
T rwa kolejna akcja charytatywna: wiel-
kopostne skarbonki Caritas trafiają 

do rąk najmłodszych. Mają ich zachęcać 
do wyrzeczeń i przez cały Wielki Post 
przypominać o podjętym postanowieniu. 
Są zarazem wezwaniem do dzielenia się 
z innymi. Dzieci, rezygnując z zabawek 
czy słodyczy, wrzucają zaoszczędzone 
pieniądze do skarbonki. Złożone w ten 
sposób ofiary, przekazane później za po-
średnictwem Caritas dla najbardziej po-
trzebujących, staną się konkretną formą 
pomocy bliźnim, biednym i cierpiącym. 
„Nie możemy się łudzić: tylko po wza-
jemnej miłości i trosce o potrzebujących 
zostaniemy rozpoznani jako prawdziwi 
uczniowie Chrystusa” – przypominał nam 
Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apo-
stolskim na Rok Eucharystii. To słowa, 
które dotyczą wszystkich chrześcijan. 
Bez względu na wiek...  
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redaktor wydania

Od dziecka chciała być 
żołnierzem, apostołem, 

ale najbardziej męczenni-
cą. Ubolewała, że tak dale-
ko jej do wielkich świętych 
Karmelu – Teresy z Avila, Jana 
od Krzyża. Aż znalazła swoją 
– „małą” drogę do święto-
ści. Umierała, mając 24 lata, 
z czego dziewięć przeżyła 
w karmelitańskim klaszto-
rze w Lisieux, jako siostra 
Teresa od Dzieciątka Jezus  
i Najświętszego Oblicza. Do 
dziś jej postać i dzieło fa-
scynują wierzących na całym 
świecie – także w naszej die-
cezji. Z radością czekają na 
peregrynację jej relikwii w 
maju tego roku.  
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ZA TYDZIEŃ
      O wielkopostnym DARZE KRWI 

z Kęt
  O laureatce naszego konkur-

su „MÓJ KATECHETA” – Bożenie 
Karpiel z Zebrzydowic

Dla małżonków 
niesakramentalnych

Przyjdź 
– zaproś 
znajomych
Już za tydzień – w niedzielę 27 
i poniedziałek 28 lutego 2005 r. 
– w katedrze pw. św. Mikołaja w 
Bielsku-Białej odbędą się wielko-
postne rekolekcje dla osób żyją-
cych w związkach niesakramen-
talnych.

Początek codziennie o godz. 
16.00. Rekolekcje poprowadzi ks. 
Jan Abrahamowicz, proboszcz pa-
rafii Świętego Krzyża w Krakowie, 
duszpasterz tego środowiska.

– Zapraszam wszystkich, któ-
rych ten problem dotyczy, do sko-
rzystania z okazji do umocnienia 
swej więzi z Bogiem – mówi ks. 
Krzysztof Bojan, bielski duszpa-
sterz tych osób. – Rekolekcje po-
magają odkryć to najważniejsze  
że Bóg wciąż nas kocha i czeka 
na każdego człowieka. Warto się 
rozejrzeć – może wśród naszych 
bliskich jest ktoś, komu trzeba o 
tym przypomnieć... 

Świadectwo z Jaworzynki

Odpowiedzialność
Dobry przykład sprzeciwu wobec, 
niezgodnych z sumieniem ludzi 
wierzących, projektów ustaw  
o świadomym rodzicielstwie 
i o rejestrowanych związkach 
partnerskich okazali członkowie 
Akcji Katolickiej i wszyscy wierni 
z parafii w Jaworzynce. 

Pod skierowanym do 
Marszałka Sejmu RP prote-
stem przeciwko planowa-
nym ustawom, z liczącej nie-
wiele ponad 2 tysiące wier-
nych parafii podpisały się aż 
1182 osoby!

„Wynik akcji nie jest dla 
mnie zaskoczeniem – mó-
wi z dumą ks. kan. Jerzy Pa-
larczyk z Jaworzynki. – W 
podobnej akcji obywatel-
skiej obrony wartości życia 
ludzkiego już kilka lat temu 
wierni z Jaworzynki również 
dali tak dobre świadectwo 
chrześcijańskiej odpowie-
dzialności. Cieszę się z kil-
ku powodów. Jednym z nich 
jest wielkie zaangażowanie 

ze strony młodych. To dzięki 
pomocy młodzieży oazowej 
listy z możliwością wyraże-
nia sprzeciwu dotarły chy-
ba do każdego domu. Cieszy 
też fakt, że ten apel potrak-
towali jako obowiązek su-
mienia praktycznie wszyscy 
pełnoletni parafianie”. MB 
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Ks. kan. Jerzy Palarczyk, proboszcz 
parafii Świętych Apostołów Piotra
i Pawła w Jaworzynce, cieszy się 
z postawy swoich parafian
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Radość gimnazjalistów Opiekun Arcybractwa

O beskidzkich skarbach

BIELSKO-BIAŁA. Akcja Kato-
licka zaprasza na kolejne co-
miesięczne spotkanie w ramach 
„Ustawicznej formacji chrześcija-
nina”. 24 lutego, o godz. 18.45 w 
kaplicy domu katechetycznego w 

parafii św. Maksymiliana Kolbego 
w Aleksandrowicach, ks. Edward 
Mazgaj, kapelan szpitalny, wygło-
si katechezę pt. „Tak bliski i tak 
daleki – Chrystus umocnieniem w 
chorobie”.

BIELSKO-BIAŁA. „Cyganie – 
historia i kultura” – tak zatytuło-
wana została wystawa (na zdję-
ciu) prezentująca dzieje Romów, 
ich obyczaje, tradycje, język. 
Wystawę tę oglądać można do 
końca lutego w gmachu Książnicy 
Beskidzkiej. Została ona zapre-
zentowana w ramach cyklu „Na 

styku kultur”. Eksponaty – foto-
grafie, dokumenty, mapy i plan-
sze tekstowe – pochodzą ze zbio-
rów Muzeum Etnograficznego 
w Tarnowie. Podczas wernisażu, 
który został zorganizowany 7 lu-
tego, odbyła się promocja książ-
ki Adama Bartosza pt. „Nie bój się 
Cygana. Na dara Romestar”.

