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BIELSKO-ŻYWIECKI

W okresie Wielkiego Postu pod 
patronatem Caritas w naszej 
diecezji prowadzone są dwie akcje 
charytatywne: rozprowadzane 
są cukrowe baranki wielkanocne 
z emblematem Caritas oraz 
tzw. skarbonki dobroci.

– Obie akcje propaguje Ca-
ritas Polska, podobnie jak ad-
wentowe rozprowadzanie 
świec, jednak tym działaniom 
nie towarzyszy tak intensywne 
nagłaśnianie w mediach – i ich 
zasięg jest skromniejszy. Nie-
stety nie wszyscy zdają sobie 
sprawę, że stawiając na wiel-
kanocnym stole baranka Cari-
tas czynią nie tylko zadość tra-
dycji. Pamiętajmy, że kupując 
tego właśnie baranka, spełnia-
my jednocześnie wielkopost-
ny uczynek miłosierdzia – mó-
wi ks. kan. Józef Zajda, dyrek-
tor diecezjalnej Caritas. 

Zebrane w tej akcji środ-
ki przeznaczone są na pomoc 
charytatywną udzielaną w pa-
rafiach. Część trafia też do die-

cezjalnej Caritas, gdzie 
przeznaczana jest na 
pomoc dla najuboż-
szych: wypoczynek dla 
dzieci, zakup lekarstw, 
dofinansowanie lecze-
nia. 

Spośród 25 tysięcy 
wielkanocnych baran-
ków rozdysponowanych w na-
szej diecezji 300 sztuk trafiło 
też na Ukrainę, do parafian ks. 
Adama Bożka z Łodygowic – ja-
ko świąteczny dar...

Cennym darem dla innych 
są też najdrobniejsze nawet 
ofiary, złożone przez najmłod-

szych do skarbonek do-
broci, rozprowadzanych 
głównie przez kateche-
tów. – Chodzi nie ty-
le o sumę uzbieranych 
pieniędzy, ale przede 
wszystkim o odbywa-
jącą się podczas tego 
wielkopostnego odkła-

dania drobnych kwot naukę 
miłosierdzia. Kiedy po świę-
tach ogłaszamy, ile dzieci ze-
brały i na co zostaną przezna-
czone te ofiary, wiedzą, że 
spełniły dobry uczynek – pod-
kreśla ks. kan. Zajda.

TM

Wielkanocne 
baranki 
Caritas 
i skarbonki 
są szansą 
na spełnienie 
dobrego 
uczynku...

Wielkopostne zadanie: jałmużna

Nauka miłosierdzia

ZA TYDZIEŃ
  JUBILEUSZOWY KONCERT 

cieszyńskich licealistów – 
dla hospicjum

  O PRZYGOTOWANIACH do ob-
chodów rocznicy śmierci 
sługi Bożego Jana Pawła II

O pamiętnych wydarzeniach sprzed 
40 lat przypomina wystawa „Marzec 

’68”, czynna od 18 lutego do 18 mar-
ca w Bielsku-Białej w gmachu głównym 
Książnicy Beskidzkiej. Wśród zebranych 
eksponatów są pochodzące ze zbio-
rów własnych Książnicy publikacje i fo-
tografie poświęcone wypadkom marco-
wym, ukazujące okoliczności premiery 
„Dziadów” Adama Mickiewicza w reży-
serii Kazimierza Dejmka, tłumienie stu-
denckich protestów oraz prasową nagon-
kę antysemicką. Są też relacje ludzi, któ-
rzy po marcu 1968 r. zostali zmuszeni do 
opuszczenia Polski. Wymownym dopełnie-
niem wstrząsających relacji i ilustracji są 

towarzyszące tym mate-
riałom rekwizyty sprzed 
lat: milicyjny sprzęt bo-
jowy, hełmy, pałki, tar-
cze...  

Warto 
zobaczyć, 
warto 
pamiętać...
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TEGO MARCA NIE WOLNO ZAPOMNIEĆ…
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

Przybywa w naszej diece-
zji członków Apostolstwa 

Dobrej Śmierci – i rośnie też 
wielkie dzieło ich modlitwy. 
Pisaliśmy już na naszych ła-
mach o propagowanej przez 
nich nowennie pompejańskiej, 
zwanej modlitwą nie do odpar-
cia i podejmowanej w szcze-
gólnie trudnych sprawach. 
Obecnie pomagać w tym dzia-
łaniu będzie darowany wspól-
nocie przez biskupa Tadeusza 
Rakoczego obraz Matki Bożej 
z Pompejów. W Roku Rodziny 
członkowie ADŚ intensywnie 
włączyli się też w dzieło mod-
litewnej obrony życia – ducho-
wej adopcji dziecka poczętego 
– więcej na str. IV i V. 
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Zarząd Rycerstwa Niepokalanej
BIELSKO-BIAŁA KOMO-
ROWICE. Rycerstwo Niepo-
kalanej (MI) w naszej diecezji 
przeżywa dynamiczny rozwój. W 
ciągu ostatnich miesięcy w szere-
gi tego ruchu maryjnego wstąpiło 
blisko tysiąc wiernych. W 9 para-
fiach istnieją już zorganizowane 
struktury MI. W trzech kolejnych 
właśnie powstają. Pierwszy die-
cezjalny zarząd Stowarzyszenia 
„Rycerstwo Niepokalanej” zo-
stał wybrany 16 lutego. Funkcję 
prezesa powierzono Jerzemu 
Kupnickiemu z parafii Jezusa 
Chrystusa Odkupiciela Człowieka 
w Bielsku-Białej. Wiceprezesem 
został Zygmunt Bolek z parafii 

św. Maksymiliana w Oświęcimiu. 
Sekretarzem zarządu będzie 
Bogusława Beniowska, a eko-
nomem – Barbara Kuś, obie z 
Bielska-Białej. W charakterze do-
radców w zarządzie znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich para-
fialnych wspólnot MI, reprezen-
towanych na spotkaniu wybor-
czym. Gościem honorowym spo-
tkania był wiceprezes narodo-
wy Stowarzyszenia „Rycerstwo 
Niepokalanej” o. Krystian Żmuda 
OFMConv. Po spotkaniu wybor-
czym Rycerze Niepokalanej zwie-
dzili studia radia diecezjalne-
go Anioł Beskidów, które ściśle 
współpracuje z MI.

