
Mszą świętą, celebrowaną  
31 grudnia o godz. 23.00  
w kościele pw. św. Marcina  
w Radziechowach, a następnie 
– modlitwą pod Jubileuszowym 
Krzyżem na Matysce, witali Nowy 
– 2006 – Rok mieszkańcy parafii 
i goście z całego regionu. 

Początkowo Eucharystię pla-
nowano pod Jubileuszowym 
Krzyżem na szczycie Matyski. 
Jednakże ze względu na obfite 
opady śniegu i wiatr proboszcz 
parafii ks. kan. Ryszard Kubasiak 
zdecydował, by sprawować Mszę 
świętą w radziechowskim koście-
le parafialnym. Jej uczestnicy, któ-
rzy przybyli nie tylko z Radzie-
chów i okolicy, ale także z Gór-
nego Śląska, dziękowali za łaski 
otrzymane w całym mijającym ro-
ku 2005. Po Mszy świętej grupa-
mi udali się w stronę Matyski, by 
odmówić modlitwę za zmarłych, 
zwłaszcza śp. ks. prałata Stanisła-
wa Gawlika – zmarłego w 2004 r. 
proboszcza parafii – i polecić Bo-
żej opiece wszystkich tych, dzięki 

którym na Matysce po-
wstają kolejne stacje Gol-
goty Beskidów. Ci, któ-
rym na to pozwoliła kon-
dycja, wraz z Księdzem 
Proboszczem przedarli 
się przez nawet dwume-
trowe zaspy, na szczyt 
i przywitali Nowy Rok pod Krzy-
żem Jubileuszowym.

– Cieszymy się, że mimo tak 
ekstremalnych warunków atmo-
sferycznych, nie zabrakło osób, 
które zechciały w tę noc spotkać 
się na modlitwie – mówi Jadwi-
ga Klimonda ze Stowarzyszenia 
„Dzieci Serc”, które współorgani-

zowało sylwestrowo-no-
woroczne spotkanie. – 
To także ludzie, którym 
bliska jest idea upamięt-
nienia męki i śmierci na-
szego Zbawiciela po-
przez budowę Golgoty 
Beskidów. Tę sprawę za-

inicjował ks. prał. Gawlik. Mamy 
nadzieję, że i w ciągu całego 2006 
roku będą z nami. 
Aktualne informacje na temat 
budowy Golgoty Beskidów, jak i 
wszystkich organizowanych tam 
nabożeństw, można znaleźć na 
internetowej stronie: www.golgo-
tabeskidow.pl. LM

Modlitwa w intencji Ojca Świętego 
Jana Pawła II na Groniu jego imienia 

– niedaleko Leskowca w Beskidzie Małym 
– trwała tu długie lata. Od 10 lat, kiedy 
stanęła na Groniu kaplica, także w czasie 
zimowym. Pokonując spore zaspy śnieżne, 
turyści przyszli również 1 stycznia 2006 
roku, aby w samo południe modlić się 
– tym razem już o beatyfikację sługi Bożego 
Jana Pawła II. Ponad 300 osób z różnych 
stron Polski zebrało się na Eucharystii, 
którą sprawował ks. Zbigniew Paprocki, 
tego dnia odznaczony też pamiątkowym 
medalem z okazji 10-lecia kaplicy. Turyści 

wspólnie śpiewali ko-
lędy przed Mszą św. 
i po niej, dzielili się 
opłatkiem – i nadzie-
ją, że już wkrótce 
przeżyjemy radość z 
beatyfikacji. 

O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEGO – JANA PAWŁA WIELKIEGO

Turyści, w kaplicy 
na Groniu jak 
zawsze liczni, 
dzielili się 
opłatkiem  
i nadzieją…
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Błogosławiony czas Bo-
żego Narodzenia to 

dla nas zawsze inspiracją 
do podtrzymania wspól-
notowych więzi, których 
znakiem są organizowane 
także na szerszą skalę wi-
gilijne wieczerze, spotka-
nia opłatkowe i wieczory 
kolędowe całych grup 
czy środowisk. Chcemy 
cieszyć się razem. Oby 
dla wielu z nas ta radość 
czerpana ze wspólnego 
świętowania była kro-
kiem na drodze do od-
krycia wartości, jaką daje 
wspólnota skupiona wo-
kół Chrystusa.  

BIELSKO-ŻYWIECKI
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania
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ZA TYDZIEŃ
  O zbliżającym się TYGODNIU 

POWSZECHNEJ MODLITWY O JED-
NOŚĆ CHRZEŚCIJAN

  Jak FESTIWAL ŻYCIA stał się 
inspiracją do ekumenicz-
nej współpracy chrześcijan 
w Wiśle

Noworoczna Pasterka na Matysce

Dziękczynienie w zaspach

Mimo zasp 
na Matysce 
nie zabrakło 
chętnych  
do witania 
Nowego Roku
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Promujcie dobro
BIELSKO-BIAŁA. W czwartek 
29 grudnia odbyło się tradycyjne 
spotkanie opłatkowe dla samo-
rządowców (na zdjęciu). Wzięli 
w nim udział starostowie, prezy-
denci i burmistrzowie miast, wój-
towie, sołtysi i radni wszystkich 
szczebli samorządu terytorialne-
go – łącznie ponad 120 osób. 
Wśród gości znaleźli się także 
podbeskidzcy parlamentarzyści. 
Spotkanie zainaugurowała Msza 
św., odprawiona przez biskupa 
Tadeusza Rakoczego i diecezjal-
nego duszpasterza samorządow-
ców, ks. prof. Tadeusza Borutkę. 
Ksiądz Biskup w homilii życzył 

samorządowcom, by zawsze byli 
„synami światła”, by promowali 
dobro, a zwalczali wszelkie prze-
jawy egoizmu, niechęci, nieto-
lerancji i prywaty. „Przeżywamy 
ten czas Bożego Narodzenia z 
nadzieją na lepsze życie w na-
szej ojczyźnie (…). Obyśmy po-
trafili pełni miłości i tolerancji 
współdziałać dla dobra wspól-
nego i jak najlepiej służyć Bogu 
na chwałę i ludziom na pożytek” 
– mówił Janusz Marszałek, pre-
zydent Oświęcimia, dziękując w 
imieniu samorządowców za zor-
ganizowanie spotkania i za mod-
litwę w ich intencji.

