
Kardynał Polycarp Pengo z Tanzanii 
w sobotę 2 czerwca w kościele pw. 

NMP Królowej Świata w Mikuszowicach 
Śląskich udzielił święceń kapłańskich 
trzem diakonom ze zgromadzenia księ-
ży salwatorianów, a święceń diakonatu 
– ośmiu alumnom salwatoriańskim. W 
gronie trzech neoprezbiterów znalazł 
się ks. Emanuel Rus SDS, pochodzący 
z naszej diecezji, z parafii św. Michała 
Archanioła w Leśnej. W uroczystości 
święceń uczestniczył też pochodzący z 
tej samej parafii ks. Andrzej Urbański 
– generał zakonu salwatorianów, a tak-

że rodak z Ostrego (pa-
rafia radziechowska) ks. 
Zdzisław Tracz, przez 
wiele lat pracujący na mi-
sjach w Tanzanii, m.in. w 
tamtejszym seminarium 
w Morogoro. 

Ks. Emanuel 
Rus SDS przed 
kardynałem 
Polycarpem 
Pengo
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  Finał kampanii POLA NADZIEI
  Zaproszenie na SPEKTAKL „GO-

ŚCIA OCZEKIWANEGO” w wykona-
niu parafian z Brzeszcz
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SALWATORIANIE – POSŁANI NA SŁUŻBĘ BOGU I LUDZIOM

Księża pallotyni pracują 
na ziemiach polskich 

od stu lat. W diecezji biel-
sko-żywieckiej od roku 
1994. A jednak wzajemne 
związki diecezji i palloty-
nów sięgają właśnie roku 
1907. Wtedy to na tere-
nie archidiecezji lwow-
skiej przyjął ich abp Józef 
Bilczewski, pochodzący z 
Wilamowic.
Historię księży ze Stowa-
rzyszenia Apostolstwa Kato-
lickiego przypomniał bi-
skup Tadeusz Rakoczy pod-
czas Mszy św. jubileuszo-
wej w bielskiej parafii św. 
Andrzeja Boboli, gdzie pra-
cują pallotyni. O ich pracy 
duszpasterskiej piszemy w 
tekście „Apostołowie spod 
Szyndzielni” (str. IV–V). 

Pielgrzymi na Kaplicówce

Bądźcie świadkami!
W łączności z rodakami zgromadzonymi w Rzymie 
na uroczystościach kanonizacji Szymona z Lipnicy 
modlili się w niedzielę 3 czerwca uczestnicy 
diecezjalnej pielgrzymki ku czci św. Jana Sarkandra.

Pieszo i na rowerach dotarli pielgrzymi na 
wzgórze Kaplicówki. Przybyli głównie ze Śląska 
Cieszyńskiego, choć nie brakowało też wiernych 
z Żywiecczyzny czy Oświęcimia. Zorganizowaną 
grupą przyszli studenci z Duszpasterstwa Aka-
demickiego z Bielska-Białej.

Tradycyjnie na czele procesji spod skoczow-
skiego kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła – z relikwiami św. Jana Sarkandra – szedł 
biskup Tadeusz Rakoczy wraz z biskupem Ja-
nuszem Zimniakiem i biskupem Gerardem Ber-
nackim z Katowic. W gronie kapłanów 
nie zabrakło piętnastu neoprezbiterów, 
którzy poprzedniego dnia w katedrze w 
Bielsku-Białej przyjęli z rąk biskupa Ra-
koczego święcenia kapłańskie (przed-
stawiamy ich na s. III).

Wszyscy razem stanęli pod papie-
skim krzyżem, wspominając czas spo-
tkania z Janem Pawłem II, który pod tym 
samym krzyżem stanął aż dwukrotnie: 
w 1983 i w 1995 roku.

Dwanaście lat i dwanaście dni – tyle cza-
su minęło od pamiętnej pielgrzymki Ojca Świę-
tego Jana Pawła II na Kaplicówkę. O przeżywa-

nie tegorocznego pielgrzymowania ku 
czci św. Jana Sarkandra w nawiązaniu 
do tamtego wydarzenia i pamięć o tym 
wszystkim, co zostawił nam wówczas 
Jan Paweł II, apelował gospodarz miej-
sca ks. prał. Alojzy Zuber.

W homilii biskup Bernacki przypo-
mniał, że Jan Paweł II był człowiekiem 
wielkiej modlitwy, mimo licznych zajęć. 

– A my próbujemy udawać stachanowców i czę-
sto o modlitwie zapominamy. Aby zrealizować 
to, co Bóg nam wyznacza, musimy być ludźmi 
modlitwy – podkreślał. TM
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Deszczowa 
pogoda 
nie zniechęciła 
pielgrzymów 
licznie 
przybyłych 
na Kaplicówkę
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Prawdziwe bogactwo
RYCHWAŁD. Imię Jana Pawła 
II nosi od 29 maja Zespół 
Szkolny w Rychwałdzie. 
Uroczystość rozpoczęła Msza 
św. w sanktuarium Matki 
Bożej, w czasie której biskup 
Tadeusz Rakoczy przypomniał 
związki kard. Karola Wojtyły z 
Rychwałdem. W procesji ofiar-
nej wraz z chlebem i winem 
uczniowie złożyli zeszyt i ka-
techizm. – To symbole zdo-
bywanej wiedzy i pracy nad 
sobą – wyjaśnia o. Wiesław 
Straub OFMConv, kateche-
ta placówki, która obejmuje 
szkołę podstawową i gimna-
zjum. Uczy się tu ponad 160 
dzieci. Biskup poświęcił tak-
że sztandar szkoły oraz pa-
miątkową tablicę.
– „Nie ma większego bogactwa 
w narodzie nad światłych oby-
wateli”. Te słowa Jana Pawła 

II obraliśmy jako motto całej 
działalności edukacyjno-wycho-
wawczej – dodaje o. Wiesław.

