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BIELSKO-ŻYWIECKI
O świętość życia

M

redaktor wydania

amy za sobą kolejne
przeżycie Triduum Paschalnego. Dla wielu z nas
wielkopostne przygotowanie do tego wydarzenia
pogłębiło się dzięki niezwykłemu spotkaniu z Maryją
– Stolicą Mądrości, w niepowtarzalnym wizerunku Sedes
Sapientiae – ikony podarowanej przez Jana Pawła II
akademickim środowiskom
całego świata. O tym, jak
peregrynacja wpłynęła na
studentów, mówią oni sami i ich duszpasterze akademiccy.


ZA

TYDZIEŃ

 O tym,

CO ZMIENIŁO SIĘ W NA-

i
czy nauczyliśmy się właściwej oceny przeszłości
 Jak ZAGUBIENI MŁODZI LUDZIE
uczą się odnajdywania drogi do dobra
 W Panoramie parafii – ZAPRASZAMY DO MESZNEJ
SZYM PODEJŚCIU DO HISTORII

W trosce o dziecko
W tym roku w uroczystość
Zwiastowania NMP
– w poniedziałek 4 kwietnia
– obchodzić będziemy Dzień
Świętości Życia. Diecezjalne
obchody rozpoczną się w katedrze
pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej
o godz. 18.00.
W programie przewidziana jest konferencja o. Romana
Schulza, dominikanina, a po
niej – o godz. 18.30 – Eucharystia koncelebrowana pod
przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego. Podczas
Mszy świętej będzie także
wspólne złożenie oraz odnowienie przyrzeczeń duchowej
adopcji. Co roku wiele osób
kontynuuje bowiem to modlitewne zobowiązanie, nie brak
też nowych deklaracji podjęcia modlitwy w intencji ocalenia życia dzieci, które jeszcze
się nie narodziły.
– Postanowienie takiej
duchowej adopcji dziecka,

MAREK WÓJCIK

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Bo życie to skarb

którego życie jest zagrożone, może podjąć każdy, zarówno osoby świeckie, jak
i konsekrowane, bez względu na wiek. Chodzi o to, by
przez 9 miesięcy codziennie odmawiać jedną tajemnicę różańcową (Ojcze nasz, 10
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu)
oraz specjalną modlitwę w
intencji dziecka i jego rodziców – wyjaśnia Krystyna Jon-

kisz, diecezjalna instruktorka rodzin.
Troska o zachowanie każdego zagrożonego życia dziecka w naszej diecezji wyraża
się również za pomocą działalności Funduszu Obrony Życia, wspieranego przez wiernych ofiarami składanymi podczas Pasterki. Z tych środków
udzielana jest pomoc materialna matkom znajdującym się
w szczególnie trudnych sytuacjach, oczekującym na narodziny potomka lub opiekującym się małym dzieckiem. Na
przestrzeni roku z takiej pomocy korzysta blisko 200 rodzin i najczęściej jest to pomoc
trwająca dłużej, rzadziej – jednorazowa.
MB

Wpłaty można dokonywać na konto:
Kuria Diecezjalna, Bielsko-Biała,
ul. Żeromskiego 7, Fundusz Obrony
Życia, BPH PBK SA
Oddz. w Bielsku-Białej, 92 1060 0076
0000 3300 0002 2862.
W przypadku wpłat na adopcję miłości
– z dopiskiem: adopcja miłości.

DOŁĄCZ DO DZIEŁA „ADOPCJI MIŁOŚCI”
o inicjatywa diecezjalnego Funduszu
Obrony Życia, polegająca na systematycznym wspieraniu dziecka, pozostającego pod
opieką własnych rodziców. Pomoc ta dotyczy głównie dzieci z rodzin wielodzietnych i
pełnych, dbających o dobre ich wychowanie,
ale borykających się z trudnościami materialnymi. Wyboru takiej rodziny dokonuje Rada
Funduszu, a sami rodzice decydują, które dziecko będzie objęte adopcją. Pomoc adopcyjna to
300 zł, wypłacanych co miesiąc tak długo, jak
długo ofiarodawca zadeklarował swe wsparcie.
Ofiarodawca za pośrednictwem FOŻ może poznać imię i wiek dziecka, otrzymać zdjęcie, a
także listy od swego adoptowanego dziecka.
Ofiarodawca i obdarowany nie poznają się
osobiście. Ofiarodawcą może zostać każdy,
kto zadeklaruje, że przynajmniej
przez 6 miesięcy będzie wpłacał
Daj szansę
kwotę 300 zł lub jakąś jej część
każdemu
dziecku
– 50, 100 lub 200 zł.
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Biblia na szkle i w drewnie

W Gnieźnie – z Olą
DIECEZJALNA DYREKCJA
I SEKRETARIAT PAPIESKICH DZIEŁ MISYJNYCH.
Zapraszamy wszystkich współpracowników misji na pielgrzymkę do Kalisza, Lichenia, Gniezna i
Lednicy. Pielgrzymka odbędzie się
23 i 24 kwietnia br. W niedzielę
jej uczestnicy wezmą udział w sumie odpustowej, celebrowanej na
Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, podczas której Aleksandra Grzbiela z
parafii Chrystusa Króla w Bielsku-Białej Leszczynach otrzyma z rąk
Nuncjusza Apostolskiego krzyż
misyjny. Aleksandra Grzbiela,
po rocznej formacji w ramach

