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BIELSKO-ŻYWIECKI

O charyzmacie i pracy 
apostolskiej Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek oraz życiowej 
drodze sługi Bożej matki Celiny 
Borzęckiej mówili uczestnicy 
międzynarodowego sympozjum, 
które w sobotę 22 września odbyło 
się w kęckim klasztorze sióstr.

Sympozjum zorganizowane 
przez ks. dr. Stanisława Cade-
ra i s. Teresę Dorotę Kowalczyk, 
przełożoną kęckiego klaszto-
ru, było elementem duchowych 
przygotowań przed wyznaczo-
ną na 27 października w Rzy-
mie beatyfikacją matki Celiny – 
założycielki zgromadzenia. Od-
było się w Kętach, szczegól-
nie związanych z jej posługą: 
tu zbudowała pierwszy klasztor 
zmartwychwstanek i rozpoczę-
ła pracę wychowawczą. Tu tak-
że, po latach pracy apostolskiej, 
spoczęła Celina Borzęcka – naj-
pierw w krypcie przy klaszto-
rze, a obecnie w kościele pw. 
Świętych Małgorzaty i Katarzy-
ny w Kętach. W tej świątyni 

sprawowana była pod 
przewodnictwem bi-
skupa Janusza Zimnia-
ka Msza święta z udzia-
łem uczestników kon-
ferencji.

Słowa podziękowań organi-
zatorom sympozjum przesłała 
przełożona generalna zgroma-
dzenia matka Dolores Stępień, 
a wszystkich przybyłych gości 
witała s. Anna Helena Skalik, 
przełożona prowincji warszaw-
skiej zmartwychwstanek. 

– Dziękujemy Ci, Panie, za 
to, że Celinę Borzęcką, wzór 

cnót dla dziewic i 
matek, wdów i za-
konnic, wyniosłeś do 
chwały ołtarzy – mó-
wił, otwierając sym-
pozjum biskup Tade-

usz Rakoczy, podkreślając war-
tość tego dziedzictwa, jakie 
zostawiła zmartwychwstan-
kom i całemu Kościołowi. Po-
święcone temu dziedzictwu 
wystąpienia prelegentów zna-
lazły się w książce „Matka Ce-
lina Borzęcka”, w którą można 
się zaopatrzyć w klasztorze w 
Kętach.  MB
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Sesja spotkała 
się z dużym 
zainteresowaniem 
słuchaczy

O matce Celinie Borzęckiej

Pierwsza zmartwychwstanka

ZA TYDZIEŃ
 O KONSEKRACJI KOŚCIOŁA 

WNIEBOWZIĘCIA NMP W WIŚLE 
i dziejach tej wiślańskiej 
świątyni i parafii

Armatni wystrzał i wypuszcze-
nie gołębi na stadionie MOSiR-u w 

Cieszynie rozpoczęły 22 września spar-
takiadę, którą od 16 lat organizuje tutej-
sze Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury 
Fizycznej Turystyki i Integracji Osób 
Niepełnosprawnych, przy współpracy 
organizacji i instytucji samorządowych. 
Ponad 300 osób niepełnosprawnych z ca-
łej Polski, a także ze Słowacji, wystarto-
wało w konkurencjach rekreacyjnych i 
sportowych (m.in. rzucie oszczepem, sko-
ku w dal, wyścigach na wózkach, rzucie 
piłką lekarską, torze przeszkód czy strą-
caniu kręgli). Najlepsi w każdej konku-

rencji otrzymali meda-
le i nagrody rzeczowe. 
Wielu już od lat przy-
jeżdża do Cieszyna, by 
uczestniczyć w tej inte-
gracyjnej imprezie. 

I w konkurencjach 
sportowych
i rekreacyjnych 
zawodnicy dawali 
z siebie wszystko
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XVI MIĘDZYNARODOWA SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CIESZYNIE

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

Przede wszystkim chodzi 
o dzieci: by pomóc im 

odnaleźć się na życiowych 
drogach bez agresji, prze-
mocy, upokorzeń – tłuma-
czy Anna Zalwowska, prezes 
Fundacji Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach. Przed la-
ty studentka ks. Karola 
Wojtyły w Lublinie, dum-
na z piątki na egzaminie. 
Dziś w trudnych chwilach 
spogląda na pamiątkowy 
dokument z papieskim bło-
gosławieństwem Jana Pawła 
II dla fundacyjnej pracy. I 
podkreśla, że warto poświę-
cić wszystkie siły, by służyć 
tym, którzy potrzebują po-
mocy i szukać takich, którzy 
są gotowi dzielić się z inny-
mi. O inicjatywach fundacji 
– więcej na str. IV–V. 
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Pożegnanie kleryków z Ukrainy
LWÓW–BIELSKO-BIAŁA. 
Ośmiu kleryków z lwowskiego 
seminarium duchownego spę-
dziło pierwsze 3 tygodnie wrześ-
nia na praktykach duszpaster-
sko-katechetycznych w diece-
zji bielsko-żywieckiej. Gościli w 
bielskich parafiach Opatrzności 
Bożej, Trójcy Przenajświętszej, 
św. Maksymiliana Kolbego i św. 
Mikołaja, a także w parafiach 
św. Macieja w Andrychowie, 
Najdroższej Krwi Pana Jezusa 
w Bystrej Śląskiej, Świętych 
Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w Kozach oraz św. 
Macieja w Bielanach. – Mogliśmy 
poznać życie i codzienne funk-
cjonowanie dużych parafii, spot-
kać się z dziećmi i młodzieżą na 
lekcjach religii w szkołach, przyj-
rzeć się działalności przykoś-
cielnych grup religijnych. To by-
ły pracowite trzy tygodnie, któ-
re, mamy nadzieję, zaowocują 
w przyszłości – mówi w imieniu 
całej grupy kleryk Andrzej Wus. 
21 września z klerykami spot-

kał się biskup Tadeusz Rakoczy, 
któremu podziękowali za gości-
nę i życzliwość. Proboszczowie 
parafii goszczących lwowskich 
kleryków otrzymali też pisem-
ne podziękowanie metropo-
lity lwowskiego kard. Mariana 
Jaworskiego.
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Klerycy z lwowskiego seminarium 
po spotkaniu z biskupem 
Tadeuszem Rakoczym 
– przy pomniku Jana Pawła II

