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Kończy się rok szkolny. 
Wraz z uczniami i na-

uczycielami na zasłużone 
wakacje wkrótce udadzą 
się także katecheci – lu-
dzie, którzy pomagają mło-
dym formować to, co w 
człowieku najważniejsze: 
duszę. Oni zwykle proszą 
Boga za swoich uczniów i 
siebie na co dzień – mó-
wiły o tym m.in. laureatki 
konkursu „Mój katecheta”. 
Pamiętajmy, by podzięko-
wać Bogu za tych ludzi 
i ich starania.                 
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Kościół bielsko-żywiecki ma dziesięciu no-
wych kapłanów. W niedzielę, 4 czerwca, w 

katedrze pw. św. Mikołaja przyjęli oni święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego. 
Nowymi kapłanami zostali: Dariusz Byrski, 
Krzysztof Dybał, Jan Gałysa, Mariusz Jagosz,  
Mieczysław Jonik, Jakub Kałachurski, Wojciech 
Krymiec, Marcin Pomper, Tomasz Wojtyła i  
Łukasz Zych. Biskup Rakoczy nazwał ich „ka-
płanami epoki Jana Pawła II”, przypominając, 
że urodzili się i wzrastali za jego pontyfika-
tu. W seminarium przeżyli Rok Wielkiego 
Jubileuszu i odejście Ojca Świętego, a świę-

cenia przyjmują w czasie, 
gdy trwa ustanowiony 
przez Jana Pawła II Rok 
Eucharystii. Tegorocznych 
neoprezbiterów przed-
stawimy bliżej za tydzień 
– w następnym wydaniu 
„Gościa Niedzielnego”.  

Neoprezbiterzy 
z biskupem 
Tadeuszem 
Rakoczym 
i wicerektorem 
seminarium, 
ks. dr. Andrzejem 
Mojżeszką 

Eucharystyczna procesja z udziałem 
biskupa Tadeusza Rakoczego,  
która przeszła 2 czerwca ulicami 
Żywca, była centralnym punktem 
trwającego tydzień Kongresu 
Eucharystycznego.

„To dzisiejsze spotkanie jest 
dziękczynieniem, składanym Chry-
stusowi za dar Eucharystii, najcen-
niejszy spośród wszystkich darów” 
– powiedział na początku uroczysto-
ści ks. inf. Władysław Fidelus, pro-
boszcz żywieckiej konkatedry. Ksiądz 
Biskup podkreślił, że dzięki Euchary-
stii ludzie otrzymali wspaniałą moż-
liwość przyjęcia w swoje życie Boga 
i postawienia Go na najważniejszym 
miejscu: „Modlimy się dzisiaj, w Ro-
ku Eucharystii, o to, byśmy przyję-
li na nowo z żywą wiarą dar Eucha-
rystii, by była ona chlebem i napo-
jem, które karmią naprawdę. Módl-
my się też o to, byśmy tę cudowną i 
wymowną prawdę umieli przekazy-
wać innym”.

Kongres został zorganizowany 
pod patronatem biskupa Tadeusza 
Rakoczego przez duszpasterzy para-
fii konkatedralnej. Każdego dnia od-
bywały się nabożeństwa, Msze św. 
z homiliami oraz wykłady. Ks. inf. Fi-
delus, główny organizator kongre-
su, podkreśla, że chodziło o pomoc 
w odkryciu wartości Eucharystii oraz 
przyjęciu zaproszenia Chrystusa do 
życia w przyjaźni z Nim. Więcej o 
kongresie – w kolejnym numerze 
„Gościa”.  AK

ALINA 
ŚWIEŻY-SOBEL

redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ 
  O ludziach, dzięki którym 

w Bielsku i okolicy ZAKWIT-
ŁY „POLA NADZIEI”, o szansach 
na rozwój pomocy hospi-
cyjnej. 

  NOWI KAPŁANI naszej diecezji.

Procesja przeszła ulicami wokół kościoła 
pw. Świętego Krzyża
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W sobotę 18 czerwca o 
godz. 10.00 w kościele 
pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bielsku- 
-Białej rozpocznie się 
Msza św., podczas której 
katecheci całej diecezji 
będą dziękować Bogu 
za mijający rok swojej 
pracy. 

Przedstawiony zosta-
nie też program słow-
no-muzyczny, dedyko-
wany Janowi Pawło- 
wi II, a laureaci tego-
rocznych konkursów, 
zorganizowanych przy 
udziale Wydziału Kate-
chetycznego Kurii Die-
cezjalnej z okazji Roku 
Eucharystycznego i ju-
bileuszu 10-lecia poby-
tu Papieża w diecezji, 
otrzymają nagrody. Ca-
łość zakończy prezen-
tacja programu poznań-
skiego.

 



Katechetyczne 
podsumowanie

Rok  
pracy

Eucharystycznie w Żywcu

W przyjaźni  
z Chrystusem

AR
TU

R 
KA

SP
RZ

YK
O

W
SK

I



G O Ś Ć  B I E L S K O - Ż Y W I E C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
12

 c
ze

rw
ca

 2
00

5

II

Zdobędziemy Jasną Górę!
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KĘTY. 12 czerwca o godz. 12.00 
na placu przy kościele Francisz-
kanów w Kętach zostanie odsło-
nięty pomnik Jana Pawła II. Uro-
czystościom będzie przewodni-
czył biskup Adam Dyczkowski. 
Rozpoczną się one o godz. 11.30 
koncertem Chóru Świętojańskie-
go i orkiestry dętej Grupy Kę-
ty (orkiestra w tym dniu obcho-
dzi 45-lecie swojego istnienia). 
O 12.00 nastąpi odsłonięcie po-
mnika, a następnie zostanie od-
prawiona Msza św. Po Euchary-
stii odbędzie się koncert promu-
jący płytę Ręka ojca, zawierają-

cą piosenki i wiersze autorstwa 
o. Leona Z. Pokorskiego o Ojcu 
Świętym. Wykonawcami utwo-
rów są: Dorota Wawryszczuk, 
Rafał Jędrzejczyk i Rodzinna Ka-
pela Bugajskich. W uroczystości 
udział weźmie również Krakow-
skie Bractwo Kurkowe, które ob-
jęło patronatem budowę pomni-
ka. Będzie też można nabyć me-
dale z brązu upamiętniające po-
święcenie tego monumentu oraz 
pomnika św. Franciszka z Asyżu. 
Na terenie ogrodu klasztornego 
zostanie także usypany kopiec 
im. Jana Pawła II.

