
Najmłodsi, młodzież, dorośli anga-
żujący się w działalność kilkunastu 

wspólnot, stowarzyszeń, grup parafial-
nych, po raz drugi przygotowali festyn 
rodzinny w ogrodach plebańskich parafii 
św. Wojciecha w Dankowicach. Odbył się 
on w niedzielę 12 czerwca, a towarzyszyło 
mu hasło „Rodzina – tu się wszystko za-
czyna!”. Wszyscy przygotowali dla siebie 
nawzajem mnóstwo atrakcji – występy, 
konkursy, doskonały bufet. Spotkanie za-
kończyła wspólna modlitwa o 21.00.

W niedzielę 18 czerwca 
parafialny festyn odbywa 
się również w ogrodach 
probostwa parafii św. Jana 
Chrzciciela w Brennej – 
początek o 14.00. Więcej 
o parafialnych festynach 
w Dankowicach i Brennej 
– wkrótce. 

Dziewczyny ze 
szkolnego koła 
Towarzystwa 
Miłośników 
Dankowic 
uczyły m.in. 
tradycyjnego 
bibułkarstwa
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O GRUPIE TEATRALNEJ „MEMEN-

TO” z bielskich Komorowic
  O SPORCIE, który jest rywali-

zacją i zabawą dla najmłod-
szych i niepełnosprawnych
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RODZINA – TU SIĘ WSZYSTKO ZACZYNA!

Dziesięć lat temu wielu 
z nich nabrało przeko-

nania, że słowa Jana Pawła 
II o potrzebie odrodzenia 
Akcji Katolickiej w Polsce były 
skierowane właśnie do nich. 
Postanowili swoimi talentami 
służyć mieszkańcom swoich 
miejscowości. W parafiach, 
w których istniała potrzeba 
działalności charytatywnej, 
a dotąd nikt jej nie podjął 
– zaangażowali się w pomoc 
potrzebującym; tam gdzie 
widzieli potrzebę stworzenia 
parafialnej gazetki – zajęli się 
redagowaniem; gdzie widzieli 
potrzebę pracy z młodzieżą – 
zorganizowali dla niej zajęcia. 
O Akcji Katolickiej w parafiach 
czytaj w tekście: „Akcja na 
drodze do świętości”. 

Zakończył się 5. Tydzień z Ewangelią

Zaproszenie dla Jezusa
– We wspólnocie pokoleń najlepiej 
się przekonać, że nasza wiara ma 
sens; że warto zapraszać Jezusa 
do swojej codzienności – mówi 
Anna z Żywca, która uczestniczyła 
w spektaklu „Neuma”, kończącym 
5.Tydzień z Ewangelią.

Pomimo późnej pory, 10 
czerwca o 21.00, kościół pw. 
św. Maksymiliana w Aleksan-
drowicach wypełnili nie tyl-
ko mieszkańcy Bielska, którzy 
chcieli uczestniczyć w spekta-
klu „Neuma”, z którym przyje-
chał gliwicki Teatr „A”.

Jak tłumaczą członkowie 
grupy: „»Neuma«, to dosłow-
nie »znak ręki«, średniowiecz-
ny znak notacji muzycznej cho-
rału gregoriańskiego, wyraża-
jący »ruch« melodii, jej ekspre-
sję, dynamikę, wreszcie – jej 
duchowość. Obrzędowe miste-
rium, z jednej strony opowie-
dziane językiem teatru, w war-
stwie muzycznej jest próbą po-
łączenia tradycji chorałowych z 
tymi ludowymi – w najstarszych 

zapamiętanych śląskich 
pieśniach; wreszcie – 
z brzmieniami bardzo 
współczesnymi”.

W widowiskowym 
godzinnym misterium 
artyści przeprowadzili 
widzów przez najważ-
niejsze wydarzenia roku litur-
gicznego. 

– Doceniam jeszcze bardziej 
to, co otrzymałam od moich 
przodków – moje chrześcijań-
stwo – mówi Anna z Żywca. – Ale 
jednocześnie wiem, że tę trady-
cję muszę cały czas ożywiać. Zna-

jomości Ewangelii mu-
si towarzyszyć otwarcie 
na działanie Boga w mo-
jej codzienności...

5. Tygodniowi z 
Ewangelią, towarzy-
szyło hasło „Otwórz 
drzwi Jezusowi”. Do 

tego organizatorzy – Wydział 
ds. Ewangelizacji Kurii Die-
cezjalnej – zachęcali poprzez 
konferencje, koncerty i projek-
cje filmów. Świadectwa, reflek-
sje, wypowiedzi uczestników 
ewangelizacji przedstawimy za 
tydzień. UR

Głęboka 
duchowość 
spektaklu 
prowadziła 
widzów przez 
cały rok 
liturgiczny 
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Nagrody rozdane
BIELSKO-BIAŁA. Laureaci i 
finaliści wszystkich konkursów 
organizowanych przez Wydział 
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej 
otrzymali nagrody i dyplomy 
podczas uroczystości przygo-
towanej 9 czerwca w Bielskim 
Centrum Kultury. Recytacją, śpie-
wem i tańcem młodzi uczestnicy 
konkursów pokazali swoją pa-
sję pracy ze Słowem Bożym. 
Na scenie wystąpili m.in. lau-
reaci II Konkursu Piosenki 
Religijnej „Bóg jest miłością” 
oraz konkursu „Recytujemy 
Biblię”. Nagrody odebrali ucz-
niowie, którzy brali udział w 
finale Międzynarodowego 
Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „ Jonasz”, 
Konkursu Przestrzennych 
Form Plastycznych inspirowa-
nych Dziejami Proroków (moż-
na je było obejrzeć w holu 
BCK), zdobywcy I, II i III miej-
sca specjalnej edycji Konkursu 
Wiedzy Biblijnej oraz uczestnicy 
Śląskiego Konkursu Biblijnego. 

Gośćmi młodzieży byli m.in. bi-
skup Tadeusz Rakoczy, przed-
stawiciele Kościołów ewangeli-
ckich oraz delegatury kurato-
rium oświaty.