Diecezjalnego
Wolontariatu
Misyjnego im. bł. Jana Beyzyma w
Bielsku-Białej, a następnie rocznej
formacji w Instytucie Misyjnym
Laikatu w Warszawie, zostanie
posłana na misje do Gwatemali.
Koszt wyjazdu na pielgrzymkę:
80 zł. Termin zgłoszeń upływa
8 kwietnia. Zgłoszenia, łącznie
z wpłatą przyjmuje ks. Stanisław
Budziak, diecezjalny dyrektor
PDM. Kontakt: – tel. 814 59 59 w
każdy czwartek od 9.00 do12.00
oraz – tel. 81 90 615 (Diecezjalne
Biuro Misyjne w budynku kurii), w każdą środę od 15.00 do
16.00.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Z ratusza do Kalwarii

Biblijne obrazy i rzeźby na wystawie w bielskiej galerii

WISŁA, BIELSKO-BIAŁA.
Maria Gatnar-Guzy z Wisły
słynie ze swych obrazów na
szkle. Ostatnim jej dziełem
jest cykl składający się z blisko trzydziestu obrazów, poświęcony scenom biblijnym
od chwili stworzenia świata
po zmartwychwstanie Pana

Jezusa. Obrazy te są obecnie
prezentowane w Galerii Sztuki
Regionalnego Ośrodka Kultury
w Bielsku-Białej na wystawie
pt. „Od stworzenia do zmartwychwstania”. Znalazły się
tam też pasyjne rzeźby, wykonane przez Henryka Stanclika
z Bielska-Białej.

KALWARIA ZEBRZYDOWSKA.
Jubileuszu 10-lecia
doczekały się organizowane w
Kalwarii Zebrzydowskiej wielkopostne dni skupienia dla bielskich
radnych i pracowników samorządowych. Inicjatorem i organizatorem kalwaryjskich spotkań dla ludzi związanych z samorządem od
początku jest Henryk Juszczyk,
przez wiele lat przewodniczący
Rady Miejskiej, a obecnie wiceprezydent Bielska-Białej. Zgodnie

z utrwaloną od 7 lat tradycją, duchowym przewodnikiem samorządowców był o. Leon Knabit,
benedyktyn z Tyńca, który w tym
roku rekolekcyjne konferencje
poświęcił rozważaniom słów św.
Jana od Krzyża: „O zmierzchu życia sądzeni będziemy z miłości”.
Uczestnicy 2-dniowego spotkania
wzięli też udział w nabożeństwie
Drogi Krzyżowej i Eucharystii
sprawowanej przed obrazem MB
Kalwaryjskiej.

Dzieje bielskich sukienników
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BIELSKO-BIAŁA.
Liga
Licealna
oraz
Liceum
Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
zapraszają uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na Rajd Górski im. kpt.
Henryka Flamego „Bartka”
– bohaterskiego żołnierza Polski Niepodległej.
Patronat nad imprezą objął
prof. Wojciech Roszkowski,
poseł
do
Parlamentu
Europejskiego, a rolę rajdowych opiekunów pełnić
będą nauczyciele historii.
Rajd odbędzie się 2 i 3 maja.
Pierwszego dnia przewidziano przejście trasą: Bielsko-Biała–Brenna–Wisła, przez
miejsca największych walk

partyzanckich
oddziału „Bartka”, oraz nocleg w
Wiśle, a w niedzielę 3 maja o 9.15 w wiślańskim kościele pw. Wniebowzięcia
NMP uczestnicy rajdu wezmą udział we Mszy św.
za Ojczyznę i złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą „Bartka” i jego żołnierzy. Po Mszy natomiast rozlosowane zostaną rajdowe
nagrody, w tym wycieczka
do Brukseli. Organizatorzy
zapewniają nocleg. Do 25
kwietnia zgłoszenia przyjmują i udzielają informacji:
LO ZCBM ul. Broniewskiego
134, tel. 829 24 09 oraz
Liga Licealna: liga-licealna@o2.pl.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Śladami „Bartka”

17 marca w Książnicy Beskidzkiej dr Ewa Dąbrowska nie tylko promowała,
ale i podpisywała swą książkę.

BIELSKO-BIAŁA. Na rynku
księgarskim ukazała się książka
dr Ewy Dąbrowskiej pt. „Dzieje
cechów sukienników i postrzygaczy w Bielsku i Białej”. Jest to
dwudziesta pozycja w dotowanej przez Urząd Miejski serii wydawniczej „Biblioteka Bielska-Białej”. „Cechy sukienników od

samego powstania, cztery wieki temu, przez następne stulecia były dominującymi cechami
w obu sąsiadujących miastach i
zadecydowały o ich rozkwicie.
Sukiennicy swymi wysokiej jakości suknami rozsławili te miasta daleko poza region” – twierdzi autorka.
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Różańcowa Niedziela Palmowa w Kalnej

Dziecięca budowa

Kiedy po latach starań, w Boże Narodzenie 2000 r., mieszkańcy Kalnej wreszcie mogli wejść
do nowej świątyni na pierwszą
odprawianą tu Mszę Świętą wiedzieli, że nie byłoby to możliwe,
gdyby nie… ich dzieci.
„Jest nas tu około 700 wiernych. Takiej wspólnocie trudno udźwignąć ciężar budowy
kościoła – mówi ks. Kazimierz
Hanzlik, duszpasterz rektoratu
św. Antoniego w Kalnej. – Ale
od samego początku przy budowie były zaangażowane dzieci
– oczywiście modlitewnie! Codziennie odmawiały Różaniec
w tej intencji. W 2001 r. z Fatimy przywieźliśmy figurę Matki
Bożej. Wtedy nawiązaliśmy też
kontakt z Madzią Buczek, założycielką Podwórkowych Kół
Różańcowych Dzieci. Umówiliśmy się z dziećmi, że kto w

