
Potężna rzesza pielgrzymów z diecezji bielsko-ży-
wieckiej po raz czternasty dotarła na Jasną Górę. 

Tegoroczna pielgrzymka była jednak wyjątkowa – 
pierwsza po odejściu Ojca Świętego Jana Pawła II... 
„W poprzednich latach zawsze duchowo łączyliśmy 
się z Papieżem, wędrując do tronu Tej, której on 
zawierzył cały swój pontyfikat. W tym roku, paradok-
salnie, tę łączność czuliśmy jeszcze bardziej, wierząc, że 
nasz Ojciec Święty, Boży sługa, błogosławi nam z nie-
bieskiego okna” – mówi ks. kan. Józef Walusiak, główny 
przewodnik pielgrzymów z Podbeskidzia. Konferencje 

w trakcie sześciodniowych „reko-
lekcji w drodze” poświęcone były w 
dużej mierze papieskiemu naucza-
niu oraz tajemnicy Najświętszego 
Sakramentu w związku z Rokiem 
Eucharystii, ustanowionym także 
przez Jana Pawła II.  

Więcej o pielgrzymowaniu  
na str. IV–V

W DUCHOWEJ ŁĄCZNOŚCI Z OJCEM ŚWIĘTYM

Pątnicy  
z ks. kan.  
J. Walusiakiem  
w drodze  
na Jasną Górę 
prosili  
o orędownictwo 
sługę Bożego 
Jana Pawła II
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ZA TYDZIEŃ

  NOWY ROK w katechezie 
  O PODBESKIDZKIEJ „SOLIDARNOŚCI”      

– przed jubileuszem 25-lecia
  ZAPRASZAMY do parafii śś. Bart- 

łomieja i Łukasza w Zagórniku

ALINA 
ŚWIEŻY-SOBEL

redaktor wydania

W 63. rocznicę śmierci Edyty Stein

Święta buduje mosty
We wtorek 9 sierpnia pod pomnikiem ofiar  
KL Auschwitz-Birkenau modlitwie za wszystkich 
ludzi tu zamordowanych i o pokój na świecie 
przewodniczyli: arcybiskup Marian Gołębiewski  
z Wrocławia, biskup Janusz Zimniak, o. Albert Wach 
– prowincjał Karmelitów Bosych z Krakowa, a wzięli 
w niej udział uczestnicy dorocznych obchodów  
ku czci św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein.

Przybyli m.in. przedstawiciele Instytutów Edy-
ty Stein z Wrocławia i Poznania, a także oświęcim-
ska młodzież, która następnego dnia wyjeżdżała 
do Kolonii. Wyjazd tej 100-osobowej grupy spon-
sorowało Towarzystwo Edyty Stein w Niemczech.

Jak przypomniał na wstępie modlitwy ks. Man-
fred Deselaers z oświęcimskiego Centrum Dialogu 
i Modlitwy, karmelitanka św. Teresa Benedykta od 
Krzyża zginęła w Birkenau 9 sierpnia 1942 r., zamor-
dowana za swoje żydowskie pochodzenie. „Zginęła, 
wierząc w zbawczą siłę krzyża Chrystusa i ufając Bo-
gu Abrahama, Izaaka i Jakuba. To Święta, która bu-
duje mosty, między innymi do narodu niemieckiego, 
w którym wzrastała, z którym czuła się związana i 
dla którego modliła się do końca, a także do narodu 
żydowskiego, bo nie możemy pamiętać o niej, nie 
wspominając jednocześnie Szoah, strasznej tragedii 
narodu żydowskiego” – mówił ks. Deselaers, wska-
zując też na symboliczny most, który Edyta Stein 
swoim życiem zbudowała między Kolonią i Oświęci-

miem: „W Kolonii wstąpiła do Karmelu, a w Oświę-
cimiu – do nieba”.

Istnienie tego związku podkreślił też kard. 
Franciszek Macharski, który w przytoczonym frag-
mencie listu skierowanego do Towarzystwa Edyty 
Stein w Niemczech napisał: „Kolonia i Oświęcim 
są poprzez św. Edytę Stein, Teresę Benedyktę od 
Krzyża, Patronkę Europy, połączone duchowo w 
sposób szczególny. Jej życie i śmierć jest radykal-
nym wezwaniem…”.

Odpowiedzią była gorąca modlitwa, by tak-
że uczestnicy Dni Młodzieży w Kolonii, którym pa-
tronowała m.in. Edyta Stein, zostali budowni-
czymi cywilizacji miłości i pokoju na świecie.                                                                                            
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Tym Czytelnikom, któ-
rzy jeszcze mają szansę 

ostatnie dni sierpnia prze-
znaczyć na wypoczynek 
połączony z duchową od-
nową, proponujemy dwie 
wyprawy. Dalsza prowa-
dzi Szlakiem Męczenników 
Koszyckich – na podsta-
wie doświadczeń pielgrzy-
mów z Bystrej Śląskiej, 
którzy w 10. rocznicę ka-
nonizacji św. Melchiora 
Grodzieckiego wyruszyli na 
Słowację i Węgry. Bliższa – 
do Wilamowic, do świątyni 
przyozdobionej niepowta-
rzalnymi rzeźbami sakralny-
mi Kazimierza Danka.

Uczestnicy modlitwy pod pomnikiem ofiar  
KL Auschwitz-Birkenau
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Ze św. Wawrzyńcem

RAJCZA. Cieszący się ży-
wą tradycją wśród wiernych 
Żywiecczyzny odpust ku czci św. 
Wawrzyńca, diakona, współpa-
trona rajczańskiej parafii i świą-
tyni parafialnej, przypadający 10 
sierpnia, poprzedziła w tym ro-
ku wspominana 31 lipca 110. 
rocznica konsekracji kościoła. W 
dniu odpustu do świątyni, od 

1997 r. podniesionej do godno-
ści lokalnego sanktuarium ma-
ryjnego, pielgrzymowali liczni 
wierni z całej okolicy, a słowo 
Boże głosił ks. Marek Studenski 
z Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej. Jak podkreślał 
św. Wawrzyniec, choć żył w odle-
głym III wieku, jest świętym bli-
skim współczesnym chrześcija-
nom. „Pokazuje, że mężne zno-
szenie doświadczeń życiowych, 
chorób, zbliża nas do Chrystusa, 
a powodzenie i wygodne ży-
cie potrafi oderwać od Niego” 
– mówił. Najbliższą okazją do 
kolejnego pielgrzymowania do 
sanktuarium będzie zaplanowa-
ne na 7 września nabożeństwo 
fatimskie. „Wśród uczestników 
tego nabożeństwa znajdą się też 
pielgrzymi ze Związku Podhalan, 
którym towarzyszyć będzie ks. 
kan. Zązel. Oni też poprowa-
dzą nabożeństwo po góralsku” 
– zapowiada ks. kan. Franciszek 
Warzecha.

