
Pod znakiem rozważań o świętości upły-
nęły tegoroczne Dni Kolbiańskie, zor-

ganizowane w Centrum św. Maksymiliana 
w Harmężach. Ponad stu członków 
Rycerstwa Niepokalanej oraz czcicieli jego 
założyciela – św. Maksymiliana Kolbego 
– z Polski i zagranicy modliło się i uczest-
niczyło w wykładach i dyskusjach. 
Sympozjum zorganizowali ojcowie fran-
ciszkanie oraz Siostry Misjonarki Nie-
pokalanej Ojca Kolbego w 25. rocznicę ka-
nonizacji Świętego. Uczestnicy sympozjum 
pamiętali również, iż w tym roku przypa-
da 90. rocznica założenia Rycerstwa, 85-le-

cie pierwszego wydania 
„Rycerza Niepokalanej” 
oraz 80. rocznica za-
łożenia największe-
go klasztoru francisz-
kańskiego na świecie – 
Niepokalanowa. 

O świętości 
w rodzinie 
mówił 
Michał 
Jakubczyk 
z Krakowa
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Gdzie i po co powstała naj-

prawdziwsza KOMNATA MAŁE-
GO KSIĘCIA

  Jak OAZOWICZE GŁOSILI EWAN-
GELIĘ w czasie szkolnych re-
kolekcji
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HARMĘSKIE DNI ŚWIĘTOŚCI

Diecezja bielsko-żywie-
cka ma za sobą 15 

lat historii. Mieszkańców 
Podbeskidzia, duszpaste-
rzy, przedstawicieli władz 
samorządowych i świata 
nauki zapytaliśmy, co w 
życiu mieszkańców tej zie-
mi zmieniła ogłoszona 25 
marca 1992 r. bulla Jana Pa-
wła II „Totus Tuus Poloniae 
Populus”. Ich odpowiedzi – 
w tekście „Owocne 15-le-
cie” na str. IV–V.
26 marca obchodzimy Dzień 
Świętości Życia. W naszym 
cyklu „Panorama parafii – 
Świadkowie Chrystusa”, pi-
szemy o ogromnym oddaniu 
tej sprawie bielszczanki Zofii 
Lamers – czytaj na str. VIII.

VI Tydzień z Ewangelią – Bielsko-Biała 2007

Wyjdź z łodzi!
„To była Wielka Noc!”
– nie wahają się mówić młodzi, 
którzy przybyli 17 marca
do kaplicy kościoła
św. Maksymiliana w Bielsku-Białej 
na naukę „Chodzenia po wodzie”.

„Chodzenie po wodzie” – 
taki tytuł organizatorzy tego-
rocznego Tygodnia z Ewangelią 
nadali spotkaniom, które przy-
gotowali z myślą o młodzie-
ży. 17 marca, tuż przed godzi-
na 20.00, przy wejściu do ka-
plicy kościoła św. Maksymiliana 
w Bielsku-Białej tłum młodych 
czekał na rozpoczęcie nocnego 
czuwania ewangelizacyjnego. 
Odpowiedzialni za te spotka-
nia młodzi ze Wspólnoty Przy-
mierza – z grup „Harambee” i 
„Sens” – niemal nie nadążali z 
witaniem przybyłych. Bo każdy 
osobiście usłyszał: „Dobrze, że 
jesteś”, dostał papierową łódkę 
z biblijnym cytatem i informację 
o tym, gdzie po zakończeniu Ty-
godnia szukać miejsc spotkania 
na modlitwie wspólnotowej.

Witający młodych, 
proboszcz parafii ks. 
kan. Stanisław Waw-
rzyńczyk zachęcał ich, 
by nie poprzestawali 
na oglądaniu wspania-
łości, jaką jest spotka-
nie z żywym Bogiem-Miłością, 
ale by otworzyli się na Jego do-
świadczenie. Opiekun Wspólno-
ty Przymierza ks. Ryszard Knapik 
dodał: – Nie wiem, jakie motywy 
was tu przyprowadziły, ale „Szu-
kajcie wpierw królestwa Boże-
go, a wszystko inne będzie wam 
przydane”. 

Modlitwa i śpiew 
uwielbienia rozpoczę-
ły spotkanie, w któ-
re z zaangażowaniem 
włączali się wszyscy. 
Świadectwa, naucza-
nie, koncert muzyki 

gospel, a nawet przygotowany 
przez młodych film „Rewolucja 
2107” zachęcały do tego, by jak 
Piotr odważnie wyjść z łodzi i 
ruszyć na spotkanie z Jezusem 
Zmartwychwstałym. U.R.

Więcej o Tygodniu 
z Ewangelią – na str. III.

„Dobrze, że jesteś” 
– witali swoich 
rówieśników młodzi
ze Wspólnoty 
Przymierza
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Zanim pójdą z Ewangelią
BIERY, CIESZYN, WISŁA. Oa- 
zowicze z parafii św. Marii Magda-
leny w Cieszynie oraz Znalezienia 
Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach 
spotkali się od 16 do 18 mar-
ca w Bierach na Oazie Modlitwy. 
Podczas spotkania powierzali 
Bogu rekolekcje wielkopostne dla 
młodzieży w Wiśle i dla gimna-
zjalistów w Cieszynie, które po-
prowadzą od 19 do 21 marca. 

To odpowiedź na tegoroczne ha-
sło Ruchu Światło–Życie: „Idźcie i 
głoście”. – Hasło to mobilizuje oa-
zowiczów do tego, żeby dać jasną 
odpowiedź na ewangeliczne we-
zwanie: „Tak niech świeci wasze 
światło przed ludźmi, aby widzie-
li wasze dobre uczynki i chwali-
li Ojca waszego, który jest w nie-
bie” – mówi prowadzący Oazę 
Modlitwy ks. Grzegorz Strządała.

