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redaktor wydania

Za tydzień – kanonizacja abpa Bilczewskiego

Święty z Wilamowic
W Wilamowicach, w parafialnej 
świątyni pw. Trójcy Przenajświętszej, 
trwa duchowe przygotowanie
do wielkiego i radosnego
dla całej diecezji wydarzenia. 

W najbliższą niedzielę 23 
października, podczas uroczy-
stej liturgii na Placu św. Piotra 
w Watykanie, Ojciec Święty Be-
nedykt XVI wpisze do katalogu 
świętych Kościoła powszechne-
go naszego rodaka z Wilamo-
wic – arcybiskupa Józefa Bil-
czewskiego, metropolitę lwow-
skiego obrządku łacińskiego. 
Dokona tego na zakończenie 
obchodów Roku Eucharystii i 
prac Zgromadzenia Zwyczajne-
go Synodu Biskupów, odbywa-
jącego się pod hasłem „Eucha-
rystia źródłem i szczytem życia 
i misji Kościoła”. Data tej kano-
nizacji nie jest przypadkowa i 
podkreśla szczególny związek 
jego posługi kapłańskiej z Eu-
charystią. 

Dlatego też w ciągu całego 
roku w Wilamowicach przy róż-

nych okazjach przywoływane 
było nauczanie abpa Bilczew-
skiego na temat Euchary-
stii. Od początku paździer-
nika wiąże się z nim pa-
rafialna modlitwa ró-
żańcowa. Na 13 paź-
dziernika zaplano-
wana została proce-
sja z obrazem abpa 
Bilczewskiego, w któ-
rej pod przewodni-
ctwem o. Bogdana Wa-
liczka, paulina, przeora z 
Jasnej Góry, wierni przej-
dą ulicami Wilamowic, po-
dobnie jak w 2001 r. tuż po 
beatyfikacji. Około 300 osób 
liczyć będzie autokarowo-samo-
chodowa pielgrzymka wyrusza-
jąca z Wilamowic do Rzymu na 
kanonizację. Już po kanonizacji 
przewidziane jest też powitanie 
relikwii Świętego, których prze-
kazanie zapowiedział kard. Ma-
rian Jaworski ze Lwowa.

„Decyzję kanonizacji pod-
czas konsystorza 24 lutego 
2005 r. ogłosił Ojciec Święty Jan 
Paweł II. Wcześniej, 26 czerwca 
2001 r. we Lwowie, dokonał be-

atyfikacji. Dla-
tego dzięku-
jąc Bogu za 
dar święto-
ści arcybisku-
pa Bilczew-
skiego, chce-
my też wy-
razić naszą 
wdzięczność dla sługi Boże-
go Jana Pawła II” – mówi ks. 
prał. Michał Boguta, proboszcz 
i dziekan wilamowicki.  TM

Pr z e ż y w a m y  t e n 
Papieski Dzień po 

raz pierwszy bez Ojca 
Świętego Jana Pawła II – 
za to dokładnie w roczni-
cę dnia, kiedy wybrano go 
na Stolicę Piotrową. Choć 
spogląda na nas już z ok-
na domu Ojca – czujemy, 
że jest blisko nas. My też 
możemy być blisko nie-
go. Wiemy przecież, jak 
bardzo cieszył się z tego 
żywego pomnika – dzieła 
wspierania edukacji mło-
dych przez ofiary składa-
ne w Dniu Papieskim. 

ZA TYDZIEŃ
  przedstawimy nauczycie-

li – LAUREATÓW NAGRODY
IM. ŚW. MELCHIORA GRODZIE-
CKIEGO

  ZAPRASZAMY do parafii Świę-
tych Apostołów Szymona
 i Judy Tadeusza w Nidku

nych okazjach przywoływane 
było nauczanie abpa Bilczew-
skiego na temat Euchary-
stii. Od początku paździer-
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Wsobotę 8 października ponad 50 
twórców z naszej diecezji, pod prze-

wodnictwem diecezjalnego duszpasterza 
ks. Eugeniusza Burzyka, wzięło udział w 
23. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Środowisk 
Twórczych na Jasną Górę. Oprócz włas-
nych intencji twórcy polecali Bogu spra-
wę beatyfikacji sługi Bożego Jana Pawła 
II. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej włączyło się w 
organizację pielgrzymki, m.in. poprzez przy-
gotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej 
na jasnogórskich wałach. „Rozważania te 
były wprowadzeniem do refleksji nad związ-
kami wiary i kultury. Staraliśmy się pomóc 

pielgrzymom odnaleźć w 
tajemnicy Męki Pańskiej 
wskazania przydatne dla 
ich życiowych i artystycz-
nych poszukiwań” – po-
wiedział ks. Burzyk. 

ARTYŚCI ZAWIERZYLI PANI JASNOGÓRSKIEJ SPRAWY KULTURY
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wraz z twórcami 
prowadził
ks. Eugeniusz 
Burzyk

Obraz
abpa 

Bilczewskiego
w jego kaplicy 

w wilamowickim 
kościele 

parafialnym
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Nowy rok akademicki

BIELSKO-BIAŁA. Duszpa-
sterstwo Akademickie – wraz 
ze swym duszpasterzem ks. 
Wiesławem Greniem – ser-
decznie zaprasza wszyst-
kich nauczycieli aka-
demickich, studen-
tów i pracowników 
bielskich wyższych 
uczelni na uroczystą 
inaugurację nowe-
go roku akademickie-
go, która odbędzie się w 
najbliższą niedzielę 23 paździer-
nika o godz. 20.00 w katedrze 
pw. św. Mikołaja. Eucharystii, 
sprawowanej w intencji całorocz-
nej pracy akademickiej i dzia-
łalności Ośrodka Duszpasterstwa 
Akademickiego, przewodniczyć 
będzie biskup Janusz Zimniak. 
„Przy okazji inauguracyjnej mod-
litwy serdecznie zapraszam też 
wszystkich studentów do włącze-

nia się w codzienną działalność 
DA” – zachęca ks. Greń. Oprócz 

akademickich Mszy św. nie-
dzielnych, zawsze o godz. 
20.00 w katedrze studen-

ci gromadzą się też na 
Mszach św. w kapli-
cy Instytutu św. Jana 
Kantego – w ponie-
działki, środy i piąt-
ki o godz. 14.45. We 

wtorki, środy i czwart-
ki od 19.00 odbywają się 

tematyczne spotkania w ośrodku 
DA przy ul. Schodowej 3, gdzie 
czynna jest herbaciarnia, działa-
ją m.in. grupy komputerowa, pla-
styczna, turystyczna. We wtor-
ki od 18.00 przewidziana jest 
możliwość indywidualnej rozmo-
wy z duszpasterzem, a od 20.30 
w katedrze – wspólna mod-
litwa i adoracja Najświętszego 
Sakramentu. 

