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W sobotę 2 sierpnia 
przed kopią obrazu 
MB Królowej Różańca 
Świętego z Pompejów 
na Kaplicówce 
w Skoczowie 
odbyło się pierwsze 
modlitewne czuwanie. 
To początek 
zaplanowanych na 54 
miesiące nabożeństw 
pompejańskich.

S ama nowenna trwa 54 dni i pole-
ga na codziennym odmawianiu 

Różańca. Symbolicznie przenosimy 
zasady nowenny na te czuwania, 
które będą się tu odbywały zawsze 
drugiego dnia miesiąca – przez 54 
miesiące. Chcemy w ten sposób zachę-
cić z jednej strony do modlitwy przed 
tym jedynym w naszej okolicy wize-
runkiem Matki Bożej Pompejańskiej, 
a zarazem do podejmowania indy-
widualnej modlitwy – nowenny 

pompejańskiej, nazywanej przez 
wielu nowenną nie do odparcia – tłu-
maczą organizatorzy czuwania i ani-
matorzy modlitwy pompejańskiej 
w naszej diecezji: Lidia Greń-Wajdzik 
oraz Tadeusz Kopeć. Podczas czuwa-
nia można było wysłuchać świadectw 
związanych z odmawianiem nowen-
ny pompejańskiej, a także zaopatrzyć 
się w ulotki informacyjne na temat 
nowenny.

W trakcie czuwania i adoracji 
Najświętszego Sakramentu – zgodnie 
ze wskazaniami dotyczącymi nowen-
ny – licznie zebrani w kaplicy wierni 
odmówili Różaniec, a następnie wzię-
li udział we Mszy św., którą w intencji 
beatyfikacji i kanonizacji sługi Boże-
go Jana Pawła II sprawował ks. prał. 
Alojzy Zuber. W modlitwie polecano 
też wszystkie intencje indywidualne, 
zapisane w księdze czuwań. mb

W Radziechowach na Matysce

Wiyrchowanie pośród chmur
Modlitwą i koncertem 3 sierpnia w Radzie-
chowach uczczona została pamięć ks. prał. 
Stanisława Gawlika, zmarłego cztery lata 
temu inicjatora budowy krzyża i Golgoty 
Beskidów na Matysce. 

T ego dnia najpierw Radziechowy odwie-
dzili goście z Wieliczki – rodzinnej pa-

rafii śp. ks. Gawlika. Modlili się nad grobem 
kapłana i podczas Mszy św. w radziechowskim 
kościele św. Marcina, a następnie wyszli na 
Matyskę, szlakiem stacji Golgoty Beskidów 
odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 
Wieczorem na szczycie koncelebrowanej Mszy 
św. przewodniczył proboszcz ks. kan. Ryszard 
Kubasiak, a modlitwę zgromadzonych kilkuset 
parafian i turystów wspierał swoim śpiewem 
Józef Skrzek, który tuż po Eucharystii wraz 
z „Grojcowianami” wystąpił w koncercie plene-
rowym zatytułowanym: „Wiyrchowanie”.

To był niezwykły koncert, nie tylko dla-
tego, że pieśni religijne w takim wykonaniu 
wspaniale brzmiały w tym miejscu. Niepewny 
burzowy czas sprawiał, że kilkakrotnie zry-
wał się porywisty wiatr. Wokół były ciężkie 
chmury i wydawało się, że za chwilę spadnie 
deszcz, po czym wszystko się uspokajało, na 
niebie pojawiały się tęcze i można było dalej 
słuchać… Józef Skrzek ujął wszystkich nie tyl-
ko pięknem muzyki, ale też sposobem bycia, 
bezpośredniością. W pamiątkowej księdze 
pielgrzymów obok intencji polecanych Bogu 
na Matysce wpisał podziękowania. Coraz 
bliższa zakończenia jest budowa rozpoczętej 
przez ks. prał. Gawlika Golgoty Beskidów. Za 
rok, z okazji 5. rocznicy jego śmierci, ma się 
ukazać wydana przez parafię św. Marcina 
księga wspomnień. Osoby, które chciałyby 
dołączyć do niej swoje wypowiedzi, proszone 
są o kontakt z parafią. tm
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U Królowej Różańca 

Pompejańskie czuwanie 
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Koncert pamięci na Matysce

Pierwsze z zaplanowanych na ponad 4 lata nabożeństw 
pompejańskich na Kaplicówce

krótko

Odpust na Górce
Szczyrk. Uroczystość 
odpustowa przypadająca 
w święto wniebowzięcia 
nmP 15 sierpnia będzie 
w tym roku także 
elementem duchowego 
przygotowania 
do zaplanowanej 
na 21 września koronacji 
obrazu matki bożej 
z sanktuarium 
na górce. Księża 
salezjanie zapraszają 
na msze św. odpustowe 
o 7.30, 9.30, 11.30 i 19.00.

Górale u Matki
Rychwałd. Czuwanie 
fatimskie 13 sierpnia 
o 18.00 będzie zarazem 
spotkaniem uczestników 
pielgrzymki Związku 
Podhalan – oddziału 
górali żywieckich. 
modlitwie pielgrzymów 
przewodniczyć będzie 
kapelan Związku 
– ks. prał. władysław 
Zązel z Kamesznicy.
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Żywiec. Trwają prace projekto-
we nad nowym mostem w Żywcu. 
Obecnie na terenie Żywca na rzece 
Sole znajdują się dwa mosty. Jeden 
wybudowany kilka lat temu; drugi 
pochodzi z lat 50. i jego stan tech-
niczny, według fachowców, jest zły. 
Właśnie na miejscu tej starej prze-
prawy mostowej wybudowany 

zostanie nowy most. Według 
szacunków inwestycja pochłonie 
kilkadziesiąt milionów złotych, a 
powinna być oddana do użytku za 
2–3 lata. Nowy most został zapro-
jektowany w miejscu istniejącego 
starego mostu na Sole. W projek-
cie przewidziano udostępnienie 
obustronnych bulwarów Soły do 