U franciszkanów w Kętach

ZABRZEG. Przypominamy, że 
upływa czas zgłaszania uczest-
nictwa w Diecezjalnej Sparta-
kiadzie Lekkoatletycznej Mini-
strantów i Lektorów, która od-
będzie się 22 czerwca na sta-

dionie w Zabrzegu. Zgłosze-
nia przyjmuje ks. Robert Sam-
sel, ul. ks. Janoszka 14, 43-516 
Zabrzeg, tel. 0-32/214 22 78, 
kom. 0-509 287 518, e-mail: 
robert@samsel.art.pl

Dla ministrantów sportowców!

JASIENICA. Ekumeniczne-
go wymiaru nabrała uroczy-
stość poświęcenia i oddania 
do użytku budynku nowej hali 
sportowej, zbudowanej stara-
niem władz samorządowych 
przy Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. T. Kościuszki. 
Szkolne spotkanie poprzedzi-
ła Eucharystia w jasienickim 
kościele parafialnym pw. św. 
Jerzego. We wspólnej mod-
litwie uczniów, nauczycieli i 
licznych gości wzięli udział 
kapłani – z biskupem Janu-
szem Zimniakiem i biskupem 
Pawłem Anweilerem na cze-
le. Obydwaj Księża Biskupi 
uczestniczyli też w uroczy-
stym przecięciu wstęgi, od-
mówili modlitwę i pobłogo-
sławili nowy obiekt. Młodzi, 
którzy zaprezentowali przy 

tej okazji swoje artystyczne i 
sportowe talenty, nie ukrywa-
li, że piękna i dobrze wyposa-
żona (także w ścianę do wspi-
naczki) sala z trybuną dla wi-
dzów i wygodnym zapleczem 
jest i będzie źródłem wielkiej 
radości.

Nowa radość dla młodych

Nową halę sportową 
pobłogosławili Księża Biskupi
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BIELSKO-BIAŁA. 29 ma-
ja 2005 r. w Szkole Podsta-
wowej nr 37 w Bielsku-Bia-
łej odbył się festyn rodzinny, 
przygotowany pod przewodni-
ctwem ks. Sebastiana Ruckie-
go przez wspólnotę dziecię- 
cą i młodzieżową Ruchu 
Światło–Życie parafii Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela Człowie-
ka na os. Karpackim. „Hasło te-
gorocznego festynu brzmiało: 
»Polska da się lubić«, a wśród 
przygotowanych atrakcji zna-
lazły się m.in. skecze w wyko-
naniu Oazy Dzieci Bożych »Po-
lacy w krzywym zwierciadle«, 
dyktando i występy zespołu 
»Grojcowianie«” – relacjonuje 
ks. Rucki. Były też konkurs wo-

kalny karaoke, loteria ze wspa-
niałymi nagrodami i „Wielki re-
wanż”, czyli mecz drużyn „Oj-
cowie rodzin” i „Ojcowie du-
chowni”, który po dramatycz-
nej i wyczerpującej walce przy 
prawie 40-stopniowym upale(!) 
zakończył się wynikiem 7:3 dla 
księży! Gratulujemy! Było bo-
gate zaopatrzenie gastrono-
miczne i wyśmienita zabawa, a 
cały dochód z imprezy przeka-
zany został na dofinansowanie 
letniego wypoczynku dzieci i 
młodzieży z tej bielskiej para-
fii. „Wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji i uczestniczyli 
w naszym festynie, serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy za 
rok” – dodaje ks. Rucki.

Rodzinny festyn dla dzieci
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Bohaterowie piłkarskiego wielkiego rewanżu w akcji

PRZED PIELGRZYMKĄ. W 
poniedziałek 13 czerwca roz-
poczynają się zapisy na tego-
roczną 14. Pieszą Pielgrzymkę 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej na 
Jasną Górę. „Zostań z nami, Pa-
nie” – hasło Roku Eucharystii – 
to również motto tegorocznej 
pielgrzymki. Wędrówka będzie 
też dziękczynieniem za pon-
tyfikat Jana Pawła II. Zasadni-
cza grupa pod opieką główne-
go przewodnika, ks. kan. Józe-
fa Walusiaka, wyruszy 6 sierp-
nia z sanktuarium MB Boles-
nej w Hałcnowie. Zapisy piel-
grzymów będą przyjmowane: 
w Księgarni św. Jacka w Biel-
sku-Białej (obok dworca PKS), 

w księgarni w Milówce oraz w 
kancelarii parafii śś. Katarzyny 
i Małgorzaty w Kętach. Zapi-
sy zakończą się tuż przed wyj-
ściem pielgrzymki, jednak ze 
względów organizacyjnych le-
piej zapisać się wcześniej. Przy 
zapisach uiszcza się też opłaty 
za identyfikator i materiały po-
mocnicze oraz transport baga-
żu. Tradycyjnie na Jasną Górę 
zmierzają też grupy pątników z 
Cieszyna, Andrychowa, Oświę-
cimia i Czechowic-Dziedzic. Za-
pisy odbywają się w tych miej-
scowościach. Wszyscy piel-
grzymi 11 sierpnia spotkają 
się w alei NMP i wspólnie wej-
dą na Jasną Górę.

Pielgrzymi z diecezji bielsko-żywieckiej w drodze na Jasną Górę
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Dziękczynienie Bogu  
za wszelkie dary i łaski, jakimi 
obdarowywał wspólnotę w ciągu 
siedmiu minionych wieków, 
stanowiło kulminacyjny punkt 
jubileuszowych uroczystości  
700-lecia parafii Wniebowzięcia 
NMP w Zebrzydowicach.

W sobotę 28 maja wierni 
licznie zgromadzili się w świą-
tyni, przy ołtarzu stanął biskup 
Tadeusz Rakoczy, a wśród kilku-
dziesięciu koncelebransów by-
li księża dekanatu strumieńskie-
go, księża pochodzący z Zebrzy-
dowic i wcześniej tu pracują-
cy. Serdecznie witano m.in. ro-
daka ks. infułata Mariana Żaga-
na. „Dziękujemy Bogu za każdą 
Eucharystię, za każdy znak wia-
ry, za każdą modlitwę i promień 
łaski, za nawrócenie i dobre na-
tchnienia, za każde dobro. Pro-
simy o to, abyście jako spadko-
biercy tego dzieła umieli na no-
wo przyjąć i podjąć Boży pro-
gram wyzwolenia i zbawienia” – 
mówił biskup Tadeusz Rakoczy. 

