
Męczennik Oświęcimia uczy, że praw-
dziwe bogactwo życia rodzi się z ofiar-

nej miłości, że każdej sytuacji życia można 
nadać właściwy sens i piękno – napisał 
biskup Tadeusz Rakoczy w liście pasterskim, 
zapraszając do Oświęcimia na odbywające 
się 2 października uroczystości związane z 
23. rocznicą kanonizacji św. Maksymiliana – 
współpatrona diecezji. Rozpoczną się one w 
oświęcimskim kościele pw. św. Maksymiliana 
o godz. 11.00. Wcześniej Ksiądz Biskup 
wraz z kapłanami nawiedzi celę śmierci o. 
Kolbego w Bloku 11 w KL Auschwitz, by 
w miejscu, gdzie o. Maksymilian przeszedł 
do domu Ojca modlić się za całą diecezję. 
„Miejsce męczeńskiej śmierci o. Kolbego 
zawsze nawiedzam z nadzieją w sercu, 
że człowiek może odnieść zwycięstwo w 

swoim życiu przez wiarę 
i miłość” – podkreślił bi-
skup Rakoczy. 

ŚW. MAKSYMILIAN – ZWYCIĘŻYŁ PRZEZ WIARĘ I MIŁOŚĆ

W rocznicę 
śmierci Świętego
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redaktor wydania

Jubileusz kościoła w Chybiu

Przed 75 laty było tak...
75 lat temu, dokładnie 5 października 1930 r., 
ks. inf. Wilhelm Kasperlik poświęcił nowy kościół 
– pw. Chrystusa Króla  – w Chybiu. 

O tym, jak wcześniej wspólna mobilizacja ca-
łej miejscowej ludności doprowadziła do tego, 
by stanęły mury i by zostały godnie przyozdo-
bione na służbę Bogu i ludziom, a także o tym, 
jak starannie odnowiono cały kościół przed tego-
rocznym świętem – przypomina wydana z oka-
zji jubileuszu publikacja. Fotografie dokumentu-
ją najważniejsze kościelne zabytki, a wśród nich 
obraz MB Gołyskiej czy projektowany przez Ja-
na Wałacha witraż Chrystusa Króla. Książka przy-
wołuje też najważniejsze wydarzenia 75-lecia, a 
wśród nich dzień, w którym zawitała tu w latach 
50. MB Gołyska w łaskami słynącym wizerunku 
z kaplicy zalanej wodami zbiornika goczałkowi-
ckiego, a także późniejsze: gdy postanowieniem 
biskupa Tadeusza Rakoczego świątynia zosta-
ła podniesiona do rangi lokalnego sanktuarium 
Maryjnego, gdy odbyła się koronacja obrazu Go-
łyskiej Pani…

Dziękczynna jubileuszowa Msza święta spra-
wowana będzie pod przewodnictwem bisku-
pa Tadeusza Rakoczego 5 października o godz. 
17.00. Ksiądz Biskup dokona też poświęcenia 
nowego dzwonu, ufundowanego przez para-
fian na pamiątkę jubileuszu. Zastąpi on jeden z 
dwóch dzwonów pochodzących z kaplicy MB Go-

łyskiej w Zarzeczu i będzie no-
sił to samo imię, co zarzecki 
poprzednik, czyli „Św. Józef ”. 

Jubileuszową Eucharystię 
poprzedzi modlitewne tridu-
um. „W poniedziałek 3 paź-
dziernika po wieczornej Mszy 
świętej – o godz. 18.00 – za-
praszamy też na koncert organowy w wyko-
naniu Bogusławy Dunikowskiej. Będą to »Me-
dytacje organowe ze św. siostrą Faustyną – u 
stóp Jezusa Eucharystycznego« – bo uroczy-
stość przypadnie we wspomnienie św. Fausty-
ny” – dodaje proboszcz ks. kan. Ludwik Lasota, 
w imieniu całej parafii zapraszając do wspólne-
go świętowania. AŚS
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J esteśmy u progu paździer-
nika. Tradycyjnie rozpo-

czynamy go z różańcem w 
dłoniach, Matce Bożej pole-
cając nasze troski i radości. 
Dziś na stronie 4 i 5 po-
kazujemy, jak wiele radości 
może dać prawdziwa chęć 
pomocy tym, których troską 
stała się choroba. Piszemy, 
jak można pomagać, pozu-
jąc do kalendarza i posze-
rzając obszar szczególnych 
pól – Pól Nadziei – wspierać 
dzieło pomocy hospicyjnej. 
Piszemy też o tym, jak w sta-
waniu się dobrymi i mądry-
mi pomaga uczniom Boże 
Słowo.                               
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W kościele 
parafialnym 

w Chybiu od lat 
gromadzą się 

czciciele 
MB Gołyskiej

ZA TYDZIEŃ
  PRZEDSTAWIAMY UCZNIÓW-STYPEN-

DYSTÓW z naszej diecezji
  Zapraszamy do PARAFII ŚWIĘ-

TEGO FRANCISZKA Z ASYŻU 
w Bielsku-Białej Wapienicy
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Abp Dziwisz dla powodzian

CARITAS. Metropolita krakow-
ski arcybiskup Stanisław Dziwisz 
przekazał na ręce Caritas Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej – za pośred-
nictwem Caritas Archidiecezji 
Krakowskiej – 50 tys. zł na po-
moc dla rodzin z diecezji biel-

sko-żywieckiej, poszkodowanych 
w ostatnich dniach sierpnia przez 
ulewne deszcze. Ucierpiało po-
nad 200 rodzin. Około 70 do-
mów zostało zalanych do wyso-
kości 1–1,5 m. Zniszczone zosta-
ły meble, sprzęt AGD, podłogi, są 
zawilgocone mury. Około 170 ro-
dzinom woda zalała budynki go-
spodarcze. „Przekazane przez ar-
cybiskupa Dziwisza pieniądze po-
zwolą na zakup opału na zimę dla 
tych rodzin, natomiast kwotę ok. 
100 tysięcy zł, zebraną podczas 
diecezjalnej zbiórki, przeznaczy-
liśmy na najpilniejsze potrzeby 
najbardziej poszkodowanych, 
głównie z Andrychowa, Targanic i 
Zebrzydowic, oraz na pomoc dłu-
gofalową. Caritas przekazała też 
poszkodowanym meble i sprzęty 
gospodarstwa domowego” – po-
wiedział ks. kan.  Józef Zajda, dy-
rektor diecezjalnej Caritas.
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Pomoc dla powodzian z sąsiedniej 
diecezji bielsko-żywieckiej 
przekazał abp Dziwisz