Następcy Małysza
WISŁA ŁABAJÓW, GILO-
WICE. Skoczkowie narciarscy z 
Parafialnego Klubu Sportowego 
Olimpijczyk w Gilowicach, odnie-
śli kolejne sukcesy podczas ro-
zegranych w Wiśle Łabajowie 
konkursów skoków w III edy-
cji LOTOS CUP 2007 oraz mi-
strzostw Polski Uczniowskich 
Klubów Sportowych. Wzięli w 
nich udział najlepsi młodzi skocz-
kowie Polski. Sportowcy z Gilowic 
startowali w gronie 90 zawodni-
ków kategorii „junior D” – rocz-
niki 1994 i młodsi. Najlepszy z 
nich, Krzysztof Biegun, był trze-
ci, Mateusz Hulbój – 12, Dawid 
Osiński – 27, Konrad Caputa – 
32, Sebastian Hebel – 35. W koń-

cowej klasyfikacji najlepsza szóst-
ka przedstawia się następująco: 
1. Aleksander Zniszczoł – Wisła 
Ustronianka, 2. Krzysztof Leja 
– Zakopane, 3. Damian Żyła – 
LKS Klimczok Bystra, 4. Stanisław 
Biela – Zakopane, 5. Krzysztof 
Biegun Gilowice (w kategorii 
„rocznik 94” zajął 3 miejsce). 
Kolejni skoczkowie z Gilowic za-
jęli miejsca: 13. Mateusz Hulbój 
(w kategorii „rocznik 96” – 2 
miejsce), 28. Dawid Osiński i 43. 
Konrad Caputa.
Gilowicka sekcja skoczków jest je-
dyną działającą przy Parafialnym 
Klubie Sportowym na tere-
nie naszej diecezji. Prezesem 
Olimpijczyka jest Henryk Pasko.

Ludzie dobrej woli
OŚWIĘCIM. Kolejnych 19 
mieszkańców Oświęcimia i 
okolic odebrało odznaczenia 
Krzyża Oficerskiego oraz Krzyża 
Kawalerskiego Odrodzenia Polski 
przyznane przez Prezydenta RP 
za pomoc niesioną więźniom KL 
Auschwitz-Birkenau w czasach II 
wojny światowej. Wydana nie-
dawno „Księga Ludzi Dobrej 
Woli” wymienia około 1200 na-
zwisk osób, które udało się usta-
lić. Do dziś żyje ich niewiele po-
nad setka. Podkreślają, że pomoc 
nieśli bezinteresownie. Jednak 
nagroda ma swoją wagę przede 

wszystkim dlatego, że przez lata 
w opinii światowej mieszkańcy 
pobliża Auschwitz przedstawiani 
byli jako obojętni na los uwięzio-
nych. „Wobec takich krzywdzą-
cych wypowiedzi, które zakłamu-
ją fakty i hańbią naszą historię, 
trzeba protestować” – napisał do 
odznaczonych prezydent RP Lech 
Kaczyński. Docenienie postawy 
oświęcimian jest także efektem 
działalności Międzynarodowego 
Centrum Edukacji o Auschwitz 
i Holokauście oraz Chrześci-
jańskiego Stowarzyszenia Rodzin 
Oświęcimskich.

Byli więźniowie Auschwitz ze wzruszeniem wspominają pomoc okazywaną 
im przez oświęcimian
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Następcy Adama Małysza na wiślańskim podium
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Żeby czytali

CIESZYN. Czy istnieje gdzieś kla-
sa gimnazjalistów, w której wszy-
scy przeczytali „Krzyżaków” od 
deski do deski? Tak – nawet dwie 
klasy – z Katolickiego Gimnazjum 
im. św. Melchiora Grodzieckiego 
w Cieszynie. By zachęcić uczniów 
do przeczytania lektury, nauczy-
ciele: Joanna Jurgała-Jureczka, 
Tomasz Kamiński, Marek Gogola 
i Sylwia Radulska zaprosili ich do 
przygotowania Dnia Rycerskiego. 
Gimnazjaliści konstruowali zbro-
je, szyli sukienki według średnio-
wiecznych wzorów, przygoto-
wywali się do konkursów – lite-

rackiego i historycznego, przy-
gotowywali scenki. Pytania uło-
żyli dla nich licealiści z I klasy 
Katolickiego LO.
– Jeden cel, to zachęcić do czyta-
nia, poprzez uatrakcyjnienie faktu, 
że trzeba przebrnąć przez opasłą 
„cegłę”. Drugi to cel wychowaw-
czy – nasi licealiści mają za zada-
nie zawsze pomagać gimnazjali-
stom, by ci czuli się w szkole bez-
piecznie. Tym razem pomagali im 
także w nauce – mówią pedago-
dzy i dodają, iż są pewni, że wie-
dzę na temat „Krzyżaków” ich 
uczniowie mają „w małym palcu”.

Beskidzkie rzeźby
BIELSKO-BIAŁA. Rzeźby be-
skidzkich twórców: Stanisła-
wa Kwaśnego z Mesznej, Cze-
sława Olmy z Bielska-Białej 
i Józefa Szypuły z Czechowic-
-Dziedzic zaprezentowano na 
wystawie w Galerii Sztuki Re-
gionalnego Ośrodka Kultury. 
Ekspozycję „Rzeźba dawniej i 
dziś w Beskidach i na Morawach” 
przygotowano w ramach polsko-

-czeskiego projektu współpra-
cy kulturalnej, współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Na wystawie rzeźby beskidz-
kich twórców zostały skonfron-
towane z pracami ich czeskich 
kolegów „po dłucie”: Josefa Heji 
i Frantiska Holby, najwybitniej-
szych twórców ludowych na 
Morawach. 

Dzień Rycerski w Cieszynie miał uczniom uatrakcyjnić konieczność 
przeczytania grubej lektury
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Oddzia∏y Opolskiej SKOK:
Bielsko-Bia∏a: ul. Warszawska 2, 033 822-64-53 /budynek PKP/
Czechowice-Dziedzice: Plac WolnoÊci 3a, 032 719-84-53 /budynek PKP/
Cieszyn: ul. Bielska 8, 033 858-24-51
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Niedziela Palmowa jest trady-
cyjnie już dniem wspólnej mo- 
dlitwy młodzieży całej diecezji 
– pod przewodnictwem biskupa 
Tadeusza Rakoczego. Tego dnia 
w katedrze odbędzie się nasz 
diecezjalny Światowy Dzień 
Młodzieży.

W tym roku odbywa się on 
pod hasłem: „Abyście się wza-
jemnie miłowali, tak jak ja was 
umiłowałem” (J 13, 34). Te sło-
wa będą również przyświecały 
uczestnikom organizowanego 
w tym roku w Sydney XXII Świa-
towego Dnia Młodzieży, gdzie z 
młodymi spotka się Ojciec Świę-
ty Benedykt XVI.