celów rekreacyjnych. Na odcinku 
od ronda u zbiegu alei Wolności i 
ulicy Brackiej, do skrzyżowania 
alei Piłsudskiego z ulicą Kopernika 
zaprojektowano nowy przebieg 
drogi wojewódzkiej nr 945. Pojazdy 
poruszające się drogą DW 945 z 
Bielska-Białej do Korbielowa, po 
pokonaniu II przeprawy mosto-
wej, zostaną skierowane na aleję 
Jana Pawła II. Droga ta w rejonie 
I przeprawy mostowej zostanie 
zmodernizowana i połączona 
poprzez projektowane skrzyżo-
wanie o ruchu okrężnym z ulicą 
Handlową. Dalej pojazdy jadące w 
kierunku Korbielowa poruszać się 
będą ulicami Witosa i Kopernika, 
aż do włączenia w istniejący prze-
bieg DW 945 na skrzyżowaniu 
ul. Kopernika z al. Piłsudskiego.    
 im

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

bielsko@goscniedzielny.pl

Nowy most na Sole

Tak będzie wyglądał nowy most na Sole w Żywcu

Wakacje z dłutem
Bielsko-Biała, Wilkowice, 
Żywiec. W Bielsku-Białej, 
Wilkowicach i Żywcu trwają 
zajęcia z linorytu, organizowa-
ne w ramach projektu „Techniki 
znane, ale zapomniane”. Projekt 
realizowany jest ze środków 
Narodowego Centrum Kultury. 
Celem projektu jest zachowa-
nie tradycji i przekazu ludowe-
go dziedzictwa kulturowego 
oraz tworzenie warsztatów do 

rozwijania aktywności twórczej. 
W pierwszym okresie projektu 
zajęcia dla nauczycieli, twórców 
i instruktorów domów i ośrod-
ków kultury prowadził w Bielsku- 
-Białej specjalista w dziedzinie 
drzeworytu: artysta plastyk prof. 
Michał Kliś. Obecnie warsztaty 
prowadzą w Żywcu absolwent-
ki kursu: Teresa Micherdzińska 
w Żywieckiej Szkole Folkloru 
(ul. Zamkowa 4) oraz Lilianna 

Pleńkowska w Klubie Papiernik. 
Zajęcia adresowane są do dzie-
ci (linoryt) oraz do młodzieży i 
dorosłych (drzeworyt wzdłużny 
i sztorcowy). Finałem projektu 
będzie wystawa otwarta 8 grudnia 
2008 w trzech miejscach: Bielsku-
-Białej, Wilkowicach i Żywcu. 
Koordynatorem całego projektu 
jest Zbigniew Micherdziński z 
Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej). ur

Akademia w terenie
Kęty. Przez trzy tygodnie lipca 
dzieci z Kęt i okolic mogły brać 
udział w zajęciach Wakacyjnej 
Akademii Przygód, zorganizowa-
nej przez tutejszy Dom Kultury. 
Akcja tradycyjnie rozpoczęła się 
od spotkania z policjantami i przy-
gotowanej przez nich pogadanki 
na temat bezpiecznego wypo-
czynku. W programie znalazły 
się konkursy i zabawy plastyczne, 
muzyczne i ruchowe oraz wyjaz-
dy. Dzieci spotkały się w UG z wice-
burmistrzem Błażejem Banasiem, 
a w remizie OSP Kęty z naczelni-
kiem Wiesławem Wacięgą. Z kolei 
w kościele Świętych Katarzyny 
i Małgorzaty oraz w klasztorze 
zmartw ychwstanek siostry 
przybliżyły dzieciom postać 
założycielki ich zgromadzenia 

bł. Matki Celiny Borzęckiej i 
sługi Bożej Jadwigi Borzęckiej. 
Wyzwaniem, zwłaszcza dla tych 
najmłodszych, była wyprawa pod 
krzyż na Hrobaczej Łące. Równie 
dzielnie grupa maszerowała 

ścieżkami Ojcowskiego Parku 
Narodowego. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się też 
wycieczka do Młodzieżowego 
Obserwatorium Astronomicznego 
w Niepołomicach. im
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Wizyta w remizie OSP Kęty

Policyjne święto

Żywiec. Funkcjonariusze policji 
spotkali się 1 sierpnia na uroczy-
stych obchodach Powiatowego 
Święta Policji. W kościele pw. 
Świętego Krzyża Mszę św. w ich 
intencji odprawił bp Tadeusz 
Rakoczy. W modlitwie za poli-
cjantów, ich rodziny oraz za 
pracowników cywilnych policji 
uczestniczyli też m.in. proboszcz 
żywieckiej konkatedry, ks. infułat 
Władysław Fidelus, oraz diecezjal-
ny duszpasterz policji, ks. dr Karol 
Mozor. – Bądźcie sojusznikami 
zwykłych ludzi, ich przyjaciółmi, 
a jeśli trzeba to także obrońcami – 
mówił biskup Rakoczy. W ramach 
święta wyróżniającym się funk-
cjonariuszom wręczone zostały 
awanse i nagrody, a w żywieckim 
ośrodku „Dębina” odbył się pokaz 
sprawności oddziałów specjalnych 
policji, a także komandosów, ratow-
ników GOPR i strażaków.  ak

Policjanci w żywieckim 
kościele Świętego Krzyża
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wyrazy podziękowania za udział w pogrzebie

śp. Eugeniusza Bieńka
długoletniego organisty parafii Milówka 

księdzu prałatowi proboszczowi Józefowi Nędzy, księdzu prałatowi 
Leszkowi Wojtasowi, księżom proboszczom i księżom pracującym 

w parafii dawniej i dziś, chórowi, orkiestrze oraz wszystkim 
uczestnikom pogrzebu za obecność i dar modlitwy – Bóg zapłać

składa rodzina

■ p o d z i ę K o W A n i e ■

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.