10 lat Rycerstwa
BIELSKO-BIAŁA.  Wspólnota 
modlitewna Rycerstwa św. 
Michała Archanioła, działają-
ca w parafii Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela Człowieka w Bielsku-
-Białej, obchodzi jubileusz 10-
lecia. „Zastęp” liczy 25 rycerzy,  
20 członków wspomagających i 
6 kandydatów na rycerzy, a sku-
pia osoby z 11 parafii diecezji 
bielsko-żywieckiej. Jak wyjaśnia 
Joanna Biela z bielskiej wspólno-
ty: „Charyzmatem Rycerstwa jest 
odpędzanie złych duchów, de-
monów od siebie i innych ludzi, 
od tych, którzy są dręczeni, ku-
szeni, zdenerwowani, mają nie-
pokój w sercu, modlitwa za ro-
dziny, w których nie ma zgody, 
miłości, za zniewolonych narko-
tykami, alkoholem, tytoniem, po-

żądliwością ciała”. Rycerze dbają 
o ciągłą łączność z Chrystusem 
i częste przyjmowanie Komunii 
św.; zachowują post o chlebie i 
wodzie. Codziennie odmawiają 
modlitwę odrzucania złych du-
chów, podejmują umartwienia w 
intencji Kościoła, Ojczyzny oraz 
osób, które potrzebują pomo-
cy modlitewnej. Obejmują szcze-
gólną opieką modlitewną kapła-
nów, biskupów i Ojca Świętego 
przez odmawianie modlitwy 
Leona XIII; włączyli się także w 
Apostolat „Margaretka”. Rycerze 
wspomagają również modlitwą 
wstawienniczą i postami ks. dr. 
Franciszka Płonkę – egzorcy-
stę diecezji bielsko-żywieckiej. 
Opiekunem bielskich Rycerzy 
jest ks. Sebastian Rucki.

Trwa Tydzień Miłosierdzia
BIELSKO-BIAŁA.  W niedzie-
lę 2 października rozpoczyna 
się 61. Tydzień Miłosierdzia, 
który przebiegać będzie w tym 
roku pod hasłem: „Eucharystia 
posłaniem do służby potrze-
bującym”. Będzie to w naszych 
parafiach tradycyjny czas orga-
nizowanych przez zespoły cha-
rytatywne Eucharystii dla ludzi 
chorych i starszych, a także 
spotkań. „Zachęcam do organi-

zowania tych spotkań. Już dziś 
także zapraszam parafialne 
Zespoły Charytatywne na die-
cezjalne spotkanie i modlitwę 
pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa, które odbędzie się w 
nieco późniejszym niż zazwy-
czaj terminie, 18 październi-
ka o 16.00 w bielskim kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa” – mówi ks. kan. Józef 
Zajda, dyrektor Caritas.

Spadkobiercy św. Maksymiliana

HARMĘŻE. Międzynarodowy 
Kongres Kolbiański, który odby-
wał się w ostatnich dniach sierp-
nia w Niepokalanowie, zakoń-
czył się Mszą św. w Centrum 
Świętego Maksymiliana w 
Harmężach. Wcześniej uczest-
nicy kongresu nawiedzili celę 

śmierci św. Maksymiliana w KL 
Auschwitz w Oświęcimiu. Dla 
wielu uczestników było to wy-
jątkowe przeżycie: po raz pierw-
szy mogli modlić się w celi gło-
dowej bloku 11. Popłynęło wie-
le łez.  Mszy w Harmężach prze-
wodniczył abp Angelo Amato, 
sekretarz Kongregacji Doktryny 
Wiary. Wzięło w niej udział po-
nad 100 przedstawicieli 11 or-
ganizacji kościelnych o charyz- 
macie i dziedzictwie kolbiań- 
skim z 22 krajów świata. Obok 
franciszkanów byli to: Mali Bra- 
cia Niepokalanej, Ruch Świa- 
tło–Życie, Bracia Mniejsi Niepo- 
kalanej, Siostry Mniejsze Niepo- 
kalanej, Franciszkanki Rycerstwa 
Niepokalanej, Misjonarki i Misjo- 
narze Niepokalanej Ojca Kolbego, 
Misjonarki Wychowawczynie Oj- 
ca Kolbego, Misjonarki Rycerki 
Niepokalanej oraz Rycerze Nie- 
pokalanej. 

Uczestnicy Kongresu w drodze 
do celi śmierci o. Kolbego
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Benefis Mieczysława Peterka
BIELSKO-BIAŁA. Książnica 
Beskidzka nie zapomniała o 
okrągłych rocznicach, jakie w 
tym roku świętuje Mieczysław 
Peterek. Ten rodowity bielszcza-
nin, z wykształcenia ekonomi-
sta, a z zamiłowania wędro-
wiec i fotograf, urodził się 80 
lat temu, a od 55 lat zajmu-
je się utrwalaniem na fotogra-
ficznej kliszy górskich pejzaży, 
zabytków architektonicznych, 
obiektów sakralnych i wszel-
kich przejawów folkloru na be-
skidzkiej ziemi. Te dwa jubile-
usze były wystarczającym pre-
tekstem, by w gmachu Książnicy 
zaprezentować retrospektyw-
ną wystawę prac Mieczysława 

Peterka, a autorowi zorganizo-
wać 21 września uroczysty be-
nefis. Największa sala Książnicy 
nie mogła pomieścić wszystkich 
gości tego jubileuszowego spot-
kania. 
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Mieczysław Peterek świętuje 
w tym roku 80. urodziny 
i 55-lecie pracy twórczej
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Bielscy Rycerze św. Michała Archanioła
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W piątek 16 września w Gimnazjum 
nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu 
odbyła się diecezjalna uroczystość 
związana z wprowadzeniem do szkół 
naszej diecezji Biblii szkolnej. 

„Z wielką radością przekazu-
ję szkołom diecezji bielsko-ży-
wieckiej Pismo Święte. (…), by 
całe życie szkolne ze wszystkimi 
radościami i problemami, a dzię-
ki temu życie osób związanych 
ze szkołą, przeniknięte zostało 
duchem słowa Bożego” – napi-
sał biskup Tadeusz Rakoczy we 
wstępie do wydania Biblii Tysiąc-
lecia nazwanego Biblią szkolną. 

