
W Grodźcu swój zamek mieli dziadkowie św. 
Melchiora i – choć Święty urodził się w 

niedalekim Cieszynie – w dzieciństwie z pew-
nością często tu bywał. W kościele parafialnym 
św. Bartłomieja zachowało się wiele znaków hi-
storycznej przeszłości, ściśle związanej z rodem 
Grodzieckich. Grodzieccy parafianie z radością 
przyjęli wiadomość o kanonizacji rodaka, co upa-
miętnia okazała tablica przy wejściu do kościoła. Z 
lewej strony nawy głównej znajduje się też kaplica 
św. Melchiora, w której na stałe umieszczone są 
relikwie Świętego oraz jego wizerunek pędzla 
Ireny Bajki, uczennicy Ludwika Konarzewskiego. 
„Wszystkich pielgrzymów zmierzających na die-
cezjalne uroczystości ku czci św. Melchiora do 
Cieszyna zapraszamy też do nawiedzenia koś-

cioła w Grodźcu Śląskim i do 
modlitwy za wstawiennictwem 
św. Melchiora” – zachęca ks. 
kan. Gerard Kurpas, proboszcz 
grodziecki.

ŚWIĘTY, KTÓRY POCHODZIŁ Z GRODŹCA ŚLĄSKIEGO 

Kaplica
z relikwiami
św. Melchiora
w Grodźcu Śl.
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ZA TYDZIEŃ
  Szczegóły programu DIECE-

ZJALNEJ UROCZYSTOŚCI DOŻYNKO-
WEJ w Andrychowie

  Zapraszamy do parafii NMP 
Królowej Polski w Pewli 
Ślemieńskiej

ALINA 
ŚWIEŻY-SOBEL

redaktor wydania

10 lat po kanonizacji  św. Melchiora

Dał życie za wiarę…
W tym roku minęła 10. rocznica kanonizacji 
św. Melchiora Grodzieckiego, jednego z Męczenników 
Koszyckich, których Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 
2 lipca 1995 r. w Koszycach na Słowacji.

Tam właśnie we wrześniu 1619 r. polski jezui-
ta Melchior Grodziecki, Chorwat Marek Kriż i Wę-
gier Stefan Pongracz – za wierność wierze katoli-
ckiej po okrutnych torturach zostali zamordowa-
ni. Za dar ich świętości będziemy dziękować pod-
czas uroczystości, odbywających się w pierwszą 
niedzielę września w Cieszynie.

„Niech tegoroczne jubileuszowe spotkanie w 
Cieszynie będzie okazją do refleksji nad wyznawa-
nymi przez nas wartościami i ich realizacją w co-
dziennym życiu; niech będzie inspiracją do skła-
dania świadectwa o bezgranicznej Bożej miło-
ści, która nadaje sens naszemu życiu oraz doko-
nywanym przez nas wyborom. (…) Nasza obec-
ność będzie okazją do umocnienia wiary, a tak-
że wyrazem autentycznej radości i dziękczynienia 
składanego Bogu przez Kościół umacniany przy-
kładami Świętych” – napisał biskup Tadeusz Ra-
koczy w zaproszeniu na tegoroczną pielgrzym-
kę do Cieszyna.

Diecezjalne uroczystości ku czci św. Melchio-
ra Grodzieckiego rozpoczną się w cieszyńskim koś-
ciele pw. św. Marii Magdaleny – w sanktuarium MB 
Cieszyńskiej – w niedzielę 4 września o godz. 15.30 
krótkim nabożeństwem, po którym procesja pod 

przewodnictwem biskupa Tadeusza Rakoczego wy-
ruszy z kościoła na graniczny most Przyjaźni, gdzie 
ok. 16.00 przewidziane jest powitanie pielgrzymów, 
którzy z relikwiami św. Melchiora – pod przewod-
nictwem biskupa ostrawsko-opawskiego Františka 
Lobkowicza – przybędą z czeskocieszyńskiego koś-
cioła księży jezuitów. Po powitaniu pielgrzymów 
wszyscy udadzą się z powrotem do kościoła św. Ma-
rii Magdaleny, gdzie koncelebrowana będzie uroczy-
sta Msza święta, połączona z jubileuszowym dzięk-
czynieniem za 10. rocznicę kanonizacji św. Melchio-
ra Grodzieckiego i pozostałych Męczenników Ko-
szyckich.  MB
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Wnajbliższych dniach 
szczególnie czę-

sto będziemy wracać do 
przeszłości, wspomina-
jąc te odległe, choć dla 
wielu obrońców niepod-
ległej Polski wciąż jesz-
cze tak żywe, wydarzenia 
z września 1939 roku. 
Z kolei przywołana z oka-
zji 25-lecia „Solidarności” 
historia pokazuje, jak umi-
łowanie wolności skiero-
wało Polaków w stronę 
solidarnego zjednoczenia 
się wokół dobra. Powróci 
pytanie, czy te wspomnie-
nia będą też inspiracją na 
przyszłość…

Tradycją cieszyńskich uroczystości ku czci 
św. Melchiora stało się uroczyste powitanie 
pielgrzymów na moście Przyjaźni
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Żołnierze w sanktuarium

RYCHWAŁD. Żołnierze z jedno-
stek wojskowych, stacjonujących 
na terenie diecezji bielsko-żywie-
ckiej, 15 sierpnia w sanktuarium 
w Rychwałdzie uczcili Święto 
Wojska Polskiego. Polowej Mszy 
św. przewodniczył biskup Janusz 
Zimniak, który w homilii przypo-
mniał przypadającą w ten dzień 
85. rocznicę zwycięstwa oręża 
polskiego nad wojskami sowie-
ckimi, zachęcając do kultywowa-
nia pamięci o narodowej prze-

szłości, o wydarzeniach z histo-
rii Polski. Wokół rychwałdzkie-
go ołtarza zgromadzili się przed-
stawiciele władz, policji, straży 
pożarnej, a przede wszystkim 
kombatanci ze swymi sztandara-
mi i żołnierze, a wśród nich ko-
mandosi 18. Bielskiego Batalionu 
Desantowo-Szturmowego, któ-
rzy po zakończeniu uroczysto-
ści na rychwałdzkich błoniach za-
prezentowali pokaz sprawności 
bojowej. 

Przy polowym ołtarzu w Rychwałdzie...