Rajczański wizerunek 
św. Wawrzyńca

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L

Za pracujących na roli
HAŁCNÓW. Przed obliczem 
MB Bolesnej w Hałcnowie trwa 
modlitwa. Przed wyruszeniem w 
drogę do Częstochowy modli-
li się tu 6 sierpnia uczestnicy 
XIV Pieszej Pielgrzymki Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, a tego same-
go dnia wieczorem – młodzież, 
która co miesiąc w innej para-
fii Bielska-Białej rozważa ważne 
homilie i wystąpienia Jana Pawła 
II. W najbliższy piątek o godz. 
18.00 rozpocznie się tradycyjne 
miesięczne czuwanie modlitew-
ne w intencji wszystkich pracują-
cych na roli. W programie Droga 
Krzyżowa, Różaniec, Msza św. i 
Apel Jasnogórski.
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Modlitwie młodzieży przewodniczył 
ks. Stanisław Lubaszka

Szydełkowe cudeńka
BESTWINA. Przygotowana w 
sali miejscowej biblioteki wysta-
wa „Szydełkowe cudeńka” była 
okazją do prezentacji prac Haliny 
Indyk z Oświęcimia, a 4 sierp-
nia – także do spotkania z au-
torką. Eksponaty bardzo podo-
bały się odwiedzającym wysta-
wę widzom, ale z jeszcze więk-
szym zainteresowaniem spotkało 
się spotkanie z panią Haliną, któ-
ra na co dzień pracuje jako na-
uczycielka, a także jako przewod-
nik po Muzeum w Oświęcimiu. 
„To spotkanie pozwoliło nie tyl-
ko bliżej poznać rodowód arty-
stycznych pasji autorki, ale tak-
że odkryć całe bogactwo jej za-
interesowań człowiekiem – pod-

kreśla Teresa Lewczak, dyrektor 
biblioteki. – Było nam tym bar-
dziej miło, że to zainteresowa-
nie człowiekiem podziela także 
mąż pani Haliny, laureat konkur-
su poetyckiego „O palmę wiel-
kanocną”.

Halina Indyk (z prawej) i Teresa 
Lewczak podczas otwarcia wystawy
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Tydzień z folklorem
OŚWIĘCIM, SZCZYRK, WI- 
SŁA, ŻYWIEC. Zakończył się 
42. Tydzień Kultury Beskidzkiej, 
największa folklorystyczna im-
preza w Polsce. Przez dziewięć 
dni na estradach Wisły, Szczyrku, 
Żywca, Oświęcimia oraz Makowa 
Podhalańskiego swe umiejętno-
ści zaprezentowało 109 zespo-
łów z całego świata. W ramach 
Tygodnia w Żywcu odbył się 36. 
Festiwal Folkloru Górali Polskich. 
Główną nagrodę zdobył zespół 
„Mszalniczanie” spod Nowego 
Sącza, a tuż za nim uplasował się 
Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa 
Szczotki „Wierchy” z Milówki. Z 
kolei w konkursie kapel, grup 
śpiewaczych, śpiewaków i instru-

mentalistów po najwyższe tro-
fea sięgnęli między innymi: gra-
jący na gajdach Jan Kaczmarzyk 
z Istebnej, ludowa śpiewaczka z 
Pewli Wielkiej, Julianna Adamek, 
kapela „Fickowo Pokusa” z Jeleśni, 
śpiewacza grupa „Koniaków”, 
Mieczysław Kamiński z Przy- 
borowa, Józefa Sordyl i Zofia 
Sordyl z Korbielowa oraz 
Monika Wałach z Jaworzynki i 
Zuzanna Bujok z Wisły. Z ko-
lei zespół „Grojcowianie” 
z Wieprza znalazł się wśród 
sześciu równorzędnych laure-
atów XVI Międzynarodowych 
Spotkań Folklorystycznych, tak-
że zorganizowanych w Żywcu w 
ramach TKB.

Ognisko u Kossaków
GÓRKI WIELKIE. W pierw-
szą sobotę sierpnia w Górkach 
Wielkich odbyło się tradycyjne 
spotkanie krewnych Zofii Kossak 
oraz miłośników jej twórczości. 
Ognisko u Kossaków, bo tak na-
zywane jest to spotkanie, orga-
nizowane jest zawsze w sobotę 
przed urodzinami pisarki (przy-
szła na świat 8 sierpnia 1890 ro-
ku). Spotkanie rozpoczęło się 
Mszą św. w intencji Zofii Kossak 
i zmarłych członków jej rodziny, 
odprawioną we franciszkańskim 

kościele pw. św. Jana Sarkandra. 
Eucharystii przewodniczył o. 
Zygmunt Moćko OFM, który 
w kazaniu przypomniał postać 
Zofii Kossak i jej twórczość. Po 
zakończeniu Mszy św. jej uczest-
nicy przeszli do pobliskiego par-
ku, w którym do dziś stoją ruiny 
domu pisarki. Tam złożyli kwia-
ty pod obeliskiem upamiętnia-
jącym fakt, że w Górkach przez 
wiele lat żyła i tworzyła Zofia 
Kossak. Dalsza część spotkania 
odbyła się już przy ognisku. 

W góreckim spotkaniu uczestniczyła córka Zofii Kossak, Anna Bougnon- 
-Rosset (pierwsza z lewej) 
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Temat ten szczególnie mocno 
rozważany był w Oświęcimiu 
w przypadające 9 sierpnia 
wspomnienie św. Teresy Benedykty 
od Krzyża – Edyty Stein.

Najpierw podjęła go młodzież 
z teatru „Na Stronie”, prezentują-
ca w oświęcimskim Centrum Dia-
logu i Modlitwy przedstawienie 
pod takim tytułem, a później, w 
kaplicy sióstr karmelitanek bo-
sych, wracali do niej wierni pod-
czas uroczystej Eucharystii kon-
celebrowanej przez arcybiskupa 
Mariana Gołębiewskiego, metro-
politę wrocławskiego, biskupa Ja-
nusza Zimniaka i ponad dwudzie-
stu kapłanów naszej diecezji oraz 
przybyłych spoza niej ojców kar-
melitów – z o. prowincjałem Al-
bertem Wachem na czele.