 „Szkolny komplet przekazy-
wany do jednej placówki liczy 
15 egzemplarzy. Będą one do 
dyspozycji uczniów i kateche-
tów, a także nauczycieli innych 
przedmiotów. Możliwość korzy-
stania z identycznego wydania 
Biblii ułatwi pracę w klasie za-
równo uczniom, jak i nauczycie-
lom” – tłumaczy ks. prał. Stani-
sław Śmietana, dyrektor Wydzia-
łu Katechetycznego kurii. „Łącz-
nie do rąk uczniów różnych ty-
pów szkół w naszej diecezji trafi-
ło 3140 egzemplarzy Biblii, ufun-
dowanych przez parafie, na któ-
rych terenie znajdują się te szko-
ły. Ich uroczyste przekazanie na-
stąpiło w większości placówek 
przy okazji inauguracji nowego 
roku szkolnego” – dodaje ks. dr 
Marek Studenski z Wydziału Ka-
techetycznego. Na miejsce die-
cezjalnej uroczystości przekaza-

nia Biblii szkolnej wybrane zo-
stało żywieckie Gimnazjum im. 
Jana Pawła II, gdzie tego samego 
dnia pierwszoklasiści złożyli też 
swoje uczniowskie ślubowanie.

„Wybór naszej szkoły na miej-
sce diecezjalnego przekazania Bi-
blii szkolnej jest dla nas wielkim 
zaszczytem” – podkreślał dyrek-
tor Mirosław Staszkiewicz, za-
pewniając jednocześnie: „Ten dar 
wyda owoce”. Powaga i skupie-
nie, z jakim uczniowie Gimna-
zjum zaprezentowali misterium, 
przygotowane pod kierunkiem 
Aleksandry Fiedor, potwierdza-
ły, że mają świadomość wagi tej 
chwili. Z płonącymi świecami w 
rękach mówili o Biblii, która roz-
jaśnia mroki życia, o Księdze, któ-
ra „powstała z gorącego oddechu 
Pana” i przekonywali: „Najpierw 
Bóg – moja wiara jest odpowie-
dzią na Boże Słowo…”. 

„Do podjęcia takiego tematu 
naszych uczniów nie trzeba było 
przekonywać. Zrobili to chętnie 
i rzetelnie, bo i im, i innym ucz-
niom przyda się wiedza” – przy-
znaje pani Aleksandra. O boga-
ctwie odniesień biblijnych mó-
wiła też szkolna wystawa, którą 
przygotował ks. Szymon Tracz, 
katecheta w żywieckim Gimna-
zjum im. Jana Pawła II. „Stara-
łem się poprzez ten zbiór roz-
maitych wydań Biblii oraz dzieł 
sztuki plastycznej i literackiej za-
sygnalizować uczniom, że Biblia 
jest księgą obecną nie tylko w 
Kościele, ale w całej kulturze...” 
– tłumaczy ks. Tracz. 

Odpowiedzieć na Słowo

Uroczysty moment przekaza-
nia Biblii: delegacja uczniów ca-
łuje podaną przez ks. kan. Stani-
sława Kozieła księgę Pisma Świę-
tego, a potem przyjmuje z jego 
rąk cały kosz … „Pytacie o świat 
i rządzące nim prawa, o człowie-
ka i jego miejsce w świecie. Na-
uczyciele, wychowawcy starają 
się dawać odpowiedź na to py-
tanie. Tę odpowiedź daje tak-
że Jan Paweł II słowami histo-
rycznymi: „Człowiek nie może 
sam siebie zrozumieć bez Chry-
stusa: kim jest, jaka jest jego 

godność, powołanie i ostatecz-
ne przeznaczenie”. Św. Hiero-
nim powiedział: „Nieznajomość 
Pisma Świętego jest nieznajo-
mością Chrystusa. Dlatego Biblia 
szkolna będzie wam bardzo po-
mocna” – mówił ks. kan. Kozieł.

„Widziałam dziś, z jakim 
przejęciem ci młodzi mówili o Bi-
blii i przyjmowali ją z rąk księdza 
proboszcza – i wiem, że nasza 
młodzież otrzymuje takie drogo-
wskazy, które nie dadzą się za-
głuszyć w dalszym życiu” – przy-
znaje Urszula Ścieżka, przedsta-
wicielka rodziców. Uczniowie za-
śpiewali też szkolny hymn autor-
stwa Bogusławy Pryszcz i Jerze-
go Grenia, którego tekst nawią-
zuje do motta szkoły, słów Jana 
Pawła II: „Wstań, słuchaj, wyrusz 
w drogę”. 

 „Tu patronem jest Jan Pa-
weł II, więc obecność Biblii w 
tej szkole jest ważnym czynni-
kiem wspierającym budowanie 
fundamentów poznania świata 

i człowieka, a szczególną wska-
zówką będzie też nauczanie Oj-
ca Świętego, tak mocno oparte 
na Słowie Bożym” – dodaje ks. 
kan. Kozieł.

Jak przypomina dyr. Stasz-
kiewicz, wybór tego imienia był 
decyzją całego środowiska. Ro-
dzice wypełniali ankiety i każ-
dy mógł proponować dowolnie. 
Wtedy okazało się, że imię Ja-
na Pawła II znalazło się w zde-
cydowanej większości wypowie-
dzi. Imię nadane zostało rok te-
mu. Przy wejściu do szkoły zna-
lazł się ufundowany przez ks. 
kan. Kozieła wizerunek Patro-
na, a pod opiekę młodych trafił 
nowy szkolny sztandar. Byli też 
razem z biskupem Rakoczym w 
Rzymie – u Jana Pawła II, z życze-
niami urodzinowymi. Dziś, kiedy 
wiedzą, że były to jego ostatnie 
urodziny, tym bardziej cenią so-
bie tamto wspomnienie i każde 
papieskie wskazanie...

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Biblia szkolna trafiła do szkół w naszej diecezji

Słowo życia
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Podczas spotkania z patronem w Rzymie…
Poniżej: Gimnazjaliści przyjmują dar Biblii szkolnej

 „Ten dar wyda owoce” – zapewnia 
dyr. Staszkiewicz
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Przed rokiem wychodziły 
z kina i Kasia rzuciła: 

przecież my też mogłybyśmy 
coś podobnego wymyślić... 

Dorota pomysł postanowiła 
zrealizować i dzięki temu 

bilet wstępu na 
cieszyński koncert 

„Głosy dla Hospicjum” 
będzie bardzo oryginalny...

Zdjęcie Moniczki – nie-
co figlarne spojrze-
nie sześciolatki w ka- 
peluszu. Pod nim: cytat 

z „Małego Księcia” Antoine’a 
de Saint-Exupéry’ego: „Najważ- 
niejsze jest niewidoczne dla 
oczu”. Z panią Hanią, grafi-
kiem z cieszyńskiej drukar-
ni „Akant”, na ekranie kom-
putera oglądamy efekt bli-
sko rocznej pracy wielu osób. 
„Wszystko w sepii. Tu usunę-
łyśmy niepotrzebne esy-flore-
sy, za to pani Hania doradziła 
tło z różami. Lepiej, prawda? 
– bardziej stwierdza niż pyta 
Dorota Kania.

