
W rocznicę śmierci Ojca Świętego 
Jana Pawła II biskup Tadeusz 
Rakoczy zaapelował do wiernych 
naszej diecezji o wsparcie 
inicjatywy wzniesienia w Bielsku-
-Białej pomnika Jana Pawła II. 
Uroczyste poświęcenie pomnika 
planowane jest 14 października br. 

„Pragniemy, by ów po-
mnik był wyrazem naszej mi-
łości i wdzięczności wobec Oj-
ca Świętego Jana Pawła II. (…) 
Z perspektywy roku, który mi-
ja od jego śmierci, trudno nam 
tak naprawdę i dogłębnie zro-
zumieć, jak wielką łaską by-
ła dla nas wszystkich jego po-
sługa Piotrowa. Niech ten po-
mnik, który stanie w naszym 
mieście, stale nam przypomi-
na, kim był Jan Paweł II” – na-
pisał ksiądz biskup.

Gotowy jest już projekt 
pomnika. Jego autorem jest 
prof. Jan Kucz, który pracu-
je obecnie nad samym posą-
giem. Jak podkreśla artysta, 
tej pracy towarzyszy prag-

nienie, by pomnik okazał się 
dziełem jego życia. „Będzie 
to mierząca ok. 2,5 metra 
rzeźba przedstawiająca Ojca 
Świętego Jana Pawła II, usta-
wiona na cokole z kamienia 
polskiego o wysokości ok. 40 
cm. Całość znajdzie się na 
dziedzińcu kurii diecezjalnej 
– objaśnia Rafał Muchacki, 
prezes stowarzyszenia „Evan-
gelium Vitae”, które zainicjo-
wało budowę pomnika. – Po-
stać Papieża siedzącego w fo-
telu i zamyślonego, skłaniać 
będzie do refleksji nad Jego 
nauczaniem”. 

Staraniem stowa-
rzyszenia wydane zo-
stały cegiełki o no-
minałach: 5, 10, 20, 
50, 100, 200 i 500 zł. 
„Członkowie naszego 
stowarzyszenia, a tak-
że wspierający nas członko-
wie Akcji Katolickiej oraz biel-
skiego Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej, będą rozprowadzać 
te cegiełki w parafiach naszej 
diecezji, a także w swoich śro-
dowiskach, wśród instytucji 

i firm” – dodaje Ra-
fał Muchacki, przypo-
minając, że po zakoń-
czeniu budowy monu-
mentu stowarzysze-
nie przewiduje budo-

wę „żywego pomnika” Papie-
ża. Będzie nim Dom im. Karola 
Wojtyły, utworzony w sąsiedz-
twie katedry – miejsce spotkań 
dla młodzieży akademickiej i 
stowarzyszeń katolickich.

AŚS

Słowa prośby Jana Pawła II są hasłem uro-
czystości zorganizowanych 2 kwietnia w 

Bielsku-Białej w związku z pierwszą rocznicą 
śmierci Ojca Świętego. Organizatorzy ob-
chodów: Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-
-Białej oraz Diecezjalne Duszpasterstwo 
Akademickie wraz ze swym duszpasterzem 
ks. Wiesławem Greniem serdecznie zapra-
szają na godz. 17.15 do kościoła pw. NMP 
Królowej Polski na koncert „Totus Tuus”, a 
następnie pod Ratusz, gdzie o 19.00 przewi-
dziane jest wystąpienie prezydenta miasta, a  
o 19.15 – przejście ulicami miasta do  katedry 
pw. św. Mikołaja. Tu o 20.00 rozpocznie się 
uroczysta Msza św., po której przewidzia-

ny jest Różaniec, o 21.37 
– dzwon ciszy, a od 21.45 
do 22.30 trwać będzie 
modlitewne czuwanie, 
które zakończy wspólnie 
odśpiewana „Barka”. 