Z imieniem Armii Krajowej
ANDRYCHÓW. Imię Armii 
Krajowej otrzymał Zespół 
Szkół Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Andrychowie. 
Na uroczystość zostali zaproszeni 
m.in. kombatanci z miejscowego 
koła Związku Żołnierzy AK i wła-
dze samorządowe. Z Anglii przy-
był uczestnik walk pod Monte 
Cassino Tadeusz Tobiasiewicz. 
Uroczystość rozpoczęła Msza św. 
koncelebrowana przez biskupa 
Janusza Zimniaka, dziekana ks. 
prałata Józefa Janię i ks. prałata 

Stanisława Czernika. Następnie jej 
uczestnicy przeszli przed budynek 
szkoły, gdzie odsłonięto pamiąt-
kową tablicę upamiętniającą uro-
czystość. Spotkanie kontynuowa-
no w domu kultury, gdzie andry-
chowscy kombatanci przekazali 
uczniom swój sztandar. Młodzież 
zaprosiła zebranych na program 
artystyczny pt. „Bohaterom – sła-
wa”. Scenariusz, oparty m.in. na 
tekstach lokalnych poetów z gru-
py „Wyraz”, opracował Stanisław 
Sikor.

Madagaskar w szkole
PISARZOWICE. O. Józef 
Klatka ze Zgromadzenia 
Misjonarzy św. Wincentego à 
Paulo, który od ponad 30 lat 
pracuje na Madagaskarze, był 
gościem parafii św. Marcina w 
Pisarzowicach. 5 czerwca od-
wiedził także uczniów miejsco-
wej szkoły podstawowej i gim-
nazjum, którym opowiadał o 
swojej pracy misyjnej – o szko-
łach prowadzonych przez mi-
sjonarzy na Madagaskarze oraz 
o tamtejszej kulturze i zwycza-
jach. Uczniowie mogli obejrzeć 
film o misji o. Józefa, a następ-
nie najmłodsi wykorzystali oka-
zję, by zasypać misjonarza pyta-
niami na temat jego pracy.

Parafia pisarzowicka od kilku-
nastu lat wspomaga duchowo 
i materialnie pracę misyjną o. 
Józefa, pochodzącego z archi-
diecezji krakowskiej. Do tej 
pomocy parafian zachęcił pro-
boszcz ks. kan. Janusz Gacek. 
Wspólnota regularnie zbiera 
ofiary pieniężne dla misjonarza, 
młodzież organizuje akcje po-
mocy misjom na terenie szkół. 
Uczniowie o. Józefa i młodzi 
Polacy wzajemnie wysyłają so-
bie listy, pozdrowienia i prace 
plastyczne. Jak zapewniają pisa-
rzowiccy nauczyciele, tegorocz-
ne spotkanie zaowocuje i jesz-
cze większym zaangażowaniem 
szkół w pomoc misjom.

Paczki dla najmłodszych.
BIELSKO-BIAŁA. „Życzę 
wam, byście zawsze były rados-
ne i uśmiechnięte, a dobry Pan 
Bóg niech błogosławi wam i wa-
szym rodzicom” – mówił biskup 
Janusz Zimniak do dzieci, zebra-
nych z okazji Dnia Dziecka w 
sali Bielskiego Centrum Kultury. 
Organizatorem spotkania by-
ło bielskie koło Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. 
Dzieci obejrzały program arty-
styczny, przygotowany przez ich 
rówieśników z Teatru Animacji 
„eF”, Zespołu Tanecznego 
„Impuls” i Dziecięcego Zespołu 
„Adagio”. Każde z nich otrzy-
mało paczkę ze słodyczami. 
Członkowie TP przygotowali na 
tegoroczny Dzień Dziecka ponad 

1400 takich paczek. Trafiły one 
do świetlic środowiskowych, ze-
społów charytatywnych, domów 
dziecka oraz do stałych pod-
opiecznych Towarzystwa.

Na beskidzkich szlakach
BIELSKO-BIAŁA. „Na beskidz-
kich szlakach” to tytuł serii kart 
pocztowych przedstawiających 
zabytkowe krzyże, kapliczki i fi-
gury przydrożne, znajdujące się 
na terenie diecezji bielsko-żywie-
ckiej. Serię wydano we współpra-
cy Kurii Diecezjalnej, starostw w 
Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu 

oraz bielskiego Urzędu Poczty 
i Związku Filatelistów. Autorem 
zdjęć umieszczonych na kartach 
jest Mieczysław Peterek. Jego fo-
tografie, wykorzystane w pub-
likacji, można oglądać do 30 
czerwca w Książnicy Beskidzkiej 
(wernisaż wystawy – 21 czerw-
ca o 12.00).

Start ministrantów lekkoatletów
ZABRZEG. W środę 21 czerw-
ca o 9.00 Mszą św. w parafialnym 
kościele pw. św. Józefa rozpo-
cznie się trzecia już Diecezjalna 
Lekkoatletyczna Spartakiada 
Ministrantów. Po wspólnej mod-
litwie zawodnicy wraz w opie-
kunami spotkają się na zabrze-
skim stadionie LKS-u „Sokół”, 

gdzie o 10.30 rozpoczną się za-
wody. Ministranci z kilkudziesię-
ciu parafii naszej diecezji zmie-
rzą się m.in. w skoku w dal, bie-
gach na 100 m i przełajowych 
oraz w rzucie piłeczką palantową. 
Organizatorzy serdecznie zapra-
szają kibiców do wspierania para-
fialnych reprezentacji.

Na scenie BCK – Roksana i Paulina 
Gloc z SP 2 w Cieszynie – laureatki 
II Konkursu Piosenki Religijnej „Bóg 
jest miłością”

Uczniom z Pisarzowic o Madagaskarze opowiada z o. Józef Klatka

Bp Janusz Zimniak z dziećmi w BCK
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Piętnastu nowych kapłanów

Neoprezbiterzy AD 2006
W sobotę 3 czerwca w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej  
do prezbiterium Kościoła bielsko-żywieckiego włączonych zostało 
piętnastu nowych kapłanów. Ich seminaryjnemu rocznikowi  
patronował błogosławiony Jan XXIII.

„Musicie być mocni w wierze, otwarci i wrażliwi, aby przyj-
mować – dziś i każdego dnia – wszystkie Boże dary i zadania, za-
równo te, które się nam podobają, ale także te trudne, wydają-

ce się być ponad ludzką miarę i wymagające ofiary” – powiedział 
biskup Tadeusz Rakoczy do diakonów przed włożeniem na nich 
rąk. Uroczystą Mszę św. wraz z księdzem biskupem sprawowa-
li proboszczowie z parafii, z których pochodzą neoprezbiterzy, a 
także kierujący diecezjalnym Wydziałem Duszpasterskim ks. in-
fułat Władysław Fidelus oraz przełożeni z Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie z wicerektorem ks. dr. Andrzejem Moj-
żeszko i prefektem ks. Jerzym Czerwieniem.  

