
W uroczystym nabożeństwie 
pierwszosobotnim 4 marca br. 
wzięli udział wierni wszystkich 
trzech skoczowskich parafii:
Matki Bożej Różańcowej, 
Znalezienia Krzyża Świętego
i Świętych Piotra i Pawła. 

Nabożeństwa kolejnych pię-
ciu pierwszych sobót miesiąca, 
o jakie prosiła Matka Boża pod-
czas objawień w Fatimie, od-
bywają się coraz powszechniej 
w miastach diecezji bielsko-ży-
wieckiej. Kolejne odbyło się w 
pierwszą sobotę marca w Sko-
czowie. W jego zorganizowanie 
włączyli się wierni trzech sko-
czowskich parafii wraz ze swy-
mi duszpasterzami: ks. prałatem 
Alojzym Zuberem z parafii Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła, 
ks. kan. Krzysztofem Klajmo-
nem z parafii Znalezienia Krzy-
ża Świętego i ks. Piotrem Kocu-
rem z parafii MB Różańcowej z 
osiedla na Górnym Borze.

Nabożeństwo rozpoczęło się 
od odmówienia dwóch tajemnic 

radosnej części Różań-
ca w kościele na Gór-
nym Borze, po czym je-
go uczestnicy, modląc 
się w intencji rodzin, 
o nawrócenie grzesz-
ników oraz w intencji 
wynagradzającej Niepokalane-
mu Sercu NMP, w procesji prze-
szli do kościoła pw. Znalezienia 
Krzyża Świetego, a odmawiając 
tajemnice światła – do kościo-
ła pw. Świętych Apostołów Pio-
tra i Pawła. Tu, po odmówieniu 
części bolesnej, koncelebrowa-
no uroczystą Mszę św. 

Podczas kolejnych etapów 
modlitwy figurę Matki Bo-

żej Fatimskiej nieśli 
przedstawiciele męż-
czyzn, kobiet i mło-
dzieży ze Skoczowa. 
Rozważania przy po-
szczególnych częś-
ciach Różańca przywo-

ływały historię objawień fatim-
skich i były wezwaniem do na-
wrócenia. Nie zabrakło przy-
pomnienia, iż także sługa Boży 
Jan Paweł II swoim życiem za-
chęcał do praktykowania nabo-
żeństwa pierwszych sobót. Na-
bożeństwa takie będą już mia-
ły swoje stałe miejsce w Sko-
czowie. 

 I.M.

WCieszynie wręczono nagrody laurea-
tom konkursu plastycznego, zorga-

nizowanego w powiecie cieszyńskim w ra-
mach akcji „Pola nadziei. Żonkile dla ho-
spicjum”. Konkurs, uwrażliwiający młodych 
na potrzeby ludzi dotkniętych chorobami 
nowotworowymi, zorganizowało starostwo 
powiatowe i Hospicjum Łukasza Ewangelisty. 
Laureatami zostali – w kategorii szkół śred-
nich: Małgorzata Franek z Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych z Cieszyna, 
Beata Hampel, Maria Katragarow (z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych) i Wojciech Biłko 
(ZSE-G), a wśród gimnazjalistów: Andrzej 
Michalczuk (Strumień), Dominik Dembinski 
(Ustroń) i Magdalena Dobosz (Cieszyn). 

Nagrodę specjalną otrzy-
mała Justyna Żerdka 
z Mnicha. Prace moż-
na oglądać w bibliotece 
miejskiej w Cieszynie. 

Laureaci 
konkursu 
„Żonkile
dla hospicjum”
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redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  W cyklu ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 

– ks. kan. Józef Walusiak – za-
łożyciel Katolickiego Ośrodka 
Wychowania i Resocjalizacji 
Młodzieży

Pierwsza sobota w Skoczowie

Z Maryją ulicami miasta
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CIESZYŃSKIE ŻONKILE DLA HOSPICJUM

Czciciele Matki 
Bożej Fatimskiej 
nieśli Jej 
figurę ulicami 
Skoczowa

WII Niedzielę Wielkiego 
Postu w szczególny 

sposób pamiętamy o misjach 
i pracy misjonarzy w Afryce. 
W 1995 roku z naszej die-
cezji na ten kontynent poje-
chali trzej kapłani: ks. Piotr 
Koszyk, ks. Jerzy Pytraczyk i 
ks. Andrzej Zając. Ks. Koszyk 
wciąż pracuje w Tanzanii, 
ks. Jerzy obecnie studiuje w 
Rzymie, a ks. Andrzej wrócił 
do Polski i od 2003 roku jest 
proboszczem w Bielanach. 
Opowiedział nam o tym, ja-
ką Afrykę poznał i jaka po-
moc okazywana przez nas 
jest najskuteczniejsza – pi-
szemy o tym na str. VIII w 
naszym cyklu „Świadkowie 
Chrystusa”. 
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Ministranckie puchary
SZCZYRK. Czwarte za-
wody Zimowej Olimpiady 
Ministrantów naszej diecezji 
w slalomie gigancie rozegrano 
2 marca br. na Skrzycznem w 
Szczyrku. W zawodach o Puchar 
Biskupa wzięło udział 240 za-
wodników z 32 parafii, pod 
opieką 15 księży. W trzech ka-
tegoriach wiekowych zawod-
nicy, którzy uzyskali najlepszy 
czas przejazdu, otrzymali me-
dale, najlepszy zawodnik także 
puchar, zdobywcy IV i V miejsc – 
nagrody rzeczowe. Wśród zwy-
cięzców najlepszy czas przejaz-
du podczas zawodów – podob-
nie jak w ubiegłych latach – uzy-
skał zawodnik najstarszej gru-
py lektorów – Mateusz Wróbel 
z Jeleśni. W kategorii opieku-
nów ks. Adam Bieniek z parafii 
NSPJ wyprzedził ks. Zygmunta 

Mizię i ks. Krzysztofa Cojdę. 
Nazwiska zwycięzców i więcej 
informacji o przebiegu olimpia-
dy – w jednym z następnych nu-
merów GN.

Teologowie olimpijczycy
BIELSKO-BIAŁA. Agata 
Koim z Bielska-Białej, Dorota 
Sikora z Andrychowa i 
Ewelina Kocemba z Kęt bę-
dą reprezentować naszą die-
cezję w ogólnopolskim finale 
Olimpiady Teologii Katolickiej 
„Dekalog w nauczania Jana 
Pawła II”, który pod ko-
niec kwietnia odbędzie się 
w Gdańsku. Podbeskidzkie 
eliminacje rozpoczęły się w 
styczniu etapem szkolnym, 
w którym wystartowało bli-
sko 1200 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. 2 marca w 
Bielsku-Białej odbyły się eli-
minacje diecezjalne, w któ-
rych wzięło udział 130 mło-
dych teologów. Finałowy test 
składał się z czterdziestu py-
tań, na które musieli odpo-
wiedzieć w trzy kwadranse.