Uroczystość nadania rychwałdzkim 
szkołom imienia Jana Pawła II 
rozpoczęła się Mszą św. 
w tutejszym sanktuarium
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66 lat po deportacji o. Maksymiliana
OŚWIĘCIM. Tablica upamięt-
niająca martyrologium Harmęż 
oraz kamienie, po których chodził 
w Niepokalanowie o. Maksymilian 
Kolbe stały się trwałymi śladami 
66. rocznicy jego osadzenia w KL 
Auschwitz. Transport więźniów, 
wśród których był także założy-
ciel Niepokalanowa, przybył do 
Auschwitz 28 maja 1941 r.
Uczestnicy uroczystości nawie-
dzili 28 maja br. celę śmierci o. 
Maksymiliana i wzięli udział we 
Mszy św., której przewodniczył 
biskup Janusz Zimniak. Na uro-
czystości przybył także gwar-
dian Niepokalanowa o. Stanisław 
Piętka OFMConv, który przekazał 

na budowę mającego powstać w 
Oświęcimiu kopca pamięci pięć ka-
mieni z alejki w Niepokalanowie, 
po której szedł o. Maksymilian 
podczas aresztowania.
W budynku, w którym dziś mieści 
się harmęska Szkoła Podstawowa 
im. św. Maksymiliana, a w któ-
rym istniał podobóz Harmense, 
odsłonięto tablicę upamiętniają-
cą więźniów i więźniarki, którzy 
tu zginęli lub zmarli.
Dopełnieniem uroczystości 
był koncert muzyków z Polski, 
Niemiec i Izraela, który te-
go samego wieczoru odbył się 
w oświęcimskim kościele św. 
Maksymiliana.

Na uroczystości 66. rocznicy osadzenia ojca Maksymiliana w Oświęcimiu przybył 
m.in. gwardian klasztoru w Niepokalanowie o. Stanisław Piętka OFMConv

Szkoła bezpieczeństwa
BIELSKO-BIAŁA. Policjanci, 
strażacy, strażnicy miejscy, ra-
townicy medyczni i bielscy ko-
mandosi byli gośćmi pikni-
ku rodzinnego, który zorga-
nizowali 31 maja nauczycie-
le i rodzice uczniów Zespołu 
Szkół dla Dzieci Niesłyszących 
w Bielsku-Białej. – Co roku na-
szemu spotkaniu towarzyszy 
inny temat służący rozwojowi 
dzieci. W tym roku chcieliśmy, 
by dzieci dowiedziały się, czym 
służby się zajmują i jak wyglą-
dają ich mundury, by wiedziały, 
do kogo zwrócić się o pomoc 

w razie niebezpieczeństwa – 
mówi Aleksandra Wojdylak, dy-
rektor placówki.
Dzieci uczyły się udzielać 
pierwszej pomocy, bawiły się 
z policyjnym psem, przymie-
rzały elementy munduru poli-
cjanta; mocowały się z zakła-
daniem rynsztunku spadochro-
niarzy, jeździły wozem policyj-
nym i strażackim z włączoną 
syreną i sprawdzały, jak działa 
strażacka pompa.
Bielski Zespół Szkół to jedyna 
tego typu placówka na terenie 
Podbeskidzia.

Dzieci z wadami słuchu poznawały pracę przedstawicieli służb, 
których mogą prosić o pomoc w razie niebezpieczeństwa
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Olimpijczycy w cyrku
WIEPRZ. Na VIII Para-
olimpiadę, która odbyła się 2 
czerwca na boisku LKS „Jedność” 
w Wieprzu, zaprosili: Urząd 
Gminy Radziechowy-Wieprz, 
miejscowe Gimnazjum nr 2 oraz 
Stowarzyszenie Dzieci Serc. Tym 
razem zabawa dla dzieci nie-
pełnosprawnych odbywała się 
pod hasłem „Na arenie cyrko-
wej”. W niebo poleciały gołę-

bie, zabrzmiały dźwięki Mazurka 
Dąbrowskiego, po czym przystą-
piono do rozegrania wymyślnych 
konkurencji: m.in. rzutu jajkiem 
do kapelusza, transportu beczki 
wody, tresury królika, kury i ba-
rana. – Cel naszej paraolimpia-
dy to radość i uśmiech. Tu każ-
de dziecko ma swoje 5 minut – 
podkreśla Jadwiga Klimonda ze 
Stowarzyszenia „Dzieci Serc”.

Majówka z „Sokołem”
CZERNICHÓW. Już po raz 
szósty wielką majówkę zorga-
nizowało ognisko Polskiego 
Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” w Czernichowie. Festyn 
rozpoczęło nabożeństwo ma-
jowe pod przewodnictwem ks. 
kan. Władysława Kubasiaka. 
Później przystąpiono do rozgry-
wek piłkarskich oraz konkur-

sów artystycznych. Całości do-
pełniły akademia z okazji Dnia 
Matki, występy regionalnych ze-
społów i chórów oraz turniej ro-
dzinny. Czernichowskie ognisko 
„Sokoła” powstało w 1914 r. Na 
powojenną reaktywację docze-
kało się ponad cztery lata temu. 
Dziś skupia 140 dzieci i blisko 30 
wychowawców i instruktorów.
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Piętnastu nowych kapłanów

Neoprezbiterzy AD 2007
„Bóg was wybrał, bo 

was kocha i nie wymaga 
od was heroicznych czy-
nów; chce, byście trwali w 
Nim, a będziecie przynosić 

owoce” – powiedział bi-
skup bielsko-żywiecki Ta-
deusz Rakoczy do diako-
nów przed włożeniem na 
nich rąk.  Były to szesna-

ste święcenia kapłańskie 
w historii naszej diecezji, 
w czasie których wyświę-
conych zostało 223 kapła-
nów. AK

Piętnastu diakonów z diecezji bielsko-żywieckiej  
przyjęło 2 czerwca w katedrze pw. św. Mikołaja  
w Bielsku-Białej święcenia kapłańskie z rąk  
biskupa Tadeusza Rakoczego.