ARTUR KASPRZYKOWSKI

KS. SZYMON 
BECZAŁA

Parafia Jezusa Chry- 
stusa Odkupiciela w 
Czechowicach-Dziedzi-
cach. Ur. 26 stycznia 
1981 roku, syn Jadwi-
gi i Jana.

Stańcie się świętymi na 
wzór świętego, który was 
powołał. 

 (1P 1, 15)

KS. GRZEGORZ 
DREWNIAK

Parafia Świętych 
Apostołów Szymona i 
Judy Tadeusza w Ko-
zach. Ur. 14 stycznia 
1979 roku, syn Marii i 
Krzysztofa.

Wystarczy Ci mo-
jej łaski. Moc bowiem 
w słabości się doskonali.  
 (2 Kor 12, 9)

KS. ZBIGNIEW 
HODER

Parafia św. Barbary 
w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Ur. 7 sierpnia 
1981 roku, syn Anny i 
Adama.

Nie lękajcie się, Bóg 
jest Miłością.

KS. KRZYSZTOF 
KURNIK

Parafia Matki Bożej 
Fatimskiej w Bielsku- 
-Białej. Ur. 14 września 
1981 roku, syn Danuty 
i Józefa.

Jezu,  ufam Tobie.

KS. TOMASZ 
MICHNIOK

Parafia św. Marcina 
w Międzyrzeczu Gór-
nym. Ur. 7 marca 1981 
roku, syn Anny i Jana.

Musicie być mocni 
mocą miłości, która jest 
potężniejsza niż śmierć.  
 Jan Paweł II

KS. TOMASZ 
ŁATA

Parafia św. Urba-
na i NMP Wspomoże-
nia Wiernych w Roczy-
nach. Ur. 30 września 
1981 roku, syn Haliny i 
Mariana.

Ten, który mnie posłał,  
jest ze Mną i nie pozosta-
wił Mnie samego. 

 (J 8, 29)

KS. GRZEGORZ 
PYDYCH

Parafia Matki Bożej 
Bolesnej w Jawiszowi-
cach, osiedle Brzesz-
cze. Ur. 27 sierpnia 
1980 roku, syn Danu-
ty i Antoniego.

Kimże ja jestem Pa-
nie, Boże mój, że do-
prowadziłeś mnie aż do-
tąd?  (2 Sm 7, 18)

KS. MICHAŁ 
NOWAK

Parafia św. Macie-
ja Apostoła w Andry-
chowie. Ur. 10 stycznia 
1981 roku, syn Teresy i 
Andrzeja.

Być bliżej Ciebie chcę!

KS. ŁUKASZ 
MIESZCZAK

Parafia św. Andrze-
ja Apostoła w Gilowi-
cach. Ur. 6 maja 1981 
roku, syn Barbary i 
Norberta.

Prawda was wyzwoli!  
 (J8, 32)

KS. BOGUSŁAW 
SZWANDA

Parafia św. Ma-
rii Magdaleny w Cie-
szynie. Ur. 17 stycznia 
1980 roku, syn Heleny 
i Romana.

Wszystko mogę w 
Tym, który mnie umacnia.

KS. ANDRZEJ 
SANDER

Parafia św. Andrzeja 
Apostoła w Gilowicach. 
Ur. 26 czerwca 1981 roku, 
syn  Ewy i Stanisława.

Miłość wszystko zno-
si, wszystkiemu wierzy, 
wszystko przetrzyma. 
 (1 Kor 13, 7)

KS. ROMAN 
SALA

Parafia św. Francisz-
ka z Asyżu w Bielsku- 
-Białej. Ur. 22 czerwca 
1977 roku, syn Wero-
niki i Stefana.

Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię 
kocham.  (J 21, 17)

KS. BOGUSŁAW 
ZAPART

Parafia Narodzenia 
NMP w Żywcu. Ur. 18 
kwietnia 1980 roku, syn 
Aleksandry i Ryszarda.

I przystąpię do ołta-
rza Bożego, do Boga, któ-
ry jest moim weselem i ra-
dością.  (Ps 43, 4)

KS. WOJCIECH 
ZAPIÓR

Parafia Przenaj-
świętszej Trójcy w Raj-
sku. Ur. 1 marca 1981 
roku, syn Elżbiety i Je-
rzego.

Bo góry mogą ustą-
pić i pagórki się za-
chwiać, ale miłość mo-
ja nie odstąpi od Ciebie, 
mówi Pan.

KS. MARCIN 
WRÓBEL

Parafia Świętych 
Małgorzaty i Katarzyny 
w Kętach. Ur. 13 czerw-
ca 1981 roku, syn Jani-
ny i Stefana.

Poznacie prawdę, a 
prawda was wyzwoli! 

 (J 8, 32)
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Ponad 1300 osób tworzy Akcje Katolicką w naszej diecezji

Akcja na drodze do świętości

W1993 r. podczas wizyty bi-
skupów polskich ad limi-
na, Jan Paweł II mówił: 
„Niezastąpionym środkiem 

formacji apostolskiej świeckich są orga-
nizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. 
Wśród nich szczególne miejsce zajmuje 
Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce ży-
ła i przyniosła tyle wspaniałych owoców. 
Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej 
bowiem infrastruktura zrzeszeń katoli-
ckich w Polsce byłaby niepełna’’.

W trzy lata później zaczęły powstawać 
pierwsze oddziały Akcji także w 
diecezji bielsko-żywieckiej.

Współpraca

Parafialny Oddział Akcji Kato-
lickiej w Cięcinie został powoła-
ny w 1997 r. Dziś liczy 25 osób, 
które starają się realizować chary-
zmat Akcji w czterech zespołach. 
Jeden z nich przygotowuje spot-
kania formacyjne, organizuje pielgrzym-
ki, włącza się w oprawę liturgiczną nabo-
żeństw. Członkowie Akcji tworzą także 
grupę charytatywną.