HARMĘŻE. „Rok Euchary-
styczny ze św. Maksymilianem” – 
pod takim tytułem od 4 do 6 mar-
ca w Centrum św. Maksymiliana w 
Harmężach koło Oświęcimia od-
będą się Dni Kolbiańskie. Początek 
– o godz. 18.00 w piątek 4 marca, 
zakończenie – Mszą św. w nie-

dzielę o 11.00. Koszt uczestnic-
twa (noclegi i wyżywienie) – 80 zł. 
Zgłoszenia – do 1 marca – przyj-
mują Misjonarki Niepokalanej 
Ojca Kolbego, ul. Franciszkańska 
13, Harmęże, 32-600 Oświęcim; 
tel. (0 33) 844 43 47, e-mail: mis.
kolbe.harmeze@poczta.fm

Chrystus umocnieniem w chorobie 

CIESZYN. Jak Pónbóczek stwo-
rzył Beskidy, jak Złotogłowiec ką-
pał się w Olzie i wiele innych hi-
storii przypomina „podciepek” – 
skrzat ze Śląska Cieszyńskiego – 
w najnowszej publikacji Joanny 
Jurgały-Jureczki pt. „Skrzat 

opowiada o beskidzkich skar-
bach”, wydanej w Cieszynie 
przez Stowarzyszenie św. Jana 
Sarkandra. Książkę zilustrowa-
ła Iwona Korus.  „Obcowanie 
z kulturą cieszyńskiego regio-
nu ma służyć przede wszyst-
kim kształtowaniu emocjonal-
nego stosunku do rodzinnej 
ziemi, budowaniu więzi z naj-
bliższą sercu »małą ojczyzną«, 
ma uczyć wrażliwości i pielę-
gnowania tradycji” – napisała 
we wstępie do książki Jadwiga 
Miękina-Pindur. Książkę można 
nabyć w księgarniach lub za-
mówić w Stowarzyszeniu – tel. 
(0 33) 852 51 84.

RUDZICA. Po dziękczynnej 
Mszy św. w rudzickim koście-
le biskup Tadeusz Rakoczy, w 
obecności duszpasterzy, władz i 
całej szkolnej społeczności, po-
święcił miejscową szkołę wraz 
z nowymi obiektami dydaktycz-
no-sportowymi Gimnazjum, w 
tym salę gimnastyczną, świe-
tlicę, szatnie. Skorzysta z nich 
m.in. 266 uczących się tu obec-
nie gimnazjalistów z Rudzicy, 
Iłownicy, Roztropic, Landeku i 
Wieszcząt. 
„Rozbudowa udała się dzię-
ki zaangażowaniu władz gminy 

Jasienica obecnej i poprzedniej 
kadencji – z wójtem Januszem 
Pierzyną i przewodniczącym 
Rady Jerzym Czudkiem – jak rów-
nież przy wsparciu ze strony sta-
rosty Andrzeja Płonki i radnego 
wojewódzkiego Karola Stasicy 
przy zdobywaniu funduszy w 
Urzędzie Marszałkowskim” – 
podkreślał dyrektor Gimnazjum 
Jan Borowski przed odsłonięciem 
pamiątkowej tablicy, ufundowa-
nej przez Radę Rodziców. Do 
dyspozycji uczniów oddane zo-
staną jeszcze pełnowymiarowe 
boisko do piłki nożnej i kort.

Dni Kolbiańskie w Harmężach

BIELSKO-BIAŁA. Ks. Piotr 
Grochowiecki (na zdjęciu), wi-
kary z parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bielsku- 
-Białej, od siedmiu lat opieku-
je się ośrodkiem Arcybractwa 
Straży Honorowej NSPJ w tej pa-
rafii. W styczniu biskup Tadeusz 
Rakoczy mianował go opieku-
nem ośrodków straży w całej 
diecezji. Istnieją one w  22 pa-
rafiach i skupiają blisko 500 
osób. Pomiędzy poszczególny-
mi ośrodkami nie było dotąd 
współpracy, nie organizowa-
no też wspólnych nabożeństw 
czy spotkań. „Będę starał się to 
zmienić. 12 marca w Hałcnowie 
odbędzie się pierwszy w histo-
rii naszej diecezji wielkopostny 

dzień skupienia dla całej rodzi-
ny członków Straży Honorowej. 
Będzie to okazja do wspólnej 
modlitwy i lepszego poznania 
się” – mówi ks. Piotr.

Cygańska wystawa
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Podczas uroczystości w Rudzicy
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Nauczyła kochać 
Jezusa

Przygotowuję się do I Ko-
munii Świętej i bardzo lubię 
lekcje religii. Polubiłam je już 
wtedy, kiedy miałam pięć lat i 
razem z mamą chodziłam na 
religię dla pięciolatków do Pa-
ni Bożenki. Ona była wspania-
ła. Bałam się tylko pierwszy 
raz. Potem z utęsknieniem cze-
kałam na każdy czwartek i by-
łam zła, kiedy nie mogłam iść, 
bo lekcja wypadła albo byłam 
chora. 

Pani zawsze wymyślała 
coś nowego, coś bardzo cie-
kawego. Pamiętam, jak zbie-
raliśmy rozrzucone po pod-
łodze klocki lego, a Pani Bo-
żenka mówiła, że pomaga-
my wtedy innym, że pracu-
jemy tak jak Pan Jezus, kie-
dy był malutki. Razem z Pa-
nią podnosiliśmy ręce do gó-
ry i naśladowaliśmy migają-
ce gwiazdki, które stworzył 
Bóg. Ona zawsze była taka 
dobra i tak uśmiechnięta jak 
moja mama, i nauczyła mnie 
kochać Jezusa.

MAGDA BORZUCKA 
z Kończyc Małych, 

uczennica Bożeny Karpiel

Nie tylko w szkole...
Nasza katechetka ma zło-

te serce i stalowe nerwy. Jest 
miła, radosna, zawsze nam po-
może. Ma w sobie coś takie-

go, że człowiek czuje się przy 
niej bezpieczny. Na lekcjach re-
ligii pięknie mówi nam o Bogu, 
Jezusie i Maryi. Kiedyś mówiła 
o przebaczeniu. I zrozumieli-
śmy, że gdy człowiek się pokłó-
ci z drugim, to pragnie szczerej 
rozmowy. Czasami trzeba wy-
znać sobie nawet te najgorsze 
sprawy, i w ten sposób ta roz-
mowa pomoże obu stronom. 
A na końcu spróbować sobie 
przebaczyć i krok po kroku po-
nownie zyskać zaufanie dru-
giej osoby. 