W homilii arcybiskup Gołę-
biewski przypomniał przykład dą-
żenia do Boga, jaki swoim życiem 
zostawiła nam Święta. „Szukała 
Boga w filozofii, aż wreszcie zna-
lazła Go w Duchu i prawdzie. Szu-
kała prawdy na drodze intelek-
tualnej i poprzez służ-
bę drugiemu człowieko-
wi – tak poznała praw-
dziwość religii chrześci-
jańskiej czerpiącej moc z 
krzyża Chrystusowego. I 
załamała się jej niewiara” 

– mówił Ksiądz Arcybiskup, cha-
rakteryzując drogę Edyty do na-
wrócenia. Chrzest, potem decy-
zja o wstąpieniu do Karmelu, a w 
końcu w sierpniu 1942 r. – śmierć 
w obozie Auschwitz-Birkenau – 
były kolejnymi etapami na dro-
dze do świętości Edyty Stein, któ-
rą Jan Paweł II w 1987 r. beatyfiko-
wał, w 1998 r. – kanonizował, a w 
1999 roku – ogłosił współpatron-
ką Europy. Jak zaznaczył abp Go-
łębiewski, losy tej wielkiej Świę-
tej naznaczone są paradoksami, 
tak charakterystycznymi dla wie-
ku XX: była zarazem Żydówką i 
katoliczką, była Niemką i zginę-
ła w Auschwitz, gdzie mordowa-
no głównie przedstawicieli innych 
narodów, a na ołtarze wyniósł ją 
Papież Polak – należący do naro-
du pogardzanego przez hitlerow-
ców. „I dlatego też dziś jest tak 
wspaniałą patronką pojednania, 
która czuwa nad rozwojem dia-
logu żydowsko-chrześcijańskiego 
czy dialogu polsko-niemieckiego” 
– dodał abp Gołębiewski.

Tę samą drogę Edyty Stein do 
świętości przedstawili na scenie 
młodzi aktorzy teatru „Na Stro-
nie”. „To bardzo piękne przedsta-
wienie i wymowne – plastycznie 
oddające nawet trudne abstrak-
cyjne pojęcia, związane z wyob-
rażeniem wewnętrznej przemia-
ny Edyty Stein” – podkreślali wi-
dzowie, wśród których był m.in. 
biskup Janusz Zimniak. „To przed-
stawienie, w angielskiej wersji ję-
zykowej, będzie zaprezentowa-
ne podczas Światowych Dni Mło-
dzieży, gdzie zostaliśmy zapro-
szeni do poprowadzenia jednej 

ze stacji tej modlitew-
nej wędrówki śladami 
Edyty Stein po Kolonii” 
– wyjaśnia ks. Manfred 
Deselaers, który wraz z 
oświęcimską młodzieżą 
wyruszył do Kolonii.  MB

Od Kolonii po Oświęcim

Droga do świętości
Golgota na Matysce

Zacząć od krzyża…

Pragnienie, by myśli wszyst-
kich parafian, a także przy-
szłych pokoleń wiernych 
radziechowskiej  paraf i i  i 
mieszkańców całej okolicy kiero-
wać ku Bogu przyświecało kilka 
lat temu ks. prał. Stanisławowi 
Gawlikowi, który zainicjował 
budowę widocznego ze znacznej 
odległości Krzyża Jubileuszowego 
na szczycie Matyski.

Tu na uroczystej Mszy św. w 
jego intencji w niedzielę 31 lip-
ca – w pierwszą rocznicę śmier-
ci – spotkali się uczestnicy modli-
tewnej procesji, którzy wcześniej 
zgromadzili się nad jego grobem 
na radziechowskim cmentarzu 
parafialnym. Jak powiedział ks. 
kan. Ryszard Kubasiak, ta modli-
twa w intencji ks. prał. Stanisława 
Gawlika trwa nieustająco i wciąż 
odprawiane są Msze święte, za-
mawiane przez bliskich, parafian 
i znajomych. „To wszystko świad-
czy o tym, jak bliski sercu był i jest 
śp. Ksiądz Prałat” – podkreślał 
ks. kan. Kubasiak, przypominając, 
że innym wyrazem tej więzi jest 
wniosek pedagogów, rodziców i 
uczniów Zespołu Szkół z Radzie-
chów, by ta placówka nosiła imię 
ks. prał. Gawlika.

Wyliczając niektóre tylko za-
sługi ks. prał. Gawlika ks. kan. Ku-
basiak dodał: „On mówi do nas 
pomnikami swej pracy: w kapli-
cach w Ostrem i Przybędzy, od-
nowionym kościele w Radziecho-
wach, w wyremontowanej pleba-
nii, pięknie urządzonym cmenta-
rzu. To wszystko zachwyca oko. 
Ziścił się też jego plan, żeby sta-

nął tu krzyż, 
żeby była bu-
dowana Gol-
gota”.

Przed Mszą 
św. na Matysce 
zabrzmiały też słowa ks. prał. 
Gawlika, z uznaniem mówiącego 
o ciężkiej pracy swoich parafian: 
„Między innymi to chciałem upa-
miętnić, wznosząc ten krzyż na 
Matysce – to poświęcenie się lu-
dzi. To wszystko, co w naszej pa-
rafii udało się w ciągu zaledwie 
30 lat zbudować, było możliwe 
dzięki wielkiej ofiarności. Chcia-
łem tę ofiarę ludzi związać z Krzy-
żem. Chcemy, aby to miejsce po-
zostało jako świadectwo wiary i 
wierności Chrystusowi i Kościo-
łowi świętemu ze strony parafian 
Radziechów”. 

Świadectwem pamięci o za-
służonym duszpasterzu jest też 
kontynuacja rozpoczętej przez 
niego budowy Golgoty na Ma-
tysce. „To dzieło podejmujemy i 
obok naszej modlitwy będzie to 
wyraz wdzięczności za wszyst-
ko, co zrobił dla tej parafii” – 
powiedział ks. kan. Ryszard Ku-
basiak.  TM

Oświęcimska 
młodzież 
przedstawiła 
drogę Edyty 
Stein do 
świętości

Najnowsza stacja Golgoty na Matysce

Wielu wiernych 
wzięło udział  
w modlitwie  

za śp. ks. prał.  
S. Gawlika
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Modlitwa w oświęcimskim Karmelu 
– u współsióstr św. Edyty Stein
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Bliżsi Maryi – bliżsi Chrystusowi

Z notatnika pielgrzyma...