– Nie istniał w parafii zespół charyta-
tywny, dlatego proboszcz ks. Stanisław 
Bogacz nam powierzył to zadanie – mówi 
Wawrzyniec Ficoń, prezes oddziału. – To 
jedno z ważniejszych realizowanych przez 
nas zadań. Staramy się przede wszystkim 
pomagać dzieciom i młodzieży z rodzin 
najbardziej potrzebujących. Prowadzimy 
akcje sprzedaży świec Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom i Baranka Wielkanocne-
go. Także Akcja koordynuje w Dniu Papie-
skim kwestę na rzecz zdolnej młodzieży. 
Pomaga nam w tym hufiec harcerski z Wę-
gierskiej Górki. Staramy się opierać naszą 
działalność na współpracy z różnymi insty-
tucjami i wspólnotami. 

Tę współpracę podejmuje tak-
że trzeci zespół, nazywany spo-
łeczno-wychowawczym. To on, 
wraz z oazą rodzin oraz nauczy-
cielami organizuje przy kaplicy na 
Butorzonce m.in. coroczne „Spot-
kania z Akcją”, mające religij-
no-patriotyczny charakter, a także 
przeprowadza konkursy papieskie 
i wiedzy religijnej dla młodzieży.

Działania grup wspomaga zespół tech-
niczno-gospodarczy, który pomaga także 
w pracach remontowych na terenie koś-
cioła.

Pozyskać przyjaciół

Oddział Akcji w parafii św. Małgorzaty 
w Bielsku-Białej Kamienicy także zauwa-
ża potrzebę działania w wielu dziedzinach 
życia lokalnego. Cztery osoby zajmują się 
sprawami osób bezdomnych – raz w tygo-
dniu zapewniają im obiad, wykupują le-
ki, załatwiają formalności związane z le-
czeniem. Inna grupa wraz z oazą rodzin 
redaguje gazetkę, jeszcze inna pomaga 
w przygotowaniu comiesięcznych czuwań 
ku czci Bożego Miłosierdzia. Członkowie 
Akcji podjęli się prowadzenia parafialne-
go klubu sportowego; współorganizują 

coroczne parafiady dla całej społeczności 
lokalnej; zainicjowali kolędowe spotkania 
ekumeniczne.

– Nie udałoby się podejmować ty-
lu działań, gdyby nie formacja – podkre-
śla Maria Baczyńska, prezes oddziału. – 
Niemal wszyscy bierzemy udział w reko-
lekcjach zamkniętych i spotkaniach krę-
gu biblijnego. Oddział liczy 13 członków, 
ale potrafią oni pozyskać do współpracy 
grono przyjaciół ze wspólnot młodzieżo-
wych, oazy rodzin, niedawno powstałe-
go chóru. Współpracujemy też z domem 
kultury; możemy liczyć na wsparcie róż-
nych firm. To pozwala nam próbować żyć 
jednością.

Dla najmłodszych

Formacja duchowa, przygotowywanie 
nabożeństw, działalność charytatywna, 
wychowawcza, kulturalna, sportowa, re-
dagowanie gazetek – to zadania najczęś-
ciej podejmowane przez oddziały Akcji.

Oddział w parafii św. Elżbiety w Cieszy-
nie skupia się na pracy charytatywnej i wy-
chowawczej z dziećmi i młodzieżą. W pa-
rafii właśnie trwają ostatnie przygotowa-
nia do corocznego wyjazdu wakacyjnego 
50 dzieci nad morze.

– To były słowa do mnie. 
Jestem o tym przekonany 

– mówi Wawrzyniec Ficoń z Cięciny, 
który 13 lat temu usłyszał zachętę 
Jana Pawła II do odrodzenia Akcji 

Katolickiej w Polsce. Takich osób jak 
on jest dziś w naszej diecezji  

ponad 1300.

tekst  
URSZULA ROGÓLSKA

Członkowie 
Akcji Katolickiej 
naszej diecezji  
w czasie 
rekolekcji 
w Brennej 
– od duchowej 
formacji zaczyna 
się każde 
działanie
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Ponad 1300 osób tworzy Akcje Katolicką w naszej diecezji

Akcja na drodze do świętości
– Od zakończenia jednych wakacji już 

myślimy o następnych, by jak najtańszym 
kosztem zapewnić dobry wypoczynek 
dzieciom – mówi Maria Liwczak, prezes 
cieszyńskiego POAK.

Koszt dwutygodniowego turnusu to 
około 650 zł, ale mali uczestnicy dzięki 
dobroczyńcom nie płacą nic. Poza tym w 
każdy wakacyjny wtorek dzieci pozostają-
ce w mieście wyjeżdżają na wycieczki.

Na świąteczne paczki dla dzieci Ak-
cja, współpracując z zespołem charyta-
tywnym, pozyskuje pieniądze m.in. z ofiar 
składanych przez wiernych za tzw. chleb-
ki św. Elżbiety i kołacze rozprowadzane 
w czasie odpustu parafialnego. Pieniądze 
wpływają także dzięki kiermaszowi palm.

Co roku Akcja przygotowuje opłatek 
dla niepełnosprawnych oraz zimowe za-
jęcia dla dzieci. W każdy wtorek mogą 
one przychodzić na darmowe douczanie – 
większość z 21 członków oddziału to na-
uczyciele.

– Nasza działalność to już tradycja. 
Możemy liczyć na wsparcie naszego samo-
rządu. Sami do nas dzwonią, informując o 
terminach składania wniosków o dotacje – 
uśmiecha się Maria Liwczak.

Na działalność charytatywną 
postawił też oddział w parafii św. 
Maksymiliana w Oświęcimiu.

– W naszej parafii działa spraw-
nie ponad 20 wspólnot, a naszym 
celem nie jest przecież przejmo-
wanie już podjętych działań, więc 
poza tymi, które pogłębiają naszą 
duchowość, a także redagowa-
niem gazetki „Wspólnota” i roz-
prowadzaniem prasy katolickiej, 
włączyliśmy się w prace zespo-
łu charytatywnego – dodaje Do-
rota Kinalczyk, prezes oddziału. 

– Chcemy współtworzyć duszpasterstwo 
osób niepełnosprawnych. Dopiero rozpo-
czynamy – staramy się dotrzeć do wszyst-
kich niepełnosprawnych w parafii.

Dla ducha

Formacja duchowa członków Akcji jest 
jednym z głównych celów Akcji w parafii śś. 
Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach.