Tak jak co roku, młodzi z ca-
łej diecezji spotkają się w Nie-
dzielę Palmową o 13.30 na dzie-
dzińcu kościoła pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Bielsku-Białej, 
skąd – po poświęceniu palm 
– pod przewodnictwem księ-
dza biskupa przejdą w proce-
sji do katedry pw. św. Mikołaja. 
Tu ok. 14.00 rozpocznie się Eu-
charystia.

– Do udziału w tej modli-
twie zapraszamy wszystkich 
młodych, a także duszpasterzy, 
katechetów i wychowawców – 
wszystkich dorosłych, którzy 
pomagają młodzieży pozna-
wać Słowo Boże i prowadzą ich 
do wspólnoty Kościoła – mówi 
duszpasterz młodzieży ks. kan. 
Józef Oleszko. TM

XXII Światowy  
Dzień Młodzieży

Abyście się 
miłowali

 DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻY-
CIA W poniedziałek, 26 marca 
– w uroczystość Zwiastowania 
NMP – o godz. 18.00 w ka-
tedrze pw. św. Mikołaja w 
Bielsku-Białej wykład nt. Dnia 
Świętości Życia wygłosi ks. dr 
Franciszek Płonka, diecezjalny 
duszpasterz rodzin. O godz. 
18.30 biskup Tadeusz Rakoczy 
przewodniczyć będzie Mszy 
św. połączonej z podjęciem du-
chowej adopcji.  

Zapraszamy na...

Pod patronatem „Gościa” – VI Tydzień z Ewangelią

Wiele otwartych drzwi
Fakt, że od sześciu lat frekwencja 
w czasie spotkań Tygodnia  
z Ewangelią przechodzi 
najśmielsze oczekiwania 
organizatorów, jest dla nich 
najlepszą motywacją  
do corocznych przygotowań.

– Rzesze ludzi, którzy chcie-
li uczestniczyć w spotkaniach, są 
dla nas świadectwem, że Tydzień 
z Ewangelią jest potrzebny – mó-
wił ks. prałat Zbigniew Powada, 
asystent kościelny Wydziału ds. 
Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej 
po uroczystej Mszy św., koncele-
browanej 18 marca pod przewod-
nictwem bpa T. Rakoczego w biel-
skiej katedrze św. Mikołaja. Eucha-
rystia oraz misterium pasyjne w 
wykonaniu chóru „Hejnał” z Ma-
zańcowic zakończyły tegoroczny 
VI Tydzień z Ewangelią, przygoto-
wany przez Wydział ds. Ewangeli-
zacji, wspólnoty i ruchy z Wspól-
notą Przymierza oraz wspólnota-
mi Szkół Nowej Ewangelizacji na 
czele. Od kilku lat Tygodniom to-
warzyszą słowa, nawiązujące do 
wezwania Jana Pawła II: „Otwórz 
drzwi Chrystusowi”.

Szczelnie wypełniona przez 
słuchaczy sala Bielskiego Centrum 

Kultury podczas wykła-
dów ks. prof. Andrze-
ja Zwolińskiego i ks. dr 
Aleksandra Posackiego: 
„Diabeł – mit czy rze-
czywistość”, jest wyraź-
nym sygnałem, że ludzie 
stawiają pytania dotyczą-
ce obecnego w świecie zła i chcą 
znaleźć odpowiedź.

Świadectwo studentki Agnie- 
szki, które mówiła na młodzieżo-
wym czuwaniu, to kolejny argu-
ment za kontynuowaniem TzE. 
Sześć lat temu Agnieszka nie po-
trafiła odnaleźć sensu życia. „Coś 
ją tknęło” i poszła na młodzieżo-
we spotkanie w ramach TzE. Tra-
fiła do Wspólnoty Przymierza i 
dziś odważnie mówi o przemia-
nie swojego życia.

Ile takich doświad-
czeń przybyło po tego-
rocznym tygodniu?

– Nie jesteśmy w sta-
nie ocenić owoców Ty-
godnia, nie wiemy, w ilu 
sercach zaowocował on 
ich przemianą. Ufamy, że 

spotkania pomogły wielu w ot-
wieraniu drzwi Jezusowi – podsu-
mowała Elżbieta Król-Cebulska z 
Wydziału ds. Ewangelizacji.

– Dostrzegli oblicze Chrystu-
sa i ruszyli dalej, głosząc Go wszę-
dzie – mówił o organizatorach VI 
TzE bp Tadeusz Rakoczy, dzięku-
jąc im, a także sponsorom, wła-
dzom miasta i służbom munduro-
wym za pomoc w przygotowaniu 
największego w mieście przedsię-
wzięcia ewangelizacyjnego. U.R.

Idź za Zmar-
twychwstałym 
– zachęcali 
organizatorzy 
Tygodnia  
z Ewangelią
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Papieskim postanowie-
niem nową diecezję 
utworzyły dekanaty 
wcześniej należące do 

diecezji katowickiej i archidie-
cezji krakowskiej. Pierwszym 
biskupem ordynariuszem mia-
nowany został biskup Tadeusz 
Rakoczy, biskupem pomocni-
czym – biskup Janusz Zimniak. 
Do godności katedry podnie-
siony został bielski kościół 
pw. św. Mikołaja, a konkate-
drą stał się żywiecki kościół 
pw. Narodzenia NMP. Od uro-
czystego ingresu biskupa 
Rakoczego do katedry rozpo-
częło się – zgodnie z biskupim 
zawołaniem – budowanie Ciała 
Chrystusowego.

W ciągu 15 lat działania w 
diecezji przybyło ponad 200 
nowo wyświęconych kapłanów, 
14 parafii i 2 ośrodki duszpa-
sterskie, poświęcenia doczeka-
ło się aż 47 kościołów. Licz-
by nawróceń i Komunii nikt 
nie zliczy. Powstała katolicka 
uczelnia: Instytut Teologiczny 
im. św. Jana Kantego, ułatwia-

jąc młodym zdobycie wykształ-
cenia. Ewangelizację prowadzi 
Diecezjalne Radio Anioł Beski-
dów, a w codzienne życie wpi-
sały się na stałe diecezjalne 
uroczystości, pielgrzymki, ini-
cjatywy stowarzyszeń katolic-
kich i spotkania ekumeniczne.

W czasie tego 15-lecia war-
tości tradycji duszpasterskich, 
krakowskiej i śląskiej, stały się 
wspólnym dobrem, docenia-
nym przez kapłanów i wier-
nych.