Siedem wieków z Wniebowziętą

ZEBRZYDOWICE. Ważnym 
punktem świętowania jubile-
uszu 700-lecia istnienia parafii 
Wniebowzięcia NMP był tego-
roczny odpust. Kaznodzieja od-

pustowy ks. prał. Jan Szewczyk 
przypomniał, że Maryja wnie- 
bowzięta jest dla zebrzydowi-
ckich parafian wzorem do naśla-
dowania – jako przykład zawie-
rzenia Bogu. Wierni modlili się 
w odnowionej z okazji jubileu-
szu świątyni przed wizerunkiem 
Maryi wniebowziętej, namalo-
wanym na zamówienie właści-
ciela Zebrzydowic Jana Baptysty 
de Mattencloit przez mala-
rza Ignacego Bergera z Jiczyna. 
Uroczystości odpustowej towa-
rzyszył też kiermasz książki reli-
gijnej. „Udało się rozprowadzić 
dużą ilość publikacji i cieszy ta 
gotowość naszych parafian do 
pogłębiania wiedzy religijnej” 
– podkreśla proboszcz, ks. kan. 
Jerzy Hermais. Wśród nabywa-
nych książek znalazła się też wy-
dana z okazji jubileuszu mono-
grafia poświęcona przeszłości ze-
brzydowickiej parafii i świątyni. 

XIX-wieczny obraz Wniebowzięcia 
NMP w prezbiterium
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Jak św. Maksymilian
CZECHOWICE-DZIEDZICE. 
W parafii św. Maksymiliana 
Marii Kolbego zakończony zo-
stał kolejny etap prac związa-
nych z wyposażaniem para-
fialnej świątyni. 13 sierpnia, w 
przeddzień odpustu ku czci pa-
trona – św. Maksymiliana – po-
święcona została boczna kaplica 
MB Nieustającej Pomocy wraz z 
umieszczoną w niej chrzcielnicą. 
Nowa kościelna kaplica powsta-
ła na podstawie projektu au-
torstwa Katarzyny i Eugeniusza 
Koniorów z Wrocławia, którzy 
czuwali też nad jej wykonaniem. 
Poświęcenia dokonał rodak – 
o. Bolesław Słota, redemptory-
sta, który poprowadził też na-
bożeństwo do MB Nieustającej 
Pomocy. „To nasz patron, św. 
Maksymilian, uczy nas wytrwa-
łości w wierze, prawdziwej na-
dziei i życia na co dzień mi-

łością do Matki Bożej” – pod-
kreślał podczas uroczystości ks. 
kan. Kazimierz Janiurek, pro-
boszcz parafii. Tuż po odpuście 
z parafii wyruszyła pielgrzymka 
do sanktuarium Matki Bożej w 
Ludźmierzu.

Poświęcenie kaplicy MB Nieustającej 
Pomocy
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Mały odpust w Kaniówku

DANKOWICE. Od 26 lat w 
Kaniówku w parafii Dankowice 
stoi kapliczka, wzniesiona ku czci 
św. Maksymiliana Kolbego stara-

niem Julii Sadlok, byłej więźniar-
ki KL Auschwitz-Birkenau, jako 
wotum wdzięczności Bogu za 
ocalenie życia. W niedzielę 14 
sierpnia przy tej kaplicy zgroma-
dzili się mieszkańcy Kaniówka, 
Dankowic i goście z okolicy, by 
wziąć udział w Mszy św. w 64. 
rocznicę męczeńskiej śmierci pa-
trona. Eucharystii przewodniczył 
dankowicki proboszcz, ks. kan. 
Jan Figura, który wyraził radość, 
że ta uroczystość, stająca się po-
woli małym odpustem Kaniówka, 
z roku na rok gromadzi coraz 
więcej wiernych. Uroczystość 
uświetnił śpiewem Zespół Regio- 
nalny „Dankowianie”.

Ekumeniczne dożynki
BRENNA. Tradycyjnie ostatnia 
niedziela sierpnia to czas, kiedy 
organizowane są tu uroczystości 
dożynkowe, a rolniczemu świę-
towaniu towarzyszy ekumenicz-
na modlitwa. W tym roku odby-
wa się ona już po raz szesnasty. 
28 sierpnia, tak jak w poprzed-
nich latach, dożynkowy korowód 
o godz. 14.00 zbierze się w dziel-
nicy Brenna Pinkas i przejedzie w 
kierunku centrum, gdzie w amfi-
teatrze o godz. 15.00 rozpocznie 
się ekumeniczne nabożeństwo, 

a od godz. 16.00 występować 
będą zespoły regionalne. Bren- 
neńskie dożynki organizowane 
są z dużym rozmachem i od lat 
cieszą się wielkim zainteresowa-
niem także ze strony turystów.

Kapliczce w Kaniówku patronuje 
św. Maksymilian
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Ekumenicznej modlitwie towarzyszy 
błogosławienie dożynkowego chleba

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L



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

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
28 sierpnia 2005

III

Tradycyjnie we wrześniu uroczystości 
dożynkowe łączą się z Krajową Pielgrzymką 
Rolników na Jasną Górę, gdzie odbywa 
się ogólnopolskie dziękczynienie za plony 
– w tym roku zaplanowane 3 i 4 września. 

Od 19.00 w sobotę trwać będzie mod-
litewne czuwanie pielgrzymów. Niedziel-
nej uroczystej Sumie z błogosławieństwem 

wieńców żniwnych – o godz. 11.00 – prze-
wodniczyć będzie arcybiskup Józef Micha-
lik – przewodniczący Konferencji Episkopa-
tu Polski, a homilię wygłosi krajowy duszpa-
sterz rolników biskup Jan Styrna. 

„Gorąco zachęcam rolników naszej 
diecezji do udziału w tej pielgrzymce, w 
Roku Eucharystii, odbywającej się pod ha-
słem: »Do Matki Chleba Żywego« – mó-
wi ks. kan. Jerzy Palarczyk, diecezjalny 
duszpasterz rolników. – Już dziś także 

zapraszam rolników na-
szej diecezji do Andry-
chowa, gdzie za dwa ty-
godnie, w niedzielę 11 
września, odbędą się die-
cezjalno-powiatowe uro-
czystości dożynkowe”. 

Szczegółowy program 
diecezjalnych uroczysto-
ści dożynkowych przed-
stawimy w najbliższym 
numerze „Gościa”. TM

Na Jasnej Górze i w Andrychowie

Rolnicze dziękczynienie
Uroczyste rozpoczęcie nowego roku 
katechetycznego w naszej diecezji odbę- 
dzie się w sobotę, 3 września, o godz. 
10.00 w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bielsku-Białej.