Tak bielszczanie 
maszerowali  
rok temu,  
tuż po śmierci 
Jana Pawła II…

2 kwietnia  nr 14/723
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O ŚWIADECTWIE WIERNOŚCI 

CHRYSTUSOWI, jakie złożył 15 
lat temu zamordowany w 
Peru sługa Boży o. Michał 
Tomaszek, franciszkanin – 
męczennik z Łękawicy
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PROSZĘ WAS, ABYŚCIE NIE USTAWALI W MODLITWIE…

Wezwanie, by nieść 
ubogim nadzieję, po-

dejmować można na różne 
sposoby. By w dziełach na 
rzecz najuboższych trwać, 
najważniejsza jest świado-
mość, że za każdym po-
trzebującym stoi sam Jezus 
Chrystus. O tym przeko-
nują w dzisiejszym nume-
rze „Gościa Niedzielnego” 
współpracownicy ks. kan. 
Jerzego Kolasińskiego 
z Pewli Wielkiej oraz 
członkowie Towarzystwa 
Charytatywnego im. św. 
Ojca Pio z Czechowic-
Dziedzic. Jedni dostrzegli 
Chrystusa w głodnych, in-
ni – w pozbawionych nale-
żytej opieki dzieciach… 

Powstał 
już projekt 
papieskiego 
pomnika
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Dowód naszej pamięci i wdzięczności

Papieski pomnik
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Świętemu J. Bilczewskiemu
WILAMOWICE – BIELSKO-
-BIAŁA. Z udziałem biskupa 
Tadeusza Rakoczego, delega-
ta kard. Mariana Jaworskiego 
ze Lwowa – ks. Jacka Waligóry, 
delegacji parafii wilamowickiej 
oraz przedstawicieli władz sa-
morządowych w sali bielskiej 
Książnicy Beskidzkiej 21 mar-
ca odbyło się uroczyste otwar-
cie wystawy „Droga do świę-
tości – święty arcybiskup Józef 
Bilczewski”. Ekspozycję przygo-
towano przy współpracy z gmi-
ną Wilamowice, a znalazły się 
na niej materiały przedstawia-

jące postać Świętego, związ-
ki arcybiskupa Bilczewskiego z 
rodzinnymi Wilamowicami, a 
także fotograficzna dokumen-
tacja uroczystości beatyfikacyj-
nych i kanonizacyjnych. Udało 
się zaprezentować wiele cieka-
wych dokumentów, udostęp-
nionych publiczności po raz 
pierwszy. Wernisażowi towa-
rzyszyła sesja przybliżająca po-
stać Świętego. Przypomniane 
zostały też związane z abp. 
Bilczewskim filmowe zapisy 
spotkań delegacji naszej diece-
zji z Janem Pawłem II. 

Pomoc dla duszpasterzy
BIELSKO-BIAŁA. W poło-
wie marca do wszystkich księ-
ży diecezji bielsko-żywieckiej 
i do każdej kancelarii para-
fialnej trafił „Podręcznik kan-
celaryjny”. Książkę zaprezen-
tował na forum księży dzie-
kanów i wicedziekanów die-
cezji bielsko-żywieckiej no-
tariusz kurii diecezjalnej ks. 
dr Stanisław Lubaszka – wraz 
z ks. Piotrem Kroczkiem jej 
współautor. „Podręcznik” roz-
strzyga szereg problematycz-
nych zagadnień, z którymi co-
raz częściej muszą się zma-
gać duszpasterze w parafii. 
Miejscem rozstrzygania tych 
problemów, najczęściej zwią-
zanych z udzielaniem sakra-
mentów czy pogrzebem ko-
ścielnym jest kancelaria para-
fialna – stąd tytuł książki. Czy 
ksiądz może odmówić chrztu 
dziecka, jeśli rodzice żyją bez 
ślubu kościelnego, albo udzie-
lić go pod warunkiem zawarcia 

małżeństwa przez rodziców? 
Tę i wiele innych kwestii wy-
jaśnia „Podręcznik kancelaryj-
ny”. Jego uzupełnieniem jest 
zestaw wzorów pism i druków 
– na płycie CD.

Konkursowe anioły i ikony
BIERY–JASIENICA. Najlepsze  
prace, nadesłane przez dzieci, 
młodzież i dorosłych na plastycz-
ny konkurs o tematyce religijnej, 
zorganizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy, moż-
na było oglądać do połowy mar-
ca w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bierach. 
„Zgłoszono ponad 150 prac pla-
stycznych, wykonanych w róż-
nych technikach. Obok obrazów 
i rysunków były rzeźby, prace 
przestrzenne i kolaże – wspa-
niałe anioły, wizerunki świę-
tych, ikony” – mówi główna or-
ganizatorka konkursu, Bernadeta 
Łuszczewska-Gruszka z jasie-
nickiego GOK. Równorzędne 
pierwsze nagrody zdobyli: 
Maria Piech z Zebrzydowic, Ewa 
Czader z Jaworza i Mieczysław 
Gwóźdź z Bier. Po laury sięg-
nęli także: Barbara Adamus 
ze Szkoły Podstawowej w 
Międzyrzeczu Górnym, Zofia 
Rojczyk z SP w Świętoszówce, 