Wybory zarządu MI poprzedziła modlitwa przy relikwiach św. Maksymiliana
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Dla polskich misjonarzy
DIECEZJA BIELSKO-ŻY-
WIECKA. W niedzielę 17 lu-
tego przed kościołami odbyła 
się zbiórka środków przezna-
czonych jako pomoc dla pol-
skich misjonarzy – kapłanów i 
świeckich, pracujących na ca-
łym świecie. Obecnie w 96 kra-
jach misje „ad gentes” – skie-
rowane do ludzi, którzy jesz-
cze nie poznali Ewangelii – po-
dejmuje 2115 polskich misjona-
rzy, w tym 44 osoby świeckie. 
Ze środków zebranych podczas 
tej kwesty możliwe jest wspie-
ranie realizowanych przez nich 
projektów ewangelizacyjnych, 
edukacyjnych, charytatywnych 
i medycznych. Parafialne zbiór-

ki przeprowadzili najczęściej 
członkowie zespołów misyj-
nych, a także charytatywnych.

Większość wspieranych projektów 
misyjnych dotyczy Afryki
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O gilowickim kościele w Żywcu
ŻYWIEC. 12 lutego w siedzibie 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Żywieckiej zorganizowana zosta-
ła prelekcja pt. „Historia kościo-
ła w Gilowicach”. Ks. Szymon 
Tracz opowiadał o dziejach ko-
ścioła parafialnego w Gilowicach. 
Wykładowca mówił także o ar-
chitektonicznych elementach 
wystroju świątyni, prezentował 
przezrocza z fotografiami naj-
cenniejszych obrazów i rzeźb z 
kościoła w Gilowicach. Słuchacze 
mogli zobaczyć również unika-
towe zdjęcia drewnianych świą-
tyń z terenu Małopolski. Ks. 
Szymon Tracz jest także auto-
rem książki „Niebiański splen-
dor”. Publikacja ta wydana zosta-
ła w krakowskim Wydawnictwie 
Instytutu Teologicznego Księży 
Misjonarzy z okazji 460-le-
cia konsekracji kościoła pw. św. 
Andrzeja Apostoła oraz jego 250-

-lecia przeniesienia z Rychwałdu 
do Gilowic. Wykład ks. Tracza 
był pierwszym w tym roku spo-
tkaniem z cyklu „Studium wie-
dzy o Żywiecczyźnie”. Na ko-
lejnym, 11 marca, dziennikarz 
Jacek Kachel wygłosi wykład pt. 
„Opowiadania z dziejów Państwa 
Łodygowickiego”.
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Ks. Szymon Tracz opowiadał  
o dziejach kościoła parafialnego  
w Gilowicach

Modlitwa z Matką Marią
KĘTY. „Boś Ty Bóg mój i 
wszystko” – taki tytuł nosi ilu-
strowany modlitewnik, zawie-
rający 29 refleksji i modlitw słu-
gi Bożej Matki Marii Łempickiej, 
fundatorki kościoła pw. Trójcy 
Świętej i założycielki klasztoru 
Sióstr Klarysek od Wieczystej 
Adoracji w Kętach. Modlitewnik 
ukazał się w tym roku z inicja-
tywy sióstr klarysek, nakładem 
Wydawnictwa Księży Sercanów 
DEHON z okazji 90. rocznicy 
narodzin dla nieba matki Marii. 
Matka Maria od Najświętszego 
Serca Jezusa – Walentyna 
Łempicka urodziła się 7 lute-
go 1833 r. w Godziszewach w 
diecezji płockiej. Od początku 
pozostawała pod duchowym 
kierownictwem o. Honorata 
Koźmińskiego OFMCap. Od 
1881 r. związana była z Kętami. 
Tutaj zmarła w opinii święto-

ści 24 stycznia 1918 r. Jej pro-
ces beatyfikacyjny rozpoczął się 
7 lutego 2006 r. Trwale zapisa-
ła się w pamięci kęczan, któ-
rzy modlą się o jej rychłe wynie-
sienie na ołtarze. Modlitewnik 
jest dla nich szczególną pomo-
cą w tej modlitwie. Siostry kla-
ryski proszą o informowanie o 
łaskach wyproszonych za wsta-
wiennictwem matki Marii: SS. 
Klaryski od Wieczystej Adoracji, 
ul. Kościuszki 6, 32-650 Kęty, tel. 
(0 33) 845 21 46, e-mail: klary-
skikety@poczta.onet.pl.

Rekolekcje dla twórców i nauczycieli
BIELSKO-BIAŁA. Duszpa- 
sterstwo Środowisk Twórczych i 
Duszpasterstwo Nauczycieli za-
praszają aktorów, architektów, 
dziennikarzy, literatów, muzy-
ków, plastyków, twórców lu-
dowych, pracowników kultury, 
wszystkich twórców i nauczy-
cieli na rekolekcje wielkopostne, 
które odbędą się  3,4 i 5 marca 
w kościele pw. Przenajświętszej 
Trójcy w Bielsku-Białej przy ul. 
Sobieskiego.

Rozważania na temat: „Wiara i 
miłość: pomiędzy sztuką a ki-
czem” poprowadzi ks. dr Leszek 
Makówka – historyk sztuki, prze-
wodniczący Archidiecezjalnej 
Komisji Architektury i Sztuki 
Sakralnej w Katowicach, konser-
wator diecezjalny, wykładowca 
historii sztuki na Uniwersytecie 
Śląskim w Katowicach. W progra-
mie rekolekcji codziennie o 18.00 
Msza święta z konferencją. W śro-
dę od 17.00 okazja do spowiedzi.
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– Chcemy powołać Diecezjalną 
Rodzinę Szkół im. Jana  
Pawła II, bo w rodzinie łatwiej się 
spotkać, zorganizować  
pewne przedsięwzięcia, wymienić 
doświadczenia – mówił  
ks. Marcin Mendrzak, katecheta 
z Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Porąbce, na spotkaniu szkół 
noszących papieskie imię.

„Noblesse oblige” – szla-
chectwo zobowiązuje – mówił 
biskup Tadeusz Rakoczy ucz-
niom ponad 20 szkół podsta-
wowych i gimnazjów z naszej 
diecezji, którym patronuje Jan 
Paweł II, podkreślając zobo-
wiązania, jakie przyjmują śro-
dowiska szkół wybierających 
to imię. Bo każdy patron po-
winien być obecny w szkolnej 
codzienności. Przyjęcie imie-
nia Jana Pawła II oznacza sta-
rania całej społeczności szkoły 
o to, by być godnym reprezen-
tantem jego nauczania.

Spotkanie przedstawicie-
li szkół odbyło się 13 lutego 
w kościele NSPJ w Bielsku-Bia-
łej przy dworcu. Nieprzypadko-
wo to miejsce 22 maja 1995 r., 
podczas wizyty w naszej diece-
zji, odwiedził Ojciec Święty.

Szukamy znaku
– W czasie Wielkiego Postu 

szukamy drogowskazu, któ-
ry pomoże nam właściwie ten 
czas przeżyć. Życie i naucza-
nie Jana Pawła II na pewno ta-
kim wspaniałym znakiem jest – 
mówi ks. Marcin Mendrzak, ka-
techeta z gimnazjum w Porąb-
ce, które przygotowało spotka-
nie. Rozpoczęło się ono Mszą 
św. koncelebrowaną pod prze-
wodnictwem biskupa Tadeusza 
Rakoczego.