Olimpiada Teologii Katoli-
ckiej odbywa się po raz szes-
nasty. Pięć lat temu uczestni-
ków finału ogólnopolskiego 
gościła nasza diecezja. Trzech 

pierwszych laureatów poje-
dzie w nagrodę do Rzymu, dla 
dziesięciu najlepszych przy-
gotowano indeksy na wyższe 
uczelnie katolickie w Warsza-
wie, Lublinie i Krakowie.

Europejski Jan Nepomucen
CIESZYN. Śląski Zamek 
Sztuki i Przedsiębiorczości w 
Cieszynie oraz Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego przygotowały 1 i 
2 marca br. konferencję naukową 
i wystawę malarstwa współczes-
nego artystów z jedenastu kra-
jów Europy pt. „Jan Nepomucen 
– Święty Europy Środkowej”. 
Większość znanych i codziennie 
oglądanych rzeźb w Cieszynie i 
okolicy przedstawia postać św. 

Jana Nepomucena. Wystawa i 
konferencja przybliżyły historię 
niezwykle niegdyś popularne-
go kultu i jego odbicie w sztu-
ce. Dodatkową wartością cie-
szyńskiej wystawy jest jej po-
szerzenie o barokowe obrazy z 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
Wystawa była wcześniej prezen-
towana m.in. w Pradze, Brukseli 
i Warszawie. Będzie otwarta do 
2 kwietnia.

Pierwsza bielska pływalnia
BIELSKO-BIAŁA. We wto-
rek, 28 lutego otwarto pierw-
szą krytą pływalnię w Bielsku- 
-Białej. Obiekt poświęcił biskup 
Tadeusz Rakoczy. Ksiądz biskup 
pogratulował władzom miasta 
inwestycji, a wszystkim użyt-
kownikom basenu życzył, by 
zawsze opuszczali ten obiekt 
zdrowsi i lepsi. Pływalnia zosta-
ła wybudowana na skraju osied-
la Karpackiego. Prace trwały od 

maja ubiegłego roku i pochło-
nęły ponad 10 mln zł. Pod da-
chem pływalni jest basen o wy-
miarach 25 na 12,5 metra i o po-
łowę mniejszy brodzik dla dzie-
ci z fontannami i ścianą wodną, 
45-metrowa zjeżdżalnia, jaccu-
zi i sauny. Obiekt jest czynny od 
8.00 do 22.00. Za godzinę po-
bytu dorośli muszą zapłacić w 
tygodniu 6, a w weekendy 8 zł. 
Bilety ulgowe kosztują 4 i 5 zł.

Twórcze małżeństwo
CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE, BIELSKO-BIAŁA. Maria  
i Czesław Kubikowie z Cze-
chowic-Dziedzic należą do  
grona najbardziej znanych 
twórców ludowych Pod-
beskidzia. Ona od 1983 r. 
haftuje bieżniki, serwety, 
bluzki, a nawet obrazy. On 
początkowo pomagał żonie 
w jej pracy, ale później od-
krył swoją pasję – rzeźbienie. 
Prace małżeństwa były wielo-
krotnie nagradzane na prze-
glądach i konkursach sztu-
ki ludowej. Obecnie z ich 
dorobkiem można się zapo-
znać, odwiedzając Galerię 
Sztuki Regionalnego Ośrodka 
Kultury w Bielsku-Białej. Tam 
do 4 kwietnia czynna bę-

dzie wystawa prac Marii i 
Czesława Kubików. To pierw-
sza indywidualna ekspozycja 
ich twórczości.

Rekolekcje dla inteligencji
BIELSKI KLUB INTELI-
GENCJI KATOLICKIEJ za-
prasza na wielkopostne re-
kolekcje dla inteligencji. 
Rekolekcje odbędą się w ka-
tedrze pw. św. Mikołaja w 
Bielsku-Białej, a poprowadzi 

je kapelan klubu ks. prał. 
Zbigniew Powada. Rozpoczną 
się w poniedziałek 13 marca, 
a zakończą w środę 15 mar-
ca. Początek Mszy św. z kon-
ferencją codziennie o godz. 
18.30.

Młodzi teologowie podczas bielskich 
eliminacji

Mateusz Wróbel z Jeleśni 
uzyskał najlepszy czas przejazdu 
slalomowego podczas zawodów

Maria i Czesław Kubikowie na 
wernisażu swej pierwszej wystawy

Bielszczanie nie muszą już jeździć na basen do Kęt, Skoczowa czy Żywca
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Kurs animatora

Formacja służby 
liturgicznej

Kolejną edycję kursu animatora organizuje 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. Zajęcia będą się odbywać 
w marcowe weekendy w Pogórzu.

Kurs obejmuje dwa cy-
kle spotkań – od 17 do 19 
marca oraz od 31 marca do 
2 kwietnia – podczas któ-
rych przewidziano łącznie 
30 godzin wykładów, spot-
kań i ćwiczeń. Kandydaci na animatorów bę-
dą pogłębiać swoją wiedzę religijną z zakre-
su biblistyki, liturgii i duchowości oraz uczyć 
się podstaw psychologii komunikacji i pracy 
w grupach.  Potwierdzeniem nabytej wiedzy 
będzie egzamin, który odbędzie się 8 kwiet-
nia w Instytucie Teologicznym im. św. Jana 
Kantego w Bielsku-Białej. Tym, którzy przejdą 
go pomyślnie, biskup bielsko-żywiecki prze-
każe swoje błogosławieństwo i krzyż anima-
tora podczas wielkoczwartkowej Mszy św. 
Krzyżma w katedrze.

–  Kurs jest nie tylko okazją do zdoby-
cia nowej wiedzy – podkreśla w zaprosze-
niu na zajęcia duszpasterz służby liturgicz-
nej ks. dr Sławomir Zawada. – Kurs to tak-

że czas formacji modlitewnej i pogłębie-
nia życia duchowego. 

Zajęcia odbywać się będą w Ośrodku 
Rekolekcyjnym przy parafii NMP Królowej 
Polski w Pogórzu. Spotkania będą się roz-
poczynać w piątki o 17.00, a kończyć w 
niedzielę o 13.00. Zapisów kandydatów na 
animatora – uczniów szkół średnich oraz 
służby liturgicznej ostatnich klas gimna-
zjów dokonują księża – parafialni opieku-
nowie grup ministranckich.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

65. rocznica aresztowania o. Maksymiliana

Franciszkańska modlitwa
Modlitwą i złożeniem kwiatów
w celi męczeństwa św. 
Maksymiliana uczczono 65. 
rocznicę aresztowania Szaleńca 
Niepokalanej. 