Wśród osób, któ-
re nigdy nie spró-
bowały pieszego 
pielgrzymowania 

można zobaczyć wyraz zdziwie-
nia na twarzy: „Możecie przecież 
przyjechać samochodem, auto-
busem. Dlaczego idziecie pie-
chotą?” – pytają.

Ten najstarszy sposób piel-
grzymowania staje się coraz bar-
dziej popularny. Grupy Pieszej 
Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Ży-
wieckiej rozrastają się. W tym 
roku z hałcnowskiego sanktua-
rium wyruszyło ich aż osiem. Ko-
lejnych osiem – z Oświęcimia. W 
drogę do Czarnej Madonny, po-
dobnie jak w poprzednich latach, 
szły też grupy z Andrychowa, 
Cieszyna i Czechowic-Dziedzic. 
W składzie tej ostatniej – tak sa-
mo jak w ubiegłym roku – zna-
lazła się kilkudziesięcioosobowa 
grupa rowerzystów, która trasę 
z Czechowic-Dziedzic do Często-
chowy pokonała na rowerach. 

Dzień pielgrzyma

Wraz z rozpoczęciem dnia 
wszystkie grupy zbierają się 
na Eucharystii, stoją przy sto-

le Pańskim. Potem, 
już umocnieni, mogą 
ruszać w drogę…

Dzień pielgrzyma 
można byłoby nazwać 
„beztroskim”, bo jego 
myśli i kroki są skie-
rowane ku jednemu – 
ku sanktuarium Maryi 
na Jasnej Górze. Również uda-
jąc się na spoczynek, nie ma-
rzy o niczym innym. Tak na-
prawdę nic więcej się nie li-
czy, ani to, że nie masz już 
sił, że bolą cię nogi. Tylko jed-
na myśl jest najważniejsza: 
by ten trud złożyć u Jej stóp. 
Przed wszystkimi pielgrzyma-
mi kilka dni sporego trudu, a 
wszystko po to, by choć przez 
chwilę spojrzeć Matce w oczy. 
Trud opłacalny.

Co może znieść 
pielgrzym? 
Pielgrzym przetrwa w każ-

dych warunkach, w upalnym 
słońcu, w ulewnym deszczu. 
Jednak Opatrzność Boża czu-

wa nad pątnikami i 
nigdy nie daje wię-
cej trudów, niż moż-
na ich znieść. W tym 
roku pogoda pielgrzy-
mowanie ułatwiała – 
nie doskwierały upały, 
ale i deszcze nie były 
zbyt ulewne. Pielgrzy-

mi więc bez większych prze-
szkód mogli podążać na Jas-
ną Górę.

Każdy pielgrzym doskona-
le zna donośny głos porządko-
wego swojej grupy. „Ustawia-
my się, wyruszamy, bracie, sio-
stro – dołączamy, łatamy dziu-
ry. Porządkowym pielgrzymkę 
można by policzyć podwójnie: 
biegają to na początek, to na 
koniec grupy. Trudna to i mę-
cząca służba.

Właśnie „służba” to słowo 
kluczowe, które charaktery-
zuje grupy ludzi dbających o 
bezpieczeństwo i zdrowie piel-
grzyma. Są wspomniani już po-
rządkowi, ale i kwatermistrzo-
wie, którzy organizują pielgrzy-
mom noclegi, dbają, by wypo-

częli po ciężkim dniu. Służby 
medyczne to na pielgrzymce 
niezwykle zapracowani ludzie. 
Oni pomagają radzić sobie z 
niezliczonymi bąblami, maso-
wać obolałe mięśnie. Zawsze 
są gotowi służyć pomocą.

Bracie, siostro…

Każdy informator pielgrzy-
ma zaleca, by tak zwracać się 
do współpielgrzymujących. 
Ci, którzy byli na pielgrzymce 
wiedzą, że nie jest to sztuczna 
formuła, bo ludzie pielgrzymu-
jący do Matki Bożej – bracia i 
siostry w wierze – rzeczywi-
ście czują się sobie bardzo bli-
scy. Znam historię dwóch mło-
dych pielgrzymów, którzy za-
częli zwracać się „mamo” do 
podążającej z nimi kobiety.

Rodzina pielgrzymów jest 
liczna i różnorodna, są ma-
leńkie dzieci jak dwuletnia 
Faustynka i dojrzali pielgrzy-
mi jak 78-letnia pani Karolina. 
Są sprawni, choć zmęczeni, 
pielgrzymi, ale i pielgrzymu-

Pielgrzymi 
bielsko- 
-żywieccy 
przed 
dziękczynną  
Mszą świętą 
na Jasnej Górze

Każdy, kto chce pokłonić się 
Czarnej Madonnie,  
uklęknąć u Jej stóp 
na Jasnej Górze i prosić 
o potrzebne sobie 
łaski, może to zrobić 
kiedykolwiek w ciągu roku, 
ale sierpień to szczególny 
miesiąc, bo do tronu 
Królowej Polski 
zmierzają tysiące 
pątników – wielu 
na własnych nogach.

tekst 
PATRYCJA PAWEŁEK
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jący na wózkach inwalidzkich. 
Oczywiście większość piel-
grzymów to Polacy, ale moż-
na również usłyszeć język an-
gielski, a nawet albański. W 
tym roku wraz z grupą Sal-
wator (grupa 5) pielgrzymo-
wało kilkunastu młodych Al-
bańczyków. Przemierzyli dłu-
gą drogę, by móc iść wraz z 
pielgrzymką do Częstochowy. 
Za ich sprawą można było ła-
twiej poczuć, że Kościół to 
wspólnota wszystkich wierzą-
cych, nieważne z jakiej czę-
ści świata. 