Po Eucharystii zaproszeni 
goście przedstawiali swoje wi-
zje Diecezjalnej Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II. Wicekurator 
Krzysztof Chodorowski mó-
wił o możliwościach wspar-
cia kuratorium dla stowarzy-

szenia Rodziny Szkół, 
Anna Walusiak, dyrek-
tor gimnazjum w Po-
rąbce – o ogólnopol-
skich spotkaniach pa-
pieskich szkół. Siostra 
Teresa Biłyk ze Sto-
warzyszenia Forum Edukacyj-
ne (powstałego także z inspi-
racji nauczania Jana Pawła II) 
zaprosiła szkoły do twórcze-
go współdziałania z prowa-
dzoną przez SFE Komnatą Ma-
łego Księcia. Jadwiga Klimon-
da z radziechowskiego Stowa-
rzyszenia Dzieci Serc, opieku-
jącego się niepełnosprawny-
mi dziećmi i młodzieżą, mó-
wiła o inicjatywach upamięt-
niających postać Jana Pawła II, 
które odbywają się pod krzy-
żem jubileuszowym na Maty-
sce. Zachęciła też uczniów pa-
pieskich szkół, by dostrzegli 
wokół siebie niepełnospraw-
nych rówieśników i zapropo-
nowali im wspólny udział na 
przykład w zajęciach pozalek-
cyjnych.

Zjednoczmy się
– Przedstawiciele szkół z na-

szej diecezji biorą udział w ogól-
nopolskich spotkaniach organi-
zowanych przez prężne środo-
wisko papieskiej szkoły z Ra-
domia. Jednakże nie stanowi-
my tam jeszcze jedności, spoty-
kamy się przypadkowo. Stąd po-
mysł, by się zjednoczyć, by po-
czuć się diecezjalną wspólno-

tą – podkreśla ks. Mar-
cin Mendrzak. – Szkoły 
w naszej diecezji, które 
noszą imię Jana Pawła 
II, są placówkami pub-
licznymi. Tu nie przy-
chodzą wyselekcjono-

wane elity. Nie brakuje proble-
mów wychowawczych. Myślę, 
że niezłym pomysłem byłaby 
wymiana doświadczeń zawodo-
wych kadry nauczycielskiej na-
szych szkół. Innym pomysłem 
jest włączenie się do ogólnopol-
skiej bazy informacji noclegowej 
szkół z papieskim imieniem. Je-
steśmy atrakcyjnym rejonem – 
niedaleko nas są Wadowice, Kra-
ków. Uczniowie z naszych szkół 
mogliby odwiedzać z kolei pla-
cówki na północy.

Po spotkaniu w kościele 
uczniowie i nauczyciele prze-
szli pod pomnik Jana Pawła II 
przy kurii diecezjalnej, gdzie 
modlili się o beatyfikację Ojca 
Świętego, zapalili znicze i zło-
żyli kwiaty.

URSZULA ROGÓLSKA

Tradycyjnie w Wielkim Poście 
odbywa się pielgrzymka matu-
rzystów naszej diecezji na Jasną 
Górę. Modlitewne nocne czu-
wanie rozpocznie się w czasie 
Apelu Jasnogórskiego w piątek 
7 marca o 21.00, a zakończy w 
sobotę 8 marca o 4.00. 

W programie wspólnej mod-
litwy przewidziane są nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej, Różaniec, 
modlitwy do Ducha Świętego, a 
o północy – Eucharystia konce-
lebrowana przez księży kateche-
tów. Będzie też czas na indywi-
dualną modlitwę w ciszy. 

– Serdecznie zapraszamy do 
udziału wszystkich uczniów klas 
maturalnych, a także ich kate-
chetów. W Roku Rodziny chce-
my, aby ta modlitwa i refleksja 
była z jednej strony dziękczy-
nieniem za rodziny, w których 
nasza młodzież przygotowuje 
się do wejścia w dorosłe życie, 
z drugiej prośbą o opiekę Matki 
Bożej nad tymi rodzinami, któ-
re w przyszłości zakładać będą 
tegoroczni maturzyści. W tym 
przełomowym momencie życia, 
kiedy kończy się wieloletni etap 
edukacji i katechetycznej for-
macji, a zaczyna prawdziwy ży-
ciowy egzamin i sprawdzian po-
stawy młodego chrześcijanina, 
będziemy prosić Maryję o wsta-
wiennictwo i pomoc – podkre-
śla organizator pielgrzymki ks. 
kan. Józef Oleszko, diecezjalny 
duszpasterz młodzieży. 

Jak zaznacza, to ostatnie 
uczniowskie pielgrzymowanie 
przed oblicze Pani Jasnogór-
skiej jest też okazją do po-
dziękowania za cały cykl for-
macji i opiekę katechetów to-
warzyszących maturzystom na 
drodze ich dojrzewania już od 
przedszkola…

Zgłoszenia grup pielgrzym-
kowych przyjmowane są w wy-
dziale katechetycznym do koń-
ca lutego. MB

Pielgrzymka maturzystów 
na Jasną Górę

Przed 
życiowym 
egzaminem

Powstaje Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II

Szlachectwo zobowiązuje

Modlitwa  
o beatyfikację 
Jana Pawła II
pod jego 
pomnikiem
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Apostolstwo Dobrej Śmierci rozwi-
ja się w naszej diecezji bardzo dy-
namicznie i liczy ponad 20 tysię-
cy członków. Grupy ADŚ powstały 

już w 43 parafiach. Najliczniejszą grupą jest 
wspólnota skoczowska, skupiająca kilka 
tysięcy członków. Jej opiekunem 
jest diecezjalny moderator ADŚ – 
ks. prał. Alojzy Zuber. Najmłodszą 
jest powstała w lutym tego roku i 
licząca 200 osób wspólnota ADŚ 
w Górkach Wielkich. W najbliż-
szym czasie zaplanowane są kolej-
ne spotkania założycielskie. 

Apostołowie z Górek Wielkich
Na zakończenie wielkopostnych rekolek-

cji w kościele pw. Wszystkich Świętych w Gór-
kach Wielkich, przy wyjściu z kościoła, moż-
na było wpisać się do Apostolstwa i oddać się 
pod opiekę Matki Bożej w godzinie śmierci. 
O takie zawierzenie Maryi i podjęcie codzien-
nej modlitwy apelował prowadzący rekolekcje 
ks. Antoni Żebrowski MSF, krajowy dyrektor 
ADŚ. Przypominał, że za wszystkich członków 
ADŚ odprawiane są codziennie Msze świę-
te, a w dniu wstąpienia można uzyskać od-
pust zupełny.