Prezydenci w Zameczku

Wokół św. Marcina

Ruszył Tydzień
Wisła. Po raz pierwszy od począt-
ku tej kadencji prezydent RP Lech 
Kaczyński odwiedził wiślański 
Zameczek. W piątek i sobotę – 1 
i 2 sierpnia – w prezydenckiej 
rezydencji na Zadnim Groniu 
prezydent Kaczyński rozmawiał z 
prezydentem Estonii – Toomasem 
Hendrikiem Ilvesem. Jak poin-
formowali podczas konferencji 

prasowej, przedmiotem rozmów 
była współpraca między Polską i 
Estonią. Wbrew wcześniejszym 
zapowiedziom nie doszło jednak 
do planowanego udziału obu 
prezydentów w inauguracji 45. 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej. 
Przyczyną rezygnacji z tego 
punktu programu były obfite 
opady deszczu. tm

ochaby. Podczas Mszy św. w nie-
dzielę 3 sierpnia biskup Tadeusz 
Rakoczy poświęcił gruntownie 
odnowioną świątynię parafial-
ną pw. św. Marcina. W ciągu 
minionych dziewięciu lat pod 
przewodnictwem proboszcza 
ks. kan. Antoniego Młoczka 
parafianie podjęli dzieło reno-
wacji szeregu zabytków, w tym 
umieszczonego w ołtarzu głów-
nym obrazu św. Marcina, a także 
pochodzących z zalanego wodami 
Jeziora Goczałkowickiego kościo-
ła w Zarzeczu ołtarzy bocznych: 
MB Szkaplerznej i św. Józefa. Jak 

z uznaniem podkreślił biskup 
Rakoczy, na długiej liście zreali-
zowanych prac znalazło się ponad 
pięćdziesiąt zadań. Ich wykonanie 
to owoc wielkiego zaangażowania 
wspólnoty, liczącej 1500 parafian. 
Dziekan ks. prał. Oskar Kuśka w 
imieniu kapłanów dekanatu stru-
mieńskiego dziękował ks. kan. 
Młoczkowi za to dzieło, a także 
– jako wicedziekanowi – za całą 
współpracę, kończącą się w związ-
ku z przejściem ks. kan. Młoczka 
do parafii MB Wspomożenia 
Wiernych w Czechowicach- 
-Dziedzicach. aśs

Żywiec–Wisła–Szczyrk. Po 
uroczystych korowodach z udzia-
łem gości 45. Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej na estradach ruszyła 
prezentacja polskich i zagranicz-
nych zespołów folklorystycznych. 
W inauguracji w Wiśle uczest-
niczyli przedstawiciele władz 
wojewódzkich, a także samorzą-
dowcy z gmin, w których odby-
wały się imprezy TKB. Podczas 
tej uroczystości przyznanymi 
przez Prezydenta RP Krzyżami 
Zasługi za wkład w zachowa-
nie tradycji kultury odznaczo-
ne zostały: Helena Pustówka 
i Małgorzata Kiereś. W czasie 

zorganizowanego dzień wcze-
śniej koncertu jubileuszowego z 
okazji 45-lecia TKB odznaczenia 
„Zasłużony dla Województwa 
Śląskiego” otrzymał zespół 
„Wisła”, a indywidualne odznaki: 
Zuzanna Bujok, Helena Skorupa, 
Izabela Pustówka, Jerzy Kufa, 
Henryk Cieślar i Henryk Itner. 
Jubileuszowy koncert poprze-
dziło otwarcie fotograficznej 
wystawy „Ludzie TKB”, przygoto-
wanej przez Małgorzatę Kiereś w 
Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Na 
wystawie zaprezentowano osoby 
związane z organizacją TKB w 
ciągu minionych 45 lat. mb

Od 2 sierpnia na estradach trwała prezentacja folkloru
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Niepewny los „Silesii”
Czechowice-dziedzice. Trwa 
stan niepewności pracowników 
kopalni „Silesia”, wywołany unie-
ważnieniem przetargu na sprze-
daż kopalni. Po trwającej blisko 
rok procedurze zarząd Kompanii 
Węglowej ze względów formalno- 
-prawnych zrezygnował z dalszych 
rozmów ze szkockim oferentem – 
Gibson Group International. Tę 
decyzję właściciel GGI Tom Gibson 
zaskarżył w sądzie, nadal wyra-
żając gotowość zakupu kopalni i 

przeprowadzenia inwestycji nie-
zbędnych dla dalszej eksploatacji 
złóż węgla. Kompania Węglowa, 
zgodnie z sugestiami wicepremie-
ra Waldemara Pawlaka, ma obec-
nie rozważać dwie możliwości: 
samodzielnego przeprowadzenia 
potrzebnych inwestycji albo sprze-
daży. Przedstawiciele KW wielo-
krotnie wcześniej wskazywali 
jednak na brak środków, jakich 
wymaga wprowadzenie nowocze-
snych rozwiązań w „Silesii”. tmPodczas spotkania z parafianami w Ochabach 
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Zapraszamy

Pielgrzymi u Matki
Częstochowa. Już jutro o 14.00 
Msza św. na zakończenie Pieszej 
Pielgrzymki Diecezji Bielsko-
Ży wieckiej na Jasną Górę. 
Wcześniej – powitanie wchodzą-
cych grup pieszych przez pielgrzy-
mów przybyłych samochodami 
i autokarami lub pociągiem.

Do św. Maksymiliana
oświęcim. W ramach diecezjal-
nych obchodów przypadającej 14 

sierpnia 67. rocznicy śmierci św. 
Maksymiliana i zarazem odpu-
stu ku jego czci o 9.00 w kościele 
św. Maksymiliana rozpocznie 
się nabożeństwo oraz procesja, 
a następnie o 10.30 przed Blokiem 
Śmierci w byłym nazistowskim 
obozie KL Auschwitz  sprawowa-
na będzie Msza św.