Jeśli ktokolwiek miałby 
wątpliwości co do tego, czy 
ten Kościół żyje i jest aktyw-
ny, czy tętni życiem, powinien 
wyjść na trasę, którą prze-
chodzi pielgrzymka. Roztań-
czeni, rozmodleni, rozśpiewa-
ni pielgrzymi: idą uśmiechnię-
ci bez względu na pogodę 
z różańcem w ręku. Wystar-
czyło zajrzeć do Chrzanowa, 
gdy wchodziła tam pielgrzym-
ka. Spokojne miasteczko oży-
wiło się śpiewem wszystkich 
ośmiu grup, które czekając na 
wejście do centrum, dały kon-
cert. Widok tańczących i śpie-
wających nie mógł ujść oczom 
żadnego przechodnia. Podob-
nie było w Nieradzie w wie-
czór poprzedzający wejście 
pielgrzymki do Częstochowy: 
żywiołowy taniec i śpiew na 
cześć Pana.

Kilometry modlitwy

Godzinki, Różaniec, konfe-
rencje to stałe punkty programu 
dnia. Szereg intencji, jakie niosą 
ze sobą pielgrzymi do Często-
chowy, jest powierzanych Maryi 
już w drodze. 
Prośby o pokój 
i zdrowie w 
rodzinie, o po-
wodzenie na 
egzaminach, 
o rozeznanie 

drogi powołania, o dar potom-
stwa, wszystko co niosą w swo-
ich sercach – pielgrzymi zawie-
rzają Jej w Różańcu.

Konferencje, których moż-
na słuchać podczas pielgrzy-
mowania, poruszają szereg 
istotnych tematów dotyczą-
cych spraw wiary. W tym roku 
szczególnie były one skupio-
ne na Eucharystii. „Pragnie-
my, aby pątnicy, gdy wrócą do 
domu, byli apostołami Eucha-
rystii, jej częstego przyjmo-
wania i szacunku, czci wobec 
Eucharystii – mówi ks. kan. 
Józef Walusiak główny prze-
wodnik pielgrzymki. – Kapła-
ni dużo mówią na temat ad-
oracji Najświętszego Sakra-
mentu w kościele, o Komunii 
Świętej, o tym, jak ją przyj-
mować, o jej owocach i skut-
kach”.

Tradycyjnie grupa salwato-
riańska przyniosła do Często-
chowy „ margaretki”, czyli zo-
bowiązania pielgrzymów do 
modlitwy za kapłanów. Tego-
roczna liczba margaretek by-
ła rekordowa: u stóp Jasno-
górskiej Pani złożono ich po-
nad 500. 

Pielgrzymowanie nie koń-
czy się na Jasnej Górze, koniec 
drogi to nie koniec pielgrzy-
mowania, liczą się jego owoce. 
Witając pielgrzymów na Jasnej 
Górze, biskup Janusz Zimniak 
podczas Mszy świętej na wa-
łach jasnogórskich powiedział: 
„Wierzę, że trudy wydadzą w 
waszym życiu owoce, bo to, 
co trudne – rodzi owoc. Oby 
te owoce waszego, naszego 
życia religijnego były jak naj-
większe. Tymi owocami raduj-
cie się i żyjcie nimi jak najdłu-
żej. Niech one przyczynią się 
do tego, że staniemy się bliżsi 
Maryi, a przez Nią staniemy się 
bliżsi Chrystusowi”.

W diecezjalnym pielgrzy-
mowaniu uczestniczyło wie-
lu młodych ludzi, w tym wielu 
takich, którzy od kilku już lat 
nie wyobrażają sobie waka-
cji bez pielgrzymki. Ja szłam 
dopiero po raz piąty, ale my-
ślę, że dobrze rozumiem tych 
spośród moich starszych zna-
jomych, którzy specjalnie pla-
nują urlop, tak by nie stracić 
tej wspaniałej szansy, jaką da-
je nam wszystkim pielgrzymo-
wanie…  
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Bliżsi Maryi – bliżsi Chrystusowi

Z notatnika pielgrzyma...

PO RAZ CZTERNASTY 
 W XIV Pieszej Pielgrzymce 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej ucze- 
stniczyło 5200 osób – piel-
grzymujących w 19 grupach:  
8 z Bielska-Białej, 8 z Oświęcimia, 
1 z Cieszyna, 1 z Czechowic- 
-Dziedzic i 1 z Andrychowa. Nad 
pielgrzymami duchową opiekę 
sprawowało blisko 100 kapła-
nów, a także wielu diakonów 
i sióstr zakonnych. Wśród wi-
tających pielgrzymów na Jasnej 
Górze były też parafialne gru-
py pielgrzymek autokarowych 
oraz pielgrzymujący w mniej-
szych grupach pociągiem lub sa-
mochodami.
 Większość pielgrzymów wy-
ruszyła już w sobotę 6 sierpnia, 
a niektóre grupy, m.in. oświęcimska, 
 czechowicka – w niedzielę 7 sierp-
nia. Tradycyjnie zasadnicza grupa 
diecezjalnej pielgrzymki wyruszy-
ła z Hałcnowa, gdzie pielgrzymów 
pożegnał i udzielił im błogosła-
wieństwa biskup Janusz Zimniak, 
który też powitał wszystkich piel-
grzymów wchodzących na Jasną 
Górę i przewodniczył dziękczynnej 
Eucharystii kończącej czternaste 
diecezjalne pielgrzymowanie.



Pierwsza radość 
powitania.  

Przed nami 
spotkanie 
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Wakacje dla niepełnosprawnych

Warto być razem…
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Razem” 
działa w Chybiu od 1999 r.  
i zajmuje się organizacją imprez 
integracyjnych dla młodzieży  
i dzieci niepełnosprawnych 
fizycznie i umysłowo. 

W tym roku na turnus reha-
bilitacyjny, który odbywał się w 
Głuchołazach od 30 lipca do 15 
sierpnia, wyjechało 112 osób, w 
tym 53 młodzieży i dzieci nie-
pełnosprawnych oraz ich spraw-
ni opiekunowie – najczęściej stu-
denci kierunków pedagogicznych 
oraz pełnoletnia młodzież, którzy 
w ten sposób nabierają doświad-
czeń w pracy z dziećmi specjalnej 
troski. Duchową opiekę nad gru-
pą sprawuje ks. Grzegorz Lach, a 
wspierają go ks. Marcin Mędrzak 
i ks. Mirosław Szewieczek. Ten 

ostatni służy też znajo-
mością języka włoskie-
go, gdyż do polskiej eki-
py dołączyła grupa Wło-
chów – z czworgiem 
dzieci niepełnospraw-
nych. Włosi, którzy sami pono-
szą koszty uczestnictwa, przy-
jeżdżają na wakacyjne turnu-
sy do Polski już od 3 lat, ceniąc 
sobie atmosferę życzliwości i ot-
wartości ze strony przedstawi-

cieli stowarzyszenia „Ra-
zem”.