KS. BOGUSŁAW 
KASTELIK

z parafii św. Andrzeja 
Apostoła  

w Gilowicach.
Syn Jadwigi i Jana,  
ur. 23 września  

1982 roku.

KS. MARCIN  
MADURA

z parafii NMP 
Wspomożenia Wiernych 

w Czechowicach- 
-Dziedzicach.

Syn Marii i Edwarda,  
ur. 12 grudnia  

1982 roku.

KS. MARCIN  
SUCHANEK

z parafii  
św. Stanisława BM  
w Andrychowie.

Syn Marii i Jerzego,  
ur. 29 lipca  
1982 roku.

KS. FILIP  
GLANOWSKI

z parafii  
Chrystusa Króla  

w Żywcu Sporyszu.
Syn Ewy i Stanisława,  

ur. 14 lipca  
1980 roku.

KS. BARTOSZ  
ŁACEK

z parafii Matki Bożej 
Frydeckiej  

w Jaworzynce Trzycatku.
Syn Ireny i Kazimierza, 

ur. 16 grudnia  
1981 roku.

KS. ROBERT  
NIEDZIELA

z parafii św. Małgorzaty  
i Katarzyny w Kętach.

Syn Krystyny  
i Eugeniusza, 

ur. 29 grudnia  
1981 roku.

KS. MATEUSZ 
DUDKIEWICZ

z parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi  

Panny w Oświęcimiu.
Syn Danuty i Władysława, 

ur. 11 grudnia  
1982 roku.

KS. ŁUKASZ  
LACH

z parafii św. Maksymiliana 
Kolbego w Bielsku-Białej 

Aleksandrowicach.
Syn Marii i Antoniego,  

ur. 20 kwietnia  
1982 roku.

KS. JACEK  
MOSKAL

z parafii Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa  

w Kętach Podlesiu.
Syn Agaty i Edwarda,  

ur. 8 kwietnia  
1982 roku.

KS. ARTUR  
BUCZEK

z parafii św. Józefa 
Robotnika w Ujsołach.
Syn Danuty i Rajnholda, 

ur. 13 sierpnia  
1981 roku.

KS. JAKUB  
KRUPA

z parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa  

w Cieszynie Krasnej.
Syn Eugenii i Wiesława, 

ur. 23 grudnia  
1979 roku.

KS. WOJCIECH 
MEDWID

z parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej  
w Czernichowie.

Syn Ludwiki i Bazylego, 
ur. 25 marca 
1981 roku.

KS. TOMASZ  
BIENIEK

z parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa  

w Pietrzykowicach.
Syn Barbary i Jerzego,  

ur. 13 marca  
1982 roku.

KS. GRZEGORZ 
KIERPIEC

z parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa  

w Kętach.
Syn Kazimiery i Jana,  

ur. 27 marca  
1980 roku.

KS. GRZEGORZ  
MAJDA

z parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej  
w Czernichowie.

Syn Michaliny  
i Władysława,  

ur. 27 września  
1980 roku.



Kilkunastoletni Janek 
Kwidziński z pasją 
przeglądał w latach 
50. roczniki  „Królowej 

Apostołów” (pismo wydawane 
przez księży pallotynów) z lat 
20. i 30. Najbardziej lubił czytać 
o życiu poszczególnych domów 
pallotyńskich w Polsce i na mi-
sjach. Był ciekaw, jak to jest żyć 
w takiej wspólnocie.  W 1978 r. 
przyjął święcenia kapłańskie w 
Stowarzyszeniu Apostolstwa 
Katolickiego i do dziś podkreśla, 
że życiowy wybór wspólnoty pal-
lotyńskiej  to była doskonała decy-
zja. Od 2001 r. ks. Jan Kwidziński 
SAC jest proboszczem parafii św. 
Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.

Od 1907 r. podobne decyzje 
podjęło wielu mężczyzn, tworząc 
polską wspólnotę Stowarzyszenia 
Apostolstwa Katolickiego, zało-
żonego w 1835 roku przez rzym-
skiego kapłana ks. Wincentego 
Pallottiego.

Przynaglenie miłości

Pierwszy polski dom księży 
powstał w dworku w Jejkowicach 

w archidiecezji lwowskiej, gdzie 
gościny udzielił pallotynom arcy-
biskup Józef Bilczewski, rodem 
z Wilamowic koło Bielska-Białej. 
Hasłem, które przyświeca palloty-
nom, są słowa św. Pawła: „Miłość 
Chrystusa przynagla nas”, a pa-
tronką stowarzyszenia jest Królo-
wa Apostołów.

Najgłębszym motywem dzia-
łania św. Wincentego było osobi-
ste doświadczenie Boga jako nie-
skończonej miłości i miłosierdzia 
oraz pragnienie, by mógł tego do-
świadczyć każdy.

Jako wytrwały duszpasterz, 
usiłował równocześnie pozyski-
wać do współpracy innych. W 
1835 r. z grona jego przyjaciół i 
współpracowników – księży, za-
konników i świeckich – powsta-
ło Zjednoczenie Apostolstwa Ka-
tolickiego.

Pod Szyndzielnią

Do Bielska-Białej pallotyni 
przybyli w roku 1994, kiedy to bi-
skup Tadeusz Rakoczy przekazał 
im parafię św. Andrzeja Boboli. Te 
parafię – w grudniu 1990 r. jesz-

cze tymczasową – erygował arcy-
biskup katowicki Damian Zimoń. 
Jej pierwszym administratorem 
został ks. Andrzej Chruszcz. A 
pierwszym administratorem pal-
lotyńskim – ks. Franciszek Kania. 
W maju 1996 r. parafia została 
erygowana. We wrześniu 1998 r. 
rozpoczęto budowę nowego ko-
ścioła. .