Sama uczestniczy we 
Mszach świętych w tygo-
dniu jak i w święta. Stara się 
wszystkich zachęcić do tego 
samego, bo rozmowa z Bo-
giem daje ulgę duszy czło-
wieka. Pani Kasia nie jest tyl-
ko katechetką w szkole, czy 
w kościele, ale i w życiu pry-
watnym. To w niej cenimy...

ANNA DROBISZ, KINGA 
KRUPNIK, JOANNA TKACZYK I 

MATEUSZ ZAGÓRSKI 
z Czechowic-Dziedzic,  

uczniowie Katarzyny Rus

Byłem uczniem  
ks. Sanaka

Czcigodny Księże Prała-
cie! Byłem uczniem LO w 
Andrychowie przed Two-
im aresztowaniem w 1950 
r. W sali straży miejskiej 
przed laty przygotowywa-

łeś z nami jasełka, których 
nigdy nie przedstawiliśmy 
z powodu Twego areszto-
wania. W Andrychowie ser-
ca zamarły, gdy Cię aresz-
towano. Uwięziono Cię na 
pięć długich lat. Pozostały 
w pamięci słowa, którymi 
dawałeś świadectwo praw-
dzie historycznej, przeciw-
stawiałeś się tyranii totali-
taryzmów XX wieku: hitle-
ryzmu i stalinizmu. Poru-
szałeś serca i umysły. Kie-
dy nas, Polaków, rozsta-
wiano po kątach historii, 
upomniałeś się o prawdę. 
Wykazałeś, że miłość Oj-
czyzny jest potrzebą serca. 
Byłeś dla nas kustoszem 
wolnej myśli. 

Pamiętamy, jak uczyłeś 
nas, co robić, by nie zgubić 
się w życiu, dostrzegać pięk-
no i dobro, jego sens, jak od-
dawać Bogu należną cześć. 
Pokazywałeś nam, jak lekcję 
wiary nieść w życie, rozpa-
lać w sobie iskrę Bożego Mi-
łosierdzia. 

Uczyłeś, jak otwierać się 
na dar cierpienia, dzielić swo-
im czasem, zdolnościami, ra-
dością. Odnawiałeś nam du-
sze, rozświetlałeś umysły, a 
żarliwe słowa porywały. Wy-
chowałeś nas na dobrych lu-
dzi, miłujących Boga. Żyjesz 
w nas do dziś...

MGR FRANCISZEK WALCZAK 
z Andrychowa, lat 70, uczeń 

ks. prał. Józefa Sanaka

Podsumowanie konkursu „Mój katecheta”

Świadkowie Bożej miłości

Katarzyna Rus ze swymi uczniami na jednej ze wspólnych wycieczek
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Ks. prałat Józef Sanak
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Serdecznie dziękujemy 
wszystkim Czytelnikom, 
którzy odpowiedzieli 
na nasze zaproszenie 
do podzielenia się refleksją 
na temat swoich katechetek 
i katechetów oraz wzięli udział 
w konkursie zorganizowanym 
pod patronatem Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej. 

Cieszymy się, że wśród auto-
rów listów znaleźli się nie tylko naj-
młodsi – dzieci oraz młodzież – ci, 
którzy w katechezach właśnie teraz 
uczestniczą.

Dziękujemy szczególnie za 
wspomnienia osób starszych, któ-
re na spotkanie ze swoim katechetą 
spoglądają przez pryzmat wielu lat 
życiowych doświadczeń. Ze wzru-
szeniem czytaliśmy też listy rodzi-
ców, którzy chyba najlepiej potrafią 
docenić wsparcie, jakie otrzymują 
ze strony katechetów w wychowa-
niu religijnym swoich dzieci.

Fragmenty wybranych listów 
prezentujemy poniżej. Nagrody 
za najciekawsze z nich otrzymują: 
ANIA ŻMUDKA z Bielan, MAGDA 
BORZUCKA z Kończyc Małych oraz 
ANNA DROBISZ, KINGA KRUPNIK, JO-
ANNA TKACZYK i MATEUSZ ZAGÓRSKI 
z Gimnazjum nr 1 z Czechowic-
-Dziedzic, a w kategorii dorosłych: 
FRANCISZEK WALCZAK z Andrychowa 
i MARIOLA SZNAPKA z Kończyc Ma-
łych. Nagrody rzeczowe – prześle-
my pocztą.

Wśród prezentowanych w li-
stach katechetek i księży kate-
chetów niektóre osoby pojawia-
ły się częściej niż inne. Zgodnie 
z zapowiedzią zaprezentujemy 
je na naszych łamach. Znajdą się 
wśród nich m.in.: DOROTA WALATEK 
z Rychwałdu, BOŻENA MIESZCZAK, 
BARBARA POLAK i S. HALINA WALUSIAK 
z Bielska-Białej.

Już za tydzień przedstawimy 
najczęściej opisywaną w listach 
katechetkę z Zebrzydowic, BOŻE-
NĘ KARPIEL, która otrzymuje w na-
szym konkursie nagrodę specjalną 
– wycieczkę do Rzymu.

Wszystkim laureatom serdecz-
nie gratulujemy!



„Jestem twoją 
siostrą, twoją 
przyjaciółką, 
codziennie czuwam 
nad tobą” –  
czytała Grażyna Czaicka 
na obrazku św. Teresy, 
podarowanym 
jej przez koleżankę. 

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

Wcześniej długo my-
ślała o fragmen-
cie z „Dziejów du-
szy”, kiedy Teresa 

wspominała dzieciństwo, jak 
podczas zabawy jej miłość od-
rzuciły koleżanki. Grażyna po-
prosiła ją, by zgodziła się zo-
stać jej  siostrą duchową…

Niemal każdy, kto św. Tere-
sę pozna, nazywa ją duchową 
siostrą. I choć mówiąc o świę-
tych Kościoła nikt nie wypo-
wiada ich imion zdrobniale, z 
nią aż trudno się nie „spoufa-
lić”. Dla wielu ta święta kar-
melitanka, doktor Kościoła, pa-
tronka misji, jest po prostu Te-
reską.

Pragnąć kochać Jezu-
sa, znosić ze spokojem wła-
sną niedoskonałość, pokła-
dać nadzieję w miłosierdziu 
Bożym, wzrastać w małości, 
wybierać małą drogę świę-
tości, nieustannie powracać 
do Ewangelii, wszystko czy-
nić z miłości, łączyć się z Je-
zusem w cierpieniu – to jej 
mała droga.