ARCHIWUM GN

Ponad 500 dzieci z diecezji
bielsko-żywieckiej, archidiecezji
katowickiej i z Zaolzia przybyło
w Niedzielę Palmową do Kalnej
na Regionalne Spotkanie
Podwórkowych Kół
Różańcowych Dzieci.

październiku nie opu- Do Kalnej
modlitwę, od razu prości ani jednego nabo- przyjechało
szę o pomoc dzieci”.
żeństwa, zostanie ofi- ponad 500 dzieci
Dzieci z kółek
cjalnie członkiem koła z Podwórkowych obecne są także na
Kółek
różańcowego”.
uroczystych nabożeńDziś w Kalnej istnie- Różańcowych
stwach fatimskich, orje osiem grup po siedganizowanych tu od
mioro–dwanaścioro dzieci. Każ- maja do października oraz w
de prowadzi zeszyt, w którym listopadzie. Przyjeżdża na nie
notuje, którą dziesiątkę rozwa- Magda Buczek – z relikwiażało w danym dniu i w jakiej in- mi błogosławionych Hiacyntencji. Raz w tygodniu grupy ty i Franciszka. Stąd pomysł,
dzieci spotkają się w domach. by regionalne spotkanie PKR
Wtedy w modlitwę włączają się przygotować 20 marca wławszyscy domownicy.
śnie tu. „Zmobilizowało ono
„To mocny fundament Ko- niemal całą Kalną. Zaangażościoła w Kalnej – ogromna siła wali się m.in. dorośli członwiary, która buduje całą wspól- kowie Rodziny Radia Maryja
notę – mówi ks. Kazimierz Han- – podkreśla ks. Hanzlik. – Na
zlik. – Kiedy ktoś prosi mnie o przyjęcie gości przygotowy-

Bielska Droga Krzyżowa

Dzień jedności

Mimo niepogody

W tym roku trasa prowadziła ulicami śródmieścia – od katedry pw. św. Mikołaja do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej. Pięciometrowy krzyż na
swych ramionach nieśli kapłani, siostry zakonne, młodzież,
służba liturgiczna, harcerze,
kombatanci oraz przedstawi-

ciele stowarzyszeń katolickich. Oprawę muzyczną
nabożeństwa zapewniła Miejska
Orkiestra Dęta. Nad bezpieczeństwem
czuwali funkcjonariusze
policji, żandarmerii i Straży Miejskiej.
„Dziękuję wam, że mimo niepogody odważyliście się wyjść na tę Krzyżową Drogę i w ten sposób daliście świadectwo
waszej wiary, a dźwięki
naszej wielkopostnej modlitwy przeniknęły przez
mury wielu domów i bę-

dą okazją do przemyśleń,
a może i nawróceń” –
powiedział biskup Tadeusz
Rakoczy. „Droga Krzyżowa
ulicami Bielska-Białej organizowana jest
od siedmiu lat. Pierwsza
prowadziła ulicami śródmieścia na terenie katedralnej
parafii św. Mikołaja. W kolejnych latach odbywała się
w różnych rejonach miasta
i w różnych świątyniach” –
przypomina ks. prał. Zbigniew Powada, główny organizator bielskich Dróg
Krzyżowych.
AK

Łączenie sił
W

ydział do spraw Ewangelizacji Kurii Bielsko-Żywieckiej zaprasza na Dzień
Jedności Ruchów Charyzmatycznych, który odbędzie się
9 kwietnia br. w katedrze pw.
św. Mikołaja w Bielsku-Białej.
Początek spotkania o godznie
10.00. W programie m.in.: uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Tadeusza
Rakoczego, prezentacja ruchów,
konferencja ks. Piotra Marka
„Łączenie sił wszystkich wspólnot dla ewangelizacji i wzrastania”, a ok. godz. 14.00 –
adoracja. Organizatorzy zapraszają kapelanów wspólnot
do koncelebry.
IM
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W piątkowy wieczór 18 marca
w Bielsku-Białej po raz ósmy
odprawione zostało uliczne
nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
Przez dwie godziny około półtora
tysiąca wiernych z biskupem
Tadeuszem Rakoczym i swymi
duszpasterzami, idąc w deszczu,
rozważało Mękę Pańską.

wano świątynię; gospodynie
upiekły 20 blaszek ciasta”.
Przyjechały dzieci z ponad
30 parafii oraz opiekun PKR redemptorysta o. Piotr Dettlaff.
Spotkanie rozpoczęła pieśń:
„Abyśmy byli jedno”, dzieci
wysłuchały konferencji Magdy
Buczek i odmówiły dziesiątkę Różańca. Następnie wzięły udział w Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem dziekana łodygowickiego ks. prałata Stanisława Jaska.
Homilię wygłosił ks. Kazimierz
Hanzlik. Zwrócił uwagę dzieci
na krzyż umieszczony w prezbiterium kościoła i na uśmiechającego się z niego Jezusa. Zaznaczył, że Krzyż winien
być radością każdego chrześcijanina: „Boimy się krzyża, ale
jest on potrzebny człowiekowi. Bóg nas przemienia przez
krzyż, przez niego stajemy się
uczniami Jezusa. Krzyż może
być dla nas radością, gdy Jezusowi oddamy swoje serce, ręce, nogi”– dodał.
Na zakończenie spotkania
odbył się konkurs palm. Nagrodę za najwyższą – dziesięciometrową – odebrały dzieci z Kalnej.
UR
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Peregrynacja ikony Matki

Sonda

KS. WIESŁAW GREŃ,
DA BIELSKO-BIAŁA
Pe re g r y n a c j a
ikony Sedes
Sapientiae w
środowiskach
akademickich
naszej
diecezji ma przyczynić się
do tego, abyśmy w całym naszym życiu dążyli
do harmonii z prawdziwą
Mądrością, która w doskonały sposób objawiła
się w Jezusie Chrystusie.
Bo – jak ujął to amerykański pisarz Emmerson
– „Mądrość jest zawsze
święta... Świętość jest zawsze mądra...”.