17 lutego 1941 r. wczesnym 
rankiem na klasztorny dziedziniec 
w Niepokalanowie wpadły dwa 
czarne samochody. Ledwo się za-
trzymały, wyskoczyło z nich czte-
rech umundurowanych esesma-
nów i dowódca w cywilnym ubraniu. Obejrzeli 
cały klasztor. Na koniec wpadli do celi o. Mak-
symiliana. Tutaj go aresztowano wraz z czte-
rema konfratrami. Tak zaczęła się droga św. 
Maksymiliana po koronę męczeństwa. Zakon-
ników przewieziono do więzienia na Pawiaku 
w Warszawie. Stąd, w sobotnie popołudnie 28 
maja tego samego roku, ojców franciszkanów 
– w grupie ponad 300 więźniów – przewiezio-
no do obozu  Auschwitz. 

Rocznice poszczególnych 
etapów drogi do świętości Sza-
leńca Niepokalanej gorliwie pie-
lęgnują bracia z Centrum św. 
Maksymiliana w Harmężach. I 
tym razem, 17 lutego, zorga-
nizowali wspólną modlitwę ku 
czci swojego patrona w celi 
śmierci Bloku 11. byłego obozu 
Auschwitz. Uczestniczyli w niej 
franciszkanie, członkowie Rycer-
stwa Niepokalanej oraz wierni – 

czciciele św. Maksymiliana. Obchody rocz-
nicy aresztowania inaugurują cykl przedsię-
wzięć. Na początku Wielkiego Postu w Har-
mężach odbywają się Dni Kolbiańskie. W 
maju odbędą się uroczystości upamiętnia-
jące osadzenie ojca Maksymiliana w obozie. 
Tradycyjnie także organizuje się tutaj spot-
kania modlitewne i pielgrzymki w rocznicę 
męczeństwa i kanonizacji założyciela Rycer-
stwa Niepokalanej. KS. JMP

Przygotowania do papieskiej wizyty

Benedykt XVI 
w Auschwitz
Kolejne ustalenia – tym razem dotyczące 
udziału wiernych – poczyniono w związku 
z czekającą nas w ostatnią niedzielę 
maja wizytą papieża Benedykta XVI w 
Auschwitz.

Wspólna modlitwa i spotkanie z Pa-
pieżem odbędzie się na terenie byłego 
obozu Birkenau w Brzezince. Służby or-
ganizacyjne przygotują ponad 80 tysię-
cy miejsc dla  wiernych w siedmiu sekto-
rach, usytuowanych wzdłuż dawnej ram-
py oraz liczącej ponad 800 metrów dłu-
gości drogi łączącej tzw. Bramę Śmier-
ci z pomnikiem Męczeństwa Narodów, 
u  którego stóp zostanie wzniesione po-
dium dla Papieża. Choć Ojciec Święty 
przyjedzie tutaj około 17.45, to jednak 
uczestnicy spotkania z nim będą musieli 
przybyć na miejsce znacznie wcześniej. 
Już o 15.00 zostanie odprawiona dla 
nich Msza św. (Benedykt XVI w tym dniu 
przewodniczyć będzie Eucharystii w Kra-
kowie, w Birkenau weźmie udział tylko 
w nabożeństwie). Pozostały czas wypełni 
ekumeniczne czuwanie modlitewne.

Uczestnicy spotkania z Papieżem bę-
dą musieli mieć bilety wejściowe do sek-
torów. Będą one rozprowadzane wcześ-
niej w parafiach. Nie będzie możliwy 
dojazd w pobliże Birkenau. Samocho-
dy i autokary trzeba będzie pozosta-
wić w odległości nawet 3–4 kilometrów. 
Jednak władze samorządowe Oświęci-
mia obiecują zorganizowanie specjal-
nych wahadłowych linii autobusowych, 
które dowiozą pielgrzymów z parkingu 
w pobliże byłego obozu.

Część papieskiej wizyty będzie mia-
ła charakter prywatny. Tak będzie w by-
łym obozie Auschwitz, gdzie Ojciec Świę-
ty nawiedzi celę śmierci św. Maksymiliana 
i pomodli się przy Ścianie Śmierci na dzie-
dzińcu bloku 11. W tej części pielgrzymki 
udział wezmą tylko pracownicy Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz 
trzydziestoosobowa grupa zaproszonych 
byłych więźniów z opiekunami. Podobny 
charakter będzie miała wizyta Benedyk-
ta XVI w oświęcimskim Centrum Dialogu 
i Modlitwy.

Watykan nie wydał jeszcze oficjalnej 
informacji o wizycie Benedykta XVI w Pol-
sce i o jej programie. Nastąpi to jednak 
lada dzień. Warto  już teraz zaplanować 
czas, tak by wziąć udział w spotkaniu w 
Papieżem. 

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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leńca Niepokalanej gorliwie pie-
lęgnują bracia z Centrum św. 
Maksymiliana w Harmężach. I 
tym razem, 17 lutego, zorga-
nizowali wspólną modlitwę ku 
czci swojego patrona w celi 
śmierci Bloku 11. byłego obozu 
Auschwitz. Uczestniczyli w niej 
franciszkanie, członkowie Rycer-
stwa Niepokalanej oraz wierni – 
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Wierni parafii św. Mi- 
kołaja w Rychwał-
dzie, gdzie duszpa-
sterzują franciszka-

nie, wiedzieli, że 26 lutego br. w 
sanktuarium Matki Bożej zagości 
kopia Całunu, w który było owi-
nięte ciało Chrystusa po ukrzyżo-
waniu. Największe wrażenie zro-
biło na nich jednak umieszczenie 
płótna w głównym ołtarzu – nad 
tabernakulum i poniżej łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej. 
Przed odsłonięciem spowijała je 
biało-czerwona zasłona, przypo-
minająca o Bożym miłosierdziu 
– jak krew i woda wypływające z 
boku Chrystusa. 

O nowej relikwii w swo-
jej parafii – XV-wiecznej repli-
ce gwoździa z Krzyża Pańskie-
go nie wiedzieli natomiast nic 
wierni parafii św. Michała Ar-
chanioła z Leśnej. O tym, że 
trafi ona do parafii, nie wiedział 
aż do 26 lutego także ks. Piotr 
Sadkiewicz. A już podczas nie-
dzielnego nabożeństwa czter-

dziestogodzinnego każdy mógł 
uczcić relikwię.