Akademickiej modlitwie przewodniczyć będzie biskup Janusz Zimniak
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Znaki nadziei
CARITAS. W najbliższy wto-
rek 18 października o 16.00 w 
kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bielsku-Białej od-
będzie się diecezjalne spotka-
nie parafialnych zespołów chary-
tatywnych. Modlitwie przewod-
niczyć będzie biskup Tadeusz 
Rakoczy. W liście z okazji 15-le-
cia działalności Caritas w Polsce 
Ksiądz Biskup podkreślił: „W na-
szej diecezji praktyczne realizo-
wanie nauki Jezusa Chrystusa o 
miłosierdziu wobec ludzi ubo-
gich Caritas realizuje przede 
wszystkim w oparciu o istniejące 
prawie we wszystkich parafiach 
parafialne zespoły charytatywne” 
i zaapelował: „Bądźmy nadal zna-
kami nadziei dla bliźnich będą-
cych w potrzebie”. 

Pomoc „Bogny”
W NUMERZE 40. GN w tek-
ście „Twarze i głosy dla cho-
rych” podaliśmy informację, 
z której wynika, że cieszyń-
ski kalendarz, z którego do-
chód zostanie przeznaczony 
na działalność Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty, współfi-
nansowała firma „Lana”. Firma 
ta jednak nie wspomagała wy-
dawnictwa finansowo, a rze-
czowo, użyczając kalendarzo-
wym modelkom swoich dzie-
wiarskich wyrobów na po-
trzeby sesji fotograficznych. 
Wyjaśniamy także, że „Lana” 
to stara nazwa firmy, funk-
cjonująca w obiegowej opinii. 
Od niedawna nosi ona nazwę 
„Bogna”. Za nieścisłość prze-
praszamy.

Przyjedźcie zaśpiewać!
KĘTY. Do 20 października ze-
społy dziecięce i młodzieżo-
we śpiewające piosenki religij-
ne mogą zgłaszać swój udział 
w VIII Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Religijnej „Psallite Deo”, 
który odbędzie się 19 listopa-
da w Domu Kultury w Kętach. 
Wykonawcy będą oceniani w 
trzech kategoriach wiekowych: 
dzieci młodsze – szkoła pod-
stawowa, dzieci starsze – gim-
nazjum i młodzież – od lice-
um wzwyż. Zgłoszenia zawie-
rające: nagranie (CD lub kase-
ta) z dwoma piosenkami, teks-

ty piosenek z podaniem auto-
ra słów i muzyki, informacje 
o wykonawcy (nazwa zespo-
łu, skład, instrumentarium, ka-
tegoria, adres i telefon kon-
taktowy), należy przesłać na 
adres: Dom Kultury, ul. Żwirki 
i Wigury 2a, 32-650 Kęty, z do-
piskiem: „Psallite Deo”. Bliższe 
informacje o imprezie moż-
na uzyskać w Domu Kultury, 
Dział Programowo-Animacyjny 
DK; tel. (33) 844 86 70; 844 
86 77 (Magdalena Wójcik), faks 
(33) 845 27 10; e-mail: dzial.
imprez@dk-kety.com.pl

Zdążyć z prawdą
BIELSKO-BIAŁA, CIESZYN. 
„Hospicjum to też życie. Zdążyć 
z prawdą” – to hasło tegorocz-
nej kampanii na rzecz hospi-
cjów. Jednym z 
jej elementów 
był I Światowy 
Dzień Hospicjów 
i koncerty „Głosy 
dla hospicjów” – 
8 października. 
Druga inicjatywa 
to publiczne deba-
ty, na które zapro-
szeni będą przed-
stawiciele środo-
wisk lekarskich, 
władz, personel 
hospicjów, wolontariusze oraz 
wszyscy zainteresowani. Główny 
temat spotkań brzmi: Jak roz-
mawiać o nieuleczalnej choro-
bie? Jak mówić prawdę bliskiej 
osobie, że jest ciężko chora? Co 
powinien mówić pacjentowi le-

karz? Jak zachować się wobec 
chorego na nowotwór sąsiada, 
znajomego? W Bielsku-Białej de-
bata odbędzie się 23 październi-

ka o 16.30 w salwato-
riańskim kościele pw. 
NMP Królowej Polski. 
Poprowadzą ją dr 
Jadwiga Pyszkowska 
– wojewódzki kon-
sultant w dziedzi-
nie medycyny pa-
liatywnej oraz lek. 
med. Anna Byrczek 
– szefowa biel -
skiego Hospicjum 
św. Kamila. Z ko-
lei cieszyńskie Sto-

warzyszenie Przyjaciół Cho-
rych – Hospicjum im. Łu-
kasza Ewangelisty wraz ze 
Starostwem Powiatowym przy-
gotowuje debatę 27 paździer-
nika o 11.00 w sali sesyjnej sta-
rostwa, przy ul. Bobreckiej 29.

Dla studentów w Cieszynie
CIESZYN. Tu inauguracja  no-
wego roku akademickiego zapla-
nowana została na poniedziałek 
17 października o godz. 19.30 
i odbędzie się w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny, dokąd ca-

łą wspólnotę studentów i wy-
kładowców zaprasza o. Ludwik 
Bujok OFM, który od tego roku 
rozpoczyna w Cieszynie swoją 
pracę duszpasterza akademickie-
go – jako następca ks. Grzegorza 
Gruszeckiego, dotychczas spra-
wującego tę funkcję. Zmiana wią-
że się z objęciem przez ojców 
franciszkanów opieką duszpaster-
ską kościoła pw. Świętego Krzyża 
– cieszyńskiego kościoła akade-
mickiego. 

Bielskim Hospicjum
św. Kamila kieruje
lek. med. Anna Byrczek
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KIK w Bielsku-Białej zapra-
sza na XXI Tydzień kultury 
Chrześcijańskiej, zorganizo-
wany pod patronatem biskupa 
Tadeusza Rakoczego.

W tym roku cykl 
nabożeństw, kon-
c e r t ó w,  w y s t a w 
i spotkań rozpo-
cznie się w Dniu 
Papieskim, a słu-
dze Bożemu Janowi Pawłowi 
II dedykowana została więk-
szość imprez wypełniają-
cych program Tygodnia. 
„Staramy się, by obejmowa-
ły one nie tylko Bielsko-Białą, 
ale i Czechowice-Dziedzice, 
a do udziału zapraszamy ser-
decznie zarówno mieszkań-
ców tych miast, jak i innych 
miejscowości. Będziemy mo-
gli razem powrócić do prze-
słania, które, poprzez swo-
je życie i papieską posługę, 
zostawił nam Ojciec Święty 
Jan Paweł II” – mówi Elżbieta 
Kralczyńska, prezes KIK-u.

