
Stawiany na wigilijnym stole pusty talerz 
przypomina o naszej gotowości przyję-

cia niespodziewanego gościa. Przypomina 
też o bliskich nieobecnych. To pierwsze 
takie Boże Narodzenie, gdy Jan Paweł II 
Wielki jest już w domu Ojca... W niedzielę 
1 stycznia 2006 r. o godz. 12.00 w kaplicy 
– sanktuarium górskim na Groniu Jana Pa- 
wła II koło Leskowca sprawowana będzie 
Msza św. o rychłą beatyfikację sługi Bożego 
Jana Pawła II. „W uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi właśnie Matce Bożej chce-
my polecać tę sprawę ” – w imieniu gru-
py modlitewnej wszystkich serdecznie za-
prasza opiekun kaplicy na Groniu Stefan 
Jakubowski. Eucharystię sprawować będzie 
ks. Zbigniew Paprocki z parafii św. Macieja 

w Andrychowie, a po 
wspólnej modlitwie bę-
dzie też wspólne kolę-
dowanie.  

NOWOROCZNA MODLITWA NA GRONIU JANA PAWŁA II

Zapraszamy  
do kaplicy 
na Groniu

25 grudnia 2005  nr 52/709

Głęboka i radosna jest ta-
jemnica betlejemskiej 

nocy. Światło płynące ze 
żłóbka potrafi rozjaśnić każ-
dy mrok: i w naszych sercach, 
i w otaczającym nas świecie. 
Wystarczy się na nie otwo-
rzyć – przyjąć Chrystusa, pa-
miętać, by to On był w cen-
trum naszego życia. Czasem 
trzeba ofiarować trud, pełne 
pokory posłuszeństwo, cza-
sem uśmiech, dobry pomysł, 
kiedy indziej czas, życzli-
we słowo. Ofiarowane lu-
dziom, którzy są wokół nas, 
pomagają stanąć bliżej Bożej 
Dzieciny...  
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ZA TYDZIEŃ
 O 100-LECIU JEZUITÓW  
w Czechowicach-Dziedzicach  
i wskazówkach św. Igancego
 zapraszamy do Parafii  
św. Marii Magdaleny  
w Mazańcowicach
 Ksiądz Piotr Sadkiewicz  
– PROBOSZCZEM ROKU 2005

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania
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WWszystkim Czytelnikom, Współpracownikom 
i Sympatykom 
życzymy, by ten wyjątkowy 
czas Bożego Narodzenia 
przepełniła łaska i pokój, 
by światło i radość Betlejemskiej Nocy 
opromieniały każdy dzień, 
umacniały, dawały nadzieję 
i prowadziły na drogi miłości – ku Bogu

REDAKCJA 
BIELSKO-ŻYWIECKIEGO

„GOŚCIA NIEDZIELNEGO”


Pewność
„Podnieś rękę Boże Dziecię…”
Podnieś głowę człowieku
Choć ci ciężko na świecie
podnieś głowę – na przekór
tej słabości co w tobie
rośnie kolczastym ostem
tym zwątpieniom co znowu
gmatwają ścieżki proste

Bo od dziś wszystko jasne
Kiedy w żłóbku Dziecina
Masz nadzieję na zawsze
Możesz znowu zaczynać
żyć po ludzku i bosku
gdy cichych kolęd śpiewność
chociaż życie na włosku
przecież wieczność – na pewno!

JULIUSZ WĄTROBA
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BIELSKO-BIAŁA. W sobotę 2 
grudnia w gościnnych progach 
Zespołu Szkół  Samochodowych 
i Ogólnokształcących odbył się  
II Przegląd Piosenki Religijnej, 
zorganizowany w ramach IX edy-
cji Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”, w tym 
roku przebiegającego pod ha-
słem „Bóg jest miłością”. W prze-
glądzie uczestniczyły 22 szkoły 
z całej diecezji, a piosenki oce-
niali: ks. kan. Józef Oleszko, ks. 
Andrzej Budny, ks. Marian Kulik, 
ks. Robert Kurpios i doradcy me-
todyczni: ks. Sebastian Rucki i 
Krystyna Zoń. 
Grand prix zdobył Zespół 
Młodzieżowy Gimnazjum nr 2 
w Oświęcimiu, a wśród wyróż-
nionych I i II stopnia znaleźli się: 
Anna Miller (G nr 9 w Bielsku-
-Białej), zespół dziecięcy z SP 
im. Synów Pułku (Bystra Śląska), 
Anna Krzywdzińska (G nr 9 w 
Bielsku- Białej), Marta Musiał (SP 

w Milówce), Katarzyna Macała 
i Izabela Rosińska (G nr 1 w 
Czechowicach-Dziedzicach), ze-
spół Gama 2 (G nr 2 w Ustroniu), 
zespół klasy V d z SP nr 9 w 
Oświęcimiu i Iskry (Gimnazjum 
Zgromadzenia Córek Bożej 
Miłości w Bielsku-Białej). 
Wyróżnienia III stopnia otrzy-
mały: Kasia Małysz (G nr 3 w 
Pierśćcu), Natalia Mrzygłód (SP 
nr 1 w Międzybrodziu Bialskim), 
duet Roksana i Paulina (SP nr 2 
w Cieszynie), Iskierki (SP nr 29 
w Bielsku-Białej), Jedyneczki (SP 
nr 1 w Ustroniu). Wyróżnienie 
za osobowość sceniczną otrzy-
mała Joasia Motyka z SP w 
Milówce, a za interpreta-
cję muzyczną nagrodzeni zo-
stali: schola Parafii Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w 
Skoczowie, zespół klasy 6 biel-
skiej Szkoły Muzycznej i kwin-
tet bielskiego Zespołu Szkół 
Specjalnych.

Ekumeniczne śpiewanie

PRZYŁĘKÓW. 14 grudnia, w 
65. roku życia i 37. roku ka-
płaństwa, zmarł ks. Józef Sularz 
SDB, od 1999 roku proboszcz 
parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych w Przyłękowie k. 
Żywca. Pogrzeb odbył się w 
sobotę 17 grudnia. Kondukt 

pogrzebowy wyruszył z kaplicy 
filialnej w Świnnej do kościo-
ła parafialnego w Przyłękowie, 
skąd po Mszy św. pogrzebowej 
ciało zmarłego przewiezione 
zostało na cmentarz w Skawie 
koło Jordanowa – rodzinnej 
miejscowości śp. ks. Sularza.