W filmie „Dziewczyny z 
kalendarza”, grupa nie naj-
młodszych już pań, żeby ze-
brać fundusze dla szpitala, 
gdzie leży ciężko chory mąż 
jednej z nich, postanawia wy-
dać kalendarz, którego ilu-
stracjami będą ich akty. Ka-
lendarz wzbudza sensację, 
ale i przynosi spodziewany 
efekt.

Po obejrzeniu fil-
mu Dorota Kania, ka-
techetka w cieszyń-
skim LO im. M. Ko-
pernika i wolonta-
riuszka Hospicjum 
im. Łukasza Ewange-
listy, wraz z Katarzy-
ną Michałek – polonistką z 
„Kopera” – wpadły na pomysł, 
jak zebrać pieniądze na rzecz 
hospicjum.

„Było zbyt mało czasu, żeby 
przygotować kalendarz na 2005 
rok – mówi Dorota Kania. – Ale, 
jak się mi wydawało, wystarcza-
jąco, by przygotować go na rok 
2006. – I od razu mnóstwo py-
tań: gdzie zrobimy zdjęcia, kie-
dy, czym? Skąd ubrania? Gdzie 
znaleźć modelki?”.

Dorota pracuje w szko-
le. Kiedy zaproponowała ko-
leżankom rolę modelek, żad-
na nie stawiała oporu, a kie-
dy mówiła o idei hospicjum, 
te,  które miały jakiekolwiek 
wątpliwości, zaraz o nich za-
pominały.

Pokaż twarz

„Nie wahałam się, 
a kiedy jeszcze się 
dowiedziałam, że nie 
muszę występować 
w stroju kąpielowym 
to kamień spadł mi 

z serca – śmieje się Lucyna 
Stefaniec, polonistka. – Idea 
ruchu hospicyjnego nie jest 
mi obca. Jeszcze jako uczen-
nica tej szkoły występowa-
łam podczas Koncertów Wa-
lentynkowych, które wspól-
nie z LO im. A. Osuchowskie-
go przygotowujemy co roku. 
Dochód z koncertu młodzież 
przekazuje właśnie na rzecz 
cieszyńskiego hospicjum.” 
Teraz to nauczyciele dosta-
li szansę, by pokazać swoją 
twarz i w ten sposób pomóc 
hospicjum”.

„Dorota miała gotowy sce-
nariusz, miejsca, stroje – mó-
wi Marta Siedlecka, anglistka. 
– Cel szczytny, więc się zde-
cydowałam. Jeśli nie potrafi-

Sonda

JAK AMATOR 
Z PROFESJONALISTĄ

DOROTA KANIA, WOLONTARIUSZ-
KA HOSPICJUM IM. ŁUKASZA 
EWANGELISTY, AUTORKA ZDJĘĆ 
DO CIESZYŃSKIEGO KALENDARZA

Byłam pod wra-
żeniem filmu 
„Dziewczyny z 
kalendarza” i 
kiedy wpadły-
śmy na podob-

ny pomysł, nie wiedziałam, 
że to tak trudne zadanie! To 
nie tylko szukanie plenerów, 
wypożyczanie gustownych 
ubrań, ale przede wszyst-
kim zgranie w jednym termi-
nie modelek i fotografa. W 
sytuacji, kiedy pracujemy w 
szkole w różnych godzinach, 
umówienie się wcale nie by-
ło takie łatwe. Ale warto by-
ło – dla Moniczki z naszej 
okładki i wszystkich cierpią-
cych w domach, których ja-
ko wolontariusze hospicjum 
odwiedzamy...

STANISŁAW MACHEJ, FOTOGRA-
FIK, AUTOR ZDJĘĆ DO CIESZYŃ-
SKIEGO KALENDARZA

Wykonanie zdjęć 
do kalendarza to 
z mojej strony 
mała cegiełka dla 
hospicjum. To dla 
mnie wielki ho-

nor, że mogłem w tym przed-
sięwzięciu wziąć udział.
Dorota miała scenariusz, a 
ja starałem się tylko pomóc. 
Moja praca ograniczyła się 
do zwiezienia sprzętu i wy-
konania zdjęć. Byłem zasko-
czony, kiedy dopiero przy 
którejś sesji dowiedziałem 
się, że wszystkie modelki to 
nie profesjonalistki, tylko... 
nauczycielki!

Hospicjum może 
pomóc każdy 
– dziewczyny 
z cieszyńskiego 
kalendarza 
z informatykiem 
Grażyną Słowieną

tekst i zdjęcia 
URSZULA ROGÓLSKA

I Światowy Dzień Hospicjów

Twarze i głosy dla chorych



my pomóc jako wolontariusz-
ki, to przynajmniej tyle mo-
głyśmy zrobić...”.

„Klimat filmu »Dziewczyny 
z kalendarza« był tak ciepły, że 
bardzo chciałyśmy też wziąć 
w czymś takim udział – mó-
wi Katarzyna Michałek. – Czu-
łam się wyróżniona zaprosze-
niem do udziału w tym przed-
sięwzięciu!”.

„Czułyśmy, że cel jest wznio-
sły, więc osoba każdej z nas tak 
naprawdę schodzi na bok – nie 
ma kompleksów – najważniejsi 
są ludzie, którym w ten sposób 
pomożemy” – dodaje Wioletta 
Zamarska, chemiczka.

„Kiedy Dorota mi zapropo-
nowała udział w sesji, bardzo 
się ucieszyłam! Pewnie trochę 
z kobiecej próżności, ale prze-
de wszystkim dlatego, że to 
wspaniała inicjatywa” – mówi 
Aleksandra Trybuś, geograf.

„Być może niektórzy ucz-
niowie zrobią sobie z kalenda-
rza tarczę i będą do nas strze-
lać lotkami, ale jeśli tylko go 

kupią, to na pewno warto się 
poświęcić” – uśmiechają się.

Amatorka
i profesjonalista
Szkolny aparat cyfrowy po-

życzała Dorocie Grażyna Sło-
wiena – informatyk, która po-
tem pracowała nad przygo-
towaniem zdjęć dla drukarni. 
„Grażynka zrobiła całą czarną 
robotę – mówi Dorota – zawsze 
chętnie, często po godzinach, 
bez słowa »przyjdź jutro«”.

„Kiedy komuś możesz pomóc, 
to przecież nie odmawiasz – mó-
wi Grażyna. – A jeśli przy tym do-
wiadujesz się, na jaki to cel – tym 
bardziej nie da się inaczej”.