Zmarła, obiecując deszcz 
róż-łask wszystkim, którzy bę-
dą ją prosić o wstawiennictwo. 
Jej „mała droga” wciąż znajdu-
je nowych naśladowców.

Fotografia z kredensu

„Jako dziewczynka bardzo 
lubiłam szperać w starych me-
blach – mówi Małgorzata Byr-
ska z Bielska-Białej. – Kiedyś 
tam znalazłam starą fotogra-
fię. To była św. Teresa. »Upro-
wadziłam« zdjęcie do domu i 
trzymałam je przez lata na pół-
ce. Jako 18-letnia dziewczy-
na zetknęłam się z Karmelem i 
tam zaczęłam poznawać Tere-
sę. Przeczytałam grubą książ-
kę napisaną staropolskim ję-
zykiem. Dotyczyła małej drogi 
dziecięctwa duchowego. Tere-
sa zaczęła działać w moim ży-
ciu. Uczyła mnie, jak iść mały-
mi krokami do Boga. Uczyłam 
się wyrzeczeń 
w małych rze-
czach. Później 
zaczęłam czy-
tać jej »Dzieje 
duszy«. Ona 
wprowadziła mnie do cichej 
modlitwy. Sama nieraz zasy-
piała na modlitwie, ale odkry-
ła w Bogu dobrego Ojca, które-
mu można wejść na kolana i się 
przytulić do Niego. Ten obraz 
Tereski utkwił we mnie. I jesz-
cze jedną sprawę zaszczepiła 
we mnie – modlitwę za grzesz-
ników i za kapłanów”.

„Na spotkanie z Teresą po-
prowadziła mnie Matka Bo-
ża – mówi Grażyna Czaicka 
z Bielska-Białej. – Bardzo ko-
cham Maryję. Kiedy o tym opo-
wiedziałam koleżance, zachę-
ciła mnie, żebym przeczytała 
»Dzieje duszy«. Czytając, czu-
łam, że wszystkie słowa, o tym 
jak Terenia odkrywała Bożą Mi-
łość, są wyrwane z mojego ser-
ca. Wcześniej modliłam się za 
kapłanów i kiedy usłyszałam, 

że ona też podkreślała jak to 
ważne, zauważyłam podobień-
stwo mojej drogi.

W sierpniu 2004 r., po lek-
turze »Dziejów duszy«, zrodzi-
ło się we mnie pragnienie, że-
by św. Terenia została moją sio-
strą. Czytałam, jak była opusz-
czona – koleżanki zlekcewa-
żyły jej miłość. Nie dawało mi 
spokoju to odrzucenie. Przy-
pomniałam sobie jej słowa, że 
Pan Jezus nie wzbudzałby pra-
gnień, gdyby nie chciał ich zre-
alizować. Zaczęłam prosić Kró-
lową Nieba i Ziemi. Potem Te-
renię – z taką wielką ufnością, 
że od razu jej podziękowa-
łam, wiedząc, że ona się zgo-
dzi – choć jestem zwykłym 
człowiekiem i gdzie mi do ta-
kiej wielkiej świętej. Na dru-
gi dzień spotkałam koleżankę, 

Trwają przygotowania do peregrynacji relikwii św. Teresy z Lisieux

Przed deszczem (róż)

Grobowiec  
św. Teresy

w Karmelu
w Lisieux
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MAMY DUCHOWĄ 
SIOSTRĘ

KS. GRZEGORZ KLAJA
Lisieux bardzo 
p r z y p o m i n a 
Bielsko-Białą 
z tą różnicą, 
że jest dużo 
mniejszą miej-

scowością. Leży w dolinie 
wśród zielonych wzgórz. 
Dojazd jedną z dróg do 
Lisieux przywołuje zjazd 
z Hałcnowa do centrum 
Bielska. Takie spostrzeże-
nie miałem wraz z przy-
jaciółmi, z którymi w ze-
szłoroczne wakacje do-
tarłem tam po kilkuna-
stodniowej wyprawie ro-
werowej. Tym, co moc-
no utkwiło mi w pamięci, 
kiedy stanęliśmy przy gro-
bie św. Teresy w Karmelu, 
była towarzysząca mi mo-
dlitwa o dar miłości, któ-
ry jej był tak bliski. Za 
swego życia modliła się 
przecież: „ach żyć miło-
ścią”. Jej postać ma w so-
bie coś takiego, że łatwo 
staje się bliska – z jej pro-
stotą, oddaniem, zaufa-
niem Panu Bogu, nie roz-
pracowywaniem tego, jak 
to będzie ostatecznie.

GRAŻYNA CZAICKA
Podążanie „ma- 
łą drogą” jest 
możliwe w każ-
dych okolicz-
nościach, tak-
że we współ- 

czesnym świecie. Jeżeli 
ktoś pragnie Jezusa, to 
Jego Miłość dodaje tyle 
siły, że udaje się pokonać 
wszelkie problemy. Czasy 
są trudne, ale właśnie te-
go Terenia uczy, że jeśli 
przychodzą cierpienia, to 
przychodzą po to, żeby 
je przyjąć tak jak Jezus 
Ukrzyżowany. Miłość 
Boża przynosi nam tę 
wielką radość, to zapew-
nienie, że przez śmierć 
i cierpienie wchodzimy 
w życie wieczne, że nie 
umieramy.



która podarowała mi obrazek 
z relikwiami Teresy. Mój wzrok 
padł na pierwsze wypisane na 
nim słowa: »Jestem twoją sio-
strą«…”.

Pomnożyć owoce

Od 5 do 9 maja relikwie 
św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza będą 
peregrynować po naszej diece-
zji. Jak mówi ks. Grzegorz Klaja, 
diecezjalny koordynator przygo-
towań: „Ideał chrześcijańskie-
go życia zakreślony przez naj-
młodszą Doktor Kościoła jest 
wciąż aktualny. Jest wiele pro-
pozycji szkół duchowości, do-
skonalenia się, dążenia do Pana 
Boga. Swoje wielkie drogi uzy-
skania szczęścia, sukcesu, speł-
nienia, przedstawia też świat. A 

św. Teresa proponuje „małą dro-
gę”. Ona nie jest mała w sensie 
infantylizmu, naiwnej sentymen-
talności. To propozycja – zna-
lezienie swojej drogi w prostej 
i pełnej ufności, codziennej re-
lacji i miłości do Boga i bliźnie-
go. Może jesteśmy czasem przy-
gaszeni, przytłoczeni problema-
mi tego świata, a św. Teresa oży-
wia miłość do Kościoła, zapał do 
głoszenia Chrystusa”.