„Na tegorocznym 
turnusie są dzieci z róż-
nych powiatów Polski 
południowej, a koszty 

ich pobytu pokrywane są przez 
Powiatowe Centra Pomocy Ro-
dzinie oraz sponsorów – wyjaśnia 
Helena Bełtowska, prezes stowa-
rzyszenia „Razem”. – W tym ro-
ku wakacje w Głuchołazach naj-

mocniej wsparło Przedsiębior-
stwo Państwowe »Porty Lotnicze« 
z Warszawy. Jesteśmy wdzięczni, 
gdyż swoją pomocą umożliwiło 
organizację tego wyjazdu”.

Były zajęcia na basenie, jaz-
da konna, zwiedzanie jaskini w 
Czechach, a we Wrocławiu – 
„Panoramy Racławickiej”. „By-
ła też codzienna Msza święta 
– ważny punkt naszego wspól-
nego dnia, który staraliśmy się 
organizować w ten sposób, by 
pomagał także zamierzonej 
przez nas rehabilitacji społecz-
nej dzieci” – wyjaśnia prezes 
Bełtowska. 

Udany wyjazd obudził kolejne 
marzenia, w tym także te o piel-
grzymce osób niepełnospraw-
nych do Rzymu, do grobu Ja-
na Pawła II. A może uda się być 
razem także na co dzień i zor-
ganizować warsztaty terapii za- 
jęciowej…        

 

MB

W ubiegłym roku podczas 
pielgrzymki do Czeskiego 
Cieszyna, na uroczystości ku 
czci urodzonego w Cieszynie, a 
związanego z Grodźcem Śląskim 
św. Melchiora Grodzieckiego, 
poznaliśmy Marię Grzybek, 
która zachęciła, abyśmy urządzili 
parafialną pielgrzymkę szlakiem 
św. Melchiora i pozostałych 
Męczenników Koszyckich. 
Pod koniec czerwca, tuż przed 
10. rocznicą ich kanonizacji, 
wyruszyliśmy z Bystrej Śląskiej na 
4-dniową pielgrzymkę.

Najpierw nawiedziliśmy sank-
tuarium Matki Bożej w Lewoczy, 
gdzie 10 lat temu sprawował uro-
czystą Eucharystię Ojciec Święty 
Jan Paweł II. Naj-
ważniejszym ce-
lem pielgrzym-
ki były Koszyce 
– miejsce kano-
nizacji, a wcześ-
niej – 7 wrześ-
nia 1619 roku – 

męczeństwa i śmierci trzech ka-
płanów.  Księża Stefan Pongracz, 
Melchior Grodziecki i Marek Kriż 
byli zmuszani do przejścia na kal-
winizm, torturowani, a następnie 
bestialsko zamordowani i wrzu-
ceni do dołów kloacznych. W ko-
szyckim kościele Świętej Trójcy 
znajduje się obraz Męczenników, 
na którym Matka Boża wręcza 
im palmy męczeństwa, a napis 
w językach  słowackim, chorwa-
ckim, węgierskim i polskim wzy-
wa: „Abyśmy byli jedno”. 

Odwiedziliśmy również Bu-
dapeszt, stolicę Węgier, z kate-
drą św. Stefana. Stąd doliną Du-

naju udaliśmy się do Esztergo-
mu (Ostrzychom) – dawnej stoli-
cy królów, a obecnie siedziby pry-
masa Węgier. Pięknem zachwyca 
ogromna bazylika położona nad 
brzegiem Dunaju, gdzie znajduje 
się ołtarz poświęcony Męczenni-
kom. Św. Marek Kriż był kanoni-
kiem ostrzychomskim. W krypcie 
znajdują się też szczątki doczes-
ne kard. Józefa Mindszenty’ego, 
długoletniego więźnia systemu 
komunistycznego.

Kolejnym etapem była Nitra 
– pierwszy ośrodek chrześcijań-
stwa na Słowacji. Po odprawie-
niu Mszy św. w katedrze św. Em-

merana udaliśmy się do Trnawy, 
gdzie znajdują się relikwie św. 
Męczenników Koszyckich. Zwło-
ki męczenników były przenoszo-
ne z Koszyc do Hertnika, a na-
stępnie do Niżnej Sebastowej, aż 
wreszcie umieszczono je w koś-
ciele jezuickim, a później w kate-
drze w Trnawie. Ostatecznie re-
likwie złożono w ołtarzu Matki 
Bożej w kościele św. Anny, przy 
klasztorze sióstr urszulanek w Tr-
nawie. 

Szlak Męczenników Koszy-
ckich prowadzi przez pięk-
ne widokowo miejsca: Orawę, 
Wysokie Tatry – widziane od 
strony Popradu poprzez gó-
rzysty Spisz, aż do Niziny Nad-
dunajskiej. Pielgrzymka by-
ła okazją poznania początków 
chrześcijaństwa na ziemiach 
węgiersko-słowackich. Zachę-
cam do pielgrzymowania szla-
kiem Męczenników Koszyckich 
oraz uwielbienia piękna dzieła 
Bożego.

KS. JAN KARWATH SDS

Z pielgrzymami z Bystrej Śląskiej 

Szlakiem Męczenników Koszyckich

Wieczorny Apel 
Jasnogórski 
pielgrzymi 
odmówili  
na łodzi,  

na tle bazyliki  
w Esztergomie W
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Uśmiechy 
na twarzach 
przekonują, 
że dobrze być 
razem…
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W wilamowickiej świątyni

Rzeźby na Bożą chwałę
W czerwcu pisaliśmy o papieskim 
odznaczeniu „Pro Ecclesia et 
Pontifice”, którym uhonorowany 
został rzeźbiarz Kazimierz Danek 
z Wilamowic. Owocem jego 
pracy i talentu jest niespotykany 
i urzekający pięknem wystrój 
świątyni w Wilamowicach.