Zdjęcia w plenerze nie by-
ły problemem dla amatorki Do-
roty. „Nie są to oczywiście żadne 
zdjęcia artystyczne, ale podobają 
się, a technologia cyfrowa potra-
fi zdziałać cuda” – dodaje. Proble-
my się pojawiły, kiedy trzeba było 
wykonać zdjęcia w pomieszcze-
niach zamkniętych.

„Poprosiłam o pomoc Stasia 
Macheja, fotografika. Zgodził się 
od razu – choć chyba nie wiedział 
na co” – śmieje się Dorota.

Na zdjęciach uwiecznili m.in. 
najpiękniejsze zakątki Cieszyna, a 
dzięki życzliwości właścicieli „Ca-
fe Muzeum”, Galerii Burano czy 
innych cieszyńskich wnętrz – po-
kazali także uroki tych miejsc.

Tylko jedno zdjęcie nie jest 
autorstwa Stanisława ani Doroty 
– to zdjęcie Joanny Ożgi – biolo-
ga. Zrobiła je jej siostra Aleksan-
dra Frońska. W tym roku Asia wy-
chodziła za mąż i właśnie jedno 
z jej ślubnych zdjęć będzie zdo-
bić kalendarz.

Ważnej idei towarzyszyły pro-
zaiczne problemy: zgrać w czasie 
wszystkich, którzy akurat tego 
dnia mieli brać udział w sesji i że-
by jeszcze była pogoda...

Śmieją się z bagietek, z któ-
rymi pozowała romanistka Ola 
Żołnowska. Na zdjęciu nie wi-

dać, że ma-
ją już czte-
ry dni... Ty-
le trzeba by-
ło czekać na 
dobrą po-
godę. Regi-
na Rakowska, 
matematycz-
ka, miała dosyć 
pizzy, przy któ-

rej pozowała przez 
kilka godzin. Wuefistka Barba-
ra Habarta pozowała na kor-
cie, a w tenisa nie gra zbyt do-
brze. Wolałaby narty. Ale jej se-
sja przypadła w czerwcu!

Jedno z bardziej artystycz-
nych zdjęć ma Kasia Michałek. 
Stanisław Machej robił je w... sy-
pialni Aleksandry Błahut-Kowal-
czyk. Kasia siedzi na łóżku, w pi-
żamie, z filiżanką kawy w ręku.

„Byłam w szoku, kiedy się 
dowiedziałam, że ta zgrana eki-
pa to tak naprawdę do tej pory 
obcy sobie ludzie – śmieje się 
właścicielka sypialni. – Nie było 
dla mnie problemem zgodzenie 
się na »wypożyczenie« domu. – 
Choć jeszcze nie jestem wolon-
tariuszką, duchowo jestem za-
angażowana we wszystko, co 
się z hospicjum wiąże”.

Listopad, 2 kwietnia

Jedno z najważniejszych 
zdjęć zdobi listopad. Pozuje do 
niego Gabriela Urbaś. Pozowała 
na... cmentarzu i nie byłoby w 
tym może nic znaczącego, gdy-
by nie fakt, że na tę sesję umó-
wili się na 2 kwietnia, w dniu 
śmierci Ojca Świętego...

„Do kupienia kalendarza 
zachęca z okładki Moniczka – 
mówi Dorota. – Ma 13 lat. Cier-
pi na raka oka. Czeka ją opera-
cja w Stanach”.

Kalendarz to jeden z ele-
mentów towarzyszących ogól-
nopolskiej kampanii na rzecz 
hospicjów: „Hospicjum to też 
życie. Zdążyć z prawdą”, która 
rozpoczyna się 8 października 
w I Światowym Dniu Hospicjów. 
Kalendarz wydano dzięki firmie 
„Lana” i Starostwu Powiatowe-
mu w Cieszynie. Jego pierwszy-
mi nabywcami będą uczestni-
cy koncertu „Głosy dla Hospi-
cjów”, dla których będzie on bi-
letem wstępu. To jeden z wielu 
koncertów, organizowanych 8 
października na całym świecie. 

Cieszyński odbędzie się w re-
stauracji „Trzej Bracia”.

W kampanii bierze też udział 
Salwatoriańskie Stowarzyszenie 
Hospicyjne z Bielska-Białej. Tutaj 
„Głosy dla Hospicjów” zabrzmią 
w kościele pw. NMP Królowej 
Polski o godzinie 19.30. Wystą-
pią: Bielski Chór Kameralny pod 
dyrekcją Beaty i Jana Borowskich 
oraz zespół „Dzień dobry”. Bilety 
– 5 zł. Dochód zostanie przeka-
zany bielskiemu Hospicjum św. 
Kamila. Honorowy patronat nad 
koncertem objął biskup Tadeusz 
Rakoczy.

Na Polach Nadziei

8 października w Bielsku-Bia-
łej rusza także akcja Pola Na-
dziei. To międzynarodowa kam-
pania przypominająca o ciężko 
chorych, cierpiących w domach 
i hospicjach. Celem akcji jest po-
zyskiwanie środków finansowych 
na potrzeby hospicjów, opiekują-
cych się chorymi na raka, eduka-
cja dotycząca metod pracy z cięż-
ko chorymi.

Salwatoriańskie Stowarzysze-
nie Hospicyjne, działające przy 
parafii NMP Królowej Polski, po 
raz drugi włączyło się do akcji. Jej 
elementami są: jesienne sadzenie 
żonkili na terenie szkół i urzę-
dów; organizowanie przez szko-
ły koncertów, festynów, projek-
tów edukacyjnych, konkursów, 
wieczornic połączonych np. z au-
kcjami prac, z których dochód 
przeznaczony zostanie na bu-
dowę stacjonarnego hospicjum 
przy parafii NMP Królowej Polski, 
pogadanki na temat pracy wo-
lontariuszy przygotowywane we 
współpracy z ks. Grzegorzem Ja-
błonką – duszpasterzem Domo-
wego Hospicjum św. Kamila oraz 
kwesty przed kościołami.

Zgłoszenia uczestnictwa 
przyjmowane są pod numerami 
telefonów: 0 668 220 220 – GRA-
ŻYNA CHORĄŻY, 0 606 374 007 – JA-
DWIGA WYLĘGAŁA, 0 502 605 407 – 
MIECZYSŁAW KUCZ, 0 504 512 551 
– JADWIGA SPODZIEJA I 0 606 300 
585 – KS. GRZEGORZ JABŁONKA SDS.