Dobra szkolna tradycja
OŚWIĘCIM BRZEZINKA. 
Co roku uczniowie tutejszej 
Szkoły Podstawowej z wielkim 
zaangażowaniem przystępują 
do wykonania tradycyjnych szo-
pek. Również w tym roku – pod 
kierunkiem nauczycielki sztu-
ki Katarzyny Siutaj – stworzy-
li wspaniałe dzieła, nawiązują-
ce do tradycji bożonarodzenio-
wych szopek. Często korzystali z 
pomocy rodziców lub starszego 
rodzeństwa i dzięki temu anga-
żowali całą rodzinę w stworze-
nie wizerunku Świętej Rodziny. 
Pomysłowość dzieci była zaska-

kująca. Obok tradycyjnych ma-
teriałów, takich jak deseczki, sia-
no, papier, słoma, do wykona-
nia szopek użyto też nowoś-
ci – modeliny czy płytek CD. 
Wśród nagrodzonych prac zna-
lazły się szopki uczniów: Anny 
Zimy z III klasy, Artura Skrzypca 
z VI klasy i Adriana Dziedziny z 
IV klasy. Łącznie na szkolnej wy-
stawie zaprezentowano aż 46 
szopek! Młodzi twórcy z radoś-
cią pokazali swe dzieła rodzi-
com oraz biskupowi Tadeuszowi 
Rakoczemu, który gościł w szko-
le i zwiedził wystawę.

Piękno – dla Boga
JASIENICA. Niezwykłe przy-
gotowanie do świąt Bożego 
Narodzenia zaproponowali 
członkowie parafialnej scholi, 
pracującej pod kierunkiem Ewy 
i Pawła Sowów i duszpasterską 
opieką ks. Zbigniewa Macury. 
W niedzielę 18 grudnia zorga-
nizowali czuwanie adwentowe, 
które wypełnił ich śpiew oraz 
„Tryptyk rzymski” Ojca Świętego 
Jana Pawła II. „Spotkanie z tą 
poezją jest wielkim przeżyciem, 
a tu, w połączeniu z piękną mu-
zyką, zawdzięczaliśmy jej wszy-
scy moment ważnego zatrzy-
mania, inspirację do zadumy…” 
– mówi Krzysztof Szmyd, któ-
ry podczas czuwania recytował 
tekst „Tryptyku”. 
„Inicjatywa wyszła od samych 
chórzystów, śpiewających w 
scholi. Bardzo lubią śpiewać i 

chcieli w ten sposób też włączyć 
się w adwentową modlitwę” – 
wyjaśnia Ewa Sowa.
Tu trzeba dodać, że schola ist-
nieje zaledwie rok, od stycz-
nia 2005 r., ale parafianie już 
zdążyli docenić piękno, jakie 
wnoszą w przeżywanie litur-
gii. To efekt niewątpliwych ta-
lentów, ale i wytężonej pracy. 
Dużo ćwiczą, spotykają się dwa 
razy w tygodniu po 3–4 godzi-
ny, aby ich śpiew brzmiał na 
Bożą chwałę – i naprawdę pięk-
nie. Adwentowe czuwanie by-
ło pierwszą okazją do wystę-
pu poza liturgią Mszy świętej. 
„Nie jest to koncert” – podkre-
ślali na początku, prosząc, by 
ich nie oklaskiwać. Brawa jed-
nak się należą – i za ciekawą 
inicjatywę, i za jej wspaniałą re-
alizację. 

Jasienicka schola skupia głównie młodzież i studentów
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Choinka Darii
MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE. 
Już po raz drugi dzieci z 
Domu Kultury, uczęszczające 
na zajęcia plastyczne prowa-
dzone przez Barbarę Wronę, 
włączyły się do akcji charyta-
tywnej programu I Polskiego 
Radia „Choinki Jedynki”. 
Spośród setek nadesłanych z 
całej Polski prac jury wybrało 
20, które można było zakupić 
podczas licytacji 16 grudnia. 
Znalazł się tam także rysu-
nek 5-letniej Darii Isańskiej, 
podopiecznej mikuszowickie-
go DK. Cały dochód z tego-
rocznej licytacji – ponad 17 
tys. zł – przeznaczony został 

na zakup protezy nogi dla 
25-letniej absolwentki ASP. 
„ Jesteśmy dumni, że  Daria 
znalazła się w gronie najlep-
szych” – podkreśla kierownik 
DK  Elżbieta Błasiak

Rysunek Darii Isańskiej pomoże 
odzyskać radość życia
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CARITAS. Również w tym ro-
ku rozliczając się z fiskusem 
jednym procentem naszego 
należnego podatku, możemy 
wesprzeć wszechstronne dzie-
ła miłosierdzia, podejmowane 
przez Caritas, od lat skupiają-
cą się na zaradzaniu ludzkiej 
biedzie. Dzięki przekazom, w 
mediach możemy obserwować, 
jak wielkie są nieszczęścia lu-
dzi, którym w trudnych sytua-
cjach pomaga Caritas. „Tę wpła-
tę można też przeznaczyć na 
działania Caritas naszej diece-

zji. Wystarczy wpłatę opatrzyć 
dopiskiem: Diecezja Bielsko- 
-Żywiecka – wtedy fundusze bę-
dą mogły posłużyć na opłace-
nie pomocy prowadzonej przez 
Caritas na naszym terenie” – 
wyjaśnia ks. kan. Józef Zajda, 
dyrektor diecezjalnej Caritas.
Wpłaty należy dokonywać na 
konto: Caritas Polska, Skwer 
kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 
Warszawa – 61 1060 0076 0000 
3310 0004 1622 – z dopiskiem: 
jeden procent dla Caritas – 
Diecezja Bielsko-Żywiecka.

Procent miłosierdzia
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Nie tylko na Wigilię

Być razem
Te spotkania są już tradycją 
w parafii Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela w Czechowicach- 
-Dziedzicach. W tym roku ponad 
120 osób zasiadło do parafialnej 
wigilii dla osób starszych 
i samotnych. 

Obowiązuje zwykle ten 
sam program: najpierw 
chwila modlitwy przy usta-
wionym w kościele żłób-
ku, życzenia, które składa-
ją ksiądz proboszcz kan. An-
drzej Raszka i burmistrz Jan 
Berger – a potem wszyscy 
łamią się opłatkiem. „Wie 
pani, życzenia, które skła-
damy sobie tak blisko ołta-
rza, więcej znaczą” – tłu-
maczą uczestnicy tego spot-
kania, kiedy chwilę później 
uśmiechnięci i radośni prze-
chodzą do salek, gdzie cze-
ka na nich wieczerza, przy-
gotowana przez panie z ze-
społu charytatywnego. 