Ponad 20 lat minęło od pod-
jęcia pierwszych prac – nad wy-
konaniem stacji Drogi Krzyżo-
wej. Spodobały się i szybko za-
kończyły się dyskusje nad kierun-
kiem wystroju świątyni. Pan Ka-
zimierz rzeźbił dalej. Sporo cza-
su pochłonął potężny i niepo-
wtarzalny tryptyk ołtarza głów-
nego z centralną sceną Ostatniej 
Wieczerzy. Po tej ogromnej pracy 
w następnych latach powstawa-
ły ołtarze boczne, stalle z figura-
mi Świętych, sedilia. Najnowsze 
dzieła to figury św. Cecylii, kró-
la Dawida, aniołów – przewidzia-
ne jako wystrój organów, a w pla-
nach jest jeszcze figuralne wyob-
rażenie Trójcy Świętej – patronu-
jącej wilamowickiej świątyni.

Jak podkreślał proboszcz ks. 
prał. Michał Boguta: „Cieszy-
my się i zdumiewamy, podob-
nie jak wielu przybywających tu 
ludzi, że jeden człowiek, za po-
mocą wyłącznie rzeźbiarskiego 
dłuta i młota, w ciągu tysięcy 
godzin mozolnej pracy wykonał 
tak wspaniałe dzieło...”. „Zapi-

sałeś się złotymi zgło-
skami w historii naszej 
parafii, zapewne w kro-
nikach naszej miejsco-
wości będziesz zaliczo-
ny do najwybitniejszych 
synów tej ziemi” – za-
pewniał przedstawiciel 
wdzięcznych parafian.

Sam artysta jest czło-
wiekiem wielkiej skrom-
ności, a wyrazy uznania 
wprawiały go w zakłopotanie. 
A był przecież w ubiegłym roku 
także nominowany do Nagrody 
Starosty Bielskiego im. ks. Józe-
fa Londzina.

„To wszystko, co tu podziwia-
my, każdy szczegół postaci Świę-
tych, Ostatniej Wieczerzy, arty-
sta jako pierwszy zobaczył ocza-
mi duszy, oczami swego talentu i 
wyobraźni, a także oczami swej 
wiary. Bóg przez twoją osobę 
posłużył się do przyozdobienia 
tej świątyni. Twoje dzieło będzie 
tu trwało, troskliwie chronione 

przez pokolenia wila-
mowickich parafian” – 
podkreślał biskup Tade-
usz Rakoczy, wręczając 
papieski medal i dyplom 
w prezbiterium kościo-
ła, wypełnionym przez 
figury, które rzeźbił Ka-
zimierz Danek.

To on, patrząc głę-
biej i wrażliwiej niż inni, 
wydobywał z prostych 

kawałków drewna figury, które 
są natchnieniem do modlitwy, 
zachęcają myśli, by wznosiły się 
ku Bogu. 

Ojciec artysty pochodził 
z Wilamowic, matka urodziła 
się na Wileńszczyźnie, a po-
znali się w Krakowie. Z tym 
miastem związany jest mocno 
i sam pan Kazimierz, tu po-
znał liczne skarby sztuki sakral-
nej. Przygotowując się do pra-
cy nad ołtarzem głównym, ana-
lizował konstrukcję tryptyku w 
kościele Mariackim, i nie jest 

przypadkowy przydomek: „Wit 
Stwosz z Wilamowic”, który na-
dano mu później. Wiele dały 
mu wyprawy do pobliskich i od-
ległych świątyń. Dobrze zapa-
miętał Koszyce, Lewoczę, Pra-
gę czy Rzym. Najbardziej cie-
szyła go możliwość zobacze-
nia tylu wspaniałych dzieł sa-
kralnych, które wcześniej oglą-
dał w albumach sztuki. „Warto 
było to wszystko zobaczyć” – 
przyznaje.

Oglądającym jego rzeźby w wi-
lamowickim kościele nie lubi zbyt 
wiele tłumaczyć. Woli, by mówi-
ły same jego dzieła. A te są warte 
obejrzenia, zarówno ze względu 
na piękną artystyczną formę, jak 
i bogactwo treści, które wyrażają. 
Trudna i żmudna praca, wymaga-
jąca niezwykłej wytrwałości, obję-
ła przecież nie tylko samo wyko-
nanie rzeźb, ale cały długotrwały 
proces poszukiwań, studiów, lek-
tury i prób odpowiedzi na pytanie, 
jak najlepiej wyrazić formą to, co 
należy przecież do Bożych tajem-
nic, jak pokazać na przykład cier-
pienie Chrystusa. 

Jego rzeźb nie można spot-
kać w innych kościołach. Tylko 
w wilamowickiej świątyni są one 
artystycznym przewodnikiem po 
historii zbawienia, przywołują bi-
blijne sceny i bohaterów, postaci 
współczesnych Świętych. Warto 
je zobaczyć, nauczyć się zapisa-
nej w tych figurach sztuki patrze-
nia w głąb duszy…

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Po lewej:
Kazimierz 
Danek odbiera 
z rąk biskupa 
Rakoczego 
papieskie 
odznaczenie

Po prawej:
Jeden z ołtarzy 
bocznych 

W niedzielę 21 s ierpnia 
parafianie z bielskiej dzielnicy 
Mikuszowice Śląskie będą 
przeżywać odpust ku czci 
głównej patronki wspólnoty, 
Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Świata. 

W trakcie Sumy o godz. 
12.30 poświęcone zostaną wi-
traże, umieszczone zaledwie 
kilka dni temu w oknach nad 

głównym ołtarzem. Są one au-
torstwa artysty plastyka To-
masza Łączyńskiego z Warsza-
wy, wykonane według koncep-
cji Marii i Bogdana Kojdrów, 
głównych projektantów wnę-
trza tej świątyni.

Salwatoriański kościół w 
Mikuszowicach Śląskich budo-
wany jest od 1989 r. Obecnie 
trwają prace wykończeniowe 
wewnątrz świątyni. Zakończo-

no m.in. układanie posadzek, 
malowanie ścian i montaż ba-
lasek. Ostatnio nadszedł czas 
na witraże. „Dzięki ofiarności 
parafian udało się w krótkim 
czasie zrealizować tę inwe-
stycję. Nasze ołtarzowe witra-
że chcemy ofiarowć w hołdzie 
słudze Bożemu Janowi Pawło-
wi II” – mówi proboszcz para-
fii, ks. Tadeusz Słonina SDS.  
    AK

W Mikuszowicach Śląskich

Witraże na odpust

Witraże otaczają obraz patronki 
parafii – NMP Królowej Świata
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Kiczora i Nieledwia 
rozsiadły się w głębokim 
beskidzkim wąwozie, 
przepołowionym garbem 
przełęczy Kotelnica. 
Dwie miejscowości łączy 
trudna do utrzymania 
– zwłaszcza zimą – droga 
oraz osoba wspólnego 
duszpasterza.