Lidia Wajdzik, diecezjalna zelatorka ADŚ, 
przekonywała: – Ta modlitwa wcale nie 
oznacza twojej rychłej śmierci. Trzy „Zdro-
waś Maryjo” rano i trzy wieczorem – to tyl-
ko dwie minuty, a Bóg ich codziennie daje 
każdemu z nas 1440. Ta modlitwa uprasza 
łaskę zbawienia nie tylko tobie, twoim bli-
skim, ale tym wszystkim, którzy właśnie od-
chodzą do Boga. To oni będą kiedyś świad-

czyć przed Bogiem o tobie…
Propozycja Apostolstwa spotka-

ła się wśród parafian z wielkim za-
interesowaniem. Na 
apel wstąpienia 

Wciąż ich przybywa na całym 
świecie. Przypominają, 

że chrześcijanin nie musi bać się 
śmierci, a myśl o zbawieniu 
powinna towarzyszyć mu 
w każdej chwili życia, nie 

tylko w Wielkim Poście 
czy w latach starości. I przekonują, 

że modlitwa to najcenniejszy 
kapitał ludzkiej duszy.

tekst i zdjęcia 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Modlitewne dzieła Apostołów Dobrej Śmierci 

Minuty dla Pana Boga
DARY MODLITWY

LIDIA WAJDZIK, DIECEZJALNA ZELATORKA ADŚ
– Oprócz codziennej mo-
dlitwy członkowie ADŚ 
starają się też angażo-
wać w dzieła miłosierdzia, 
na przykład podczas or-
ganizowanych w parafii 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w 
Skoczowie wielkanocnych akcji świę-
cenia pojazdów zbierają składki na 
misje. Modlitwę i zbiórkę na opła-
cenie Mszy św. gregoriańskich ofia-
rują też w intencji zmarłych kapła-
nów. Wciąż z różnych stron dociera-
ją do nas nagłe prośby o modlitwę w 
intencji osób chorych, umierających. 
I ta modlitwa, nieraz podejmowana w 
środku nocy, po telefonie czy SMS-ie 
– jest naszym darem dla innych.

JADWIGA MATUSZEWSKA, ZELATORKA ADŚ W 
PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W CIESZYNIE

– Pochodzę z rodziny wie-
lodzietnej, jestem dziesią-
tym spośród dwanaściorga 
rodzeństwa i zdawałam so-
bie sprawę, że już podjęcie 
macierzyństwa przy moich 

narodzinach nie było dla mojej mamy ła-
twe. Ale to mama wiele razy mówiła o 
wartości, jaką jest życie, i o bólu, jakim 
jest dla kobiety strata dziecka. 
Dziś mam już czwórkę duchowo adop-
towanych dzieci. Modlimy się razem 
z mężem. Kiedy po dziewięciu miesią-
cach nadchodzi czas narodzin, to dla 
nas ogromna radość. Przez cały ten czas 
mam poczucie szczególnego bezpie-
czeństwa: noszę przecież pod sercem 
dziecko, i Boża opieka, która chroni jego 
życie, jakoś też obejmuje mnie…

TADEUSZ KOPEĆ Z CIESZYNA, CZŁONEK ADŚ, 
PROPAGATOR NOWENNY POMPEJAŃSKIEJ

– Rozpowszechniając wśród 
wiernych naszej diecezji, 
ale i całej Polski i świata 
modlitwę, którą u stóp MB 
Królowej Różańca Świętego 
w Pompejach propagował 

bł. Bartolo Longo, staramy się realizo-
wać papieski testament, jaki zostawił 
nam w liście o Różańcu Jan Paweł II. 
Wśród członków Apostolstwa w naszej 
diecezji trwa ona od września 2002 r. – 
i przynosi obfite owoce. Gromadzimy 
coraz liczniejsze świadectwa otrzyma-
nych łask i chcielibyśmy je w przy-
szłości opublikować. Jesteśmy ogrom-
nie wdzięczni biskupowi Tadeuszowi 
Rakoczemu, że naszej modlitwie to-
warzyszyć będzie od bieżącego roku 
obraz z sanktuarium w Pompejach.

ła się wśród parafian z wielkim za-
interesowaniem. Na 
apel wstąpienia 

Monika 
i Wiarosław 
postanowili 
zostać też 
duchowymi 
rodzicami
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do ADŚ odpowiedziało dwieście 
osób. 

– Bardzo cieszy taka liczba za-
pisanych osób, a także i to, że zapi-
sywali się nie tylko starsi, ale i dużo 
młodzieży. Nie brakowało przystępu-
jących do Apostolstwa całych rodzin 
– podkreśla zelatorka Zofia Warlew-
ska, parafianka z Górek. – Mam nadzieję, że 
na tej decyzji się nie skończy i z czasem, kiedy 
będziemy przybliżać różne formy działalności 
podejmowane przez członków ADŚ także nie 
zabraknie zainteresowanych. Bo przecież myśl 
o tej ostatniej godzinie życia powinna nam to-
warzyszyć nie tylko w Wielkim Poście…

– Apostolstwo ma być jeszcze jedną de-
ską ratunku. Cieszę się, że pośród wielu para-
fii, gdzie podejmowana jest modlitwa 
za grzeszników i konających – o łaskę 
szczęśliwej śmierci – znalazła się rów-
nież wasza wspólnota parafialna – mó-
wił ks. Żebrowski, życząc parafianom 
z Górek wytrwania w dobrych posta-
nowieniach.

– Dziękujemy ks. Żebrowskiemu, 
że zapalał nasze serca do dobrego, 
uczył nas miłości nie tylko do Boga, 
ale i do człowieka. Bo kto naprawdę 
kocha Boga, kocha też drugiego czło-
wieka. Nie może być inaczej… Dzięki tej apo-
stolskiej modlitwie świat może stawać się co-
raz lepszy – podkreślał ks. kan. Jan Drzyzga.

W imię życia
– Wkroczyliśmy w diecezjalny Rok Ro-

dziny z wielkim pragnieniem włączenia się 
także w dzieła służące rodzinie. Takim na-
szym wotum miała być podjęta w gronie 
członków ADŚ modlitwa duchowej adopcji 
dziecka poczętego – mówi diecezjalna ze-
latorka Lidia Wajdzik. – Myśleliśmy o sym-
bolicznym darze stu adopcji w ciągu roku, 
ale już w pierwszym miesiącu blisko sześć-
dziesięciu członków podjęło duchową ado-
pcję. Myślę, że ten modlitewny dar będzie 

znacznie obfitszy…
– W ADŚ myśląc o dobrej 

śmierci, myślimy przecież o do-
brym życiu, więc sprawa modli-
twy w obronie życia jest dla nas 
czymś naturalnym i wręcz oczy-
wistym. Dlatego tylu ludzi chęt-
nie podejmuje duchową adopcję 
– tłumaczy zelatorka Jadwiga Ma-

tuszewska z Cieszyna.
Włóczkowe maleńkie buciki, dziergane 

przez członków ADŚ, mają przypominać o 
dziecku, którego życie potrzebuje modli-
twy. Spory pęk takich miniaturowych bu-
cików czeka na kolejnych adopcyjnych ro-
dziców wraz z innymi materiałami Apo-
stolstwa. I znajduje zainteresowanych, go-
towych do codziennej dziesiątki różańco-

wej przez dziewięć miesięcy.
– Jako młodzi rodzice, którzy 

mogą obserwować cud narodzin 
i rozwoju własnego dziecka, po-
stanowiliśmy „zaadoptować” 
jeszcze dwa takie maluchy – mó-
wią Monika i Wiarosław Wajdzi-
kowie, członkowie ADŚ. – Nie 
wymaga to wielkich poświęceń 