PROGRAM  
XXI TYGODNIA KULTURY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 
16 PAŹDZIERNIKA – NIEDZIELA – 
DZIEŃ PAPIESKI
 Kościół św. Maksymiliana 
Kolbego – godz. 12.00 – inau-
guracja XXI TKCh – Mszy św. 
przewodniczyć będzie biskup 
Tadeusz Rakoczy, a zaśpiewa 
Bielski Chór Kameralny
 Książnica Beskidzka, ul. 
J. Słowackiego 17a – godz. 
16.00 – otwarcie wystawy foto-
grafii Stanisława Markowskiego 
„OJCZYZNA MOJA – OJCIEC ŚWIĘTY 
JAN PAWEŁ II W CZASIE BÓLU I NA-
DZIEI”
 Kościół Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela w Czechowicach 
Południowych – godz. 16.00 
– koncert polskiej muzyki re-
ligijnej „KRÓLOWA NIEBIOS” – 
Zespół im. Telemanna i Anna 
Pierścińska (sopran)
 Krypta kościoła Najświę- 
tszego Serca Pana Jezusa – 
godz. 18.00 – wykład s. Ade-
lajdy Sielepin (PAT) – WIARA MIA-
RĄ OBOWIĄZKU W ŻYCIU ŚW. JADWIGI 
KRÓLOWEJ I JANA PAWŁA II

17 PAŹDZIERNIKA – PONIEDZIAŁEK
 OW Augustana, pl. ks. M. 
Lutra 3 – godz. 16.30 – wer-
nisaż wystawy fotograficznej 
Heleny Gajdacz „Pamiętaj o 

swoim Stwórcy” i 
prezentacja wierszy 
bpa Pawła Anweilera  
„Błogosław duszo 
moja Pana”
 Katedra św. Mi- 
kołaja – godz. 19.10 

– „CZERPAĆ ZE ŹRÓDEŁ” – arty-
ści Teatru Polskiego: – Tomasz 
Drabek, Krzysztof Maciejowski, 
Rafał Sawicki 
18 PAŹDZIERNIKA – WTOREK
 Książnica Beskidzka, ul. J. Sło- 
wackiego 17a – 16.30 – prof. 
dr hab. Krzysztof Ożóg: „JANA 
PAWŁA II KLUCZE DO HISTORII 
POLSKI”
19 PAŹDZIERNIKA – ŚRODA
 Instytut Teologiczny im. św. 
Jana Kantego, ul. Żeromskiego 
5 – godz. 16.30 – Jolanta 
Pasierbek: „MOTYW MARYJ- 
NY W TWÓRCZOŚCI KS. JANA 
TWARDOWSKIEGO” i studenci 
AT-H: „Matka Boska w muzy-
ce i poezji” 
20 PAŹDZIERNIKA – CZWARTEK
 Katedra św. Mikołaja – 
godz. 19.10 – KONCERT GALOWY 
„Królowa Niebios” – Zespół im. 
Telemanna i Anna Pierścińska 
(sopran)
21 PAŹDZIERNIKA – PIĄTEK
 Dom katechetyczny para-
fii Opatrzności Bożej – godz. 
16.30 – o. dr Józef Puciłowski 
OP: „HISTORIA CELEBRACJI EUCHA- 
RYSTII”
22 PAŹDZIERNIKA – SOBOTA
 MDK, ul. 1 Maja 12 – godz. 
10.00 – koncert laureatów kon-
kursu recytatorskiego „Chrze- 
ścijańskie korzenie literatury 
polskiej”
 Kościół ewangelicki Zba- 
wiciela – godz. 17.00 – koncert 
chóru ewangelickiego z Bielska 
i Wolfsburger Frauerchor z 
Wolfsburga
23 PAŹDZIERNIKA – NIEDZIELA
 Katedra św. Mikołaja – 
godz. 12.30 – zakończenie XXI 
TKCh – Mszy św. przewodniczy 
bp Albin Małysiak. Śpiewają 
chór „Zew” i chór parafii w 
Kozach.  

Poświęcenie kościoła w Pewli Małej

Odbudowany 
po pożarze

W czwartek 29 września biskup 
Tadeusz Rakoczy poświęcił kościół 
w Pewli Małej, odbudowany 
przez parafian po pożarze. 
Uroczystość odbyła się 
we wspomnienie św. Michała 
Archanioła, gdyż pewelską parafię 
prowadzą księża michalici. 

Po pożarze, który wybuchł 
w nocy z 18 na 19 grudnia 2002 
roku, ze świątyni konsekrowa-
nej w 1908 r. pozostały jedynie 
osmalone mury, które na doda-
tek w znacznej części przemar-
zły w czasie pierwszej zimy. 
Prace przy odbudowie rozpo-
częły się wiosną 2003 r. W cią-
gu niespełna trzech lat świąty-
nię nie tylko odbudowano, ale 
też znacznie powiększono, do-
budowując nawy boczne oraz 
nowe prezbiterium i zakrystię. 
W nowych wnętrzach znala-
zło się wiele starannie odre-
staurowanego wyposażenia ze 
starego kościoła, uratowanego 
przed ogniem przez duszpaste-
rzy, wiernych i strażaków.

Zwieńczeniem dotychczas 
wykonanych prac była uroczy-
stość poświęcenia odbudowa-
nej świątyni. Odbyła się ona 
podczas Mszy św., w której 

trakcie biskup 
Tadeusz Rako-
czy udzielił sa-
kramentu bierz-
mowania mło-
dzieży tej para-
fii. Eucharystię, 
będącą również  
dziękczynieniem Bogu za wy-
niesienie na ołtarze założycie-
la Zgromadzenia Świętego Mi-
chała Archanioła, bł. Bronisła-
wa Markiewicza, koncelebro-
wało blisko trzydziestu kapła-
nów z parafii  wspomagających 
dzieło odbudowy oraz przed-
stawiciele władz tego zgroma-
dzenia. 

