
Od 7 do 9 marca dzieci i młodzież naszej diece-
zji będą uczestniczyć w rekolekcjach wielko-

postnych. To także czas rekolekcji parafialnych. W 
głoszeniu Dobrej Nowiny będą pomagać zespoły 
ewangelizacyjne Wydziału do spraw Ewangelizacji 
Kurii Diecezjalnej. Tworzą je przygotowani przez 
modlitwę i formację świeccy i księża. Wspólnota 
Przymierza z ks. Ryszardem Knapikiem będzie 
prowadzić rekolekcje dla młodzieży, dzieci i doro-
słych w Aleksandrowicach, Wspólnota Chrystusa 
Zmartwychwstałego „Galilea” z ks. Krzysztofem 
Czerwionką – dla młodzieży w katedrze pw. św. 
Mikołaja, Wspólnota Ewangelizacyjna „Pójdź za 
mną” z ks. Romanem Berke – w parafii Opatrzności 
Bożej w Bielsku-Białej, a Diakonia Ewangelizacyjna 
Ruchu Światło–Życie z ks. Przemysławem Sawą 

– w parafii MB Różańcowej w 
Skoczowie.

O posłudze zespołów ewangelizacyj-
nych piszemy na str. 4 i 5.
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

Szczególnie gorąco w 
ostatnich dniach modli-

liśmy się o zdrowie Ojca 
Świętego, z radością dowia-
dywaliśmy się, że po zabie-
gu tracheotomii pojawił się 
w oknie szpitala na „Anioł 
Pański”. Dołączmy do tej 
modlitwy refleksję na te-
mat wypowiedzianej 10 lat 
temu na Kaplicówce papie-
skiej prośby: byśmy stawali 
się ludźmi sumienia, przyj-
mując dziedzictwo krzyża 
Chrystusowego… 
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ZA TYDZIEŃ
  O żywieckich przygotowa-

niach DO JUBILEUSZU 10. ROCZ-
NICY POBYTU JANA PAWŁA II

  PROGRAM PEREGRYNACJI obrazu 
MB Sedes Sapientiae w  na-
szej diecezji

  O wielowiekowej przeszło-
ści PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W 
PORĘBIE WIELKIEJ

Akcja Katolicka 
Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej 
zaprasza

Eucharystia 
w moim 
życiu
Akcja Katolicka Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej zaprasza 
na wielkopostny dzień sku- 
pienia 12 marca 2005 r. 
o godz. 9.00 do kaplicy 
kościoła pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bielsku- 
-Białej (obok dworca PKS). 

W programie dnia skupie-
nia przewidziana jest Msza 
święta z homilią, adoracja 
Najświętszego Sakramentu i 
konferencja. Podczas homilii 
i konferencji ks. dr Mirosław 
Wróbel, wykładowca prawa 
na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, mówić będzie na 
temat: „Eucharystia w moim 
życiu – źródło łaski i uświęce-
nia czy jedynie religijny obo-
wiązek?”. 

T.M.

Orędownik z Wilamowic

Przed kanonizacją
W gronie pięciu błogosławionych, 
którzy zostaną kanonizowani 
23 października br., znajdzie 
się arcybiskup Józef Bilczewski, 
metropolita lwowski, 
rodak z Wilamowic.

Przebieg rozpoczęcia konsy-
storza biskupów na Watykanie 
śledziliśmy z podwójną uwagą. 
Tak samo jak obserwatorzy całe-
go świata niepokoiliśmy się nie-
obecnością Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Usłyszeliśmy też oczeki-
wane od miesięcy słowa oficjalnej 
papieskiej zapowiedzi kanoniza-
cji arcybiskupa Bilczewskiego. 

Ten uroczysty akt nastąpi na 
zakończenie ogłoszonego kil-
ka miesięcy temu Roku Euchary-
stii. „To wymowna data i podkre-
śla bliski związek naszego roda-
ka z kultem Eucharystii”  – mówi 
ks. prał. Michał Boguta, dziekan 
i proboszcz wilamowicki. O tych 
związkach pisaliśmy już kilkakrot-
nie, m.in. przy okazji wznowienia 
książki autorstwa bł. Bilczewskie-
go o Eucharystii, a także sięgając 

po fragmenty jego listu pasterskie-
go o Najświętszym Sakramencie.

U bł. Bilczewskiego z Wi-
lamowic rodacy i pielgrzymi 
spoza parafii wypraszają licz-
ne łaski. Już dziś wiadomo, że 
na uroczystości kanonizacyjne 
do Rzymu wybierze się liczna 
delegacja z rodzinnej parafii i 
diecezji.  AŚS
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Przed ołtarzem w wilamowickiej 
kaplicy bł. Bilczewskiego

Ewangelizacja
w kościele
NMP Królowej 
Polski
w Bielsku-Białej
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Rekolekcje dla studentów

BIELSKO-BIAŁA. Od 13 do 
16 marca w katedrze św. Miko-
łaja odbędą się wielkopostne re-
kolekcje akademickie, które po-
prowadzi ks. dr Wiesław Hu-
dek. W programie: 13 marca o 
20.00 – Eucharystia z nauką re-
kolekcyjną, 14 marca o 19.00 
– Eucharystia oraz koncert ze-
społu Bartka Jaskota „Z nadzie-
ją na Zmartwychpowstanie”, 15 
marca o 19.00 – sakrament po-
kuty z nauką rekolekcyjną, oka-
zja do spowiedzi, 16 marca o 
18.30 – Eucharystia z homilią i 
adoracja pod przewodnictwem 
„Krakow Gospel Choir” (na zdję-
ciu). Do udziału w rekolekcjach 

zaprasza duszpasterz ks. Wie-
sław Greń. W bielskim DA przy 
ul. Schodowej 3 we wtorki od 
16.00 odbywa się wspólna mo-
dlitwa Liturgią Godzin, spotka-
nia w Herbaciarni DA, korepe-
tycje udzielane uczniom przez 
studentów. Jest też możliwość 
indywidualnej rozmowy z księ-
dzem. W czwartki od 19.00 od-
bywają się spotkania dyskusyj-
ne, poprzedzone modlitwą i 
adoracją Najświętszego Sakra-
mentu. W niedziele o 20.00 w 
katedrze sprawowana jest Msza 
św. akademicka. O bieżącym ży-
ciu DA informuje strona: www.
duszpasterstwo.com.pl.