Przypominał, że trwająca od 
siedmiu wieków wspólnota pa-
rafialna i wzniesiona przez nią 
świątynia łączy niebo z ziemią, a 
sprawy Boże ze sprawami ludz-
kimi. „Ta świątynia – historycz-
na, wspaniała i umiłowana, wy-
budowana w tym miejscu przez 
waszych pradziadów, konsekro-
wana pod wezwaniem Wniebo-
wzięcia NMP 229 lat temu, to 
twierdza katolicyzmu i polsko-
ści, rodzimej kultury, wolności i 
godności ludzkiej” – podkreślał 
Ksiądz Biskup, nawiązując do 
burzliwych wydarzeń, których w 
dziejach przygranicznej miejsco-
wości nie brakowało.

Pamiątki historii

Tych w Zebrzydowicach nie 
brakuje. Tu docierali przybysze 
z odległych europejskich zakąt-
ków: kolejni właściciele okolicz-
nych ziem. Zostały po nich liczne 
tablice nagrobne, wmurowane w 
ściany kościoła. Są wśród nich 
cenne renesansowe płyty na-

grobne z 1572 i 1573 r.  
Na tutejszym cmenta-
rzu spoczywa też zasłu-
żony dla polskości całe-
go Śląska Cieszyńskie-
go proboszcz zebrzy-
dowicki ks. Antoni Janusz, au-
tor pierwszego polskiego kancjo-
nału katolickiego, wydanego w 
1858 r. O wielkich wojnach przy-
pominają tu mogiły poległych. 

Piękny kielich mszalny przy-
pomina, że tędy w 1938 r. wraca-
ły do Polski relikwie św. Andrze-
ja Boboli. W Zebrzydowicach tak-
że prawie 20 lat później spot-
kał się z wiernymi Prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński, powraca-

jący z pierwszej po cza-
sach stalinowskich po-
dróży do Rzymu. 

Najważniejszą pa-
miątką wiary i dumą 
parafian jest niewąt-

pliwie zebrzydowicka świąty-
nia, podczas II wojny świato-
wej poważnie zniszczona, po-
tem odbudowana, a w ostat-
nich latach pod przewodni-
ctwem proboszcza ks. kan. Je-
rzego Hermaisa gruntownie 
odnowiona. Udało się przy-
wrócić dawny wystrój prezbite-
rium i ołtarza głównego z pięk-
nym obrazem Wniebowzięcia 
NMP. Najnowszym nabytkiem 
są sedilia oraz barokowe ele-
menty dekoracyjne ołtarza i 
ambonki. Odrestaurowane zo-
stały też stare figury św. Jana 
Nepomucena, św. Jana Sarkan-
dra i św. Antoniego w ogrodze-
niu placu kościelnego.

Najważniejsze wydarzenia i 
zabytki przedstawia wydane z 
okazji jubileuszu bogato ilu-
strowane opracowanie autor-
stwa ks. kan. Hermaisa i ks. dra 
Jana Góreckiego „Siedem wie-
ków z Maryją”, zaopatrzone w 
płytę CD z tekstami, zdjęcia-
mi i materiałem dźwiękowym, 
przybliżające też tradycję ma-
ryjnej pobożności parafian.

W duchu przodków

„Zebrzydowiczanie zawsze 
wiedzieli, że bliskość Maryi jest 

najlepszą drogą do Chrystu-
sa” – zaznacza ks. kan. Her-
mais. Dlatego na pamiątkowej 
tablicy, którą biskup Rakoczy 
pobłogosławił na zakończe-
nie jubileuszowej Eucharystii, 
znalazły się słowa hołdu dla 
Orędowniczki i Patronki. 

Duchowym przygotowa-
niem była dziewięciomiesięcz-
na nowenna połączona z roz-
ważaniem nauczania Jana Pa-
wła II z dokumentów na Rok 
Eucharystii. W maju odbyły się 
misje święte. „Zastanawiali-
śmy się, jak kontynuować wia-
rę naszych praojców, być do-
brymi świadkami Chrystusa w 
codziennym życiu i odpowia-
dać na wezwanie: »Nie lękaj-
cie się otworzyć drzwi Chry-
stusowi«. Pragniemy, by to du-
chowe nawrócenie okazało się 
najtrwalszym owocem jubile-
uszu i owocowało przez do-
bre uczynki wobec potrzebu-
jących, którzy są wokół nas: 
bezrobotnych, bezdomnych. 
Myślę, że tak właśnie powinna 
się uzewnętrzniać nasza wia-
ra” – podkreśla ks. kan. Her-
mais, a młodzi parafianie z Ze-
brzydowic przyrzekają konty-
nuować to dzieło, które przed 
siedmioma wiekami zapocząt-
kowali ich przodkowie.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Eucharystia była 
głównym punktem 
jubileuszowych 
uroczystości  
w Zebrzydowicach

700-lecie parafii w Zebrzydowicach

Przez Maryję do Syna

Bp Rakoczy wręczył nagrody 
laureatom jubileuszowego  
konkursu plastycznego

Ks. kan. Hermais prezentuje 
książkę „Siedem wieków z Maryją”, 
zaopatrzoną w płytę CD,    
zawierającą teksty, zdjęcia,  
a także materiał dźwiękowy,  
w tym pieśni chóru „Echo”
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Warto je poznać nie 
po to, by się prze-
konać, jak różne 
bywają drogi tego 

powołania, ale raczej ze wzglę-
du na to, co je łączy: niezwy-
kłe oddanie temu, co nazywają 
służbą, radość, którą czerpią z 
bycia świadkami Chrystusa. To 
one pomagają, by nasze dzieci 
były lepsze.