Boże Narodzenie w galerii

Zespół zwycięskich gimnazjalistów
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ISTEBNA. „Zaufaj Panu już 
dziś” – pod tym hasłem w ha-
li widowiskowo-sportowej przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Istebnej 26 listopada odbył się 
koncert muzyki chrześcijańskiej. 
Pomysłodawcami i organiza-
torami imprezy byli młodzi pa-
rafianie z Istebnej, gimnazjali-
ści, ich nauczyciele oraz stypen-
dyści fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. Pragnęli w ten spo-
sób uczcić nadanie istebniań-
skiemu Gimnazjum imienia Jana 
Pawła II. 
Od ulubionej przez Patrona szko-
ły oazowej piosenki „Barka” 
rozpoczął swój występ zespół 
„Iskoja”, skupiający głównie gim-
nazjalistów z Istebnej, Koniakowa 
i Jaworzynki. Później wystąpiła 
Magda Anioł, prezentując m.in. 
piosenki ze swojej najnowszej 
płyty. Po prezentacji poświęconej 
Janowi Pawłowi II zagrali muzycy 

zespołu „Musk”, a całość zakoń-
czył popis hip-hopowego zespo-
łu „Full Power Spirit”. 
W trakcie koncertu odbyła się 
charytatywna licytacja wyrobów 
artystycznych oraz rzemieślni-
czych ofiarowanych przez twór-
ców oraz firmy z okolicy. Dochód 
został przeznaczony na wspar-
cie działalności fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”. 

Muzyka i taniec – dla Jana Pawła II

Pożegnanie śp. ks. Józefa Sularza SDB

BIELSKO-BIAŁA KOMO- 
ROWICE. Za pośrednictwem 
parafii św. Jana Chrzciciela do po-
trzebujących trafiły dary zebrane 
podczas bielskiej akcji „Konwój 
Muszkieterów”, organizowanej 
przez kupców i przedsiębior-

ców, którzy przekazują towary 
– żywność i środki higieniczne, 
sfinansowane z części zysków – 
oraz artykuły złożone przez ku-
pujących. Do akcji włącza się po-
nad 140 sklepów z całego kraju. 
Już w połowie listopada zaczy-
na się w nich zbiórka produktów. 
Rozprowadza się także płytę z 
kolędami, które śpiewa Krzysztof 
Krawczyk. „Chcemy, żeby towa-
ry zebrane w konkretnym skle-
pie trafiły do biednych mieszka-
jących w najbliższym sąsiedztwie, 
a parafia zawsze ma w tym za-
kresie dobre rozeznanie” – mó-
wią organizatorzy „Konwoju” w 
Bielsku-Białej.

Świąteczny „Konwój Muszkieterów”
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HARMĘŻE. W niedzielę 11 
grudnia w kościele pw. MB 
Niepokalanej, gdzie duszpa-
sterzują ojcowie franciszkanie 
konwentualni, po raz pierwszy 
odbyła się uroczystość udzie-
lenia sakramentu święceń ka-
płańskich. Przyjął je francisz-
kanin br. Robert Pawlak – ka-

techeta Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego w Harmężach, 
a sakramentu udzielił biskup 
Jan Zając, rektor Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Krakowie 
Łagiewnikach. Tydzień póź-
niej o. Robert w rodzinnym 
Nałęczowie k. Lublina odprawił 
swoją Mszę świętą prymicyjną. 

Święcenia kapłańskie u franciszkanów

Publiczność gorąco oklaskiwała 
także występ Magdy Anioł

BIELSKO-BIAŁA. Galeria 
Sztuki Regionalnego Ośrodka 
Kultury przygotowała na okres 
świąteczny wystawę malar-
stwa twórców nieprofesjo-
nalnych. Wszystkie prezen-
towane prace poświęcone 
są okresowi świąt Bożego 
Narodzenia. Są tu malowa-
ne na szkle, płótnie czy pil-
śniowej płycie stajenki, ko-
lędnicy, przebierańcy. Na wy-
stawie zaprezentowano kilka-

dziesiąt prac, pochodzących z 
bogatych zbiorów Stanisława 
Gerarda Trefona z Rudy 
Śląskiej, kolekcjonera i mece-
nasa sztuki naiwnej. Autorami 
obrazów jest blisko trzydzie-
stu nieprofesjonalnych twór-
ców. Są tam też prace nieży-
jących już bielskich artystów: 
Stefana Juraszka i Jana Nikla. 
Wystawa w galerii bielskiego 
ośrodka czynna będzie do 13 
stycznia 2006 r.
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Organizatorzy bielskiej akcji 
pomocy najuboższym
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Pochylić się nad betlejemską tajemnicą 

Tu się rodzi Bóg…
Niepowtarzalne szopki, budowane 
od kilku lat w kościele  
pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu, 
zachęcają do pogłębionej refleksji 
nad cudem Bożego Narodzenia. 
I stawiają nieraz trudne 
pytania. Ich wymowie proboszcz 
jaworzańskiej parafii,  
ks. kan. Adam Gramatyka, 
poświęca świąteczną homilię. 

„Te szopki są katechezą na te-
mat Bożej miłości i tego wspa-
niałego daru, jakim jest Boże Na-
rodzenie” – tłumaczy. Tę prawdę 
starają się uzmysłowić sobie i in-
nym, co roku za pośrednictwem 
nowej formy, twórcy tych szopek: 
Krystyna Gutan, Tomasz i Wik-
tor Glądysowie. Każdą najpierw 
długo omawiają z ks. kan. Ada-
mem Gramatyką, a w dopracowa-
niu szczegółów wspierają ich  pa-
rafianie. „Bo budowanie szopek 
jednoczy i wciąga” – podkreślają.  

„Najczęściej szopka swoim 
kształtem nawiązuje do aktu-
alnego przesłania papieskie-
go nauczania” – wyjaśnia pa-
ni Krystyna, pomysłodawczy-
ni większości rozwiązań. Kie-
dy Ojciec Święty ogłosił ła-
giewnicką świątynię świato-
wym sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia, nad ołtarzem w Ja-
worzu pojawił się wizerunek 
Chrystusa z wypływającymi z 
Jego Serca dwoma strumienia-
mi. W błękitnych promieniach 
stanął żłóbek...  

Była szopka, nawiązująca 
kształtem do tradycyjnej beskidz-
kiej szopy pasterskiej, z autentycz-
nymi sprzętami, garnkami, kożu-
chami – żeby podkreślić, jak bli-
sko naszej rodzinnej okolicy dotarł 
Zbawiciel. Dzieci, z radością wę-
drujące po zakamarkach tego wnę-
trza, nie chciały wychodzić.   

Innym razem centralnym 
motywem był potężny roratni 
lampion, w którym, jak we wnę-
trzu rozkwitającego kwiatu, ot-
wierały się okienka, odsłaniając 
betlejemski żłóbek – owoc ad-
wentowego oczekiwania ludz-
kości. 