Akademickie misterium
CIESZYN. Rekolekcje wielko-
postne dla studentów i pracow-
ników tutejszych uczelni – od 
15 do 17 marca – poprowadzi 
o. Rafał Skrobacz, dominikanin. 
Codziennie o godz. 19.30 reko-
lekcyjne spotkania będą się roz-
poczynać od Eucharystii z konfe-
rencją. „Do tradycji cieszyńskich 
rekolekcji akademickich należy 
przygotowywane przez studen-
tów związanych z Duszpaster-

stwem Akademickim misterium. 
Tym razem można je będzie zo-
baczyć wieczorem już pierwsze-
go dnia. Będzie też okazja do 
sakramentu pokuty, a na zakoń-
czenie rekolekcji spotkamy się 
wszyscy na wspólnym czuwa-
niu przed peregrynującą po na-
szej diecezji ikoną Matki Bożej 
– Sedes Sapientiae” – zaprasza 
ks. Grzegorz Gruszecki, duszpa-
sterz akademicki z Cieszyna.

Kobuzy dla najlepszych
BIELSKO-BIAŁA. Co roku 
najlepsze firmy, działające 
na terenie miasta, honoro-
wane są statuetkami Kobu-
za – nagrodami prezyden-
ta miasta w konkursie „Fir-
ma roku”. 22 lutego w ratu-
szu ogłoszone zostały wy-
niki dziewiątej edycji tego 

konkursu. W kategorii du-
żych przedsiębiorstw statu-
etkę Kobuza otrzymały Za-
kłady Tłuszczowe „Bielmar”. 
Wśród średnich firm zwycię-
żyła spółka Avio Polska, a 
wśród najmniejszych – Za-
kład Krawiectwa Konfekcyj-
nego Barbary Olmy. 

Dekada ze śpiewem
KOMOROWICE. Dziecięcy 
Chórek „Pinokio” (na zdję-
ciu), działający przy Domu 
Kultury w Komorowicach, ob-
chodził w lutym dziesięciole-
cie swej działalności. W tej 
chwili skupia on 35 dzieci w 
wieku od czterech do dwu-
nastu lat. Kierownikiem ar-
tystycznym zespołu od sa-
mego początku jest Barbara 
Marcinkiewicz. „Pinokio” ma 
w swym repertuarze blisko 

sto różnorodnych piosenek, z 
których wiele zostało nagro-
dzonych na konkursach, prze-
glądach i festiwalach. Mło-
dzi chórzyści swój jubileusz 
uczcili wydaniem trzeciej 
już płyty z najlepszymi pio-
senkami oraz galowym kon-
certem w Teatrze Polskim, 
prowadzonym przez Micha-
ła Juszczakiewicza, znanego 
z telewizyjnego programu 
„Od przedszkola do Opola”. 

Z Ojcem Pio
CZECHOWICE-DZIEDZICE. 
Uroczystą Mszą św. dziękczynną, 
sprawowaną przez o. Wojciecha 
Koszyka SJ, 20 lutego podsumo-
wali kolejny rok owocnej pracy 
członkowie Towarzystwa Chary-
tatywnego im. św. Ojca Pio, kie-
rowanego przez prezesa Floriana 
Grzybka. Czechowickie Koło jest 
jednym z sześciu działających w 
Polsce oddziałów tego stowarzy-

szenia. Prowadzi m.in. świetlicę 
dla 30 dzieci, bank chleba, punkt 
wydawania odzieży i sprzętu do-
mowego, organizuje wakacje dla 
dzieci i Wigilie dla bezdomnych. 
Ma też w dorobku organizowane 
dla dzieci i młodzieży festiwale 
artystyczne. W ubiegłym roku z 
pomocy doraźnej skorzystało po-
nad 1200 osób, blisko 850 otrzy-
mało odzież.
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Laureat Kobuza – ZT „Bielmar”
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Ferie zimowe niekoniecznie 
trzeba spędzić przed komputerem 
lub na osiedlowym podwórku. 
Przekonały się o tym dzieci 
z parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kętach. Dzięki 
życzliwości ludzi dobrej woli oraz 
gościnności ks. Tadeusza Cadera, 
michality, spędziły część ferii 
na rekolekcjach w Rycerce Górnej. 
Dla wielu była to jedyna okazja 
do wyjazdu.

Ponad 40 ministrantów i 
dziewczynek ze scholi podzi-
wiało piękne widoki doliny Ry-
cerki. Dzieci zgodnie stwierdzi-
ły, że najbardziej podobały im 
się spacery po okolicy  i moż-
liwość zjeżdżania z górki. Rze-
czywiście, zima nie zawiodła i 
przez cały pobyt śniegu nie za-
brakło. Na stok wyszli spróbo-

wać swych sił nie tylko sanecz-
karze, ale i początkujący amato-
rzy narciarstwa. Oczywiście był 
czas również na inne zabawy, 
były konkursy i bieg samarytań-
ski. O radosną atmosferę zadba-
li animatorzy: Madzia, Agniesz-
ka, Dorota i Artur – animator 
muzyczny.

Wyjazd ten został pomyśla-
ny również jako rekolekcje. O 
to, by przyniósł duchowe owo-
ce i był okazją do pogłębienia 
przyjaźni z Bogiem, zatroszczył 
się ks. Stanisław Cader, organi-
zator wyjazdu. Dzieci uczestni-
czyły w codziennej Mszy świę-
tej, wspólnym śpiewie oraz spo-
tkaniach w grupach. Żartowały, 
że śpią po sąsiedzku z Panem 
Jezusem, gdyż w ośrodku w Ry-
cerce znajduje się kaplica. 

Był to nie tylko czas modli-
twy i zabawy, ale i nauki. Dzieci 
uczyły się tolerancji, poszanowa-
nia drugiego człowieka, współ-
pracy w grupie, koleżeństwa. W 

drodze powrotnej dzie-
ci opowiadały o peł-
nych wrażeń wspólnych 
dniach i śpiewem dzię-
kowały przede wszystkim Panu 
Bogu, a także ks. Stanisławowi, 
animatorom, pani kucharce i go-

spodarzom. I szczerze 
życzyły sobie spotkania 
w takim samym gronie 
podczas wyjazdu waka-

cyjnego. Może znowu w Rycer-
ce Górnej? 