CZECHOWICE-DZIEDZICE. 
Diecezjalna Szkoła Nowej 
Ewangelizacji – działająca pod 
patronatem świętych Cyryla i 
Metodego – przeprowadziła w 
parafii św. Barbary 9-dniowe mi-
sje ewangelizacyjne, obejmujące 
cały szereg różnych form ewan-
gelizacji: od spotkań modlitew-
nych i konferencji połączonych 
z elementami inscenizacji, przez 
wspólne głoszenie Ewangelii pod-
czas ulicznych nabożeństw: Drogi 

Krzyżowej i Procesji Światła – po 
indywidualne nauczanie i wizy-
ty ewangelizatorów w domach. 
– Cieszy nas, że tyle osób uczest-
niczyło w misjach, bo wszyst-
kie, czasem zaskakujące dla nie-
których formy naszego działa-
nia, mają jeden cel: zachęcić lu-
dzi do otwarcia się na spotkanie 
z żywym Jezusem Chrystusem, na 
przyjęcie Go w swoim życiu – tłu-
maczy ojciec duchowy DSNE ks. 
Przemysław Sawa. 

Parafialna ewangelizacja

Czechowiccy parafianie żywo odpowiedzieli na zaproszenie do spotkania 
z Chrystusem

OŚWIĘCIM. Członkowie Okrę- 
gu Beskidzkiego Polskiego Związ- 
ku Filatelistów włączyli się w przy-
gotowania do obchodów 25. rocz-
nicy kanonizacji św. Maksymiliana 
Kolbego. Z ich inicjatywy wyda-
ny został zestaw pięciu okolicz-
nościowych kart pocztowych z 
postacią św. Maksymiliana, a tak-
że obszerna publikacja, zawiera-
jąca nie tylko informacje o ży-
ciu i działalności Męczennika z 
Auschwitz, ale też obszerne zesta-
wienie poświęconych mu wydaw-
nictw pocztowo-filatelistycznych 
z całego świata. W Oświęcimskim 
Centrum Kultury zaprezentowana 
zostanie wystawa filatelistyczna, 

poświęcona św. Maksymilianowi. 
Jej otwarcie zaplanowano na nie-
dzielę 7 października. Zarówno 
w Oświęcimiu, jak i na bielskiej 
Poczcie Głównej będą też stoso-
wane okolicznościowe datowni-
ki pocztowe.

Filateliści dla św. Maksymiliana

Karty pocztowe, przygotowane 
przez bielskich filatelistów
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GROŃ JANA PAWŁA II. 
Blisko 2 tysiące osób przybyło 
na wrześniowy odpust do gór-
skiego sanktuarium: kaplicy pw. 
Podwyższenia Krzyża Świetego. 
Odpustowej Eucharystii przy 
krzyżu „Ludziom gór” przewod-
niczył ks. kan. Kazimierz Buba, 
proboszcz parafii w Juszczynie. 
– Odpustowa uroczystość już 

tradycyjnie jest dla wielu piel-
grzymów okazją, by wybrać się 
w to miejsce tak szczególnie 
związane z Janem Pawłem II 
i modlić się tutaj we włas-
nych intencjach, a także o ry-
chłe wyniesienie na ołtarze słu-
gi Bożego Jana Pawła Wielkiego 
– mówi opiekun kaplicy Stefan 
Jakubowski.

Odpust na Groniu

CIESZYN. Zespół Teatralny 
Parafii św. Elżbiety zaprasza na 
przedstawienie zrealizowane na 
podstawie utworu Zofii Kossak-
-Szatkowskiej: „Gość oczeki-
wany” – w reżyserii s. Jadwigi 
Wyrozumskiej, elżbietanki. 
Spektakl będzie prezentowany 
na scenie cieszyńskiego Teatru 
im. A. Mickiewicza w sobotę 20 
października o 16.00 oraz od 
poniedziałku do środy 22–24 

października – o 17.00. Bilety 
można rezerwować pod nume-
rem telefonu: 0-601 452 716. 
– Serdecznie zapraszamy 
wszystkich. Cieszymy się, że cią-
gle są zainteresowani sztuką wi-
dzowie, bo sami wciąż na no-
wo uczymy się odkrywać aktual-
ność tej pouczającej opowieści 
o Panu Jezusie, który jest tak bli-
sko nas, w drugim człowieku – 
mówi s. Jadwiga Wyrozumska

„Gość oczekiwany” w Cieszynie

BIELSKO-BIAŁA. Lalkowy te-
atr Banialuka istnieje już 60 lat. 
Jubileuszowe uroczystości zosta-
ły zorganizowane 22 września 
w niedawno wyremontowanych 
wnętrzach tego teatru. Była to 

okazja nie tylko do wspomnień, 
ale też do uhonorowania osób, 
najbardziej zasłużonych dla dzia-
łalności i rozwoju Banialuki. 
Najbardziej prestiżowe meda-
le Zasłużony Kulturze – „Gloria 
Artis” otrzymali reżyser i sceno-
graf Aleksander A. Łabiniec oraz 
Lucyna Kozień, wieloletni kierow-
nik literacki tej placówki, a obec-
nie jej dyrektor. Jubileuszowe 
uroczystości uświetniła premie-
ra sztuki „Królowa Śniegu” w re-
żyserii Mariana Pecki. Z okazji 
jubileuszu wydana została mo-
nografia „Teatr Lalek Banialuka 
1947–2007”. 

Jubileusz Banialuki

Bielska Banialuka skończyła 60 lat!
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Już od dziesięciu lat w Diecezjal- 
nym Domu Rekolekcyjnym Ro- 
dzin „Nazaret” w Bystrej Kra- 
kowskiej organizowane są reko-
lekcje dla małżonków: Spotkania 
Małżeńskie.

– Spotkania Małżeńskie to 
ruch rekolekcyjny, którego ce-
lem jest pogłębianie więzi mał-
żeńskiej, pomoc w lepszym zro-
zumieniu się męża i żony oraz 
spełniejsze doświadczenie sakra-
mentalnego wymiaru ich związ-
ku – tłumaczy Marek Wójcik z 
Wydziału Duszpasterstwa Ro-
dzin, jeden z animatorów ruchu.

Rekolekcje mają charakter 
2-dniowych warsztatów, w trak-

cie których małżeństwa i kapła-
ni wprowadzają uczestników do 
pracy własnej. Nie przypominają 
tradycyjnych konferencji czy ka-
techez, a program sięga do no-
woczesnej wiedzy z zakresu psy-
chologii komunikacji i teologii, 
co pozwala małżonkom na od-
świeżenie uczuć, by w końcu na 
nowo odkryć jeszcze raz wspól-
ną jedność.