Nie każdy może służyć cho-
rym w hospicjach, ale każdy mo-
że je wspierać, czego dowo-
dem  cieszyński kalendarz, biel-
skie Pola Nadziei i rzesze słucha-
czy na koncertach charytatyw-
nych na rzecz hospicjów. Zachę-
camy do udziału. 
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I Światowy Dzień Hospicjów

Twarze i głosy dla chorych
kupią, to na pewno warto się 
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na Rakowska, 
matematycz-
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pizzy, przy któ-

rej pozowała przez 
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Pod patronatem Gościa 

Psallite Deo już niebawem
Tworzycie zespół, który śpiewa 
piosenki religijne? Weźcie udział 
w eliminacjach VIII Ogólnopol- 
skiego Festiwalu Piosenki Religij- 
nej „Psallite Deo”, który odbędzie 
się w Domu Kultury w Kętach!

Organizatorami imprezy jest 
kęcki Dom Kultury, a patronu-
je jej przewodniczący rady miej-
skiej w Kętach. Patronem hono-
rowym festiwalu jest biskup Ta-
deusz Rakoczy.

Festiwal odbędzie się w so-
botę 19 listopada br. Do udzia-
łu w nim organizatorzy zaprasza-
ją zespoły dziecięce i młodzieżo-
we, wykonujące pieśni i piosenki 
religijne w języku polskim. Wy-
konawcy będą oceniani w trzech 

kategoriach wiekowych: dzieci 
młodsze – szkoła podstawowa, 
dzieci starsze – gimnazjum i mło-
dzież – od liceum wzwyż.

Zgłoszenia zawierające na-
granie (CD lub kaseta) z dwiema 
piosenkami, teksty piosenek z 
podaniem autora słów i muzyki, 
informacje o wykonawcy (nazwa 
zespołu, skład, instrumentarium, 
kategoria, adres i telefon kon-
taktowy), należy przesłać naj-
później do 20 października pod 

adresem: Dom Kultury, ul. Żwirki 
i Wigury 2a, 32-650 Kęty, z dopi-
skiem: „Psallite Deo”.

Organizatorzy zastrzegają, 
by wykonawcy przygotowali 
piosenki o zróżnicowanym cha-
rakterze. Niedopuszczalne jest 
wykonanie piosenek nagrodzo-
nych już w innych konkursach 
(lub w poprzednich edycjach kę-
ckiego festiwalu).

Zespoły zakwalifikowane do 
udziału w festiwalu zostaną po-

wiadomione pisemnie lub tele-
fonicznie do 10 listopada br. Po 
otrzymaniu tej informacji, wy-
konawcy zobowiązani są do po-
twierdzenia udziału i wpłacenia 
akredytacji w wysokości: 25 zł na 
konto: Bank Spółdzielczy Kęty Nr 
11 8120 0003 2001 0008 4459 
0001 do 15 listopada lub w dniu 
imprezy u organizatora.

Wśród nagród przewidzia-
na jest także Nagroda Specjal-
na im. Księdza Jacka Wieczor-
kiewicza dla wybitnej osobowo-
ści festiwalu. Nagrodę przyznaje 
„Anioł Beskidów” Radio Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, współpatron 
medialny festiwalu.

Bliższe informacje o impre-
zie można uzyskać w Domu 
Kultury, Dział Programowo-Ani-
macyjny DK: tel.(33) 844 86 70; 
844 86 77 (Magdalena Wójcik), 
fax (33) 845 27 10; e-mail: dzial.
imprez@dk-kety.com.pl. I.M.

Do tej pory spotykali się sporadycznie 
i zawsze w mniejszym gronie. 
Wiedzieli, że jest ich dużo, czytali 
o sobie nawzajem w prasie, ale nie 
mieli okazji się poznać. A tworzą 
przecież jedną, niezwykłą rodzinę. 
Rodzinę szkół, którym patronuje i 
przewodzi Ojciec Święty Jan Paweł II.

We wtorek 20 września do 
kościoła pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Bielsku-Bia-
łej przybyło ponad 500 repre-
zentantów wszystkich piętnastu 
szkół z terenu diecezji, noszą-
cych imię Jana Pawła II. Spotka-
nie odbyło się z inicjatywy Wy-
działu Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej. Zaproszono na nie 
także przedstawicieli papieskich 
szkół z Goczałkowic i Pszczyny, 
a także reprezentacje katolickich 
placówek oświatowych. W spot-
kaniu uczestniczyli też delegaci 
władz samorządowych, oświato-
wych, nauczycielskich związków 

zawodowych. „Liczba uczestni-
ków przeszła nasze najśmielsze 
oczekiwania. To dowód, że ta-
kie spotkania są potrzebne” – 
powiedział po spotkaniu jeden z 
jego współorganizatorów, ks. dr 
Marek Studenski z diecezjalnego 
wydziału katechetycznego. 

Mszę św. odprawił biskup Ta-
deusz Rakoczy w asyście 25 ka-
płanów z parafii, na  których te-
renie znajdują się papieskie szko-
ły. „Obraliście sobie obecnego 
sługę Bożego Jana Pawła II za 
waszego patrona, a więc za prze-
wodnika na drodze nauki, roz-
woju, poznania i wszechstron-
nego rozwoju oraz za protekto-
ra przed tronem Boga” – powie-
dział w homilii biskup Rakoczy, 
podkreślając, że wybór takiego 
patrona najlepiej świadczy o doj-
rzałym programie szkół, które 
mają w młodym pokoleniu zasie-
wać ziarna wiedzy, prawdy, do-
bra, piękna i miłości. 

Uczestnicy wysłuchali wykła-
du prof. Mariana Śnieżyńskiego 

o nauczaniu Jana Pawła II, aktor-
ka Barbara Kobrzyńska recyto-
wała utwory Karola Wojtyły, ucz-
niowie ze Skoczowa i Kęt zapre-
zentowali program artystyczny, a 
śpiewał zespół „Wesołe Nutki” z 
Pogórza, kierowany przez Barba-
rę Grubę i Annę Ficoń.

 ARTUR KASPRZYKOWSKI

Diecezjalne spotkanie szkół Jana Pawła II

Patron, przewodnik i protektor

Laureaci zeszłorocznego festiwalu 
„Psallite Deo” w kategorii 

gimnazjalistów: schola „Salvator” 
z Mikuszowic Śląskich

SZKOŁY 
JANA PAWŁA II 

Szkoły na terenie diecezji biel-
sko-żywieckiej, mające za swe-
go patrona Jana Pawła II: Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum w Ru- 
dzicy, Szkoła Podstawowa w Ciścu, 
Szkoła Podstawowa w Rajsku, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Sko- 
czowie, Szkoła Podstawowa w Tar- 
ganicach, Gimnazjum w Best- 
winie, Gimnazjum nr 14 w Biel- 
sku-Białej, Gimnazjum nr 2 w Kę- 
tach, Gimnazjum w Koszarawie, 
Gimnazjum w Milówce, Gimnaz- 
jum w Porąbce, Gimnazjum 
w Twardorzeczce i Gimnazjum 
nr 1 w Żywcu. Ponadto imię kard. 
Karola Wojtyły nosi Gimnazjum 
w Czańcu. 