Wojsko u Maryi
Rychwałd. Święto Wniebow- 
zięcia NMP w sanktuarium Matki 
Bożej w Rychwałdzie tradycyjnie 

połączone będzie z obchodami 
przypadającego tego dnia Święta 
Wojska Polskiego. Uroczysta 
koncelebrowana Eucharystia 
o 11.00.

Salezjańskie rocznice
oświęcim. Z okazji 110. rocznicy 
przybycia salezjanów, 75. rocz-
nicy ustanowienia Salezjańskiej 
Inspektorii św. Jacka i wspomnie-
nia św. Jacka w sobotę i niedzielę 
16 i 17 sierpnia odbędą się uroczy-
ste obchody. W sobotę po Mszy św. 

o 18.00 na placu św. Jacka śpiewy 
i tańce średniowieczne, renesan-
sowe i barokowe wykona zespół 
muzyki dawnej i tańca histo-
rycznego „Capella Nicopolensis” 
z Mikołowa. W niedzielę o 9.00 
w nowym kościele rozpocznie się 
sesja historyczna „Salezjanie na 
Ziemi  Oświęcimskiej”, a w szkolnej 
świetlicy czynna będzie wystawa. 
Po Mszy świętej odpustowej spra-
wowanej pod przewodnictwem ks. 
inspektora Marka Chrzana SDB 
o godz. 11.30 – procesja euchary-
styczna ulicami miasta. •

W drogę z Zaolzia  
na Jasną Górę 
wyruszyli już  
po raz osiemnasty. 
Wprawdzie nie 
brakowało wśród 
nich osób, które 
pamiętały jeszcze 
tamtą pierwszą 
pielgrzymkę z 1991 r., 
jednak było to 
już zupełnie inne 
pielgrzymowanie.

D ziś o istnieniu granicy pań-
stwowej, przekraczanej przez 

pielgrzymów, przypominają tylko 
dokumenty, które pątnicy muszą 
mieć ze sobą. Choć nie ma już 
żadnych ograniczeń, starsi piel-
grzymi świetnie pamiętają czasy, 

gdy wędrówka do Częstochowy 
była dla nich jedynie marzeniem, 
a potem skomplikowaną i ryzy-
kowną politycznie wyprawą dla 
najodważniejszych. Teraz mogą iść 
swobodnie wszyscy, którym tyl-
ko zdrowie pozwala, a serce mówi 
o potrzebie spotkania z Maryją. 

– Nie tylko zmiany zewnętrzne 
sprawiają, że co roku nasze piel-
grzymowanie jest inne. Dzięki 
przewodnikom duchowym  i go-
ściom za każdym razem podejmu-
jemy inną refleksję – podkreślają 
inicjatorzy zaolziańskich pielgrzy-
mek  Jadwiga i Franciszek Franko-
wie z Czeskiego Cieszyna. 

Tym razem główny temat:  
„Z Maryją odkrywamy nasze czło-
wieczeństwo” zgłębiali wraz z o. Ja-
nem Mazurem SI oraz ks. Piotrem 
Oskwarkiem nie tylko podczas 
konferencji, ale również słuchając 
świadectw, m.in. siostry Karoliny 
– elżbietanki z Cieszyna. Nie do 

przecenienia były też spotkania 
pełnych życzliwości i serdeczności 
gospodarzy. Pielgrzymów odwie-
dzili ks. dr Jerzy Pawlik czy Henry-
ka i Jerzy Chmielewscy, określani 
mianem rodziców chrzestnych za-
olziańskiego pielgrzymowania.  

W drogę wyruszyło 114 osób 
– w wieku od dwóch i pół roku,  
bo tyle miała najmłodsza Emilka, 
do 76 lat, którymi mogła poszczy-
cić się Anna Gazur. Podstawowa 
grupa pielgrzymów podczas 
6-dniowej wędrówki pokonała 
162 kilometry. Aż 187 kilometrów 
przeszli maszerujący o jeden dzień 
dłużej pielgrzymi z Jabłonkowa. 
Równoległa rowerowa pielgrzym-
ka z Zaolzia liczyła 29 osób. Było też 
52 pielgrzymów, którzy na Jasną 
Górę dotarli autokarem.

– Wszyscy razem modliliśmy 
się podczas Mszy św. w kaplicy 
MB Jasnogórskiej. Ogromnym 
przeżyciem jest też zawsze Apel 

Jasnogórski i nocna adoracja 
w kaplicy – przyznają uczest-
nicy pielgrzymki. W pamięci 
uczestników wyprawy autoka-
rowej pozostają też tradycyjne, 
planowane zawsze na drugi dzień 
pobytu w Polsce, odwiedziny cie-
kawego miejsca. Tym razem było 
to zwiedzanie Kamienia Śląskiego 
i miejsc związanych ze św. Jackiem 
Odrowążem. 

Była też czwarta forma piel-
grzymowania, od początku bar-
dzo mocno akcentowana przez 
organizatorów pielgrzymek za-
olziańskich: grupa uczestnictwa 
duchowego. Deklaracje takiego 
pielgrzymowania złożyło w tym 
roku 120 osób, które nie mogły 
wyruszyć w drogę, ale swoją 
modlitwą wspierały idących. Ci 
z kolei na Jasnej Górze modlili 
się w intencji tych, którzy zostali 
w domach. mb

Pielgrzymi z Zaolzia u stóp Maryi W drodze do Matki
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Zaolziańskie wędrowanie do Matki

Być człowiekiem



VGość bielsko-żywiecki
G

o
ść N

iedzielN
y

10 sierpnia 2008

al
in

a 
Św

ie
ży

-S
o

be
l

Oaza w Rajczy

Święto Namiotów
Na pamiątkę wędrówki ludu 
izraelskiego z Egiptu do Ziemi 
Obiecanej obchodzone jest Święto 
Namiotów. Modlitewne spotka-
nie pod namiotami odbędzie się 
także w Rajczy.