„Przez dzisiejsze poświę-
cenie podnosimy do Boga tę 
świętą budowlę, która na za-
wsze pozostanie świadectwem 
wiary, pracy i ofiary mieszkają-
cych tu ludzi” – powiedział bi-
skup Tadeusz Rakoczy, wyraża-
jąc swą wdzięczność i uznanie 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do tak szybkiej odbudowy 
pewelskiej świątyni. Wyrazy 
podziękowania za ogrom wy-
konanych prac przekazał pa-
rafianom z Pewli oraz ich pro-
boszczowi, ks. Antoniemu Tyń-
cowi CSMA, także radca gene-
ralny michalitów ks. Edward 
Data CSMA.  AK

KIK proponuje

Wokół Jana Pawła II

Trudno 
uwierzyć, 

że tak 
niedawno 

były tu tylko 
wypalone 

mury...
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Wielu parafiach na-
szej diecezji – 
tam, gdzie tej tra-
dycji jeszcze nie 

znano – podjęte zostały para-
fialne adoracje Najświętszego 
Sakramentu w pierwsze niedzie-
le miesiąca. To o tę modlitwę 
apelował żarliwie wielki czciciel 
Eucharystii abp Józef Bilczewski, 
rodak z Wilamowic. Wyniesiony 
niedawno na ołtarze przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II, 
właśnie podczas uroczystości 
zakończenia Roku Eucharystii 
będzie kanonizowany. 

Adorację podejmowały całe 
środowiska, wspólnoty, ale nie 
zamykały się też drzwi kaplic i 
kościołów, gdzie wierni indywi-
dualnie adorowali Pana Jezusa. 
Prezentowaliśmy już na naszych 
łamach kaplice stałej adoracji 
Najświętszego Sakramentu z te-
renu diecezji – z Bielska-Bia-
łej, Kęt, Żywca, Cieszyna. Tam 
tradycja eucharystycznej modli-
twy rozwija się nieraz od wielu 
lat. Na zakończenie Roku Eucha-
rystii chcemy zaprosić do naj-
młodszej takiej kaplicy – w koś-
ciele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Kętach.

Kaplica fatimska

Tak o niej mówią, bo też za-
prasza w niej do modlitwy właś-
nie Matka Boża Fatimska. Tu 
znajdują się relikwie bł. Hia-

cynty i bł. Franciszka – 
dzieci z Fatimy – oraz 
cząstka drzewa, w któ-
rego konarach objawi-
ła się Maryja. Od kwiet-
nia 2004 r. jest to kapli-
ca stałej modlitwy eu-
charystycznej. Adora-
cja trwa codziennie od 
godz. 8.00 do 18.00, a w nie-
dzielę – po ostatniej Mszy św. – 
od 14.00 do nieszporów.

Tutaj adorację podejmują 
wspólnie i prywatnie osoby na-
leżące do różnych grup para-
fialnych. Tu gromadzi się Arcy-
bractwo Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
czy róże różańcowe. Jest też 
Bractwo Miłosierdzia, które bez 
specjalnych zapisów czy struk-
tur organizacyjnych łączy za-
wsze o piętnastej ludzi odma-
wiających przed Najświętszym 
Sakramentem Koronkę do Bo-
żego Miłosierdzia.

W pierwszą niedzie-
lę każdego miesiąca od-
bywa się też wspólna 
adoracja Najświętsze-
go Sakramentu. W każ-
dy 3. piątek – nowen-
na do Miłosierdzia Bo-
żego. W pierwsze nie-
dziele swoje adoracje 

podejmują róże różańcowe. 
Drugi rok istnienia kapli-

cy przynosi obserwacje coraz 
większej modlitewnej gorliwo-
ści. W Roku Eucharystii często 
się tu do niej zachęca. Przez 
cały rok w kazaniach, ogłosze-
niach, na łamach parafialnego 
miesięcznika „Głos Serca” dusz-
pasterze ponawiali zaproszenie 
do nawiedzania kaplicy stałej 
adoracji, częstego uczestnictwa 
we Mszy świętej. 

Wrześniowe homilie nie-
dzielne poświęcone były Eu-
charystii, a podsumowaniem 
tych rozważań będzie zapla-

W Roku Eucharystii wielu z nas lepiej doceniło skarb eucharystycznej modlitwy…

Dar największy

W kaplicy 
fatimskiej 
w Kętach 
trwa modlitwa 
i starszych, 
i młodych 
– bo tu czeka 
Pan Jezus…

Dobiegający końca 
Rok Eucharystii 

przyniósł wielorakie 
owoce. W tym roku 

Eucharystia była szczególnie 
częstym tematem kazań, 

rekolekcji, naukowych 
wystąpień oraz inspiracją 
duszpasterskich inicjatyw. 

Był to nade wszystko 
czasmodlitwy...

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Sonda

MOC MODLITWY
MARIA JARZYNA,  
ZELATORKA ARCYBRACTWA  
STRAŻY HONOROWEJ NSPJ  

W KĘTACH.
Do kaplicy fa-
timskiej przy-
chodzimy co-
dziennie. Ra- 
no jesteśmy 

na Mszy św. o 7.30, po-
tem mamy wspólną ado- 
rację, odmawiamy lita-
nie, Różaniec, śpiewa-
my pieśni. W pierwszy 
czwartek miesiąca pro-
wadzimy też adorację po 
południu – modlimy się 
o powołania kapłańskie i 
za wszystkich kapłanów. 
Bardzo cieszymy się, że 
mamy tę kaplicę i mo-
żemy tu o każdej porze 
przyjść, pomodlić się. W 
poniedziałki i czwartki 
członkowie Arcybractwa 
czuwają też indywidu-
alnie. Wtedy widzimy, 
ilu tu przychodzi, i star-
szych, i dzieci, na chwi-
lę cichej modlitwy. Dużo 
jest młodzieży.

ALEKSANDER WOŁOSZYN  
Z KĘT

Należę do Stra- 
ży Honorowej 
Najświętszego 
Serca Pana Je- 
zusa. Adoru- 
jemy Pana Jezu- 

sa w tej fatimskiej kapli-
cy codziennie. Modlimy 
się i czujemy łaski, jaki-
mi nas obdarza. To jest 
wielka moc modlitwy. 
Mam przekonanie, że 
wszystkie łaski, o które 
prosiłem, były mi dane. 
Ta modlitwa ugruntowa-
ła moją wiarę. W mar-
cu zmarła mi żona. Jej 
śmierć nie osłabiła mojej 
wiary. Modliłem się o to. 
Modliłem się też wcześ-
niej, ale inaczej, a teraz 
odczuwam szczególną 
potrzebę tej modlitwy 
eucharystycznej. Czuję 
wielką radość i odnajdu-
ję w niej jakieś swoje po-
wołanie. 



nowany od 16 do 23 paździer-
nika Tydzień Eucharystyczny. 
„Codziennie będziemy spoty-
kać się o 17.30. Każdego dnia 
adresatem rozważań będą inne 
stany: rodziny, młodzież, dzie-
ci, pracownicy służby zdrowia, 
nauczyciele – we wspomnie-
nie patrona św. Jana Kante-
go, czy parafialne grupy apo-
stolskie. W niedzielę od 14.00 
rozpocznie się adoracja ro-
dzin w kościele, a wieczorem 
modlitewne czuwanie eucha-
rystyczne zakończy się Ape-
lem Jasnogórskim” – zaprasza 
ks. kan. Musiałek i przypomi-
na: „Chodzi o to, by jeszcze le-
piej poznać i zrozumieć war-
tość Eucharystii, o której Oj-
ciec Święty Jan Paweł II po-
wiedział: »Kościół otrzymał Eu-
charystię od Chrystusa, swoje-
go Pana, nie jako jeden z wie-
lu cennych darów, ale jako dar 
największy...«”. 