– Na pewno trzeba podkreślić pomoc, 
jaką w naszej formacji okazuje nam pro-
boszcz ks. prałat Emil Dyrda – mówi Da-
nuta Kliś, prezes POAK w Kozach. – Na-
uczyliśmy się modlitwy brewiarzowej, któ-
rą rozpoczynamy każde spotkanie. Wraz z 
grupami modlitewnymi parafii i zespołem 
charytatywnym przygotowujemy godzinę 
adoracji Najświętszego Sakramentu, pro-
wadzimy modlitwę za ojczyznę. Włącza-
my się w życie społeczno-polityczne, or-
ganizując spotkania z przedstawicielami 
władz; znawcami zagadnień związanych 
z etyką i moralnością. Staramy się także 
wspomagać Diecezjalny Instytut Akcji w 
organizowaniu przedsięwzięć o wymia-
rze diecezjalnym – m.in. przeglądu pieś-
ni patriotycznej, rajdów, spotkań świą-

tecznych.
To tylko kilka przykładów z 

działalności parafialnych oddzia-
łów Akcji w naszej diecezji. A 
jest ich już 69. Wszystkie stara-
ją się współtworzyć życie parafial-
ne swoich wspólnot, ale mają też 
świadomość wagi wychowywania 
następców.

Jednym z najmłodszych – bio-
rąc pod uwagę wiek członków 
Akcji – jest oddział w Czecho-
wicach-Dziedzicach Podraju. Je-
go członkami są ludzie wychowa-
ni w Ruchu Światło–Życie, którzy 

swoją formację postanowili kontynuować 
w Akcji. Pomagają charytatywnie najstar-
szym mieszkańcom Podraja, prowadzą za-
jęcia ze scholą, grupą Dzieci Maryi, wspól-
nie z młodzieżą przygotowują m.in. spek-
takle jasełkowe. W tym roku podjęli się 
przygotowania ołtarzy na Boże Ciało.

– Działamy w niewielkiej parafii, liczą-
cej około 800 parafian. Jesteśmy ze sobą 
zżyci, ale chcemy, by i inni parafianie po-
czuli się zaproszeni do naszego grona – 
zaznacza Edward Żmij, prezes oddziału.

– Dlaczego nam się chce? Kiedy usły-
szałem o zachęcie Jana Pawła II, by odro-
dzić Akcję w Polsce, czułem potrzebę, by 
włączyć się w tę pracę – podkreśla Waw-
rzyniec Ficoń. Trzeba coś po sobie zosta-
wić. Każdy z nas jest stworzony do jakie-
goś apostolstwa, do tego, by znaleźć swo-
ją drogę podążania do świętości. Akcja da-
je na to szansę. 
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NIEPRZYPADKOWI LUDZIE
PIOTR MOLL  
PIERWSZY PREZES AKCJI KATOLICKIEJ  
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
– Każdy parafialny oddział 
Akcji działa w specyficznych 
warunkach, uzależnionych od 
aspektów demograficznych, 
wyznaniowych, ale ich siłą jest 
umiejętność wykorzystania ta-
lentów poszczególnych osób. W naszej 
strukturze są oddziały bardziej zaanga-
żowane – ale właśnie – tworzą je nie-
przypadkowi ludzie; tacy, którzy napraw-
dę chcą pracować na rzecz uświęcania 
siebie i innych. Jeśli w parafii zaczynamy 
od modlitwy, formacji duchowej i podej-
mujemy współpracę z asystentem koś-
cielnym, działania apostolskie przynoszą 
efekty. Akcja nie powstała po to, by przej-
mować zadania, którymi już się jakaś 
wspólnota w parafii zajmuje. Jej działania 
mają uzupełniać te aspekty życia parafial-
nego, które nie zostały podjęte.

ANDRZEJ KAMIŃSKI  
PREZES AKCJI KATOLICKIEJ W DIECEZJI  
BIELSKO-ŻYWIECKIEJ
– Ważna jest integracja wspól-
not przy parafii i to zadanie 
także starają się podejmować 
członkowie Akcji Katolickiej. 
Wspólne przygotowywanie 
spotkań świątecznych, podej-
mowanie duchowej adopcji, działań ma-
jących na celu obronę życia, rodziny, 
umacnia całą parafię.
Wiele naszych oddziałów widzi potrze-
bę współpracy nie tylko ze wspólno-
tami przyparafialnymi, ale i z lokalny-
mi stowarzyszeniami oraz instytucjami. 
Najczęściej owocuje to pracą na rzecz do-
bra całego środowiska lokalnego.

Spotkania  
ze wszystkimi 
grupami 
wiekowymi  
to szansa  
na wychowanie 
kolejnych 
pokoleń 
członków Akcji 
(na zdjęciu 
podczas rajdu  
na Hrobaczą 
Łąkę)
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Dziewięćdziesięciolecie pracy 
duszpasterskiej w Oświęcimiu 
Zasolu świętowali księża 
salezjanie. Uroczystości 
jubileuszowe odbywały się 
od 20 do 23 maja.

Najważniejszym elemen-
tem obchodów 90. roczni-
cy pracy duszpasterskiej księ-
ży salezjanów na Zasolu by-
ła Msza św. W kościele Miło-
sierdzia Bożego w Oświęci-
miu, we wtorek 23 maja, prze-
wodniczył jej ordynariusz sos-
nowiecki biskup Adam Śmi-
gielski, salezjanin. Wraz z nim 
przy ołtarzu stanęło kilkudzie-
sięciu kapłanów zgromadze-
nia salezjańskiego, którzy pra-
cowali w oświęcimskiej pla-
cówce. Byli wśród nich także 
seniorzy, pamiętający obcho-
dy półwiecza zasolańskiej ka-
plicy. Sam bp Śmigielski wspo-
mniał czasy swojego dzieciń-
stwa, kiedy w 1945 r., tuż po 
zakończeniu wojny, przyjechał 
do Oświęcimia wraz z przemy-
ską drużyną harcerską.

– Na terenie byłego obozu 
widzieliśmy jeszcze rozsypa-
ne w trawie popioły i szczątki 
kości ludzkich. Dziś wiem, że 
salezjanie budzili nadzieję w 
miejscu, w którym ludzie mo-
gli ją stracić – powiedział bi-
skup sosnowiecki.

Słowo pozdrowienia oraz 
życzenia i błogosławieństwo 
na dalszą pracę apostolską 
przesłał księżom salezjanom 

również biskup 
Tadeusz Rako-
czy.