– Nie stawiamy uczestnikom 
barier formalnych – mówi Ma-
rek Wójcik. – Na Spotkania Mał-
żeńskie przyjeżdżają ludzie w 
różnym wieku, o róż-
nym stażu małżeńskim, 
poziomie wiedzy i za-
angażowania religijne-

go. Na weekend mogą przyjeż-
dżać zarówno „dobre małżeń-
stwa”, jak i małżeństwa przeży-
wające poważne konflikty, czę-
sto będące na etapie rozmów o 
rozwodzie. 

W rekolekcjach uczestniczy-
ło też wiele par małżeńskich, 
które miały zamiar połączyć się 
ponownie po separacji. Koniecz-
na jest obecność obojga mał-
żonków.

Podczas weekendowego po-
bytu w domu rekolekcyjnym 
(od 17.30 w piątek do 15.00 

w niedzielę) trwa praca, 
by umocnione od we-
wnątrz małżeństwo by-
ło zdolne do rozwiązy-
wania konfliktów. 

– Zapraszamy każde 
małżeństwo, które pragnie po-
prawić wzajemne relacje i wię-
zi oraz dąży, aby ich wspólne 
życie nieustannie się rozwijało. 
Najbliższe rekolekcje rozpoczną 
się 19 października – dodaje Ma-
rek Wójcik.

ŁUKASZ GIERUSZCZAK

W czwartek 20 września biskup 
Tadeusz Rakoczy poświęcił nowy 
ośrodek Caritas naszej diecezji, 
zbudowany na zboczu Małego 
Skrzycznego, w pięknym górskim 
otoczeniu w Szczyrku-Czyrnej.

– Ten dom służyć będzie jako 
miejsce wypoczynku dla dzieci z 
rodzin ubogich i wielodzietnych, 
osób niepełnosprawnych, a tak-
że na spotkania formacyjne mło-
dzieży, oazy rodzin czy Akcji Ka-
tolickiej – mówił, witając uczest-
ników uroczystości ks. kan. Józef 
Zajda, dyrektor diecezjalnej Cari-

tas i zarazem budowniczy ośrod-
ka. Wśród gości byli liczni księża, 
przedstawiciele Caritas Polskiej, 
władz samorządowych i instytucji 
wspierających budowę, m.in. ży-
wieckiej firmy „Rembud” i firmy 
„Anga” z Hałcnowa. 

Pobłogosławienie usytuowa-
nych na górskiej polanie zabudo-
wań poprzedziła Msza święta po-
łączona z poświęceniem ośrod-
kowej kaplicy, noszącej – podob-
nie jak cała placówka wezwanie 
św. Józefa. Podczas modlitwy po-
lecano Bożej opiece dobroczyń-
ców dzieła. W tym gronie znaleźli 
się Wiktoria i Karol Laszczakowie, 
którzy ofiarowali diecezji rodzin-

ny dom wraz z gospodarstwem. 
Ich dar stał się impulsem do pod-
jęcia starań o utworzenie  tam no-
wej placówki Caritas.

– Jesteśmy wraz z mężem bar-
dzo szczęśliwi i wdzięczni Panu 
Bogu, że pozwolił nam dożyć te-
go radosnego dnia, kiedy dzieło 
jest gotowe – mówiła wzruszo-
na Wiktoria Laszczak, odbierając 
wraz z podziękowaniami kwiaty i 
symboliczny medal Caritas. 

– Ten dom i wszystko, co się 
będzie w nim działo, będzie jed-
ną z piękniejszych pereł w pa-
pieskiej koronie, którą ozdobimy 
w przyszłym roku skronie Mat-
ki Bożej na Górce. Oby jak najob-

ficiej szczyrka-
ła tu Boża łaska 
– mówił biskup 
Rakoczy, dzię-
kując wszyst-
kim, dzięki któ-
rym ośrodek w 
Szczyrku po-
wstał. Jak pod-
kreślił, chodziło o to, by to miej-
sce twórczo służyło naszej die-
cezji. 

Nad przybywającymi tu gru-
pami i duchową formacją czuwać 
będzie mianowany przez biskupa 
Rakoczego kierownikiem szczyr-
kowskiego ośrodka ks. Piotr Hoff-
mann.  TM

Uroczystości z okazji 25. 
rocznicy kanonizacji głównego 
patrona naszej diecezji – św. 
Maksymiliana – odbędą się 
w niedzielę 7 października w 
Oświęcimiu. 

Rozpocznie je nawiedze-
nie celi śmierci ojca Maksy-
miliana w byłym obozie Au- 
schwitz, gdzie złoży kwiaty 
biskup Tadeusz Rakoczy wraz 
z przedstawicielami diecezji 
i zaproszonymi gośćmi. Uro-
czysta Msza św. dziękczynna 
w oświęcimskim kościele św. 
Maksymiliana zostanie odpra-
wiona o 11.00.

To w Oświęcimiu w 1980 
roku biskupi z Polski i Nie-
miec podpisali wspólną proś-
bę o kanonizację św. Maksy-
miliana. Jan Paweł II dokonał 
jej 10 października 1982 roku 
w Rzymie.

 

Spotkania Małżeńskie w Bystrej

Między mężem i żoną
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U św. Maksymiliana

Za dar 
kanonizacji

U góry po lewej:  
Powitanie przed 

ośrodkiem 
Caritas  

w Szczyrku
U góry: Nowy 

ośrodek stanął na 
górskim zboczu

Podczas 
rekolekcyjnego 
spotkania…

Nowy dom Caritas w Szczyrku

Czeka na gości
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Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach od lat pomaga i skutecznie zachęca do tego innych 

Pukanie do serc…

Fundacja Pomocy Spo-
łecznej w Brzeszczach 
powstała 15 maja 1990 r. 
Założycielami fundacji 

były: Kopalnia Węgla Kamiennego 
„Brzeszcze”, NSZZ „Solidarność” 
KWK „Brzeszcze” oraz Komitet 
Obywatelski w Brzeszczach.

Intencją powołania jej do ży-
cia była opieka na dziećmi zagro-
żonymi patologiami społecznymi, 
pomoc dzieciom uzdolnionym, 
a pochodzącym z rodzin ubo-
gich oraz pomoc niepełnospraw-
nym. Wokół fundacyjnych przed-
sięwzięć skupia się grono osób, 
które wytrwale próbują odpowie-
dzieć na liczne potrzeby. 