TM

Z Kęt do Rycerki

Dobre ferie

Nie tylko zima 
nie zawiodła 
kęckich dzieci…
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W międzyrzeckiej filii Gmin-
nego Ośrodka Kultury zapre-
zentowana została wystawa 
poświęcona miejscowemu 
kościołowi pw. św. Marcina, 
który 12 lat temu doszczętnie 
spłonął wraz z bezcennym 
wyposażeniem.

XVI-wieczna drewniana 
świątynia w Międzyrzeczu Gór-
nym koło Bielska-Białej należa-
ła do najcenniejszych zabytków 
sakralnych beskidzkiej ziemi i 
była dumą miejscowych wier-
nych, którzy wraz ze swym pro-
boszczem, ks. kan. Piotrem Po-
laczkiem, troszczyli się o jej wy-
gląd. Wszystko obróciło się w 
zgliszcza w kilka nocnych go-
dzin 26 stycznia 1993 r. 

„To była perełka architektu-
ry. Jeszcze dziś trudno mi mó-
wić o tym bez emocji, bez smut-
ku. Bezpowrotnie straciliśmy 
kościół, w którym przez blisko 

pięć wieków modlili się przod-
kowie dzisiejszych międzyrze-
czan” – mówił ks. Piotr Polaczek 
12 lutego podczas otwarcia wy-
stawy „Międzyrzecki klejnot”. 
Przypomniał też gościnę, jakiej 
katolikom udzielili międzyrzec-
cy ewangelicy: przez 7 lat świą-
teczne i niedzielne Msze św. 
katolików sprawowane były w 
ewangelickim kościele.

Autorka ekspozycji, Marzena 
Mroczko-Dziadek z GOK, zgro-
madziła fotografie autorstwa 

Mieczysława Peterka i Włady-
sława Kocurka, przedstawiające 
kościół w Międzyrzeczu i jego 
cenne wyposażenie przed poża-
rem oraz zgliszcza, jakie pozo-
stały po tym bezcennym zabyt-
ku. Zaprezentowała też wycin-
ki prasowe, dotyczące tej świą-
tyni, pisane przed i po pożodze, 
a także drobne pamiątki, jakie 
ocalały z ognia: serce dzwonu, 
stopione piszczałki organów 
czy potężne gwoździe z więźby. 
Na wystawie znalazła się też mi-
sterna makieta międrzyrzeckie-
go kościoła, wykonana w drew-
nie przez mieszkańca wsi, Arka-
diusza Wojtusia na podstawie 
archiwalnych zdjęć. 

Podczas wernisażu po raz 
pierwszy publicznie pokazano 
film, nakręcony amatorską ka-
merą przez Krzysztofa Wiecze-
rzaka podczas akcji gaśniczej 
przed dwunastu laty.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Dwanaście lat po pożarze

Międzyrzecki klejnot

Sylwetkę międzyrzeckiego kościoła 
odtwarza wierna makieta
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W Książnicy Beskidzkiej

Konkurs 
Trwa konkurs plastycz-

ny przygotowany pod ha-
słem „Serce za serce”  przez 
Książnicę Beskidzką oraz Instytut 
Teologiczny im. św. Jana Kantego 
z okazji 10. rocznicy pobytu 
Jana Pawła II na Podbeskidziu.
Adresowany jest do młodzieży 
szkolnej oraz dorosłych z terenu 
diecezji bielsko-żywieckiej i pole-
ga na przygotowaniu pracy z wy-
korzystaniem dowolnych technik 
malarskich, graficznych, rzeźbiar-
skich. Szczegółowy regulamin 
konkursu w Internecie: www.
ksiaznica.bielsko.pl. Nagrodzone 
oraz wyróżnione prace trafią na 
aukcję, z której dochód przezna-
czony zostanie na budowę po-
mnika Jana Pawła II. Prace nale-
ży przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście najpóźniej do 30 marca 
br. do Książnicy Beskidzkiej: ul. 
Słowackiego 17a, 43-300 Bielsko-
-Biała, Dział Animacji Promocji i 
Marketingu. 



Na rycerzy  
 w zbrojach przed bielską 

katedrą starsi patrzyli 
podejrzliwie. Młodzi 

podchodzili  
z zaciekawieniem. 
Podeszli nawet ci, którzy 

nie zamierzali. Rycerze 
stoczyli prawdziwą walkę 

na miecze…

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

Tak było przed rokiem, 
w czasie szkolnych re-
kolekcji wielkopost-
nych, prowadzonych 

w katedrze przez ks. Ryszarda 
Knapika i młodzież ze Wspólnoty 
Przymierze z Aleksandrowic. 
Walka rycerzy miała lepiej zo-
brazować temat duchowej wal-
ki dobra ze złem, toczącej się w 
sercu każdego człowieka.

Młodzi ze Wspólnoty Przy-
mierze wiedzą, czym jest poszu-
kiwanie i odnajdywanie Chrystu-
sa. Wielu z nich Jego działanie 
w codzienności odkryło w cza-
sie Tygodni z Ewangelią, organi-
zowanych w Bielsku-Białej i oko-
licach. Teraz doświadczeniem 
spotkania ze Zmartwychwsta-
łym chcą się dzielić. Ale wiedzą 
też, że niezmienna Ewangelia 
potrzebuje wciąż nowych me-
tod przekazu.

Dziś tworzą zespół ewange-
lizacyjny, podobnie jak cztery in-
ne wspólnoty w naszej diecezji, 
przygotowany do głoszenia Sło-
wa Bożego.

Jak dotrzeć

„Rekolekcjoniści coraz czę-
ściej zadają sobie pytanie, jak 
dotrzeć z Ewangelią do dzie-
ci, młodzieży i dorosłych – mó-
wi Elżbieta Król-Cebulska z Wy-
działu do spraw Ewangelizacji 
Kurii Diecezjalnej. – Stało się 
ono także wyzwaniem, które 
chce podjąć nasz wydział i zaan-
gażowane w nim ruchy”.

