych
faktów stulecia, starannie
objaÊnionych i udokumento-
wanych êród∏owo. Autorzy
opracowania si´gn´li nie tyl-
ko po zachowane w kronice
parafialnej i innych materia-
∏ach informacje, ale tak˝e po
fotografie. Mo˝na wi´c po-
znaç nie tylko wydarzenia,
ale i ich uczestników. 
Starania o utworzenie para-
fii, poczàwszy od pierwszych
prób podj´cia budowy ko-
Êcio∏a w 1856 r., równie˝ zo-
sta∏y w „Kalendarium” odno-
towane. Powsta∏o w ten spo-
sób wa˝ne dope∏nienie wy-
danej w 1996 r. monografii
parafii autorstwa ks. Stanis∏a-
wa Szyszki.

M.B.

Grupa Apostolska
w Rudzicy. 

DziÊ wspólnota
rycerzy

Chrystusa 
liczy ponad 70

cz∏onków

Ks. Seweryn Klimek: Poruszamy bardzo
˝yciowe tematy i stawiamy przed
m∏odymi konkretne zadania
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„Poradzisz sobie. To tylko 181
rodzin, 643 osoby...” – mówili
znajomi przed rokiem, kiedy
przyszed∏em do Krasnej. 

„Szybko si´ przekona-
∏em, ˝e to a˝ 181 rodzin,
które tworzà autentycznà
wspólnot´” – mówi ks.
Adam Ciesió∏ka, proboszcz
parafii w Cieszynie Krasnej.

„Istotà pierwszych
wspólnot chrzeÊcijaƒskich
by∏o to, ˝e ludzie bardzo
dobrze si´ znali i chcieli ze
sobà byç. Tutaj jest tak sa-
mo – podkreÊla ks. Adam
Ciesió∏ka. – Wszyscy czujà
si´ za siebie odpowiedzial-
ni. JeÊli jest jakiÊ problem,
sytuacja losowa czy inna
»bieda«, to sobie od razu
pomagajà”.

To dla KoÊcio∏a

Parafia w Krasnej ist-
nieje od 1989 r. Jej pierw-
szym proboszczem zosta∏
wówczas ks. Jan Suchanek.
Niewielki parafialny ko-
Êció∏ poÊwi´cono w 1901
r. MieÊci oko∏o 120 osób.
Ale na niedzielne Msze
przychodzi  80 procent pa-
rafian! Wi´kszoÊç uczest-
niczy we Mszy na ze-
wnàtrz. I to by∏ jeden z
pierwszych problemów, ja-
kie dostrzeg∏ ks. Adam
Ciesió∏ka, kiedy przyby∏ do
Krasnej.

Rozmowy o  rozbudo-
wie koÊcio∏a rozpoczà∏
podczas odwiedzin kol´do-
wych. „Spotka∏em si´ z
przychylnoÊcià, a z drugiej
strony z odpowiedzialnà
postawà – na ile jesteÊmy w
stanie temu podo∏aç”.

Ks. Adam Ciesió∏ka wie-
rzy, ˝e przy takim zaanga-
˝owaniu wiernych, z jakim

si´ spotyka, koÊció∏ uda si´
rozbudowaç.

„Na poczàtku mojego
pobytu trzeba by∏o wyre-
montowaç probostwo.
Szybko pozna∏em parafian.
M∏ody stolarz, Mirek Duda,
odnowi∏ wszystkie meble,
zrobi∏ ∏awki, szafki dla mi-
nistrantów. Kiedy spyta∏em
o rachunek, us∏ysza∏em:
Nic ksiàdz nie p∏aci. Prze-
cie˝ to dla KoÊcio∏a. Ekipie
pana Kisia∏y oraz Markowi
Wojsowi, Rudolfowi Her-
dzie, Jackowi Trombikowi
zawdzi´czam wykonanie
wszelkich prac remonto-
wo-budowlanych. I za-
wsze, kiedy pytam: ile p∏a-
c´, s∏ysz´: »To przecie˝ dla
KoÊcio∏a«”.

Do pomocy w rozbu-
dowie koÊcio∏a w Krasnej
przy∏àczyli si´ wierni para-
fii Chrystusa Króla na biel-
skich Leszczynach, gdzie
wczeÊniej ks. Adam by∏ wi-
karym. „To, czego do-
Êwiadczy∏em, kiedy tam
pojecha∏em prosiç o
wsparcie, to dla mnie ˝y-
wy dowód na to, ˝e Ko-
Êció∏ jest powszechny.
Spotka∏em si´ z niezwyk∏à
ofiarnoÊcià. Dzi´ki temu
dalszy ciàg prac nie jest a˝
tak odleg∏y”.