Tu jest choinka, na sto-
łach zupa rybna z grzan-
kami, karp z sałatką, du-
żo ciast i owoców – i jesz-
cze więcej czasu na wspól-
ne śpiewanie kolęd. „Bo tu 

nie chodzi o posiłek – więk-
szość z nas ma go i w domu 
– ale właśnie o to, by być ra-
zem i wspólnie się cieszyć z 
Bożego Narodzenia. To zu-
pełnie inna radość niż ta 
przeżywana w samotności” 
– podkreślają. 

Dlatego ta wigi-
lia zaczyna się już 
o piętnastej, żeby 
nie zabrakło czasu 
na to wspólne kolę-
dowanie i rozmowę 
przy stole. Jest też 
czas na wspomnienia 

wcześniejszych spotkań pa-
rafialnych, pielgrzymek. 

„Dobrze być razem – 
przyznaje jedna z pań. – Ła-
twiej o uśmiech i radość. 
Na początku nas to trochę 
dziwiło, bo oczywiste by-

ły parafialne imprezy 
dla dzieci czy pomoc 
charytatywna dla po-
trzebujących. Ale do-
brze wiedzieć, że 
wciąż ktoś o nas my-
śli. I po prostu być 
razem…”. 

TM

Pod patronatem GN

Papieskie kolędowanie w Kętach
W niedziele 15 stycznia o 
godz. 15.00 w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kętach rozpocznie się 
I Koncert Kolęd w wykonaniu 
chórów z naszej diecezji. Bę- 
dzie on dedykowany pamięci 
Jana Pawła II, którego wize-
runek w ołtarzu głównym 
zostanie tego samego dnia 
poświęcony podczas Mszy 
świętej. 

„Chcemy prosić Boga o 
rychłą beatyfikację i zara-
zem radować się wspólnie 
z narodzenia Pana. Ojciec 
Święty kochał muzykę i sam 

lubił śpiewać. Jego ulubioną 
pastorałką była »Oj maluś-
ki, maluśki…«. Dobrze pa-
miętamy jego filuterny, do-
brotliwy uśmiech, kiedy ją 
śpiewał, a zwrotek znał 
wiele” – mówi ks. kan. Jerzy 
Musiałek, proboszcz kęc-
kiej parafii NSPJ i współor-
ganizator koncertu, w któ-
rym zaśpiewa aż osiem chó-
rów. Wykonają wiele zna-
nych kolęd i pastorałek, tak-
że tych bliskich Janowi Pa-
włowi II.  

To niezwykłe kolędowa-
nie poprzedzi Koronka do 
Bożego Miłosierdzia oraz 

krótka prezentacja multi-
medialna przypominająca 
życie i nauczanie Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Zgodnie 
z zamiarem organizatorów 
takie koncerty kolęd – po-
święcone pamięci Jana Pa-
wła II – będą się odbywały 
co roku. 

A my już dziś zapraszamy 
do odwiedzenia za tydzień 
kościoła w Kętach, gdzie 
można będzie i posłuchać, 
i zaśpiewać – i raz jeszcze, 
idąc za głosem Ojca Świę-
tego, zgromadzić się bliżej 
Chrystusa.

MB

Wigilia to 
tylko jedno  
z parafialnych 
spotkań  
dla osób 
starszych  
i samotnych 

W tym tygodniu 
zapraszamy
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 SPOTKANIE PODHA-
LAN
8 STYCZNIA o godz. 11.00 w koś-
ciele parafialnym w Rajczy bi-
skup Tadeusz Rakoczy spra-
wować będzie Eucharystię dla 
członków Związku Podhalan z 
naszej diecezji. Po Mszy św. 
odbędzie się spotkanie opłat-
kowe i wspólne kolędowanie.

 KOLĘDY W RUDZICY
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Rudzicy wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w 
Jasienicy zapraszają 8 STYCZ-
NIA o godz. 15.00 do kościo-
ła parafialnego w Rudzicy na 
koncert kolęd w wykonaniu 
chóru Akademii Techniczno-
-Humanistycznej oraz rudzi-
ckiego chóru szkolnego. 
Całkowity dochód z koncer-
tu przeznaczony będzie na 
budowę kościoła filialnego w 
Iłownicy – wotum wdzięczno-
ści za pontyfikat Jana Pawła II. 

 OPŁATEK PRAWNIKÓW
W środę 11 STYCZNIA o godz. 
17.00 w siedzibie Instytutu 
Teologicznego im. św. Jana 
Kantego w Bielsku-Białej, przy 
ul. Żeromskiego 5, rozpocznie 
się diecezjalne spotkanie opłat-
kowe prawników. W programie  
Eucharystia i spotkanie przy 
stole. 

 EKUMENICZNY OPŁA-
TEK
W czwartek 12 STYCZNIA o godz. 
18.30 w bielskiej kaplicy Sióstr de 
Notre-Dame przy ul. Schodowej 
4–6 sprawowana będzie Msza św. 
w intencji jedności chrześcijan, 
a o 19.15 na probostwie katedry 
pw. św. Mikołaja rozpocznie się 
ekumeniczne spotkanie opłatko-
we z udziałem ks. prof. dra hab. 
Józefa Budniaka, diecezjalnego re-
ferenta do spraw ekumenizmu.

 ZE ŚW. FRANCISZKIEM
W niedzielę 15 STYCZNIA o godz. 
14.00 w kościele pw. św. Jana 
Sarkandra w Górkach Wielkich 
sprawowana będzie Msza św. 
dla członków Trzeciego Zakonu 
św. Franciszka z całej diecezji. 
Po Mszy św. zaplanowane jest 
spotkanie opłatkowe. 



Sześć lat podstawówki,  
trzy gimnazjum, 

 trzy szkoły średniej i...  
już czas na życiowe 

decyzje: co dalej?  
 Maturzystów  

i absolwentów 
szkół zawodowych 

zapraszamy  
na zimowe 
rekolekcje.