Wydarzeniem stała się 
pielgrzymka Papieża do na-
szej diecezji. –  W 1995 ro-
ku Ojciec Święty Jan Paweł 
II dostrzegł wyraźnie tę zie-
mię i niejako przedstawił całej 
wspólnocie Kościoła. W czasie 
tej pielgrzymki, w Skoczowie, 
zostawił nam to przesłanie o 
sumieniu, do którego się tak 
często do dziś odwołujemy – 
podkreśla ks. inf. Władysław 
Fidelus.  

BLIŻEJ BISKUPA…
KS. PRAŁ. ZBIGNIEW POWADA, 
PROBOSZCZ KATEDRY ŚW. MIKOŁAJA 
W BIELSKU-BIAŁEJ

– Myślę, że po 
15 latach parafia-
nie przyzwycza-
ili się już do fak-
tu, że kościół św. 
Mikołaja stał się 

katedrą, ale na pewno wiel-
kim przeżyciem było to wszyst-
ko, co wydarzyło się wtedy. 
Najpierw sama wiadomość o 
papieskiej bulli, a potem histo-
ryczna chwila: na probostwie 
parafii św. Mikołaja – bo nie 
było przecież jeszcze kurii – bi-
skup Tadeusz Rakoczy obejmu-
jąc diecezję, podpisał stosow-
ne dokumenty i ogłosił dwie 
pierwsze nominacje. Potem 
był ingres i pierwsze uroczy-
stości związane z nową ran-
gą świątyni: święcenia nowych 
kapłanów, Triduum Paschalne, 

modlitwa księży ca-
łej diecezji w Wielki 
Czwartek, spotkania z 
młodzieżą w Niedzielę 
Palmową, świąteczna 
liturgia pod przewod-
nictwem księdza bisku-
pa. W katedrze też za-
częła się tradycyjna już 
dla Bielska-Białej uliczna Droga 
Krzyżowa. 

KS. INF. WŁADYSŁAW FIDELUS, 
PROBOSZCZ KONKATEDRY 
NARODZENIA NMP W ŻYWCU

– Nietrudno za-
uważyć, że cel, 
jaki przyświe-
cał bulli z 1992 
roku – by przy-
bliżyć posługę i 

obecność biskupa wiernym – w 
przypadku naszej diecezji jest 
realizowany.
Z Żywca do Krakowa jest kawał 
drogi, z Cieszyna do Katowic  

też nie za blisko. A 
dzięki ustanowieniu 
diecezji bielsko-ży-
wieckiej, od 1992 ro-
ku parafie i miejsco-
wości znacznie częś-
ciej goszczą u siebie 
księdza biskupa pod-
czas najróżniejszych 

spotkań. Nasza żywiecka świą-
tynia jest konkatedrą, tu odby-
wają się (na przemian z katedrą 
św. Mikołaja) m.in. uroczysto-
ści liturgii Wielkiego Tygodnia. 
Kiedyś takie spotkanie bisku-
pa z wiernymi przy ołtarzu w 
tym czasie było raczej niemoż-
liwe. Biskup ma więcej okazji, 
by spotkać się osobiście i po-
rozmawiać z diecezjanami. Zna 
tę ziemię, lepiej zna proble-
my ludzi.
Sanktuaria maryjne w 
Rychwałdzie czy Bielsku-Białej 
Hałcnowie nie były miejsca-
mi aż tak znanymi. Dziś to 

Ingres biskupa 
Rakoczego  
do bielskiej 
katedry i 
pierwsze 
spotkanie  
z wiernymi

Ogłoszona 25 marca 1992 r. 
 bulla Jana Pawła II 

 „Totus Tuus Poloniae 
Populus” wiele 

zmieniła w życiu 
mieszkańców 
Podbeskidzia.  

15 lat temu rozpoczął się 
nowy rozdział, związany  

z powstaniem nowej 
diecezji – bielsko- 

-żywieckiej.

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

współpraca  
URSZULA ROGÓLSKA, 

KS. JACEK  
M. PĘDZIWIATR

Minęło 15 lat budowania Kościoła bielsko-żywieckiego 

Owocne 15-lecie
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sanktuaria diecezjalne, a rze-
sze pielgrzymów przybywają 
do tych miejsc. Podobnie z uro-
czystościami ku czci św. Jana 
Sarkandra w Skoczowie, gdzie 
także mają okazję się spotkać 
dwie tradycje, tworzące diece-
zję bielsko-żywiecką. Te spot-
kania ożywiają nas duchowo.

PROF. MAREK TROMBSKI, 
REKTOR AKADEMII TECHNICZNO- 
-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

– Powstanie die-
cezji bielsko-ży- 
wieckiej niewąt-
pliwie podnio-
sło rangę nasze- 
go regionu. Mo-

żliwość bezpośredniej współpra-
cy z diecezją okazała się bardzo 
owocna dla naszej uczelni. Wiele 
zawdzięczamy osobistemu za-
angażowaniu biskupa Tadeusza 
Rakoczego. Cieszę się też, że 
mamy tak dobrego partnera jak 

bielski Instytut Teologiczny im. 
św. Jana Kantego z jego dyrek-
torem, ks. prof. Tadeuszem Bo-
rutką. Rozważaliśmy włączenie 
instytutu w struktury akademii, 
ale po konsultacjach przeprowa-
dzanych m.in. w Rzymie uzna-
liśmy, że korzystniejsze będzie 
zachowanie obecnego układu 
współpracy. Obecnie m.in. wyda-
jemy wspólnie czasopismo, ma-
my liczne kontakty naukowe, a 
zajęcia grupy naszych studen-
tów odbywają się w pomieszcze-
niach instytutu.

JACEK KRYWULT, 
PREZYDENT BIELSKA-BIAŁEJ

– Dla Bielska- 
-Białej ranga sto-
licy diecezji jest 
wielką nobili-
tacją i odgrywa 
bardzo ważną ro-

lę jako czynnik scalający cały 
nasz region. Wiąże się z tym 
współdziałanie przy większo-
ści spraw, które rozwiązujemy. 
Myślę, że jest to współpraca 
modelowa. O dobrych relacjach 
mogą świadczyć choćby współ-
organizowane od lat Festiwale 
Muzyki Sakralnej czy renowa-
cje elementów zabytkowych w 
obiektach sakralnych. Dla mnie 
bardzo ważna jest obecność i 
aktywny udział Księdza Biskupa 
w życiu miasta. Wyrazem uzna-
nia dla zaangażowania bisku-
pa Tadeusza Rakoczego stał 
się między innymi przyznany 
mu niedawno Kryształowy Laur 
Kompetencji i Umiejętności. 