Od 15 lat na czele zarządu 
stoi prezes Anna Zalwowska, któ-
ra wcześniej w gronie założycieli 
reprezentowała Komitet Obywa-
telski. W skład zarządu FPS obec-
nie wchodzą też panie: Irena Wa-
rzecha, Anna Kraus, Barbara Gajda 
i Danuta Kowalczyk.

Głodnych – nakarmić…
To w ostatnim czasie jedna 

z pilnych potrzeb, która skłoniła 
fundację do podjęcia współpra-
cy z Bankiem Żywności z Krako-

wa. W ciągu trzech lat udało się 
sprowadzić ponad 135 ton arty-
kułów spożywczych. – Żywność 
trafiła do rzeczywiście potrzebu-
jących dzięki pomocy, której przy 
systematycznym rozprowadza-
niu tych darów udzielają Zespo-
ły Charytatywne z parafii św. Ur-
bana w Brzeszczach, MB Boles-
nej w Brzeszczach-Jawiszowicach 
i MB Częstochowskiej w Przecie-
szynie. Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni całym zespołom z tych para-
fii, z paniami: Anną Musiałkie-
wicz, Marią Juszczak i Danutą Buł-
ką na czele – mówi prezes Zal-
wowska. Tą opieką udało się ob-
jąć blisko 1500 osób, w tym 328 
rodzin. Żywnościowa pomoc do-
ciera też do korzystających z po-
mocy brzeszczańskiej noclegow-
ni dla bezdomnych oraz do pod-
opiecznych Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Brzeszczach i Oświę-
cimiu.

Od 1994 r. FPS uczestniczy 
w organizacji transportów sprzę-
tu rehabilitacyjnego – darów ze 
Szwecji. Łącznie przyjęła ich już 
130. Rocznie to dary wartości ok. 
200 tys. złotych. Część sprzętu 
przekazywana jest zainteresowa-
nym osobom, szpitalom, domom 
pomocy, część trafia do wypoży-
czalni sprzętu ortopedycznego, a 
także do sprzedaży. 

– Przekazujemy wózki in-
walidzkie różnego rodzaju, łóż-
ka pielęgnacyjne, fotele ergono-
miczne i sprzęt pomocniczy po-
trzebującym z całej Polski, a tak-
że za granicę. Za pośrednictwem 
misjonarzy werbistów taki sprzęt 
wysłaliśmy m.in. do szpitala w 
Angoli czy do Kazachstanu.

Chodzi o dzieci
Od 6 lat działa przy funda-

cji Lokalny Fundusz Stypendial-
ny, z którego pomocy skorzysta-
ło już ok. 300 najuboższych ucz-
niów i studentów. W sobotę 6 
października w Ośrodku Kultury 
w Brzeszczach odbędzie się kolej-

ne już uroczyste wręcze-
nie certyfikatów najzdol-
niejszym uczniom, któ-
rzy w tym roku otrzyma-
ją stypendia…

Na wakacyjne kolo-
nie w ciągu 15 lat udało 
się wysłać ok. 1400 dzie-
ci, a blisko 600 – na wy-
jazdy zdrowotne. Funda-
cja prowadzi też dwie 
świetlice socjoterapeu-
tyczne dla 80 dzieci wy-
magających opieki poza-
szkolnej. 

Świetlica „Impuls I” 
działa od 1995 r. w po-
mieszczeniach udostęp-
nionych przez parafię MB Bo-
lesnej w Jawiszowicach Osiedlu 
Brzeszcze. W 2000 r. powstała 
druga placówka. Dzieci mogą tu 
liczyć na pomoc w nauce, posiłki, 

propozycje wykorzysta-
nia wolnego czasu. Or-
ganizowane są też wa-
kacyjne wyjazdy. Zajęcia 
w świetlicach prowadzo-
ne są metodą „społecz-
ności korekcyjnej”. Efek-
tem tej pracy jest znacz-
ne ograniczenie agresji 
wśród dzieci, zwiększe-
nie ich poczucia odpo-
wiedzialności za swoje 
zachowanie i odpowie-
dzialności za grupę. 

– Tu najważniejsze 
są te efekty, których 
wyliczyć w złotówkach 
się nie da. To te chwile, 

kiedy na twarzach dzieci widać 
uśmiech radości ze zdobytej w 
szkole lepszej oceny, kiedy umie-
ją dobrze radzić sobie w środo-
wisku zewnętrznym, nie popada-

Dorobek fundacyjny  
to liczone w setkach tony 

przekazanych darów  
i tysiące złotych zdobytych 

dla dzieci. Imponujące są 
nie tylko statystyki,  

ale przede wszystkim fakt, 
że wciąż udaje się 
budzić sumienia  

i wrażliwość  
na potrzeby dzieci, 

 ludzi ubogich  
czy niepełnosprawnych.

tekst i zdjęcia 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Anna Zalwowska 
prezentuje 
wyróżnienie  
„Pro Publico 
Bono”  
za najlepszą 
inicjatywę 
obywatelską 
– jedną z nagród 
fundacji
Poniżej: 
W fundacyjnych 
świetlicach 
można nie tylko 
odrobić lekcje
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Fundacja Pomocy Społecznej w Brzeszczach od lat pomaga i skutecznie zachęca do tego innych 

Pukanie do serc…
ją w konflikty. Każdy taki sukces 
nie przychodzi bez wysiłku, ale w 
świetlicach dzieci uczą się rozróż-
niać, które elementy zachowania 
przynoszą im szkodę i stopnio-
wo same decydują się wybrać to, 
co dla nich dobre. Staramy się im 
w tym pomóc, a fakt, że przycho-
dzą, że mają zaufanie, jest dla nas 
wszystkich radością – podkreśla 
prezes Anna Zalwowska.

W konkursie ministra pracy 
na promocję gminnej świetlicy 
terapeutycznej fundacja otrzy-
mała w tym roku wyróżnienie, 
a radością ostatnich dni stało się 
objęcie brzeszczańskich świet-
lic prowadzonym przez funda-
cję J & s Pro Bono Poloniae pi-
lotażowym programem „Akade-
mia SNS”. To oznacza pozyska-
nie funduszy na remont pomiesz-
czeń, zakup sprzętów i pomocy, 
ale także na realizację zajęć war-
sztatowych, pozwalających roz-
winąć zdolności naukowe, arty-
styczne i sportowe. Zakończą je 
zawody, w których zmierzą się 
dzieci z czterech polskich świet-
lic uczestniczących w tym pro-
gramie. Kilka razy w roku orga-
nizowane będą także wyjazdy 
dla dzieci.