Doświadczenie ewangeliza-
cyjne większość z nich zebra-
ła podczas Tygodni z Ewange-
lią. Co roku przyciągają one ty-
siące młodych i dorosłych. Wie-
lu z nich znajduje potem swo-
je miejsce we wspólnotach, któ-
re prowadzą ewangelizację w 
czasie Tygodnia. „Przekonaliśmy 
się, że dobre owoce w głoszeniu 
Ewangelii przynosi zaangażowa-
nie ruchów, diakonii ewangeli-
zacyjnych i całych wspólnot – 
dodaje Elżbieta Król-Cebulska. – 
Dlatego w ramach wydziału po-
wstają zespoły ewangelizacyjne, 
które składają się z księży i osób 
świeckich. Zespoły te będą mo-
gły prowadzić różnego rodzaju 
rekolekcje czy dni skupienia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Za mało radości

Do tej pory pięć wspólnot 
zdecydowało się zaangażować 
ewangelizacyjnie na terenie ca-
łej diecezji. Wśród nich jest Die-
cezjalna Diakonia Ewangeliza-
cji Ruchu Światło–Życie, której 
moderatorem jest ks. Przemy-
sław Sawa.

   „W czasie gdy obserwuje-
my powszechną ignorancję re-
ligijną, niesienie orędzia o Je-
zusie jest szczególnie potrzeb-
ne – podkreśla ks. Przemysław. 
Za mało w naszych wspólno-
tach, parafiach widać radość 
ze Zmartwychwstania. Zespoły 
ewangelizacyjne mogą pomóc 
w pogłębieniu wiary u osób ze 
wspólnot, ruchów katolickich, 

uczestników niedziel-
nych liturgii, ale rów-
nież mogą pobudzić do 
myślenia osoby, które 
nie uczestniczą w ży-
ciu Kościoła. Oczywi-
ście tym, który ewan-
gelizuje i kruszy serca, 
jest Duch Święty. Dlate-
go też podstawową po-
sługą zespołów jest mo-
dlitwa o przemianę nas 
samych i wszystkich na-
leżących do naszych parafii”.

Podstawowa służba

Oazowicze tworzący diako-
nię, przypominają słowa zało-
życiela Ruchu Światło–Życie, 
ks. Franciszka Blachnickiego, 
że ewangelizacja jest podsta-
wową służbą. Dlatego w tej 
wspólnocie istotne miejsce ma 
ta diakonia, czyli grupa ludzi, 
którzy swe miejsce w Ruchu 
rozpoznają w posłudze czyn-
nego głoszenia Ewangelii. In-
ni wybierają diakonię liturgicz-

ną czy muzyczną. „To 
»specjalizowanie się« – 
jak mówi ks. Przemy-
sław – ma jedynie po-
móc wspólnemu dzia-
łaniu, którym jest gło-
szenie orędzia o ży-
wym Jezusie”.

Posługujący w dia-
konii uczą się różnych 
form przekazu Ewange-
lii (pantomima, głosze-
nie świadectw). 

„Fundamentem całej posługi 
jest modlitwa, zwłaszcza modli-
twa uwielbienia, bo tam, gdzie 
uwielbia się miłość Boga, tam 
Jezus czyni wielkie znaki – pod-
kreśla ks. Sawa. – Nasz zespół 
przechodzi obecnie czas nowej 
organizacji i wypracowywania 
form pracy”.

W posługę ewangelizacji 
angażują się głównie osoby po 
tzw. formacji podstawowej – 
studenci czy starsi. Chęć włą-
czenia się w tę posługę de-
klarują także rodziny, bo Ruch 
Światło–Życie to również dzie-
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Oryginalne 
pomysły  
przyciągają 
młodych, 
ale to, co 
najistotniejsze, 
dzieje się  
w ich sercach. 
Na zdjęciu 
– podczas 
ubiegłorocznych 
rekolekcji  
w katedrze

W diecezji posługują zespoły ewangelizacyjne

W służbie Dobrej Nowiny



ci (Oaza Dzieci Bożych) i doro-
śli, rodziny (Domowy Kościół 
Ruchu Światło–Życie).

Orędzie dla każdego

Jak zaznacza ks. Przemysław 
Sawa, ważną formą posługi są 
rekolekcje ewangelizacyjne. Są 

to trzy, cztery dni, podczas któ-
rych głosi się podstawowe orę-
dzie chrześcijańskie: „Mówimy o 
tzw. prawach życia duchowego: 
1. Bóg miłuje Ciebie i ma dla Two-
jego życia wspaniały plan zbawie-
nia, 2. Wszyscy zgrzeszyli i po-
zbawieni są chwały Bożej, 3. Je-
zus zmartwychwstały jest naszym 
wyjściem z grzechu, 4. Trzeba 
przyjąć Jezusa jako osobistego Pa-
na i Zbawiciela, 5. Konieczne jest 
trwanie we wspólnocie Kościoła.

Rekolekcje ewangelizacyjne 
to zaangażowanie całego zespo-
łu, a nie tylko księdza. Są wtedy 
powoływane: diakonia muzycz-
na, osoby składające świadectwa, 
posługujący w Liturgii Słowa czy 
Eucharystii, animatorzy spotkań 
w małych grupach. Powołuje się 
też czasową diakonię modlitwy 
– osoby, które w czasie spotkań 
trwają na modlitwie”.