Mszę św. 
poprzedziła se-
sja naukowa, 
poświęcona 90. 
rocznicy pracy 
duszpasterskiej 
salezjanów na 
Zasolu, przypo-
minająca także męczeństwo 
salezjanów, z których czte-
rech zginęło w Auschwitz w 
ciągu jednego dnia, zamor-
dowanych bestialsko na Żwi-
rowisku. Swoimi wspomnie-
niami, sięgającymi jeszcze lat 
przedwojennych, dzielili się 
ks. Aleksander Karkoszka SDB 
i brat Edmund Moś SDB, zaś 
ks. Stanisław Urbańczyk przy-
bliżył zebranym dzieje sale-
zjańskiego duszpasterstwa w 
ciągu ostatnich dwóch dekad 
XX w. O znaczeniu działal-
ności salezjańskiej placówki 
dla współczesnego Oświęci-
mia mówił prezydent miasta 
Janusz Marszałek.

Z rozmachem przygoto-
wano jubileuszowy festyn dla 
dzieci i młodzieży, w którym 
uczestniczyło ponad 1000 
młodych. W pomieszczeniach 
parafialnych można było obej-
rzeć także dwie wystawy. Na 
pierwszej z nich zgromadzono 
pamiątki związane z dziewięć-
dziesięcioletnią historią sale-
zjańskiej placówki. Drugą wy-
pełniły prace plastyczne, przy-
gotowane z okazji jubileuszu.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

W tym roku przypada 65. ro-
cznica męczeńskiej śmierci 
św. Maksymiliana. 28 maja  
minęło 65 lat od dnia, w któ-
rym został przywieziony do 
KL Auschwitz. Na rocznicową 
modlitwę do Centrum św. 
Maksymiliana do Harmęż 
zaprosili ojcowie franciszkanie 
i siostry misjonarki Ojca 
Kolbego

Historyczną wymowę niedaw-
nej obecności Ojca Świętego Be-
nedykta XVI w Auschwitz, w celi 
bunkra głodowego, gdzie umie-
rał św. Maksymilian, podkreślała 
symbolicznie data tego wydarze-
nia: papieska pielgrzymka odbyła 
się bowiem dokładnie w dniu 65. 
rocznicy przywiezienia o. Kolbe-
go do KL Auschwitz.

„Z tego też względu trady-
cyjne uroczystości rocznicowe w 
Centrum św. Maksymiliana w Har-
mężach tym razem odbyły się w 
poniedziałek 29 maja” – wyjaś-
nia o. Stanisław Czerwonka, pro-
boszcz i gwardian klasztoru fran-
ciszkanów w Harmężach.

Rozpoczęła je modlitwa na te-
renie byłego obozu – pod Ścia-
ną Śmierci,  następnie uczestni-
cy uroczystości udali się do Har-
męż, gdzie o. Stanisław Piętka 
z Niepokalanowa wygłosił kon-
ferencję na temat misyjnej po-
sługi o. Kolbego. Uro-
czystej Eucharystii prze-
wodniczył franciszkanin 
biskup Stanisław Dow-
laszewicz z Santa Cruz 
w Boliwii. Przypomina-
jąc 28 maja 1941 r., bi-
skup Dowlaszewicz pod-
kreślał: „Wtedy zaczęło 
się męczeństwo o. Mak-
symiliana, ale przybycie 

do obozu zagłady oznaczało dla 
niego również początek nowego 
przepowiadania Ewangelii…”.

Sesja jubilatka

Rocznicowe obchody w Har-
mężach poprzedziła popularno-
naukowa Sesja Kolbiańska, zorga-
nizowana z okazji rocznicy osa-
dzenia św. Maksymiliana już po 
raz 25. Referaty wy-
głosili: o. prowin-
cjał Kazimierz Ma-
linowski OFMConv, 
prof. Włodzimierz 
Dłubacz (KUL). W 
programie znala-
zło się też świa-
dectwo byłego 
więźnia KL Aus-
chwitz z nume-
rem 243 – Jerze-
go Bieleckiego. 

Historię Sesji Kolbińskich, za-
inicjowanych przez członków 
bielskiego stowarzyszenia PAX w 
1982 r. – z okazji kanonizacji o. 
Kolbego – utrwalił jeden z inicja-
torów przedsięwzięcia – Edward 
Szpoczek. Wydana z okazji 25. 
sesji książka „Drogi miłości” przy-
bliża okoliczności, w jakich od-
bywała się przez 25 lat ta debata 
na temat życia i heroicznej śmier-
ci św. Maksymiliana. „Starałem 
się jednak nie poprzestać na za-

pisie wspomnień, prze-
de wszystkim pokazać 
najważniejsze przesłanie 
tych sesji: odpowiedź na 
pytanie, jak świadectwo 
miłości o. Kolbego może 
wpływać na życie współ-
czesnego chrześcijani-
na. Stąd taki właśnie ty-
tuł książki” – tłumaczy 
Edward Szpoczek. TM

Jubileusz księży salezjanów

90 lat na Zasolu
Św. Maksymilian w KL Auschwitz

Początek męczeństwa…

raz 25. Referaty wy-
głosili: o. prowin-
cjał Kazimierz Ma-
linowski OFMConv, 
prof. Włodzimierz 
Dłubacz (KUL). W 
programie znala-
zło się też świa-

Uroczystościom 
65. rocznicy 
osadzenia 
o. Kolbego 
w obozie 
przewodniczył 
bp Dowlaszewicz 
z Boliwii

Sesji naukowej 
poświęconej 

90-leciu pracy 
salezjanów 
na Zasolu 

przewodniczył 
bp Adam 

Śmigielski 
(w środku)
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Kardynał Polikarp Pengo 
z Tanzanii był gościem bielskich 
salwatorianów. Odwiedził też 
swoją „mamę” w Leśnej, od której 
dostał paczkę słodyczy z okazji 
Dnia Dziecka.

Wizyta kard. Pengo miała cha-
rakter nieoficjalny.

– Przyjechałem tutaj na krótki 
odpoczynek po dość intensywnej 
pracy w watykańskiej Kongrega-
cji do spraw Ewangelizacji Naro-
dów – powiedział kard. Polikarp 
Pengo. – Cieszę się, że zostałem  
tak gościnnie przyjęty przez księ-
ży salwatorianów.

Przewodnikiem głowy Koś-
cioła tanzańskiego podczas po-
bytu na Podbeskidziu był pocho-
dzący z Leśnej koło Żywca prze-
łożony generalny zgromadzenia 
ks. Andrzej Urbański.