Dobre drzewo

„Nie wyobrażałam sobie in-
nego zawodu” – przyznaje Do-
rota Walatek. – Nie zawsze łatwo 
jest pogodzić pracę z obowiąz-
kami żony i matki trójki dzieci”. 
Pracuje jako katechetka od 14 
lat i nie potrafi przyjść na lekcje 
bez przygotowania. Każda jest 
wcześniej przemyślana i prze-
modlona. „Idąc na lekcję, zawsze 
powtarzam sobie: W Nim mo-
ja siła. I wiem, że im więcej cza-
su poświęci się Panu Bogu, tym 
więcej ma się go dla siebie. Czas 
przeznaczony na modlitwę owo-

cuje wielokrotnie. O tym wciąż 
przekonuję zarówno swoich ucz-
niów, jak i ich rodziców, zachę-
cam, by znaleźli czas i poszli z 
dzieckiem na nabożeństwo.

Od dzieciństwa związana była 
z oazą. „To było dla mnie bardzo 
ważne, tu stawiałam pierwsze 
kroki w ewangelizacji, ale wszyst-
ko zaczęło się jeszcze wcześniej, 
w domu, w wielopokoleniowej 
rodzinie, gdzie silnie wpaja się 
dzieciom chrześcijańskie warto-
ści” – wspomina. Dziś bardzo po-
maga jej, że także większość ucz-
niów wynosi dobre chrześcijań-
skie wychowanie z domu. „Mo-
że dlatego temat jednej z jej ulu-
bionych lekcji brzmi „Dobre drze-
wa rodzą dobre owoce”. Sił du-
chowych dodaje też matczyny 
uśmiech Rychwałdzkiej Pani, dla-
tego właśnie w sanktuarium od-
bywa się spora część zajęć. 

W pracy stosuje regułę trzech 
„p”: posłuchać, pokazać, prze-
żyć. „Staram się słuchać, co chcą 
mi o sobie i swoich problemach 
powiedzieć dzieci, pokazać, jak 
te najważniejsze dla chrześcija-
nina wartości można realizować 
w życiu, znaleźć dobry przykład, 
a potem stworzyć taką sytua-
cję, która pomoże im pokazaną 
prawdę przeżyć. Często poma-
gają w tym scenki dramatyczne, 
przybliżanie biografii Świętych, 
uroczyste przeczytanie fragmen-
tu Pisma Świętego – w kręgu, 
przy zapalonej świecy. Staram się 
skłonić dziecko do takiego oso-
bistego zetknięcia się z prawdą, 
o której mowa na lekcjach”.

Od września prowadzi gru-
pę Dzieci Maryi. W spotkaniach 
uczestniczy już 50(!) dziewczy-
nek, i nie tylko one, ale tak-
że starsi chętnie spontanicznie 
włączają się do pracy tej gru-
py. Razem z dziećmi przygoto-
wuje jasełka, wielkanocne miste-
rium, scenki przybliżające wyda-
rzenia roku liturgicznego; religij-
na gazetka szkolna zawsze przy-
pomina o ważnych postaciach i 

wydarzeniach z życia Kościoła, 
często w szkole organizuje kon-
kursy o tematyce religijnej. Ni-
kogo nie dziwi, że wśród laure-
atów diecezjalnych konkursów 
często pojawiają się uczniowie z 
Rychwałdu. 

O pracy pani Doroty z uzna-
niem mówi Ewa Kopacz, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Rychwał-
dzie: „Dzieci, które są bliżej Koś-
cioła, są po prostu lepsze, także 
w szkole. To, że z naszych okien 
widać sylwetkę sanktuarium, też 
na pewno pomaga, ale i zobo-
wiązuje, a liczne starania pani 
Doroty zachęcają i do działania, 
i do refleksji”. 

Rozkochać w Jezusie

O swojej katechetce Barba-
rze Polak napisali uczniowie i ab-
solwenci Szkoły Podstawowej nr 

37 na osiedlu Karpackim. Pisali o 
lekcjach religii, w czasie których 
stawała przed nimi „zafascyno-
wana Jezusem pani Basia, zawsze 
z wyrozumiałością spoglądająca 
na nich swoimi niebieskimi ocza-
mi”, pisali o sobotnich wyciecz-
kach rowerowych, pieszych, o 
rozgrywanych meczach siatków-
ki, tenisa stołowego. Wiedzieli, 
że jej pasją jest sport i muzyka, 
że uwielbia siatkówkę, gimnasty-
kę, lekką atletykę, pływanie, nar-
ciarstwo, turystykę. Tymi pasjami 
robiła na nich wrażenie, a dzięki 
temu przyciągała do Jezusa i Koś-
cioła wielu z nich. 

„Pracowałam w handlu. Ni-
gdy nie myślałam, żeby zmienić 
zawód. Teologię postanowiłam 
studiować tak dla siebie. Zawsze 
byłam wierząca – wyniosłam to 
z domu – ale chciałam pogłębić 
moją wiarę. Kiedy religia wróciła 
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W listach nadesłanych na konkurs „Mój katecheta” padło wiele słów wdzięczności za ich świadectwo wiary

Drzewa i owoce

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL 
URSZULA ROGÓLSKA

Prezentujemy dziś sylwetki 
pań katechetek, 
ze szczególnym uznaniem 
wymienianych przez 
Czytelników w naszym 
konkursie „Mój katecheta”, 
i z radością 
dzielimy się tym, 
co usłyszałyśmy.



do szkół, zapy-
tano mnie, czy 
bym nie ze-
chciała uczyć 
religii w szkole, 
w której brako-
wało katechety. Stanął przede 
mną trudny wybór. Czułam się 
trochę jak Piotr, którego Jezus 
powołuje – ten stoi przy swo-
jej łodzi i musi zdecydować, czy 
rzucić pracę rybaka i pójść za 
Nim. Zawsze starałam się wie-
rzyć autentycznie, wiedziałam, 
że nie ma sensownego życia bez 
Chrystusa i pomyślałam, że teraz 
właśnie przyszedł moment, kie-
dy muszę się opowiedzieć. Mo-
że to górnolotne słowa, ale po-
czułam się odpowiedzialna za 
Kościół”.

W podjęciu decyzji pomogło 
jej wychowanie. Jest jedną z sied-
miorga rodzeństwa. Tato zginął 

w wypadku przed jej narodzina-
mi. Trud wychowania całej sió-
demki spoczął na mamie Apolo-
nii. „Codziennie wieczorem od-
mawialiśmy Różaniec, mama czy-
tała nam Pismo Święte i żywo-
ty Świętych. Pamiętam, jak opo-
wiadała o pierwszych męczenni-
kach. Mówiła, że jej krzyż był ni-
czym w porównaniu z ich cier-
pieniami. Zawsze zdążyła nas 
wszystkich rano utulić, nakarmić 
i jeszcze pójść na poranną Mszę 
świętą. Takiej miłości życzyłabym 
każdemu dziecku”.