To, co najważniejsze

Wszyscy zaangażowani w po-
sługę ewangelizacyjną potrafią 
świetnie dotrzeć do odbiorców. 
Nie brakuje im pomysłów, wy-
korzystujących talenty artystycz-
ne, ale nie zapominają o tym, co 
najistotniejsze. Jeden z oazowi-
czów, biorący udział w oazie re-

kolekcyjnej animatorów ewange-
lizacji, stwierdził: „Oczekiwałem, 
że zostanę zapalony do organizo-
wania show ewangelizacyjnego. 
Byłem przekonany, że otrzymam 
gotowe scenariusze ewangeliza-
cji na różne okoliczności i że 
przy wykorzystaniu socjotechni-
ki będę przygotowany do profe-
sjonalnego głoszenia Dobrej No-
winy. Wielkie było moje zasko-
czenie, gdy uświadomiłem so-
bie, jak błędne miałem wyobra-
żenie o ewangelizacji. Dzięki re-
kolekcjom odkryłem, jak istotne 
w dziele ewangelizacji jest wła-
ściwe odczytanie Bożej woli, ro-
zeznanie tego, czy to, co czynię, 
jest dziełem Bożym, czy dziełem 
ludzkim. Na nowo odkryłem ko-
nieczność ewangelizowania sie-
bie, pogłębienia relacji z Jezusem 
poprzez codzienny rachunek su-
mienia, kontakt z żywym Sło-
wem Bożym, modlitwę. Wiem, 
że kiedy Jezus będzie w mo-
im sercu, On sam będzie ewan-
gelizował świat poprzez moją 
osobę”. (Inne świadectwa można 
znaleźć w Internecie – www.biel-
skozywiec.oaza.org.pl).

Uczniowie Jezusa

Od 7 do 9 marca br. zespo-
ły ewangelizacyjne będą prowa-
dzić rekolekcje szkolne i para-
fialne w różnych kościołach. Dia-
konia Ruchu Światło–Życie bę-
dzie prowadziła rekolekcje dla 
młodzieży w parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Skoczowie.

 „»W szkole uczniów Jezu-
sa« – tak zatytułowaliśmy tę 
propozycję – mówi ks. Prze-
mysław Sawa. – Uczestnicy bę-
dą poznawać cechy dobrego 
ucznia Jezusa, fundamenty ży-
wej wiary. Będzie też okazja do 
słuchania Mistrza. Nie zabrak-
nie lekcji modlitwy, ale nie teo-
retycznie. Chcemy uczyć modli-
twy spontanicznej, jak również 
modlitwy ciszy. Prosimy też za-
wsze Pana Jezusa o uzdrowie-

nie bądź umocnienie w cierpie-
niu (według Jego woli) uczest-
ników rekolekcji”.

Warto skorzystać z posłu-
gi wszystkich zespołów ewan-
gelizacyjnych. Wspólnoty, które 
chciałyby się włączyć w to dzie-
ło, mogą kontaktować się z die-
cezjalnym Wydziałem do spraw 
Ewangelizacji. 
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Dla mnie ewangelizacja 
jest spotkaniem z miłu-

jącym Jezusem i poszukują-
cym człowiekiem. Głoszenie 
Słowa Bożego, jego słucha-
nie i przeżywanie wiary we 
wspólnocie jest doświad-
czeniem żywej Ewangelii i 
żywego Kościoła. To rów-
nież przyjęcie daru zba-
wienia, przemiany życia, 
otrzymanie nadziei oraz 
wzmocnienie wiary i miło-
ści Bożej. Każde spotkanie  
z człowiekiem jest znakiem 
obecności Jezusa i stano-
wi wezwanie do głębszego 
przeżywania codzienności. 
Zapraszam do współtwo-
rzenia Diecezjalnej Diakonii 
Ewangelizacji. Zwracam 
się z tą prośbą do osób 
wywodzących się z Ruchu 
Światło–Życie, które posłu-
gują w parafiach, jak rów-
nież do tych, które prze-
szedłszy formację oazową, 
szukają swego miejsca w 
Kościele. Szczegółowe in-
formacje i plan spotkań po 
Wielkanocy będzie można 
odnaleźć na diecezjalnej 
stronie oazowej (www.biel-
skozywiec.oaza.org.pl).

MOIM 
ZDANIEM

KS. PRZEMYSŁAW SAWA

moderator Diecezjalnej Diakonii 
Ewangelizacji Ruchu Światło–Życie

W diecezji posługują zespoły ewangelizacyjne

W służbie Dobrej Nowiny

ZESPOŁY EWANGELIZACYJNE 
  Ks. Ryszard Knapik wraz ze Wspólnotą Przymierza z Bielska-Białej 

Aleksandrowic

 Ks. Przemysław Sawa z Diakonią Ewangelizacyjną Ruchu Światło–Życie

 Ks. Piotr Kocur ze Szkołą Nowej Ewangelizacji ze Skoczowa

 Ks. Roman Berke ze Wspólnotą Ewangelizacyjną „Pójdź za mną”

  Ks. Krzysztof Czerwionka ze Wspólnotą Chrystusa Zmartwychwstałego 
„Galilea”

Jeśli ktoś chciałby zaprosić zespół do przeprowadzenia rekolekcji lub dni 
skupienia, może kontaktować się z Wydziałem do spraw Ewangelizacji: tel. 
(0 33) 819 12 11 lub 0 608 529 015.
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91 uczniów z Żywca w rejestrze dawców szpiku

Bank rośnie
„Wiem, jak to jest, jak się czeka 
na przeszczep. Mój tato 
ma przeszczepioną nerkę. 
Przeszczep szpiku to dla dawcy 
żadna strata, a może komuś 
uratować życie” – mówi licealista 
z Zespołu Szkół Mechaniczno- 
-Elektrycznych w Żywcu.

On i jego 90 kolegów bę-
dą zarejestrowani w ogól-
nopolskim rejestrze Banku 
Dawców Szpiku Kostnego po 
akcji, jaką 21 lutego br. prze-
prowadziła w szkole Fun-
dacja przeciw Leukemii, we 
współpracy z parafią św. Mi-
chała Archanioła w Leśnej i 
ks. Piotrem Sadkiewiczem. 
Zgłosiło się 120 uczniów, ale 
grypa uniemożliwiła niektó-
rym udział w akcji.

Akcję poprzedziła prelek-
cja ks. Sadkiewicza i film o hi-
storii maturzysty cierpiącego 
na białaczkę, dla którego nie 
zdążono znaleźć dawcy szpi-
ku. Druga część filmu poka-
zuje dziewczynę, która zo-
staje dawcą. Ale młodych lu-
dzi z tej szkoły nie trzeba by-
ło szczególnie zachęcać. Wie-
dzą, że dzięki odrobinie do-
brej woli i odwagi można ko-
muś uratować życie – od kilku 
lat w szkole przeprowadzane 
są akcje krwiodawstwa.