Być we wspólnocie – 
myślę, że to jest to 
dla nich bardzo istot-
ne – mówi o  uczest-

nikach rekolekcji dla maturzy-
stów ks. Ignacy Czader, któ-
ry w tym roku w Pogórzu po-
prowadzi je po raz trzeci. 
– Zawsze mnie zastanawia-
ło, czemu tak bardzo lubią 
wspólną modlitwę brewiarzo-
wą, tak bardzo się w nią anga-
żują. Większość z nich wcze-
śniej nigdy nie odmawiała 
jutrzni, nieszporów czy kom-
plety. Myślę, że to właśnie ta 
przyczyna: mogą być razem i 
razem się modlić. Centralnym 
punktem każdego dnia jest 
Eucharystia – czytania, śpie-

wy, modlitwy chcą przygoto-
wywać nawet ci, którzy nig-
dy nie byli ministrantami czy 
oazowiczami. Jest modlitwa, 
ale jest i czas zabawy, opo-
wiadania anegdot szkolnych. 
Spotykają się młodzi z róż-
nych miejscowości, z różnych 
szkół. Nawiązują nowe znajo-
mości, przyjaźnie. Po posił-
kach nierzadko długo siedzi-
my przy stole, bo tematy roz-
mów się nie wyczerpują. 

Jak zaznacza ks. Ignacy Cza-
der, tej wspólnotowości towa-
rzyszy także czas na indywidu-
alną modlitwę, rozmowy z księ-
dzem i adorację Najświętsze-
go Sakramentu. Tematyka kon-
ferencji jest poświęcona prze-
de wszystkim pracy nad sobą i 
chrześcijańskiej dojrzałości.

– Przyjeżdżający na rekolek-
cje podejmowanie życiowych 
decyzji mają już albo za sobą, 
albo zostawiają je jeszcze na 
przyszłość – dodaje ks. Czader. 
– Owszem, nierzadko ten czas 
decyduje czy pomaga w ich 
wyborach, ale podczas reko-
lekcji chcą przede wszystkim 
zwyczajnie odpocząć. A kie-
dy towarzyszy temu atmosfe-
ra chrześcijańskiej wspólnoto-
wości, to przygotowują najlep-
szy fundament budowy swoje-
go dorosłego życia...

Oj, uważaj!

– Kiedy przed ma-
turą usłyszałam na ka-
techezie, że organizu-
je się rekolekcje dla 
maturzystów, od razu 
włączyła mi się poma-
rańczowa lampka: „Oj, 
uważaj, ktoś chce z cie-
bie zakonnicę zrobić” – 
śmieje się Magda z Bielska, dziś 
już absolwentka pedagogiki na 
UJ. – Nie byłam wcześniej w oa-
zie czy innej wspólnocie para-
fialnej, ale w końcu pomyślałam 
– co mi szkodzi?!

I pojechała na trzy dni do 
sióstr karmelitanek w Czernej. Za-
konnicy nikt z niej nie zrobił – i 
nikt nie miał zamiaru robić. Ży-
cie klasztorne nie było jej po-
wołaniem – a właśnie w podję-

ciu takich między inny-
mi decyzji mogą pomóc 
rekolekcje. Za to miała 
czas na modlitwę w ci-
szy, rozmowy z ojcami i 
siostrami karmelitanka-
mi czy spacery po uro-
kliwej okolicy. 

– Trudno też, by 
w grupie dziewczyn 
brakowało śmiechu. 

Chwilom ciszy towarzyszy-
ło mnóstwo radości podczas 
wspólnych spotkań i zabaw 
przygotowywanych przez 
nas i siostry – dodaje Mag-
da. – Już po maturze pojecha-
łam znowu – razem z dwie-
ma koleżankami maturzyst-
kami. Jedna z nich jest dziś 
karmelitanką. Ja dzięki reko-
lekcjom przyjęłam szkaplerz, 
poznałam duchowość karme-
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Po studniówce, przed maturą

Złap oddech

Rekolekcje 
dają młodzieży 
możliwość 
spotkania  
we wspólnocie 
i mogą pomóc 
w podjęciu 
życiowych 
decyzji

tekst i zdjęcia 
URSZULA ROGÓLSKA

PRZED DECYZJĄ
BISKUP JANUSZ ZIMNIAK

Formacja duchowa młodzieży jest jednym z 
najistotniejszych zadań duszpasterskich. 
Zasadniczym miejscem realizacji tego zadania 
jest duszpasterstwo parafialne, liturgia i kateche-
za szkolna. Tradycyjną, bardzo ważną formę do-
tarcia do młodzieży w decydującym okresie ży-

cia – przed egzaminem maturalnym, kiedy krystalizuje się 
decyzja dotycząca przyszłej drogi życia i rozeznawanie po-
wołania życiowego – stanowią rekolekcje dla maturzystów 
(...). Jak wykazuje doświadczenie, to właśnie na takich reko-
lekcjach, dających okazję przemyślenia drogi swego powo-
łania, wielu młodych podjęło decyzję życiową, także jeżeli 
chodzi o wybór kapłańskiej czy zakonnej drogi życia.



litańską i wiem, gdzie mogę 
szukać pomocy, kiedy znów 
przyjdzie czas jakichś życio-
wych wyborów...

Oczywiście nikt nie jest zo-
bowiązany do podejmowania 
zaraz po maturze tak ważnych 
decyzji jak małżeństwo, kapłań-
stwo czy życie zakonne, ale to 
właśnie wtedy młodzi szukają 
najintensywniej swojej drogi.

Co dalej?

Ks. dr Stanisław Lubaszka 
będzie prowadził tegoroczne 
rekolekcje dla maturzystek w 
Hałcnowie. Przyznaje, że kie-
dy on jako maturzysta pojechał 
na rekolekcje do krakowskie-
go seminarium duchownego, 
te trzy dni umocniły go w pod-
jęciu decyzji o kapłaństwie. 

– Rekolekcje dla maturzy-
stów dają możliwość rozezna-
nia: co dalej? Kim być w życiu? 
Już praca czy studia? Jaka jest 
Boża wola wobec mojej osoby? 
Życie w małżeństwie czy kapłań-
stwie? – mówi ks. Stanisław Lu-
baszka. – Jako prowadzący sta-
ramy się tak zorganizować czas 
w ciągu tych kilku dni, by go nie 
„przegadać”, ale podprowadzić 
do przemyśleń i pytań. Wiem, 
że czasem maturzyści nie decy-
dują się na ten dwu-, trzydnio-
wy wyjazd, bo każdy weekend 
poświęcają na dodatkowe kore-
petycje, naukę. Ale wielu z nich 
i tę sprawę – pomyślnego zdania 
matury, a później dostania się 
na studia – chce powierzyć Panu 
Bogu. Także o to – o światło Du-
cha Świętego i szczęśliwe zda-
nie egzaminów – będziemy się 
modlić w czasie rekolekcji.