Inauguracyjnej Mszy świętej dla wszyst-
kich katechetów – o Boże błogosławień-
stwo dla ich pracy i katolickiej forma-
cji uczniów – przewodniczyć będzie bi-
skup Tadeusz Rakoczy. Wykład na temat 
„Eucharystia jako misterium” wygłosi bi-
skup prof. dr hab. Edward Ozorowski. Na 
zakończenie podane zostaną komunika-
ty Wydziału Katechetycznego Kurii Die-
cezjalnej. 

O nowych formach duszpasterstwa 
katechetycznego – spotkaniach duszpa-
sterskich dla młodzieży szkół średnich, 
wprowadzanych zgodnie z postanowie-
niem Księdza Biskupa od 1 września br. 
w parafiach naszej diecezji – szerzej pi-
szemy na str. 7. MB

W niedzielę, 14 sierpnia, na terenie byłego 
obozu koncentracyjnego Auschwitz odbyły się 
uroczystości w 64. rocznicę narodzin dla nieba 
franciszkańskiego męczennika, św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, patrona diecezji bielsko-żywieckiej. 

Wierni przybywali na teren obozu indy-
widualnie, ale główne ich grupy przyszły tam 
pieszo w dwóch pielgrzymkach, które wyru-
szyły z franciszkańskiego ośrodka w Harmę-
żach i z kościoła pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Oświęcimiu. Mszę św. pod przewod-
nictwem biskupa Janusza Zimniaka konce-
lebrowało blisko 30 kapłanów, w tym wie-
lu współbraci św. Maksymiliana. Ołtarz usta-
wiony został pod obozowym Blokiem XI, w 
którym zginął o. Kolbe.

 „Św. Maksymilian często nazywany jest 
Szaleńcem Niepokalanej, i był nim rzeczy-
wiście. Także dziś potrzebujemy szaleńców 
na miarę tego Świętego, bo bez nich nasz 
świat byłby szary, miałki i nijaki. Oni nato-
miast potrafią swą miłością i wiarą uwznio-
ślić nas, wznieść ku wyżynom, ku Chrystu-
sowi” – mówił w trakcie uroczystości bp Ja-
nusz Zimniak. 

W homilii o. Kazimierz Malinowski OFM 
Conv, prowincjał krakowskiej prowincji fran-
ciszkanów, podkreślił, że św. Maksymilian ca-

łe życie dojrzewał do te-
go, by mając 47 lat, od-
dać siebie w ofierze Bogu. 
„Jego czyn stał się jednym 
z najważniejszych zwy-
cięstw w dziejach ludz-
kości. Ojciec Maksymilian 
udowodnił, że w miejscu 
największego upodlenia 
człowieka można zacho-
wać wolność i godność, 
a zło zwyciężyć miłością” – powiedział. 

W czasie uroczystości jej uczestnicy zło-
żyli kwiaty i odmówili modlitwę przy obozo-
wej Ścianie Śmierci, w bunkrze głodowym, w 
którym zginął św. Maksymilian, oraz na daw-
nym placu apelowym, na którym dobrowol-
nie zgodził się ponieść śmierć głodową, by 
ocalić życie współwięźnia.  AK

Cieszyński Klub Inteligencji Katolickiej 
zaprasza od 9 do 11 września na piel- 
grzymkę „Śladami św. Melchiora” – z Cie- 
szyna do Koszyc.

W programie pielgrzymki, która roz-
pocznie się w piątek, 9 września, o 
godz. 6.30 Mszą św. w cieszyńskim koś-
ciele św. Marii Magdaleny i modlitwą 
w kaplicy św. Melchiora Grodzieckiego, 
przewidziane jest nawiedzenie miejsc 
związanych z Męczennikami Koszycki-
mi – od Trnawy przez Esztergom, Buda-
peszt i Miszkolc do Koszyc. Koszt udzia-
łu w pielgrzymce – 250 zł – obejmu-
je przejazd, ubezpieczenie, 2 noclegi, 
2 śniadania i 2 obiadokolacje. Zapisy w 
księgarni „Dziedzictwa” przy placu Świę-
tego Krzyża w Cieszynie – do 31 sierp-
nia. Przy zapisie trzeba podać pesel i nu-
mer seryjny paszportu. Spotkanie orga-
nizacyjne w poniedziałek 29 sierpnia w 
sali Jana Pawła II, wejście od ul. Sejmo-
wej, po wieczornej Mszy św. – ok. 18.45. 
Kontakt telefoniczny: 852 29 07. 

KIK zaprasza

Z Cieszyna 
do Koszyc

Modlitwa i wykład

Nowy rok 
katechetyczny

W 64. rocznicę śmierci św. Maksymiliana 

Ocalił godność
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Pielgrzymi 
z kościoła 

św. Maksymiliana 
– z biskupem 

Januszem 
Zimniakiem 

na czele 
– przy wejściu 

na teren 
byłego obozu

Jedną 
z dożynkowych 
tradycji 
są misternie 
plecione wieńce. 
Ten przyniesiono 
do ołtarza 
podczas 
ubiegłorocznych 
dożynek 
diecezjalnych.AL
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„Solidarności” czas euforii, nadziei, walki - i zwyczajny czas służby…

Ćwierćwiecze Panny S.

W wielu zakładach 
ówczesnego wo-
jewództwa biel-
skiego odbywały 

się spontaniczne wiece, w trak-
cie których pracownicy wyraża-
li swe poparcie dla postulatów 
z Wybrzeża. „Baliśmy się, że je-
śli strajkujący tam robotnicy po-
zostaną osamotnieni, to władza 
ich rozbije. Dlatego postanowi-
liśmy choć symbolicznie poprzeć 
ich żądania na naprędce zorgani-
zowanej masówce” – wspomina 
Edward Kubas, pracujący wów-
czas jako ślusarz na oddziale re-
montowym bielskiej „Apeny”. 
Nie zabrakło też na Podbeskidziu 
solidarnych strajków.

Stanęły między innymi biel-
ska „Befama” i Fabryka Samo-
chodów Małolitrażowych, ba-
zy „Transbudu” w Bielsku-Białej 
i Żywcu, a przede wszystkim au-
tobusy – najpierw Wojewódzkie-
go Przedsiębiorstwa Komunika-
cji w Bielsku-Białej, potem biel-
skiego PKS. Wkrótce dołączyli 
kierowcy z Oświęcimia, Żywca 
i Cieszyna. Wszędzie na pierw-
szym miejscu stawiano żądanie 
podpisania przez władze postu-

latów gdańskiego Mię-
dzyzakładowego Komi-
tetu Strajkowego.