– Bardzo się cieszymy, bo to 
nie tylko szansa, że nasze świetli-
ce będą po prostu ładniejsze i le-
piej wyposażone, ale także oka-

zja, by poszerzyć pro-
gram zajęć. Nawiązane 
z innymi kontakty po-
mogą dzieciom przeko-
nać się, że mogą odno-
sić sukcesy – dodaje Anna Zal-
wowska. 

Spełnione marzenia
Za osiągnięcia w pomocy 

społecznej fundacja otrzymała 
cały szereg wyróżnień i nagród, 
przyznawanych m.in. przez kan-
celarię Prezydenta RP, ministra 
pracy i polityki społecznej,  wo-
jewodę. Są na tej liście „Krysz-
tały Soli” – nagroda marszałka 
województwa małopolskiego i 

„Oskardy 2004” – przy-
znane w dziedzinie po-
mocy społecznej przez 
burmistrza Brzeszcz. 

– Wszyscy pracowni-
cy i wolontariusze fundacji są z 
nich dumni, ale przecież nie by-
łoby tych wszystkich dzieł, gdyby 
nie udało się pozyskać potrzeb-
nych  pieniędzy, gdyby zabrakło 
dobrych ludzi, którzy odpowia-
dają na nasze apele zarówno pry-
watnie, jak i w imieniu różnych 
instytucji – przypomina. 

I choć wiadomo, że każdą 
zdobytą złotówkę poprzedza 
żmudna praca: przygotowanie 
niezliczonych wniosków i pism, 
rozmowy i starania, nigdy nie ża-
łowała czasu ani sił.

– Tutaj spełnia się moje ma-
rzenie, żeby pomagać dzieciom 
i dzięki tej pracy jestem szczęś-
liwa. Bardzo się cieszę, bo czu-
ję, że mamy w tej pracy opie-
kę „z góry” i pomoc – mówi An-
na Zalwowska. Nad biurkiem w 
gabinecie wisi pamiątkowy dy-
plom Caritas, przyznający jej ty-
tuł przyjaciela miłosierdzia Bo-
żego, a tuż obok – papieskie 
błogosławieństwo dla pracy fun-
dacji. W pękatych segregatorach 
na półce: listy od dzieci, jak ten 
od 14-letniego Wowy z Kazach-
stanu, który dziękuje za pierw-
szy w swym życiu wózek… 

WAŻNA POMOC
KS. KAN. KAZIMIERZ KULPA  
PROBOSZCZ PARAFII  
ŚW. URBANA W BRZESZCZACH

– Bardzo 
dobrze oce-
niam działal-
ność fundacji i 
myślę, że wiel-
kie słowa uzna-
nia należą się pani Annie 
Zalwowskiej, która zaini-
cjowała wspaniałe dzieła. 
Z pomocy świetlic korzy-
stają także dzieci z naszej 
parafii. Podopieczni świet-
licy organizują przy koś-
ciele akcje rozprowadza-
nia własnoręcznie przy-
gotowanych kartek świą-
tecznych. We współpracy 
z naszym zespołem cha-
rytatywnym pomoc rze-
czowa dociera do najbar-
dziej potrzebujących pa-
rafian. Parafia włącza się 
także w działalność utwo-
rzonego pod egidą funda-
cji funduszu stypendialne-
go. Oby jak najwięcej było 
takich okazji do współpra-
cy, dzięki której otwierają 
się serca…

KS. KAN. FRANCISZEK JANCZY, 
PROBOSZCZ PARAFII MB BOLES-
NEJ W JAWISZOWICACH-BRZESZ-
CZACH

– Na pod-
stawie porozu-
mienia Parafii 
z Fundacją Po-
mocy Społecz-
nej już od 12 
lat działa w użyczonych 
przez parafię pomieszcze-
niach świetlica dla dzie-
ci, które przychodzą co-
dziennie po południu. Cza-
sem bywa to 40 dzieci, a 
czasem 70. Znajdują się 
pod opieką, odrabiają lek-
cje, dostają posiłki. I to dla 
nich bardzo ważne miej-
sce i pomoc. Przy wspól-
nym zaangażowaniu para-
fii i fundacji zorganizowa-
ne są też dostawy z Ban-
ku Żywności. Dzięki ini-
cjatywom fundacji dzieje 
się wiele dobra, korzysta-
ją zarówno najmłodsi, jak i 
starsi parafianie i oceniam 
tę współpracę pozytywnie.

PRZECIW OBOJĘTNOŚCI
Fundacja Pomocy Społecznej to jedna z najbar-

dziej prężnych organizacji z długim stażem na terenie 
naszej gminy. To najstarsza organizacja pozarządowa, 
a także jedna z pierwszych, które uzyskały status po-
żytku publicznego. Na forum tych organizacji chętnie 
służy innym pomocą, dzieląc się swoim doświadcze-

niem. W prowadzonej na co dzień pracy niesie pomoc potrzebu-
jącym: dzieciom i dorosłym, a robi to przy współpracy z Kościo-
łem, zespołami charytatywnymi. Tę pracę oceniam bardzo wyso-
ko. Cenię sobie wrażliwość osób związanych z Fundacją, bo do-
strzegają biedę, z wielkim sercem starają się jej zaradzać i pró-
bują zarażać innych tą wrażliwością. 

TERESA JANKOWSKA
burmistrz Brzeszcz

W magazynie 
sprzętu 
ortopedycznego
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Za kapłaństwo, parafię i świątynię

Potrójne dziękczynienie w Kętach
Podczas Mszy świętej odprawionej 
przez biskupa Adama 
Dyczkowskiego w kościele  
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kętach parafianie 
dziękowali Bogu za jubileusz 
20-lecia istnienia parafii, 10-lecia 
poświęcenia kościoła oraz 50-lecie 
kapłaństwa swego rodaka. 

Biskup zielonogórsko-go-
rzowski Adam Dyczkowski, wspo-
minając swoją 50-letnią posługę, 
mówił o kapłańskich radościach 
z wiernego służenia Bogu. Przy-
pomniał, że tylko kapłan może lu-
dziom przybliżyć Boga żywego. 
Podziękował też parafianom z Kęt 
za ofiarną współpracę ze swoimi 
kapłanami, której owocem stała 
się nowa kęcka świątynia.