Po wstrząsającym 
ataku terrorystycznym 
w Nowym Jorku szop-
ka pojawiła się na tle 
płonących wież i sylwet-
ki głodnego dziecka nad pustą 
miską. Tak przypomniana została 
prawda o Jezusie, który przycho-
dzi do wszystkich, którzy cierpią. 

W Roku Eucharystii stajen-
ka była chyba najbardziej za-
skakująca. W wigilijny wieczór 
wchodzący do kościoła zoba-
czyli tylko szopę z drzwiami za-
mkniętymi na skobel, pokryty-
mi pajęczyną... Gdy zaśpiewa-
li „Gloria…” ks. kan Gramaty-
ka objaśnił wymowę tej szopki, 
wziął płonące na ołtarzu światło 
betlejemskie i z ministrantami 
podszedł do drzwi, zdjął sko-
bel, otworzył – i wtedy z wnę-
trza buchnęło światło. W od-
powiedzi na wezwanie Jana Pa-
wła II: „Otwórzcie drzwi Chry-
stusowi!” wszyscy wchodzili w 
otwarte drzwi, a tam Maryja i 
św. Józef pochylali się nad Dzie-
ciątkiem leżącym u ich stóp na 
sianie, na białym kręgu symbo-
lizującym Eucharystię. „Dopie-
ro teraz, kłaniając się Mu, zro-
zumiałem, co oznacza określe-
nie: narodzony w betlejemskiej 
grocie Bóg uniżył się dla nas… 
Nawet klękając przed Nim na 

kolanach, nie mogliśmy 
zmienić tego, że Bóg był 
jeszcze niżej, tak blisko 
ziemi, po której idziemy 
przez życie” – tłumaczył 

z przejęciem jeden z parafian. 
„Teraz chcemy nawiązać 

do tak mocno obecnych ostat-
nio w życiu całego Kościoła 
słów: Przyszliśmy oddać Mu po-
kłon – zapowiadają autorzy ja-
worzańskiej stajenki. Ta szop-
ka znajdzie się na tle potężnej 
kuli ziemskiej, z góry ochra-
niana zarysem dłoni, symboli-
zujących Bożą opiekę. Pokłon 
oddawać będą zwykli ludzie. 
Ich figury wyrzeźbił parafianin 
Stefan Drabik. Przed żłóbkiem 
znajdą się dary: złoto, mirra i 
kadzidło, a będą oznaczać, że 
także z naszej zwykłej, często 
szarej i trudnej rzeczywisto-
ści, możemy przynieść swoje 
dary dla Pana Jezusa. „To mo-
że być rozliczenie z talentów, 
które otrzymaliśmy od Boga, a 
także ból, słabości, kłopoty. Z 
tej szarzyzny problemów mo-
żemy – oddając je Bogu – dą-
żyć do jasności, rozświetlić na-
sze życie radością i nadzieją” – 
mówią twórcy, a my wraz z ni-
mi zapraszamy do Jaworza, do 
pochylenia się nad tajemnicą 
Narodzenia Pana… TM

W tym tygodniu 
zapraszamy

 OPŁATEK 
    NAUCZYCIELI

Diecezjalny duszpasterz na-
uczycieli i wychowawców ks. dr 
Piotr Greger serdecznie zaprasza 
wszystkich nauczycieli, wycho-
wawców i pracowników oświaty 
na spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się w środę 28 grudnia 
2005 roku o godz. 18.00 w koś-
ciele parafialnym pw. św. Pawła 
Apostoła w Bielsku-Białej, przy 
ulicy Świętego Pawła 2 (osied-
le Polskich Skrzydeł). W progra-
mie: Msza święta z homilią oraz 
spotkanie kolędowe.

  OPŁATEK 
    SAMORZĄDOWCÓW

W czwartek 29 grudnia 
o godz. 17.00 w kurii diece-
zjalnej w Bielsku-Białej przy 
ul. Żeromskiego 5-7 rozpo-
cznie się diecezjalne spotka-
nie opłatkowe dla samorzą-
dowców naszej diecezji, na 
które osoby zaangażowane w 
działalność samorządową za-
prasza ks. prof. Tadeusz Bo-
rutka, diecezjalny duszpasterz 
środowisk samorządowych. 

W programie spotkania 
przewidziana jest Msza Święta 
z homilią, spotkanie opłatko-
we z udziałem biskupa Tadeu-
sza Rakoczego oraz występ ze-
społu regionalnego „Beskid”.

 
  KOLĘDNICY ZZA OLZY

W piątek 30 grudnia o 16.00 
w kościele ewangelickim w Wi-
śle z koncertem kolęd i muzy-
ki wystąpi chór, orkiestra oraz 
soliści Zespołu Śpiewaczo-Mu-
zycznego „Przyjaźń” z Karwi-
ny, a dyrygować będzie Józef 
Wierzgoń. Do wspólnego ko-
lędowania goście zza Olzy ser-
decznie zapraszają wszystkich 
mieszkańców Wisły i okolicy.

Bóg w Betlejem 
dla nas się 
uniżył...
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Niepowtarzalny scenariusz 
z elementami beskidzkiej 

kultury i rodzimej 
twórczości artystycznej 

od lat decyduje o specyfice 
„Jasełek tradycyjnych” 
– widowiska, na które 
w styczniu 2006 roku 

Zespół Teatralny 
parafii św. Elżbiety 

w Cieszynie 
zaprasza już 21. raz. 

J est to radosne spotkanie. 
Czuje się niezwykłe ciepło, 
towarzyszące tym przed-
stawieniom. Wśród kilku-
tysięcznej widowni co ro-
ku jest sporo nowych osób, 

ale jest też wiele wracających, 
by kolędować razem z Zespołem 
Teatralnym, by znów wspólnie 
przeżyć tę radość. 

„Zaczynało się od samych 
przedstawień, śpiewaliśmy na po-
czątku tylko trzy kolędy: „Przy-
stąpmy do szopy”, „Dzisiaj w 
Betlejem” i „Podnieś rękę, Bo-
że Dziecię”. Teraz śpiewamy ich 
ponad piętnaście, zmienialiśmy 
wielokrotnie ich dobór i nie ma 
problemu z włączaniem się pu-
bliczności we wspólny śpiew” – 
przyznaje reżyser – siostra Jadwi-
ga Wyrozumska ze zgromadzenia 
sióstr elżbietanek.