ANDRZEJ PŁONKA, 
STAROSTA BIELSKI

– Bardzo się cie-
szę, że wprowa-
dzona 15 lat temu 
zmiana organiza-
cji diecezji przy-
niosła powołanie 

diecezji ze stolicą w Bielsku- 
-Białej. To nie tylko splendor, ale 
przede wszystkim bliskość bi-
skupa. To, że praktycznie na bie-
żąco możemy stąd czerpać, ma 
ogromne znaczenie dla kształtu 
naszego życia publicznego, dla 
usuwania rozmaitych kontro-
wersji, budowania porozumie-
nia ponad podziałami. Bardzo 
istotna jest nie tylko łatwość 
kontaktu, ale i fakt, że biskup 
Tadeusz Rakoczy to człowiek o 
niezwykłej osobowości, świet-

nie rozumie trudności nasze-
go życia i zna wiele kwestii. To 
jest dla samorządu, który repre-
zentuję, bardzo cenne i ważne. 
Zawsze wspomaga nas duszpa-
sterz samorządowców, ks. prof. 
Tadeusz Borutka, który uczest-
niczy też w pracach Kapituły 
Nagrody Starosty Bielskiego im. 
ks. Józefa Londzina. 

KRYSTYNA ZOŃ, OD 15 LAT 
KATECHETKA W BIELSKU-BIAŁEJ

– Dla mnie po-
wstanie diece-
zji najpierw wią-
zało się z wiel-
kim ułatwieniem 
w rozwiązywa-

niu problemów, jakie zwykle na-
potyka na początku pracy kate-
cheta. Bliskość diecezjalnego 
Wydziału Katechetycznego spra-
wiała, że zawsze można było li-
czyć na poradę księży wizyta-
torów. Potrzebę przygotowania 
szerszej grupy doradców meto-
dycznych rozwiązał kurs, zorgani-
zowany przez ks. prał. Stanisława 
Śmietanę. Łatwiejszy okazał się 
też dostęp do informacji o sym-
pozjach i szkoleniach dla kate-
chetów – to skutecznie zachęcało 
do dokształcania i podejmowania 
nowych inicjatyw. Należą do nich 
liczne u nas konkursy, przeglądy, 
katechezy otwarte, warsztaty. 

JOLANTA FICOŃ, UCZENNICA 
KATOLICKIEGO GIMNAZJUM  
IM. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO 
W CIESZYNIE

– Mam 15 lat. 
Urodziłam się w 
tym samym roku, 
kiedy powsta-
ła diecezja biel-
sko-żywiecka i 

dla mnie diecezja istnieje „od 
zawsze”. Od sześciu lat star-
tuję w diecezjalnym Konkursie 
Wiedzy Biblijnej i biorę w nim 
udział również w tym roku. 
Cieszę się, że czytanie Pisma 
Świętego stało się moją pasją. 
Wśród diecezjalnych uroczy-
stości, w których biorę udział, 
są wspólnotowe pielgrzym-
ki Dzieci Maryi czy spotkania 
uczniów szkół katolickich na-
szej diecezji. Wraz z zespołem 
muzycznym „Wesołe Nutki” 
uczestniczyłam też w diecezjal-
nych inauguracjach roku kate-
chetycznego. To dla mnie waż-
ne wydarzenia… 

Minęło 15 lat budowania Kościoła bielsko-żywieckiego 

Owocne 15-lecie
WSPÓLNE 

PIELGRZYMOWANIE

„Błogosławcie Panu, 
wszystkie dzieła Jego
Na wszystkich miejscach 
panowania Jego!
Błogosław, duszo moja, 
Panu!”
                      (Ps 103,22)

– Dzieła Pana, 
dane nam w 
nasze wnę-
trza i w nasze 
dłonie, mają 
być przez nas, 
na wszystkich miejscach 
Pańskiego panowania, ob-
rócone na chwałę Boga. 
Tak staraliśmy się wspól-
nie pielgrzymować przez 
minione 15 lat od powo-
łania diecezji bielsko-ży-
wieckiej i przybycia bisku-
pa Tadeusza Rakoczego 
jako ordynariusza diece-
zji. Diecezja cieszyńska i 
ja, jako jej biskup, dzię-
kujemy za te lata, pełne 
życzliwości i ekumenicz-
nej otwartości. Były to la-
ta wspólnego świadectwa 
o Bożej miłości, jaka jest 
rozlana w ludzkich sercach 
przez Ducha Świętego. 
Mogliśmy wspólnie prze-
żywać radości i smutki. 
Dane nam było wspólnie 
zwiastować Boże słowo 
w wielu środowiskach na-
szego miasta, naszych die-
cezji oraz wychodzić z po-
mocą na rzecz najbardziej 
potrzebujących naszych 
bliźnich.
Nie można zapomnieć 
wspólnej modlitwy z 
Janem Pawłem II w koście-
le ewangelickim Świętej 
Trójcy w Skoczowie. To 
wielkie wydarzenie w na-
szych diecezjach otworzy-
ło wiele serc na osobiste 
błogosławienie Panu, do 
czego też wzywa nas psal-
mista.
Na kolejne lata życzę 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
i jej Ordynariuszowi wiele 
nowych dzieł sławiących 
Pana.