Dopełnieniem dziękczynnej 
modlitwy był wieczór uwielbie-
nia – misterium maryjne „Mater 
Dei”, z udziałem znakomitych ar-
tystów: na organach zagrał organ-
mistrz Stanisław Pielczyk, zaśpie-
wała sopranistka Bożena Grudziń-
ska-Kubik, solistka operowa, a za-
tańczyła Dominika Babiarz, artyst-

ka baletu Teatru Wielkie-
go w Poznaniu. W ko-
lejnych częściach miste-
rium można było po-
dziwiać zarówno dzieła 
wielkich kompozytorów, 
jak i kunszt wykonaw-
ców, dla których arty-
styczna prezentacja wią-
zała się także z auten-
tycznym przeżyciem re-
ligijnych treści. 

– Ta grana, śpiewana 
i tańczona opowieść o 
Matce Bożej i Jej uwiel-
bieniu dla Boga była for-
mą wyrażenia naszej 
wdzięczności. Chcieli-

śmy, przywołując piękno sztuki, 
podziękować za to wszystko, co 
dokonało się w tym miejscu w 
przeszłości… – podkreśla pro-
boszcz parafii ks. kan. Jerzy Mu-
siałek.

Przez historię
Na wstępie koncertu multime-

dialna prezentacja Józefa Kuba-
ckiego przybliżyła początki para-
fii i kościoła, począwszy od starań 
podejmowanych jeszcze przed 

1987 rokiem przez ks. 
prał. Ferdynanda Bocha-
czyka, przez prace pod 
przewodnictwem pro-
boszczów nowej parafii: 
ks. Józefa Grzesiuły, ks. 
kan. Jerzego Leśki i ks. 
kan. Jerzego Musiałka. 

Przed oczami wi-
dzów przewinęły się 
obrazy najważniejszych 
wydarzeń: budowy do-
mu parafialnego z ka-
plicą i plebanią, budo-
wy kościoła i domu kate-
chetycznego. We wspo-
mnieniach odżyły emo-
cje budowniczych: mo-
ment ustawiania krzyża 

na kościelnej wieży, kolejne etapy 
prac wykończeniowych we wnę-
trzu, układanie chodników doo-
koła kościoła, postawienie krzy-
ża misyjnego, zdejmowanie rusz-
towań. 

Przypomniały się też pierwsze 
wzruszenia wspólnoty: przenie-
sienie Najświętszego Sakramentu 
do kościoła, pierwszy ślub, pierw-
sze chrzty, roczki… Odżyły uro-
czyste chwile poświęcenia kościo-
ła, a potem kaplicy stałej adora-
cji Pana Jezusa, figur świętych, or-
ganów – aż po ostatnią radość z 
piękna witraży w kościelnych ok-
nach. ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

O. Leon Knabit o ekumenizmie

Idziemy do prawdy
O Janie Pawle II i ekumenizmie 
mówił znany benedyktyn o. 
Leon Knabit podczas spotkania 
w Wiśle, na które został zapro-
szony przez proboszcza parafii 
ewangelicko-augsburskiej ks. 
Waldemara Szajthauera.

Wiele miejsca w tym spot-
kaniu o. Leon poświęcił przyjaź-
ni z Janem Pawłem II, mówiąc o 
bogatej osobistej koresponden-
cji i spotkaniach, jeszcze w Krako-
wie, kiedy Karol Wojtyła był księ-
dzem, potem biskupem i kardy-
nałem, a o. Leon proboszczem ty-
nieckiej parafii. Wspominał czasy 
pontyfikatu… 

Mówił też o swoich pierw-
szych kontaktach ekumenicz-

nych, jeszcze z czasów konspi-
racyjnej nauki, gdy na komple-
tach w Siedlcach religii i języ-
ka niemieckiego uczyła go żo-
na pastora. Wspomniał również 
sprzed kilkunastu lat ekumenicz-
ne dożynki w Brennej, organizo-
wane pod benedyktyńskim ha-
słem „Módl się i pracuj”, więc 
nie mogło zabraknąć benedyk-

tyna. Ojciec Leon głosił kazanie 
i był zbudowany tą ekumeniczną 
współpracą. 

Mówił też o przyjaźniach z 
niemieckimi ewangelikami, za-
równo świeckimi, jak i duchow-
nymi, kiedy był przeorem w Go-
styniu. Będąc w Niemczech, gło-
sił kazania w katolickiej parafii 
i mieszkał u pastora, który przy 
okazji czuwał nad literacką stroną 
jego wystąpień. 

Ojciec Leon jako krajowy asy-
stent Ruchu Kultury Chrześcijań-

skiej „Odrodze-
nie” przypo-
mniał o naczel-
nych zasadach 
prawdziwego 
ekumenizmu. 

– Chodzi o to, żeby uznać różni-
ce, trzymać się dobrze swego i 
w spokojnej dyskusji, bez emocji, 
powoli dochodzić do prawdy. Jeśli 
Jezus jest prawdą, to my powoli 
wszyscy do niej dojdziemy.

Jego słowa były świadectwem 
głębokiej znajomość problematy-
ki ekumenizmu, ale i otwartości 
na inne wyznania chrześcijańskie.

– Tą postawę wyniosłem z do-
mu rodzinnego – tłumaczył o. Le-
on – potem uczyłem się jej od 
swojego biskupa w Siedlcach – Ig-
nacego Świrskiego, który był pe-
łen szacunku dla innych wyznań. 
Kiedy ktoś przyjeżdża do Tyńca, 
nie pytam, czy jest katolikiem czy 
ewangelikiem…

KS. MIROSŁAW KARETA 

W jubileuszowym 
misterium 
Dominika 
Babiarz tańcem 
opowiadała  
o Matce Pana 
Jezusa… 

Z prawej:
Dziękczynnej 
Eucharystii 
przewodniczył 
jubilat 
– biskup Adam 
Dyczkowski
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25 lat parafii i 40 lat kapłaństwa ks. W. Zązla

Kamesznickie jubileusze

W atmosferze jubileuszy odbywał się 
tegoroczny odpust ku czci MB Zwycięskiej  
w Kamesznicy. Był on też okazją  
do parafialnego dziękczynienia za plony.