Uczniowie z papieskich szkół przybyli 
na bielskie spotkanie 
ze swymi sztandarami
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Z Kęt do Nowej Wsi

Rodzinny 
rajd krwio- 
dawców
Już po raz trzeci z Kęt wyruszyli 
w drogę rowerzyści krwiodawcy. 
Wyjechali w sobotę 17 września 
całymi rodzinami, choć chłodna 
i deszczowa aura nie sprzyjała 
wycieczkom.

„Mimo niepogody z rajdu wy-
cofali się tylko nieliczni, głównie 
rodzice malutkich dzieci. Wszy-
scy pozostali, a było nas 215, po 
Mszy świętej sprawowanej przez 
ks. Jerzego Musiałka w koście-
le Najświętszego Serca Pana Je-
zusa i po pobłogosławieniu ro-
werów wyjechali w trasę” – mó-
wi z dumą Marian Kowalczyk z 
Parafialnego Klubu HDK. To klub 
jest organizatorem licznych ak-
cji krwiodawstwa, a także zapra-
sza do wspólnego wypoczywania 
wszystkich krwiodawców z gmi-
ny Kęty. Tak jak rok temu, tego-
roczny rajd swoim patronatem 
objął przewodniczący Rady Miej-
skiej Józef Skudlarski. 

Przez Witkowice i Malec 
uczestnicy rajdu dojechali do No-
wej Wsi. Tam czekały gorąca gro-
chówka, loteria fantowa, a tak-
że emocjonujący mecz piłkarski 
krwiodawców z drużyną z miej-
skich wodociągów. Znakomita 
postawa bramkarza – ks. Musiał-
ka – pozwoliła krwiodawcom ulec 
tylko jedną bramką, co przy bar-
dzo dobrej grze przeciwników 
nie było łatwe. „Wrażeń było spo-
ro, a najważniejsze, że także przy 
wspólnej zabawie i rekreacji po-
czuliśmy, że chodzi nam o to sa-
mo: o dobro drugiego człowieka” 
– przyznają krwiodawcy.    MB

Niepogoda nie popsuła dobrego 
nastroju…

12 pucharów, 46 kompletów medali 
w konkurencjach sportowych 
i 28 w rekreacyjnych odebrali 
uczestnicy XIV Spartakiady Osób 
Niepełnosprawnych, która odbyła 
się 17 września w Wiśle.

Organizatorzy spartakiady – 
cieszyńskie Stowarzyszenie Re-
habilitacji, Kultury Fizycznej, Tu-
rystyki i Integracji Osób Niepeł-
nosprawnych – śmieją się, że 
wytrącili argumenty wierzącym 
w pechową trzynastkę. Przez 
13 lat zawodom towarzyszyła 
słoneczna pogoda. W tym roku 
po raz pierwszy padał deszcz – 
niemal nieustannie. Pogoda jed-
nak nie miała większego wpły-
wu na zawodników. Z 386 zgło-
szonych, na wiślański stadion 
„Startu” przyjechało 359!

„Dla prawdziwego spor-
towca  pogoda nie może mieć 
znaczenia. Stawili się prawie 
wszyscy i dlatego mogliśmy ro-
zegrać wszystkie zaplanowa-
ne konkurencje” – mówi Kry-
styna Stefańska-Gnida, prezes 
stowarzyszenia.

Wystrzał armatni, dźwięk 
trombity i wypuszczenie go-
łębi rozpoczęły wiślańską im-
prezę. Kibice wytrwale dopin-
gowali, a na wszystkich czekał 
poczęstunek. Nie obyło się bez 
tradycyjnej loterii fantowej, 
ale największe emocje towa-
rzyszyły występom sportow-
ców walczących o puchary. 

Przygotowano aż 12 tych 
najcenniejszych dla sportowca 
trofeów. W każdej konkurencji 
wręczano też medale i nagro-
dy rzeczowe. Niepełnosprawni 
sportowcy najpierw startowali, 
a później wszyscy obserwowa-
li najpiękniejsze chwile, kiedy 
wzajemnie sobie pomagali, by 
wejść na podium i razem cieszyć 
się z sukcesów. Wiele ekip przy-
jeżdża na spartakiadę od począt-
ku, a każdy, kto przyjedzie choć 
raz, przyjeżdża ponownie. 

Ponad 20 osób liczyła eki-
pa cieszyńskiego oddziału Pol-
skiego Związku Głuchych. „Od 
stycznia nasi zawodnicy inten-

sywnie trenowali, na-
stawiali się psychicznie. 
Chętnych było znacz-
nie więcej niż przed ro-
kiem! – mówią Ewa Pin-
kas i Aneta Ogierman, 
które przyjechały z za-
wodnikami PZG.

Od 4 lat przyjeżdżają na 
spartakiady sportowcy ze szko-
ły dla dzieci niewidzących w 
Rabce. „Trudy ich nie zrażają – 
mówią opiekunowie dzieci. – 
Najlepsi otrzymują medale, a 
dla wszystkich nagrodą jest at-
mosfera radości i spotkania z 
nowymi kolegami”.

Na szyi Małgosi 
Wróbel dwa medale – 
za skok w dal i bieg na 
100 metrów. W sparta-
kiadzie bierze udział po 
raz drugi. „Super! Bar-
dzo mi się podoba!” – 

woła, podskakując. A jej opie-
kunka Ewa Kubiak z Warszta-
tów Terapii Zajęciowej w Rybni-
ku dodaje: „Zawody to dla nich 
radość – kiedy zdobywa się me-
dale, żaden deszcz nie prze-
szkadza!”.

Za rok spotkają się na jubi-
leuszowej, XV spartakiadzie.