† PAWEŁ ANWEILER
luterański biskup cieszyński
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 DROGA KRZYŻOWA 
ULICAMI BIELSKA-BIAŁEJ. 
Miejska Droga Krzyżowa w Biel-
sku-Białej odbędzie się w piątek 
30 marca. Rozpocznie się o godz. 
18.00 w kościele św. Jana Chrzci-
ciela w Komorowicach. Pół godzi-
ny wcześniej zostanie odprawio-
na Msza św. W procesji z krzyżem 
wierni przejdą liczącą około 3 km 
trasą do sanktuarium Matki Bożej 
w Hałcnowie. Trasa będzie prowa-
dziła ulicami: św. Jana Chrzciciela, 
Olimpijską, Daszyńskiego, Hałc-
nowską i Wyzwolenia.
 STRUMIEŃSKA JERO-
ZOLIMA. Duszpasterze i miesz-
kańcy parafii św. Barbary w Stru-
mieniu serdecznie zapraszają w 
Niedzielę Palmową 1 kwietnia o 
godz. 12.00 na inscenizację wjaz-
du Jezusa do „Strumieńskiej Jero-
zolimy”. Spotkanie rozpocznie się 
na tutejszym rynku. W przedsta-
wieniu zagrają mieszkańcy Stru-
mienia, a wśród nich ponadstu-
osobowa grupa dzieci z palmami 
w ręku. Rozmowa Jezusa z apo-
stołami, poszukiwanie osiołka i 
uroczysty wjazd poprzedzą po-
święcenie palm i procesję do koś-
cioła św. Barbary. W imieniu re-
żysera spektaklu ks. Pawła Hub-
czaka i aktorów serdecznie za-
praszamy!
 Z KRZYŻEM NA HALĘ 
LIPOWSKĄ. Na Drogę Krzyżo-
wą na Halę Lipowską zapraszają 
w sobotę 31 marca duszpasterze  
i wierni z Ujsół. Nabożeństwo roz-
pocznie się o 10.00 w Złatnej Hu-
cie. Jego uczestnicy będą się wspi-
nać wzdłuż Drogi Światła. Tak na-
zywa się szlak uroczyście otwar-
ty 12 października ub.r. Nabo-
żeństwo zakończy Msza św. pod 
krzyżem na Lipowskiej. W przy-
padku niepogody Eucharystia bę-
dzie odprawiana w schronisku.

W 2. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

On jest z nami
Pod patronatem biskupa Tadeusza 
Rakoczego i prezydenta Bielska- 
-Białej Jacka Krywulta odbędą się 
bielskie uroczystości 2. rocznicy 
śmierci papieża Jana Pawła II.

Obchody rozpocznie 2 
kwietnia o godz. 19.00 Msza 
święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem biskupa Ta-
deusza Rakoczego w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pa-

na Jezusa. Podczas liturgii śpie-
wać będą soliści Opery Naro-
dowej, zagrają zespół muzycz-
ny i Bielska Orkiestra Dęta – 
formacja wojskowa.

Po Mszy św. – o godz. 
20.15. – w kościele rozpocznie 
się koncert „Góralu, czy ci nie 
żal…”. Nie zabraknie „Bar-
ki”, „Ave Maria”, „Czarnej Ma-
donny”, a wśród wykonawców 
znajdą się m.in. Dorota Wój-
cik – sopran, Ewelina Hańska 

– sopran, Romuald Spychalski 
– tenor, Bogusław Morka – te-
nor, zespół muzyczny „Allegro” 
pod dyrekcją Andrzeja Płon-
czyńskiego. 

Po koncercie zebrani w koś-
ciele przejdą pod pomnik Jana 
Pawła II, gdzie wspólną mod-
litwę poprowadzi biskup Ra-
koczy. O 21.37 – po uczczeniu 
chwilą ciszy godziny śmierci Ja-
na Pawła II – odbędzie się skła-
danie kwiatów. MB



PAMIĘCI JANA PAWŁA II

 Marsz Promienisty. 31 marca br. pod krzyżem 
jubileuszowym na szczycie Matyski spotkają się wszy-
scy, którzy chcą pamiętać o nauczaniu Ojca Świętego. Na 
Marsz promienisty zapraszają tutaj parafia św. Marcina 
z Radziechów, Urząd Gminy Radziechowy Wieprz oraz 
Stowarzyszenie Dzieci Serc. Spotkanie rozpocznie się o 
19.30, a zakończy o 21.37 ułożenie zapalonych zniczy w 
kształt serca.

 Biały Marsz w Oświęcimiu. Trzeci Biały 
Marsz Pamięci i Wdzięczności ku czci Jana Pawła II 
przejdzie ulicami Oświęcimia w niedzielę 1 kwietnia. 
Marsz rozpocznie się zbiórką przy Żwirowisku o 19.00. 
Jego uczestnicy przejdą do kościoła św. Maksymiliana 
na osiedlu na Apel Jasnogórski i czuwanie modlitewne. 
Marsz organizuje młodzież z salezjańskiego Oratorium 
św. Jana Bosko na Zasolu, która prosi uczestników, by w 
miarę możliwości mieli białe elementy stroju i zabrali ze 
sobą lampiony lub świece. Czuwanie modlitewne zakoń-
czy się ok. 22.00.

 Rozpalmy ogień pamięci. Rodzinne Koło 
PTTK „Szarotka” z Andrychowa i Grupa Modlitewna z 
Gronia Jana Pawła II zachęcają, by uczcić rocznicę śmier-
ci Ojca Świętego rozpaleniem ognisk na szczytach gór-
skich oraz ustawieniem zapalonej świecy w oknach do-
mów i schronisk. Pierwszego dnia po śmierci Papieża tu-
ryści i pielgrzymi modlili się na Groniu Jana Pawła II wie-
le godzin przy rozpalonym ognisku pamięci. Inicjatywa, 
by w rocznicę odejścia Jana Pawła II ogniska pamięci za-
płonęły na szczytach polskich gór, zrodziła się właśnie tu. 
– Pragniemy, aby te ognie płonęły już co roku – mówi 

opiekun kaplicy na Groniu, Stefan Jakubowski. I przypo-
mina, że miejsce rozpalenia ogniska winno być uzgod-
nione ze służbami leśnymi.

 Pod krzyżem na Trzech Lipkach. W 
2. rocznicę śmierci Ojca Świętego na wspólną mod-
litwę zaprasza także parafia św. Stanisława BM w 
Starym Bielsku wraz ze swoim proboszczem, ks. kan. 
Antonim Kulawikiem. Spotkanie rozpocznie się 2 
kwietnia o godz. 21.00 pod krzyżem jubileuszowym 
na Trzech Lipkach.

Na Groniu znów zapłonie ogień pamięci
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– Tym razem trzeba wziąć porządne 
buty. Na pewno przyjdzie nam iść 
po śniegu – mówi ks. Władysław 
Bajer z ujsolskiej parafii
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Rozważając Mękę Pana
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Zaproszenie

Dla oazowiczów
Oazowicze, którzy chcą uczes- 
tniczyć w wakacyjnych rekolek-
cjach, mają jeszcze jedną możli- 
wość – Mysłakowice koło Jele-
niej Góry. Rodzice – zachęćcie 
ich do wyjazdu!