Wysiłek przygotowań do 
peregrynacji spoczywa głów-
nie na parafiach i wspólno-
tach, które będą gościć reli-
kwie. Jednakże, jak uważa 
ks. Klaja, przybliżenie posta-
ci i orędzia św. Teresy podję-
te przez wszystkich duszpaste-
rzy przyczyni się do pomnoże-
nia owoców jej misyjnej wę-
drówki. Formy przygotowań są 
tak organizowane, by dotar-
ły do dzieci, młodzieży, doro-
słych i rodzin. W kościołach, 
które będą gościć relikwie, w 
każdy ostatni dzień miesiąca 
odprawiana będzie Msza św. 
ze specjalnym kazaniem przy-
bliżającym postać św. Teresy. 
Wśród materiałów, przekaza-
nych parafiom jest m.in. sce-
nariusz „Przesłania św. Teresy 
do młodzieży” – inscenizacji, 
którą można wykorzystać pod-
czas wielkopostnych rekolek-
cji szkolnych. Także z myślą o 
dzieciach i młodzieży Akcja Ka-
tolicka z Aleksandrowic orga-
nizuje konkurs recytatorski po-

ezji i prozy św. Teresy i utwo-
rów jej poświęconych.

Z kolei Wspólnota „Be-
tlejem” z Bielska-Białej przy-
gotowuje program „Niedzie-
li rodzinnej z Teresą” w para-
fiach. W wybraną przez dusz-
pasterzy niedzielę na każdej 
Mszy głoszone byłoby kaza-
nie poświęcone Świętej. Po 
południu lub pomiędzy Msza-
mi przeprowadzony zostałby 
program – w formie „Familia-
dy” – upowszechniający wie-
dzę o św. Teresie.

W przygotowaniach nie za-
braknie intelektualnego spoj-
rzenia na dzieło Świętej. Bę-
dzie nim sympozjum pt.: „Ma-
ła droga św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus a wielkie drogi współ-
czesności”, które odbędzie się 
16 kwietnia w bielskim Insty-
tucie Teologicznym im. św. Ja-
na Kantego. Sympozjum ma 
charakter otwarty. Zaproszeni 
są na nie wszyscy, którzy pra-
gną pogłębić znajomość dzie-
ła św. Teresy.

Informacje o peregrynacji 
relikwii można znaleźć na in-
ternetowej stronie diecezji: 
www.diecezja.bielsko.pl. oraz 
www.karmel.pl.

Kontakt w sprawach przy-
gotowań i peregrynacji: ks. 
Grzegorz Klaja, ul. św. Mak-
symiliana Kolbego 3, 43-303 
Bielsko-Biała, tel.: 817 33 66; 
e-mail: klaja@bielsko.opoka.
org.pl.  

Trwają przygotowania do peregrynacji relikwii św. Teresy z Lisieux

Przed deszczem (róż)
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S. MAGDALENA GĄSIOREK, 
KARMELITANKA MISJONARKA 
Z TRZEBINI K. ŻYWCA
Pamiętam, kie-
dy zobaczy-
łam w swoim 
domu obra-
zek płaczącej 
murzyńsk ie j 
dziewczynki. Miała ład-
ne długie loki. Od tam-
tej chwili myśl o misjach 
nie opuszczała mnie. 
Przygotowując się do sa-
kramentu bierzmowania, 
obrałam sobie za patron-
kę właśnie św. Teresę. 
Stało się to niby „przy-
padkowo”, ale dziś wiem, 
że nie był to przypadek. 
Odkrywając dar i łaskę 
powołania, wstąpiłam 
do Karmelu Misyjnego w 
Trzebini. I tak naprawdę 
dopiero tu zaczęłam po-
znawać św. Teresę i jej 
drogę do Boga. Jej też, 
jako patronce misji, za-
wierzyłam swoje pragnie-
nie wyjazdu na misje. 
Przygotowania do pere-
grynacji urny z jej reli-
kwiami w naszej parafii 
stały się okazją do jesz-
cze głębszego poznania 
Teresy. 

MAŁGORZATA BYRSKA
„Mała droga” 
Teresy uczy 
żyć w cieniu, 
w ukryciu i 
pokorze. – To 
ułatwia „zde-
rzać” się z rzeczywisto-
ścią. Św. Teresa pokaza-
ła, że to, co jest słabe, 
w oczach Boga jest wiel-
kie i silne; że nie trze-
ba szukać wielkich suk-
cesów, wspólnot, w któ-
rych człowiek może za-
błysnąć, ale że w cieniu 
swej celi można odkryć 
piękno i miłość Boga. „To 
właśnie sprawia mi ra-
dość, że nic nie posiada-
jąc, wszystko otrzymam 
od Boga” – mówiła.

POZNAJ ŚW. TERESĘ
Triduum przed peregrynacją (28 lutego, 31 marca i 30 kwietnia):
Żywiec – godz. 18.00 – konkatedra Narodzenia NMP, Bielsko-Biała 
Aleksandrowice – godz. 18.00 – kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego, 
Kęty – godz. 17.30 – kaplica Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji, 
Oświęcim – godz. 18.00 – kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych, 
Czechowice-Dziedzice – godz. 18.30 – kościół pw. św. Andrzeja Boboli, 
Skoczów – godz. 18.00 – kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
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Żywiecka oaza na scenie

Udany debiut
„Dziewczynka z zapałkami” – to 
przedstawienie, które niedawno 
na scenie Domu Katolickiego im. 
Jana Pawła II w Żywcu zaprezen-
tował zespół dzieci i młodzieży z 
Ruchu Światło–Życie, na co dzień 
pracujący pod opieką ks. Mariusza 
Kiszczaka. 

Sztukę przygotowali na pod-
stawie baśni Andersena, a premie-
ra była zarazem teatralnym debiu-
tem oazowiczów z żywieckiej pa-
rafii, którzy na tę drogę ewangeli-
zacji wkroczyli po raz pierwszy. 