Był rok 1992, kiedy zaczyna-
ła pracę w szkole. Nie było ła-
two – dzieci traktowały kate-
chezę jak jeden z wielu przed-
miotów. „Pamiętałam słowa ma-
my – dzieci trzeba wychowy-
wać dla Pana Boga. Wiem, że je-
stem odpowiedzialna za nie. Sta-
ram się je rozkochać w Jezusie i 
Matce Bożej. Mówię im często o 
przeżyciach wielkich mistyków, 
którzy widzieli na własne oczy 
Chrystusa i Maryję – podkreśla-
ją ich olśniewające piękno fizycz-
ne – to przemawia do dzieci. Je-
zus staje się dla nich realną po-
stacią, z którą chcą się zaprzyjaź-
nić. Podkreślam, że jeśli chcą być 
dobrymi przyjaciółmi Jezusa, mu-
szą się dobrze uczyć, korzystać z 
najnowszych osiągnięć technicz-
nych, dbać o swój wygląd. Mu-
szą odważnie dawać świadectwo 
swojej wiary. Codziennie mod-
lę się za nie. Wiem, że kiedy po-
proszę je o modlitwę, mogę na 
nią liczyć”.

Bez Boga ani do proga

Tego uczy wszystkie swoje 
dzieci – i te rodzone, i te w szko-
le. Cenią ją za uśmiech i cierpli-
wość, za to, że umie wysłuchać 
i zawsze stara się je zrozumieć. 
Ona czuje się zażenowana, kie-
dy słyszy podziękowania za swą 
pracę, przygotowanie uczniów 
do występu. „Przecież to do nich 
należy główna zasługa, to one się 

tak bardzo starają” – podkreśla 
Bożena Mieszczak z Bier.

Przez lata była pielęgniarką 
i bardzo dobrze czuła się w tej 
pracy. Kiedy przyszła choroba, 
zawierzyła życie Bogu, przewidu-
jąc swoje rychłe odejście. Bóg ze-
chciał inaczej. Wyzdrowiała, zo-
stała po raz kolejny mamą. Roz-
poczęła studia teologiczne jak-
by na przekór wszystkim obo-
wiązkom. Tym, że zdecydowała 
się odejść ze szpitala i zostać ka-
techetką, najbardziej zaskoczyła 
samą siebie. Pomogła jej obser-
wacja własnych pięciu synów i te-
go, jak bardzo młodym potrzeb-
ne jest mówienie o Panu Bogu. 
„Trzeba im pomagać, by się nie 
zagubili w dzisiejszym świecie, 
uświadamiać, że Bóg jest i dzia-
ła” – podkreśla. I tak rozpoczę-
ła katechizować uczniów w Cze-
chowicach-Dziedzicach. 

Po pierwszych jasełkach prze-
konała się, jak jej uczniowie cie-
szą się tym wspólnym działaniem. 
To był początek Koła Teatralnego. 
W tegorocznym konkursie „Jo-
nasz” otrzymali wyróżnienie. „Są 
wspaniali, chcą osiągać sukcesy, 
nawet ci, którzy sprawiają wraże-
nie, że im na tym nie zależy. Nie 
zrażam się nigdy tzw. złym za-
chowaniem, bo tak zachowują się 
zwykle dzieci skrzywdzone, ma-
ło kochane” – podkreśla. Stara się 
tak rozmawiać z dzieckiem, by 
go nie ranić, nauczyć pokonywa-
nia własnych słabości, złych przy-
zwyczajeń, przyznając od razu, że 
cała wiedza psychologiczna nie 
wystarczy bez oparcia, jakie daje 
kierownictwo duchowe. „Potrze-
ba też wielkiej modlitwy za każ-
dego i gotowości, by do każde-
go podchodzić inaczej – bo każ-
dy jest inny – mówi. – Kiedy wi-
dzę, jak szczęśliwi są moi ucz-
niowie, kiedy uda im się osiągnąć 
sukces, rozwiązać jakiś problem – 
jestem szczęśliwa”. Jest dumna, 
że są uczniowie, których stać na 
odważne „Szczęść Boże” na ulicy 
czy w hipermarkecie. 

Zawsze dbała, by być 
świadkiem głoszonej prawdy. 
Nie ukrywała jak ważna jest 
dla niej sprawa niesienia po-
mocy, jak trudne jest odej-
ście bliskiej osoby. Dziś koń-
czy formalności związane z 
powołaniem – na wniosek ucz-
niów – stowarzyszenia skupia-
jącego osoby, które chcą po-
magać. Niektórzy z uczniów 
już opiekują się osobami star-
szymi i dziećmi. Inni chcą pra-
cować w hospicjum.

Kiedy pierwsi wychowan-
kowie wrócili już po roku z 
propozycją wspólnego spot-
kania, ucieszyła się. Bo to tak 
samo jak rodzone – jej dzieci. 
Znowu wysłucha, pozna ich 
problemy…  
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W listach nadesłanych na konkurs „Mój katecheta” padło wiele słów wdzięczności za ich świadectwo wiary

Drzewa i owoce

Dorota Walatek 
potrafi 

wysłuchać 
każdego 

 z tej gromady

Barbara Polak dzięki swoim pasjom  
przyciągnęła do Jezusa i Kościoła 
wielu uczniów

Bożenę Mieszczak cenią 
i za uśmiech, i za cierpliwość
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Ekumeniczny konkurs

Poznaj 
przypowieści
Po raz pierwszy w ramach tradycyjnie 
odbywającego się w naszej diecezji 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„Jonasz” odbyła się również edycja specjalna 
tego konkursu, zatytułowana „Jezus naucza w 
przypowieściach”. Organizatorem konkursu 
był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.

„Chcieliśmy zaangażować w zgłębianie 
Pisma Świętego również uczniów szkół, któ-
re wcześniej nie uczestniczyły w takich kon-
kursach, i cieszymy się, że już na początku 
zainteresowanie było tak duże” – mówi Kry-
styna Zoń, doradca metodyczny katechizacji 
i inicjatorka konkursu, w realizacji pomysłu 
wspierana przez Janinę Małek, s. Danielę Ma-
kulską i ks. Mariana Kulika.