Od kilku lat rysem charakte-
rystycznym przedstawienia jest 
też udział coraz liczniejszej grupy 
dzieci, żywiołowo dołączających 
do dorosłych aktorów, by wspól-
nie prowadzić widzów ku rado-
ści, jaką niesie ze sobą Boży dar 
i tajemnica zbawienia: dzień Pań-
skich narodzin. Obecnie blisko 
60-osobowej grupie dorosłych w 
jasełkach towarzyszy już ponad 
70 dzieci. Nie mogło ich także za-
braknąć w przygotowanym przez 

zespół specjalnym pro-
gramie, dedykowanym 
Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II.

To dla Jezusa!

„Dla kogo występu-
jemy na scenie?” – pyta 
na początku próby sio-
stra Jadwiga. „Dla Pana Jezusa!” – 
pada natychmiast chóralna odpo-
wiedź. „Więc pamiętajcie: dajemy 
z siebie wszystko, żeby całość wy-
padła jak najpiękniej” – przypomi-
na siostra. Przypomina, choć ma-
łych aktorów i aktorek nie trzeba 
do tego zachęcać.

W chłodne zimowe popołu-
dnia czy sobotnie poranki pilnie 
przychodzą na próby, uważnie i 
bez dyskusji słuchają szczegóło-
wych zaleceń i instrukcji – od te-
go, jak zachowywać się w teatrze, 
po rady, jak pracować nad dosko-
naleniem własnej roli. 

Śpiewają i ćwiczą scenicz-
ne kroki, planują ustawienie ca-
łej grupy. Siostra Jadwiga naj-
pierw tłumaczy, jak wykonywać 

poszczególne fragmen-
ty, pokazuje gesty, a w 
końcu sama z gromadą 
dziewcząt rusza w rytm 
muzyki. 

„Budzicie śpiących 
pasterzy takim ruchem” 
– przypomina dziew-
czynkom grającym role 
aniołów. I zaraz zasta-

nawia się: „Teraz planowane by-
ło wasze zejście ze sceny. A mo-
że zrobimy tak, że zamiast scho-
dzić, usiądziecie sobie i będziecie 
słuchać, jak śpiewa Marcelina?”. 
Radosny okrzyk: „Taaaak!” wypeł-
nia salkę. A mała Karolinka w od-
ruchu wdzięczności za ten po-
mysł rzuca się siostrze na szyję. 
Bo przecież tylko o tym wszystkie 
marzą: żeby być tam! Blisko ma-
leńkiego Pana Jezusa!

Być Dzieciątkiem…

Zaczęło się od jednego dziec-
ka: tego, które odtwarzało naj-
ważniejszą postać: Dzieciątka Je-
zus. W tej roli od początku wy-
stępowało prawdziwe niemow-

lę. Niekiedy miało kilka miesię-
cy, innym razem – zaledwie kil-
ka dni. Pierwszy mały aktor – Ra-
fał Szczerba – ma już 20 lat i bli-
sko trzydziestu następców, bo w 
jednym roku czasem więcej dzie-
ci występowało na zmianę. Z oka-
zji Roku Jubileuszowego 2000 na 
scenie udało się zebrać więk-
szość z nich i była to wzrusza-
jąca dla wszystkich chwila. 

„Ta rola jest wielkim wyda-
rzeniem w życiu całej rodziny 
dziecka. Są rodzice, którzy te-
go pragną i wręcz czekają na za-
proszenie ich maleństwa do 
jasełek” – przyznaje sio-
stra Jadwiga. I wspo-
mina, jak starsze 
rodzeństwo na-
mawiało ro-

tekst i zdjęcia 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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lę. Niekiedy miało kilka miesię-
cy, innym razem – zaledwie kil-
ka dni. Pierwszy mały aktor – Ra-
fał Szczerba – ma już 20 lat i bli-
sko trzydziestu następców, bo w 
jednym roku czasem więcej dzie-
ci występowało na zmianę. Z oka-
zji Roku Jubileuszowego 2000 na 
scenie udało się zebrać więk-
szość z nich i była to wzrusza-
jąca dla wszystkich chwila. 

„Ta rola jest wielkim wyda-
rzeniem w życiu całej rodziny 
dziecka. Są rodzice, którzy te-
go pragną i wręcz czekają na za-
proszenie ich maleństwa do 
jasełek” – przyznaje sio-
stra Jadwiga. I wspo-
mina, jak starsze 
rodzeństwo na-
mawiało ro-

lę. Niekiedy miało kilka miesię-
cy, innym razem – zaledwie kil-
ka dni. Pierwszy mały aktor – Ra-
fał Szczerba – ma już 20 lat i bli-
sko trzydziestu następców, bo w 
jednym roku czasem więcej dzie-
ci występowało na zmianę. Z oka-
zji Roku Jubileuszowego 2000 na 
scenie udało się zebrać więk-
szość z nich i była to wzrusza-
jąca dla wszystkich chwila. 

„Ta rola jest wielkim wyda-
rzeniem w życiu całej rodziny 
dziecka. Są rodzice, którzy te-
go pragną i wręcz czekają na za-
proszenie ich maleństwa do 
jasełek” – przyznaje sio-
stra Jadwiga. I wspo-
mina, jak starsze 
rodzeństwo na-
mawiało ro-

Stadko 
rozbrykanych 
owieczek 
to tylko 
jedna z wielu 
dziecięcych grup 
w cieszyńskich 
jasełkach

Aniołowie 
w cieszyńskich 
jasełkach 
przynoszą 
Dobrą Nowinę 
i czuwają 
nad całym 
kolędowaniem 



dziców, by postarali się, żeby to 
ich najmłodsze dziecko wystąpi-
ło na scenie. „Przecież to najważ-
niejsza rola!” – tłumaczyły dzieci.

Niektóre z Dzieciątek – jak 
Daria Zwierz, Wiktoria Mołdrzyk 
czy Krzyś Sikora – po dwóch, 
trzech latach przerwy wracają 
na jasełkową scenę już w innych 
rolach. 

Aniele, 
niebieski posłańcu

– „powiedz nam, czy w nie-
bie już tańczą?” – śpiewają naj-
młodsi aktorzy. W kolejnych la-
tach nad betlejemską stajenką 
czuwały anioły, zawieszone nad 
sceną. Chętnych dziewczynek 
było coraz więcej i z czasem 
trzeba było szukać dla nich no-
wych ról. 

Tak pojawiały się kolejne 
grupy małych wykonawców – i 
nowa koncepcja widowiska. Ja-
sełka od trzech lat podzielo-
ne są na dwie części: pierwsza 
stanowi tradycyjną ilustrację bi-
blijnych wydarzeń opisanych w 
Ewangelii. Tu wokół żłóbka po-
jawia się cała gromada aniołów, 
które ze światełkami w dłoniach 
krążą wśród pasterzy, budząc 
ich ze snu. Tu też wnosi wiele 
humoru i radości stado niesfor-
nych owieczek – nigdy nie bra-
kuje dzieci chętnych do tej roli.