Coś dla ducha 

– Człowiek wcześniej czy 
później odkrywa w sobie, że 
sama troska o ciało, zmysły, ro-
zum, to nie wszystko. Są jesz-
cze potrzeby duchowe, decy-
dujące o tym, kim naprawdę je-
steśmy i chcemy być – mówi ks. 
prałat Stanisław Śmietana, dy-
rektor Wydziału Katechetyczne-
go Kurii Diecezjalnej, w którym 
można uzyskać wszelkie infor-
macje na temat rekolekcji dla 
maturzystów. – Jestem przeko-
nany, że młodzież przygotowu-
jąca się do matury odczuwa te 
potrzeby w wyjątkowy sposób, 
a rekolekcje mogą pomóc w 
ich odkryciu. Stąd nasza zachę-
ta do udziału w rekolekcjach 
skierowana do wszystkich ma-
turzystów, także – a właściwie 
przede wszystkim – tych, któ-
rzy wcześniej nie uczestniczy-
li w rekolekcjach poza własną 
parafią czy miejscem zamiesz-
kania, nie są członkami grup, 
ruchów i wspólnot przypara-
fialnych. 
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Po studniówce, przed maturą

Złap oddech Ferie zimowe w tym roku szkolnym przypadają w woj. śląskim od 30 
stycznia do 12 lutego, a w woj. małopolskim od 13 do 26 lutego 2006 r. 
Rekolekcje dla maturzystów i absolwentów szkół zawodowych organizowa-
ne przez diecezję bielsko-żywiecką odbędą się w następujących miejscach:

Dziewczęta
 27–29 stycznia 2006 r. – Hałcnów, Dom Rekolekcyjny Sióstr Serafitek, 
ul. S. M. Szewczyk 24, tel. 0 33/827 07 68
Przyjazd do godziny 16.00, zakończenie obiadem. Cena – 60 zł. Zgłoszenia 
– Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej; prowadzi ks. dr Stanisław 
Lubaszka.

 28 stycznia–3 lutego 2006 r. – Cieszyn, Bursa Ojców Franciszkanów
Cena: 70 zł (lub dowolna ofiara). Rekolekcje organizują siostry elżbietan-
ki cieszyńskie. Kontakt: s. Aleksandra lub s. Izabela: tel. 0 33/ 852 09 69 
lub e-mail: salx@op.pl.

 2–5 lutego 2006 r. oraz 6–9 lutego 2006 r. – Brenna, Ośrodek 
Formacji i Spotkań Archidiecezji Katowickiej
Przyjazd do godz. 18.00, zakończenie obiadem. Cena: 80 zł. Zgłoszenia bez-
pośrednio u sióstr Służebniczek NMP: tel. 0 33/853 65 73 lub u ks. dyrekto-
ra Damiana Suszki: tel. 0 33 853 62 93.

 12–15 lutego 2006 r. – Kalwaria Zebrzydowska, Kraków (różne zgro-
madzenia zakonne)
Przyjazd do godz. 17.00, zakończenie ostatniego dnia o 15.00. Cena: 60 
zł. Zgłoszenia bezpośrednio w Wydziale Katechetycznym. Uczestnicy winni 
mieć ze sobą Nowy Testament, różaniec, notatnik.

Chłopcy
 10–12 lutego 2006 r. (dla chłopców z woj. śląskiego) oraz 12–15 lu-
tego (dla chłopców z woj. małopolskiego) – Kraków, Wyższe Seminarium 
Duchowne, ul. Podzamcze 8
Przyjazd do godz. 17.00, zakończenie ostatniego dnia o godz. 15.00. Cena: 
60 zł. Zgłoszenia bezpośrednio w Wydziale Katechetycznym. Uczestnicy 
winni mieć ze sobą Nowy Testament, różaniec, notatnik.

 9–12 lutego 2006 r. Brenna, Ośrodek Formacji i Spotkań Archidiecezji 
Katowickiej
Przyjazd do godz. 18.00, zakończenie obiadem. Cena: 80 zł. Zgłoszenia bez-
pośrednio u sióstr Służebniczek NMP: tel. 0 33/853 65 73 lub u ks. dyrekto-
ra Damiana Suszki: tel. 0 33 853 62 93.

Dziewczęta i chłopcy
 30 stycznia–1 lutego 2006 r. oraz 6–8 lutego 2006 r.Pogórze koło 
Skoczowa, parafia NMP Królowej Polski
Przyjazd do godz. 15.00, zakończenie obiadem o godz. 13.00. Cena: 60 zł. 
Zgłoszenia do Wydziału Katechetycznego. Rekolekcje prowadzą ks. Ignacy 
Czader i ks. Sławomir Zawada.

REKOLEKCJE  
DLA MATURZYSTÓW 2006
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W starobielskim zespole charytatywnym

Chleba naszego środowego…
W kilkanaście minut opustoszały 
stoły, zastawione różnego  
rodzaju pieczywem. Dorośli  
także opuszczali salki   
z pokaźnymi torbami 
wypełnionymi świątecznymi 
wiktuałami, a dzieci  
– z zabawkami. Tak było  
w przedświąteczną środę  
w salkach starobielskiej parafii 
św. Stanisława. 

„Nasi parafianie i dobroczyńcy 
spisali się wspaniale. Choć przy-
szło dużo więcej ludzi, nikt nie 
odszedł z pustymi rękoma” – cie-
szyły się po zakończonej pracy 
panie z parafialnego zespołu cha-
rytatywnego. W trakcie rozmowy 
kilkakrotnie podkreślały: „O nas 
proszę nie pisać. Tu najważniej-
si są ci, dzięki którym przez ca-
ły rok mamy co rozdawać – nasi 
wierni sponsorzy oraz szczodrzy 
parafianie”. 

Bo w starobielskiej parafii 
przedświąteczne dzielenie żyw-
ności jest tylko jednym z elemen-

tów całorocznej pracy 
charytatywnej. Od sześ-
ciu lat w każdą środę nie-
zamożni parafianie odbie-
rają w salkach przy pro-
bostwie bochenki chleba. 
Dwa razy w miesiącu mo-
gą tam dostać wędliny i 
podroby. Pieczywo trafia do pa-
rafii z dwóch piekarń: Sławomi-
ra Rąby z Hałcnowa oraz panów 
Gwizdały i Grama ze Starego Biel-
ska. Najwierniejszym dostawcą 
wędlin i podrobów jest firma Oa-
za, którą kieruje pan Świerczek. 
Ostatnio dołączyli także przed-
stawiciele kilku innych zakładów 
mięsnych i wędliniarskich. 