Nieco stremowani witali pu-
bliczność, wypełniającą do ostat-
niego miejsca obszerną widow-
nię auli. Wśród widzów nie zabra-
kło duszpasterzy, z ks. inf. Włady-
sławem Fidelusem na czele, by-
ły siostry zakonne, rodzice i ró-
wieśnicy młodych aktorów. Rzę-
siste brawa, którymi nagrodzono 
ich starania, najlepiej dowiodły, że 
był to debiut udany... 

Przedstawienie, a także pio-
senki i tańce towarzyszące przed-
stawionej na scenie akcji, pomo-
gły przygotować siostry serafitki: 
Erminia i Ligia. „Po »Dziewczynkę 
z zapałkami« sięgnęliśmy, aby za-
chęcić zarówno najmłodszych, jak 
i dorosłych widzów do refleksji 
nad tym, jakie miejsce w naszym 
życiu powinna zajmować wraż-
liwość na ludzkie cierpienie, jak 
groźna może być obojętność” – 
tłumaczy s. Erminia. Przejmujące 
losy znanych bohaterów z utworu 
Andersena, uzupełnione dobrze 
dobranymi przykładami śpiewa-
nej poezji, rzeczywiście stały się 
skuteczną zachętą do zadumy, do 
zastanowienia nad swoją własną 
postawą wobec innych. 

A.Ś.S.

W ośrodku rekolekcyjnym w Pogórzu

Kurs animatora

Młodzi aktorzy przekonywali, jak 
ważne są w życiu dobroć i miłość

Duszpasterstwo Służby 
Liturgicznej Diecezji Bielsko-
-Żywieckiej organizuje kurs 
animatorów służby liturgicznej.

Mogą w nim wziąć udział mi-
nistranci i lektorzy uczęszczają-
cy co najmniej do trzeciej klasy 
gimnazjum lub do szkoły śred-
niej. Animator pomaga w parafii 
w formacji kandydatów do służ-
by ołtarza i młodszych ministran-
tów, prowadzi spotkania w gru-
pach, a przy ołtarzu może pełnić 
funkcję ceremoniarza. Kurs bę-
dzie obejmował dwa spotkania 
weekendowe – od piątku, godz. 
17.00, do niedzieli, godz. 13.00, 
które odbędą się od 25 do 27 lu-
tego oraz od 11 do 13 marca. 
Miejscem spotkań będzie ośro-
dek rekolekcyjny w Pogórzu ko-
ło Skoczowa.

Kurs zakończy się 17 marca  
egzaminem  w Instytucie Teolo-
gicznym w Bielsku-Białej (ul. Że-
romskiego 5-7). W Wielki Czwar-
tek, 24 marca, podczas Mszy 
Krzyżma św., animatorzy otrzy-
mają z rąk Księdza Biskupa bło-
gosławieństwo i krzyże.

W ramach kursu przewi-
dziano 30 godzin wykładów 
z zakresu liturgiki, biblisty-

ki, duchowości, me-
todyki pracy w gru-
pach i psychologii 
komunikacji. Za-
jęcia poprowadzą 
księża z Papieskiej 
Akademii Teologicznej, Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, Uniwersytetu Ślą-
skiego oraz bielskiego Insty-
tutu Teologicznego.

Uczestników kursu 
powinni zgłosić księ-
ża, opiekujący się mi-
nistrantami w para-
fiach. Zapisy przyjmu-
je diecezjalny duszpa-

sterz służby liturgicznej, ks. Sła-
womir Zawada – tel. kom.: 0 601 
501 606, e-mail: zawada@biel-
sko.opoka.org.pl.

KS. JMP

Animatorzy służby 
liturgicznej w Wielki 
Czwartek otrzymają 
błogosławieństwo 
i krzyże
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Telefon  
Zaufania  

Fundacji „Nadzieja”

33/812 26 67
Pod takim numerem, codziennie 
od godz. 16.00 do 21.00, czynny 
jest Katolicki Telefon Zaufania, 
prowadzony przez Fundację 
„Nadzieja”. Dyżurują przy nim 
między innymi psychologowie, 
pedagodzy, księża, z którymi 
można porozmawiać na wszel-
kie tematy, w tym dotyczące uza-
leżnień, problemów wychowaw-
czych, konfliktów rodzinnych i 
innych sytuacji kryzysowych. 



Trzecia Zimowa Olimpia-
da Ministrantów, podczas 

której zawodnicy – ministran-
ci i lektorzy – z całej diece-
zji bielsko-żywieckiej będą ry-
walizować ze sobą w  slalo-
mie gigancie o Puchar Bisku-
pa, odbędzie się 3 marca br. w 
Szczyrku na Skrzycznem – wy-
ciąg Doliny (koło Jaworzyny). 
Początek pierwszego przejaz-
du o godzinie 10.00. Każda 
parafia może wystawić repre-
zentację liczącą od jednego 
do dwunastu ministrantów, w 
trzech kategoriach wiekowych 
– szkoła podstawowa (4 mini-
strantów), gimnazjum (4 mi-
nistrantów), szkoła średnia (4 

lektorów). Zawodnicy powin-
ni wziąć ze sobą sprzęt nar-
ciarski, przyjechać z opieku-
nem i zaopatrzyć się w kar-
tę punktową na wyjazd wycią-
gami. Opiekun wpłaca 20 zł 
kosztów organizacyjnych za 
całą grupę.

Do udziału w zawodach ser-
decznie zapraszają organizato-
rzy zawodów: parafia św. Jakuba 
w Szczyrku, Biuro Promocji Kul-
tury i Sportu przy naszej diece-
zji oraz Centralny Ośrodek Spor-
tu w Szczyrku. Zgłoszenia – do 
28 lutego – przyjmują ks. Krzysz-
tof Cojda tel. 0 601 476 911, 
i ks. Paweł Danek w Biurze Pro-
mocji Kultury i Sportu. IM

Na nartach po Puchar Biskupa

Ministranci – na stok!
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W cieszyńskiej rodzinie szkół katolickich

Od Kacperka do rycerza
„Oddaj mi Danuśkę, krzyżacka 
zarazo!” – krzyczy na próbie 
licealista Łukasz Grzonka 
– „Kmicic” – do Anny Grześ, 
nauczycielki matematyki 
– ciotki Kulwiecówny.