Druga część jasełek – wspól-
ne kolędowanie – przypomina, 
że radują się z Bożego Naro-
dzenia wszystkie stworzenia, że 
wszystko dzieje się na chwałę 
i cześć Pana Boga. Wprowadza 
do niej piękny wiersz Lucyny Ja-
błońskiej o tym, że wszystko 

można zmie-
nić, podwa-
żyć, ale Bo-
że Naro-
dzenie zo-
stanie na 
zawsze, w 

każdym narodzonym dzisiaj 
dziecku…

Pasterze 
i… pastuszkowie
Tłum aktorów z lampionami 

w rękach podąża na Pasterkę, by 
powitać Boże Dziecię, a w kolo-
rowym, rozśpiewanym i roztań-
czonym kręgu pojawiają się obok 
dorosłych  pasterzy i pasterek tak-
że dzieci w regionalnych strojach 
– pastuszkowie i pastereczki, ma-
łe ptaszki, pszczółki, a nawet roz-
maici bohaterowie świata dziecię-
cej wyobraźni. 

Niestrudzone panie Barbara 
Mulawka i Elżbieta Buława wymy-
ślają dla nich i szyją barwne ko-
stiumy, a scenograf Leon Białek 
głowi się, jak wygospodarować 
na scenie jeszcze trochę miejsca 
dla tańczących maluchów.

„Co  roku dochodzą kolej-
ne chętne dzieci i rzeczywiście 
na scenie robi się coraz ciaśniej – 
przyznaje z uśmiechem. I co ro-
ku wymyśla im nowe role, sce-
ny, by wszystkie mogły w jaseł-
kach wystąpić. Stara się nie od-
mawiać, bo wie, że dla większo-
ści jest to ogromne przeżycie. „To 
jest bardzo cenne dla budowania 
rodzin. Na próby i przedstawie-
nia z dziećmi przychodzą rodzi-
ce, czasem dziadkowie. Z uwa-
gą śledzą kolejne sceny. W do-

mach razem z dziećmi słucha-
ją nagrań z jasełek” – podkreśla 

siostra Jadwiga.
I choć przygotowanie dzie-

cięcej gromady nie jest łatwe, 
za nic nie zrezygnowałaby z 

ich udziału. Z zapałem od 
początku grudnia spoty-
kają się w salce przy 
parafii – z podziałem 
na grupy, bo wszystkie 
naraz się przecież nie 
zmieszczą… 

O tym, jak mocno 
dzieci przeżyły jasełka, 

świadczą zwykle pierw-
sze próby. „Po rocznej 

przerwie świetnie pamiętają naj-
drobniejsze ustalenia scenariusza, 
kto po kim wchodzi, co mówi. I 
wciąż nie mają dosyć tego grania, 
chcą powtarzać i na nowo próbo-
wać, coś udoskonalać” – mówi 
siostra Jadwiga. 

„O jasełkach myśli się ca-
ły rok. To już takie nasze przy-
zwyczajenie” – zgodnie po-
twierdzają również dorośli, 
którzy z Zespołem Teatralnym 
związani są od lat. Przydaje im 
się wspólne pielgrzymowanie 
zespołu. Z pielgrzymek do Zie-
mi Świętej przywieźli nie tyl-
ko autentyczne rekwizyty, ale 
przede wszystkim te niezwykłe 
przeżycia z miejsc związanych 
z Chrystusem. Byli w Betlejem, 
byli w Jerozolimie i swoje te-
atralne zaangażowanie oparli 
na tym doświadczeniu.

Bywa, że trudno im pogodzić 
wszystkie obowiązki. Granie jest 
dla niektórych prawdziwym wy-
zwaniem organizacyjnym: jak po-
przesuwać swoje dniówki w pra-
cy, jak nadrobić potrzebne godzi-
ny, żeby najpierw pomóc przygo-
tować na scenie dekoracje, potem 
przez kolejnych dziesięć wieczo-
rów występować. Podobnie jak 
najmłodsi nie ukrywają, że także 
dla nich to szczególne kolędowa-
nie jest przede wszystkim rado-
ścią… 
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ZESPÓŁ ZAPRASZA
„Jasełka tradycyjne” w wyko-
naniu Zespołu Teatralnego para-
fii św. Elżbiety w Cieszynie – na 
scenie Teatru im. A. Mickiewicza 
– w tym roku oglądać można co-
dziennie od 14 do 23 stycznia. W 
soboty i niedziele przedstawienie 
rozpoczyna się o godz. 16.00, a w 
pozostałe dni o 17.00. 
Bilety można rezerwować te-
lefonicznie pod numerem: 0-
-601 452 716. Zespół proponuje 
też do nabycia „Jasełka” na ka-
setach VHS i DVD oraz płyty CD 
z kolędami oraz programem de-
dykowanym Janowi Pawłowi II, 
śpiewniki kolędowe oraz niepo-
wtarzalne kartki świąteczne.



Idziemy, idziemy, pastuszków obudzić – Bóg się rodzi pośród dobrych ludzi…

Niebiescy posłańcy…

tach nad betlejemską stajenką 
czuwały anioły, zawieszone nad 
sceną. Chętnych dziewczynek 
było coraz więcej i z czasem 
trzeba było szukać dla nich no-
wych ról. 

że radują się z Bożego Naro-
dzenia wszystkie stworzenia, że 
wszystko dzieje się na chwałę 
i cześć Pana Boga. Wprowadza 
do niej piękny wiersz Lucyny Ja-
błońskiej o tym, że wszystko 

można zmie-

Niestrudzone panie Barbara 
Mulawka i Elżbieta Buława wymy-
ślają dla nich i szyją barwne ko-
stiumy, a scenograf Leon Białek 
głowi się, jak wygospodarować 
na scenie jeszcze trochę miejsca 
dla tańczących maluchów.