„Dzięki nim wszystkim nasze 
świąteczne paczki mogły być bar-

dziej obfite. Część żyw-
ności zakupiliśmy za 
pieniądze ze sprzedaży 
świec i opłatków. Do pa-
czek trafiły też dary skła-
dane przez parafian” – 
opowiadają panie z ze-
społu charytatywnego. 

Wydały ponad 50 paczek: więk-
sze przeznaczone były dla rodzin, 
a nieco mniejsze – dla osób sa-
motnych. 

W ostatnich miesiącach ze-
spół charytatywny zajmował się 
też przekazaną przez Caritas żyw-
nością z Unii Europejskiej. „Od 
kwietnia do grudnia rozprowadzi-
liśmy blisko 4 tysiące litrów mle-
ka, prawie dwie tony ryżu, 340 
kg mąki, 170 kg makaronu, 170 

kg sera topionego i prawie 60 
kg żółtego. Unijna żywność trafi-
ła łącznie do 182 osób oraz pod-
opiecznych świetlicy środowisko-
wej, działającej przy naszej para-
fii” – wyliczają skrupulatnie listę 
darów i przykłady ofiarności lu-
dzi. Bo oprócz sponsorów żywno-
ści do zespołu zgłaszają się osoby 
gotowe pomagać na różne sposo-
by: poprzez stały transport żyw-
ności od darczyńców, po odstą-
pienie mebli czy sprzętów gospo-
darstwa domowego. Aktywnie w 
codzienną pracę zespołu włącza 
się też młodzież. 

„Te panie tworzą wspaniałą 
grupę. Stanowią wielką pomoc 
dla parafii i dla mnie, gospoda-
rza tej wspólnoty. Są pełne za-
pału i sił, wciąż podejmują no-
we inicjatywy. Dziękuję Bogu za 
to, że mamy tu, w Starym Biel-
sku, tak szczodrych sponsorów 
i parafian oraz tak wspaniały ze-
spół charytatywny. To niezwy-
kle ważne, bo coraz więcej jest 
też, niestety, osób potrzebują-
cych” – podkreśla ks. kan. Anto-
ni Kulawik, proboszcz starobiel-
skiej parafii. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Wieczerza dla trzystu osób

Betlejemski cud 
Po raz szesnasty bielskie koło 
Towarzystwa Pomocy im. św. 
Brata Alberta zorganizowało 
wieczerzę wigilijną. Przy 
wspólnym stole w stołówce 
bielskiej firmy „Apena” zasiadło 
blisko 300 osób. 

Do udziału w wieczerzy za-
proszono między innymi stałych 
podopiecznych Towarzystwa, na 
co dzień korzystających z Kuch-
ni Społecznej św. Brata Alberta, 
oraz mieszkańców miejskiej noc-
legowni. Przy wspólnym stole za-
siedli też przyjaciele, dobroczyń-
cy i współpracownicy Towarzy-
stwa. Byli między nimi biskup Ta-
deusz Rakoczy i zwierzchnik die-
cezji cieszyńskiej Kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego bp Paweł 

Anweiler, księża obu Kościołów, 
starosta bielski Andrzej Płonka i 
prezydent miasta Jacek Krywult, 
przedstawiciele władz samorzą-
dowych województwa śląskiego, 
reprezentanci placówek opieki 
społecznej.

„Dziękuję Bogu za 
to spotkanie opłatkowe, 
bo jest ono odbiciem 
i owocem betlejemskie-
go cudu miłości na co 

dzień. Wdzięczną myślą obej-
muję także was, naśladowców 
św. brata Alberta, bo troszcząc 
się o dobro ludzi potrzebują-
cych, czynem odpowiadacie na 
orędzie z ubogiego, betlejem-
skiego żłóbka. Zapisujecie ko-

lejne stronice księgi do-
bra, solidarności, miło-
ści i pomocy” – powie-
dział przy opłatku bi-
skup Tadeusz Rakoczy.

Wieczerza w „Apenie” by-
ła zwieńczeniem miesiąca wy-
tężonej pracy członków biel-
skiego Koła TP im. św. Brata Al-
berta. Na wspomnienie św. Mi-
kołaja przygotowali oni 1400 
paczek ze słodyczami dla dzie-
ci, a tuż przed świętami Bo-
żego Narodzenia rozprowadzi-
li wśród potrzebujących blisko 
1500 paczek żywnościowych. 
Otrzymali je nie tylko uczest-
nicy wieczerzy i osoby korzy-
stające z Kuchni Społecznej, 
ale także podopieczni para-
fialnych zespołów charytatyw-
nych, samotni mieszkańcy do-
mów opieki społecznej oraz 
osoby osadzone w aresztach 
Bielska-Białej i Cieszyna oraz w 
więzieniu w Wadowicach.  P.M.

Pieczywo  
w starobielskiej 
parafii 
rozdawane jest 
nie tylko przed 
świętami…

W bielskiej 
„Apenie” 
zasiadło blisko 
300 osób
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Szkoły Jana Pawła II w Pisarzowicach

Imię zaszczytne
Podczas Eucharystii 
pod przewodnictwem 
biskupa Tadeusza Rakoczego, 
koncelebrowanej 15 grudnia 
w kościele pw. NMP Matki 
Kościoła w Pisarzowicach, 
uczniowie wraz z nauczycielami 
i rodzicami dziękowali za nadanie 
miejscowej Szkole Podstawowej 
oraz Gimnazjum imienia 
Jana Pawła II.

„To już kolejny znak szcze-
gólnej pamięci pisarzowiczan o 
Ojcu Świętym – podkreśla pro-
boszcz, ks. kan. Janusz Gacek. – Z 
wdzięcznością wspominamy każ-
dy jego pobyt w parafii i to, że 
nasz kościół konsekrował 10 li-

stopada 1973 r. kard. Karol Woj-
tyła, który wsparł też zakup no-
wego tabernakulum”. 