GOŚĆ NIEDZIELNY 3 kwietnia 2005

IRENA OLMA,
DA BIELSKO-BIAŁA
Jeszcze podczas powitania skupiałam
się bardziej na
sprawach organizacyjnych.
Dopiero w czwartek mogłam znaleźć czas na indywidualne spotkanie, modlitwę. Pierwsze wrażenie: zdjęcia nie oddają tego, jak piękna jest ikona.
Potem – uczucie wypełniającego serce pokoju i nadziei. I łzy w chwili pożegnania. I żal, że ta jedyna, niepowtarzalna chwila
spotkania już mija.

IV

SZYMON NAWROCKI,
DA BIELSKO-BIAŁA
W DA uczymy się, jak być
chrześcijana mi na co dzień.
Szukamy tu odpowiedzi na
pytania o Boga, o naszą
wiarę. Spotkanie z ikoną
Sedes Sapientiae było dla
mnie ważnym przeżyciem,
myślę, że takie znaczenie
miało dla całego naszego
środowiska: zmobilizowało i dało impuls do nowych
inicjatyw.

„Ojciec Święty, posyłając
ikonę Stolicy Mądrości
do środowisk akademickich,
wskazuje na konieczność
ścisłego połączenia dwóch
ważnych rzeczywistości:
nauki i wiary” – podkreślał
biskup Tadeusz Rakoczy,
zapraszając
na spotkanie
z peregrynującym
obrazem MB Sedes
Sapientiae.
tekst
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

W

racali do tej myśli
uczestnicy
adoracji ikony,
wędrującej od 16
do 19 marca przez miasta naszej diecezji.
Ten obraz – wykonana
techniką mozaiki ikona Maryi
i Jezusa – zgodnie z apelem
skierowanym przez Ojca Świętego do środowisk akademickich w 2000 r. pielgrzymuje
do wszystkich uniwersyteckich
miast świata – od grudnia odwiedza polskie ośrodki akademickie.
Po uroczystym powitaniu w
bielskiej katedrze – pisaliśmy o
tym wydarzeniu tydzień temu
– przed obrazem modlili się nie
tylko studenci i wykładowcy, ale
także liczni mieszkańcy miasta.
Na zakończenie studenci z DA
poprowadzili modlitwę różańco-

STANISŁAW MACHEJ

Na ścieżkac

SZUKAMY
ODPOWIEDZI...

wą zakończoną aktem zawierzenia polskich środowisk akademickich Matce Bożej.
W czwartek wieczorem ikona znalazła się w kościele pw.
św. Marii Magdaleny w Cieszynie. W imieniu akademickiej społeczności witała Maryję prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof.
dr hab. Halina Rusek. Na trasie
peregrynacji znalazła się też uniwersytecka kaplica ekumeniczna w Cieszynie – tu Eucharystię
sprawował ks. prof. Józef Budniak – oraz kaplica Instytytu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, gdzie Mszy
św. przewodniczył ks. prof. Tadeusz Borutka. W Żywcu na czele
witających w konkatedrze stanął
biskup Janusz Zimniak, a w trwającej nieprzerwanie do sobotniego popołudnia adoracji obrazu i nabożeństwach uczestniczyli, oprócz studentów i wykładowców, również liczni mieszkańcy miasta.
Podczas uroczystego pożegnania biskup Tadeusz Rakoczy
życzył, „aby to wydarzenie religijne przyniosło jak najobfitsze
owoce, by wpisało się w dziś i ju-

MB Sedes
Sapientiae wśród
cieszyńskich
studentów

tro w życie wszystkich szkół na
naszej ziemi”. Jak zaznaczył ks.
kan. Budniak, pragnieniem cieszyńskiego środowiska jest, by
jedną z pamiątek peregrynacji
stało się nadanie kaplicy uniwersyteckiej imienia MB Sedes Sapientiae.

Pełna mobilizacja
Z wielkim zapałem, zwłaszcza studenci związani z ośrodkami Duszpasterstwa Akademickiego w Bielsku-Białej i Cieszynie wraz ze swymi duszpasterzami: ks. Wiesławem Greniem i ks.
Grzegorzem Gruszeckim, zaangażowali się w przygotowania
do peregrynacji. Rozwieszali plakaty zapraszające do spotkania
z Matką Bożą i rozdawali ulotki.
„Bywało, że ludzie reagowali niechętnie, ale zdarzało się też, że
gimnazjaliści sami dołączali do
nas i pomagali rozdawać ulotki”
– wspomina Małgosia z Bielska.
Wiele osób spoza DA włączało
się do przygotowań.
„Staraliśmy się dotrzeć do
jak największej liczby studentów. Cieszyliśmy się, że tylu przyszło” – mówią studenci z cieszyńskiego DA. Tak było wszędzie: na peregrynującą
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Bożej – Sedes Sapientiae

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

ch Mądrości

ikonę czekały tłumy. Ze studentami modlili się uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele różnych środowisk. „To była dla
nas ogromna radość, że nie byliśmy sami, że na nasze zaproszenie odpowiedziało tyle osób” –
podkreśla ks. Greń, diecezjalny
duszpasterz akademicki.
Nagrodą za wszystkie starania było wzruszenie, z jakim stawali przed obliczem Maryi Sedes Sapientiae. „Plakaty nie oddawały w pełni piękna obrazu.
Najpiękniejsze chwile to te, kiedy można było podczas adoracji
spojrzeć w oczy Jezusowi i Matce Bożej” – zgodnie twierdzili studenci. Wzruszenie potęgowała świadomość, że dla większości jest to jedyna taka okazja,
bo przecież wkrótce obraz opuści Polskę.