Dziś we wspólnocie mieszka-
ją: proboszcz ks. Jan Kwidziński, 
wikariusz ks. Marek Kożak, ks. 
Wojciech Pietrzak – rektor wspól-
noty, zakrystian brat Sławomir Na-
rloch, ks. Franciszek Mąkinia – bu-
downiczy kościoła, a także m.in. 
diecezjalny referent ds. zakonów 

męskich, oraz 
ks. Stanisław 
Flis – kapelan 
szpitala woje-
wódzkiego, ks. 
Piotr Marek – 

sekretarz sekretariatu ds. formacji 
i rekolekcjonista oraz księża eme-
ryci – ks. Stanisław Niewiarowski 
i ks. Stanisław Sarnicki.

Ks. Jan Kwidziński podkre-
śla, że duszpasterstwo palloty-
nów w każdym zakątku świa-
ta jest szczególną odpowiedzią 
na te potrzeby wiernych, któ-
re akurat w tym miejscu i czasie 
są najważniejsze. – Chcemy bu-
dować i pogłębiać u wiernych 
świadomość ich apostolskiego 
powołania. Współpracujemy z 
innymi dziełami Kościoła, włą-
czając się w rozwój różnych 
form apostolstwa, dostosowa-
nych do potrzeb danego cza-
su – dodaje ksiądz proboszcz, 
mówiąc m.in. o tym, jak w pa-
rafii pallotyńskiej, której patro-
nuje święty jezuita, doskona-
le realizuje się na przykład du-
chowość karmelitańska (dzięki 
rodzinom ze Wspólnoty „Betle-
jem”, współpracującym z fran-
cuskim Instytutem Notre Dame 
de Vie).

Wśród wspólnot, które po-
prosiły księży pallotynów o du-
chową opiekę w parafii – obok G
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Pallotyńska 
świątynia  
i Dom Misyjny  
w Bielsku-BiałejAR
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Księża pallotyni świętują 
stulecie obecności  

w Polsce. W Bielsku-Białej 
pracują od roku 1994.  

Ale związki naszej diecezji 
i pallotynów sięgają 

właśnie wydarzeń sprzed 
wieku, bo na polskiej 

ziemi przyjął ich... 
arcybiskup lwowski 

Józef Bilczewski, 
rodem z Wilamowic

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

Bielska parafia św. Andrzeja Boboli świętuje stulecie księży pallotynów w Polsce

Apostołowie spod Szyndzielni
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Żywego Różańca, Apostola-
tu Maryjnego, Apostolstwa Do-
brej Śmierci, Straży Honorowej 
NSPJ czy oazy, są także „Żarki” – 
wspólnota Ruchu „Wiara i Świa-
tło”, „Pójdź za mną” – wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym oraz 
Wspólnota „Betlejem”.

Bielskie Betlejem

Szczególna troska o rodziny 
wyróżnia bielską parafię w gronie 
polskich placówek pallotyńskich. 
A Wspólnota „Betlejem” jest dziś 
częścią Zjednoczenia Apostolstwa 
Katolickiego.

– W pewnym momencie 
odkryliśmy, że tworzymy z 
księżmi i braćmi pal-
lotynami jedną rodzi-
nę, ożywioną chary-
zmatem św. Wincente-
go – przyznają człon-
kowie Wspólnoty „Be-
tlejem”. – Choć myśl 
o oficjalnym zrzesza-
niu się była nam wcze-
śniej obca, to jednak 
wielu z nas zrozumia-

ło, że Pan Jezus powołuje nas 
do ZAK-u.

Wspólnota wyrosła dużo 
wcześniej z pragnienia kilku mał-
żeństw zaprzyjaźnionych w oa-
zie i Odnowie w Duchu Świętym. 
Chcieli spotykać się całymi rodzi-
nami co tydzień na niedzielnej 
Mszy świętej, bez potrzeby zo-
stawiania w domu dzieci, które 
w czasie Mszy św. mają potrze-
bę gaworzenia czy chodzenia 
po kościele. W 1998 r. poprosi-
li ks. Tadeusza Miszewskiego o 
odprawianie dla nich Mszy św. 
Eucharystia odprawiana o 15.00 
weszła już na stałe do niedziel-
nego porządku nabożeństw.

Rodzice spotykają się też w 
każdy czwartek o 20.00 
na adoracji Najświętsze-
go Sakramentu. A co dwa 
tygodnie wraz z przed-
stawicielami wspólnoty 
„Pójdź za mną”, przygo-
towują katechezy dla naj-
młodszych dzieci, wzo-
rując się na doświadcze-
niu Instytutu Notre Da-
me de Vie.

W czwarte wtorki miesiąca 
o 19.00 wszystkie rodziny są za-
praszane do kościoła na specjalne 
spotkania modlitewne.

Sto lat!

26 maja br., w święto Ma-
ryi Królowej Apostołów i dzień 
parafialnego odpustu, księża 
pallotyni z bielskiej wspólno-
ty, wraz z prowincjałem ks. Ka-
zimierzem Czulakiem, pocho-
dzącym z Międzybrodzia Bial-
skiego, księżmi z innych para-
fii Bielska-Białej koncelebrowa-
li pod przewodnictwem bisku-
pa Tadeusza Rakoczego jubi-
leuszową Mszę św. dziękczyn-
ną. Ksiądz biskup poświęcił ma-
terialne  dary parafii – okaza-
łe figury patronów – św. Win-
centego i św. Andrzeja Bobo-
li. W modlitwie pamiętano tak-
że o śp. ks. Franciszku Kani, a 
także zmarłym w przeddzień 
uroczystości kustoszu sanktu-
arium fatimskiego na Krzep-
tówkach pallotynie ks. Mirosła-
wie Drozdku. 