W pierwszych dniach 
września 1980 roku w 
bielskiej siedzibie Sto-
warzyszenia Pax odby-
ło się pierwsze zebranie 
Międzyzakładowego Ko-
mitetu Założycielskiego 
Niezależnych Związków 
Zawodowych (wówczas 
nie było jeszcze nazwy 
„Solidarność”). Przewod-
niczącym został wybrany 
Patrycjusz Kosmowski z 
bielskiego WPK, który 
kierował tym związkiem 
do stanu wojennego. 
Rozpoczęła się żmudna praca or-
ganizacyjna. „Byliśmy zieloni, ale 
towarzyszył nam ogromny entu-
zjazm ludzi. Do nowych związ-
ków wstępowali niemal wszyscy 
pracownicy” – wspomina Marcin 

Tyrna, wówczas szef „S” 
w „Befamie”.  

Biskupi w świetlicy

Ten 16-miesięcz-
ny okres jawnej działal-
ności „S” był czasem, 
w którym wszyscy za-
chłysnęli się wolnoś-
cią. Nie był to jednak 
okres spokojny: wielo-
krotnie dochodziło do 
spięć i konfliktów z wła-
dzami lokalnymi w sy-
tuacjach, gdy „S” chcia-
ła egzekwować prawo. 
To właśnie w Regionie 
Podbeskidzie doszło do 

największego w Polsce strajku 
na przełomie stycznia i lutego 
1981 roku. Związek sprzeciwił 
się wówczas pozostawaniu na 
stanowiskach skompromitowa-
nych urzędników wojewódzkich, 

Podbeskidzki 
sztandar 
„Solidarności” 
został 
poświęcony  
3 maja 1981 r. 
Jego wierną 
kopię biskup 
Tadeusz Rakoczy 
poświęci 
w bielskiej 
katedrze  
w niedzielę  
28 sierpnia 
podczas 
uroczystej  
Mszy św.  
o godz. 12.30.

Historia podbeskidzkiej 
„Solidarności”  

od samego początku  
ściśle splata się  

z dziejami tego 
ruchu w całym  

kraju. Tak było  
już w pamiętnym  

sierpniu 1980 roku. 

tekst 
ARTUR KASPRZYKOWSKI

Sonda

CO SIĘ STAŁO  
W SIERPNIU?

HENRYK URBAN, W 1980 R. 
PRACOWNIK FSM:

Nasz fabry-
ka stanęła 29 
sierpnia. Jed-
nak za najważ-
niejsze wyda-
rzenie w na-

szym zakładzie nie uwa-
żam solidarnościowego 
strajku, ale to, co się stało 
dzień wcześniej. Powołali-
śmy niezależną od dyrekcji 
i partii Komisję Robotni-
czą, zalążek przyszłej „So-
lidarności”. Już nie byli-
śmy rozbici, podzieleni. 
Mieliśmy swą reprezenta-
cję. Strajk był tylko kon-
sekwencją tego wydarze-
nia: wspólnie, solidarnie 
postanowiliśmy poprzeć 
naszych kolegów z Wy-
brzeża. 

STANISŁAW SZWED, W 1980 R. 
PRACOWNIK FABRYKI PIŁ  
I NARZĘDZI „WAPIENICA”:

Uwierzyliśmy 
wówczas w na-
sze siły, w sku-
teczność soli-
darnego dzia-
łania i w to, 

że możemy dożyć wolno-
ści. Dobrze, że przy oka-
zji jubileuszu „S” przypo-
mina się dwa inne, nie-
zwykle ważne fakty. Nie 
byłoby polskiego Sierpnia 
bez Ojca Świętego i jego 
pierwszej pielgrzymki do 
Ojczyzny. Z kolei bez „So-
lidarności” nie byłoby w 
1989 roku bezkrwawej je-
sieni narodów środkowo-
wschodniej Europy. Sier-
pień 1980 roku był począt-
kiem końca komunizmu.
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w tym wojewodów, oraz wyso-
ko postawionych działaczy par-
tyjnych. Wcześniej, mimo kon-
kretnych i potwierdzonych za-
rzutów nadużyć, przez wiele ty-
godni władze broniły swych ko-
legów. Strajk generalny trwał od 
28 stycznia do 6 lutego. Stał ca-
ły region. W świetlicy Bewelany, 
gdzie mieściła się siedziba Komi-
tetu Strajkowego, strajkujących 
wspierali wysłannicy Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego: sekretarz 
Episkopatu biskup Bronisław Dą-
browski oraz biskupi katowiccy 
Czesław Domin i Janusz Zimniak. 
W negocjacjach brał również 
udział przewodniczący „S” Lech 
Wałęsa. Zakończony sukcesem 
strajk dał związkowcom wiarę 
w możliwość osiągnięcia zwycię-
stwa poprzez solidarne działanie.
Ważnym wydarzeniem, integru-
jącym podbeskidzką „Solidar-
ność”, było poświęcenie regio-

nalnego sztandaru związku. Uro-
czystość ta odbyła się 3 maja 
1981 r. na terenie, na którym 
obecnie stoi nowy kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Na 
przykościelnym placu i sąsied-
nich ulicach zebrało się około 10 
tysięcy osób.

Czas odwetu

Po wprowadzeniu stanu wo-
jennego władze mogły wziąć od-
wet na bezbronnych działaczach 
związkowych Podbeskidzia. Bli-
sko dwustu z nich trafiło do 
obozów internowania. Dziesiąt-
ki innych już w pierwszych tygo-
dniach tej dziwnej wojny zosta-
ło aresztowanych i skazanych. 
W bielskich sądach zapadały wy-
jątkowo surowe wyroki, niema-
jące nic wspólnego z prawo-
rządnością. 

Przykładowo Józef Łopatka z 
bielskiej PKP zatrzymany już 16 
grudnia 1981 r., po zaledwie kil-
kudniowym śledztwie został w 
trybie doraźnym skazany na 5 
lat i 6 miesięcy więzienia za to, 
że „przystąpił do organizowa-
nia konspiracyjnej struktury za-
wieszonego związku zawodo-
wego”. Z kolei ukrywający się 
przez ponad miesiąc Kosmowski 
niedługo po aresztowaniu otrzy-
mał wyrok sześciu lat wiezienia. 
Przez następne lata represje i 
aresztowania dotknęły jeszcze 
wielu innych działaczy zdelegali-
zowanego związku, zarówno w 
Bielsku-Białej, jak i innych miej-
scowościach Podbeskidzia. 