Formalnie nie ma tu-
taj parafii, ale tak zwa-
ny ośrodek duszpaster-
ski – jednostka admini-
stracji kościelnej zrów-
nana w prawach i obo-
wiązkach z parafią, któ-
ra prowadzi własne księ-
gi chrztów, zaślubin i zgo-
nów, samodzielnie orga-
nizuje życie religijne, dba 
o ośrodki kultu. A te są  
tutaj aż dwa...

Kiczora

Tu nie jest tak, jak by-
wa najczęściej w innych 
wspólnotach, że obok 
kościoła parafialnego 
funkcjonuje jeszcze jedna 
świątynia lub kilka punk-
tów filialnych, w których 
ksiądz sprawuje liturgię.  
Kaplice w Kiczorze i Nie-
ledwi są równorzędne i 
w znacznym stopniu nie-
zależne od siebie. W obu 
prawie codziennie odpra-
wia się Mszę św., w nie-
dzielę – po dwie.

Starszą i dłuższą tra-
dycję ma kaplica Matki 
Bożej Częstochowskiej 
w Kiczorze. Jej poprzed-
niczka stała na przełęczy 
Kotelnica od wieków. W 
1909 r. przeniesiono ją 
do przysiółka Szpaki. W 
kolejnych latach kaplicz-

kę rozbudowywano – tak  
iż dziś jest pięknie poło-
żonym na stromym sto-
ku kościółkiem, z cmen-
tarzem nieopodal. W la-
tach 70. kiczorzanie z 
własnych składek zakupi-
li jeszcze stojący tuż obok 
dom z przeznaczeniem 
na plebanię i punkt kate-
chetyczny.

Nieledwia

Krótszą historię – 
choć może i bardziej dra-
matyczną – ma kapli-
ca w Nieledwi. Przez ca-
łe dziesiątki lat zabiega-
no u władz o zezwole-
nie na budowę kościoła – 
bezskutecznie. Zmianę na 
lepsze przyniósł przełom 
lat 80. i 90. Natychmiast 
zawiązał się komitet bu-
dowy kaplicy. Wystarczy-
ły trzy lata, by w środku 
wsi stanął kościółek z za-
krystią i plebanią pod jed-
nym dachem. Wszystkie 
prace nieledwianie wy-
konali sami. A za patro-
na obrali sobie św. Floria-
na. Nic dziwnego – kiedy 
przegląda się kronikę bu-
dowy kaplicy, opis każde-
go jej etapu rozpoczyna 
się niezmiennym stwier-
dzeniem, że jego inicjato-
rem byli druhowie Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Ra-
mię w ramię z mężami i 
synami trudziły się żony i 
matki tworzące Koło Go-
spodyń Wiejskich.

Siła w ludziach

Te dwie organizacje 
stanowią rzeczywistą si-
łę i motor rozwoju miej-
scowości. Ludzie czują 
się tutaj odpowiedzial-
ni za wspólne dobro – 

sami sprzątają, wykonu-
ją dekorację. Rozumie-
ją, że kościół jest ich, 
więc nie tylko czują się 
w nim jak u siebie, ale 
też spontanicznie o nie-
go dbają. I to nie tylko 
pod względem material-
nym. Dla przybysza mo-
że być zaskoczeniem to, 
że kiedy kończy się nie-
dzielna Msza św. i usta-
je śpiew w kaplicy, roz-
lega się mocny chór głę-
bokich basów powtarza-
jących zdrowaśki – to 
członkowie męskich róż 
wspólnie odmawiają Ró-
żaniec.

KS. JACEK M. 
PĘDZIWIATR

KS. ZBIGNIEW 
WSZOŁEK

Pochodzi z Jaworzna. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w krakowskiej kate-
drze w 1987 r. Jako wi-
kariusz pracował m.in. w 
Pierśćcu i Żywcu Sporyszu. 
Od niespełna roku jest ad-
ministratorem Ośrodka 
Duszpasterskiego Kiczora- 
-Nieledwia

PANORAMA PARAFII 
Ośrodek Duszpasterski MB Częstochowskiej i św. Floriana w Kiczorze-Nieledwi

Wspólnota głębokich więzi

ZDANIEM PROBOSZCZA
Wciąż uczę się życia w górach. Jest ono piękne, ale 
też trudne. Już wiem, że do chorego nie można tu-
taj iść w półbutach, i że taka wyprawa może zająć 
nawet kilka godzin, bo w parafii są domy położo-
ne tak wysoko, że można do nich jedynie dojść 
pieszo. Mam samochód terenowy. Bez niego nie 
byłbym w stanie obsłużyć obu kaplic, zwłaszcza 
zimą, kiedy warstwa śniegu przekracza 1,5 metra. 
Podziwiam moich parafian. Dzielnie idą do kościo-
ła, choć niektórzy muszą pokonać nawet pięć ki-
lometrów górskich ścieżek; zimą trzeba je same-
mu przekopać w śniegu. Ale najbardziej imponu-
ją tym, jak mocno czują się związani z Kościołem, 
jak bardzo są przekonani, że to jest ich miejsce, 
wspólnota. Tutaj nie trzeba szukać chętnych do 
sprzątania, prosić, by ktoś zrobił szopkę albo in-
ną dekorację – sami tego sumiennie pilnują, sami 
potrafią skrzyknąć się i zorganizować scholę albo 
mały chór na święta, sami śpiewają Gorzkie Żale, 
odmawiają wspólnie Różaniec. Kiczora i Nieledwia 
to miejsca bardzo tradycyjnej, ale też spontanicz-
nej i zarazem głębokiej wiary.

ZAPRASZAMY DO KOŚCIOŁA
 Msze św. niedzielne:
– w kaplicy MB Częstochowskiej w Kiczorze: 7.30, 11.30
– w kaplicy św. Floriana w Nieledwi: 9.30, 14.00bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks (33) 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor oddziału,  
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
asystent kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatr
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Od góry: kaplica MB 
Częstochowskiej w Kiczorze.

Poniżej: kaplica św. Floriana  
w Nieledwi.
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