– Nawiązując do tego izrael-
skiego święta, pragnę zaprosić 
wszystkich, którzy by chcieli prze-
żyć nieco odmienny czas Oazy Mo-
dlitwy – mówi ks. Grzegorz Strzą-
dała. – Oaza Modlitwy odbędzie 
się od 16 do 18 sierpnia w Rajczy. 
Rozpocznie się w sobotę o godz. 
15.00, zakończy w poniedziałek 
o godz. 12.00. Można przybyć już 
dzień wcześniej i dzień później 

wyjechać. Oczywiście, podobnie 
jak Izraelici, przenosimy się do 
namiotów. Stąd i koszty OM są 
mniejsze. Należy zaopatrzyć się 
w namiot, karimatę, śpiwór, oczy-
wiście Pismo Święte, mile widziane 
dary stołu (kiełbasa, ziemniaki na 
ognisko) czy wolne datki na wy-
żywienie. Chętni mogą zgłaszać 
się mailowo: nevel@bielsko.opoka.
org.pl bądź przez księgę gości na 
internetowej stronie www.xg.al-
leluja.pl. 

– Zapraszam szczególnie te 
osoby, które nie miały możliwo-
ści uczestniczyć w tegorocznych 
rekolekcjach formacyjnych – za-
chęca ks. Strządała. im

Z tą opinią zgadzali się zarówno 
ci, którzy zajrzeli tu tylko raz, 

przy okazji, jak również stali by-
walcy, którzy cenią sobie tę szansę 
na obcowanie z naprawdę wielką 
sztuką i przyjeżdżali co tydzień 
nawet z odległych miejscowości do 
kościoła pw. MB Bolesnej. 

– Wysoki poziom koncertów 
to oczywiście zasługa naszej kie-
rownik artystycznej Ewy Bąk. 
Serdecznie dziękujemy jej za za-
angażowanie, któremu zawdzię-
czamy obecność tylu znakomitych 
artystów – mówił proboszcz ks. 
kan. Franciszek Janczy podczas 
podsumowania tegorocznej edy-
cji. Były też słowa wdzięczności 
pod adresem sponsorów: władz 
samorządowych Brzeszcz i powia-
tu oświęcimskiego, a także zarzą-
dzających Kompanią Węglową, 
w skład której wchodzi obecnie 
brzeszczańska kopalnia. Swojego 
wsparcia udzielili też indywidual-
ni ofiarodawcy. W finałowym kon-
cercie zagrał Henryk Gwardak, 

muzyk pochodzący z Wrocławia, 
a od blisko 20 lat zamieszkujący 
na Wyspach Alandzkich, skąd 
wyrusza na koncerty również do 
Polski. – Dla mnie najważniejszy 
jest kontakt ze słuchaczem – i tutaj 
w Brzeszczach ten kontakt udało 
mi się nawiązać – mówił. – Cieszę 
się, że publiczność tak wspaniale 
przyjęła utwory, które zapro-
ponowałem. Muzyka organowa 
wymaga wrażliwości ale też do-
kładności i mogę potwierdzić, że 
obcowanie z nią jakoś pomaga 
w życiu codziennym. 

Gromkimi oklaskami publicz-
ność nagrodziła też drugiego wy-
konawcę: kontratenora Marcina 
Ciszewskiego z Gdańska, któremu 
akompaniowała na organach Ewa 
Bąk. Artysta – posługujący się 
bardzo rzadko dziś spotykanym 
męskim głosem o brzmieniu zbli-
żonym do kobiecego altu – zasko-
czył słuchaczy m.in wykonaniem 
pięknej pieśni w języku… kaszub-
skim. tm

IV Niedziele Organowe w Jawiszowicach-Brzeszczach

Z najwyższej półki
Jawiszowickie recitale odbyły się już po raz 
czternasty i dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń. Potwierdziły też tezę, że prawdziwa 
sztuka zawsze znajdzie zwolenników.

Organy poruszają wyobraźnię
Ewa Bąk, kierownik artystyczny niedziel 
organowych
organy to instrument niezwykle dostojny, niosący 
zawsze pewną dozę tajemniczości. Poruszają 
wyobraźnię i przenoszą słuchacza w inny świat, budzą 
zainteresowanie – co najlepiej potwierdza niemała 

liczba uczestników tych koncertów. oczywiście wiąże się to 
również ze wspaniałymi wykonawcami, których obecność 
stała się źródłem niezapomnianych przeżyć. oni pomogli 
słuchającym pięknych utworów kierować swe myśli i pragnienia 
ku temu, który jest Panem wszelkiego stworzenia i największym 
artystą…

W finałowym koncercie zaśpiewał kontratenor 
Marcin Ciszewski

88x84_oferta_medcentrum_spring081   1 2008-03-06   19:54:07
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Przychodził w lekkim powiewie

P odczas jednej z dwóch 
piel g r z y m e k  O j c a 
Świętego Jana Pawła 
II do Australii zrobio-

no mu zdjęcie z misiem koalą. 
Przypomniałem sobie ten obraz 
przed XXIII Światowymi Dniami 
Młodzieży, bo przedstawia on to, 
czego wielu z nas chciało doświad-
czyć w tym czasie w Australii – 
spotkania z Papieżem, radosnym 
Kościołem i... australijską przy-
rodą – uśmiecha się ks. Grzegorz 
Strządała, wikariusz z Rajczy.

na krańce świata
Ponad 50 osób z diecezji biel-

sko-żywieckiej wzięło udział 
w XXIII Światowych Dniach 
Młodzieży, które odbywały się 
w lipcu w Australii – najpierw, 
do 15 lipca, w diecezjach, a od 16 
do 20 lipca wraz z Ojcem Świę-
tym Benedyktem XVI w Sydney. 
Zasadnicza grupa młodych z róż-
nych miejscowości naszej diecezji 
wyruszyła z Bielska-Białej. Swo-
ich reprezentantów miały także 
Kęty i Andrychów.