W szkolnym etapie wzięło udział 102 ucz-
niów, głównie ze Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Cieszynie, z Zespołu 
Szkół Specjalnych, Gimnazjum nr 6 i Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Skoczowie, 
oraz SP nr 7 im. Jana Marka w Pogórzu. Naj-
liczniejsza, bo aż 43-osobowa grupa uczest-
ników reprezentowała Zespół Szkół Zawo-
dowych im. Gałczyńskiego w Bielsku-Białej – 
gospodarzy diecezjalnego finału. W tym eta-
pie konkursu startowało 33 uczniów, a lau-
reatami zostali: Władysława Nawrocka i An-
na Motyka z Pogórza, Krzysztof Górniak, Ma-
teusz Zamkowski i Marcin Manios z Cieszyna 
oraz Jan Pikul i Rafał Mikler z Bielska-Białej. 
Cała siódemka laureatów odpowiedziała bez-
błędnie na wszystkie pytania i zdobyła mak-
symalną liczbę punktów.

„Wszystkim finalistom i ich katechetom 
należą się słowa uznania za bardzo dobre 
przygotowanie. Słowa podziękowania za po-
moc w przygotowaniu diecezjalnego etapu 
chciałabym przekazać dyrekcji szkoły oraz 
katechetom: Janinie Małek, Ewie Koim i To-
maszowi Korneckiemu. Wiele serca okaza-
li też: ks. Jerzy Matoga i ks. Ignacy Czader” 
– mówi Krystyna Zoń, przekonana, że nie za-
braknie sprzymierzeńców także podczas ko-
lejnych edycji tego konkursu. TM

Pamięci Jana Pawła II

Ile lat, tyle festiwali
„Był z nami 22 maja 1995 roku  
– na zawsze został w naszych sercach”  
tak podsumowywali skoczowianie pamiętną 
wspólną modlitwę na Kaplicówce  
pod przewodnictwem Jana Pawła II.

Taka właśnie: otwierająca serca i na-
stawiona na ukazywanie Bożej obecności 
za pośrednictwem dzieł najpiękniejszej 
sztuki, okazała się skoczowska forma upa-
miętnienia tamtych chwil: Panorama Sztu-
ki Chrześcijańskiej „Musica Sacra”. Taką 
nazwę przyjęło też stowarzyszenie, które 
jest organizatorem festiwalu. W ciągu 10 
lat przez Skoczów w tygodniu poprzedza-
jącym 22 maja przewinęło się wielu wybit-
nych artystów: muzyków, plastyków, ak-
torów, poetów. Ambicją gospodarzy było, 
by wielkie wydarzenie uczcić obecnością 
jak najlepszych artystów. Kilka znakomi-
tych dzieł dedykowanych Papieżowi miało 
tu swoje prawykonanie. Zgodnie z apelem 
Papieża, by chrześcijanie dążyli do pojed-
nania, także festiwale „Musica Sacra” mia-
ły od początku ekumeniczny charakter. 

Dziesiąta, jubileuszowa, edycja nie od-
biegała od tych założeń, stanowiła jednak 
rodzaj retrospektywnego podsumowania. 
„Na wystawie w muzeum sarkandrowskim 
prezentowali swoje prace wszyscy artyści, 
którzy w poprzednich latach uczestniczyli 
w festiwalu – tłumaczy Anna Stefaniak-Ba-
cza, dyrektor organizacyjny. – W tym ro-
ku gościliśmy też wszystkie autorki wier-
szy, zapraszane na wcześniejsze festiwa-

le. Swoistą klamrę stano-
wił występ prawosławne-
go zespołu »Oktoich« z 
Wrocławia, który koncer-
tował w czasie pierwszej 
Panoramy i w tym roku”.

Znakiem pamięci by-
ła obecność skoczowskiej 
delegacji stowarzyszenia 

na pogrzebie w Rzymie, a potem wysta-
wa zdjęć „Od zaproszenia do pożegna-
nia”. Każdy tegoroczny koncert otwiera-
ły piękne słowa wiersza-modlitwy, autor-
stwa biskupa Pawła Anweilera, napisane 
1 i 2 kwietnia, gdy Jan Paweł II odchodził 
do domu Ojca. Na plakatach pojawiła się 
symboliczna biała wstążeczka, a w publi-
kacji – fragment papieskiego testamentu. 
„To tylko moment pożegnania, ale na pew-
no nie zamyka on rozpoczętego już dzie-
ła – twierdzą zdecydowanie organizatorzy 
»Musica Sacra«. – Na pewno na pierwszych 
dziesięciu festiwalach się nie skończy i 
pragniemy, by nadal wizytę Ojca Świętego 
w Skoczowie upamiętniały te ekumenicz-
ne spotkania ze sztuką”. Z wielką wdzięcz-
nością wspominają krótkie spotkanie z ar-
cybiskupem Stanisławem Dziwiszem, któ-
ry podczas niedawnej gościny w Skoczo-
wie znalazł chwilę czasu na rozmowę i 
wpisał się do kroniki stowarzyszenia. 

„To też ważny impuls dla nas – podkre-
śla Anna Bacza. – Mamy już dalsze plany. 
W tym roku jeszcze zorganizujemy jeden 
koncert – 16 października – w rocznicę 
wyboru”. Wtedy też ukaże się album, do-
kumentujący 10-lecie działalności stowa-
rzyszenia „Musica Sacra”. Pierwsze, ale na 
pewno nie ostatnie 10-lecie.  MB

Finaliści pierwszej edycji specjalnej 
ekumenicznego konkursu biblijnego
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Przedstawiciele stowarzyszenia „Musica Sacra”  
z arcybiskupem Dziwiszem
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W koncercie 
„Zapamiętaj, 
serce…” 
poezje Papieża 
czytał Michał 
Żebrowski, 
a zagrali muzycy 
z Ostrawy
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Uroczyste podsumowanie 
VIII edycji Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej „Jonasz”, konkursów 
towarzyszących: II Przeglądu 
Małych Form Teatralnych 
i konkursu plastycznego, 
inspirowanego przypowieściami, 
a także Śląskiego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej i Olimpiady 
Teologii Katolickiej 
odbyło się 31 maja br. 
w Bielskim Centrum Kultury.