Rekolekcje oazowe w Mysła-
kowicach odbędą się od 25 czerw-

ca do 11 lipca br. Do udziału w 
nich zaproszeni są uczniowie klas 
I–VI szkoły podstawowej w ra-
mach Oazy Dzieci Bożych oraz 
uczniowie I klasy gimnazjum w 
ramach Oazy Nowej drogi. Orga-
nizatorami rekolekcji są ks. Szy-
mon Beczała z animatorami i Ruch 
Światło–Życie naszej diecezji. Mo-

deratorką rekolekcji będzie Mag-
da Czajkowska z parafii św. Marii 
Magdaleny w Mazańcowicach.

Koszt rekolekcji – 600 zł (do-
jazd, pobyt, pełne wyżywienie i 
ubezpieczenie). Zapisy – do 15 
kwietnia – przyjmują ks. Szymon 
Beczała tel. 0516172681 lub Mag-
da Czajkowska 033 8155196.

– Gorąco zachęcam rodzi-
ców do zapisania dziecka na 
wakacyjne rekolekcje Ruchu 
Światło–Życie. To zarówno ak-
tywny oddech dla ducha, so-
lidna formacja religijna, jak i 
czas czynnego wypoczynku – 
zaprasza ks. Szymon Beczała. 
 IM

Pielgrzymować na Ukrainę

Szlakiem wiary i historii
Już po raz kolejny pod 
przewodnictwem Heleny Musioł 
wyruszy pod koniec maja  
z Brennej autokarowa 
pielgrzymka na Ukrainę.  
Tym razem jej głównym celem 
będą Czerniowce, czyli dawny 
Stanisławów.

– Głównym punktem na-
szej pielgrzymki będą odwie-
dziny w parafii Czerniowce, 
gdzie od sierpnia ubiegłego 
roku duszpasterzuje dawny 
wikariusz parafii w Brennej, 
a później proboszcz w ukra-
ińskich Medenicach – ks. Ma-
rek Droździk – tłumaczy Hele-
na Musioł.

– To już Bukowina – du-
żo tu pamiątek polskiej prze-
szłości, bo przed wojną ży-
ło tu wielu Polaków. Są tu ca-
łe wioski zamieszkane przez 
Polaków, dawnych osadni-
ków m.in. spod Żywca. Spo-
ro tu przedstawicieli innych 
narodowości i stąd też chy-
ba większa wzajemna toleran-
cja – mówi ks. Marek Droź-
dzik. Dziś 500-osobowej gru-
pie jego parafian służy blisko 
200-letni kościół pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Ten 
wspaniały zabytek wymaga 
pilnego remontu, podobnie 
jak odzyskany w części budy-
nek plebanii.

Warto pojechać! Z takim 
przekonaniem wrócili z ty-
godniowej wyprawy na Ukra-
inę lektorzy z parafii MB Bo-

lesnej w Brzeszczach-Jawiszo-
wicach, którzy odwiedzili pod 
opieką ks. Zygmunta Mizi Ży-
daczów, Brzozdowce, Rozdół, 
gdzie pracuje nasz rodak – ks. 
Rafał Brzuchański.

– Pomagaliśmy księdzu w 
Brzozdowcach w pracach przy 
kościele, porządkowaliśmy 
cmentarz – wylicza Dominik. 
– Niesamowitych wrażeń do-
starcza właściwie wszystko – 
od wspaniałych zabytków, po 
zaniedbane pola czy osiedle 
bloków z białej cegły, której 
u nas nie używa się nawet na 
pomieszczenia dla zwierząt – 
dodaje Mateusz i wspomina, 
jak z Michałem pracował przy 
układaniu boazerii w zakry-
stii. – Obok kościoła w Rozdo-
le znajduje się zakład dla dzie-
ci chorych umysłowo – właści-
wie pozbawionych opieki. To 
przykre wspomnienie, ale z 
drugiej strony pozostało w na-
szej pamięci to wszystko, co 
wiązało się z historią Polski, z 
wydarzeniami ważnymi dla Po-
laków – mówi Krzysztof. 

– Cieszymy się, że jeste-
śmy Polakami i żyjemy w Pol-
sce. I oduczyliśmy się narze-
kać na to, co mamy – zgodnie 
przyznawali wszyscy.

Wybierają się na Ukrainę 
ponownie. Tym razem odwie-
dzą Czerniowce, by pomóc 
w pracach remontowych ks. 
Droździkowi. – Już dziś wie-
my, że następnym razem po-
jedziemy tam większą grupą. 
Bo naprawdę warto – podkre-
ślają.  MB

PROGRAM PIELGRZYMKI
  30 maja o 19.00 – wyjazd z Brennej
  31 maja – 8.00 – przyjazd do Lwowa, Msza św. w katedrze, zwiedzanie 

Lwowa, obiadokolacja i nocleg w Domu Pielgrzyma w Przemyślanach
  1 czerwca – Msza św. i przejazd do Krzemieńca; zwiedzanie: Olesko, 

Podhorce, Poczajów, Podkamień, Krzemieniec
  2 czerwca – 8.00 – Msza św. i wyjazd do Czerniowców – zwiedzanie 

Wiśniowa, Zbaraża, Trembowli, Czortkowa i Kicmania – nocleg u pa-
rafian ks. Droździka

  3 czerwca – 9.00 – Msza św., zwiedzanie miasta, 19.00 – festyn przy 
parafii, nocleg

  4 czerwca – 8.00 – Msza św. i wyjazd w kierunku Medyki – ok. 13.00 
postój i posiłek w Medenicach, o 24.00 – przyjazd do Brennej.

Koszt  – 360 zł. Zgłoszenia przyjmuje Helena Musioł – tel. 033 853 65 00. 
Zebranie organizacyjne – 20 maja o 17.30 w salce przy parafii św. Jana 
Chrzciciela w Brennej Centrum.



Warto pojechać na Ukrainę – przekonują lektorzy z Brzeszcz



Miesiąc w miesiąc przekazuje  
ze swej nauczycielskiej emerytury 
sto złotych na rzecz nieznanej 
jej, potrzebującej rodziny 
wielodzietnej. Oficjalnie nazywa 
się to Adopcją Miłości, ale pani 
Zofia mówi, że w ten sposób,  
choć symbolicznie, chce spłacić 
dług Panu Bogu.