– To wymowny znak, że tuż 
przed Wielkim Postem trafiły do 
parafii naszej diecezji te dwa 
symbole Męki Pańskiej... – mó-
wią leśniańscy i rychwałdzcy 
duszpasterze.

Droga z Turynu 

Działający w Rychwałdzie 
Franciszkański Dom Formacyj-
no-Edukacyjny służy zarówno ka-
płanom, zakonnikom, jak i świe-
ckim.

– Wyjeżdżamy także do róż-
nych parafii głosić misje i rekolek-
cje. Zrodził się pomysł, by nasze 
nauki w jakiś sposób ubogacić – 
mówi o. Marek Augustyn OFM- 
-Conv. – W 2002 roku, kiedy by-
łem przełożonym wspólnoty w 
Krakowie, zgłosił się do mnie Ta-
deusz Krajewski z Apostolstwa 
Bożego Miłosierdzia w Warsza-
wie. Poinformował, że istnieje 
możliwość wykonania wiernej ko-
pii Całunu Turyńskiego. Zapro-
ponował umieszczenie jej w ba-

zylice Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach. 
Przy bazylice Franciszka-
nów w Krakowie znajdu-
je się kaplica Męki Pań-
skiej. Bazylika ta znana 
jest nie tylko z polichro-
mii Wyspiańskiego, ale 
przede wszystkim jako 
sanktuarium Matki Bo-
żej Bolesnej i miejsce, gdzie wielu 
wiernych przychodzi odprawiać 
Drogę Krzyżową, podziwiając sta-
cje Drogi Krzyżowej Mehoffera. 
Po rozmowie z kard. Franciszkiem 
Macharskim doszliśmy do wnio-
sku, że właśnie w kaplicy Męki 
Pańskiej byłoby wspaniałe miej-
sce dla tej kopii.

Droga do Rychwałdu 

19 marca 2003 r. w Rzymie Jan 
Paweł II przekazał na ręce o. Mar-
ka kopię Całunu.

– Miała być wystawiona w kra-
kowskiej bazylice w czasie Wiel-
kiego Postu i m.in. w święto Pod-
wyższenia Krzyża Świętego – kon-
tynuuje o. Marek. – Przez pozo-

stałą część roku Całun 
miał podróżować po Pol-
sce. Towarzyszyłoby mu 
głoszone przez nas sło-
wo, przybliżające tajem-
nicę Bożego miłosier-
dzia.

Wówczas pomysłu 
nie udało się zrealizo-
wać. Ojcowie franciszka-

nie tworzący wspólnotę przy ba-
zylice to głównie wykładowcy se-
minaryjni – trudno byłoby im po-
godzić zajęcia z głoszeniem nauk 
w całym kraju.

O. Marek od lipca zeszłego ro-
ku mieszka w Rychwałdzie. Stąd 
dojeżdża na zajęcia ze studenta-
mi do Krakowa. 

– Kiedy znalazłem się tutaj, 
doszliśmy do wniosku, że war-
to postarać się o Całun i zacząć 
z nim jeździć do miejsc, w które 
nas zaproszą, dzieląc się słowem 
o Bożym miłosierdziu. 

Udało się sprowadzić kolej-
ną kopię. To fotografia cyfrowa 
na płótnie o podobnej konstruk-
cji jak oryginał. Prawo do wyko-
nywania kopii ma studio foto-

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

To pewien znak, symbol, 
który może pomóc 

człowiekowi  
w wyobrażeniu 

sobie ceny 
zbawienia, którą 

Bóg zapłacił  
za niego – mówi o. Marek 
Augustyn OFMConv o kopii 

Całunu Turyńskiego,  
a ks. Piotr Sadkiewicz  

o replice gwoździa  
z Krzyża Świętego. 

Obie pamiątki Męki 
Pańskiej są od niedawna  

w naszej diecezji.
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Ks. Andrzej 
Urbański SDS 
przekazuje 
ks. Piotrowi 
Sadkiewiczowi 
relikwię 
gwoździa 
z Krzyża 
Pańskiego
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graficzne z Turynu, i to ono tak-
że wykonało kopię dla Rychwał-
du. Uroczyście odsłonił ją 26 lu-
tego wikariusz prowincji francisz-
kańskiej z Krakowa, o. Zenon Szu-
ty OFMConv.

Cena zbawienia

Od Środy Popielcowej wierni 
z Rychwałdu przeżywali swoje re-
kolekcje z Całunem. Ojcowie mó-
wili o nim jako o znaku nawróce-
nia, Bożego miłosierdzia, widzial-
nym znaku Męki Pańskiej, nadziei 
i zmartwychwstania. 

Do drugiej niedzieli Wielkie-
go Postu kopia będzie wystawio-
na w sanktuarium. Następnie oj-
cowie jadą z nią głosić rekolek-
cje do Pieńska i Dębicy. Są otwar-
ci na wszystkich, którzy chcieliby 
gościć u siebie kopię i posłuchać 
związanych z nią rozważań. 

– Zawsze tak było, że czło-
wiek potrafił zbliżyć się do Pana 
Boga, mając przed oczami jakiś 
obraz. Stąd kult świętych, obra-
zów – podkreśla o. Marek. – Je-
steśmy przekonani, że Całun to 
rzeczywiście płótno grobowe Je-
zusa – badania naukowe nie wy-
kluczyły jego autentyczności. W 
Rychwałdzie umieściliśmy go w 
głównym ołtarzu. Stacje Drogi 
Krzyżowej prowadzą dokoła koś-
cioła. Po ich przejściu, warto się 
zatrzymać przy Całunie i zoba-
czyć odbite na nim ślady Męki.

W duchowości franciszkań-
skiej kult Męki Pańskiej jest głę-
boko zakorzeniony.

– Św. Franciszek 
był wzrokowcem. „Po-
chwałę stworzeń”, pięk-
ny hymn, napisał, kiedy 
stracił wzrok – dodaje o. 

Marek. – To jest wymowne świa-
dectwo. Droga św. Franciszka za-
częła się od kontemplacji krzyża 
w kościele San Damiano. Wpatry-
wał się w to bizantyjskie wyobra-
żenie Pantokratora Ukrzyżowa-
nego, na którym z jednej strony 
uwidacznia się wielkość i maje-
stat, a z drugiej – męka i cierpie-
nie. Ten rys duchowości francisz-
kańskiej jest bardzo bliski Pola-
kom – wystarczy spojrzeć na wy-
pełnione kościoły – zwłaszcza w 
czasie Drogi Krzyżowej czy Gorz-
kich Żali... 