Wyjeżdżali według zróżnico-
wanego programu. Dla licznych 
pielgrzymów podróż zaczęła się 
już wcześniej – odwiedzali miasta 
Dalekiego Wschodu, gdzie mieli 
lotnicze przesiadki, inni pozna-
wali prawdziwą Australię i Nową 
Zelandię. Także dla wielu podróż 
„na krańce” świata nie zakończyła 
się powrotem do Polski w niedzielę 

20 lipca – komu tylko pozwoliły 
możliwości czasowe i finansowe, 
ruszał poznawać piękno tej ziemi 
pod Krzyżem Południa. Na począt-
ku sierpnia większość wróciła do 
kraju. Teraz zaczął się dla nich czas 
dawania świadectwa i dzielenia się 
wszystkim, co dane im było prze-
żyć podczas spotkania młodego Ko-
ścioła z całego świata. Hasłem tych 
dni były bowiem słowa z Dziejów 
Apostolskich: „Duch Święty zstąpi 
na Was, otrzymacie Jego moc i bę-
dziecie moimi świadkami”.

otworzyli drzwi
Większość młodych z naszej 

diecezji, wraz z diecezjalnym 
duszpasterzem młodzieży ks. 
Józefem Oleszką, diecezjalny 
etap Światowych Dni Młodzieży 
przeżywała na południu Australii 
w Adelajdzie.

– Ks. Józef Oleszko powiedział 
nam, że Australia i Australijczycy 

będą się nam kojarzyć z obrazem, 
jaki zobaczymy właśnie podczas 
tych pierwszych dni. I tak jest. Do-
świadczyliśmy tam niezwykłej 
serdeczności i gościnności. Przyj-
mowali nas ludzie, którzy czasem 
mają słaby kontakt ze swoją para-
fią, a nawet deklarują się jako nie-
wierzący. Ale chcieli nas przyjąć, 
być z nami, włączyć na ten czas do 
swoich rodzin, pokazać nam to, 
co im najbliższe – mówi Monika 
Smółka z Bystrej.

Wspaniałym doświadczeniem 
były spotkania z młodymi Austra-
lijczykami z samej Adelajdy. – By-
liśmy razem, poznaliśmy naszych 

rówieśników, którzy wierzą tak, 
jak i my, mają, tak jak my, wiele 
problemów – mówią bielsko-ży-
wieccy pielgrzymi. – Mieszkają 
w trzech parafiach, a do tego roku 
rzadko się spotykali. Mówili nam, 
że to dla nich też wielki czas. Wło-
żyli mnóstwo zapału, energii i sił, 
by nas jak najlepiej przyjąć. Nasz 
przyjazd zmobilizował ich do 
tego, żeby zacząć działać wspól-
nie. Kiedy później spotykaliśmy 
się w Sydney, witaliśmy się jak 
starzy znajomi!

– Na zakończenie spotkania 
w Adelajdzie uczniowie katolic-
kich szkół przygotowali dla nas 
fascynujący koncert muzyki bar-
dzo zróżnicowanej gatunkowo – 
tak jak zróżnicowana jest cała 
Australia – mówi ks. Strządała. 
– Przeżywaliśmy też mocno mo-
ment zadumy nad krzyżem i bło-
gosławieństwo, którego udzielił 
nam miejscowy biskup.

Gościnna ziemia
Podczas pobytu w diecezjach 

był także czas na odwiedziny w au-
stralijskich rezerwatach przyro-
dy i parkach narodowych, a tym 
samym – na zdjęcia z misiami 
koala i kangurami! Do Sydney – 
to z Adelajdy niemal dwa tysiące 
kilometrów – nie lecieli samolotem, 

tekst
Urszula Rogólska

urogolska@goscniedzielny.pl

powrót ze Światowych dni młodzieży 
w Sydney. Chociaż ich drogi do 
i z Australii przebiegały różnymi 
szlakami, połączyło ich spotkanie 
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI 
w Sydney i serdeczna gościnność, z jaką 
przyjmowali ich wszędzie mieszkańcy 
Australii.

Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży z diecezji bielsko- 
-żywieckiej w kościele św. Ignacego w Melbourne

Spotkania z naturą Australii to też nieodłączny element 
pielgrzymowania na Światowych Dniach Młodzieży
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Przychodził w lekkim powiewie
Zjednoczeni na krańcach świata

Janka Haratyk z istebnej
– Przygotowując się do wyjazdu na drugi koniec 
świata, oczekiwałam nie tylko na odkrycie  
tajemnic dalekiego kontynentu, ale przede wszystkim 
tego, aby doświadczyć świadectwa przynależności  
do Kościoła młodych całego świata, poczuć jedność  

i aby nauczyć się od innych, zrozumieć i dalej żyć tak,  
jak tego ojciec w jedności z duchem Świętym od nas oczekuje.  
ważnym momentem dla mnie było czuwanie 19 lipca,  
kiedy to papież benedykt XVi mówił o osobie  
ducha Świętego. wtedy zrozumiałam, że jedność to nie suma 
grup, ale że tylko „poprzez życie w komunii, jedność może  
być trwała i prawdziwa, a ludzka tożsamość spełniona”.
Podczas spotkań bogatych w słowa Papieża usłyszałam,  
że życie nie polega na gromadzeniu, a tym bardziej  
na zdobywaniu sukcesów, które dla mnie wydawały  
się sensem życia. Przyjmując moc ducha Świętego,  
uczę się być otwartą na bożą miłość, uczę się bycia odmienioną 
wewnętrznie jako nowy człowiek, który powrócił z dalekiej 
wędrówki, i teraz już chcę, aby to czyniło mnie znakiem 
wielkości.