Dar dla każdego?

Wystarczy chwila obserwa-
cji, żeby pozbyć się wątpliwo-
ści. Tu bez przerwy otwierają 
się drzwi, a w nich pojawia się 
i młodzież, i starsi, wracający z 
pracy, uczniowie przed lekcjami 
i po lekcjach… Wstępują do koś-
cioła, by się pomodlić. „Jestem 
wdzięczny za to, że mogę się tu 
spotykać z Panem Jezusem. To 
wspaniałe, że można tak mod-
lić się, tak blisko... W swoim ży-
ciu kilka razy uniknąłem śmier-
ci i mam Mu za co dziękować” – 
zwierza się starszy pan.

Joasia jest uczennicą liceum. 
„Przyszłam tu dzisiaj, żeby po-
modlić się w intencji, której nie 
mogę zdradzić – uśmiecha się 
przepraszająco. – Przychodzę 
tu zawsze, kiedy czuję potrze-
bę, czyli praktycznie codzien-
nie. Także po to, żeby Pan Bóg 
mnie napełnił sobą. Od sierp-

nia, od czasu ostatnich Dni Mło-
dzieży, przychodzę jeszcze częś-
ciej…Bo Pan Bóg może zdziałać 
tak wiele dobrego”. 

Pani Maria przychodzi tu pra-
wie codziennie, choć nie jest 
wcale z tej parafii. „Odwiedzam 
tu córkę i zawsze korzystam z tej 
okazji, kiedy jestem u niej” – tłu-
maczy. „Jestem bardzo wdzięcz-
na za to, że mogę tu w każdej 
chwili adorować Pana Jezusa, być 
z Nim przez chwilę. Jeżeli zdarza 
się, że nie mogę przyjść, bardzo 
mi brakuje tej modlitwy” – wtó-
ruje jej Regina Koczan. 

Władysława Puda nie ma wąt-
pliwości: „To wielkie uświęce-
nie parafii, nas wszystkich. Je-
żeli mamy jakieś trudności, coś 
nas niepokoi – zawsze możemy 
tu przyjść i poprosić o wszyst-
ko, czego potrzebujemy – bo 
»niezrozumiały Bóg na pewno 
nas zrozumie!«”.  
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W Roku Eucharystii wielu z nas lepiej doceniło skarb eucharystycznej modlitwy…

Dar największy

Tradycję modlitwy zastałem już w parafii. Kościół był zawsze 
otwarty, a ludzie sami gromadzili się o piętnastej i odma-

wiali Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Od czasu, kiedy mamy 
kaplicę stałej adoracji, ta modlitwa odbywa się w kaplicy, przed 
Najświętszym Sakramentem. Ta modlitwa jest przykładem ini-
cjatywy apostolskiej osób świeckich. Tu żaden z księży niczego 
nie organizuje, nie wyznacza prowadzących, nie przygotowuje 
modlitw. To wszystko wierni robią sami, z własnej potrzeby, 
poczucia odpowiedzialności.  Obserwuję, że liczba osób, któ-
re w ciągu dnia przychodzą tu, jest większa niż wcześniej. Ta 
obecność Pana Jezusa Eucharystycznego w kaplicy mobilizuje 
ludzi, żeby nawiedzić kościół, pomodlić się. Chrystus pociąga ich 
swoją łaską, troszczą się, by nigdy nie był sam. Codziennie trwa 
ta modlitwa i przybywa modlących się – tych, którzy ufają w moc 
modlitwy. Budujące jest dla mnie jako kapłana również to, że 
ilekroć wejdę w ciągu dnia do kaplicy, zawsze widzę tam mamy 
z wózkami czy babcie z wnukami – które przy okazji spaceru 
wpajają dzieciom nawyk odwiedzenia Pana Jezusa. To piękny 
przekaz wiary, który jest odpowiedzią na słowa: „Pozwólcie 
dzieciom przyjść do Mnie”. 

MOIM 
ZDANIEM

KS. KAN. JERZY MUSIAŁEK

proboszcz parafii NSPJ w Kętach
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Sonda

MOC MODLITWY
KS. DR STANISŁAW CADER, 
WIKARIUSZ PARAFII NSPJ 
W KĘTACH
W Kętach od 
blisko stu lat 
kwitnie poboż-
ność euchary-
styczna. Dzieje 
się tak za spra-
wą klasztoru Sióstr Klarysek 
od Wieczystej Adoracji. 
Tutaj na bezustannej ad-
oracji Chrystusa trwa 25 
sióstr klarysek. Po drugiej 
stronie ołtarza modlą się 
wraz z nimi nawiedzający 
to miejsce wierni. Drugi 
rok pobożność ta zata-
cza coraz szersze kręgi 
za sprawą kaplicy fatim-
skiej w kościele pw. NSPJ, 
gdzie trwa całodzienna 
adoracja. Postawa sióstr 
jest dla nas wezwaniem 
do szczególnej modli-
twy i uwielbienia Boga w 
Sakramencie Eucharystii, 
ale też jednocześnie za-
daniem życia modlitwą 
na miarę naszych możli-
wości. 
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Uroczystość odpustowa ku czci
św. Michała Archanioła, od siedmiu 
wieków patrona parafii i świątyni
w Kończycach Wielkich, była okazją 
do złożenia Bogu dziękczynienia
za siedem wieków istnienia
tej wspólnoty.

„Dziękujemy Bogu za sie-
demset lat wiary naszych ojców 
i za naszą wiarę” – mówił pro-
boszcz ks. Andrzej Wieliczka, wi-
tając przybyłych na jubileuszową 
uroczystość.

Eucharystii, koncelebrowanej 
przez kapłanów dekanatu stru-
mieńskiego z dziekanem ks. prał. 
Oskarem Kuśką na czele, prze-
wodniczył biskup Tadeusz Rako-
czy. „Cieszę się, że mogę razem z 
wami przeżywać to święto – mó-
wił Ksiądz Biskup do zgromadzo-
nych kapłanów i rzeszy wiernych, 
podkreślając, że w tej modlitwie 
ogarnąć należy całe bogactwo 
700-letniej przeszłości.