– Wiem, co to głód i bieda. 
Znam też wartość ludzkiej po-
mocy, tej najcenniejszej: cichej i 
bezinteresownej. Jestem zdrowa 
i sprawna, mam szczęśliwą rodzi-
nę. Jest za co dziękować Bogu – 
podkreśla Zofia Lamers. Z opora-
mi godzi się na rozmowę, gdyż – 
jak kilkakrotnie podkreśla – nie 
robi niczego wielkiego. I przede 
wszystkim nie robi tego na po-
kaz. W końcu daje się przekonać, 
że jej przykład może być zaraźli-
wy, i opowiada swą historię do-
chodzenia do Adopcji Miłości.

Co to jest  
socjalistyczna rodzina?
– Moje związki z duszpaster-

stwem rodzin sięgają połowy lat 
siedemdziesiątych i zaczęły się 
niezwykle. Byłam wówczas na-
uczycielką chemii w jednym z 
bialskich techników – opowiada. 
Pewnego dnia dyrektor szkoły za-
proponował jej prowadzenie no-
wych zajęć: przysposobienia do 
życia w rodzinie socjalistycznej. – 
Ostatni przymiotnik pominął, mó-
wiąc jedynie, że skoro mam ta-
ką wspaniała rodzinę, to na pew-
no sobie poradzę z tymi zaję-
ciami – uśmiecha się pani Zofia. 
Wzięła do domu program nowe-
go przedmiotu i... przeraziła się. 
– Zrozumiałam, jaka to jest wiel-
ka odpowiedzialność. Mogę po-
przewracać młodym ludziom w 
głowach, ale też mogę zrobić wie-
le dobrego. Następnego dnia od-

wiedził nas zaprzyjaźnio-
ny ksiądz Stanisław Ma-
ślanka, pracujący wów-
czas w parafii w Białej. 
Zaproponował mi udział 
w dwuletnim Studium 
Teologii Rodziny w Kra-
kowie. To nie mógł być 
przypadek: ks. Stanisław 
nie wiedział nic o propo-
zycji, jaką dzień wcześ-
niej dostałam w szkole! 
– mówi Zofia Lamers. Za-
częła prowadzić zajęcia 
z przysposobienia do życia, na 
bieżąco konsultując się z fachow-
cami z krakowskiej archidiecezji. 
Mogła uczyć młodzież poszano-
wania życia, kierowania się war-
tościami, szacunku dla miłości i 
rodziny.

Fachowiec na telefon

Od tamtego czasu po uszy 
zaangażowała się w działalność  
prorodzinną. Spotykała się z 
młodzieżą, głosiła prelekcje, 
jeździła z wykładami na reko-
lekcje i dni skupienia. Spełnia-
ła często rolę pogotowia kry-
zysowego.

– Dostawałam telefon od 
Wandy Półtawskiej, że mam je-
chać na rekolekcje do Rajczy, więc 

się pakowałam i jecha-
łam. Miałam telefony o 
problemach jakiejś ro-
dziny w okolicy, więc 
też się zbierałam i szłam 
rozmawiać – opowiada. 
Równocześnie wiele do-
brego mogła zrobić w 
szkołach – najpierw ja-
ko nauczyciel, a potem 
także metodyk naucza-
nia przysposobienia do 
życia w rodzinie (słowo 
„socjalistyczna” zostało 

szybko wykreślone z nazwy tego 
przedmiotu). Piętnaście lat temu, 
z chwilą powstania diecezji biel-
sko-żywieckiej, zaangażowała się 
w pracę tutejszego duszpaster-
stwa rodzin. 

Dziś Zofia Lamers jest na 
nauczycielskiej emeryturze. 
Ostatnio zaczęła się powo-
li wycofywać z prowadzenia 
wykładów, ustępując, jak sa-
ma mówi, miejsca młodszym. 
Nie przestała jednak wspie-
rać rodzin i dzieci, zwłaszcza 
tych najmniejszych, bezbron-
nych. Od wielu lat uczestniczy 
w dziele duchowej adopcji, co-
dziennie modląc się za jedno 
dziecko poczęte, o którym Bóg 
wie, że grozi mu śmierć. Dwa 
lata temu postanowiła nadać 

swej pomocy także wymiar ma-
terialny. Co miesiąc przekazuje 
sto złotych na rzecz nieznanej 
jej rodziny, potrzebującej ma-
terialnej pomocy, by powitać 
na świecie, utrzymać i wycho-
wać swe dzieci.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Adopcja Miłości. Osoby, które pragną 
włączyć się w dzieło Adopcji Miłości 
i wspierać finansowo wielodzietne 
rodziny, mogą złożyć pisemną 
deklarację w Wydziale Duszpasterstwa 
Rodzin Kurii Diecezjalnej Bielsko- 
-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. 
Żeromskiego 7 oraz wpłacać pieniądze 
na rachunek: Kuria Diecezjalna 
Bielsko-Żywiecka, ul. Żeromskiego 5-7, 
Fundusz Obrony Życia, BPH SA oddział 
w Bielsku-Białej, 92 1060 0076 0000 
3300 0002 2862, z dopiskiem Adopcja 
Miłości.
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Zofia Lamers – pedagog z parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Dzieli się wiedzą, miłością i emeryturą

bielsko@goscniedzielny.pl

BIELSKO-ŻYWIECKI
Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor oddziału, Artur Kasprzykowski, 
Urszula Rogólska, asystent kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatr

W MOJEJ OPINII

KRYSTYNA JONKISZ
DIECEZJALNY DORADCA ŻYCIA 
RODZINNEGO
– Zosię Lamers 
znam od bar-
dzo dawna. Po- 
dziwiam jej  
niezmienny en-
tuzjazm, wie-
dzę i zaangażowanie. 
Zawsze była i jest goto-
wa służyć innym swą radą 
i różnorodną pomocą. Jest 
dla wielu osób, dla mnie 
również, wielkim autory-
tetem. Nie zdziwiłam się, 
gdy włączyła się w kolejne 
dzieło: Adopcję Miłości. 
Obecnie mamy 74 ofiaro-
dawców, ludzi młodych i 
emerytów, przedsiębior-
ców i rencistów. Dzięki ich 
ofiarności możemy mate-
rialnie wspomagać 30 ro-
dzin, w których wychowu-
je się 187 dzieci! To jest 
autentyczne dzieło miło-
ści i bardzo konkretna, wy-
mierna pomoc dla rodzin, 
które takiego wsparcia 
najbardziej potrzebują.

– Uznałam,  
że mogę pomóc 
potrzebującym 
rodzinom, 
modląc się  
za nie, dzieląc 
się swą wiedzą, 
miłością,  
a jak trzeba, 
to i emeryturą 
– mówi Zofia 
Lamers
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