Estera Wyciślok z bestwiny
– moje przeżycia związane ze Śdm  
zaczęły się już w Polsce, kiedy dzień przed odlotem 
byłam u babci Cecylii, żeby się z nią pożegnać.  
od niej dostałam błogosławieństwo na drogę,  
które mnie bardzo wzruszyło. wiem, że moja babcia 

modliła się za mnie, za szczęśliwą podróż i pobyt w australii.
wróciłam do Polski, ale tęsknię za australią, za tą atmosferą 
radości, w której mogłam uczestniczyć. wydarzeniem, które 
najbardziej utkwiło mi w pamięci, było nocne czuwanie  
z ojcem Świętym. Szczególnym przeżyciem dla mnie była 
możliwość głębokiej modlitwy przy zapalonych świecach. 
Zachwyciła mnie panująca tam atmosfera, zwłaszcza  
późnym wieczorem, gdy młodzież z całego świata przyłączyła 
się do wspólnej zabawy. Zaskoczyła mnie życzliwość i otwartość 
wszystkich.

Ks. Grzegorz Strządała, wikariusz z rajczy
– Zachwyciła nas gościnność australijczyków.  
bo choć teoretycznie kondycja chrześcijaństwa 
w australii nie jest najlepsza, tą gościnnością  
otwierali drzwi Chrystusowi. w adelajdzie,  
a później w melbourne przyjmowali nas australijczycy, 

w samym Sydney – Polonia. na każdym kroku spotykaliśmy się 
z wielką serdecznością. na przykład w melbourne  
spotkaliśmy na ulicy polskie małżeństwo.  
Państwo ci nie mogli gościć pielgrzymów, bo w tych dniach 
jechali do Polski, ale zaproponowali nam zwiedzanie  
miasta ich samochodem. bezinteresownie!  
my mieliśmy się uczyć być świadkami, a to sami  
australijczycy dawali świadectwo. duch Święty  
przychodził w lekkim powiewie m.in. przez takie  
właśnie znaki.

ale jechali pociągiem i autobusem. 
Dzięki temu mogli poznać krajo-
brazy znane dotąd jedynie z fil-
mów czy zdjęć. Pięcioosobowa 
grupa z Kęt zwiedziła niemal całą 
Australię – Sydney, Wielką Rafę 
Koralową, Darwin na północy, 
Alice Springs i okolice słynnej 
skały Uluru, a także Melbourne 
i Brisbane. – Poznaliśmy piękno 
przyrody tego kontynentu, a potem 
doświadczyliśmy bogactwa Kościo-
ła – zwłaszcza tego, który podczas 
dotychczasowych dni młodzieży, 
w których braliśmy udział, nie był 
tak licznie obecny ze względu na 
odległość – Kościół azjatycki, po-
łudniowoafrykański i południowo-
amerykański – opowiada ks. Piotr 
Konieczny. – To niezapomniane 
wrażenia. Będziemy się nimi dzielić 
także z tymi, którzy zostali w Polsce. 
We wrześniu chcemy przygotować 
w Kętach wystawę zdjęć i spotkanie 
poświęcone ŚDM.

duch przenikał ten czas
Uczestnicy spotkania mówią 

śmiało – Duch Święty przenikał 
ten czas. Księża zwracają uwa-
gę na wigilijne czuwanie przed 
dniem Mszy św. z Ojcem Świętym 
na hipodromie Randwick 19 lipca 
wieczorem, kiedy to podczas ado-
racji Najświętszego Sakramentu 
kilkaset tysięcy młodych padło na 
kolana i modliło się w absolutnym 
milczeniu.

O sytuacjach, których czło-
wiek nie jest w stanie wyreżyse-
rować, opowiadają też pielgrzymi 
z Andrychowa i pielgrzymujący 
z nimi ks. prałat Stanisław Czer-
nik. – Kiedy stałem w kilku-
godzinnej kolejce kapłanów 
w biurze, które wydawało nam 
odpowiednie dokumenty umożli-
wiające sprawowanie Eucharystii 
z Ojcem Świętym, siłą rzeczy moja 
grupa odłączyła się ode mnie. Kie-
dy dokument miałem już w ręku, 
dotarło do mnie, że nie znam miej-
sca ani adresu parafii, w której za-
mieszkam wraz z grupą. A miejsc, 
które nas przyjmowały, było 
naprawdę mnóstwo. Nasze było 
w odległości ponadgodzinnej 
podróży pociągiem i jeszcze au-
tobusem. Ale spotkałem człowie-
ka, który zawiózł mnie dokładnie 
tam, gdzie powinienem być!

Zresztą sam udział w ŚDM 
blisko 4 tys. księży dla wielu jest 
też ważnym znakiem obecności 
Ducha Świętego. Zaskoczyli swo-
im udziałem nawet organizatorów 
– nie dla wszystkich wystarczyło 
specjalnie przygotowanych stuł, 
na których widniał symbol połu-
dniowej półkuli – gwiazdozbiór 
Krzyża Południa. To imię – Na-
sza Pani Krzyż Południa Wspo-
możenie Wiernych – nosi także 
Matka Boża patronka sydnejskiej 
katedry.

 •

Pielgrzymi z Bielska-Białej i ich przyjaciele w czasie pielgrzymki 
na hipodrom Randwick
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W drugie półwiecze wspólno-
ta parafialna wchodzi z no-

wym kościołem, który zostanie 
konsekrowany 23 sierpnia.

Mikuszowice Śląskie to uro-
kliwa, rekreacyjna dzielnica 
miasta, oparta o zielone Błonia 
i stoki Koziej Góry. Wiele osób 
buduje tu domy, co sprawia, że 
liczba parafian systematycznie 
rośnie. Teraz jest ich około 4,5 tys. 
Z parafialnego kościoła korzysta 
też wielu turystów i niedzielnych 
spacerowiczów.