Laureaci poszczególnych 
konkursów otrzymali nagrody, 
a na scenie BCK zaprezento-
wały się wyróżnione zespoły 
teatralne. Wśród publiczności 
oklaskującej najlepszych zna-
leźli się przedstawiciele du-
chowieństwa Kościołów: rzym-
skokatolickiego i ewangeli-
cko-augsburskiego, z bisku-
pem Januszem Zimniakiem, bi-
skupem Pawłem Anweilerem 
na czele, a także władz oświa-
towych z dyrektorem Dele-
gatury Śląskiego Kuratorium 
Oświaty Józefem Szczepańczy-
kiem.

Tradycyjnie z wielkim zain-
teresowaniem uczniów spot-
kała się propozycja udziału 
w Międzynarodowym Ekume-
nicznym Konkursie Wiedzy Bi-
blijnej „ Jonasz”, w tym ro-
ku poświęconego Ewange-
lii św. Łukasza. W konkursie 
wzięło udział około 6000 ucz-
niów. W grupie gimnazjalnej 

I miejsce zajęła Mag-
dalena Brzóska z biel-
skiego Gimnazjum Có-
rek Bożej Miłości. W 
grupie uczniów klas V 
i VI najlepszy okazał 
się Szymon Rzeźwicki 
z Brzeszcz. W grupie uczniów 
klas III i IV zwyciężył Mateusz 
Więcek z Wilkowic.

W przeglądzie Małych 
Form Teatralnych wzięło 
udział 12 zespołów. Nagro-
dę główną jury pod przewod-
nictwem ks. Sebastiana Ru-
ckiego przyznało zespołowi 
teatralnemu prowadzonemu 
przez Lucynę Rokitę z Między-
brodzia Bialskiego. Wyróżnie-
nie I stopnia otrzymał zespół 
teatralny Zespołu Szkół Za-
wodowych z Bielska-Białej – 
za przedstawienie „Zache-
usz”, przygotowane pod kie-

runkiem: Janiny Ma-
łek, Elżbiety Sadow-
skiej, Lidii Tetmajer 
i Małgorzaty Słowik. 
Zespół „Maski” z Gim-
nazjum nr 2 w Ustro-
niu otrzymał wyróż-

nienie I stopnia za przedsta-
wienie „Drewniana miska”. 
Opiekunami zespołu są Lidia 
Szkaradnik i ks. Andrzej Fi-
lapek.

Wyróżnieniami dla mło-
dych aktorów za osobowość 
sceniczną uhonorowano: Ma-
teusza Zarzykę, Sonię Grzy-
bowską, Lucynę Badan, Domi-
nika Pabisia, Bartka Dąbrow-
skiego, Katarzynę Madzię, 
Marka Błachuta, Annę Bu-
jak, Agnieszkę Gizę, Dagmarę 
Kempną i Patrycję Brandys.

W konkursie plastycznym 
młodzi artyści za pomocą mo-

zaiki przedstawiali przypowie-
ści Pana Jezusa. Komisja kon-
kursowa w najmłodszej grupie 
I miejsce przyznała Karolinie 
Płonce z SP nr 2 w Międzybro-
dziu Bialskim. W II grupie wie-
kowej I miejsce zdobyły: Nata-
lia Mrzygłód z SP nr 1 w Mię-
dzybrodziu Bialskim oraz Ka-
rolina Wróbel ze Szkoły Pod-
stawowej w Nowej Wsi.

Wśród gimnazjalistów naj-
lepsze okazały się Marzena 
Waluś z Gimnazjum w Mię-
dzybrodziu Bialskim i Urszu-
la Skrężyna z Zespołu Szkół w 
Zabrzegu.

 „Eucharystia źródłem i 
szczytem Kościoła” – pod ta-
kim hasłem odbyła się tego-
roczna Olimpiada Teologii Ka-
tolickiej. Wzięło w niej udział 
w etapie szkolnym 1543 ucz-
niów, spośród których 186 
przeszło do etapu diecezjal-
nego. W finale, który odbył 
się w Ełku, reprezentowały na-
szą diecezję 3 uczennice: Aga-
ta Koim z LO im. Żeromskiego 
w Bielsku-Białej, Joanna Juro-
szek z LO im. Ossuchowskie-
go w Cieszynie i Joanna Ję-
drzejko z LO im. Kopernika z 
Bielska-Białej. Najlepsza w tym 
gronie – Agata Koim – zajęła 
czwarte miejsce.

Wszystkim laureatom, 
spośród których tylko nie-
wielką część zdołaliśmy tu 
wymienić, należą się gratu-
lacje i życzenia, by pogłębio-
na dzięki konkursom znajo-
mość Słowa Bożego otwiera-
ła przed nimi drogę do dal-
szych osiągnięć.  MB

Pokazy filmu dla parafii

„Karol” na dużym ekranie
Biuro Promocji Kultury i Sportu 
oraz Kinoplex w Bielsku-Białej 
zapraszają na premierowy 
pokaz filmu Giacomo Battiato 
„Karol. Historia człowieka, 
który został papieżem”, z 
Piotrem Adamczykiem w roli 
głównej.

Premiera filmu odbędzie 
się w piątek 17 czerwca br. o 
godz. 18.30 w Kinoplexie w 
Bielsku-Białej (Centrum Han-
dlowe „Sfera”, 2 piętro, ul. 
Mostowa). Wstęp na ten po-
kaz – dla księży i kateche-
tów – jest bezpłatny, pod wa-

runkiem wcześniejszego po-
twierdzenia udziału – do 15 
czerwca pod numerem telefo-
nu 0 609 031 900.

Po dniu premiery organi-
zatorzy pokazów organizują 
wyjazdy zbiorowe dla para-
fii. Ceny biletów to odpo-

wiednio 13 zł w tygodniu i 
15 zł w weekendy (przy za-
kupie w kasach – 15 i 17 zł). 
Organizatorzy dowożą bile-
ty do parafii. Szczegółowe in-
formacje i organizacja wyjaz-
dów pod numerem tel. (0 33) 
889 129 209. IM

Podsumowanie konkursów biblijnych

Bliżej Bożego Słowa

Spotkaniu 
laureatów 
towarzyszyły 
prezentacje 
zespołów 
teatralnych
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Od lat czuwał nad nimi  
św. Antoni – jego cudowną 
figurę na początku XX w. 
umieścili w małej kaplicy. 
Kiedy po wielu latach 
zamarzyli o własnym kościele, 
oddali się pod szczególną 
opiekę Matce Bożej.