Więcej – skuteczniej

 „Wiemy, że im więcej 
kandydatów w rejestrze, tym 
skuteczniej można pomóc 
chorym” – mówi Sebastian z 
V klasy. „Nawet jeśli pojawi 
się chwilowy ból, to jest ni-
czym wobec tego, że można 
komuś uratować życie” – do-
dają Agnieszka Kruczyńska 
i Grzegorz Adamek. „Kiedyś 
ktoś z naszych rodzin może 
też potrzebować takiej po-
mocy” – mówią Marta Jura-
szek i Agnieszka Nagórska.

„Akcje wśród młodzieży 
przynoszą fantastyczne rezulta-
ty – mówią Monika Sankowska 

i Leszek Kauc z funda-
cji. – Tutaj dodatkowo 
możemy liczyć na świet-
nych organizatorów – 
naszych wolontariuszy 
– ks. Piotra, Małgorza-
tę i Jana Górów oraz dy-
rekcję szkoły. Samo za-
rejestrowanie nie ozna-
cza zgody na oddanie 
szpiku. Ale z doświad-
czenia wiemy, że nikt z zareje-
strowanych nie odmówił, kie-
dy okazywało się, że akurat jego 
szpik nadaje się do przeszcze-
pu”. W rejestrze fundacji znaj-
duje się około 2,5 tys. osób. Do-
tychczas szpik ofiarowały trzy-
dzieści trzy, kolejnych siedem 
czeka na pobranie.

By zostać zarejestrowa-
nym,

należy wypełnić 
ankietę.

Następnie od kandyda-
ta jest pobierane 10 mili-
litrów krwi, które posłu-
żą do oznaczenia tzw. an-
tygenów transplantacyjnych 
(układ HLA) – białek, któ-
re są odpowiedzialne za 
to, czy szpik się przyjmie. 
Wyniki badania są przeno-
szone do bazy komputero-

wej, gdzie są dostęp-
ne dla pacjentów na 
całym świecie (Pola-
cy zarejestrowani w 
Fundacji przeciw Leu-
kemii ofiarowali swój 
szpik już m.in. cho-
rym Niemcom i Wło-
chom).

Szpik się 
zregeneruje
Ks. Piotr Sadkiewicz sam 

był dawcą szpiku dla swo-
jej siostry. „Oddawanie szpi-
ku niektórym kojarzy się z od-
dawaniem takich organów jak 
nerka. Taki przeszczep w ja-
kiś sposób okalecza człowie-
ka – wyjaśnia. – W przypad-
ku szpiku nic takiego się nie 
dzieje, nadal jest się w peł-
ni sprawnym człowiekiem, a 
szpik szybko się regeneruje”.

W Polsce nie brakuje 
chętnych do zarejestrowania 
się w banku dawców. Pro-
blemem jest brak pieniędzy 
na badania. Koszt podstawo-
wego badania jednej próbki 
krwi na układ HLA to 600 zł. 
Kolejne badania dawcy przed 
przeszczepem to już koszt 
5 tysięcy zł.

URSZULA ROGÓLSKA

Masz 1 procent!

Pomóż 
rozwijać 
talenty
Od 2 lat w naszej diecezji, przy 
wsparciu biskupa Tadeusza 
Rakoczego i Diecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej, działa 
fundacja „Światło Nadziei”, która 
wspiera młodych i ambitnych 
w rozwijaniu wiary i wiedzy. 

Choroba, bezrobocie najbliż-
szych, niedostatek coraz czę-
ściej są przeszkodą w zdoby-
waniu wiedzy, rozwoju talen-
tów, nauce języków. Kursy, pod-
ręczniki, pomoce naukowe sta-
ją się marzeniami… Rokrocz-
nie w fundacji przyznawane są 
nowe stypendia dla zdolnych 
i ubogich gimnazjalistów, któ-
rzy mają stawać się elitą intelek-
tualną i religijną naszej diecezji. 
Obecnie 40 osób otrzymuje co-
miesięczne stypendium w kwo-
cie od 150 do 250 zł. Równole-
gle stypendyści kształtują swo-
je wnętrza na organizowanych 
raz na kwartał dniach skupie-
nia, spotykają się z wyjątkowy-
mi ludźmi, uczestniczą w spek-
taklach teatralnych, wycieczkach 
i pielgrzymkach. 

Fundacja „Światło Nadziei” 
jest organizacją pożytku pu-
blicznego, dlatego każdy z nas 
może ofiarować swój 1 proc. na-
leżnego podatku, by wesprzeć 
to dzieło. Wpłaty można doko-
nać na poczcie lub w banku. W 
rocznym zeznaniu podatkowym 
PIT należy wpisać kwotę w od-
powiednią rubrykę formularza. 
Wymaga to oczywiście samo-
dzielnego wypełnienia roczne-
go zeznania podatkowego. Jed-
nak warto podjąć trud i same-
mu zdecydować o przeznacze-
niu tych pieniędzy. Nie zmarnuj-
my tej szansy…

KS. STANISŁAW LUBASZKA

Fundacja „Światło Nadziei”  
ul. Żeromskiego 5-7, 
43-300 Bielsko-Biała  
Bank BPH O/Bielsko-Biała  
Nr konta 
73 1060 0076 0000 3200 0089 5380
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Potencjalni 
dawcy szpiku 
wypełniali 
ankiety o swoim 
stanie zdrowia. 
Na zdjęciu 
z Leszkiem 
Kaucem
z Fundacji 
przeciw 
Leukemii
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Podczas zorganizowanej przez 
bielską Szkołę Podstawową  
nr 6 – Integracyjną 
ogólnopolskiej konferencji 
„Integracja – edukacją XXI 
wieku” swoimi doświadczeniami 
na temat pracy placówek 
integracyjnych dzielili się 
pedagodzy i przedstawiciele władz 
oświatowych.