G O Ś Ć  B I E L S K O - Ż Y W I E C K I

DOSTRZEC  
POTRZEBĘ  

CZASU
KS. JAN KWIDZIŃSKI SAC, 
PROBOSZCZ PARAFII  
ŚW. ANDRZEJA BOBOLI  
W BIELSKU-BIAŁEJ
– Umieć do-
strzec potrze-
bę czasu – tak 
najkrócej moż-
na mówić o ro-
li, jaką my, pal-
lotyni, chcemy pełnić w ży-
ciu tego miejsca. Staramy 
się być otwarci na po-
trzeby każdego człowie-
ka, każdej wspólnoty, któ-
ra u nas szuka wsparcia.
Po przybyciu pallotynów 
do Bielska, na miejsce bu-
dującego się kościoła, od 
razu spotkaliśmy się z 
ogromną życzliwością. Tu 
wystarczy powiedzieć jed-
no słowo i od razu są ręce 
gotowe do pomocy.
Charyzmatem palloty- 
nów jest głoszenie Bo-
żego Miłosierdzia. Do-
strzegamy pomoc, jaką wy-
prasza nam patron parafii, 
a zarazem całej Polski, św. 
Andrzej Bobola, dlatego 
też w najbliższym czasie 
chcemy bardziej rozwinąć 
jego kult.

POLSKIE POCZĄTKI
Założycielem polskiej prowincji pallotynów był ks. Alojzy Majewski.  
11 listopada 1907 r. wraz z ks. Alojzym Hubnerem otrzymał od arcybi-
skupa Józefa Bilczewskiego dworek w Jejkowicach. 11 czerwca 1909 r. 
zakupiono w Kleczy Dolnej koło Wadowic dom na wzniesieniu, który 
nazwano Kopcem. We wrześniu rozpoczęło w nim naukę 27 chłopców. 
W okresie międzywojennym powstało w Polsce wiele nowych domów 
pallotyńskich, a pallotyni polscy zaczęli również pracę w Afryce.
II wojna światowa pozbawiła pallotynów w Polsce prawie wszystkich 
domów. Po wojnie otwarto Małe Seminarium na Kopcu i w Chełmnie, 
dla tak zwanych spóźnionych powołań, oraz Wyższe Seminarium 
Duchowne w Ołtarzewie. Zaczęła się także tworzyć placówka w 
Poznaniu, gdzie w roku 1948 powstało wydawnictwo „Pallottinum”.
8 września 1992 r. polską Prowincję Chrystusa Króla przekształcono na 
dwie – z siedzibami w Warszawie i Poznaniu (Prowincja Zwiastowania 
Pańskiego, do której należy także bielska wspólnota).



Bielska parafia św. Andrzeja Boboli świętuje stulecie księży pallotynów w Polsce

Apostołowie spod Szyndzielni

Ks. Piotr Marek 
SAC z dziećmi 
– wielkie 
zaangażowanie  
w duszpaster-
stwo rodzin 
wyróżnia bielską 
parafię wśród 
placówek 
pallotyńskich
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Cieszyniacy – najlepsi w województwie, drudzy w Polsce!

Laur dla „Kopernika”
Licealiści z cieszyńskiego 
„Kopera”, którzy pod kierunkiem 
swoich nauczycieli włączyli się 
do ogólnopolskiego konkursu 
„Patriotyzm – z pokolenia  
na pokolenie” okazali się najlepsi 
w województwie śląskim i drudzy 
w całym kraju!

Tylko licealiści z Biłgoraja w 
Lubelskiem lepiej od uczniów LO 
im. M. Kopernika w Cieszynie zre-
alizowali założenia projektu-kon-
kursu „Patriotyzm – z pokole-
nia na pokolenie”, do udziału w 
którym zaprosiło Stowarzyszenie 
„Parafiada” z Warszawy i Pijar-
skie Centrum Edukacyjne Stani-
sława Konarskiego. Natomiast w 
gronie szkół z województwa ślą-
skiego – które najliczniej zgłosiły 
się do projektu – cieszyniacy by-
li najlepsi.

Projekt, którego celem by-
ło m.in. gromadzenie autorskich 
konspektów zajęć wychowania 
patriotycznego przeprowadzo-
nych w szkołach różnego szczeb-
la i nabycie przez uczniów wiedzy 
wykraczającej poza wiadomości 
książkowe o historii i teraźniej-
szości ich małej ojczyzny, realizo-
wali do marca br. 

Choć temat projektu począt-
kowo wydawał się patetyczny, 
okazało się, że uczniowie chęt-
nie się weń zaangażowali – mó-
wi Patrycja Łyżbicka, polonistka 

w „Koperniku”. To ona 
wraz z innymi nauczy-
cielami: Aleksandrą Try-
buś – geografem, Mag-
daleną Skupień – histo-
rykiem, Renatą Fober 
– prowadzącą zajęcia z 
przysposobienia obron-
nego i Dorotą Kanią – 
katechetką, zachęcały uczniów do 
udziału w konkursie.

A jak projekt – za który otrzy-
mali laur konkursowy – realizo-
wali cieszyniacy? Przygotowali za-
inscenizowaną lekcję z zasłużo-
nym dla ich małej ojczyzny ks. Jó-
zefem Londzinem; spotkali się z 
patriotami starszego pokolenia: 
działaczem „Solidarności” Tade-
uszem Jedynakiem, poetą Kazi-
mierzem Węgrzynem; przygoto-
wali wędrówkę tropem osobli-
wości cieszyńskiej – kwiatu cie-
szynianki; „wgłębiali się” w geo-

logiczną przeszłość Ślą-
ska Cieszyńskiego i wy-
konali na ten temat pre-
zentację multimedialną. 
Wśród ich prac nie za-
brakło filmowego skró-
tu dziejów Śląska Cie-
szyńskiego, a także wy-
stępu szkolnego chóru 

pod dyrekcją Joanny Sikory, pro-
wadzącej chór parafii ewangeli-
ckiej, i Marii Gruchel, kierownicz-
ki katolickiego chóru „Lutnia”.