Spotkanie z Maryją napełniło środowiska akademickie nowym zapałem. „Dziękujemy za
modlitwę i możliwość zaangażowania nas i za to, że poczuliśmy się wspólnotą – za poczucie
bliskości Maryi i wielką wiarę w
to, że wszystko się poukłada” –
pisali studenci w sms-ach do ks.

SZUKAMY
ODPOWIEDZI...
KS. GRZEGORZ GRUSZECKI,
DA CIESZYN
Peregr ynacja
ma swoją głęboką wymowę i jest znakiem potrzebnym człowiekowi. Staje się też wyrazem jedności, zarówno naszego lokalnego Kościoła, jak i jedności wszystkich środowisk akademickich
świata. Przypominały o
niej umieszczone na odwrocie ikony emblematy miast – symboliczne
podkreślenie, że wszędzie odkrywana jest zawsze jedna i ta sama
Mądrość...
AGNIESZKA SKOCZYLAS,
DA CIESZYN
Peregr ynacja
pomogła mi
skupić
się
nad wymową tego, że
Maryja jest
tronem Mądrości – tronem, na którym zasiada Jezus. To wymowa
całego Jej życia. Ona
nas uczy, prowadzi do
Jezusa. To był niesamowity czas, kiedy doświadczaliśmy, że przez
ręce Maryi dotyka nas
Boża Mądrość.
ŁUKASZ URBANEK,
DA CIESZYN
Mądrość, której powinniśmy
poszukiwać, dotyczy
przede
wszystkim tego, jak żyć, żeby dojść
do Boga. To nie wiedza
książkowa, ale świadomość, jakich dokonywać wyborów, by żyć
w świętości. Wielu jest
młodych ludzi, którzy szukają czegoś więcej...
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Nowy duch w DA

Grenia, dodaPożegnanie
ikony
jąc też słowa
w Żywcu
wdzięczności
za to, że duszpasterstwo akademickie zbliża
ich do Boga.
W bielskim DA we wtorki od
16.00 odbywa się wspólna modlitwa Liturgią Godzin i spotkania w
Herbaciarni DA, gdzie także z korepetycji udzielanych przez studentów mogą korzystać uczniowie szkoły podstawowej. Jest też
możliwość indywidualnej rozmowy z księdzem. W czwartki od
19.00 odbywają się spotkania
dyskusyjne poprzedzone adoracją Najświętszego Sakramentu.
W niedziele o 20.00 w katedrze
sprawowana jest Msza św. akademicka, zapoczątkowana przez
ks. Czesława Szweda. Studenci w
DA w Cieszynie spotykają się w
poniedziałki o 19.30 w kościele
pw. Świętego Krzyża lub na uniwersytecie. W ekumenicznej kaplicy na uczelni zawsze w sobotę
o 18.30 duszpasterz akademicki
sprawuje Eucharystię.
Ważne są akademickie rekolekcje, w Cieszynie wstępem do
nich jest przedstawienie teatralne z udziałem studentów. „W
tym roku było oparte na dialogu
dwóch bohaterów, którzy szuka-

ją swojej drogi do Boga. Ich wątpliwości, sformułowane w sposób oddający pytania, jakie zadajemy sobie samym, nawiązywały do tematu: »Wątpisz?«. Kolejne
teamty: »Poszukujesz?« i »Odnajdujesz« poprzedzały chwilę spotkania z Maryją. Tak doszliśmy
do odnalezienia Mądrości” – relacjonuje Magda z Cieszyna. Jak
podkreśla ks. Grzegorz Gruszecki, zawsze kulminacyjnym przeżyciem akademickich rekolekcji
jest sakrament pojednania. „Z reguły ta spowiedź jest spotkaniem
z człowiekiem, który bardzo głęboko zastanawia się nad swoim
życiem, a spowiedź traktuje jako szansę gruntownego nawrócenia” – mówi. Studentów z DA
łączą też wspólne wigilie, kolędowanie, wyjazdy pielgrzymkowe, czy tradycyjna już w Bielsku
akademicka Pasterka na Dębowcu. Razem przygotowują paczki
mikołajowe dla dzieci, śpiewają i
uczą się włoskiego.
„To wspaniałe, że można
przyjść do DA, spotkać się z jakimś gościem, porozmawiać, razem pomodlić się, spotkać na
Mszy św. Nieraz cały tydzień
przebiega w wielkim natłoku zajęć i dopiero ten jeden wieczór
jest zatrzymaniem. Tu możemy
skupić się na tym, co najważniejsze, naładować akumulatory” – mówi Agnieszka. „Tu można przyjść, spotkać ludzi, którzy umieją podzielić się świadectwem swojego spotkania z Bogiem. Łatwiej potem iść w świat.
DA daje nam odwagę” – dodaje Szymon.
„Nie zadowalajcie się życiem
przeciętnym, pozbawionym
wzniosłych ideałów, nastawionym tylko na osiągnięcie krótkotrwałych korzyści” – apelował
do środowiska akademickiego
Jan Paweł II. Peregrynacja ikony Sedes Sapientiae i codzienna
postawa studentów naszej diecezji dowodzą, że apel ten nie
pozostał bez odpowiedzi... 