Parafia w Kamesznicy powstała ćwierć 
wieku temu, w tym samym 1982 roku, kiedy 
na miejscu budowy obecnego kościoła po raz 
pierwszy odprawiono Mszę św. Wcześniej 
Kamesznica należała do parafii w Milówce.

Ćwierćwiecze parafii
Pół wieku temu do Kamesznicy został 

oddelegowany pierwszy samodzielny dusz-
pasterz – ks. Stanisław Wincenciak. Jednak 
utworzenie parafii i budowę kościoła Ka-
mesznica zawdzięcza pracującemu tu od 31 
lat ks. kan. Władysławowi Zązlowi, który w 
tym roku obchodzi 40. rocznicę święceń ka-
płańskich. To on poderwał miejscowych do 
trudu wznoszenia świątyni na wydartym Ta-
trom kamieniu węgielnym, poświęconym 
przez Jana Pawła II. Jego działalność duszpa-
sterska sprawiła, że o niewielkiej, położonej 
na rozległych beskidzkich groniach Kamesz-
nicy, stało się głośno w całej Polsce.

Przykład trzeźwości
W 1986 roku, po lekturze listu pasterskie-

go kard. Franciszka Macharskiego na Wiel-
ki Post, ks. Zązel rozpalił Kamesznicę krucja-
tą trzeźwościową. Wezwanie do trzeźwości i 

abstynencji postawił już u 
fundamentu rodziny, pro-
pagując ideę wesel bezal-
koholowych. Ten zbożny 
pomysł rozszedł się po ca-
łym kraju, budząc zapał ko-
lejnych osób i całych rodzin do trzeźwości i 
życia wolnego od alkoholu. Liczba wesel bez-
alkoholowych ciągle rośnie. Otrzeźwionych i 
nawróconych mężczyzn i kobiet nikt nie jest 
w stanie policzyć.

Ostoja góralskich wartości
Ks. kan. Władysław Zązel w swojej pracy 

parafialnej i ogólnopolskiej łączy pobożność 
z tradycją oraz statutowymi celami Związku 
Podhalan, którego od lat jest kapelanem. Nie 
dziwi zatem fakt, że podczas rocznicowych 
uroczystości w kamesznickim kościele peł-
no było kolorowych strojów góralskich, śpie-
wów, skrzypiec, dud i basów, a nawet trombit, 
którymi bracia Golcowie z Milówki przyzywali 
wiernych do zajęcia miejsc w kościele. Dzięk-
czynnej modlitwie przewodniczył ks. inf. Wła-
dysław Fidelus z Żywca. Szczególnie wzrusza-
jącym momentem uroczystości było przekaza-
nie przez parafian jubilatowi ks. kan. Zązlowi – 
wraz z życzeniami – krucyfiksu wzorowanego 
na papieskim krzyżu Jana Pawła II – znaku ka-
płańskiego dzieła i poświęcenia dla innych. Do-
pełnieniem kościelnych uroczystości były wy-
stawy, prezentacje i występy dożynkowe, przy-
gotowane przez kamesznickich gospodarzy.

 KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Zaproszenia
  PROCESJA RÓŻAŃCOWA. 
Duszpasterze bielskich parafii: św. Mikołaja – 
ks. prał. Zbigniew Powada oraz Najświętszego 
Serca Pana Jezusa – ks. prał. Krzysztof Ryszka 
zapraszają 6 października o 17.30 na pierw-
szosobotnie uroczystości oraz procesję różań-
cową dla uczczenia 90. rocznicy objawień fa-
timskich. Początek – w katedrze św. Mikołaja: 
nabożeństwo wynagradzające, o 18.30 Msza 
św., ok. 19.45 procesja z katedry do kościo-
ła NSPJ; modlitwa i Apel Jasnogórski z bisku-
pem Tadeuszem Rakoczym przy pomniku 
Ojca Świętego Jana Pawła II przed kurią die-
cezjalną.
  SZLAK JANA PAWŁA II
W piątek 5 października odbędzie się uroczy-
ste otwarcie szlaku Jana Pawła II, prowadzą-
cego od kościoła w Kozach przez Panienkę, 
Hrobaczą Łąkę i Magurkę do kościoła w 
Bielsku-Białej Straconce. O 15.30 w kościele w 
Kozach rozpocznie się Msza św. koncelebro-
wana pod przewodnictwem kard. Franciszka 
Macharskiego i biskupa Tadeusza Rakoczego. 
Po Mszy św. na placu kościelnym nastąpi ot-
warcie szlaku i poświęcenie obelisku, przy 
którym rozpoczyna się ten papieski szlak.
  DOMOWY KOŚCIÓŁ
Dzień skupienia dla rodzin należących do 
wspólnoty Domowego Kościoła rozpocznie 
się w sobotę 6 października o 10.00 w para-
fii św. Floriana w Żywcu-Zabłociu. – Będzie to 
czas modlitwy, refleksji, a także rozmowy na 
temat tegorocznej pracy – mówi moderator 
ks. kan. Jerzy Musiałek, zapraszając wszyst-
kich członków i sympatyków Domowego 
Kościoła.

NA ANIELSKIEJ FALI 90,2 FM

Radio i TV 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.aniolbeskidow.pl;  
e-mail: radio@diecezja.bielsko.pl.

„Gość Niedzielny”  
w „Aniele Beskidów”  
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

Składamy serdeczne podziękowanie 
wszystkim, którzy wzięli udział w 
kweście na rzecz radia w Niedzielę 
Środków Przekazu. Za ofiarodawców 
radia modlimy się po codziennej re-
fleksji ewangelijnej i podczas Mszy 
św. w trzeci piątek każdego miesiąca 
o godz. 18.00.

Ks. Władysław 
Zązel  

od 31 lat pracuje 
w Kamesznicy
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Gdy blisko 30 lat temu wstępował 
do nowicjatu michalitów, 
nie wiedział, że jednym 
z charyzmatów tego zgromadzenia 
jest opieka nad dziećmi i młodzieżą 
oraz prowadzenie ośrodków 
rekolekcyjnych. Jednak to właśnie 
zadanie  pochłania bez reszty 
ks. Tadeusza Cadera, michalitę 
z Rycerki Górnej.