Natalia Guzdek i Żaneta Talik 
z Przedszkola w Bielowicku, 
Mateusz Baścik i Klaudia Jasińska 
z SP w Świętoszówce, Klaudia 
Cieślar i Agnieszka Lubas z SP w 
Wieszczętach, Sabina Konderla 
z Gimnazjum w Jasienicy, Anna 
Rosegnal, Marta Burno, Gabriela 
Wieczorek i Anna Olek z GOK w 
Jasienicy oraz Anna Biel, Kinga 
Krzywoń i Ewelina Stolarz z filii 
GOK w Bierach i Rudzicy. Nagrody 
ufundowała parafia w Bierach. 

Dla osób niepełnosprawnych
ŻYWIEC. W Muzeum 
Miejskim w Starym Zamku 
Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi 
Żywieckiej zorganizowało 
koncert charytatywny połączo-
ny z aukcją darów. W koncer-
cie zatytułowanym „Pamiętaj 
o nas” wystąpili uczniowie ży-
wieckiej Szkoły Podstawowej 
nr 5, Szkoły Tańca, a także sa-
mi niepełnosprawni: Przemek 
Kuźnik, Szymon Worek oraz 
Wojtek Marek. Aukcję popro-
wadziła Władysława Deka, a 
dochód w całości przeznaczo-
ny został na dofinansowanie 

wyjazdów podopiecznych sto-
warzyszenia na obozy rehabili-
tacyjne. Zasiadający na widow-
ni wiceburmistrz Marek Czul z 
uznaniem wypowiedział się na 
temat dotychczasowych inicja-
tyw stowarzyszenia skupiają-
cego ludzi troszczących się o 
dzieci niepełnosprawne. „Dla 
naszych podopiecznych waż-
na jest zarówno konkretna po-
moc, jak i taka jak dziś oka-
zja do spotkania i zaprezen-
towania swoich umiejętno-
ści” – podkreśliła wiceprezes 
Stowarzyszenia Władysława 
Klinowska.

Przed Niedzielą Palmową
RAJCZA. Po tradycyjnym już 
ulicznym nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej, połączonym z te-
atralną ilustracją poszczegól-
nych stacji Męki Pańskiej, od-
prawionym 31 marca, Grupa 
Teatralna „Effatha” przygoto-
wuje się do kolejnej insceniza-
cji zaplanowanej na Niedzielę 
Palmową. Na ten dzień przy-
gotowywana jest insceniza-
cja obejmująca przedstawie-

nie wjazdu Pana Jezusa do 
Jerozolimy oraz wydarzenia 
Wielkiej Środy i Wielkiego 
Czwartku: radę Sanhedrynu, 
Ostatnią Wieczerzę, czuwa-
nie w Ogrodzie Oliwnym, poj-
manie i osądzenie. Początek 
inscenizacji o godz. 15.45, a 
po jej zakończeniu w sank-
tuarium MB Kazimierzowskiej 
odprawione zostaną Gorzkie 
Żale i Msza Święta.

Do zwiedzenia wystawy zapraszał dyrektor Książnicy Bogdan Kocurek

Podręcznik zaprezentował 
współautor – ks. dr Stanisław 
Lubaszka

Obraz autorstwa Marii Piech  
zdobył w jasienickim konkursie 
jedną z głównych nagród
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Niedziela Palmowa młodych diecezjan

Przylgnąć do Chrystusa
Do tego zachęca papieskie 
orędzie na tegoroczny, XXI 
Światowy Dzień Młodzieży. 
W zaproszeniu do wspólnej 
modlitwy w katedrze w 
Niedzielę Palmową, które 
biskup Tadeusz Rakoczy 
skierował do młodych Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, znalazło się 
wezwanie do zażyłości z Biblią 
– najlepszą przewodniczką 
dla wszystkich, którzy pragną 
przylgnąć do Chrystusa.

Tak jak co roku, młodzi z 
całej diecezji spotkają się w 
Niedzielę Palmową o 13.30 
na dziedzińcu kościoła pw. 
Trójcy Przenajświętszej w 
Bielsku-Białej, skąd pod prze-
wodnictwem księdza biskupa 
przejdą do katedry pw. św. 
Mikołaja w uroczystej proce-
sji, z palmowymi gałązkami 
w dłoniach. 