„Co  roku dochodzą kolej-
ne chętne dzieci i rzeczywiście 
na scenie robi się coraz ciaśniej – 
przyznaje z uśmiechem. I co ro-
ku wymyśla im nowe role, sce-
ny, by wszystkie mogły w jaseł-
kach wystąpić. Stara się nie od-
mawiać, bo wie, że dla większo-
ści jest to ogromne przeżycie. „To 
jest bardzo cenne dla budowania 
rodzin. Na próby i przedstawie-
nia z dziećmi przychodzą rodzi-
ce, czasem dziadkowie. Z uwa-
gą śledzą kolejne sceny. W do-

mach razem z dziećmi słucha-
ją nagrań z jasełek” – podkreśla 

siostra Jadwiga.
I choć przygotowanie dzie-

cięcej gromady nie jest łatwe, 
za nic nie zrezygnowałaby z 

ich udziału. Z zapałem od 
początku grudnia spoty-
kają się w salce przy 
parafii – z podziałem 
na grupy, bo wszystkie 
naraz się przecież nie 
zmieszczą… 

dzieci przeżyły jasełka, 
świadczą zwykle pierw-

sze próby. „Po rocznej 

można zmie-
nić, podwa-
żyć, ale Bo-
że Naro-
dzenie zo-
stanie na 
zawsze, w 

dla tańczących maluchów.
„Co  roku dochodzą kolej-

ne chętne dzieci i rzeczywiście 
na scenie robi się coraz ciaśniej – 
przyznaje z uśmiechem. I co ro-
ku wymyśla im nowe role, sce-
ny, by wszystkie mogły w jaseł-
kach wystąpić. Stara się nie od-
mawiać, bo wie, że dla większo-
ści jest to ogromne przeżycie. „To 
jest bardzo cenne dla budowania 
rodzin. Na próby i przedstawie-
nia z dziećmi przychodzą rodzi-
ce, czasem dziadkowie. Z uwa-
gą śledzą kolejne sceny. W do-

mach razem z dziećmi słucha-
ją nagrań z jasełek” – podkreśla 

siostra Jadwiga.
I choć przygotowanie dzie-

cięcej gromady nie jest łatwe, 
za nic nie zrezygnowałaby z 

ich udziału. Z zapałem od 
początku grudnia spoty-
kają się w salce przy 
parafii – z podziałem 
na grupy, bo wszystkie 
naraz się przecież nie 
zmieszczą… 

dzieci przeżyły jasełka, 
świadczą zwykle pierw-

sze próby. „Po rocznej 
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Z wracamy się z prośbą o 
pomoc dla parafian ks. 

Marka Droździka z Medenic 
na Ukrainie. Od jednego z do-
broczyńców ks. Marek otrzy-
mał narty zjazdowe dla dzie-
ci. Brakuje jednak do nich 
butów narciarskich – w roz-
miarach od 35 do 40 nu-
meru. Naszych Czytelników, 
którzy mają buty narciarskie 

w takim rozmiarach i mogli-
by je podarować, prosimy o 
dostarczenie ich do naszej 
redakcji w Bielsku-Białej (ul. 
Żeromskiego 5–7, od ponie-
działku do piątku w godz. 
9.00–13.00, tel. 033 81 25 
139) lub skontaktowanie się 
z ks. Jackiem Gasidło w para-
fii Chrystusa Króla – tel. 033 
816 38 55. IM

Możesz? Pomóż!

Potrzebne buty!

Za przykładem Jana Pawła II

Do Serca Jezusowego

Kilkuset członków Arcybractwa 
Straży Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa z 20 parafii 
uczestniczyło w diecezjalnym 
adwentowym dniu skupienia w 
kościele św. Jana Chrzciciela w 
Bielsku-Białej Komorowicach.

Koncelebrowanej Mszy św. 
przewodniczył ks. infułat Wła-
dysław Fidelus, dyrektor Wydzia-
łu Duszpasterskiego Kurii Die-
cezjalnej. Jego osobiste świade-
ctwo zainspirowało członków Ar-
cybractwa do refleksji nad kul-
tem Serca Jezusowego w życiu 
Jana Pawła II.

– W mojej rodzinnej parafii 
gościł wówczas 39-letni biskup 
Karol Wojtyła – wspominał ks. 
inf. Fidelus. – Wraz z kilkoma 
kolegami towarzyszyliśmy mu w 
wycieczce po okolicznych wzgó-
rzach. W pewnej chwili stanęli-
śmy przed polną kapliczką. Ksiądz 
Biskup postanowił, że uczcimy 
Serce Jezusowe – był czerwiec 
– i odmówimy litanię. Zaczęli-
śmy bezradnie rozglądać się za ja-

kąś książeczką. 
Ale Ksiądz Bi-
skup już zaczął 
modlitwę: bez 
wahania, z pa-
mięci zaczynał wezwania litanii, 
my je kończyliśmy. To zrobiło na 
nas wtedy ogromne wrażenie.

Na zakończenie Mszy św. po-
nad 20 osób uroczyście przyjęto 
w poczet członków Arcybractwa. 
Podjęły one zobowiązanie do co-
dziennego godzinnego czuwania 
przy Najświętszym Sercu Pana Je-
zusa poprzez modlitwę, pracę 
lub służbę na rzecz bliźniego. 

W naszej diecezji w każdy 
pierwszy piątek miesiąca człon-
kowie ASH prowadzą  modlitwę 
na antenie Beskidzkiego Radia 
Katolickiego Anioł Beskidów.

– Adwentowy dzień skupienia 
był już trzecim tego rodzaju spot-
kaniem w tym roku – przypomina 
ks. Piotr Grochowiecki, diecezjal-
ny opiekun Arcybractwa. Kolejne 
odbędzie się w Wielkim Poście, w 
przyszłym roku.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Z Hałcnowa na Wschód

Dary dla Ukrainy
Tuż przed świętami 
przedstawiciele bielskiego 
oddziału stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” zawieźli  
na Ukrainę – do Żydaczowa  
i Przemyślan – dary z Bielska-
-Białej. Wśród nich były także 
54 paczki, przygotowane przez 
uczniów, ich rodziców, nauczycieli 
i pracowników administracji 
Gimnazjum nr 6 im. Orląt 
Lwowskich w Hałcnowie. 

Już po raz drugi społecz-
ność gimnazjum postanowiła 
podzielić się z dziećmi miesz-
kającymi na Ukrainie swoim da-
rem serca. Nad całością czuwa-
ły dwa szkolne Koła: Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Wschod-
nich, PCK oraz Rada Uczniow-
ska z nauczycielkami opiekun-
kami: Małgorzatą Wawrzutą, 
Elżbietą Wójcik, Agatą Banet i 
Anetą Skorupską.

7 listopada uczen-
nice najbardziej zaan-
gażowane w akcję: Ka-
sia Olma, Asia Szymik, 
Natalia Gołąb, Kinga 
Jędrzejko, Dorota Pa-
pież, Ewelina Mleczko, 
Ania Wrzosek i Karoli-
na Rogozińska mówi-
ły swoim rówieśnikom 
we wszystkich klasach 

o zbiórce słodyczy, zabawek i 
artykułów szkolnych dla ma-
łych mieszkańców Ukrainy. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku – 
nie zawiedli! Swoje dary przy-
nieśli także rodzice i pracow-
nicy szkoły. 