„Bliska mu była ta ziemia, bli-
skie były Pisarzowice – był bisku-
pem tej ziemi, a potem, jako pa-
pież, ukazał, kim jest człowiek, 
czym jest Kościół, czym jest szko-
ła, kim są narody, ludy i poszcze-
gólni ludzie. Ożywił ogromnie 
myślenie i działanie ludzi dobrej 
woli. Cieszę się, że do tego roz-
działu dołączyły szkoły – Szkoła 
Podstawowa i Gimnazjum. Wpro-
wadziliście jego osobę, jego na-
ukę i to wszystko, co pokazał i 
powiedział nam o Bogu, o czło-
wieku i o świecie” – mówił bi-
skup Rakoczy,  składając gratula-
cje i życzenia dla wszystkich ucz-
niów i pedagogów na ręce kieru-
jących placówkami Lidii Dziubek 

– dyrektor SP i Henryki Fober – 
dyrektor Gimnazjum. 

„Jest to dla naszej szkolnej 
społeczności imię zaszczytne, 
ale jednocześnie zobowiązujące” 
przyznała dyrektor SP Lidia Dziu-
bek. „Jesteśmy dumni, ale też ro-
zumiemy, jakie obowiązki płyną 
z tak zaszczytnego imienia – za-
pewnili uczniowie. – Podejmie-
my trud wsłuchiwania się w jego 
nauczanie, by świadectwem co-
dziennego życia je wypełniać”. 

„Przesłanie Jana Pawła II »Nie 
lękajcie się!« jest dla nas bardzo 
ważne. Umieściliśmy je na sztan-
darze szkoły. W trudnych i burz-
liwych czasach to przesłanie roz-
brzmiewało nieustannie w na-
szych sercach i umysłach. We-
zwanie to jest i nadal będzie in-
spiracją do wychowania w duchu 
prawdy i miłości”– dodawali na-
uczyciele.  

Biskup Rakoczy dokonał w 
szkole poświęcenia tablicy upa-
miętniającej historyczną chwilę, a 

podczas Mszy 
św. – odnowio-
nego sztan-
daru. Podczas 
uroczystości 
uczniowie za-
prezentowa-
li wiele utwo-

rów dedyko-
wanych Patro-
nowi, śpiewali 
jego ulubione 
pieśni. Nad je-
go wskazania-
mi zastanawiali się też podczas 
rekolekcji, które wcześniej po-
prowadził ks. dr Sławomir Za-
wada. Podstawą były słowa Oj-
ca Świętego, wzywającego mło-
dych w 1978 r.: „Szukajcie Jezusa, 
kochajcie Jezusa, dawajcie świa-
dectwo Jezusowi!”. Potwierdze-
niem, że dla młodych parafian 
z Pisarzowic świadectwo miłości 
do Jezusa wiąże się bezpośrednio 
z miłością do bliźnich stał się zło-
żony podczas Eucharystii dar dla 
żyjących w trudnych warunkach 
dzieci na Madagaskarze. 

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Nowe książki

Brzeszczanie wspominają Papieża
Pod koniec mijającego 
roku ukazała się niezwykła 
publikacja, dokumentująca 
rozliczne związki parafii św. 
Urbana w Brzeszczach z osobą 
kard. Karola Wojtyły – Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 

Kalendarium wydarzeń, listy 
i dokumenty, relacje i wspomnie-
nia wypełniły obszerny tom, ilu-
strowany ciekawymi archiwal-
nymi fotografiami, zachowany-
mi po kilkudziesięciu latach w 
zbiorach prywatnych. Widać na 
nich biskupa Wojtyłę podczas po-
święcenia nowych dzwonów w 
Brzeszczach, przy wizytacji para-

fii, bierzmowaniu młodych para-
fian i spotkaniu z przedszkolaka-
mi. Widać kardynała Wojtyłę ser-
decznie witanego przez pa-
rafian, a na innych 
fotografiach wzru-
szonych pielgrzymów 
z Brzeszcz w Rzymie. 
Są też fotografie z pa-
miętnej Mszy świętej 
w byłym obozie Aus-
chwitz-Birkenau w 1979 
r. i zdjęcia brzeszczań-
skiego ołtarza, przewo-
żonego na Mszę św. na 
Kaplicówce w 1995 r., oraz wie-
le wzruszających relacji uczestni-
ków tamtych uroczystości.

Również proboszcz brzesz-
czańskiej parafii św. Urbana, ks. 
kan. Kazimierz Kulpa, dzieli się 

wspomnieniami z tych 
chwil najważniejszych: ze 
spotkań z seminaryjnym 
wykładowcą, ze świę-
ceń kapłańskich w kate-
drze na Wawelu, z roz-
mów z Ojcem Świę-
tym podczas pielgrzy-
mek do Rzymu. 

 „Byliśmy świad-
kami tego wielkie-

go pontyfikatu, słuchaliśmy je-
go pielgrzymich nauk, spieszy-
liśmy na spotkania z Nim tu, w 
Ojczyźnie, jeździliśmy do Nie-

go do Rzymu; zawsze spragnie-
ni jego słów, zawsze wyczekują-
cy drogowskazów. Chcemy oca-
lić od zapomnienia nasze wielo-
rakie związki z Ojcem Świętym, 
by to, co dla nas najcenniejsze, 
przetrwało i umacniało następne 
pokolenia” – napisał ks. kan. Kul-
pa we wprowadzeniu do książki 
„Karol Wojtyła – biskup – kardy-
nał – Papież – w życiu parafii św. 
Urbana w Brzeszczach”. 

Książka, która ocaliła te 
wspomnienia, ukazała się na-
kładem parafii, Stowarzysze-
nia na rzecz Gminy Brzeszcze 
„Brzost” i krakowskiego Wy-
dawnictwa „Notis”. MB

decznie witanego przez pa-

chwitz-Birkenau w 1979 
r. i zdjęcia brzeszczań-
skiego ołtarza, przewo-

wspomnieniami z tych 
chwil najważniejszych: ze 
spotkań z seminaryjnym 
wykładowcą, ze świę-
ceń kapłańskich w kate-
drze na Wawelu, z roz-
mów z Ojcem Świę-
tym podczas pielgrzy-

Biskup Rakoczy 
poświęcił 

szkolna tablicę 
pamiątkową

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej 
swój program 
o Papieżu 
przedstawili 
w kościele
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KS. PROBOSZCZ 
MAREK BANDURA
Urodził się w 1958 r. w Ma- 
kowie Podhalańskim. Świę- 
cenia kapłańskie przyjął 
w 1985 r. w katedrze wa- 
welskiej. Przewodzi wspólno-
cie parafialnej w Bujakowie 
piąty rok.