„Myślę, że dzięki tej wy-
mianie staliśmy się bogat-
si. Warto sobie uświadomić, 
że nie jesteśmy sami, zo-
baczyć, jak niektóre spra-
wy udało się rozwiązać w 
innych miastach i skorzy-
stać z wypróbowanych już 
rozwiązań. Trzeba pamiętać, 
że wciąż szukamy dalszych 
dróg dla integracji – mówi 
Natalia Trela, dyrektor SP 
nr 6, gospodarz konferencji. 
O bogatym dorobku tej pla-
cówki informował zarówno 
film, zaprezentowany w cza-
sie obrad, jak i przygotowa-
ne wystawy dziecięcej twór-
czości. Inicjatywy współpra-
cującej ze szkołą Fundacji 
„Przyjaciele” przedstawiła 
prezes Danuta Solska. 

 „Dobrze dobrany zo-
stał temat, a to, co zapre-
zentowali przedstawicie-
le różnych placówek, napa-
wa optymizmem – podkre-
śla Janina Bogucka 
z warszawskie-
go Centrum Po-
mocy Psycho-
logiczno -Pe-
dagogicznej. 
– Szkoła inte-
gracyjna jest 
r z e c z y w i ś c i e 
szkołą XXI wie-
ku: dobrą, kreatyw-
ną. Wystarczy spojrzeć na 
dobre wyniki absolwentów 
pierwszych szkół integracyj-
nych, by się przekonać, że 
stosowane w nich: innowa-
cyjność, metoda projektów, 
programy autorskie – sprzy-
jają aktywizacji wszystkich 

uczniów, zarówno zdrowych 
i niepełnosprawnych”.

Dzieci – dzieciom

„To nie specjaliści decydu-
ją o dobrze pojętej integra-
cji – to dobre uczenie dzie-
ci współpracy, współdziałania, 
gdy dzieci zdrowe wspiera-
ją dzieci niepełnosprawne” – 
twierdzili uczestnicy konferen-
cji. Udało się też pokazać, że 
szkoła integracyjna to przede 
wszystkim dzieci zdrowe, a 
dzieci niepełnosprawne, które 

są w niej mniej-
szością, jaką są 
w życiu, stają się 

ważnym czynni-
kiem rozwoju i kształ-

towania wrażliwości. 
Dzięki temu two-

rzą razem prawdzi-
wą wspólnotę, w której 
wszyscy zyskują. Uczą 
się otwartości i prze-

konują do niej innych. 
Uśmiechnięte buzie dzieci – 
szczęśliwych i pogodnych, 
choć przecież niekiedy do-
tkniętych poważnymi scho-
rzeniami – są na co dzień 
najlepszym argumentem, że 
otwartość placówek integra-
cyjnych to dobry kierunek.

„Szkoły integracyjne na 
pewno powinny być naszym 
priorytetem na przyszłość – 
mówi wizytator Grażyna Cho-
rąży. – Wciąż za mało mamy 
szkół na poziomie gimnazjal-
nym i ponadgimnazjalnym. Na 
terenie Bielska–Białej jest tyl-
ko jedno liceum, które pro-
wadzi oddziały integracyjne. 
Dzieci niepełnosprawne, któ-
re kończą gimnazjum integra-
cyjne, chciałyby też zdobyć ja-
kiś zawód, dalsze wykształce-
nie. Tutaj jest wielkie zadanie 
dla rodziców, którzy powinni 
zabiegać o nie”. 

Rodzice powinni też wie-
dzieć, że mają prawo edu-
kować swe dziecko w szkole 
otwartej, a nie specjalnej…

Warto inwestować

„Integracja wymaga wspar-
cia wielu specjalistów i stąd po-
trzeba tu wyższych nakładów 
finansowych. Jednak jeżeli te-
raz nie zajmiemy się tymi dzieć-
mi niepełnosprawnymi, to kie-
dy dorosną, będą do końca ży-
cia klientami pomocy społecz-
nej – a to będzie znacznie wię-
cej kosztowało niż wykształce-
nie ich i danie im możliwo-

ści pracy” – zaznacza Grażyna 
Chorąży. 

 „Szkoda, że nie ma tu sa-
morządowców, bo poznanie 
tej problematyki sprawiłoby, że  
inaczej spojrzeliby na sprawy in-
tegracji, która dopiero przecie-
ra w Polsce swoje ścieżki – przy-
znaje Józef Szczepańczyk, dyrek-
tor bielskiej Delegatury Śląskie-
go Kuratorium Oświaty. – Jeże-
li dziś nie wyda się środków na 
edukację, w przyszłości trzeba 
je będzie wydać na pomoc spo-
łeczną. W większości samorządy, 
choć borykają się z trudnościami 
finansowymi, widzą te potrzeby. 

Jak wspierać 
w zdobywa-
niu sprawno-
ści społecz-
nej – to pyta-
nie, na które 
również samo-
rządowcy po-

winni szukać odpowiedzi. Szu-
kajmy koncepcji, by tych szczu-
płych pieniędzy wystarczyło. Każ-
dy jest ważny, a szczególnie ten, 
który nie potrafi sobie poradzić 
sam. Nie wolno zapominać o tych 
dzieciach, o ich rodzinach”.

Krok do przodu

Jednym z owoców konfe-
rencji będzie publikacja zapre-
zentowanych referatów. Pod 
koniec marca zainteresowa-
ni integracją będą mogli się 
w nią zaopatrzyć w siedzibie  
SP nr 6 przy ul. Brodzińskiego. 

„Nawiązaliśmy też bliż-
szy kontakt z sąsiadami i już 
po konferencji odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli przedszko-
li i szkół integracyjnych z Biel-
ska–Białej. Postanowiliśmy m.in. 
podjąć na co dzień współpracę 
pozwalającą na ujednolicenie sys-
temu zastosowanych wymagań. 
Chcemy też razem zaprezento-
wać się mieszkańcom podczas 
najbliższych Dni Bielska–Białej, 
a przez to przybliżyć im znacze-
nie integracji” – mówi dyr. Natalia 
Trela, zachęcając do odwiedzenia 
SP nr 6 wszystkich zainteresowa-
nych rozwojem integracji. 

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Integracja – z myślą o wszystkich dzieciach

Szkoła otwarta
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Parafialny odpust  
w Kaniowie zwykle 
obejmuje aż trzy dni 
– przypadające po sobie 
święta: Najświętszego 
Serca Pana Jezusa,  
Niepokalanego Serca NMP 
i najbliższą niedzielę. 
Dzieje się tak z sprawą 
podwójnego patronatu, 
pod który oddana została 
prawie 130 lat temu 
tutejsza świątynia. 