Dlaczego ludzie, mający ro-
dziny, pracę i spokój, narażali to 
wszystko, angażując się w pod-
ziemną działalność? Tak tłuma-
czył to przed sądem robotnik z 
bielskiej FSM, nieżyjący już dziś 
Jan Frączek: „Z rodzinnego domu 
wyniosłem wychowanie w posza-
nowaniu praw ludzkich, kocha-
nia swojej ojczyzny i dbanie o jej 
dobro. Wyniesionymi naukami 
kierowałem się w życiu i jestem 

pewny, że pierwszych nauczycieli 
– rodziców – nie zawiodłem”. W 
kwietniu 1986 r. mimo ciężkiej 
choroby Jan Frączek został ska-
zany na półtora roku więzienia 
za „działania zmierzające do wy-
wołania niepokoju publicznego”.
W trudnym czasie podziemnej 
działalności związkowcy zawsze 
mogli liczyć na pomoc kapłanów. 
Księża: Józef Sanak, Franciszek 
Janczy, Zbigniew Powada, Woj-
ciech Stokłosa, Zenon Mierzwa 
– to tylko niektórzy z tych, któ-
rzy szli z pomocą, Solidarności”. 
Działał Biskupi Komitet Pomocy 
Internowanym, Uwięzionym i ich 
Rodzinom, było Duszpasterstwo 
Ludzi Pracy przy bielskim koście-
le świętego Mikołaja.

Zwycięstwo bez euforii

Na długo przed ponowną le-
galizacją „Solidarności” zaczęły na 
Podbeskidziu powstawać – mimo 
szykan i represji – jawne komisje 
tego związku. Pod koniec 1988 r.
powołano jawną Regionalną Ko-
misję Organizacyjną, skupiają-
cą przedstawicieli siedemna-
stu podbeskidzkich zakładów 
pracy. W lutym 1989 r. w Biel-
sku gościł Lech Wałęsa, witany 
przez tłumy ludzi. Dwa miesią-
ce później – 17 kwietnia 1989 r.
– „Solidarność” na powrót sta-
ła się legalnym związkiem zawo-
dowym. Pierwszą szefową pod-
beskidzkiej „Solidarności” po le-
galizacji związku była Grażyna 
Staniszewska. Następnie funkcję 
tę pełnił Henryk Kenig. Od 1992 
roku przewodniczącym Zarządu 
Regionu Podbeskidzie jest Mar-
cin Tyrna. 

W 1989 roku nie było wi-
dać euforii, jaka towarzyszy-
ła Polakom w 1980 roku. Od-
zyskana wolność okazała się 
trudnym wyzwaniem dla Pola-
ków. Szybko też zaczęły ludzi 
przytłaczać codzienne prob-
lemy, w tym coraz dokuczliw-
szy brak pracy i poszerzają-

cy się krąg ubóstwa. „Z pew-
nością nie tak wyobrażaliśmy 
sobie naszą wolność. Prawdę 
mówiąc, nawet o niej nie śni-
liśmy. Popełniliśmy też wszy-
scy – począwszy od polity-
ków, a skończywszy na związ-
kowcach – wiele błędów, ale 
przecież szliśmy nieprzetar-
tą przez nikogo drogą. Mi-
mo wszystko jestem przeko-
nany, że każda rocznica Sierp-
nia winna być dla nas czasem 
święta – refleksji, ale i rado-
ści. Wtedy zaczęła się rodzić 
nasza godność, nasza wol-
ność i niepodległość, a one są 
bezcenne” – podkreśla dziś 
Marcin Tyrna.  
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„Solidarności” czas euforii, nadziei, walki - i zwyczajny czas służby…

Ćwierćwiecze Panny S.

KS. PRAŁAT JÓZEF SANAK

kapelan 
podbeskidzkiej „Solidarności”

Umiłowanie wolności, 
patriotyzm, solidar-

ne zjednoczenie się wo-
kół dobrych zamiarów – to 
są korzenie „Solidarności”. 
Trzeba do nich wciąż po-
wracać. W 1981 roku świę-
ciłem sztandar podbeskidz-
kiej „Solidarności”. Były na 
nim słowa: Bóg, Honor i 
Ojczyzna. Zawsze przestrze-
gałem związkowców, by nie 
było to jedynie puste hasło. 
Za nim muszą iść konkret-
ne czyny, działania. To jest 
ważne także dziś, gdy wy-
blakło pojęcie patriotyzmu, 
zanika międzyludzka soli-
darność, a wielu chce urzą-
dzać świat bez Boga. Nasza 
Ojczyzna wciąż potrzebu-
je „Solidarności” silnej wia-
rą, rozważnym działaniem 
i jednością. Potrzebują jej 
też ludzie pracy...

MOIM 
ZDANIEM
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Młodzi słuchają Papieża

Jak obronić swoje Westerplatte?
W najbliższą sobotę 3 września 
o godz. 20.00 w bielskim kościele 
pw. św. Pawła Apostoła 
na os. Polskich Skrzydeł odbędzie się 
comiesięczne modlitewne czuwanie, 
na które katedralne Duszpasterstwo 
Młodzieży zaprasza wszystkich, 
którzy chcą sięgać do skarbnicy 
nauczania Jana Pawła II.

„Tym razem proponujemy, 
nawiązując do wrześniowych 
wspomnień historycznych zwią-
zanych z II wojną światową, 
przywołanie pamiętnej homilii 
skierowanej przez Ojca Święte-
go do młodzieży na Westerplat-
te 12 czerwca 1987 r.” – mó-
wi Henryk Urban, jeden z orga-
nizatorów czuwań. Dlatego po 
Mszy św. znów zabrzmią słowa 
o „swoim Westerplatte”, które 
trzeba znaleźć, o słusznej spra-
wie, której trzeba umieć bronić 
w sobie i wokół siebie. 

„To wezwanie, choć adreso-
wane do młodzieży, w rzeczy-
wistości dotyczy każdego, a wy-

powiedziane kilkanaście lat te-
mu, wcale nie straciło aktualno-
ści. Dzisiaj, kiedy młodzi ludzie 
szukają autorytetu, jest wskaza-
niem, że fundament, na którym 
można budować, to Bóg, to Koś-
ciół” – dodaje Stanisław Pięta, in-
ny z organizatorów. 