– Kiedy w 2001 roku w gro-
nie nauczycieli naszego gim-
nazjum odwiedziliśmy sieroci-
niec w Żurawnie na Ukrainie, 
ogromnie nas poruszyła sytu-
acja materialna tej placówki – 
mówi dyrektor szkoły Małgo-
rzata Wójcik. – Wiedzieliśmy, 
że to niejedyne miejsce po-
trzebujące naszego material-
nego wsparcia. Od dwóch lat 
do włączenia się w pomoc po-
trzebującym mieszkającym na 
Wschodzie zachęcamy także 
naszych uczniów. 

Hałcnowscy gimnazjaliści 
chętnie otwierają swoje ser-
ca na potrzeby innych. W tym 
roku paczek jest więcej niż 
przed rokiem. A trzecioklasist-
ki już dziś mówią, że muszą 

o tej akcji opowiadać 
młodszym kolegom 
jak najczęściej, by – 
kiedy skończą szkołę – 
następców tego dzieła 
nie ubywało.

– Przy takiej pomo-
cy uczennic nasza za-
chęta jest już tylko for-
malnością – uśmiecha-
ją się nauczycielki.

URSZULA ROGÓLSKA

Przyjęto 
20 nowych 

członków ASH

Hałcnowskie 
gimnazjalistki 
ze swoimi 
nauczycielkami 
przygotowały 
paczki, które 
przekazał 
na Ukrainę 
Stefan Zuber 
ze „Wspólnoty 
Polskiej”
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Sacrum Kazimierza Pietraszki

Opłatkowy wernisaż
Tegorocznemu spotkaniu 
opłatkowemu, zorganizowanemu 
15 grudnia w Książnicy 
Beskidzkiej, towarzyszył wernisaż 
wystawy „Z beskidzką kolędą  
u świętych”. Zaprezentowano  
na niej rzeźby Kazimierza 
Pietraszki, twórcy z Buczkowic.

To była pierwsza oficjalna 
wystawa prac tego 81-letniego 
twórcy. „Wcześniej pokazywa-
łem już swe rzeźby na spot-
kaniach, organizowanych w ra-
mach kolejnych Tygodni Kultu-
ry Beskidzkiej, ale nie miałem 
dotąd takiej prawdziwej wysta-
wy, z wernisażem” – śmieje się 
Kazimierz Pietraszko. Z drew-
nem miał do czynienia od za-
wsze, bo pracował jako cieśla i 
stolarz. Za rzeźbienie wziął się 
w latach siedemdziesiątych. „W 
1971 roku miałem pierwszy za-

wał, zaraz potem drugi i trzeci. 
Musiałem leżeć w łóżku. Z nu-
dów wziąłem skalpel i zacząłem 
dłubać w drewnie. Musiałem do-
kładnie sprzątać wszystkie wió-
ry, by żona, wracając z pracy, nie 
odkryła mojej tajemnicy, a i tak 
nieraz mi się od niej oberwało” 
– wspomina pan Kazimierz. W 
końcu żona ustąpiła. 

Do twórczych prób zachę-
cał go brat, biskup Jan Pietrasz-
ko, dziś sługa Boży. „Mówił, że 
rzeźbiarze będą zawsze, tak jak 
zawsze ludzie będą zachwycać 
się pięknem” – opowiada Ka-
zimierz Pietraszko. Najchętniej 
podejmuje tematy sakralne, sam 
wymyśla kształt przyszłej rzeź-
by i opracowuje projekty. Go-
towych prac nigdy nie maluje, 
ograniczając się jedynie do wo-
skowania niektórych detali. 

Ma w domu pokaźną kolek-
cję swych prac, ale i tak więk-
szość z nich wywędrowała do 
ludzi. Lubi je rozdawać krew-

nym, przyjaciołom i znajomym. 
Także w Buczkowicach moż-
na odnaleźć jego rzeźby. Ko-
ło swego domu postawił krzyż 
jako pamiątkę Jubileuszowe-

go Roku 2000. Przy starym do-
mu rodzinnym stoi kapliczka – 
to upamiętnienie osobistego 
jubileuszu, półwiecza małżeń-
stwa.  AK

„Tę rzeźbę ludzie najczęściej nazywają szopką, a to są święci Joachim  
i Anna przy narodzinach Najświętszej Maryi Panny” – tłumaczy Kazimierz 
Pietraszko

Odbyło się w grudniu w sali 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Żywieckiej. Okazją było otwarcie 
przygotowanej pod kierunkiem 
Władysławy Klinowskiej wystawy 
prac wolontariuszy pomagających 
w zajęciach integracyjnych orga-
nizowanych dla osób niepełno-
sprawnych w Klubie Miejskiego 
Centrum Kultury przy ulicy Jana 
w Żywcu.

Na wystawie znalazło się kil-
kaset aniołów. Wykonane przy 
użyciu różnych technik plastycz-
nych i materiałów: malowane, 
dziergane, wyklejane – były nie-
mal wszędzie, ozdabiały ścia-
ny, choinki, stoły. Barwne szaty 
świadczyły też o tym, że anioły 
ubierają się różnie... 

Wśród eksponowanych prac 
sporo było dziełem samej pani 
Władysławy. „Bardzo lubię anio-
ły – przyznaje. – One nieustannie 
oddają cześć Panu Bogu i towa-

rzyszą cały czas naszemu życiu, 
opiekują się nami. Są też wspa-
niałą inspiracją do tworzenia prac 
plastycznych”. Wielkie zaintere-
sowanie, jakim cieszy się wysta-
wa zwłaszcza wśród najmłod-
szych, potwierdza, że są 
też chętnie oglądane.

Przy okazji otwarcia 
wystawy w TMZŻ śpie-
wały i tańczyły dzieci 

przygotowane przez Martę Ar-
matys i Edytę Mikołajczyk oraz 
uczniowie Małgorzaty Obtuło-
wicz z SP nr 5. Swoje arty-
styczne talenty zaprezentowali 
też niepełnosprawni podopiecz-

ni z integracyjnej gru-
py, którą w Klubie MCK 
od 10 lat prowadzi pa-
ni Władysława z wo-
lontariuszami Stowa-

rzyszenia na rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych Ziemi Żywieckiej, 
kierowanego przez Władysła-
wę Dekę. 