Na tę parafialną historię zło-
żyły się najpierw dzieje pierwsze-
go, stojącego w tym samym miej-
scu co obecny, kościoła parafial-
nego, jak również zbudowanej 
w XVII w. przez Jerzego Frydery-
ka Wilczka przy zamku kończy-
ckim drewnianej kaplicy Opatrz-
ności Bożej. Wokół tej młodszej 
świątyni skupiał się przez następ-
ne stulecia intensywny ruch piel-
grzymkowy. W 1767 r. z inicjaty-

wy ks. Szymona Świe-
żego w miejscu drew-
nianej stanęła muro-
wana kaplica. Dzięki 
staraniom ostatniej 
właścicielki majątku 
w Kończycach Wiel-
kich – hrabiny Gabrie-
li Thun-Hohenstein – 
w 1938 r. w oknach 
kaplicy umieszczono 
dwa niezwykłe witra-
że: rzeźbione w ko-
lorowym pleksiglasie 
obrazy Opatrzności 
Bożej i Świętej Ro-
dziny. 

Ks. Szymon Świe-
ży, zarazem tutej-
szy rodak i długo-
letni proboszcz, za-
służył się też jako budowniczy 
obecnego kościoła – wprawdzie 
nie zdołał zakończyć prac, ale 
był inicjatorem ich rozpoczęcia 
i zgromadził niezbędne środki 

potrzebne dla budo-
wy. Wdzięczni para-
fianie w poświęconej 
3 lata po jego śmier-
ci świątyni złożyli 
szczątki ks. Szymona, 
a pamięć o nim przy-
wołuje umieszczo-
ny na łuku kościelne-
go sklepienia łaciński 
napis.

Innym ważnym 
rozdziałem parafialnej 
historii są losy poświę-
conej w 1908 r. pw. 
Najsłodszego Imienia 
Maryi kaplicy w Rudni-
ku, zbudowanej przez 
rudniczan, m.in. przy 
wsparciu innego ro-
daka z Kończyc Wiel-

kich – ks. Ignacego Świeżego. O 
wszystkich pochodzących z pa-
rafii kapłanach i siostrach zakon-
nych pamiętano w jubileuszowej 
modlitwie.

W ramach przygotowań do 
700-lecia udało się przeprowa-
dzić wiele prac remontowych 
zarówno w obu kaplicach, jak 
i zabytkowym kościele para-
fialnym z 1777 r., przywraca-
jąc dawny blask cennym zabyt-
kom. Pojawiły się też nowe wi-
traże: św. Melchiora Grodzie-
ckiego i św. Jana Sarkandra – 
ufundowane przez Marię i Bo-
lesława Grzybków z Cieszyna 
– a także świętych: Izydora, 
Maksymiliana, Barbary i Floria-
na – ufundowane przez para-
fian. Pamiątką jubileuszu jest 
witraż z wizerunkiem Jana Pa-
wła II oraz tablica w pobliżu 
chrzcielnicy.

„Dzisiaj wspominamy to 
wszystko jeszcze raz, z ufnoś-
cią, ale także poczuciem od-
powiedzialności wobec Boga 
i naszych ojców. Modlimy się 
za zmarłych… – mówił Ksiądz 
Biskup. 

O tym, że bogata 700-let-
nia tradycja będzie też funda-
mentem budowania Chrystuso-
wej wspólnoty w przyszłości, 
zapewniała przedstawicielka 
kończyckiej młodzieży: „Chce-
my trwać w postawie Aposto-
łów – wpatrzonych w Chrystu-
sa i zasłuchanych w Jego sło-
wo. By – jak nasi ojcowie, któ-
rzy przez 700 lat na tej ziemi 
byli dla nas wzorem wierności 
Chrystusowi – trwać zawsze 
przy Bogu”...  AŚS

700 lat parafii w Kończycach Wielkich

Zawsze przy Bogu

U góry: Jubileuszowej 
modlitwie 
przewodniczył biskup 
Tadeusz Rakoczy
Poniżej: Witraż
św. Melchiora
w prezbiterium 
kończyckiej świątyni

Wśród wydanych w tym 
roku książek poświęco-

nych przeszłości Kościoła w na-
szej diecezji znalazło się opra-
cowanie autorstwa Sławomira 
Lewczaka „Kaniów. Z dziejów 
wsi i parafii pw. Niepokalanego 
Serca NMP”. Książka cenna z kil-
ku względów… 

Pierwszym jest oczywisty 
pożytek, płynący zwłaszcza dla 
młodego pokolenia, z dostęp-
nych po raz pierwszy w dru-
kowanej postaci wielu infor-

macji historycznych na temat 
przeszłości Kaniowa, zwłaszcza 
zgromadzonych w postaci ka-
lendarium. Ta pierwsza publika-
cja monograficzna nie jest jed-
nak wyłącznie kompendium hi-
storycznej wiedzy, o czym zresz-
tą uprzedza sam autor, zapra-
szając do tej swoistej wędrów-
ki po małej ojczyźnie i pokazu-
jąc powiązania różnych dzie-
dzin wspólnotowego życia z pa-
rafią, która odgrywa tu najważ-
niejszą rolę, bo – jak podkreśla 

– „złączeni jesteśmy wszyscy 
pod Sercem Maryi, patrzącej na 
nas z wysokości głównego ołta-
rza”. W ciekawej for-
mie zaprezentowana 
została też parafial-
na teraźniejszość, 
najistotniejsze du-
chowe przeżycia 
ostatnich lat. Uda-
ło się zgromadzić 
materiał zdjęcio-
wy dotyczący te-
go okresu. 

Docenić należy też zainte-
resowanie autora odpowiedzią 
na różne pytania, jakie podczas 
jego pracy nad archiwalnymi 

danymi pozostały 
bez odpowiedzi. 
Do odpowiedzi na 
nie Sławomir Lew-
czak zaprasza czy-
telników, więc moż-
na się spodziewać, 
że ta opowieść o Ka-
niowie będzie mieć 
dalszy ciąg.    TM

Nowe książki

Z dziejów Kaniowa

rza”. W ciekawej for-
mie zaprezentowana 
została też parafial-
na teraźniejszość, 
najistotniejsze du-
chowe przeżycia 

jego pracy nad archiwalnymi 
danymi pozostały 

nie Sławomir Lew-
czak zaprasza czy-
telników, więc moż-
na się spodziewać, 
że ta opowieść o Ka-
niowie będzie mieć 
dalszy ciąg.   
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LISTY
Zło dobrem zwyciężaj

„Jestem urzeczony tego ro-
dzaju imprezami, bo pamię-
tam, kiedy u nas, w przeszłości, 
ksiądz proboszcz nie mógł pal-
cem kiwnąć poza tym, co robił 
w kościele, a zorganizowanie 
jakichkolwiek akcji na zewnątrz 
było niemożliwe” – mówił o. Le-
on Knabit, gość VI Biesiady Ro-
dzinnej, która odbyła się w pa-
rafii NMP Królowej Świata w Mi-
kuszowicach Śl.