– wystarczy jedna różańcowa dziesiątka, 
która ratuje tym dzieciom życie i pozwoli 
ich rodzicom poznać radość rodzicielstwa. 
Wielokrotnie o tym, iż zostaną rodzicami, 
ludzie dowiadują się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, dlatego czują strach, ale przecież 

dzieci pojawiają się w naszym ży-
ciu w najbardziej odpowiednim 
momencie – zsyła je przecież Bóg. 
Ile dziecko daje radości, nie tylko 
rodzicom, ale i dziadkom, rodzeń-

stwu – trudno to opisać. Dziecko przez 
swój uśmiech, spojrzenie, radość z każdej 
chwili życia, obdarza wszystkich swoją mi-
łością. Nieraz zastanawiamy się, co byśmy 
robili, gdyby go nie było – wydaje się, że 
nic, a już na pewno nic ważnego. Dziś nie 
wyobrażamy sobie życia bez naszego Ku-
busia. Wierzymy, że nasza modlitwa uratu-
je dwa istnienia i pozwoli odkryć cud na-
rodzin kolejnej rodzinie...

Przez Królową z Pompejów
Jedną z modlitewnych inicjatyw ADŚ w 

naszej diecezji jest rozpowszechniania od 
ponad pięciu lat nowenna pompejańska. 
Staraniem ADŚ wydanych zostało 65 tysię-
cy ulotek informacyjnych przybliżających 
rodowód tej modlitwy. Duża grupa osób 
podjęła tę modlitwę. 

Kiedy pod koniec stycznia z przedsta-
wicielami Apostolstwa z całej diecezji spot-
kał się biskup Tadeusz Rakoczy, ofiarował 
wspólnocie kopię obrazu Matki Bożej Ró-
żańcowej z sanktuarium w Pompejach. 

– To wspaniały dar – mówi Tadeusz Ko-
peć z ADŚ w parafii Imienia NMP w Cie-
szynie-Bobrku, od lat zaangażowany w 
propagowanie nowenny pompejańskiej. 
– Jest on spełnieniem naszego wielkiego 
pragnienia, by móc tu, w diecezji, mod-
lić się przed obliczem Matki Bożej Pom-
pejańskiej. 

Po raz pierwszy przed oprawionym 
w nowe ramy obrazem członkowie ADŚ 
modlili się właśnie w Cieszynie-Bobrku 
13 lutego, podczas nabożeństwa fatim-
skiego i koncelebrowanej Eucharystii. Jed-
ną z modlitewnych intencji była zanoszo-
na w tej świątyni systematycznie prośba o 
kanonizację bł. Bartolo Longo, apostoła i 
propagatora różańcowej modlitwy pom-
pejańskiej.

– Teraz modlimy się też, by MB Pompe-
jańska znalazła swoje stałe miejsce w na-
szej diecezji. Marzy nam się taka filia pom-
pejańskiego sanktuarium w Polsce, takie 
centrum modlitwy, z której płynie tyle łask 
– przyznają zgodnie Lidia Wajdzik i Tade-
usz Kopeć. 

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

Modlitewne dzieła Apostołów Dobrej Śmierci 

Minuty dla Pana Boga

Pierwsza 
modlitwa przed 
obrazem 
z Pompejów 
– w Cieszynie-
-Bobrku

W Górkach 
Wielkich 
– zapisy do ADŚ

O duchowej 
adopcji 
przypominają 
maleńkie 
włóczkowe 
buciki
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Od 29 lutego do 2 marca w 
Centrum św. Maksymiliana w 
Harmężach odbędą się, orga-
nizowane już po raz siódmy, 
Dni Kolbiańskie. W tym roku 
postać św. Maksymiliana oma-
wiana będzie w odniesieniu do 
przykładu apostolskiej posługi 
św. Pawła.

Impulsem do refleksji „Święty 
Paweł i święty Maksymilian, Apo-
stołowie  Nadziei” będzie ob-
chodzony właśnie Rok św. Pa-
wła, upamiętniający 2000-lecie 
jego narodzin. Patronat nad se-
sją sprawują: Katedra Kolbiańska 
Papieskiego Wydziału Teologicz-
nego św. Bonawentury – Seraphi-
cum w  Rzymie oraz biskup Tade-
usz Rakoczy.

W programie: w piątek – o 
18.00 – inauguracyjna Msza św. 
pod przewodnictwem o. Stani-
sława Piętki OFMConv, gwardia-
na Niepokalanowa, a w sobo-
tę od 9.00  wykłady. O listach 
św. Pawła w duchowym itinera-
rium św. Maksymiliana ku świę-

tości mówić będzie o. dr Piotr 
Gryziec OFMConv z Krakowa. Te-
mat odkupienia u św. Pawła i 
św. Maksymiliana omówi o. dr 
hab. Paweł Warchoł OFMConv 
z Łodzi. Kwestię pracy u św. Pa-
wła i św. Maksymiliana przed-
stawi o. prof. dr hab. Zdzisław J. 
Kijas OFMConv, rektor Seraphi-
cum. Niepokalanów jako figu-
rę Kościoła przybliży o. prof. dr 
hab. Zdzisław J. Kijas OFMConv. 
Mszę św. o 18.00 sprawować 
będzie ks. kan. Józef Niedź-
wiedzki, a o 20.30 rozpocznie 
się wieczór pieśni i poezji po-
święconej św. Maksymilianowi.  
W niedzielę o 9.00 o pasji dla 
głoszenia Ewangelii u św. Pawła 
i św. Maksymiliana opowie ks. dr 
Szymon Drzyżdżyk z Krakowa. 
Mszę św. na zakończenie odpra-
wi o. prowincjał Kazimierz Mali-
nowski OFMConv.

Zgłoszenia uczestni-
ctwa – do 25 lutego – przyj-
mują w Harmężach Misjonar-
ki Niepokalanej – Ojca Kolbego,  
tel. 033 844 43 47. TM

Czy 5 marca uda się zorganizo-
wać narciarskie zawody w slalo-
mie gigancie o Puchar Biskupa? 
Organizatorzy V Zimowej 
Olimpiady Ministrantów 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
mają nadzieję, że tak!