Zaproszeni goście,  wśród 
nich przedstawiciele władz 
miejskich i powiatowych, a tak-
że kapelan TMZŻ ks. kan. Stani-
sław Kozieł, gorąco oklaskiwa-
li popisy Wojtka, Przemka i Szy-
mona. O nich, jak i o pozosta-
łych: Hani, Edycie, Andrzeju czy 
Pawle pani Władysława mogła-
by długo opowiadać, wyliczać 
ich osiągnięcia i postępy. Chłop-
cy występowali już na kon-
certach w Ciechocinku i Bu-
sku Zdroju. Edyta Giercuszkie-
wicz i Hania Kuźnik miały wy-
stawę obrazów w Kalwarii Ze-
brzydowskiej. „ Jestem szczęś-
liwa, że tyle im się udaje – mó-
wi pani Władysława. – I jestem 
wdzięczna, że są wolontariu-
sze, którzy pomagają i są bli-
sko – jak anioły”. MB

Wystawa żywieckich wolontariuszy

Spotkanie z aniołami…
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Podobał się 
także występ 
Przemka 
Kuźnika



O. RADOSŁAW 
KRAMARSKI 
OFM CONV

Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1996 r. w Krakowie z rąk bp. 
Tadeusza Rakoczego. Pracował 
w placówkach franciszkań-
skich w Sanoku, Kowarach i 
Krakowie. Od ubiegłego ro-
ku piastuje urząd gwardiana 
tutejszego domu zakonnego i 
proboszcza.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Duszpasterstwo w parafii rychwałdzkiej ma charak-
ter maryjny i franciszkański. Dlatego bardzo licz-
ną grupę stanowi Rycerstwo Niepokalanej. Tworzą 
je dzieci, młodzież i dorośli, którzy uczestniczą w 
systematycznych spotkaniach formacyjnych i mod-
litewnych. W parafii działa także grupa Dzieci 
Maryi, Arcybractwo Trójcy Świętej, Żywy Różaniec, 
Bractwo Szkaplerzne i Caritas parafialna, organizu-
jąca pomoc dla chorych i ubogich. Od tego roku 
prowadzimy też Akademię Wiary – regularną kate-
chezę dla dorosłych, której celem jest ugruntowa-
nie nauki katechizmu.
W pracy duszpasterskiej w parafii pomagają tak-
że o. Wiesław Straub – katecheta i moderator 
grup duszpasterskich, o. Innocenty Maj oraz 
o. Grzegorz Sroka, który prowadzi także infir-
merię zielarską. Tuż obok kościoła znajduje się 
Franciszkański Ośrodek Formacyjno-Edukacyjny, 
prowadzący rekolekcje. W nadchodzącym ro-
ku świętować będziemy 250. rocznicę konse-
kracji naszego kościoła oraz 60-lecie działal-
ności duszpasterskiej ojców franciszkanów w 
Rychwałdzie

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. niedzielne: 7.00, 9.00, 11.00, 17.00
  Nabożeństwa fatimskie odprawiane są od maja  

do października 13. dnia miesiąca o godz.18.00

Sanktuarium 
w Rychwałdzie  

przez cały rok przyciąga 
pielgrzymów i uczestników 
franciszkańskich rekolekcji

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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PANORAMA PARAFII  
Parafia św. Mikołaja w Rychwałdzie

Matczyna parafia
Są dwa powody,  
by w ten sposób mówić 
o Rychwałdzie. Pierwszy: 
opiekę nad wspólnotą 
sprawuje Matka Boża 
w łaskami słynącym 
wizerunku. Drugi wiąże się 
z faktem,  
że z rychwałdzkiej  
wyłoniły się nowe  
parafie-córki w sąsiednich 
miejscowościach i mimo 
samodzielności nigdy  
nie zerwały  
macierzyńskich więzi.

Rychwałd leży sześć 
kilometrów na północny 
wschód od Żywca, w do-
linie potoku Nawieśnik. 
Początki osadnictwa się-
gają tutaj XIII w. Parafia 
istniała prawdopodobnie 
już w połowie XIV w., a z 
całą pewnością od 1472 
r. W 1547 r. biskup kra-
kowski Erazm Ciołek kon-
sekrował tutaj drewnia-
ny kościół ku czci funda-
tora Mikołaja Komorow-
skiego, dedykowany św. 
Mikołajowi, który do dziś 
jest patronem parafii. Jed-
nak tym, co zwykłą para-
fię podniosło do rangi sła-
wetnego sanktuarium, był 
obraz Madonny. 

Matka łaskawa 

Wizerunek podaro-
wała kościołowi w 1644 
r. ówczesna właściciel-
ka Ślemienia Katarzyna z 
Komorowskich Grudziń-
ska. Obraz niemal na-
tychmiast zyskał sławę. 
W XVII w. biskup Miko-
łaj Oborski ogłosił wize-

runek cudownym i naka-
zał przeniesienie go do 
głównego ołtarza. Przy-
bywali doń pielgrzymi nie 
tylko z sąsiedztwa, ale 
nawet ze Słowacji, Ora-
wy i Węgier. Przez wieki 
gromadzono dokumen-
tację wyproszonych łask 
i doznanych cudów. 18 
lipca 1965 r. wizerunek 
doczekał się koron.  8 
grudnia 1978 r. Jan Paweł 
II, który jako metropoli-
ta krakowski był drugim 
obok kard. Stefana Wy-
szyńskiego koronatorem 
wizerunku, przekazał do 
Rychwałdu swój różaniec 
i świecę wotywną. Dzie-
sięć lat temu czciciele Ry-
chwałdzkiej Pani przynie-
śli obraz Madonny na ży-
wiecki rynek, by Papież 
mógł znów przy nim się 
pomodlić.

Matka  
innych parafii
Rychwałd należał do 

najstarszych i najwięk-
szych osad ulokowanych 
wokół średniowiecznego 

Żywca. Tutejsza parafia 
obejmowała także sąsied-
nie miejscowości – Ocz-
ków, Łękawicę, Pewel Ma-
łą i Pewel Ślemieńską oraz 
Gilowice – tutaj do dziś 
znajduje się dawny drew-
niany kościół rychwałdz-
ki, przeniesiony z racji bu-
dowy nowej, murowanej 
świątyni. Dziś w każdej 
z nich funkcjonują samo-
dzielne parafie. Ale wier-
ni wciąż lgną do swej Mat-
ki. Przybywają – także pie-
szo – na odpusty i czuwa-
nia fatimskie. 

Rychwałd jest najwięk-
szym sanktuarium ma-
ryjnym Żywca i ziemi ży-
wieckiej. Tutejsza para-
fia cieszy się przywilejem 
aż sześciu odpustów – ku 
czci Trójcy Świętej, MB 
Szkaplerznej, Porcjunkuli, 
Wniebowzięcia NMP, św. 
Mikołaja i Niepokalane-
go Poczęcia. Własne piel-
grzymki organizują także 
żołnierze, kierowcy, za-
konnicy i zakonnice, cho-
rzy, czciciele Różańca i Ry-
cerze Niepokalanej.
KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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