Sonda
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Nowy Parafialny Klub Sportowy

Do grona działających na terenie
naszej diecezji Parafialnych
Klubów Sportowych dołączył
kolejny – PKS „Caniovia”
w Kaniowie. Pierwszym prezesem
został Artur Beniowski, zastępcą
– Ireneusz Krawiec,
a sekretarzem – Sławomir Lewczak.

resowani uprawianiem sportu
ledwie mieścili się w gościnnej
sali kaniowskiej szkoły, gdzie
dzięki życzliwości dyrekcji będą mogli korzystać ze szkolnej sali gimnastycznej. Otwarte na współpracę są też władze kaniowskiego LZS-u z prezesem Edwardem Jonkiszem
na czele.
Patronem młodych sportowców został ks. Jan Bosko, mający w gronie wychowanków wielu Świętych i Błogosławionych.
Modlitwa za jego wstawiennictwem towarzyszyć będzie codziennej pracy Klubu. Klubowymi barwami: błękitną, czerwoną i żółtą – młodzi sportowcy
podkreślają więź z patronującą
kaniowskiej parafii Maryją Niepokalaną.
Zajęcia rozpoczęli już
członkowie sekcji siatkarskiej,
trwają przygotowania do rozpoczęcia pracy sekcji tenisa
stołowego, łuczniczej, sportów zimowych. Klub proponować będzie też zajęcia rekreacyjne, turystykę, wspólne pielgrzymki.

Inicjatywa powołania Klubu należała do proboszcza kaniowskiej parafii Niepokalanego Serca NMP, wspieranego
przez grupę działaczy sportowych, m.in. Bogusława Bajerskiego. „Każda wylana kropla
potu owocuje: człowiek staje
się lepszy, silniejszy, kształtuje
swoją samodyscyplinę, umiejętność zdrowej rywalizacji i
współdziałania we wspólnocie” – tak ks. Jan Mamcarz,
proboszcz parafii i asystent
kościelny Klubu, przekonywał
młodzież i dzieci do zaangażowania się w działalność PKS
„Caniovia”. Słowa zachęty nie
były jednak konieczne: już na
pierwszym spotkaniu zainte-

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

„Caniovia” na start!

Nad sekcją siatkarską czuwać będzie Michał Waluś, zawodnik „Hejnału” Kęty. „Sam
zaczynałem grać w uczniowskim klubie sportowym, i cieszę się, gdy widzę tylu chętnych, z takim zapałem” – przyznaje.
Troska o dobrą formę fizyczną i duchową zintegrowała wielu młodych kaniowian i
ich opiekunów. Od wytrwało-

ści i sumien- Członkowie
ności na tre- PKS „Caniovia”
ningach będą ze swoim
zależeć przy- emblematem
szłe zwycięstwa – i te odnoszone na sportowych zawodach, i te osiągane w duchowej pracy nad sobą. Życzymy ich jak najwięcej
– pod niezawodną opieką Niepokalanej!
MB

Z Bielska do Lwowa

U rodaków na Ukrainie

VI

Koordynujący przygotowania transportów darów wiceprezes Stefan Zuber, wspierany przez skarbnika Cezarego Kozaka, zgromadził wokół
inicjatywy spore grono sprzymierzeńców: pomagają m.in.
uczniowie hałcnowskiego Gimnazjum nr 6 im. Orląt Lwowskich, członkowie parafialnego chóru „Jubileum” z Hałcnowa, parafianie ze Straconki,
Spółdzielnia „Pokój” z Bielska-Białej i firma „Charistia” z Kóz
oraz Szczepan Wojtasik.
Transporty docierają głównie do wiernych parafii, w któ-

rych pracują księża pochodzący z naszej diecezji, m.in. do
Żydaczowa, gdzie duszpaste-

rzują ks. Rafał Brzuchański i
ks. Grzegorz Odrzywołek, do
Stryja – do ks. dziekana Jana

STEFAN ZUBER
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Odwiedziny u rodaków na
Ukrainie to od lat tradycyjny
punkt w programie bielskiego
oddziału „Wspólnoty Polskiej”.

Pamiątkowa fotografia w seminarium – z ks. Jackiem Waligórą

Nikla i do ks. Piotra Smółki w
Przemyślanach. W Stryju dzięki wykorzystaniu dostarczonych z Bielska-Białej maszyn
do szycia, płótna i nici uruchomiona została parafialna
szwalnia, w której powstają alby i komeżki dla ministrantów
z całej archidiecezji lwowskiej.
„Tradycyjnie podczas naszych
wyjazdów staramy się docierać z pomocą do naszych przyjaciół opiekujących się grobami na Cmentarzu Orląt Lwowskich, a także do Seminarium
Duchownego we Lwowie Brzuchowicach, gdzie posługę ojca
duchowego pełni ks. Jacek Waligóra – rodak z bialskiej parafii Opatrzności Bożej” – mówi
Stefan Zuber.
KW
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W szkole im. ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Od lat szkoła podstawowa
w Brzuśniku w pierwszym dniu
wiosny obchodzi swoje święto.
Od ubiegłego roku nosi imię
ks. Jana Twardowskiego.
Dzień 21 marca stał się okazją,
by rozpocząć świętowanie
90. rocznicy urodzin ks. Jana,
które przypadają 1 czerwca.