Kościół, zbudowany z 
inicjatywy i dzięki fundu-
szom rodaka – ks. prał. 
Antoniego Wieczorka, 
proboszcza w Tęgoborzy 
– stanął na kaniowskiej 
ziemi w 1874 r. Dwa lata 
później gotowa była ple-
bania, ufundowana rów-
nież przez ks. Wieczor-
ka. Wtedy też erygowana 
została parafia. Postać za-
cnego rodaka fundatora 
upamiętnia m.in. pamiąt-
kowa tablica w kościele 
oraz powołany w 2000 
roku parafialny chór „An-
tonius”.

Neogotycką świątynię, 
pięknie ozdobioną i do-
brze wyposażoną, konse-
krował w 1896 r. bp Jan 
Puzyna. Kościół do dziś 
dobrze służy kaniowskiej 
parafii. Po zabezpiecze-
niu murów odpowiednimi 
umocnieniami opiera się 
szkodom górniczym. W 
ostatnich latach odnowio-
no zewnętrzną elewację, 
otoczony też został solid-
nym parkanem. Wkrótce 
gruntownemu remontowi 
poddane będą zabytkowe 
organy, na których litur-
gicznym śpiewom akom-

paniuje tu organista Ma-
rek Śpiewak. 

Modlitwa  
i miłosierdzie
Tu członkowie Apo-

stolstwa Modlitwy aktyw-
nie włączają się w nabo-
żeństwa, organizują co-
miesięczne spotkania for-
macyjne, zaś wspólnota 
Żywego Różańca angażu-
je się w prowadzenie mo-
dlitwy różańcowej przed 
niedzielnymi Mszami św. 
W każdą I środę miesiąca 
o 18.00 (zimą o 17.00) od-
bywają się nabożeństwa 
fatimskie.

Zespół Charytatywny, 
któremu przewodzi Alo-
dia Hańderek, nieustannie 
czuwa nad organizacją po-
mocy dla potrzebujących. 
Stowarzyszenie Pomocy 
Uzależnionym i ich Rodzi-
nom, pod kierunkiem Ja-
dwigi Jonkisz wspiera oso-
by dotknięte skutkami al-
koholizmu. Przy parafii 
spotyka się grupa anoni-
mowych alkoholików. 

Co roku wierni piel-
grzymują pieszo do Czę-
stochowy. Wyruszają 
też na zagraniczne piel-
grzymki, m.in. do Medju-
gorie, Rzymu. W tym ro-
ku wybierają się do Lo-
urdes. Dzięki sponsorom 
w pielgrzymkach uczest-
niczyć może młodzież z 
rodzin gorzej sytuowa-
nych.

Przez sztukę  
i sport
Modlitwę parafialną 

wspiera i wielu muzycz-
nych wrażeń dostarcza 
kaniowska orkiestra i 
chór „Antonius” pod 

dyrekcją Urszuli Szku-
cik-Jagiełki i Elżbiety 
Ryś-Jarczok.

Grupa teatralna, 
skupiona wokół Alodii 
Hańderek, ma na swoim 
koncie szereg udanych 
przedstawień. Dużą po-
pularnością, także po-
za Kaniowem, cieszyła 
się sztuka na temat ob-
jawień fatimskich. We 
współpracy z gminną 
biblioteką organizowa-
ne są konkursy poezji.

Z myślą o rozwoju 
młodych powołany zo-
stał niedawno Parafial-
ny Klub Sportowy „Ca-
niovia”, z sekcją piłki 
nożnej, siatkówki i nar-
ciarską. Młodzi trenu-
ją w obiektach szkoły i 
parafii, a działalnością 
klubu kieruje Artur Be-
niowski.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

KS. JAN 
MAMCARZ 

pochodzi z Suchej Beskidzkiej. 
Święcenia kapłańskie w 1986 
roku. Duszpasterzował w 
Płazie, Orawie, Lipnicy, 
Łękawicy i Rajczy. W 
Kaniowie od 2000 r.

PANORAMA PARAFII
Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kaniowie 

Bogactwo dróg do Boga

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wartością istotną dla parafian jest przywiąza-
nie do tradycji, poszanowanie więzi rodzinnych. 
Mieszkańcy Kaniowa to ludzie związani z trudną, 
ciężką pracą. Są też często narażeni na powodzie. 
Umieją sobie wzajemnie pomagać i zawsze moż-
na liczyć na ich troskę o kościół. Nigdy nie braku-
je tu ofiarności czy gotowości do pomocy w ko-
niecznych remontach i bieżącym utrzymaniu – tak-
że cmentarza i budynku katechetycznego. Są odpo-
wiedzialni za parafię. Szczególną okazją do święto-
wania jest w Kaniowie wspomnienie św. Barbary  – 
święto licznych tutaj górników, a także urządzane 
przy współpracy z KGW dożynki. Uroczystą opra-
wę mają wiosenne modlitwy o urodzaj w różnych 
rejonach parafii. Dobrze układa się współpraca z 
lokalnymi środowiskami: strażakami, KGW, wła-
dzami samorządowymi, szkołą, klubami sporto-
wymi i sekcją wędkarską. W Kaniowie można li-
czyć na ludzi. Zawsze chętnie pomagają członko-
wie rady parafialnej, m.in. Karol Ryszka, Bronisław 
Maroszek, Eugeniusz Furczyk, Antoni Olek, Antoni 
Wojsław, Marian Antos, Anna Kołodziejczyk. Przez 
blisko 50 lat ofiarnie posługę kościelnego pełnił 
Mieczysław Kaganiec, a dziś – Tadeusz Gawęda. W 
trosce o cmentarz wielkie zasługi ma Józef Płaza, a 
także Dariusz Czarnik. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się parafialny tygodnik redagowany przez 
Sławomira Lewczaka. W pracy  wspomaga mnie wi-
kariusz ks. Tomasz Mikołajek.

W parafialnej świątyni 
rozpoczynają się 

różnorodne inicjatywy 
kaniowian

Zapraszamy na Msze św. 
 w niedziele: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
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