Nagrodą dla licealistów bę-
dzie dofinansowanie wakacyj-
nego wyjazdu organizowanego 
przez „Parafiadę” dla pięciu ucz-
niów – uczestników projektu.

– Wybierzemy uczniów, któ-
rzy nie mają innej możliwości wy-
jazdu na wakacje – mówi Patrycja 
Łyżbicka, polonistka w „Koperni-
ku”, koordynatorka projektu w tej 
szkole.  URSZULA ROGÓLSKA

Rekolekcje u stóp Pilska

Odczytać Błogosławieństwa
„Życie według ośmiu błogosła-
wieństw” – taka zachęta towa-
rzyszy zaproszeniu na rekolekcje, 
które od 22 do 24 czerwca odbę-
dą się w dominikańskim Domu 
Rekolekcyjnym w Korbielowie.

Na uczestników rekolekcji 
czeka cykl konferencji o Jezuso-
wym Kazaniu na Górze, okazja 
do modlitwy, adoracji, spowiedzi 
a także spaceru po beskidzkich 
ścieżkach.

– Rekolekcje są szczególnie 
dedykowane katechetom. Oni 
stoją na pierwszej linii frontu 
przepowiadania Ewangelii – mó-
wi autor rekolekcji o. Hieronim 
Kaczmarek OP. – Ale mile widziani 
będą wszyscy, którzy chcą zgłębić 
swoją wiarę i ewangelijną optykę 
życia – dodaje o. Hieronim.

Zgłoszenia na rekolekcje przyj-
muje br. Dawid Kabza OP pod nr. 
tel. 880 190 440 (faks: 033-863-
60-64). 

Diecezjalny duszpasterz nauczy-
cieli ks. dr Piotr Greger ser-
decznie zaprasza pedagogów 
diecezji bielsko-żywieckiej do 
udziału w jubileuszowej 70. 
Ogólnopolskiej Pielgrzymce 
Nauczycieli i Wychowawców na 
Jasną Górę.

Nauczyciele i wychowaw-
cy z całej Polski będą pielgrzy-
mować do Matki Bożej Jasno-
górskiej w niedzielę 1 lipca br. 

Chętni do wyjazdu autokarem 
z naszej diecezji mogą się zgła-
szać do ks. Piotra Gregera, do 
24 czerwca br. pod numerem 
telefonu: 033 81 91 207 (In-
stytut Teologiczny) lub 033 81 
82 485 (wieczorem). Decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wyjazd do 
Częstochowy – o godzinie 7.30 
z ul. Traugutta w Bielsku-Białej 
(obok kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa – przy dwor-
cu PKS). IM

Zaproszenie na Jasną Górę

Nauczyciele u Matki
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PATRYCJA ŁYŻBICKA, POLONISTKA 
W LO IM. M. KOPERNIKA W CIE-
SZYNIE, KOORDYNATORKA PROGRA-
MU „PATRIOTYZM – Z POKOLENIA 
NA POKOLENIE”
– Do realiza-
cji tego projek-
tu – my, nauczy-
ciele – podcho-
dziliśmy z pew-
ną rezerwą. Wy-
dawało się nam, że tematy-
ka projektu będzie dla na-
szej młodzieży archaiczna. 
Tymczasem okazało się, że 
wcale tak nie jest. Ojczyzna 
jest dla nich istotną warto-
ścią. W anonimowej ankie-
cie porównywali ją do ro-
dziny, matki, miejsca za-
pewniającego bezpieczeń-
stwo. Chętnie włączali się 
w prace poszczególnych 
grup realizujących różne 
zagadnienia problemu – od 
geografii, przyrody, historii 
po tradycje i zwyczaje.
Praca młodzieży upewnia 
nas, że warto i trzeba po-
dejmować różne działania 
– także niekonwencjonal-
ne – by zachęcić młodych 
do zastanowienia się nad 
różnymi aspektami patrio-
tyzmu.

Ekumeniczny 
chór powstał  
w ramach 
projektu 
„Patriotyzm  
– z pokolenia  
na pokolenie”
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Zapraszamy
 SZKOŁA MODLITWY. Dominikanie 
zapraszają do Korbielowa na kolejne spo-
tkanie z cyklu „Szkoła modlitwy”, któ-
rego tematem będzie Modlitwa Pańska. 
Rekolekcje odbędą się od 15 do 17 czerw-
ca. Koszt – 80 zł. Zgłoszenia przyjmowane 
są pod adresem: domrekolekcyjny@domi-
nikanie.pl lub telefonicznie 0 880 190 440. 
Szczegóły na stronie internetowej: www.
rekolekcje.dominikanie.pl.
 DLA NARZECZONYCH. Diecezjalna 
Szkoła Nowej Ewangelizacji śś. Cyryla i 
Metodego w Bielsku-Białej zaprasza na kurs 
dla narzeczonych, który odbędzie się od 
15 do 17 czerwca w Pogórzu. Po zakończe-
niu kursu, uczestnicy otrzymują zaświadcze-
nie konieczne do zawarcia sakramentu mał-
żeństwa. Koszt uczestnictwa: 160 zł od pa-
ry. Zgłoszenia i informacje: Monika i Piotr 
Kądzioła (504 538 025; 506 591 083).
 MILÓWKA 2007. Gminny Ośrodek 
Kultury oraz parafia Wniebowzięcia NMP w 
Milówce zapraszają na 8. Przegląd Piosenki 
Religijnej Milówka 2007. Festiwal odbędzie 
się w dwóch etapach – prezentacje konkurso-
we przedszkolaków i uczniów podstawówek 
zaplanowano na 7 czerwca w Lalikach, a dla 
młodzieży starszej – 10 czerwca na stadionie 
LKS Milówka. Początek imprezy – o 15.00.