– Ksiądz kardynał gości tu-
taj już po raz siódmy – wyjaś-
nił ks. Urbański. – Tym razem, by 
odwiedzić księży salwatorianów 
oraz zainstalować relikwie świę-
tych Apostołów w leśniańskiej 
świątyni.

Swoją wizytę na Podbeskidziu 
kard. Pengo rozpoczął od nawie-
dzenia kościoła NMP Królowej 
Świata w Bielsku-Białej. Wraz z 
pracującymi i rezydującymi tutaj 
salwatorianami zwiedził muze-
um budowy kościoła, a w samo 
południe przewodniczył modli-

twie Regina Coeli. Związki 
polskich salwatorianów 
z kardynałem są bardzo 
serdeczne. Kapłani zgro-
madzenia pracują w je-
go diecezji Dar-es-Sala-
am. Posługę misyjną peł-
nił tutaj między innymi 
ks. Mieczysław Kijaczek, kapelan 
szpitala w Bystrej Śląskiej, któ-
ry podczas wizyty kardynała był 
również jego tłumaczem. Przez 
wiele lat na misjach w diecezji 
Dar-es-Salaam pracował także ks. 
Andrzej Urbański.

Modlitwa kardynała z Tanza-
nii w kościele pw. Matki Bożej 
Królowej Świata miała szczegól-
ną wymowę.

– To wielki zaszczyt i histo-
ryczna chwila dla naszej wspól-
noty – zapewnia jej proboszcz 
ks. Tadeusz Słonina. Jej świade-
ctwem będzie wpis kard. Pen-

go w parafialnej księdze 
pamiątkowej.

Po spotkaniu w Biel-
sku-Białej dostojny gość 
pojechał do podżywie-
ckiej Leśnej. Był tam już 
siódmy raz, w tym trze-
ci jako kardynał. Tutaj 

3 czerwca przewodniczył Mszy 
św., podczas której dokonano in-
stalacji relikwii jedenastu Apo-
stołów i św. Pawła. Do Leśnej 
przywiózł je ks. Andrzej Urbań-
ski, który podkreśla pomoc księ-
dza kardynała w tym przedsię-
wzięciu.

– Czynię to z wielką radoś-
cią i przejęciem, jako następ-
ca uczniów Jezusa. Niech te 
relikwie przypominają Wam o 
korzeniach naszej wiary i po-
budzają Was do modlitwy za 
każdego biskupa, a za mnie, 
związanego z Waszą wspólno-

tą, szczególnie – powiedział 
ksiądz kardynał w czasie ho-
milii wygłoszonej w języku 
suahili.

Paczka od mamy

Ale wizyta kardynała mia-
ła też bardzo osobisty wymiar: 
Ksiądz kardynał otrzymał tu-
taj słodką paczkę z okazji Dnia 
Dziecka.

– Kilka lat temu zmarła mat-
ka księdza kardynała – wyjaśnia 
ks. Urbański. – Niedługo po jej 
pogrzebie gościliśmy w Leśnej 
u mojej mamy. To ona, widząc 
go smutnego, zaproponowała, 
że odtąd może być jego mamą. 
Dodała przy tym z uśmiechem, 
że skoro wydała na świat i wy-
chowała siedmioro dzieci, to i z 
ósmym nie powinno być kłopo-
tu. W ten sposób doczekałem 
się jeszcze jednego brata, który, 
podobnie jak ja, dostaje od ma-
my paczkę na Dzień Dziecka.

Kard. Pengo przyjął adopcję 
jak najcenniejszy dar. Czuje się 
w Leśnej jak u siebie w domu 
także z tego powodu, że jego 
rodzinna miejscowość – Mwa-
zye – położona jest w górzy-
stej części Tanzanii. Salwatoria-
nie pracują tutaj od z górą pół-
wiecza – prowadzą instytut teo-
logiczny oraz placówki duszpa-
sterskie w siedmiu miejscowoś-
ciach. 
 KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Ponad 4300 sportowców wzięło 
dotąd udział w spartakiadach 
osób niepełnosprawnych o 
Puchar Ziemi Cieszyńskiej, 
organizowanych od 15 lat. 30 
czerwca upływa termin zgłoszeń 
do kolejnej spartakiady.

Organizatorem sportowej za-
bawy od początku jest Stowa-
rzyszenie Rehabilitacji, Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych. Tego-

roczne zawody zostaną rozegra-
ne 23 września br. na stadio-
nie MOSiR-u w Cieszy-
nie. Chętni do udzia-
łu powinni jednak do 
30 czerwca zgłosić 
organizatorowi swój 
udział.

Podczas spartakiady 
zostaną rozegrane konku-
rencje sportowe – m.in.: pchnię-
cie kulą, rzut oszczepem, skok w 
dal, wyścigi na wózkach,  na róż-

nych dystansach, oraz rekreacyj-
ne: wyciskanie sztangielki, 

rzut piłką lekarską, tor 
przeszkód, kręgle oraz 
wiele innych.

– W tym roku mi-
ja piętnaście lat od 
momentu narodzin na 

Śląsku Cieszyńskim idei 
organizowania zawodów 

sportowych dla niepełnospraw-
nych dzieci i sportowców ama-
torów – mówi Krystyna Stefań-

ska-Gnida, prezes zarządu orga-
nizatora imprezy.–  Kolejne za-
wody wciąż potwierdzają ogrom-
ną społeczną potrzebę takich 
spotkań.

Wszelkie szczegóły na temat 
spartakiady – pod adresem: Sto-
warzyszenie Rehabilitacji, Kultu-
ry Fizycznej, Turystyki i Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych w 
Cieszynie, ul. Głęboka 11a (wej-
ście od ul. Trzech Braci), 43-400 
Cieszyn, tel. (0 33) 858 12 56. IM

Kardynał Pengo z Tanzanii w naszej diecezji

Apostołowie i Królowa Świata

O Puchar Ziemi Cieszyńskiej

Dla niepełnosprawnych sportowców

W Leśnej 
kard. Pengo 
zainstalował 
relikwie 
jedenastu 
Apostołów 
i św. Pawła
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Co daje patronat Jana Pawła II?  
Po 10 latach od nadania jego 
imienia szkole w Porąbce 
Kozubniku zarówno uczniowie, 
jak i ich nauczyciele i rodzice nie 
mają wątpliwości: to wszystko, 
czego potrzeba do wychowania 
dobrego człowieka.