„Do teraz wspominam 
dzień, gdy ksiądz wikariusz 
grał z ministrantami w piłkę 
i zapłacił kolegium za zorga-
nizowanie nielegalnego spo-
tkania na wolnym powietrzu. 
Kiedy byłem za granicą i wi-
działem, że księża urządza-
li spotkania podobne do bie-
siady w Mikuszowicach Ślą-
skich, to marzyłem, aby kiedyś 
u nas stało się to możliwe” – 
podsumował biesiadę o. Le-
on Knabit.

Impreza rozpoczęła się 11 
września br. wspólną Eucha-
rystią. Następnie na stadionie 
Rekordu uczestnicy przełama-
li się chlebem, śpiewając hymn 
biesiady.

„Bardzo ważna jest litur-
gia, ale dla całości życia to za 
mało. Potrzebne są także ak-
cje, które jednoczą parafian 
w sprawach czysto świeckich. 
Jednocześnie nie jest to świec-
kość oderwana od Pana Boga, 
ale wciąż w tym klimacie, że 
Bóg nas jednoczy, że parafia 
rzeczywiście jest wspólnotą, 
że możemy być razem” – do-
dał o. Leon.

Biesiady w Mikuszowicach 
organizowane są od sześciu 
lat. W to dzieło zaangażowani 
są prawie wszyscy parafianie – 
każdy wnosi coś nowego i po-
maga, jak może.

Data biesiady została wy-
brana nieprzypadkowo 11 
września – uczestnicy chcie-
li wypowiedzieć w ten spo-
sób swój sprzeciw wobec zła  
i przemocy.

„W tym roku było to świę-
towanie szczególne, ponieważ 
wspominaliśmy tragedię No-
wego Jorku. Stąd hasło naszej 
biesiady rodzinnej brzmiało 
»Zło dobrem zwyciężaj«. Do-
brem, które powinno zaowo-
cować w sercu każdego z nas 
przez to, aby jak najmniej by-
ło przemocy, tej na świecie, i 
tej w rodzinach” – mówi pro-
boszcz parafii ks. Tadeusz Sło-
nina SDS.

W to niedzielne popołu-
dnie były rozgrywki piłki noż-
nej, konkursy, loteria, wystę-
py zespołów. Wszyscy jak naj-
lepsi sąsiedzi siadali do stoli-
ka, dzielili się swoimi rado-
ściami i problemami. Następ-
na biesiada planowana jest 
już za rok!

KINGA GIERULA

Parafialną biesiadę rozpoczęło  
– jak zwykle – dzielenie się chlebem

Blisko tysiąc uczestników 
zgromadził rajd-pielgrzymka 
bielskiej Szkoły Podstawowej 
nr 29 do Hałcnowa. Większość 
małych pątników przywędrowała 
tutaj... pieszo.

Przygotowania do rajdu-
-pielgrzymki zaczęły się dwa 
tygodnie wcześniej. Na lek-
cjach wychowania fizycznego 
dzieci ćwiczyły kondycję, na 
zajęciach z techniki i informa-
tyki poznawały przepisy ruchu 
drogowego, na matematyce 
odrysowywały mapy i obliczały 
długość trasy rajdu; lekcje ję-
zyka polskiego były okazją do 
przygotowania opisu pejzażu 
jesiennego oraz – dla uczniów 
starszych klas – sprawozdania 
z przebiegu imprezy; podczas 
zajęć z historii uczniowie po-
znawali dzieje hałcnowskiego 
sanktuarium i na katechezie 
przygotowywali śpiewy.

„Rajd-pielgrzymka ma w 
pierwszym rzędzie zadanie 
dydaktyczne – mówi Barba-
ra Mróz, dyrektor SP nr 29. 

– Dzieci ma-
ją okazję po-
znać historię i 
geografię swo-
jej małej ojczy-
zny. Ale impre-
za ta ma jesz-
cze jedno waż-
ne zadanie: budowę wspólno-
ty szkolnej”.

1 października o 8.30 wy-
ruszyła pierwsza grupa, kil-
kanaście minut po niej – ko-
lejna. Byli wśród nich nie tyl-
ko uczniowie z nauczyciela-
mi, ale także rodzice, dziadko-
wie, starsze rodzeństwo i kole-
dzy. Pielgrzymi mieli do poko-
nania blisko pięciokilometro-
wą trasę. O 10.30 rozpoczęła 
się Msza św. w sanktuarium. 
„To najliczniejsza grupa piel-
grzymów przybywających do 
Hałcnowa pieszo” – stwierdził 
kustosz sanktuarium ks. Stani-
sław Morawa. Podczas ponie-
działkowych zajęć nauczycie-
le rozdali dzieciom otrzyma-
ne w Hałcnowie foldery, infor-
mujące o historii i życiu sank-
tuarium

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Dzieci, nauczyciele i rodzice u MB Hałcnowskiej

Pieszo do Matki

Pielgrzymi  
z bielskiej  

SP 29 mieli  
do pokonania 

ponad 
4-kilometrową 

trasę
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Dla recytatorów

Poetycko w Targanicach
13. Konkurs recytatorski po- 
ezji religijnej odbędzie się 21 
października w Wiejskim Domu 
Kultury w Targanicach koło 
Andrychowa.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 

(kategorie klas 0, I–III,  IV–VI) 
oraz gimnazjów; każda szkoła 
może wydelegować nie więcej 
niż trzech recytatorów w każdej 
grupie wiekowej. Uczestnicy po-
winni przygotować jeden wiersz 
(lub fragment wiersza) o tematy-
ce religijnej. Przygotowany utwór 

należy recytować z pamięci, a 
czas recytacji nie może przekro-
czyć 5 minut.

Zgłoszenia należy złożyć w 
Centrum Kultury i Wypoczynku 
w Andrychowie, ul. Krakowska 
35, tel. (033) 875-39-45 (w godz. 
8.00–15.00). Bliższych informacji 

udziela Wiejski Dom Kultury w 
Targanicach, tel. (033) 875-12-25 
(w godz. 12.00–18.00).

Przesłuchaniom konkurso-
wym towarzyszyć będą warszta-
ty teatralne. Koncert laureatów 
odbędzie się 23 października o 
16.30.  KS. JMP



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

BIELSKO-ŻYWIECKI

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
16

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

05

VIII

„Mamy nie tylko »skrawek 
nieba na ziemi«, ale całkiem 
spory jego kawałek” 
– mówią parafianie z Leśnej. 
„To Święta Faustyna 
sprowadza nam tu 
pomocników 
w wielu sprawach” 
– mówi ks. Piotr Sadkiewicz, 
administrator parafii.