Droga do Leśnej 

W sobotę 25 lutego telefon 
od ks. Andrzeja Urbańskiego, ge-
nerała zgromadzenia salwatoria-
nów, nie był zaskoczeniem, ale 
niespodzianką owszem.

– Umówiliśmy się z ks. An-
drzejem, że przyjdzie odprawić 
Mszę św. w niedzielę o 9.30. 
Więcej nie mówił. Przyszedł, 
przynosząc nam zdumiewające 
prezenty – mówi ks. Piotr Sad-
kiewicz.

Wśród nich były: XV-wiecz-
na (z 1496 r.) replika gwoździa z 
Krzyża Pańskiego, z certyfikatem 
papieża Aleksandra VI, relikwie 
jedenastu Apostołów i św. Pawła 
oraz relikwie kolejnych ośmiu 
świętych.

Ks. Andrzej przywiózł je z 
jednego z nieczynnych czeskich 
kościołów. Dla Leśnej, gdzie kult 
świętych w ich relikwiach ma już 

swoją tradycję, takie pa-
miątki są bardzo cenne. 
Relikwie Apostołów ma-
ją charakter pierwszo-
rzędny – to cząstki ich 

kości (drugorzędny to np. czę-
ści ubrań).

Ks. Piotr uśmiecha się, że 
jeszcze tydzień wcześniej konce-
lebrował Mszę św. na Jasnej Gó-
rze, m.in. z Proboszczem Roku 
2004 ks. Andrzejem Godlewskim 
z Łomży, który pytał go o możli-
wość sprowadzenia relikwii Apo-
stoła Andrzeja. Wtedy wydawało 
się im to niemożliwe... 

Relikwie Apostołów są 
umieszczone w kapsułkach. Re-
plika gwoździa to rozmiarem naj-
bardziej okazała relikwia. Ma cha-
rakter trzeciorzędny – tzn. repli-
ką potarto o autentyczny gwóźdź 
z Jerozolimy.

– Relikwie są bodźcem dla 
wiernych tej parafii do pogłębia-
nia wiary, co pozwala im bardziej 
zbliżać się do Pana Boga – mówi 
diakon Krzysztof Kurnik, odbywa-
jący praktykę w Leśnej. 

– Ten gwoźdź przypomina 
o cierpieniu – dodaje wikariusz 
z Leśnej ks. Henryk Waszut. – 
W każdy piątek jest odprawia-
na Droga Krzyżowa, są czytane 
rozważania, a ten gwoźdź bę-
dzie uświadamiał nam wszyst-
kim jeszcze bardziej, jak Pan Je-
zus cierpiał... 

ZNAKI
Widziałem orygi-
nał Całunu Turyń-
skiego w 2000 ro-
ku. Wciąż jednak 
jestem pod wraże-
niem przekazania 
nam kopii przez Ojca Świę-
tego w 2003 r. Kopia wte-
dy była zwinięta, nie widzia-
łem więc, jak wygląda. Nato-
miast miałem świadomość, 
że jest to relikwia ukazują-
ca Mękę Pańską i przekazy-
wał mi ją Papież, który był u 
schyłku swojego pontyfika-
tu, człowiek, na którego twa-
rzy było widoczne cierpienie. 
Skojarzenia były jednoznacz-
ne. Myślę, że u każdego wpa-
trującego się w Całun skoja-
rzenia są jednakowe – uczu-
cie żalu za grzechy i ogrom 
wdzięczności, że tak Pan Bóg 
kocha człowieka, niezależnie 
od tego, kim on jest. 

O. MAREK AUGUSTYN
 OFMCONV

Relikwie Aposto-
łów i gwoździa 
z Krzyża Święte-
go nie będą scho-
wane. Każdy wier-
ny będzie mógł je 
uczcić – m.in. podczas uroczy-
stych nabożeństw trzeciopiąt-
kowych. Osobny plan wyeks-
ponowania rodzi się w przy-
padku gwoździa. Prawdopo-
dobnie będzie on umieszczo-
ny przy wejściu do kościoła, 
w specjalnym relikwiarzu.

Mam nadzieję, że te re-
likwie przyczynią się do po-
głębienia życia chrześcijań-
skiego wiernych. Adoracja 
Pana Jezusa podczas nabo-
żeństwa czterdziestogodzin-
nego, a później fakt, że wier-
ni podchodzili z wielkim sza-
cunkiem do relikwii gwoź-
dzia, to bardzo wymowny 
znak. Kiedy pielgrzymi wra-
cają z  Ziemi Świętej, mó-
wią, że zupełnie inaczej słu-
chają Słowa Bożego, bo go 
niemal namacalnie doświad-
czyli. Mam nadzieję, że tak 
będzie i teraz z doświadcza-
niem tajemnicy zbawienia, 
dzięki relikwii gwoździa.

KS. PIOTR SADKIEWICZ

WIELKI POST 
W RYCHWAŁDZIE 

I LEŚNEJ
 Rychwałd – Msze św. w niedzie-

le i święta: 7.00, 9.00, 11.00, 
17.00; w dni powszednie: 7.00, 
17.00. Droga Krzyżowa: pią-
tek po Mszy św. o 7.00 i 17.00, 
Gorzkie Żale: niedziela 16.00

 Leśna – Msze św. w niedziele i 
święta: 7.30, 9:30, 11:00, 17:30; 
w dni powszednie: 6.30. 

 Droga Krzyżowa: piątek 17.00, 
Gorzkie Żale: niedziela 16.45
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Kopia Całunu 
Turyńskiego 
w sanktuarium 
rychwałdzkim
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Młodzi i misje

Niedziela w piątek
Chcą być fryzjerkami, piekarzami, 
technikami różnych specjalności, 
przedsiębiorcami. Czy ktoś  
z nich zdecyduje się na pracę 
misjonarza? O tym, że i takie 
talenty przydają się na misjach, 
mówił młodzieży z bielskich szkół 
zawodowych o. Adam Zagaja, 
kombonianin pracujący w Kongo. 

O spotkaniu z misjona-
rzem młodzież z Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych oraz Zespo-
łu Szkół Technicznych w Biel-
sku-Białej wiedziała już daw-
no. Ich gościem miał być kom-
bonianin o. Pascal Garasoma. 
Do szkoły zaprosił go ich ka-
techeta Edward Szpoczek, któ-
rego rodzinną parafię św. Kata-
rzyny w Czechowicach-Dziedzi-
cach o. Pascal odwiedził już kil-
kakrotnie.