Rankiem 21 marca dzieci ze
wszystkich klas szkoły podstawowej i przedszkolaki spotkały
się w sali gimnastycznej, gdzie
ich koledzy z klasy V i VI przygotowali program, przybliżający
postać patrona i jego poezje. Nie
zabrakło odwołań do znaczenia
Wielkiego Tygodnia – spotkanie
odbyło się bowiem w Wielki Poniedziałek.
Potem wszystkie dzieci przystąpiły do grupowej pracy w klasach. Każda klasa wylosowała jeden z wierszy Księdza i przygotowywała jego interpretację recytatorską oraz plastyczną. Dzieci bardzo się starały – wiedziały,
że fotografie prac trafią do rąk
ks. Jana. Wiersze prezentowały
na ponownym spotkaniu w sali
gimnastycznej.
To także część projektu
„Dziękujemy Ci Księże”, którego pomysłodawcą jest szkoła im.
ks. Jana z Łańcuta. Prace dzieci
ze szkół noszących imię księdza
zilustrują książkę, która będzie
prezentem dla Patrona na jego
90. urodziny. Ks. Jan urodził się 1
czerwca 1915 r.

Pierwszy dzień wiosny w
brzuśnickiej szkole nie jest zwyczajnym dniem nauki. Żadnemu z
uczniów nie przychodzi jednak do
głowy wiosenne wagarowanie…
Od sierpnia ubiegłego roku
szkoła nosi imię ks. Jana Twardowskiego. I nie jest to patron,
który jedynie z fotografii spogląda na uczniów. Dzieci i nauczyciele utrzymują z ks. Janem stały
kontakt. Chwalą się swoimi osiągnięciami, piszą o troskach – tak
jak życzył sobie on sam w liście
odczytanym dzieciom w czasie
nadawania szkole imienia, kiedy
cieszył się, że będzie przy nich
stale obecny.

URSZULA ROGÓLSKA

90. wiosna patrona

Brzuśnickie świętowanie nie
zakończyło się na pracy plastycznej i recytatorskiej. Był jeszcze
konkurs na życzenia dla Patrona
(były tak piękne, że wszystkie zostaną wysłane Księdzu) oraz konkurs przebierańców – postaci z
poezji Księdza. Zadaniem dzieci było odgadywanie, z jakiego
wiersza dana postać pochodzi.
– Święto szkoły jest tylko z
pozoru dniem wolnym od nauki. W naszej szkole, szkole im.
ks. Jana Twardowskiego, staje
się ono okazja do ponownego

Klasa V
przypomnienia dzieciom z wychowawczynią
Anną Polak
osoby Księdza
przygotowuje
oraz pięknego
plakat
świata najważdo wiersza
niejszych war„Podziękowanie”
tości, jakich
ks. Jana
pełna jest jeTwardowskiego
go twórczość
i jakie chcemy przekazać naszym uczniom
– mówi Cecylia Dudys, dyrektor
szkoły, obmyślając już plany na 1
czerwca…
URSZULA ROGÓLSKA

Zaplanuj 7 maja w Oświęcimiu!

Młodzi ze św. Teresą
duszpasterzują księża salezjanie.
Ich szczególnym charyzmatem
jest praca z młodzieżą, stad pomysł, by właśnie tutaj spotkała się
młodzież przy relikwiach.
Oto program spotkania: o
16.00 – powitanie na placu św.
Jacka, celebracja Eucharystii, Na-

Młodzież już czeka na peregrynację relikwii św. Teresy – współpatronki
Światowych Dni Młodzieży. W Niedzielę Palmową wniosła do katedry jej wizerunek

bożeństwo Dotknięcia Relikwii.
Ich pożegnanie zaplanowano na
godz. 20.45. O 21.15 na placu
św. Jacka odbędzie się koncert
młodzieżowy. Zakończenie około 22. 30.
Organizatorzy
proszą
wszystkich uczestników, by
byli ubrani w kolorze białym i
by każdy przywiózł kwiat róży.
Aby zorganizować miejsca parkingowe dla autokarów, proszą o wcześniejsze orientacyjne zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie lub pocztą elektroniczną: ks. Andrzej Gołębiowski SDB, tel.: 501661603, e-mail: pigeon@sdb.krakow.pl
lub ks. Grzegorz Klaja, tel.: 33/
8173366, e-mail: klaja@bielsko.opoka.org.pl.
UR
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Podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 r. Jan
Paweł II ogłosił św. Teresę ich
współpatronką. Postać i dzieło
życia Świętej jest bliskie wielu
młodym, także w naszej diecezji.
Oni już czekają na majową peregrynację. W Niedzielę Palmową
wnieśli jej wizerunek do bielskiej
katedry. Tu, wraz z biskupem Tadeuszem Rakoczym, modlili się

za jej wstawiennictwem. 7 maja spotkają się na tej modlitwie
ponownie – w Oświęcimiu. Tego
dnia odbędzie się tu towarzyszące peregrynacji relikwii spotkanie młodych z całej diecezji. Przygotowywane jest w parafii MB
Wspomożenia Wiernych, gdzie

URSZULA ROGÓLSKA

Młodzi diecezjanie żyją jeszcze
spotkaniem, które odbyło się w
Niedzielę Palmową w bielskiej
katedrze pw. św. Mikołaja, a
już trwają przygotowania do
wielkiego święta młodzieży,
które będzie towarzyszyć
peregrynacji relikwii św. Teresy
od Dzieciątka Jezus 7 maja br.
w Oświęcimiu.
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PANORAMA PARAFII
Parafia Miłosierdzia Bożego w Żywcu Moszczanicy