Teraz ma ją zacząć dusić. 
„Pani profesor... Nie śmiem...”. 
„Jak mnie w końcu nie poddu-
sisz, to ci obniżę ocenę z zacho-
wania!” – grzmi Anna, tłumiąc 
śmiech. 2 lutego, w cieszyńskim 
Teatrze im. A. Mickiewicza Łu-
kasz „dusił” profesjonalnie.

Od czterech lat ucznio-
wie i nauczyciele cieszyńskie-
go Zespołu Katolickich Placó-
wek Oświatowych w niezwykły 
sposób prezentują swoje arty-
styczne umiejętności w Teatrze 
im. A. Mickiewicza. Występu-
ją wszystkie dzieci z Katolickie-
go Przedszkola im. Dzieciątka 
Jezus, Szkoły Podstawowej im. 
Świętej Rodziny oraz mocne re-
prezentacje młodzieży z Gimna-
zjum i Liceum im. św. Melchiora 
Grodzieckiego.

Każda z placówek przy-
gotowuje własny program, 
mieszczący się w konwencji 
określonej jednym tytułem. 
Tegoroczny brzmiał: „Dawno, 
dawno temu...”.

Jako pierwsze wy-
stąpiły przedszkola-
ki z  przedstawieniem 
na motywach „Kłopo-
tów Kacperka, góreckie-
go skrzata” Zofii Kossak. 
Pięćdziesięcioro dzieci w bajko-
wych kostiumach zaprezento-
wało kilka scen z życia Kacperka 
i otaczających go dobrych du-
chów z góreckiego dworu.

Ledwo skończyła się owa-
cja dla przedszkolaków, na sce-
nę weszli artyści ze szkoły pod-
stawowej. Widzowie podziwia-
li ich umiejętności baletowe, 
oddające przygody Alicji, która 
znalazła się w krainie czarów. 
Układ choreograficzny opraco-
wała Izabela Tymich.

Zaraz po uczniach 
szkoły podstawo-
wej, taneczno-baleto-
wą opowieść o Aniele 
Stróżu pokazały uczen-
nice liceum i pierwszo-

klasistka ze szkoły podstawo-
wej.

Gimnazjaliści sparafrazowa-
li Szekspirowskie „Poskromie-
nie złośnicy” i przedstawili „Po-
skromienie złośnika”. Zaprosi-
li widzów do kupieckiej izby, a 
potem na zainscenizowany cie-
szyński rynek, gdzie wszyscy 
mogli obserwować poskromie-
nie chciwości i skąpstwa tytuło-
wego bohatera.

Na koniec – największa nie-
spodzianka – pełne humoru 

widowisko „Rycerze i ich przy-
gody”. Razem z aktorami – 
uczniami gimnazjum i liceum 
– rycerskie zbroje i szaty przy-
wdziali nauczyciele. Dyrektor 
naczelna zespołu placówek Ja-
dwiga Miękina-Pindur wystąpi-
ła w roli statecznej ciotki; ma-
tematyczka Anna Grześ zagra-
ła zacną Kulwiecównę, Oleńką 
była Inga Majka – chemiczka. 
Biolog i anglista – Tomasz Ka-
miński wystąpił w roli Zagłoby, 
historyk Marek Gogola – ryce-
rza, a wydarzenia komento-
wała Bożena Cholewa – na co 
dzień geograf.

„Przygotowania do spekta-
klu były wspaniałym doświad-
czeniem zarówno dla nas, jak 
i dla uczniów – mówi Joanna 
Jurgała-Jureczka, polonistka i 
reżyser „Rycerzy...”. – Wspól-
nie pracowaliśmy, uczyliśmy 
się ról i tak samo mieliśmy tre-
mę przed występem”.

Dzięki takim przedsięwzię-
ciom uczniowie mają nie tylko 
okazję do prezentowania swo-
ich talentów. W swoich profe-
sorach odkrywają ludzi god-
nych przyjaźni i zaufania. A 
przy tym wiedzą, że są oni 
wymagającymi nauczycielami, 
którzy – jeśli chodzi o naukę – 
nigdy „nie odpuszczają”.

URSZULA ROGÓLSKA

„Rycerze 
i ich przygody” 
na scenie 
cieszyńskiego 
teatru
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Szczególnej wymowy nabrało 
modlitewne spotkanie zamyka-
jące program nabożeństw tego-
rocznego Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 
odbywającego się pod patrona-
tem Śląskiego Oddziału Polskiej 
Rady Ekumenicznej, zorganizo-
wane 25 stycznia w Czeskim 
Cieszynie.

Gospodarzami tej ekume-
nicznej modlitwy byli ojcowie je-
zuici. Jak podkreślał podczas po-
witania gości w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa o. 

Piotr Badura, ta modlitwa stała 
się wymownym znakiem jedno-
ści i pokazała, że przynależność 
do Chrystusa może łączyć ludzi 
nie tylko ponad podziałami wy-
znaniowymi, ale i granicznymi 
oraz narodowymi.

Na czele wiernych różnych 
wyznań znaleźli się duszpaste-
rze, m.in.: biskup Jan Niedoba 
z Kościoła luterańsko-augsbur-
skiego w RC oraz emerytowa-
ny biskup Wilhelm Stonawski, 
ks. radca Jan Gross – przewodni-
czący Śl.OPRE, ks. radca Jan Cie-
ślar ze Śląskiego Ewangelickiego 

Kościoła Augsburskiego Wyzna-
nia, duchowni katoliccy i ewan-
geliccy z polskiej części Cieszy-
na. Wspólnej modlitwie prze-
wodniczył ks. kan. Józef Budniak 
– diecezjalny referent ds. ekume-
nizmu diecezji bielsko-żywiec-
kiej, kaznodzieją był ks. radca Ja-
nusz Sikora z ewangelickiej pa-
rafii w Cieszynie, a śpiewem ca-
łość ubogacił katolicko-ewange-
licki chór z Brennej.