– Pochodzący z Konga o. Pa-
scal, który posługuje w Polsce, 
był w naszej parafii dzięki nasze-
mu proboszczowi ks. Andrzejo-
wi Zelkowi – mówi Edward Szpo-
czek. – Podczas głoszonych ho-
milii opowiadał o sobie, o Kon-
gu, o Kościele w jego rodzinnym 
kraju i Europie Zachodniej. Po-
myślałem, że dobrze by było, że-
by i młodzież, wśród której pra-
cuję w Bielsku-Białej, posłuchała 
jego refleksji.

Niestety, wskutek wypadku 
samochodowego o. Pascal nie 
mógł przyjechać do Biel-
ska. Zastąpił go o. Adam 
Zagaja, misjonarz, któ-
ry pracował w Kongu, 
a obecnie posługuje w 
komboniańskim Cen-
trum Powołaniowym w 
Krakowie.

Młodzież, która 23 lutego br. 
w Zespole Szkół Technicznych 
wzięła udział w spotkaniu wraz 
ze swymi katechetami – Edwar-
dem Szpoczkiem, ks. Januszem 
Okrzesikiem i ks. Dariuszem Lu-
dwinem oraz ks. Andrzejem Zel-
kiem – miała okazję posłuchać o 
zróżnicowaniu kulturowym, spo-
łecznym i gospodarczym Konga 
i wpływie tych czynników na co-
dzienne życie mieszkańców te-
go państwa. 

– Ojciec misjonarz cały czas 
mówił, czego ważnego on sam na-
uczył się od tamtejszych mieszkań-
ców. Podkreślał, jak ważne jest, że-
by widzieć w mieszkańcach Kon-
ga nie „nieucywilizowanych dzi-
kusów”, ale ludzi żyjących najważ-
niejszymi wartościami – mówią 
pierwszoklasistki z ZSR.

Najbardziej utkwiły im w pa-
mięci słowa o. Adama o tym, 
kim dla Pigmejów, wśród któ-
rych pracował – plemienia naj-
bardziej pogardzanego przez in-
ne w Kongu – jest człowiek cywi-
lizowany. To człowiek, który po-
trafi kochać; który żyje po to, by 
dać szczęście drugiemu.

Młodzi słuchali o tym, jak naj-
bardziej pogardzani cenią sobie 
obecność misjonarzy, o tym, że 
niedziela – dzień świąteczny – 
jest tam zawsze wtedy, kiedy mi-
sjonarz przybywa z Panem Jezu-
sem, by odprawić Mszę św.

Czy ktoś z młodych biel-
szczan zdecyduje się na taką po-
sługę? 

– My rzucamy 
ziarno i oddajemy tę 
sprawę Panu Bogu. 
Nie wiemy, gdzie ono 
padnie. Pracy misyj-
nej nigdy nie brak-
nie... – mówi misjo-
narz. U.R.

O. Adam 
Zagaja (pierwszy 
z lewej) wśród 
katechetów 
i uczniów 
Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych

PLAN SPOTKANIA
  piątek, 24 marca 2006
21.00 – Modlitwa (członkowie Diecezjalnej Sekcji Stowarzyszenia „Diakonia 
Ruchu Światło–Życie”)
  sobota, 25 marca 2006 r. (część plenarna)
9.00 – Modlitwa przedpołudniowa
9.30 – „Pamięć” – historia Ruchu w diecezji bielsko-żywieckiej; świade-
ctwa trwania w Ruchu osób tworzących historię
11.30 – przygotowanie do Eucharystii
12.00 – Eucharystia (z możliwością podjęcia duchowej adopcji dziecka po-
czętego)
13.30 – Obiad
14.30 – „Tożsamość” – teraźniejszość i zadania stawiane Ruchowi (kryte-
ria przynależności do Ruchu Światło–Życie, propozycje ożywiania wspól-
not parafialnych poprzez diakonie, informacja o Stowarzyszeniu Diakonia 
Ruchu Światło–Życie)
16.30 – Koncert ewangelizacyjny z udziałem Magdy Anioł
20.00 – Spotkanie członków Diecezjalnej Sekcji Stowarzyszenia „Diakonia 
Ruchu Światło–Życie”.
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Diecezjalna Diakonia Jedności 
Ruchu Światło–Życie Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej zaprasza 
na I Diecezjalną Kongregację 
Odpowiedzialnych Ruchu 
Światło–Życie, która odbędzie 
się 24 i 25 marca br. w kościele  
pw. św. Pawła Apostoła  
w Bielsku-Białej.

– Do udziału w Kongregacji 
zapraszamy delegatów istnie-
jących w parafiach wspólnot 
Ruchu Światło–Życie, zarówno 
grup Oazy Dzieci Bożych, mło-
dzieży, jak i rodzin Domowe-
go Kościoła – mówi współor-
ganizator spotkania ks. Grze-
gorz Strządała. – Kapłanów 
– moderatorów i opiekunów 
grup parafialnych zapraszamy 
szczególnie do współcelebro-
wania Eucharystii w sobotę 
25 marca o godz. 12.00 (przy-
wozimy alby i białe stuły). Na-
tomiast całe wspólnoty Ru-
chu z naszych parafii zapra-
szamy na koncert ewangeliza-
cyjny z udziałem Magdy Anioł 
na godz. 16.30. Ze względów 
organizacyjnych prosimy o 

wcześniejsze przesłanie wy-
pełnionych zgłoszeń, z zazna-
czeniem chęci skorzystania z 
noclegu, oraz wypełnionych 
ankiet. IM

Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło–Życie

Pamięć  
i tożsamość oazy

Członkowie Ruchu Światło–Życie 
będą mówili także o jego historii  
w naszej diecezji. Na zdjęciu: założyciel 
oazy sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki (na zdjęciu – w głębi, 
drugi z prawej) w czasie jego pracy 
duszpasterskiej w Cieszynie
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Zaproszenie do Cieszyna

Misterium Męki Pańskiej

Zespół Teatralny Parafii św. 
Elżbiety w Cieszynie serdecznie 
zaprasza do Teatru im. Adama 
Mickiewicza na „Misterium Męki 
Pańskiej”. 

Misterium, jak co roku, wy-
reżyserowała kierująca zespo-
łem s. Jadwiga Wyrozumska, el-
żbietanka cieszyńska. W przy-
gotowanie widowiska zaanga-
żowało się blisko 200 osób – 
aktorów i członków ekipy tech-
nicznej. Wszystkich, którzy już 
widzieli misterium, nie trzeba 
zachęcać do powtórnego obej-
rzenia. Ale na pewno warto 
wspomnieć o nowych rekwizy-
tach zakupionych przez człon-
ków zespołu w Ziemi Świę-
tej podczas pielgrzymki, z któ-
rej niedawno wrócili. Są wśród 
nich stroje, chusty, lampy oliw-
ne i wiele innych. Dzięki nim 

chcą jeszcze 
lepiej przybli-
żyć widzom 
tajemnicę hi-
storii naszego zbawienia. 