NA ANIELSKIEJ FALI 90,2 FM
Radio Anioł Beskidów,  
ul. św. Jana Chrzciciela 14; 
43-346 Bielsko-Biała
tel.: 033 821 20 00,  
nr konta bankowego: 
35 1020 1390 0000 6002 0168 0446,  
www.radio.diecezja.bielsko.pl
„Gość Niedzielny” w Aniele Beskidów  
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

RELIKWIE ŚW. MAKSYMILIA-
NA. Rycerze Niepokala-
nej z parafii św. Jana 
Chrzciciela w Bielsku-
-Białej Komorowicach 
oraz Radia Anioł Beski-

dów uczestniczyli w dniu skupienia, któ-
ry w harmęskim Centrum Świętego Mak-
symiliana poprowadził wiceprezes krajo-
wy MI, o. Krystian Żmuda OFMConv. O. 
Żmuda przekazał radiu AB przywiezione 
z Niepokalanowa relikwie włosów ojca 
Maksymiliana. To jedyne zachowane re-
likwie męczennika. Zostaną one zainsta-
lowane w studiu radiowym i będą towa-
rzyszyć słuchaczom podczas fatimskich 
nabożeństw wynagradzających, odpra-
wianych w Komorowicach i transmito-
wanych w radiu oraz w Internetowej 
TV Anioł Beskidów (www.radio.diecezja.
bielsko.pl) w pierwsze soboty miesiąca o 
godz. 8.00.

Niepokalana w celi ojca Maksymiliana

Brazylijscy Rycerze 
Niepokalanej

Misjonarze Niepokalanej Ojca Kolbe z Brazylii 
w Oświęcimiu i w Harmężach szukali śladów 
swojego patrona.

Mają niewiele ponad 20 lat. Zrezygno-
wali z założenia rodziny, kariery i pracy. 
Swoje życie oddali Bogu przez ręce Niepo-
kalanej, ale nie są i nie chcą być księżmi ani 
braćmi zakonnymi. To członkowie świec-
kiego instytutu z Brazylii, który powstał na 
bazie Rycerstwa Niepokalanej.

W 1954 r. franciszkanin o. Luigi Fac-
cenda na podstawie włoskiego Rycerstwa 
Niepokalanej zakłada Instytut Świecki Mi-
sjonarek Niepokalanej Ojca Kolbe. Siostry, 
choć bez habitów, docierają z posługą mi-
syjną w najdalsze zakątki świata. W 1994 r. 
przyjeżdżają do Polski, by zakorzenić się 
w miejscu narodzin dla nieba swojego pa-
trona – św. Maksymiliana. Dziś w Harmę-
żach prowadzą dom rekolekcyjny dla czci-
cieli Niepokalanej z całego świata.

W Brazylii pojawiła się grupa mężczyzn, 
gotowych – podobnie jak siostry – oddać 
swoje życie głoszeniu kultu Niepokalanej 
w Instytucie Świeckim. Duchowym opie-
kunem tego ruchu został ojciec Sebastião  
Quaglio. Założyciel Instytutu kazał mu jed-
nak czekać na znak z nieba. Znak się poja-
wił – w Oświęcimiu. Podczas wizyty w KL 
Auschwitz z jakiejś okazji akurat otwar-
to celę śmierci św. Maksymiliana – zwy-
kle zwiedzający Muzeum mogą ją oglądać 

z korytarza. Ojciec Sebastião zdołał odpra-
wić tutaj niepostrzeżenie, nie „rażąc niczy-
ich uczuć religijnych” Mszę św. To był znak, 
który przekonał o. Feccendę do utworzenia 
w Brazylii męskiej gałęzi Instytutu.

Jesienią ubiegłego roku dziewięciu męż-
czyzn złożyło pierwsze śluby czasowe. Da-
ło to początek intensywniejszej formacji, 
w ramach której przyjechali do Europy, by 
wzrastać duchowo u korzeni Rycerstwa.

– Korzystając z gościny Domu Rekolek-
cyjnego w Harmężach, odwiedzili miejsca 
uświęcone obecnością o. Kolbego: Zduń-
ską Wolę, Niepokalanów i Kraków – wyja-
śnia s. Paola De Falco.

– Najmocniejsze piętno odcisnęła na 
nas cisza celi śmierci – mówi João Mano-
el. – Tutaj odczuliśmy obecność Niepoka-
lanej, która umacniała ojca Maksymiliana 
w drodze do nieba.

W Brazylii misjonarze prowadzą rozgło-
śnię radiową, nadającą programy ewangeli-
zacyjne, modlitwę i muzykę chrześcijańską. 
Radio, które obejmuje obszar o promieniu 
6 tys. kilometrów, nie nadaje reklam, utrzy-
muje się z datków słuchaczy. Na falach ra-
diowych Rycerze Niepokalanej walczą z nie-
zliczonymi sektami, które próbują oderwać 
od Kościoła prostych i niewykształconych, 
często niepiśmiennych wiernych. Właśnie 
ze względu na analfabetyzm i brak dostępu 
do książki i prasy ewangelizacja radiowa ma 
tam niebagatelne znaczenie.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

João Manoel i siostra Paola w harmęskim domu rekolekcyjnym
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Żywiecka Szkoła Podstawowa 
i Gimnazjum im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego tworzą jedną 
szkolną rodzinę. Większość 
uczniów po podstawówce 
kontynuuje naukę również  
pod patronatem  
kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Szkoła istnieje od 1998 r. i 
od początku jej założeniem by-
ło oparcie programu wychowaw-
czego na Dekalogu, tak by zasa-
dy były czytelne dla dzieci. – Dla-
tego też staramy się unikać pseu-
donowoczesnego liberalizmu w 
szkole, propagowania wolności 
bez odpowiedzialności. Jesteśmy 
otwarci na wiele działań, ale pod 
warunkiem określenia reguł wy-
nikających z poczucia odpowie-
dzialności. Chcemy też, aby nasi 
nauczyciele budowali swoje au-
torytety jako świadkowie słów, 
które głoszą – tłumaczy dyrektor 
SP Ryszard Słapa.