Nie tylko położenie 
Kalnej – niedaleko Jezio-
ra Żywieckiego i z wido-
kiem na Skrzyczne – przy-
ciąga tu wielu turystów. 
Ich uwagę zwracają też 
miejscowy kościół i stoją-
ca przy nim okazała grota 
Matki Bożej.

Kaplica św. Antoniego 
przez lata była dla tutej-
szych mieszkańców, nale-
żących do parafii w Go-
dziszce, najbliższym do-
mem Bożym. Z biegiem 
lat zrodziło się pragnie-
nie posiadania większej 
świątyni.

W 1991 r. Jan Paweł II 
poświęcił kamień węgiel-
ny pod jej budowę, a sa-
mi ludzie rozpoczęli jej 
wznoszenie.

W 1998 r. zatrzymała 
się tu peregrynująca ko-
pia obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Niemal na-
tychmiast dzieci podjęły 
codzienną modlitwę ró-
żańcową, a dorośli – post 
o chlebie i wodzie w in-
tencji budowy.

Z Maryją 
i św. Antonim
Do kościoła weszli na 

Pasterkę jubileuszowego 
2000 roku chrześcijań-
stwa. Poczesne miejsce w 
świątyni znalazły figury z 

kaplicy, w tym – św. An-
toniego.

„Święty z Padwy był i 
jest naszym wielkim orę-
downikiem – mówi dusz-
pasterz wspólnoty ks. Ka-
zimierz Hanzlik. – W każ-
dy wtorek o 18.00 odbie-
ra tu należną cześć pod-
czas nabożeństw. Z Pa-
dwy otrzymali jego re-
likwie, które można uca-
łować w wigilię oraz w 
dzień odpustu – zawsze 
po 13 czerwca”.

Modlitwa różańco-
wa do dziś owocuje gor-
liwym kultem maryjnym. 
Z Fatimy przywieziono fi-
gurę Matki Bożej. Od ma-
ja do października, w so-
botę po 13. dniu miesią-
ca, podczas nabożeństw 
fatimskich o 19.00 gro-
madzą się przy niej rze-
sze czcicieli, a w listopa-
dzie na „Fatimę” zaprasza-
ją zmarłych. Drugą figurę 
Maryi, podarowaną przez 
parafian z Zebrzydowic, 
umieszczono w zbudo-
wanej naprzeciw kościo-
ła olbrzymiej, ponad 50 m 
dł. grocie, wypełnionej ka-
mieniami z rozebranej ka-
plicy św. Antoniego.

5 października 2002 r. 
biskup Tadeusz Rakoczy 
konsekrował kościół, a 6 
października br. przybę-
dzie do Kalnej, aby po-
święcić dzwon „Jan Pa-
weł II”, który pierwszy raz 
zabrzmi na nabożeństwie 
fatimskim, 15 październi-
ka o 21.37, w wigilię wy-
boru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową.

Dom Boży 
blisko domu
Dzięki modlitwie po-

wstała wspólnota ludzi, 

którzy czują, że to ich 
kościół. Dbają o niego 
jak o własny dom. 

Z 700 parafian ponad 
100 codziennie jest na 
Mszy św. – są wśród nich 
dzieci i młodzież. Wspól-
nie odmawiają Różaniec. 
Spotykają się również w 
sali pod kościołem, która 
jest zarazem jadalnią, sa-
lą kinową i kawiarnią dla 
młodzieży. Tu też moż-
na pograć w ping-ponga 
oraz piłkarzyki

„Odwiedzają nas piel-
grzymi z różnych stron 
kraju – mamy przygoto-
wanych 65 miejsc nocle-
gowych – mówi ks. Han-
zlik. – W ich goszcze-
niu pomaga wielu para-
fian. Najwięcej pielgrzy-
mów przybywa na nabo-
żeństwa fatimskie. Przy-
jeżdżają z głęboką wia-
rą. Powstaje atmosfera 
Wieczernika, radości w 
Duchu Świętym.

URSZULA ROGÓLSKA

KS. KAZIMIERZ 
HANZLIK

Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1986 r. Duszpasterzował w 
Wapienicy, Czańcu, Zebrzy- 
dowicach, a w 1998 r. ja-
ko wikary w Godziszce zo-
stał wyznaczony na budow-
niczego kościoła w Kalnej – 
od 2001 r. mianowany rek-
torem tej placówki.

PANORAMA PARAFII
W rektoracie św. Antoniego w Kalnej

Radość Wieczernika

ZDANIEM DUSZPASTERZA
Zawsze prosiłem Boga, abym mógł dla Niego 
wznieść świątynię. Przychodząc do Kalnej, spełni-
ło się moje pragnienie ducha. Jakże ważne było 
to, że wierni od samego początku obdarzyli mnie 
zaufaniem. Budowa była dla nich potrzebą serca i 
czułem, że budujemy razem. Chciałem, by świą-
tynia była odbiciem nieba oraz powstała jak naj-
szybciej, by nikt nie musiał zimą marznąć na ze-
wnątrz małej, pełnej wilgoci kaplicy. Spotykało 
nas wiele przeciwności. Miałem świadomość, że 
tam, gdzie powstaje dobro, zawsze szaleje sza-
tan, dlatego prosiłem wszystkich o post o chle-
bie i wodzie oraz o modlitwę – zwłaszcza dzieci. 
Wiedziałem, że mocą swej wiary mogą wiele wy-
prosić. Codziennie odmawiały Różaniec i ta modli-
twa od samego początku wypraszała cuda dla na-
szej budowy. Tworzyliśmy wszystko sami. Trzy lata 
temu nastąpiła intronizacja i odtąd Chrystus Król 
prowadzi naszą wspólnotę. Jego figura, na ogrom-
nym postumencie, znajduje się na placu obok koś-
cioła i przypomina nam o potrzebie wdzięczności 
oraz składanych przyrzeczeniach.

Zapraszamy do kościoła
  Msze święte niedzielne: 8.00, 11.00; 
  odpust ku czci św. Antoniego, 19 czerwca, Suma o 11.30.

U góry: kościół pw. 
św. Antoniego w Kalnej

Na dole: grota Matki Bożej, 
w której fundamencie 

znajduje się gruz 
z kaplicy św. Antoniego

bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 812 51 39
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