Zawody odbędą się w 
Szczyrku, na Skrzycznem – wy-
ciąg Doliny (koło Jaworzyny)  5 
marca, środa. Początek pierw-
szego przejazdu o godz. 10.00.

Każda parafia może wysta-
wić reprezentację liczącą od 1 
do 12 ministrantów (po czterech 
w trzech kategoriach wiekowych: 
szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoła średnia i studenci).

Ministranci winni ze sobą za-
brać sprzęt narciarski, przyjechać 
z opiekunem i zaopatrzyć się w 
kartę punktową na wyjazd wy-
ciągami. Opiekun wpłaca 20 zł 
kosztów organizacyjnych za ca-
łą grupę.

Zgłoszenia uczestnictwa w 
zawodach do 28 lutego przyj-
muje telefonicznie ks. Krzysz-
tof Cojda, tel. 601 476 911 lub 
ks. Paweł Danek w Biurze Pro-
mocji Kultury i Sportu w ku-
rii diecezjalnej: 033 812 69 85. 
Organizatorami zawodów są: 
parafia św. Jakuba w Szczyrku, 
Biuro Promocji Kultury i Sportu 
oraz Centralny Ośrodek Sportu 
w Szczyrku. 

Wzajemne wspieranie swoich 
dzieci i własnych starań  
o ich los skupia członków 
działającego od kilku lat  
w Czechowicach-Dziedzicach 
Stowarzyszenia Rodziców i Osób 
Niepełnosprawnych „Wsparcie”. 

To zadanie starają się rea-
lizować na różne sposoby, bo 
różnorodne są potrzeby. Nie-
zbędne są wymiana informacji, 
pomoc prawna i psychologicz-
na. Systematycznie organizo-
wane są turnusy rehabilitacyj-
ne nad morzem, liczne wyjaz-
dy: w góry, nad Jezioro Żywie-
ckie, do Lichenia. Podopieczni 
uczestniczą w paraolimpiadach 
i zajęciach rehabilitacyjnych, 
takich jak hipoterapia, terapia 
zajęciowa plastyczno-technicz-
na, warsztaty i instruktaż w za-
kresie rehabilitacji ruchowej, 
zajęcia na basenie. 

Niezwykle istotne są też 
wszelkie formy integracji ze śro-
dowiskiem. – Dzięki życzliwości 
dyrektora Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Licealnych Bogda-
na Szarego możemy korzystać 
z gościny w szkole przy okazji 
różnych spotkań i imprez orga-
nizowanych dla naszych dzieci. 
Korzystamy też z pomieszczeń 
w budynku dawnego internatu, 
gdzie mieści się nasza siedzi-
ba i odbywają się zajęcia świet-
licowe, przeznaczone głównie 
dla tych, którzy nie chodzą już 
do szkoły i nie mają możliwości 

uczestnictwa 
w warsztatach 
terapii zaję-
ciowej – mówi 
prezes stowa-
rzyszenia Cze-
sław Matlak. 

Obecnie w 
siedzibie przy 
ulicy Traugutta 
w poniedziałki od 16.00 organi-
zowane są systematycznie zajęcia 
rehabilitacyjne i integracyjne. Nad 
ich uczestnikami czuwają Bożena 
Brzóska i Anna Stawowczyk.

Regularnie obchodzone 
są Dzień Dziecka, świąteczne 
spotkania ze św. Mikołajem i 
wielkanocne. Nie do przece-
nienia jest też pomoc wolonta-
riuszy – pedagogów i uczniów 
ZSTiL – ofiarnie angażujących 
się w przygotowanie tych im-
prez i ich poprowadzenie.

– Jesteśmy wdzięczni, że 
możemy przy organizacji tych 
imprez liczyć na pomoc ze 
strony władz samorządowych, 
instytucji i osób prywatnych. 
Dla wielu naszych członków ja-
kikolwiek wyjazd z opiekunem 
jest zbyt kosztowny i bez po-
mocy nie byłby możliwy – pod-
kreśla prezes Matlak.

Rodzina z osobą niepełno-
sprawną potrzebuje różnorod-
nych form pomocy. Stąd zaan-
gażowanie przedstawicieli sto-
warzyszenia włączających się 
w przygotowanie podjętego 
w powiecie bielskim projek-
tu usług asystenckich dla osób 
niepełnosprawnych. MB

Potrzebne „Wsparcie”

Samemu trudno…

Podczas terapii 
zajęciowej 

powstają prace 
plastyczne, 

a czasem 
własnoręcznie 

wykonane 
kanapki...
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We wtorek 12 lutego w wieku 
dziewięćdziesięciu lat w bielskim 
szpitalu zmarł ks. prałat  
Józef Sanak. Był jednym  
z najbardziej znanych  
i szanowanych kapłanów  
naszej diecezji. Na ten szacunek 
pracował przez całe długie 
życie, przez dziewięć długich 
dziesięcioleci. 

Angażował się w wiele do-
brych, Bożych przedsięwzięć, 
stawał zawsze po stronie sła-
bych i ubogich. Całym swym 
życiem ofiarnie służył Bogu, 
Ojczyźnie i ludziom. Płacił za 
to więzieniem i szykanami... 
Dla wielu był i pozostanie wzo-
rem gorliwego kapłana oraz 
dobrego, prawego i skromne-
go człowieka.

Urodził się w Przeciszowie 
28 lipca 1917 r. Często pod-
kreślał, że przyszedł na świat 
przed komunistyczną rewolu-
cją, ale Bóg dał mu doczekać 
końca tego nieludzkiego ustro-
ju. Nigdy tym się nie chwa-
lił, ale miał też swój maleń-
ki udział w obaleniu tego sy-
stemu. 

Studia teologiczne kończył 
w czasie II wojny, gdy kon-
spiracyjne seminarium mieści-
ło się w krakowskim pałacu bi-
skupim. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk arcybiskupa Ada-
ma Stefana Sapiehy 6 kwietnia 
1941 r. w bazylice Ojców Fran-
ciszkanów. W swej pierwszej 
parafii w Jawiszowicach orga-
nizował pomoc dla więźniów z 
pobliskiego podobozu KL Aus-
chwitz. Działając w ramach od-
działu Armii Krajowej, dostar-
czał uwięzionym żywność i le-
karstwa. Unikając aresztowa-
nia, musiał opuścić Jawiszowi-
ce i po kilkumiesięcznym ukry-
waniu się w Wiedniu trafił do 
nowej parafii – św. Macieja w 
Andrychowie. 

Tam w 1950 r. zo-
stał aresztowany przez 
funkcjonariuszy Urzę-
du Bezpieczeństwa i 
skazany na 8 lat więzie-
nia za rzekome szpie-
gostwo i próbę obale-
nia ustroju. Jego zbrod-
nią była odmowa ujawnienia ta-
jemnicy spowiedzi jednego z 
żołnierzy podziemia. W więzie-
niach spędził 5 lat.