„Bądź tak mądry i odważ-
ny jak Jan Paweł” – zachęca re-
fren hymnu Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II. Ucz-
niowie odśpiewali go 8 czerw-
ca w kościele parafialnym w 
Porąbce na zakończenie Eucha-
rystii, podczas której dzięko-
wali za 10 lat papieskiego pa-
tronatu. A biskup Janusz Zim-
niak, który przewodniczył jubi-
leuszowej modlitwie, przypo-
minał: – Zadaniem szkoły jest 
wraz z przekazaniem wiedzy 
wychowanie do prawdziwego 
człowieczeństwa – abyście się 
stawali apostołami prawdy i 
dobra. To było ważne zawsze 
także w życiu Jana Pawła II.

Jak dodawała Anna Walu-
siak, dyrektor Gimnazjum, 
wspólnym pragnieniem na-
uczycieli i rodziców jest „wy-
chowanie człowieka, który jest 
dla człowieka, który dba o ko-
rzenie, z których się wywodzi, 
i nie zatraca poczucia tożsamo-
ści, własnej wartości. Chodzi o 
to, by wciąż mądrze dokony-
wał wyboru. Młodym ludziom 
potrzeba pięknych wzorów ży-
cia. I właśnie takim wzorem był 
nasz patron”.

Symbolem pragnienia, by te 
właśnie wartości były zawsze 
fundamentem szkolnego ży-
cia stał się umieszczony przed 
wejściem do szkoły 3-tonowy 
głaz z napisem „Janowi Pawło-
wi II – młodzi”. Poświęcenia 
głazu dokonał ks. kan. Euge-
niusz Nycz.

Szkolne 
budowanie

Najpierw była histo-
ryczna decyzja i pierw-
sze emocje, potem przy-
szła szkolna codzien-
ność, stopniowo coraz mocniej 
wiązana ze wskazówkami patro-
na. Papieskie kolory, Piotrowe klu-
cze i otwarta księga znalazły się 
w szkolnym herbie, a oczywistym 
dniem święta szkoły stał się 16 
października. Wielkimi wydarze-
niami w historii szkoły stały się 
pielgrzymki do Rzymu – najpierw 
w 1998 r., a potem w 2000 – i 
spotkania z Ojcem Świętym. Tam-
tą serdeczną atmosferę starali się 
przenieść w szkolną codzienność, 
na kolejne lata żmudnej pracy, 
by absolwenci opuszczający mury 
Gimnazjum w Porąbce byli chlu-
bą. Mottem wszystkich szkolnych 
poczynań są tu słowa Jana Pawła 
II: „Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni od was nie wy-
magali…”.

Podczas jubileuszowej Mszy 
św. gimnazjaliści w darze przy-
nieśli księgę z zapisem dekla-
racji życia w wolności od nało-
gów. Jak podkreślał katecheta 

gimnazjalistów ks. Pa-
weł Hubczak, widowi-
sko teatralne „Błogo-
sław nam z okna domu 
Boga Ojca”, na podsta-
wie scenariusza Doroty 
Gałuszki, przygotowa-

ne z okazji jubileuszu, jest po-
twierdzeniem, jak wielkim prze-
życiem dla nich stało się też 
odejście Jana Pawła II.

Liczni goście jubileuszu ży-
czyli, aby wskazania Jana Pawła 
II były nadal drogowskazem, a 
pogoda ducha, która emanowa-
ła z jego osoby na cały świat, to-
warzyszyła wszystkim szkolnym 
inicjatywom. A że chętnych do 
ich podejmowania w Porąbce nie 
brakuje, były i nagrody – starosty 
Andrzeja Płonki i wójta Czesła-
wa Bułki – dla wyróżniających się 
uczniów. Otrzymali je: Tomasz 
Błasiak – autor nowego hymnu 
szkoły, nagrodzeni w konkursie 
fotograficznym „Janowie Pawło-
wie w gminie Porąbka”: Karoli-
na Jezierska i Krystian Młynarski, 
oraz Kornelia Wawak i Elżbie-
ta Wieczorek – za udział w kon-
kursie literackim, a Wojciech Gra-
bowski – za pracę plastyczną.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w parafii Narodzenia NMP w Porąbce

Nasz Patron zobowiązuje...

bielsko@goscniedzielny.pl
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KS. KAN. EUGENIUSZ NYCZ  
PROBOSZCZ PARAFII 
NARODZENIA NMP W PORĄBCE
Wybór patrona 
szkoły 10 lat te-
mu bardzo mnie 
ucieszył – sam 
przecież nale-
żę do pokolenia 
księży wyświęconych przez 
kard. Karola Wojtyłę i to po-
czucie szczególnej bliskości 
wobec Ojca Świętego pozo-
stało... Od początku rado-
ści towarzyszyła też nadzie-
ja, że takie związanie z po-
stacią Jana Pawła II będzie 
owocować. Szkolne dzie-
sięciolecie pod patronatem 
Jana Pawła II dobrze wpisu-
je się w dzieje naszej parafii 
i świątyni. Najpierw parafial-
na pieśń stała się pierwszym 
szkolnym hymnem. Tradycją 
stała się obecność szkolne-
go sztandaru na parafialnych 
uroczystościach, a także za-
angażowanie uczniów i ich 
wychowawców w życie litur-
giczne, w adoracje podczas 
Wielkiego Tygodnia. Nie za-
wiedli też, gdy przypadło im 
w udziale przygotowanie jed-
nego z ołtarzy na Boże Ciało. 
Są zawsze zaangażowani w 
doroczną pielgrzymkę deka-
natu kęckiego do Kalwarii 
Zebrzydowskiej…

Gimnazjaliści  
z Porąbki  
w jubileuszowym 
przedstawieniu 
teatralnym

GIMNAZJUM  
W PORĄBCE

Jest spadkobiercą tradycji Szkoły 
Podstawowej noszącej imię Jana 
Pawła II od 1996 r., a w roku 1999 
– po reorganizacji oświaty – prze-
kształconej w Gimnazjum. Po re-
formie bez zmian pozostał patro-
nat Jana Pawła II, którego imię po-
jawiło się też na poświęconym 16 
października 2000 r. sztandarze 
Gimnazjum. Obecnie w 7 klasach 
uczy się tu 170 gimnazjalistów.