Wystarczy 
rzuciç myÊl

Systematycznie wzrasta
liczba wiernych uczestni-
czàcych w codziennej Mszy
Êw. Na nabo˝eƒstwach ró-
˝aƒcowych, majowych czy
czerwcowych koÊció∏ jest
pe∏en. Podobnie by∏o na
Roratach. Najm∏odsi sà bar-
dzo spontaniczni. Wystar-
czy rzuciç myÊl. Na Rora-
tach ju˝ chcieli pisaç osobi-
ste listy do Papie˝a, w szko-

le sami stworzyli
pogotowie modli-
tewne dla ka˝de-
go, kto akurat po-
trzebuje modli-
twy.

Nie zamykajà si´ 
w domach

„Od poczàtku podkre-
Êla∏em wag´ celebracji ka˝-
dej Mszy Êw. Kiedy tu przy-
szed∏em, ministrantów by-
∏o pi´ciu. DziÊ jest ich 22” –
cieszy si´ Ksiàdz Pro-
boszcz.

15 dziewczàt od roku
tworzy grup´ Dzieci Maryi.
Tak˝e w zesz∏ym roku po-
wsta∏a oaza m∏odzie˝owa.

To naprawd´ radoÊç,
kiedy si´ widzi, jak sami,
odpowiedzialnie w∏àczajà
si´ w przygotowanie nabo-
˝eƒstw i innych przedsi´-

wzi´ç. Pod okiem
Renaty Franek, na-
uczycielki miej-
scowej szko∏y,
dzieci i m∏odzie˝
w∏àczy∏y si´ w

przygotowanie czuwania
przed Pasterkà. Pani Rena-
ta przygotowuje równie˝
gazetki w koÊcielnej ga-
blocie – wspaniale przy-
gotowane plansze na te-
mat aktualnych spraw z
˝ycia KoÊcio∏a.

Jest w parafii jeszcze
jedna aktywnie dzia∏ajàca
grupa – ˚ywy Ró˝aniec.

Gestów bezinteresow-
noÊci nie brakuje tu na co
dzieƒ. Dzi´ki paƒstwu Pie-
czonkom w koÊciele jest
nowe nag∏oÊnienie. El˝-
bieta Pieczonka zorgani-
zowa∏a materia∏ na stroje
dla ministrantów; Maria
CieÊlarowa je uszy∏a. Nie
sposób nie wspomnieç
Anieli Francuz – ukwiece-
nie koÊcio∏a przez ca∏y
rok, to jej wspania∏y gest.

URSZULA ROGÓLSKA

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

– W tej parafii czuj´, ˝e
takie sà korzenie chrze-
Êcijaƒstwa. Wszyscy ˝yje-
my tutaj problemami nas
wszystkich i wspólnie
stawiamy im czo∏a.
Wierz´, ˝e uda si´ nam
rozbudowaç koÊció∏ – to
plany zwiàzane z tà ma-
terialnà stronà. A w naj-
bli˝szym czasie planuje-
my tak˝e przygotowaç
rekolekcje ewangeliza-
cyjne dla rodzin i zawià-
zaç wspólnot´ Oazy Ro-
dzin – Domowego Ko-
Êcio∏a. Jest tu wiele m∏o-
dych ma∏˝eƒstw, które
majà potrzeb´ spotyka-
nia si´ nie tylko przy ka-
wie, ale tak˝e po to, ̋ eby
pog∏´biç swojà wiar´.
Sporo parafian z Krasnej
jest zaanga˝owanych
tak˝e w Odnow´ w Du-
chu Âwi´tym, spotykajà-
cà si´ w parafii Êw. Marii
Magdaleny w Cieszynie i
byç mo˝e kiedyÊ, kiedy
ju˝ b´dzie zawiàzana
grupa Oazy Rodzin, po-
myÊlimy i o takiej wspól-
nocie modlitewnej przy
parafii.

Zapraszamy do koÊcio∏a:
■ niedzielne Msze Êwi´te:

8.00 i 10.30.

PANORAMA PARAFII
Parafia NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Cieszynie Krasnej

Jak u pierwszych chrzeÊcijan

Niewielki
parafialny koÊció∏ 
w Cieszynie
Krasnej wkrótce
czeka rozbudowa

KS. ADAM 
CIESIÓ∏KA

w Cieszynie Krasnej 
od sierpnia 2003 r.

bielsko@goscniedzielny.pl
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