Na terenie diecezji biel-
sko-żywieckiej są dwie parafie, 
prowadzone przez księży ze 
Zgromadzenia św. Michała Ar-
chanioła – w Pewli Małej i Pew-
li Ślemieńskiej. Księża z tego 
zgromadzenia są jednak obec-
ni jeszcze w innym zakątku na-
szej diecezji: w parafii Najświęt-
szej Maryi Panny Nieustającej 
Pomocy w Rycerce Górnej. Tam 
od wielu lat michalici mają swój 
dom, niegdyś służący wyłącznie 
do letniego wypoczynku księży, 
a teraz pełniący funkcję domu 
rekolekcyjnego. Od dziewięciu 
lat jego prowadzeniem i roz-
budową zajmuje się ks. Tade-
usz Cader.

Od Strugi do Łodygowic
Do zgromadzenia wstąpił 

w pamiętnym 1978 roku. Było 
to jeszcze przed wyborem Ka-
rola Wojtyły, ale krakowski kar-
dynał miał swój udział w wy-
borze drogi życiowej przez Ta-
deusza Cadera. – Podczas co-
rocznych pielgrzymek do Kal-
warii Zebrzydowskiej słucha-
łem kazań przyszłego papie-
ża. Tam rodziło się i dojrzewa-
ło moje powołanie – wspomi-
na dzisiaj ks. Tadeusz. Opatrz-
ność sprawiła, że także w Kal-
warii, w konfesjonale, zetknął 
się z pierwszym michalitą. Od-
nalazł go później w nowicjacie 
w Pawlikowicach.

Po raz pierwszy za-
jął się pracą z młodzie-
żą w 1983 roku, pod-
czas rocznej praktyki 
w Strudze pod Warsza-
wą. Dla podopiecznych 
miejscowego ośrodka 
wychowawczego zorga-
nizował turnus wypo-
czynkowy nad morzem. Potem 
wrócił do krakowskiego semi-
narium, ale już co roku w lecie 
zajmował się organizacją kolo-
nii dla dzieci i młodzieży. Turnu-
sy odbywały się w różnych miej-
scach w Polsce, ale co roku nie-
zmiennie jednym z nich były Ło-
dygowice, rodzinna wieś ks. Ta-
deusza Cadera. – Jeszcze przed 
wstąpieniem do zakonu zdąży-
łem wybudować tam dom, któ-
ry potem przez 20 lat służył jako 
baza wypoczynkowa dla dzie-
ci i młodzieży. Przewinęły się 
przez ten dom tysiące dzieci – 
wspomina ks. Tadeusz, z nostal-
gią przeglądając stare kolonij-
ne kroniki.

Michael w Rycerce
Od wielu lat michalici mie-

li swój dom w Rycerce Górnej. W 
1996 roku biskup Tadeusz Rako-
czy oficjalnie ustanowił tam ośro-

dek rekolekcyjno-wy-
poczynkowy „Michael”. 
Dwa lata później został 
do niego skierowany ks. 
Tadeusz Cader. W tam-
tym czasie w „Michae-
lu” było nieco ponad 30 
skromnych miejsc nocle-
gowych. – Teraz mamy 

już 50 miejsc o dużo większym 
standardzie, a docelowo będzie 
ich około stu – opowiada ks. Ta-
deusz, oprowadzając po domu, 
przypominającym teraz, po sezo-
nie, wielki plac budowy. Miejsce 
to doskonale znają setki młodych 
ludzi, którzy uczestniczyli tu w 
rekolekcjach czy koloniach. Przy-
jeżdżają z całej Polski. Wśród go-
ści „Michaela” nie brakuje repre-
zentacji z różnych zakątków na-
szej diecezji: dzieci i młodzieży, 
a także grup dorosłych. – Gilowi-
ce, Kęty, Czechowice-Dziedzice, 
Pewel Mała, osiedle Karpackie w 
Bielsku-Białej – ks. Cader z pamię-
ci wymienia tylko niektóre z grup, 
goszczonych w tym miejscu.

Cisza, spokój i Pan Bóg
Co mogą znaleźć osoby pu-

kające do „Michaela”? Co spra-
wia, że ten ośrodek cieszy się 
sporym powodzeniem nie tyl-

ko wśród zorganizowanych grup, 
ale też indywidualnych osób czy 
rodzin? – Czyste powietrze, ci-
sza, spokój i piękne okolice. Dla 
rodzin z dziećmi i dla grup szu-
kających odpoczynku i wycisze-
nia jest to doskonałe miejsce. 
Można spotkać się z Panem Bo-
giem zarówno w naszej domo-
wej kaplicy i pobliskim kościele 
parafialnym, jak i na spacerach, 
w otoczeniu pięknej przyrody, 
którą dał nam Stwórca – mówi 
ks. Tadeusz.  Wokół Rycerki jest 
szereg szlaków turystycznych na 
Praszywkę, Będoszkę, Wielką Ra-
czę. Można też zapuścić się w 
dalsze partie Beskidów lub wy-
brać...  na Słowację, korzystając 
z pobliskiego przejścia granicz-
nego w Zwardoniu.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

 

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Ks. Tadeusz Cader, michalita z parafii NMP Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej

Michael w cieniu Praszywki

MOIM ZDANIEM
KS. KAN. STANISŁAW WARDYŃSKI,  
PROBOSZCZ PARAFII  
W RYCERCE GÓRNEJ:
– Początki obec-
ności michalitów 
w Rycerce wiążą 
się z Czesławem 
Suławą, naszym 
rodakiem, któ-
ry ponad 40 lat temu wstą-
pił do Zgromadzenia św. 
Michała Archanioła. Dom w 
Rycerce, wybudowany na je-
go parceli, stał się wkrót-
ce bazą wypoczynkową dla 
michalitów. Cieszy mnie, że 
teraz, gdy jest to ośrodek 
rekolekcyjno-wypoczynko-
wy, trafia tu coraz więcej lu-
dzi. Mogą odpocząć, zrege-
nerować duchowe i fizycz-
ne siły, a także poznać tę 
piękną ziemię. Grupy reko-
lekcyjne, zwłaszcza w lecie, 
ubogacają życie religijne w 
naszej parafii. Ks. Tadeusz 
Cader wrósł już w pejzaż tej 
ziemi. Nie tylko zajmuje się 
„Michaelem”, ale także słu-
ży kapłańską pomocą w na-
szej wspólnocie oraz wielu 
innych parafiach tej części 
Żywiecczyzny.

Docelowo 
„Michael” będzie 
dysponował 
setką miejsc 
noclegowych 
– mówi 
ks. Tadeusz 
Cader CSMA
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