W tej szkole każdy dzień 
rozpoczyna modlitwa i szkol-
ny rachunek sumienia: ra-
zem podsumowują poprzedni 
dzień, omawiają, co się wyda-
rzy. Rodzicom i uczniom podo-
ba się tu wiele, także naucza-
nie kultury gestu czy lekcje do-
brych manier. 

Rodzina na Matysce

Jak przystało na dobrą ro-
dzinę, wspólnie też świętują, 
zapraszając sąsiadów, przyja-
ciół. Razem się modlą. Tak by-
ło i w tym roku: w dniu szkol-
nego święta, z okazji 26. rocz-
nicy śmierci patrona – 28 maja 
– odprawili nabożeństwo Dro-
gi Krzyżowej, idąc pod krzyż 
na Matysce w Radziechowach. 
Do słów patrona nawiązywa-
ły rozważania podczas Drogi 
Krzyżowej, modlitwa wiernych 

w czasie Mszy św., któ-
rą w kaplicy na szczy-
cie sprawował ks. Piotr 
Leśniak. 

– Uczą się tu dzie-
ci nie tylko z Żywca, 
ale także m.in. z Raj-
czy, Korbielowa, Jele-
śni, Lipowej, Krzyżo-
wej, Milówki, więc cenna jest 
każda okazja do integracji śro-
dowiska. Od dawna ta szkol-
na pielgrzymka na Matyskę by-
ła naszym pragnieniem. W mo-
dlitwie wzięli udział nie tylko 
uczniowie, ale także nauczy-
ciele, rodzice, a nawet bab-
cie i dziadkowie – podkreśla s. 
Noemi Raczkowska, dyrektor 
Gimnazjum.

W szkolnym życiu ona sa-
ma, szukając wsparcia u pa-
trona, szczególnie chętnie się-
ga do słów kard. Wyszyńskie-
go: „Musicie mieć w sobie coś 
z orłów: serce orle i wzrok orli 
ku przyszłości. Musicie ducha 
hartować!”. 

Patron w teatrze

W nawiązaniu do tych słów 
powstała sztuka teatralna po-
święcona problemom dzisiej-
szego gimnazjalisty. W tym 
przedstawieniu kard. Wyszyń-
ski pojawia się poprzez słowa 
– choć wypowiedziane przed 
laty – ważne i aktualne.

– Chodziło o to, 
by pokazać patrona 
bliżej, unikając sche-
matycznej prezentacji 
biografii i zatrzymywa-
nia się na książkowej 
wiedzy, bo przecież 
nasi uczniowie znają 
go już głównie z ksią-

żek i zdjęć – tłumaczy polo-
nistka Katarzyna Hilbrycht, au-
torka scenariusza. 

Pomysł spodobał się mło-
dym. Wystarczy wspomnieć, 
że na 27 uczniów dwóch klas 
gimnazjalnych aż 20 uczest-
niczyło w zajęciach szkolne-
go kółka teatralnego i przygo-
towaniach do premiery, któ-
ra odbyła się na scenie żywiec-
kiego Miejskiego Centrum Kul-
tury – współuczestnika tego 
przedsięwzięcia. Dla każdego 
z nich w przedstawieniu zna-
lazła się rola, każdy z nich 
dał z siebie jak najwięcej, aby 
za pośrednictwem sceniczne-
go występu przekazać innym 
te refleksje, którymi żyją na 
co dzień. 

– Chcemy w ostatnich 
dniach przed zakończeniem 
roku szkolnego zaprosić mło-
dzież innych żywieckich szkół 
na przedstawienie i podzielić 
się z nią zachwytem dla mą-
drości i wiary naszego patrona 
– dodaje s. Noemi.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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VIII

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Szkoły im. Kard. S. Wyszyńskiego z parafii Narodzenia NMP w Żywcu

Bądźcie jak orły!

bielsko@goscniedzielny.pl

BIELSKO-ŻYWIECKI
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W MOJEJ OPINII
KS. INF. WŁADYSŁAW FIDELUS, 
DZIEKAN ŻYWIECKI
– Wspaniała po- 
stać kard. Wy-
szyńskiego,  zwią- 
zanego z Żywiec-
czyzną m.in. po-
przez koronację 
obrazu MB Rychwałdzkiej, 
zachowała się głęboko w 
świadomości starszego już 
dziś pokolenia. Dobrze, że 
Prymasa Wyszyńskiego przy-
pomniano także młodzieży. 
Często modlimy się o jego 
beatyfikację, wspominamy 
szczególną miłość do Matki 
Bożej. Wybór na szkolnego 
patrona uważam za trafny.

S. NOEMI RACZKOWSKA, 
DYREKTOR GIMNAZJUM
– Świętom koś-
cielnym w ży-
ciu szkoły za-
wsze towarzy-
szy liturgia, czę- 
sto odbywają 
się wyjazdy pielgrzymkowe,  
także z udziałem rodzi-
ców. Wspólnie świętuje się 
Pierwszą Komunię Świętą i 
jej rocznicę. Obecnie staramy 
się o status szkoły katolickiej 
i w tej intencji także modlili-
śmy się razem na Matysce.

RYSZARD SŁAPA, DYREKTOR 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– Prymas Wy-
szyński przepro-
wadzał naród 
przez bardzo 
zawiłe sytuacje 
dziejowe. Dawał 
chrześcijański przykład po-
dejmowania dialogu, a po-
tem postawy: „Non possu-
mus” – dalej posunąć się nie 
możemy. Czasy się zmieniły, 
ale przecież trudności pozo-
stały i wiele można przenieść 
do współczesnego szkol-
nego życia, chroniąc dzieci 
przed zagrożeniami i ucząc, 
jak się przed nimi bronić.
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Młodzi aktorzy  
– wraz  
z s. Noemi 
i Katarzyną 
Hilbrycht  
– zapraszają  
na spotkanie  
z myślą Prymasa