„Całe nauczanie Jana Pawła II 
to są słowa, których znajomość 
powinna kształtować nasze po-

stępowanie. Są przypomnie-
niem wartości i drogowskazem. 
Wysłuchanie i wypełnianie tych 
słów życiem jest najlepszym wy-
razem naszej miłości – zarówno 
do Ojca Świętego Jana Pawła II, 
jak i do nas samych” – tłuma-
czy Ewa Potępa, zachęcając do 
udziału w comiesięcznym roz-
ważaniu.

Zasada tych spotkań jest pro-
sta: dla upamiętnienia dnia odej-
ścia Jana Pawła II do nieba odby-
wają się one w pierwszą sobo-
tę miesiąca – zawsze o 20.00 – 
a kończą około 21.37 – godzi-
ny śmierci. Obejmują Mszę świę-
tą i przywoływanie fragmentów 
innego dokumentu czy homi-
lii. Każde spotkanie odbywa się 
w innej parafii Bielska-Białej, a 
przyjść może każdy, kto chciał-
by jeszcze raz posłuchać, co mó-
wił Papież. 

Z inicjatywą tych spotkań wy-
szło Duszpasterstwo Młodzieży, 
działające od 2 lat przy bielskiej 
katedrze św. Mikołaja pod opie-
ką ks. prał. Zbigniewa Powady i 
przy wsparciu osób związanych 
wcześniej również z Duszpaster-

stwem Ludzi Pracy. Na spotkania 
formacyjne zapraszani są tu lu-
dzie Kościoła, kultury, parlamen-
tarzyści, samorządowcy, a po-
ruszane tematy pozwalają mło-
dym ludziom przygotować się 
do udziału w życiu publicznym, 
do zgodnego z Ewangelią zaan-
gażowania w sprawy społeczne.

„Przychodzę tu, bo to świet-
na okazja, by lepiej poczuć i 
zrozumieć tradycję, poznać cie-
kawych ludzi, dowiedzieć się, 
jak wyglądała kiedyś działalność 
opozycyjna, co działo się w cza-
sie stanu wojennego. Tu podej-
muje się też rozmowę o prob-
lemach, które rzeczywiście nur-
tują dziś ludzi” – mówi Prze-
mek Adamski, student historii. 
– „Jestem zainteresowany spra-
wami Polski i chciałbym tę dzie-
dzinę móc związać jak najmoc-
niej z Ewangelią, z chrześcijań-
stwem” – tak swoją obecność w 
duszpasterstwie tłumaczy Mau-
rycy Rodak, tegoroczny matu-
rzysta. Dlatego chce też posłu-
chać słów z Westerplatte. Kiedy 
zabrzmiały po raz pierwszy, był 
przecież dzieckiem... TM

Z taka intencją Salwatoriański 
Referat Misji Zagranicznych 
z Mikołowa, który zajmuje się 
pomocą księżom salwatorianom 
pracującym na misjach, pomaga 
też w wakacyjnych rekolekcjach 
dla młodzieży z misyjnych parafii. 

Grupa, która w sierpniu goś-
ciła w placówce Charytatywnego 
Stowarzyszenia Opiekuńczo-Wy-
chowawczego „Ignis” w Nałężu, 
pochodziła z parafii Matki Bożej 
Królowej Jezior w Bracławiu w 
diecezji witeb-
skiej na Biało-
rusi, gdzie sal-
watorianie pra-
cują od 12 lat. 
Proboszczem 
jest tam ks. Le-
szek Witwicki 

SDS, który od 5 lat organizuje 
wyjazd młodzieży na rekolekcje 
do Polski. 

17-osobowa grupa dzieci i 
młodzieży z Bracławia podczas 
dwutygodniowego pobytu w 
Polsce odwiedziła m.in. Kraków, 
Wieliczkę, Łagiewniki, Kalwarię 
Zebrzydowską. Byli też w Muze-
um Chleba i tarnogórskiej kopal-
ni srebra. Grupą opiekowali się 

salwatorianie ks. Antoni Zięba i 
ks. Piotr Zeman – rodak z Biel-
ska-Białej. 

„Taki wyjazd to okazja do po-
głębienia religijnej formacji, a za-
razem do kontaktu z polskim ję-
zykiem i kulturą, a także waż-
niejszymi ośrodkami życia religij-
nego – tłumaczy ks. Zięba SDS. 
– Można wiele mówić o religij-
ności Polaków, o tym, co pięk-

ne w naszej tradycji, ale znacz-
nie bardziej przemawia w tym 
względzie doświadczenie. Dlate-
go staramy się młodym z Biało-
rusi pokazywać tę Polskę. A oni 
widzą wiele: nie tylko różnice 
w statusie materialnym – bo od-
wiedzając domy handlowe, ma-
ją inne niż wcześniej wyobraże-
nie dobrobytu, ale dostrzegają 
i inne postawy ludzi, wskazują z 
uznaniem na zadbany i estetycz-
ny wygląd polskich miast, do-
mów, ogrodów. To wszystko im 
się podoba i często podkreśla-
ją, że chcieliby, aby podobnie by-
ło w ich rodzinnych stronach. To 
jest zadatek przyszłej Białorusi, 
za który już dziś są wdzięczni, 
szczególnie dziękując polskim 
gospodarzom z »Ignis« – z ks. Ig-
nacym Czadorem na czele”.  MB

Młodzi z Białorusi

Poznajcie Boga i Polskę

Młodzież 
z Bracławia 
odwiedziła 

Kraków 
i modliła się 

m.in. w kościele 
Mariackim KS
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Stanisław Pięta wprowadza 
w temat spotkania w sanktuarium 
MB Hałcnowskiej – gdzie 
przypomniano homilię do młodzieży 
z Częstochowy
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Wymiana doświadczeń pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie tej szansy duszpasterskiej

Młodzi bliżej parafii
Rozmowa z ks. prał. 
Stanisławem Śmietaną, 
dyrektorem Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej

„GOŚĆ NIEDZIELNY”: Katechiza-
cja a duszpasterstwo kateche-
tyczne – co oznacza to roz-
różnienie?

KS. PRAŁ. STANISŁAW ŚMIETANA: – 
Katecheza szkolna, w którą wie-
lu duchownych i świeckich ka-
techetów wkłada tak wiele ser-
ca, nie jest w stanie do koń-
ca wypełnić zadań, które przed 
nią stawia Kościół. Na lekcji re-
ligii można nauczyć się przyka-
zań, obrzędów, historii Kościo-
ła. Potrzeba jeszcze tego, co na-
zywa się wtajemniczeniem, po-
czuciem wspólnoty Kościoła. To 
zadanie dla duszpasterstwa ka-
techetycznego, które obejmuje 
pracę formacyjną w parafii.