Dzięki amnestii w 1955 r. 
powrócił do andrychowskiej 
parafii. Pracował tam do 1961 r.  
Potem przez dziesięć lat peł-
nił obowiązki proboszcza para-
fii w Kozach. W 1971 r. został 
proboszczem parafii Opatrzno-
ści Bożej w Białej i równocześ-
nie dziekanem dekanatu bial-
skiego. 

Lata pracy w Kozach i Bia-
łej to czas gorliwego duszpa-
sterzowania, troski o potrzeby 
Kościoła i wspólnoty. To pło-
mienne kazania i wspaniałe ka-
techezy, a przy tym cicha, dys-
kretna pomoc potrzebującym. 
To także czas angażowania się 
w sprawy społeczne. Wielo-
krotnie podkreślał, że nie inte-
resowała go polityka, ale losy 
jego ojczyzny, którą bez waha-
nia nazywał naszą matką. 

Za jego czasów kościół w 
Białej stał się miejscem orga-
nizacji religijnych uroczysto-
ści patriotycznych. Od 1980 r. 
ks. Sanak stał się kapelanem 

podbeskidzkiej „So-
lidarności” – odpra-
wiał Msze dla strajku-
jących, uczestniczył w 
poświęceniu sztanda-
ru tego związku. To 
właśnie przy kościele 
w Białej po wprowa-

dzeniu stanu wojennego po-
wstał główny ośrodek pomo-
cy dla internowanych, uwię-
zionych i ich rodzin. Tam też 
co miesiąc ks. Sanak odprawiał 
Msze za Ojczyznę i tych, któ-
rzy dla niej cierpią. 

W 1992 r. przeszedł na 
emeryturę. Nadal mieszkał 
przy bialskim kościele, poma-
gając w pracy duszpasterskiej, 
pełniąc obowiązki kapelana 
kombatantów, „Solidarności” 
i Stowarzyszenia „Dom Pol-
ski”. Był niezawodnym uczest-
nikiem wszelkich uroczystości 
patriotycznych i państwowych. 
Do końca był aktywny. Jeszcze 
w listopadzie ub. roku wybrał 
się do Rzymu, by uczestniczyć 
w uroczystości nadania godno-
ści kardynalskiej jego ucznio-
wi z Andrychowa,  abp. Stani-
sławowi Ryłce. 31 stycznia te-
go roku wziął udział w uroczy-
stym spotkaniu Stowarzysze-
nia „Dom Polski”. Postawą oraz 
słowem do końca swych dni 
świadczył o cnocie wierności 
Bogu i Ojczyźnie, cnocie, któ-
rej poświęcił całe swe życie. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Śp. ks. prałat Józef Sanak (1917–2008)

Służył Bogu, Ojczyźnie  
i ludziom

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.

Zapraszamy
 ZA OFIARY KATYNIA
W niedzielę 2 MARCA o 10.30  
w kościele pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Bielsku-Białej (przy 
ul. Sobieskiego) będzie sprawowa-
na Eucharystia w intencji polskich 
oficerów i policjantów pomordo-
wanych w Katyniu, Charkowie i 
Miednoje. Do wspólnej modlitwy 
w 68. rocznicę wydanego na nich 
wyroku śmierci zaprasza bielska 
Rodzina Katyńska.

 WIELKOPOSTNE 
    DNI SKUPIENIA 
    DLA KATECHETÓW 
Tradycyjne spotkania formacyj-
ne katechetów naszej diecezji 
odbędą się w trzy kolejne so-
boty marca:
– 1 MARCA o 10.00 w kościele 
pw. NSPJ w Bielsku-Białej dla 
dekanatów Bielska-Białej, an-
drychowskiego, czechowickie-
go, jawiszowickiego, kęckiego, 
osieckiego, oświęcimskiego i 
wilamowickiego
– 8 MARCA o 10.00 w koście-
le pw. NMP Królowej Polski w 
Pogórzu dla dekanatów: cie-
szyńskiego, goleszowskiego, 
istebniańskiego, skoczowskie-
go, strumieńskiego i wiślań-
skiego
– 15 MARCA o 10.00 w konka-
tedrze pw. Narodzenia NMP w 
Żywcu dla dekanatów: jeleś-
niańskiego, łodygowickiego, 
milowskiego, radziechowskie-
go i żywieckiego. 

Ks. prał. Sanak 
w lutym 2006 r. 
otrzymał tytuł 
Zasłużony dla 
podbeskidzkiej 
„Solidarności”
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„Za miłość do bliźniego, ofiarną 
służbę i godną naśladowania 
– szlachetną postawę osób 
pracujących w hospicjum” 
– tak kapituła ogólnopolskiej 
Nagrody Imienia św. Kamila 
uzasadniła jej przyznanie Hospicjum 
im. św. Kamila z Bielska-Białej.

Ta nagroda nie mogła trafić 
w lepsze ręce. Wspólnota Hospi-
cjum św. Kamila w Bielsku-Białej 
powstała w 1992 r. i od tej pory 
opieką objęła ponad 2200 cho-
rych w ich domach, na terenie ca-
łego powiatu bielskiego. Swoją 
siedzibę hospicjum ma przy sal-
watoriańskiej parafii NMP Królo-
wej Polski, (księża Edward Lasek 
i Grzegorz Jabłonka są hospicyj-
nymi kapelanami). Dzięki pomo-
cy całej wspólnoty, na czele z sze-
fową lek. med. Anną Byrczek – 
inicjatorką hospicjum – powstały 
również hospicja domowe w Cie-
szynie i Żywcu.

Choć nigdy nie zabiegali o 
rozgłos, a służą chorym cicho i 
z właściwie pojętą pokorą, przez 
lata wypracowali sobie taką opi-
nię, że informacje o ich ofiarnej, 
całodobowej pomocy, rozchodzą 
się wśród ciężko chorych i ich ro-
dzin bardzo szybko. Bezintere-
sownie oddają swój czas, zdol-
ności i umiejętności, a nierzadko 
także środki materialne – koszty 
paliwa na dojazdy, bilety czy tele-
fony. Na szczęście nie brakuje też 
dobroczyńców, którzy zauważają, 
że w tym zakresie także wolon-
tariusze potrzebują wsparcia, by 
służyć innym.