Tymczasowy na... 41 lat
Dzielnica jest piękna, a urodą 

zachwyca też miejscowy kościół. 
Początki nie były jednak łatwe. 
W 1957 roku, po kilkuletnich sta-
raniach kapłanów i mieszkańców 
Mikuszowic Śląskich, będących 
wówczas odrębną miejscowością, 
władze zezwoliły na odprawianie 
niedzielnych Mszy św. Były one 
sprawowane w... świetlicy Gmin-
nej Rady Narodowej. Duszpaste-
rzem w tej tymczasowej kaplicy 
został salwatoriański kapłan ks. 
Ignacy Szołtysek. Obserwując 
pierwsze mikuszowickie Msze, 
można było się przekonać, jak 
bardzo potrzebny był tam ko-
ściół. W każdą niedzielę i świę-
to w świetlicowych Mszach św. 
uczestniczyło około półtora 
tysiąca wiernych! To zapewne 
pomogło ks. Szołtyskowi w jego 
staraniach o zezwolenie na bu-
dowę kościoła. W połowie 1957 r. 
władze pozwoliły na wzniesienie 
drewnianego kościoła-baraku. 

Został on wybudowany w ciągu 
zaledwie dwóch miesięcy!

Kościół został poświęcony 6 
października 1957 r. Rok później 
przy tym kościele została erygo-
wana parafia NMP Królowej Świa-
ta, której pierwszym proboszczem 
został ks. Ignacy Szołtysek SDS. 

Mikuszowicki kościół miał być 
świątynią tylko tymczasową, na 
kilka lat. Służył jednak wiernym 
ponad cztery dziesięciolecia. W la-
tach 80. wierni wraz z ówczesnym 
proboszczem, ks. Paschalisem 
Polickim SDS, rozpoczęli przy-
gotowania do budowy nowej, ob-
szerniejszej świątyni. Staraniom 
o zezwolenie na tę inwestycję towa-
rzyszyło opracowywanie planów 
nowego kościoła i gromadzenie 
materiałów budowlanych.

Realizacja planów budowy ko-
ścioła przypadła ks. Franciszkowi 
Koskowi SDS, proboszczowi w Mi-
kuszowicach w latach 1987–1998. 
W listopadzie 1988 r. rozpoczęły 
się wykopy pod fundamenty. 
Budowę zaplanowano tak, by jak 
najdłużej mógł stać stary kościół, 
w którym wciąż odprawiano Msze 
św. Zaczęto więc od urządzenia 
kaplicy w tzw. dolnym kościele. 
Została ona poświęcona w sierp-
niu 1998 r. Wówczas można było 
rozebrać starą świątynię i konty-
nuować budowę kościoła.

Dalsza realizacja tego dzieła 
przypadła ks. Marianowi Papier-
nikowi SDS, który był probosz-
czem w latach 1998–2004. W 1999 
r. wykonano fundamenty pod 
główną część świątyni, a w na-
stępnym wzniesiono ściany naw 
bocznych oraz dach, a na kościele 
postawiono 33-metrową stalową 
wieżę z ponad 7-metrowym krzy-
żem. Było to parafialne wotum 
Roku Jubileuszowego. W 2001 r. 
wykonano schody do świątyni, 
instalacje elektryczne oraz tyn-
ki wewnątrz kościoła, a także 
pokryto blachą miedzianą cały 
dach wraz z wieżą. W tak przygo-
towanej świątyni 13 września 2001 
r. odbyła się uroczystość wmuro-
wania kamienia węgielnego. Pod-
czas tej uroczystości bp Tadeusz 
Rakoczy nazwał mikuszowicką 
świątynię „kościołem spotkania 
się wieków XX i XXI oraz przej-
ścia z drugiego do trzeciego mi-
lenium chrześcijaństwa”.

Konsekracja  
na półwiecze

Od 2004 r. prace przy urzą-
dzaniu wnętrza prowadzi kolejny 
proboszcz, ks. Tadeusz Słonina 
SDS. To jemu przypadło zada-
nie przygotowania świątyni do 
konsekracji. Największe prace 
tego ostatniego okresu to m.in. 

położenie marmurowej posadz-
ki, malowanie kościoła, montaż 
witraży, powstanie kaplicy dla 
małych dzieci. Podczas prac ada-
ptacyjnych w dawnym dolnym 
kościele urządzona została nowa 
kaplica, sala spotkań oraz galeria 
wystawiennicza. Jedną jej część 
zajmuje ekspozycja poświęcona 
50-letniej historii świątyni i pa-
rafii. Znaleźć tam można nawet 
fragment posadzki oraz belkę 
stropową z podpisami budowni-
czych sprzed półwiecza. 

Artur Kasprzykowski

W mojej opinii
Ks. Tadeusz 
Słonina SDS, 
proboszcz:
Jubileusz 
półwiecza parafii 
zmobilizował 

nas wszystkich do podjęcia 
wysiłku, by tę uroczystość 
połączyć z konsekracją 
parafialnej świątyni. dzięki 
temu nowy kościół staje 
się materialnym wotum 
wspólnoty parafialnej na jej 
półwiecze i równocześnie 
pamiątką tego jubileuszu. 
Uroczystość konsekracji, 
która odbędzie się 
23 sierpnia, a także 
sprawowana następnego 
dnia odpustowa Suma  
z okazji 50-lecia parafii, 
będzie dziękczynieniem 
bogu za minione lata,  
za kolejne mikuszowickie 
świątynie i pracujących  
w nich duszpasterzy. będzie  
to także okazja do wyrażenia 
wdzięczności ludziom, 
którzy budowali ten 
kościół swoją pracą, ofiarą 
i modlitwą. trzeba bowiem 
podkreślić wielką ofiarność 
parafian, którzy – podobnie, 
jak pół wieku temu – chcieli 
mieć własny dom boży. tym 
razem murowany i piękny, 
wzniesiony na wieki,  
dla przyszłych pokoleń.
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Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa

Wspólnota parafii NMP Królowej Polski w Mikuszowicach Śląskich

W najpiękniejszej części Bielska-Białej
Salwatoriańska 
parafia Najświętszej 
Maryi Panny 
w Bielsku-Białej 
Mikuszowicach 
Śląskich, czyli 
popularnym 
Cygańskim Lesie, 
istnieje  
od pięćdziesięciu lat. 

Czekająca na konsekrację mikuszowicka świątynia jest równie 
piękna jak cała ta dzielnica Bielska-Białej