Licząca dziś 3 tys. wier-
nych parafia została erygo-
wana w 1973 r. Powstała z 
połączenia Leśnej, Siennej 
i części Twardorzeczki.

O własnym koście-
le mieszkańcy Leśnej za-
marzyli już w latach 20. 
XX wieku Zofia i Michał 
Caputowie ofiarowali te-
ren pod budowę. Wiele 
czynników zadecydowa-
ło o tym, że na nowo 
do budowy zmobilizowa-
li się dopiero w latach 
50. W 1959 r. biskup Ka-
rol Wojtyła wmurował ka-
mień węgielny, a dwa lata 
później kościół został po-
święcony.

Pierwszym probosz-
czem parafii został ks. 
kan. Zbigniew Szychow-
ski. Obecnie funkcję ad-
ministratora pełni ks. 
Piotr Sadkiewicz. Poma-
gają mu wikariusz ks. 
Henryk Waszut i diakon 
Krzysztof Kurnik.

W 2000 r. biskup Tade-
usz Rakoczy zainstalował 
w leśniańskim kościele 
pw. św. Michała Archanio-
ła relikwie św. Faustyny. I 
Faustyna zaczęła tu „wo-
jować”. Zaczął się dyna-
micznie rozwijać kult Bo-
żego Miłosierdzia. „Chcia-
łem, by modlitwa prze-
rodziła się w konkretne 

czyny miłosierdzia – pod-
kreśla ks. Sadkiewicz. Po-
wstał parafialny klub ho-
norowych dawców krwi. 
Do dzisiaj przeprowadzili-
śmy 16 akcji w parafii i kil-
ka poza nią. Na każdą ak-
cję zgłasza się około 120 
osób. Zebraliśmy już pra-
wie 1000 litrów krwi!”.

16 czerwca 2002 r., 
kiedy w Rzymie Jan Paweł 
II kanonizował o. Pio, w 
Leśnej instalowano jego 
relikwie. Wtedy też zo-
stała tu przeprowadzona 
pierwsza akcja pozyski-
wania dawców do ogól-
nopolskiego banku daw-
ców szpiku kostnego. Do 
dziś zgłosiło się ich 218!

„Trudno policzyć, ilu 
ludzi udało się uratować 
dzięki oddanej krwi – 
dodaje ks. Sadkiewicz. – 
Ale wiemy, że dzięki szpi-
kowi jednego z naszych 
dawców żyje 25-letni 
chłopak”. 

Po relikwiach św. Fau-
styny zostały zainstalowa-
ne kolejne. „Zaczęła się 
»pielgrzymka« świętych i 
błogosławionych do na-
szego kościoła...” – mówi 
ks. Sadkiewicz. W kościel-
nych gablotach jest dziś 
prawie 60 relikwii. W trze-
cie piątki ma tu miejsce 
nabożeństwo ku czci Bo-
żego Miłosierdzia, połą-
czone z nabożeństwem 
do wybranego świętego.

Zwołanie tutaj gru-
py parafian do tworze-
nia jakiegokolwiek dobre-
go dzieła nie jest niczym 
trudnym. Z inspiracji pa-
rafian powstało „muzeum 
parafialne”. To pomiesz-
czenia na wieży kościel-
nej, gdzie przygotowa-
no miejsce dla starych, 
podniszczonych, niemają-

cych wartości artystycznej 
przedmiotów kultu reli-
gijnego. By ich nie bez-
czeszczono, można je tu 
przynieść. Dzięki pracy 
parafianek z Koła Gospo-
dyń Wiejskich pięknieje 
roślinność w parku przy 
kościele. 

Leśna nie daje zaro-
bić służbom wywożącym 
śmieci. Za odbiór śmie-
ci posegregowanych nie 
trzeba płacić. Po kilku 
kazaniach o tym, jak to 
ważne dla wszystkich, 
w Leśnej trudno znaleźć 
dom, w którym śmieci 
się nie segreguje.

Paraf ia  propagu-
je zdrowy styl życia. Od 
1997 r. działa tu siłow-
nia. Parafia jest także pa-
tronem  reprezentacji 
siatkarskiej. Nowym po-
mysłem są rodzinne raj-
dy rowerowe. W tym ro-
ku po raz drugi parafia 
współorganizowała wo-
jewódzkie wyścigi osób 
niepełnosprawnych oraz 
mających problemy z po-
ruszaniem się.

URSZULA ROGÓLSKA

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Michała Archanioła w Leśnej

Św. Faustyna i „kawał nieba”

KS. PIOTR 
SADKIEWICZ

Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1989 r. W Leśnej od 
1996 r. Od 2003 r. peł-
ni funkcję administratora 
parafii.

ZDANIEM ADMINISTRATORA
Od wieków Kościół był zawsze mecenasem 
sztuki, tradycji, kultury, języka, pobożności 
i religijności. Chciałbym te tradycje kontynu-
ować. Zaczęło się od malowania polichromii 
w naszym kościele. Potem przyszedł czas na 
wiele przedsięwzięć kulturalnych, charytatyw-
nych i sportowych, w które angażuje się więk-
szość parafian. Cieszę się, że tak dobrze ukła-
da się nam współpraca ze wszystkimi instytu-
cjami. Kiedy jesteśmy razem, tworzymy wspól-
notę, łatwiej wspinać się do nieba. Na poran-
nych Mszach św. jest zawsze nawet sto osób. 
Po Eucharystii nikt nie wychodzi – wszyscy 
wspólnie modlą się dziesiątek Różańca, odma-
wiają modlitwę do patrona parafii św. Michała 
Archanioła i o łaskę odpustu – ze względu na 
wyjątkowy kult Bożego Miłosierdzia w parafii, 
w 2002 r. Stolica Apostolska przyznała mod-
lącym się tutaj przywilej zyskiwania odpustu. 
Jestem przekonany, że wszystko, co udaje się 
zrobić w parafii, to zasługa wstawiennictwa 
świętych, obecnych wśród nas w relikwiach. 
To oddech świętych pcha nas do przodu. 
Większość pomysłów duszpasterskich rodzi się 
właśnie we wnętrzu Kościoła. Wierzę, że nasi 
święci działają wśród parafian. W kościele są 
relikwie patronów wielu z nich. Widzę, jak nie-
raz po Mszach parafianie zatrzymują się przy 
gablocie ze „swoim świętym”. Święci na pewno 
ciągną do świętości swoich imienników.

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. niedzielne: 7.30, 9.30, 11.00 i 17.30
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Kościół pw. św. Michała 
Archanioła 

w Leśnej