URSZULA ROGÓLSKA

Pod patronatem „Gościa”

Puchary radości

Wszyscy 
cierpliwie 
czekali 
na swój start 
w strugach 
deszczu
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ZDOBYWCY PUCHARÓW 
XIV SPARTAKIADY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Najlepsza drużyna:
1. „Feniks” Cieszyn
2. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice
3.  Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji 

Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
  Najliczniejsza drużyna
1.  Stowarzyszenie Rehabilitacji, Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji 

osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
2.  „Feniks” Cieszyn
3. Dom Pomocy Społecznej Strumień
  Najlepsza zawodniczka: Barbara Duda – „Feniks” Cieszyn
  Najlepszy zawodnik: Aleksander Korzec z Polskiego Związku 

Głuchych, koło w Cieszynie, i Dawid Bielecki z Wodzisławia Śląskiego
  Najmłodsi uczestnicy: Daria Cieciura i Andrzej Dyksy 

ze Strumienia
  Najstarszy zawodnik: Alojzy Hanzel z Zakładu Opiekuńczo- 

-Leczniczego Sióstr Boromeuszek z Cieszyna





Kończyce – wielkie są nie tylko z nazwy. 
Wszystkich dzielnic składających się na tę 
rozległą terytorialnie parafię jest aż 17. 
Wielka jest też tradycja wiary,  
przywoływana przy okazji świętowanego 
w tym roku – 1 października 
– jubileuszu 700-lecia parafii.

Skalę rozległości obowiązków tutej-
szego duszpasterza ilustruje też krótka 
statystyka parafialnych obiektów: dwa 
cmentarze, trzy kościoły – a w nich sze-
reg zabytków wymagających szczegól-
nej troski. W ciągu siedmiu wieków ze-
brało się ich niemało.

Najwięcej skarbów przeszłości spot-
kać można w pięknym drewnianym koś-
ciele parafialnym. Obecny kościół zo-
stał wzniesiony dzięki staraniom i oso-
bistej fundacji kończyckiego proboszcza 
i zarazem tutaj urodzonego ks. Szymo-
na Świeżego. Rok poświęcenia świątyni 
– dokonanego 30 września1777 r. – za-
notowany został na dziękczynnym epita-
fium umieszczonym wewnątrz świątyni, 
gdzie także wdzięczni parafianie złożyli 
po śmierci doczesne szczątki ks. Świeże-
go. W szacownej świątyni zachowało się 
szereg elementów jeszcze z poprzednie-
go kościoła, m.in. pochodzące z 1700 r. 
zabytkowe figury: Chrystusa zmartwych-
wstałego, Chrystusa złożonego do grobu 
czy kielich mszalny. Najstarszy kościelny 
dzwon pochodzi z 1489 r. 

Dzięki staraniom ks. Świeżego 
przy zamku właścicieli Kończyc sta-

nęła też w 1767 r. murowana kaplica 
pw. Opatrzności Bożej, z którą związa-
ny był żywy w XVII i XVIII w. ruch piel-
grzymkowy. Po wojnie niszczejącą ka-
plicę władze zabroniły remontować. 
„Dopiero kilka lat temu oddano ją na 
własność parafii i obecnie przywraca-
my ją do dawnej świetności, a starania 
te wsparł też hrabia Ferdynand Thun, 
wnuk ostatniej właścicielki majątku w 
Kończycach Wielkich – hrabiny Gabrie-
li Thun-Hohenstein, znanej ze swej po-
bożności i charytatywnych inicjatyw” – 
dodaje ks. Wieliczka. Tu odbywają się 
od maja do października Msze św. nie-
dzielne i nabożeństwa fatimskie – o ry-
chłą beatyfikację Jana Pawła II. W ostat-
nim czasie nawiedzają ją też pielgrzy-
mi wędrujący tędy na Jasną Górę z Za-
olzia i Cieszyna.

Odległa od parafialnego kościoła o 
3,5 km kaplica na Rudniku – pw. Imie-
nia NMP – wzniesiona w 1908 r. i utrzy-
mywana przez zamieszkujące ten rejon 
parafii ok. 400 osób, jest kolejnym nie-
zwykłym dowodem przywiązania do 
Kościoła i Maryi.

„Cieszą duszpasterza wszystkie pa-
rafialne grupy modlitewne – przyznaje 
ks. Wieliczka. – I to, że tylu parafian gro-
madzi się w środy na nowennie do MB 
Nieustającej Pomocy oraz przystępuje 
do sakramentów w pierwsze piątki”. O 
bieżącym życiu parafii informuje dwuty-
godnik „Anioł Kończycki”, a bogatą pa-
rafialną przeszłość ukazała ilustrowana 
jubileuszowa publikacja. 

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

KS. ANDRZEJ 
WIELICZKA

urodził się 21 września w 
Strumieniu. Święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1989 r. Był 
wikariuszem w Mikuszowicach 
Krak. i Czańcu. Od 2003 r. 
– proboszcz w Kończycach 
Wielkich.

PANORAMA PARAFII 
Pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich

Wiara przetrwała wieki...

ZDANIEM PROBOSZCZA
O bogatej tradycji wiary, prężności tej parafii i po-
bożności parafian świadczyć może choćby to, że 
są tu aż trzy domy Boże. Nie brak tu ludzi szczerze 
oddanych Kościołowi, składających na co dzień 
ogromnie budujące świadectwo wiary, codzien-
nym uczestnictwem we Mszy świętej potwierdza-
jących, jak bardzo potrzebują Eucharystii. Dzięki 
ofiarnej pomocy parafian i życzliwych nam funda-
torów staramy się otoczyć należytą opieką para-
fialne zabytki. Przed jubileuszem odnowiony zo-
stał ołtarz główny, a w oknach drewnianej świąty-
ni pojawiły się nowe witraże, przedstawiające pa-
tronów, m.in. kanonizowanych przez Jana Pawła II 
rodaków św. Melchiora Grodzieckiego i św. Jana 
Sarkandra. Darem jubileuszowym jest nowy wi-
traż, przedstawiający Jana Pawła II z monstrancją 
w rękach. W ramach duchowych przygotowań do 
jubileuszu staraliśmy się też odpowiedzieć na we-
zwanie, jakie skierował do nas Ojciec Święty, ogła-
szając Rok Eucharystii. Wprowadzona w czwartki 
Godzina Święta gromadzi licznych parafian na ado- 
racji Najświętszego Sakramentu. Adoracja pro-
wadzona jest też w każdą pierwszą niedzielę po 
Mszy świętej. Trwa peregrynacja obrazu Pana 
Jezusa Miłosiernego w rodzinach kończyckiej pa-
rafii. Całość zwieńczą misje święte, pogłębiające 
naszą cześć dla Eucharystii.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne: 7.30, 9.30 (Rudnik), 11.00, 17.00 

oraz od maja do października: 18.00 (kaplica Opatrzności 
Bożej)  

bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor oddziału,  
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
asystent kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatr
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Zamkowa kaplica 

Opatrzności Bożej;
kaplica Imienia NMP 

 w Rudniku; 
zabytkowy kościół 

w Kończycach Wielkich
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