„To jest naprawdę przejmu-
jące misterium. To trzeba oglą-
dać sercem, bo ono lepiej widzi 
niż oczy i lepiej rozumie niż ro-
zum. To jest ewangelizacja w per-
spektywie nowego tysiąclecia – 
patrzeć sercem i wiarą” – napisał 
o spektaklu biskup Janusz Zim-
niak, którego słowa zespół cytu-
je w bogato ilustrowanym folde-
rze o spektaklu.

Spektakle odbędą się 18, 
19 i 25 marca o godzinie 16.00 
oraz 20, 21 i 22 marca o godzi-
nie 17.00. Bilety należy rezer-
wować pod numerem telefonu: 
0 601 452 716 (tel. zespołu) lub w 
kasie teatru: 0 33 857 75 90.
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Scena  
z cieszyńskiego 

misterium

Charytatywny Koncert Walentynkowy

Razem dla hospicjum
Tutaj nikt już nie pyta „czy”, tylko 
„kiedy”.  Koncerty, z których 
dochód przekazywany jest na 
Hospicjum Łukasza Ewangelisty, 
są już w Cieszynie tradycją. Po 
raz ósmy, 26 lutego br., cieszyńscy 
licealiści zaprezentowali swój 
koncert w Teatrze im. A. 
Mickiewicza. 

Głównym organizatorem 
Koncertu Walentynkowego byli 
uczniowie i nauczyciele LO im. 
M. Kopernika, ale sami przy-
znają, że o końcowym sukce-
sie trudno byłoby mówić, gdyby 
nie współudział ich kolegów z 
Katolickiego LO im. M. Grodzie-
ckiego i LO Towarzystwa Ewan-
gelickiego, a także przedstawi-
cieli LO im. A. Osuchowskiego. 
Nad całością czuwali nauczycie-
le z „Kopernika”: Katarzyna Mi-
chałek, Lucyna Stefaniec i Wło-
dzimierz Habarta.

Młodzi wykonawcy zaprezen-
towali swoje najróżniejsze talen-
ty artystyczne.  Występowały ka-
barety, grupy teatralne, taneczne 
i muzyczne wszelkich gatunków.

– Myślę, że dwa aspekty tego 
przedsięwzięcia – finansowy, któ-
ry wspomoże działalność hospi-
cjum, jak i ten, że uczniowie róż-
nych placówek potrafili się zinte-
grować dla ważnej idei – pozwo-

lą z wielką nadzieją mówić o ich 
wrażliwości na drugiego człowie-
ka – mówi Dorota Kania, kate-
chetka w „Koperniku” i wolonta-
riuszka hospicjum.  

Uczniowie znaleźli wie-
lu sprzymierzeńców – w czasie 
koncertu można było kupić to-
miki wierszy ks. Sławomira Gra-
niecznego „Modlitwy na drogę” 
oraz antologię „Poezja z wieżą 
w tle” – podarowaną przez cie-
szyński Związek Nauczycielstwa 
Polskiego. Wolontariuszki hospi-
cjum przygotowały kanapki, ucz-
niowie i rodzice upiekli ciasta. 
W teatrze można było kupić lo-
sy loterii – cenne fanty to zasłu-
ga pierwszoklasistek z „Koper-
nika” – Jagody Kubeczki i Nata-
lii Bożek – które pozyskały je od 
sponsorów.

– Bardzo wielu osobom za-
wdzięczamy pomoc – dodaje Do-
rota Kania. – Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy kupili bi-
lety, fanty, przygotowane smako-
łyki. Dziękujemy Fundacji „Żyj 
Godnie”, która zasiliła nasze kon-
to kwotą 1500 zł. W sumie pozy-
skaliśmy ponad 9 tys. zł. To zna-
cząca pomoc. Pozostaje nadzie-
ja, że cieszyńscy licealiści znaj-
dą naśladowców, także przez ko-
lejne lata.

URSZULA ROGÓLSKA

 R E K L A M A 

BIURO CZYNNE: 
9.00 - 16.00; w środy 10.00 - 18.00

40 - 008 Katowice, ul. Warszawska 58
tel. (032) 356 90 50

www.pielgrzymki.katowice.pl
ZAPRASZAMY

Rzym 02 - 05.04 - I rocznica 
śmierci JP II (samolotowa)
Rzym 14 - 18.06.2006 
Boże Ciało (samolotowa)
Włochy 30.07 - 07.08.2006
(autokarowa) 
Fatima 10 - 15.05.2006
90 rocznica objawień 
Anioła Pokoju (samolotowa)
Lourdes 24 - 29.06.2006 
(samolotowa)
Grecja 
05 - 15.08.2006 
(samolotowa) 

  Rzym – Rocznica śmierci JANA PAWŁA II 
i O. PIO – LORETO  LANCIANO (30.03.– 5.04.)
 FATIMA LOURDES  LA SALETTE
 ZIEMIA ŚWIĘTA  CHORWACJA WŁOCHY
 SANKTUARIA EUROPY, ALPEJSKIE, BAWARII
  GRECJA – TURCJA  OSTRA BRAMA 

(Wilno) LWÓW  MEKSYK
 KORSYKA – SARDYNIA  SZWAJCARIA
 KRAJE BAŁTYCKIE  SYCYLIA
PARYŻ zamki n. Loarą  HOLANDIA  kraj kwiatów
NORWEGIA  NORDKAPP  PORTUGALIA 
IRLANDIA  SZKOCJA  ALPY  –  DOLOMITY
ZAMKI BAWARSKIE i inne

Zapraszamy organizatorów grup 
(nawet kilkuosobowych) 

– oferujemy atrakcyjne warunki.
B.T. „MISTRAL” – 40-004 Katowice, 

al. Korfantego 2 (pok. 229)
Tel. (032) 201 32 08/9, 2513 854 

mistral@mistral.com.pl

Zaprasza na pielgrzymki i wycieczki
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Ks. Andrzej Zając – proboszcz parafii św. Macieja Apostoła w Bielanach

Solidarni z Afryką
Ks. Andrzej Zając w 1995 r.  
jako jeden z trzech kapłanów 
naszej diecezji rozpoczął pracę 
misyjną w Tanzanii. Na tle 
pamiątek z Afryki wspomina  
to, co zdominowało wspomnienia 
pierwszych chwil w misyjnym 
kraju… 