Doceniając dobrodziejstwo 
katechezy szkolnej, nie sposób 
nie dostrzec zanikających związ-
ków młodego pokolenia z pa-
rafią, a często i z Kościołem, i z 
Chrystusem. Parafialne duszpa-
sterstwo katechetyczne ma słu-
żyć rozwojowi dojrzałego życia 
chrześcijańskiego i budowaniu 
więzi z Kościołem, a także przy-
gotować do życia w małżeństwie 
i rodzinie.

Na czym polega nowość tej 
formy duszpasterstwa?

– Dobrze znana jest już kate-
cheza w parafii dla dzieci przygo-
towujących się do Pierwszej Ko-
munii Świętej, podobnie jak przy-
gotowanie uczniów gimnazjum 
do bierzmowania. Obserwowa-
ny tak często pośpiech, który to-
warzyszy przygotowaniom do sa-
kramentu małżeństwa, przeszka-
dza we właściwym odbiorze tre-
ści, które przedstawiamy na na-
ukach przedmałżeńskich. Lepiej 
byłoby, gdyby młodzi ludzie prze-
myśleli je spokojnie, kiedy rze-
czywiście wszystko jest jeszcze 
przed nimi. Początek szkoły śred-
niej jest dobrym czasem, żeby ta-
ką dyskusję rozpocząć – stąd wy-
móg udziału uczniów klas pierw-
szych szkół średnich w rocznym 
cyklu podejmujących tę proble-
matykę spotkań w parafiach. One 
mają pomóc w decyzji o wyborze 
życiowej drogi.

Czy udział w nich jest obo-
wiązkowy?

– Można krótko odpowie-
dzieć, że obowiązuje tak samo 
jak codzienny pacierz czy nie-
dzielna Msza św. – do czego ni-
kogo przecież nie można zmu-
sić. Episkopat zaleca, aby ta ka-
techeza tak była prowadzona, 
by towarzyszyło jej choć tro-
chę tego entuzjazmu, z jakim 
przychodzili młodzi do Jana Pa-
wła II.

Część polskich diecezji podję-
ła już to wezwanie...

– Duszpasterstwo kateche-
tyczne wprowadzone zostało 
już m.in. w archidiecezji gnieź-
nieńskiej czy w diecezji sosno-
wieckiej. Tę formę pracy z mło-
dzieżą od 1 września 2005 r. 
rozpoczynają też parafie ar-
chidiecezji krakowskiej i kato-
wickiej. Myślę, że bieżąca wy-
miana doświadczeń pozwoli na 
jak najlepsze wykorzystanie tej 
szansy duszpasterskiej. AŚS

Postanowieniem biskupa Ta- 
deusza Rakoczego, od 1 wrześ- 
nia 2005 r. w parafiach diecezji 
bielsko-żywieckiej wprowadzona 
została roczna formacja przy- 
gotowująca młodzież szkół śred- 
nich do rozpoznania życiowego 
powołania. Będzie to zarazem 
forma przygotowania do sa- 
kramentu małżeństwa.

Katecheza ma mieć charak-
ter spotkań duszpastersko-for-
macyjnych, a nie szkolnych 
lekcji religii, i jest przezna-
czona dla uczniów klas pierw-
szych szkół średnich.

Ojciec Święty Jan Paweł II 
w adhortacji „Catechesi tra-
dendae” zwraca uwagę, że pa-
rafia jest pierwszoplanowym 
miejscem katechezy. „Dyrek-
torium Katechetyczne Kościo-
ła Katolickiego w Polsce” oraz 
„Podstawa programowa kate-
chezy Kościoła katolickiego w 

Polsce”, wraz z utworzonymi 
na ich podstawie programami 
nauczania, określają, że kate-
cheza szkolna ma być uzupeł-
niona katechezą parafialną.

Pomocą w prowadzeniu 
spotkań będą: podręcznik me-
todyczny: „Przypatrzcie się 
powołaniu waszemu”, wyda-
ny przez Księgarnię św. Woj-
ciecha w Poznaniu. Wskaza-
ne jest również korzystanie z 
pomocy dydaktycznych: „Film 
na lekcjach”, a także z 30 wi-
deofilmów składających się z 
trzech części: I. „W drodze 
ku dorosłości”, II. „Wybierz-
my razem”, III. „Małżeństwo... 
Rodzina”.

Parafialne duszpasterstwo 
katechetyczne ma obejmować 
25 spotkań godzinnych, orga-
nizowanych systematycznie w 
ciągu roku, w grupie nie więk-
szej niż 20 osób. Spotkania 
powinny być prowadzone me-

todą dialogu, dyskusji, panelu 
– z wykorzystaniem środków 
audiowizualnych.

Odpowiedzialny za orga-
nizację tych spotkań jest ks. 
proboszcz. On powołuje ze-
spół pastoralny, w którego 

skład wchodzą: kapłani, ka-
techeci, doradcy życia rodzin-
nego, pracownicy poradni ro-
dzinnych, młode małżeństwa, 
absolwenci studium teologii 
rodziny. Bardzo istotne zna-
czenie dla podejmowanych 
przez młodzież wyborów ży-
ciowej drogi mogą mieć świa-
dectwa małżonków, kapłana, 
siostry zakonnej.

Młodzież, która ukończy 
ten roczny cykl spotkań, przy-
gotowując się do sakramentu 
małżeństwa, będzie zobowią-
zana do: 1 spotkania na temat 
wspólnego życia w małżeństwie 
(zamiast 8 spotkań w ramach 
obecnego przygotowania), 3 
rozmów w Katolickiej Porad-
ni Życia Rodzinnego, rozmowy 
z księdzem proboszczem do-
tyczącej wiedzy religijnej i spi-
sania protokołu przedślubnego 
oraz spowiedzi.

KS. STANISŁAW ŚMIETANA

Propozycja dla młodzieży

Wybierz swą drogę!

Do spotkań formacyjnych 
w parafiach naszej diecezji 
zapraszać będzie ten plakat...
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Nazwa dobrze określa 
położenie tej miejscowości, 
powstałej w malowniczej 
dolinie otoczonej górami. 
Beskidzkie wzniesienia 
oddzielają Zagórnik 
od sąsiedniego 
Andrychowa 
oraz Inwałdu i Rzyk.