Szlachetni i ofiarni
– Niedziela 10 lutego była dla 

hospicjum dniem szczególnym – 
podkreśla ks. Grzegorz Jabłon-
ka SDS. – W Muzeum Kolekcji im. 
Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbi-
gniewa Porczyńskich w Warsza-

wie odbyła się gala wrę-
czenia Nagrody Imienia 
św. Kamila – kryształo-
wych statuetek – przy-
znawana z okazji przypa-
dającego 11 lutego Świa-
towego Dnia Chorego. 
Nagroda św. Kamila, pa-
trona chorych i pracow-
ników służby zdrowia, 
została ustanowiona w 
2007 r. z inicjatywy zako-
nu kamilianów i Instytu-
tu Praw Pacjenta i Eduka-
cji Zdrowotnej. Główną 
ideą nagrody jest wyróż-
nienie osób oraz instytucji, któ-
re w sposób szczególny przyczy-
niły się do budowania kultury mi-
łosierdzia, akceptacji i solidarno-
ści z osobami cierpiącymi i ich 
rodzinami, były głosem wołają-
cym o pomoc dla tych, którzy sa-
mi nie są w stanie domagać 
się przestrzegania swych 
praw. W 2008 r. została 
przyznana w dziedzinie 
opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej.

Hospicjum św. Kamila 
w Bielsku-Białej otrzymało 
tegoroczną nagrodę w ka-
tegorii „instytucje, stowa-
rzyszenia i organizacje bę-
dące wzorcem opieki nad 
chorymi i ich rodzinami”. 
Jak uzasadniono, „za mi-
łość do bliźniego, ofiarną 
służbę i godną naśladowa-
nia – szlachetną postawę 

osób pracujących w ho-
spicjum”. Hospicjum re-
prezentowały lek. med. 
Anna Byrczek i wolon-
tariuszka Maria Pfanhau-
ser-Fedak. 

Każdy jest równie 
ważny

– To dla nas wielka 
niespodzianka! – uśmie-
cha się Anna Byrczek. – 
Cieszę się tym bardziej,  
że to nagroda dla całe-
go zespołu, dla każdej 

osoby, która przez lata naszego 
istnienia była w jakikolwiek spo-
sób związana z hospicjum. Pod-
kreślam – całego zespołu: wolon-
tariuszy medycznych i niemedycz-
nych, którzy odwiedzają chorych 
w domach, osób, które pracują 

w hospicyjnym magazynie, od-
bierają telefony; to nagro-
da dla członków Hospicyj-
nego Ruchu Modlitewne-
go, którzy przez całą do-

bę modlą się w intencjach 
hospicjum, członków Rodzi-
ny Hospicyjnej i wszystkich, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób nas wspierają, a któ-
rych nie widać na „pierw-
szym froncie”. Owszem jest 
potrzebna osoba, który po-
kieruje pracą takiego zespo-
łu, ale zaznaczam raz jesz-
cze: w hospicjum każdy 
jest równie ważny! Odbie-

rając nagrodę, myśleliśmy też o 
tych, którzy odeszli –  o naszych 
chorych  i naszych zmarłych wo-
lontariuszach.

Osobom zaangażowanym w 
działalność hospicjum bliskie są 
także problemy likwidowanego 
oddziału opieki paliatywnej w 
szpitalu wilkowickim, gdzie w ra-
zie konieczności opiekę znajdują 
także podopieczni hospicjum.

Światłem nadziei jest uchwa-
ła bielskich radnych o nieodpłat-
nym przekazaniu budynku na po-
trzeby hospicjum stacjonarnego. 
Powołane kilka lat temu Salwa-
toriańskie Stowarzyszenie Hospi-
cyjne gromadzi środki na ten cel. 
Budynek wymagać będzie grun-
townego remontu, a prace ada-
ptacyjne potrwać mogą około ro-
ku. Placówka zamierza podpisać 
także kontrakt z NFZ. Po wyko-
naniu niezbędnych prac, w tym 
miejscu prawdopodobnie będzie 
mógł funkcjonować także oddział 
opieki paliatywnej. 

URSZULA ROGÓLSKA

W MOJEJ OPINII
KS. EDWARD LASEK SDS, 
KAPELAN HOSPICJUM ŚW. KAMILA 
W BIELSKU-BIAŁEJ

– Ta szczególna 
nagroda, to dla 
nas jak wiatr w ża-
gle, wielkie bło-
gosławieństwo! 
To wyróżnienie 
dla całej naszej wspólnoty. 
Cieszymy się bardzo z nie-
go. To trochę tak jak z wystę-
pem na scenie – nie występu-
je się dla oklasków, ale kiedy 
one są, to na pewno dodają 
skrzydeł. Zobowiązaliśmy się 
do tego, żeby służyć chorym 
w domach nawet 25 godzin 
na dobę i tego nic nie zmieni. 
Nagroda jednak zobowiązuje 
nas, żeby jeszcze bardziej an-
gażować się w pomoc ciężko 
chorym, którzy po wyjściu ze 
szpitala czekają na nas – na 
kogoś, kto ulży w cierpieniu, 
pomoże je znieść, odwiedzi, 
porozmawia...

W hospicjum 
każdy jest 
równie ważny 
– na zdjęciu 
wolontariusze 
i kandydaci na 
nich. To oni są 
także adresatami 
Nagrody Imienia
św. Kamila

Poniżej: Nagroda, 
która w tym 
roku trafiła 
do Hospicjum 
św. Kamila
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mi nie są w stanie domagać 
się przestrzegania swych 

Hospicjum św. Kamila 
w Bielsku-Białej otrzymało 
tegoroczną nagrodę w ka-
tegorii „instytucje, stowa-
rzyszenia i organizacje bę-
dące wzorcem opieki nad 
chorymi i ich rodzinami”. 
Jak uzasadniono, „za mi-
łość do bliźniego, ofiarną 
służbę i godną naśladowa-
nia – szlachetną postawę 

w hospicyjnym magazynie, od-
bierają telefony; to nagro-
da dla członków Hospicyj-
nego Ruchu Modlitewne-
go, którzy przez całą do-

bę modlą się w intencjach 
hospicjum, członków Rodzi-
ny Hospicyjnej i wszystkich, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób nas wspierają, a któ-
rych nie widać na „pierw-
szym froncie”. Owszem jest 
potrzebna osoba, który po-
kieruje pracą takiego zespo-
łu, ale zaznaczam raz jesz-
cze: w hospicjum każdy 

Hospicjum św. Kamila 
w Bielsku-Białej otrzymało 
tegoroczną nagrodę w ka-
tegorii „instytucje, stowa-
rzyszenia i organizacje bę-
dące wzorcem opieki nad 
chorymi i ich rodzinami”. 

bierają telefony; to nagro-
da dla członków Hospicyj-
nego Ruchu Modlitewne-
go, którzy przez całą do-

bę modlą się w intencjach 
hospicjum, członków Rodzi-
ny Hospicyjnej i wszystkich, 
którzy w jakikolwiek spo-
sób nas wspierają, a któ-
rych nie widać na „pierw-
szym froncie”. Owszem jest 
potrzebna osoba, który po-
kieruje pracą takiego zespo-
łu, ale zaznaczam raz jesz-

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA
Wspólnota Hospicjum św. Kamila – parafia NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej

Kryształowe serca