Pierwszym odkryciem jest 
bieda mieszkańców Afryki: coś, 
co trudno sobie nawet wyobra-
zić. „Nie da się tego opisać, na-
wet w zestawieniu z najbardziej 
jaskrawymi przykładami z na-
szej rzeczywistości… Pamiętam 
pierwszą podróż do diecezji, 
w której pracowaliśmy. Z Nai-
robi zabrali nas samochodem 
dwaj misjonarze. Mijaliśmy przy 
drodze co chwilę szyld: klinika. 
Można było odnieść wrażenie 
dobrobytu, a tymczasem okaza-
ło się, że to tylko napisy, a pod 
nimi liche sklepiki, w których 
można było kupić co najwyżej 
aspirynę i leki na malarię. Po-
za tym rozpadające się, zlepia-
ne byle czym ścianki” – opowia-
da ks. Zając.

Dla głodnych dzieci 

Typowy model afrykańskiej 
rodziny zakłada przynajmniej 
pięcioro dzieci. Ze znalezieniem 
jakiegokolwiek zatrudnienia bo-
ryka się większość ludzi. Pen-
sja – miesięcznie 30–40 dola-
rów (jeśli ma się pracę) – ma wy-
starczyć na utrzymanie całej ro-
dziny... 

Najtrudniej pogodzić się z tą 
biedą, patrząc właśnie na dzieci. 
„Bo ta bieda oznacza po prostu 
głód. Zwykle dziecko idzie do 
szkoły bez śniadania. Pierwszy 
– i najczęściej jedyny posiłek – 
zjada w domu pod koniec dnia, 
w porze naszej obiadokolacji. To 
musi mu wystarczyć do następ-

nego dnia, do tej samej 
pory. Dlatego nasi księ-
ża misjonarze – dzię-
ki pomocy, którą otrzy-
muje z Polski – organi-
zuje dożywianie dzie-
ci w szkołach. Kupuje 
się mąkę kukurydzianą, z któ-
rej przyrządza się rodzaj nasze-
go grysiku… Nawet to wyma-
ga sporych środków, bo szko-
ły są często przepełnione – na-
wet w małej afrykańskiej szkole 
uczy się zwykle 600–700 dzieci” 
– tłumaczy ks. Zając. 

Rodziców nie stać na po-
noszenie opłat szkolnych, za-
kup podręczników i mundur-
ków, więc sporo dzieci, mimo 
oficjalnego obowiązku, do szko-
ły w ogóle nie chodzi…

Jedną z form charytatywnej 
działalności są zakładane przy 
parafiach szkoły, przedszkola, 
szpitale. „Do posługi misjonarza 
przypisany jest gest wyciągniętej 
ręki: prośby o jałmużnę” – mówi 
ks. Zając. – Zaczyna się szukać 
tam, gdzie są najbliżsi…”.

„Dla wsparcia misyjnej pracy 
liczy się każda złotówka – pod-
kreśla. – Nawet niewielkie u nas 
kwoty, w przeliczeniu na tamte 
waluty i w tamtych warunkach, 
są znaczącą pomocą. Dzięki ofia-
rom, jakie co roku przekazywały 
mi na przykład dzieci pierwszo-
komunijne z parafii na Złotych 

Łanach w Bielsku-Bia-
łej, mogłem wspierać 
w nauce uczniów, któ-
rzy potrzebowali ksią-
żek, zeszytów, ubrań”. 
Niedawno dzięki środ-
kom zebranym w biel-

skiej szkole katolickiej udało się 
pomóc w wyposażeniu parafial-
nego przedszkola.  

Nie wszyscy, którym się po-
maga, są chrześcijanami, ale 
właśnie przy okazji tej pomo-
cy zaczyna się tłumaczenie: 
skąd ksiądz ma pieniądze, jak 
inni, którzy kochają Boga, w 
Wielkim Poście odmawiają so-
bie czegoś, żeby podzielić się 
z bliźnimi. Tak dokonuje się 
pierwszy krok ewangelizacji. 
„W mojej parafii najbardziej 
zaangażowani byli ci, którzy 
przed laty ukończyli katolickie 
szkoły, a więc skorzystali z tej 
pomocy, którą otrzymali kie-
dyś od Kościoła” – dodaje. 

Afryka potrzebuje pienię-
dzy, ale przede wszystkim na-
szej modlitwy. Tam szybko przy-
bywa chrześcijan, a więc potrze-
ba wielu kapłanów, katechetów. 
„Trzeba też modlitwy, by nasi 
księża nie bali się decyzji o wy-
jeździe na misje. To cenne do-
świadczenie, daje wiele życio-
wej mądrości” – uważa ks. Za-
jąc.  

 ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

bielsko@goscniedzielny.pl

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

DZIELMY SIĘ 
EWANGELIĄ

„Niech wielkie dzieło misyjne całego 
Kościoła wspierają duchowo i mate-
rialnie wszyscy, zgodnie z własnym 
powołaniem chrześcijańskim, ze świa-
domością obowiązku, który wypły-
wa ze chrztu, by nieść wszystkim na-
rodom ewangeliczne orędzie miłości 
Chrystusa” – zachęcał niedawno pa-
pież Benedykt XVI, zwracając się do 
polskich biskupów podczas niedawnej 
wizyty „ad limina”. 
Na rzecz Kościoła w Tanzanii pracują 
dwaj kapłani naszej diecezji: ks. Piotr 
Koszyk i ks. Jerzy Pytraczyk (obecnie 
na studiach w Rzymie). Posługę świe-
ckiej misjonarki podjęła też Aleksandra 
Grzbiela.
Swoimi ofiarami misje wspierają wszy-
scy kapłani, a także osoby świeckie – 
poprzez uczestnictwo w akcjach na 
rzecz misji, takich jak wielkopostna 
jałmużna przekazywana na potrzeby 
misyjne. 
Obserwacje dowodzą, że najskutecz-
niejsza i najbardziej owocna jest po-
moc dla mieszkańców krajów misyj-
nych, przekazywana właśnie za pośred-
nictwem misjonarzy, którzy, znając po-
trzeby, umieją tak gospodarować, by 
nawet skromne środki jak najefektyw-
niej wykorzystać. 

Zainteresowanym sprawami misji 
polecamy kącik misyjny 
na parafialnej stronie internetowej: 
www.bielany.diecezja.bielsko.pl

Ks. Andrzej Zając 
wdzięczny  
jest Bogu 
za spotkanie 
z Afryką…
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