Na pątniczym szlaku

Początki osady sięgają XV w. Dwieście lat później założono tu folwark,
a na początku XX w. przebudowano go na okazały,
otoczony parkiem dwór.
W dzieje Moszczanicy na
trwałe wpisały się kilka
tygodni trwające zaciekłe walki, zakończone dopiero w kwietniu 1945 r.
– zaledwie na kilka dni
przed końcem II wojny
światowej.
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Wakacje
Marszałka

VIII

We wrześniu i październiku 1934 r., na
osiem miesięcy przed
śmiercią, wypoczywał w
Moszczanicy marszałek
Józef Piłsudski. Podobno
uwielbiał spacery po pałacowym parku i nawet
życzliwie znosił łagodny
górski wiatr, który w odmianie nizinnej był dlań
wprost nieznośny. Pobyt
Piłsudskiego nie był obojętny miejscowej ludności. Mieszkańcy Moszczanicy udali się nawet pewnego razu do Marszałka z prośbą o przyjęcie

tytułu honorowego obywatela wioski. Moszczanicki epizod Piłsudskiego
upamiętnia tablica wmurowana w ścianę pałacu,
dziś stanowiącego siedzibę Zespołu Szkół Rolniczych.

Pustelnik
– uciekinier
Moszczanica leży na
szlaku pątniczym, wiodącym z Żywca do sanktuarium Matki Bożej w
Rychwałdzie. Po drodze można tutaj spotkać kilka przydrożnych
kapliczek. Wśród nich
wyróżnia się kapliczka
św. Onufrego. Podobno
mieszkał w niej swego
czasu pustelnik, który
żywił się owocami leśnymi i tym, co przynieśli mu pobożni ludzie.
Pewnego dnia pustelnik
zniknął, jakby się zgubił
czy zapadł pod ziemię.
Po latach, przy okazji
odnawiania kapliczki
na jej strychu znaleziono spowity w łachmany szkielet. Skojarzono kości z zaginionym
pustelnikiem, który w
ten sposób znów się
odnalazł.

Własny
kościół
Poprzednikiem obecnej moszczanickiej świątyni była mała kapliczka św. Jana Chrzciciela.
Już na początku lat 70.
zaczęto regularnie odprawiać w niej nabożeństwa, zabiegając równocześnie o zezwolenie na
budowę kościoła. Wierni otrzymali je od ów-

BIELSKO-ŻYWIECKI

bielsko@goscniedzielny.pl

KS. KAN.
KAZIMIERZ GRELA
Pochodzi z Krakowa.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. w Krakowie.
W Żywcu Moszczanicy jest
proboszczem od 1993 r.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Dworem goszczącym
marszałka Piłsudskiego,
kapliczką dającą
schronienie pustelnikowi,
który się zgubił, a potem
odnalazł, znaną szkołą
rolniczą i jednym
z pierwszych kościołów
poświęconych Bożemu
Miłosierdziu słynie
Moszczanica – niegdyś
osobna miejscowość,
dziś dzielnica Żywca.

Jednym z pierwszych
kościołów poświęconych
Bożemu Miłosierdziu
słynie Moszczanica

czesnych władz dopiero w 1981 r. Kard. Franciszek Macharski zadecydował, że nowa parafia zostanie poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Nic dziwnego, skoro właśnie rozpoczynała się zbożna „kariera”
Siostry Faustyny i jej
„Dzienniczka”. W przylegającej do Moszczanicy Rędzinie rozbudowano kamienną kapliczkę
MB Różańcowej, która
dziś pełni rolę kościoła filialnego moszczanickiej parafii.
KS. JACEK M.
PĘDZIWIATR
Rzymskokatolicka parafia
Miłosierdzia Bożego
ul. Moszczanicka 58, 34-300
Żywiec tel. (0-33) 865-21-37
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Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor oddziału,
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
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ZDANIEM PROBOSZCZA

Budowę kościoła w Moszczanicy zainicjował ks. infułat Władysław Fidelus. Pierwszym proboszczem
był ks. kan. Marian Mozgowiec. Ostatnie 12 lat wypełniły nam prace związane z wyposażeniem kościoła i urządzeniem jego wnętrza. Czuwał nad
tym Piotr Kłosek, artysta ze Szczyrku. To on jest
autorem tryptyku z obrazami Jezusa Miłosiernego,
Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela oraz św. Faustyny
i św. Barbary, patronki górników, których kiedyś
w Moszczanicy było wielu, a także stacji Drogi
Krzyżowej. Prace budowlane i konserwacyjne dotyczą także naszej kaplicy dojazdowej w Rędzinie
– korzysta z niej blisko jedna trzecia wiernych.
W pracy duszpasterskiej pomagają mi ks. Marek
Wróbel i katechetka Anna Paneth. W parafii działają – służba liturgiczna, Dzieci Maryi, grupa młodzieżowa, Zespół Charytatywny i Rada Parafialna.
Organizujemy dni chorych, noworoczne spotkania integracyjne całej parafii, z łamaniem się opłatkiem, kolędowaniem i jasełkami. Pomagamy sobie
nawzajem także w działalności pozareligijnej: w naszej dzielnicy udało się w ostatnich latach zainstalować telefony, gazociąg, wodociąg, a obecnie przymierzamy się do budowy kanalizacji. Przy kościele
działa też parafialny internet. To wszystko udało się
osiągnąć dzięki pracowitości, ofiarności i zgodzie
tutejszych mieszkańców.

Zapraszamy na Msze św. niedzielne

 w kościele Miłosierdzia Bożego: 8.00, 11.00, 17.00
w kaplicy MB Różańcowej na Rędzinie: 9.30