WARTO TU WSTĄPIĆ
Pierwsza bujakowska kaplica dedykowana była bar-
dzo popularnemu w okolicy św. Urbanowi, któ-
ry uchronił miejscowości leżące w pobliżu Soły 
od skutków tragicznego gradobicia. Dla przecho-
wywanych w niej relikwii nowy kościół dedykowa-
no Podwyższeniu Krzyża Świętego. Stąd też po-
czesne miejsce w prezbiterium świątyni zajmu-
je duży krucyfiks z postaciami stojących poniżej 
Ukrzyżowanego Matki Bożej i św. Jana. Wystroju 
głównej części świątyni dopełnia drewniana ma-
kieta Bazyliki Świętego Piotra, u której podstawy 
znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca Ostatnią 
Wieczerzę. Alegoria wskazuje na Kościół zbudowa-
ny na fundamencie Eucharystii, który głosi świa-
tu zwycięstwo Krzyża. Na ścianach kościoła moż-
na znaleźć malowidła przedstawiające życie wybra-
nych świętych. Okienne witraże przedstawiają sym-
bolikę sakramentów świętych. Chociaż bujakowski 
kościół budowano w latach 70. kiedy w architektu-
rze sakralnej dominowała prostota wystroju wnętrz, 
to jednak tutaj nawiązano do tradycyjnych form pla-
stycznych. Bryła kościoła, ze strzelistym dwuspa-
dowym dachem, wspaniale komponuje się z kraj- 
obrazem Beskidów. Warto więc wstąpić do ko-
ścioła w Bujakowie, oddać cześć relikwiom Krzyża 
Świętego. Nie bez znaczenia jest fakt, że łatwo to 
zrobić: świątynia znajduje się – jak niegdyś mówio-
no – „przy gościńcu”, tuż obok uczęszczanej trasy z 
Kęt do Bielska-Białej.

Zapraszamy do kościoła
  Niedzielne Msze św. w Bujakowie: 8.00, 9.30, 11.00, 

17.00, w soboty o 18.00

W tym kościele 
można uczcić relikwie 

Krzyża Świętego
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PANORAMA PARAFII  
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Bujakowie

Przez mękę do zwycięstwa
Parafia w Bujakowie 
jest miejscem szczególnej 
czci krzyża: tutaj od pokoleń 
z pietyzmem przechowuje 
się relikwie drzewa 
Męki Pańskiej. Krzyż stał się 
także symbolem ofiar, 
poniesionych przy okazji 
tworzenia parafii i kościoła.

Bujaków jest wie-
kową osadą, której po-
czątki sięgają co naj-
mniej schyłku średnio-
wiecza. Pierwsze pisem-
ne wzmianki o miejsco-
wości pochodzą z po-
łowy XV stulecia. Przez 
wieki miejscowość przy-
należała do parafii w Ko-
zach. Jednak z czasem 
pragnienie własnego ko-
ścioła było coraz silniej-
sze.

Swój kościół 

Do Kóz był jednak 
kawałek drogi, a tam-
tejszy kościół okazywał 
się zbyt ciasny. Śmiano 
się nawet, że bujako-
wianie idą do kościoła 
„z przepychem” – bo do 
ołtarza nie sposób by-
ło dojść, trzeba się by-
ło przepychać. Namiast-
ką własnej świątyni by-
ła kaplica postawiona 
blisko 200 lat temu na 
cmentarzu, na którym 
pochowano ofiary za-
razy. W 1833 r. Msze 
św. zaczęli odprawiać 
w niej wikarzy z Kóz. 
Kaplicę rozbudowywa-
no i upiększano. Jej naj-
większym skarbem by-
ły relikwie Krzyża Świę-
tego. To ich obecności 
nowo powstała parafia 

zawdzięcza swoje we-
zwanie. Choć do jej po-
wstania wiodła praw-
dziwa Droga Krzyżowa.

Śladami Męki

W 1961 r. abp Euge-
niusz Baziak powierzył 
misję tworzenia ośrod-
ka duszpasterskiego w 
Bujakowie ks. Józefowi 
Olkowi. Zaczęło się od 
budowy domu parafial-
nego – miejsca katechi-
zacji i modlitwy. Prace 
przebiegały w atmosfe-
rze represji i prześlado-
wań, wymierzonych za-
równo w ks. Olka, jak 
i mieszkańców Bujako-
wa. Jednak ich despera-
cja i męstwo nie poszły 
na marne. Po przełomie 
roku 1970, po latach 
szykan, władze wyda-
ły wreszcie zezwolenie 
na budowę upragnione-
go kościoła. Prace ru-
szyły w 1972 r. Wkrót-
ce w Bujakowie utwo-
rzono samodzielną pa-
rafię. Droga przez mękę 
przywiodła do zwycię-
stwa: zapał mieszkań-
ców był tak wielki, że 
już w 1975 r. kard. Ka-
rol Wojtyła mógł konse-
krować nowy kościół. 

Owoc pracy 
duszpasterskiej
Przy wejściu do koś-

cioła parafialnego znaj-
dują się dwie tabli-
ce. Pierwsza upamięt-
nia konsekrację kościo-
ła przez kard. Wojtyłę. 
Druga dedykowana jest 
pamięci ks. Józefa Olka. 
To on był żywym fun-
damentem tutejszego 
kościoła. Miał odwagę i 

cierpliwość, by walczyć 
o zgodę władz na budo-
wę kościoła. Swoim za-
pałem umiał też pociąg-
nąć swoich parafian: w 
szczytowym momencie 
budowy codziennie po-
nad stu mężczyzn przy-
chodziło do pracy. Z „że-
braczą posługą” odwie-
dzał też sąsiednie para-
fie, kwestując na budo-
wę – choć bujakowia-
nie byli niezwykle ofiar-
ni, ks. Olkowi zależało, 
żeby budowę skończyć 
jak najrychlej. 

Jego następcą był 
ks. Jan Ślusarczyk, któ-
ry połowę swojego ka-
płaństwa przeżył w Bu-
jakowie, budując, roz-
budowując i upiększa-
jąc to wielkie dziedzi-
ctwo duchowe i mate-
rialne, które przejął po 
swym poprzedniku. Ks. 
Ślusarczyk zmarł nagle 
w 2001 r. Dziś dzieło 
wielkich poprzedników 
z nie mniejszym zaan-
gażowaniem kontynuu-
je ks. Marek Bandura.

KS. JACEK M. 
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