„Obserwując modlitwę eku-
meniczną, trzeba zauważyć, że 
we wspólnych nabożeństwach 
bierze udział coraz więcej osób 

– podkreśla ks. kan. Budniak. – 
W tym roku rozważaliśmy, że je-
dynym fundamentem Kościoła 
jest Chrystus. To  ważne i cenne 
w kontekście podejmowanego 
obecnie katolicko-ewangelickie-
go dialogu na temat urzędu Pio-
trowego i Eucharystii. Poprzedni 
dialog o usprawiedliwieniu, po 
kilkudziesięciu latach zakończył 
się pozytywnie i nauka o uspra-
wiedliwieniu już nas nie dzieli. 
Teraz jesteśmy na początku dro-
gi, która może pozwoli wspólnie 
zaczerpnąć ze źródła, jakim jest 
Eucharystia”. MB

Ekumenicznie w Czeskim Cieszynie

Ponad wszelkimi podziałami
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W miejscowości Węgierska 
Górka, choć jest siedzibą 
władz gminy, w wykazach 
i spisach nie znajdziemy 
parafii. To ewenement 
w naszej diecezji.  
Nie oznacza to, oczywiście, 
że ta spora wieś na 
Żywiecczyźnie znajduje się 
poza administracyjnymi 
strukturami Kościoła. 

Węgierska Górka 
i sąsiednia Cięcina są 
miejscowościami nie-
mal identycznej wiel-
kości – w każdej jest 
nieco ponad 4,2 tys. 
mieszkańców. „Para-
fia historycznie przy-
pisana jest do Cięciny, 
tam też jest czcigod-
na, zabytkowa świąty-
nia, oddana pod opiekę 
św. Katarzynie Aleksan-
dryjskiej. Z kolei nowy 
kościół parafialny pod 
wezwaniem Przemie-
nienia Pańskiego jest 
już w granicach Wę-
gierskiej Górki. Tu też 
jest probostwo i kan-
celaria parafialna. Moż-
na więc powiedzieć, że 
jest sprawiedliwie. Pa-
rafia łączy obie wsie” 
– uśmiecha się ks. kan. 
Stanisław Bogacz.

Pierwsze 
wzmianki 
o kościele

w Cięcinie znaleźć 
można w dokumentach 
z połowy XIV wieku, 
gdy wieś znajdowała 
się w granicach żywiec-
kiej parafii. Potem Cię-
cina należała jeszcze 

do parafii w Radziecho-
wach. Ostateczne po-
twierdzenie samodziel-
ności cięcińskiej para-
fii pochodzi z 1789 ro-
ku. Warto tu dodać, że 
w minionym wieku z jej 
granic wyodrębniły się 
dwie nowe parafie-cór-
ki: w 1952 roku Jusz-
czyna i 18 lat później 
Wieprz.

Pierwsza parafial-
na świątynia, która do 
teraz stoi w centrum 
Cięciny, konsekrowa-
na została w1542 ro-
ku, choć do dziś nie-
mal całkowicie zmieni-
ła swój wygląd po ko-
lejnych rozbudowach i 
remontach. 

Parafia z czasem 
się znacznie 
powiększyła

co wiązało się głównie 
z powstaniem, a potem 
rozwojem odlewni żeli-
wa w Węgierskiej Gór-
ce. Koniecznością sta-
ło się wzniesienie no-
wego, obszerniejsze-
go kościoła. Sprawy 
związane ze zdoby-
ciem zezwoleń i opra-
cowaniem oraz za-
twierdzeniem planów 
budowy  do szczęśli-
wego końca dopro-
wadził tuż przed swą 
śmiercią ks. prob. Jan 
Bryndza. Zginął on w 
wypadku samochodo-
wym w styczniu 1976 
roku. Budowa to już 
dzieło jego następcy, 
ks. kan. Tadeusza Ma-
snego. Poświęcenie 
kościoła odbyło się w 
1986 roku. 

W kościele tym cią-
gle coś się zmienia – 

zarówno wewnątrz, jak 
i w bezpośrednim oto-
czeniu. Imponującym 
zwieńczeniem dotych-
czasowych prac przy 
wyposażaniu i upięk-
szaniu tej świątyni by-
ło ufundowanie przez 
parafian 36-głosowych 
organów. „Teraz trze-
ba pomyśleć o wystro-
ju prezbiterium z no-
wym ołtarzem i nasta-
wą. Jeśli wszystko się 
uda, to w przyszłym ro-
ku odbędzie się konse-
kracja kościoła” – za-
powiada ks. kan. Stani-
sław Bogacz.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

KS. KAN 
STANISŁAW 

BOGACZ
Pochodzi z Libiąża. Święcenia 
przyjął w 1968 r. z rąk kard. 
Karola Wojtyły. Był probosz- 
czem w Jaworznie Niedzie-
liskach i Bielsku-Białej Lipniku. 
W Cięcinie od 26.08.1992 r. Od 
2004 roku pełni funkcję dzie-
kana radziechowskiego.

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie

Parafia Katarzyny, kościół Przemienienia

ZDANIEM PROBOSZCZA
W parafii mamy dwie równorzędne świątynie, bo-
wiem poświęcenie nowego kościoła nie oznacza-
ło zamknięcia jego poprzednika. Oba kościoły są 
otwarte i zadbane, w obu sprawowane są Msze św. 
i nabożeństwa, a każdego roku symbolicznie łączy 
je trasa procesji Bożego Ciała oraz procesja paź-
dziernikowego nabożeństwa fatimskiego.
Nasi parafianie to w znakomitej większości ludzie 
pielęgnujący wiarę, przejętą od praojców. Świadczą 
o tym oba zapełnione kościoły oraz aktywne gru-
py i stowarzyszenia parafialne – począwszy od pół 
setki róż Żywego Różańca, poprzez grupy oazowe, 
kręgi Domowego Kościoła, parafialny chór, aż po 
Akcję Katolicką i redakcję wydawanego od dziesię-
ciu lat tygodnika „Nasza Wspólnota”. Ta wiara przy-
nosi także błogosławione owoce powołań do służ-
by Bożej. Z tej parafii pochodzi 7 sióstr zakonnych 
i 21 księży, z których sześciu pracuje poza grani-
cami Polski. Seniorem wśród naszych kapłanów-
-rodaków jest ks. prałat Franciszek Juraszek, który 
mieszka na terenie naszej parafii. W ubiegłym roku 
mieliśmy prymicje ks. Seweryna Klimka i śluby wie-
czyste s. Anny Konior, która poszła w ślady Matki 
Teresy z Kalkuty. 

bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
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BIELSKO-ŻYWIECKI

Poświęcenie kościoła
odbyło się w 1986 roku. 

Ciągle coś się zmienia
– zarówno wewnątrz, 
jak i w bezpośrednim 

otoczeniu.

Zapraszamy na Msze św. 
  Niedzielne Msze św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego 

odprawiane są o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30 i 18.00,  
a w kościele pw. św. Katarzyny o 8.00 i 11.00
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