Ponad dwa tysiące 
mieszkańców Zagór-
nika od 1982 r. two-
rzy wspólnotę parafial-
ną, oddaną pod opiekę 
świętym: Bartłomiejo-
wi i Łukaszowi, którzy 
już od 1811 r. patro-
nują kolejnym zagórni-
ckim świątyniom.

Choć w Zagórniku 
pierwszą kaplicę wznie-
siono w 1811 r., a ko-
lejną, obszerniejszą, w 
1884 r., to przez dłu-
gi czas Msze św. były 
tam sprawowane nie-
regularnie przez ka-
płanów z parafii w In-
wałdzie, do której na-
leżała wieś. Dopie-
ro w 1970 r. zamiesz-
kał tu stały duszpa-
sterz, sprawujący Eu-
charystię, katechizują-
cy i dbający o rozwój 
duchowy mieszkań-
ców. Pierwszym był ks. 
Edward Piekarz, a po 
nim: ks. Ludwik Ponur-
ski i ks. Józef Masłow-
ski. W 1975 r. do Za-
górnika trafił ks. kan. 
Leszek Solakiewicz, 
który siedem lat póź-
niej został mianowany 
pierwszym tutejszym 
proboszczem. Stało się 
to w kwietniu 1982 r., 
gdy w Zagórniku po-
wstała parafia. 

Nowy dom Boży

Wtedy też ruszyła 
budowa nowego koś-
cioła. Ks. Solakiewicz z 
zamiłowania był espe-
rantystą i dlatego w 
pierwszym okresie bu-
dowę tę, obok para-
fian, znacząco wspo-
magali... esperantyści z 
całego świata. Po śmier-
ci ks. Solakiewicza, 
w listopadzie 1991 r., 
jego obowiązki prze-
jął pracujący w Zagór-
niku już od trzech lat 
ks. kan. Andrzej Lo-
ranc. Doprowadził on 
do zakończenia budo-
wy świątyni i jej kon-
sekracji w 1994 ro-
ku. Dzieło upiększania 
świątyni przy pomocy 
parafian i indywidual-
nych fundatorów kon-
tynuował ks. kan. Emil 
Bohaczyk, proboszcz w 
latach 1998–2003. Od 
2003 r. obowiązki ad-
ministratora, a potem 
proboszcza pełni tu ks. 
Stanisław Wilkołak. Za 
jego czasu m.in. został 
ocieplony dach kościo-
ła, wybudowano okaza-
łą dzwonnicę oraz wy-
remontowano pleba-
nię.

Wzgórze 
Miłosierdzia
Duchowe życie za-

górniczan wzboga-
ca obecność na tere-
nie parafii niezwykłe-
go miejsca – Wzgórza 
Miłosierdzia. „To dzieło 
jest inicjatywą i zasłu-
gą naszego rodaka, ks.  
Jana Nowaka, wielolet-
niego ojca duchowne-
go krakowskiego semi-

narium” – mówi ks. Wil-
kołak. Wszystko zaczę-
ło się od założenia pod 
tym wzgórzem niewiel-
kiego domu rekolekcyj-
nego, służącego nie tyl-
ko grupom oazowym. 
W 2000 r. na szczy-
cie postawiony został 
19-metrowy Krzyż Ju-
bileuszowy, a trzy la-
ta później stanęły tam 
stacje Drogi Krzyżo-
wej. Ostatnio przybyły 
tam też kapliczki Dró-
żek Miłosierdzia. Te-
raz co miesiąc odby-
wają się tam nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej 
i czuwania modlitew-
ne do Bożego Miłosier-
dzia. „Te wszystkie ini-
cjatywy będziemy kon-
tynuować w przyszło-
ści, otaczając modlitwą 
także twórcę tych dzieł, 
ks. Jana Nowaka, któ-
ry wkrótce wyrusza na 
misje do Kazachstanu” 
– zapowiada ks. Stani-
sław Wilkołak. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

KS. STANISŁAW 
WILKOŁAK

Urodził się w 1963 r. w Lipnicy 
Wielkiej na Orawie. Święcenia 
kapłańskie przyjął 21 maja 
1988 r. w Ludźmierzu. Jako 
wikary pracował w Godziszce,  
Wieprzu, Wiśle Centrum, na 
oświęcimskim Zasolu, w Łęka- 
wicy i bielskiej parafii św. 
Brata Alberta. W Zagórniku 
od 2001 r. 

PANORAMA PARAFII 
Świętych Bartłomieja i Łukasza w Zagórniku

Wspólnota za górami

ZDANIEM PROBOSZCZA
Łatwiej było mi podjąć w 2003 roku obowiązki ad-
ministratora tej parafii, bo pracowałem tu dwa lata 
i zdążyłem poznać miejscowych wiernych, zwłasz-
cza ich pobożność oraz zaangażowanie w budowę i 
upiększanie świątyni, a także w umacnianie parafial-
nej wspólnoty. Jestem wdzięczny za ich otwartość, 
ofiarność, a także zaufanie i życzliwość. To ostatnie 
udowodnili w grudniu ubiegłego roku, gdy na po-
grzeb mojej mamy, nie bacząc na odległość,  przy-
było dwustu parafian. Widać tu duże pragnienie ży-
cia we wspólnocie. Świadczy o tym bogactwo na-
bożeństw oraz aktywność różnych grup modlitew-
nych i formacyjnych. Jest tu kilkanaście róż różańco-
wych, działa Wspólnota św. Anny, otaczająca mod-
litwą kapłanów, jest też prowadzona przez Zofię 
Susfal wspólnota Wieczernika Miłosierdzia Bożego. 
Moją wielką radością jest fakt, że rozwija się ruch 
oazowy i coraz więcej młodych ludzi uczestniczy w 
wakacyjnych rekolekcjach. Dojrzewamy do decyzji 
powołania w parafii oddziału Akcji Katolickiej i oa-
zy rodzin. Będzie to teraz łatwiej zrealizować, gdyż 
od września do pracy duszpasterskiej w Zagórniku 
przybywa nowy wikary.  Dumni jesteśmy, że w 
Zagórniku działa chór „Misericordias Domini”, za-
łożony i kierowany przez Tadeusza Prystackiego, 
tutejszego organistę.

Zapraszamy do kościoła
  Niedzielne Msze św. w Zagórniku sprawowane są 

o godz. 8.00, 10.30 i 17.00.bielsko@goscniedzielny.pl
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Parafialną świątynię 
wierni z Zagórnika 

otaczają opieką i wypełniają 
żarliwą modlitwą
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