„Przybądźcie do serca na-
szej diecezji w duchu wdzięcz-
ności za lata minione, za czas 

naszych spotkań z Janem Pa-
włem II. To pierwsze diece-
zjalne spotkanie, w którym 
on – sługa Boży spoglądać 
będzie na nas z okna domu 
Ojca. Wspominając pierwszą 
rocznicę jego odejścia, chce-
my modlić się o jego 
beatyfikację i owoce 
nauczania w życiu lu-
dzi młodych. Pragnie-
my także uczynić ko-
lejny krok w naszej 
pielgrzymce na spot-

kanie z Ojcem Świętym Bene-
dyktem XVI, który w maju br. 
odwiedzi naszą Ojczyznę i na-
szą diecezję” – napisał biskup 
Tadeusz Rakoczy, do udziału 
w tej modlitwie zapraszając 
także duszpasterzy, kateche-

tów i wychowawców – 
wszystkich dorosłych, 
którzy pomagają mło-
dzieży poznawać Sło-
wo Boże i prowadzą 
ich do wspólnoty Koś-
cioła. TM

Formacja diecezjalna katechetów

Dla lepszej katechezy
Dobiegł końca cykl 
wielkopostnych dni skupienia 
dla katechetów naszej diecezji. 
Kolejne spotkania modlitewne, 
połączone z prezentacją pomysłów 
na wzbogacanie warsztatu pracy 
katechetycznej, odbyły się  
w Pogórzu, Bielsku-Białej i Żywcu. 

„Formacji człowiek potrze-
buje przez całe życie i nie zastą-
pią jej same działania, prace czy 
inicjatywy. Dlatego i formacja 
katechetów odbywa się syste-
matycznie: spotkania modlitew-
ne, dni skupienia, rekolekcje. 
Bez nich trudno byłoby mówić o 
skutecznym świadectwie wiary 
ze strony tych, którzy w szkole 
prowadzą uczniów ku Bogu. To 
zasadniczy wymóg odpowied-
niego poziomu prowadzenia za-
jęć katechetycznych” – podkre-

śla ks. prał. Stanisław 
Śmietana, dyrektor Wy-
działu Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej.

Od razu zastrzega 
jednak, że dobry ka-
techeta potrzebuje nie tylko 
wiedzy o tym, jakimi metoda-
mi posługiwać się na kateche-
zie, ale też umiejętności – w 
ramach ścieżek edukacyjnych 
– łączenia wiadomości z róż-
nych przedmiotów. Podczas 
wielkopostnych dni skupienia 

przykłady takich form zajęć 
prezentowali przedstawiciele 
diecezjalnego Forum Wspie-
rania Katechetów – z s. Teresą 
Biłyk, felicjanką, we współpra-
cy z zespołem „Artcompania”.

Zaprezentowana zosta-
ła także najnowsza inicjatywa 
Wydziału Katechetycznego Ku-
rii Diecezjalnej – nowa strona 
internetowa. „Do tej pory naj-

ważniejsze materiały 
i informacje docierały 
do katechetów za po-
średnictwem wydawa-
nego co miesiąc „Biu-
letynu Katechetyczne-
go”. Strona interneto-

wa pozwoli na większą aktu-
alność przekazywanych komu-
nikatów, ale przede wszyst-
kim ułatwi bliski kontakt mię-
dzy wszystkimi katechetami – 
tłumaczy ks. prał. Śmietana. 
– Z uwagi na coraz powszech-
niejszą dostępność do Inter-

netu postanowiliśmy podjąć i 
tę drogę kontaktu, by prze-
kazywać wszystkie aktualno-
ści dotyczące katechizacji w 
naszej diecezji, materiały do 
katechez, regulaminy przepro-
wadzanych konkursów, formu-
larze zgłoszeń uczestnictwa, 
itp.”.

Na tej stronie prezentowa-
ne będą także nadsyłane przez 
katechetów informacje o lo-
kalnych inicjatywach, scenariu-
sze zajęć. „Myślę, że z czasem, 
kierując się też sugestiami sa-
mych katechetów, będziemy 
mogli ją rozwijać, zamieszczać 
także materiały formacyjne – 
wszystko, co okaże się przy-
datne do podnoszenia jakości 
zajęć katechetycznych” – do-
daje ks. prał. Śmietana. 

AŚS

Adres nowej strony internetowej:  
www.katecheza.diecezja.bielsko.pl

Grupa Modlitewna z Gronia 
Jana Pawła II serdecznie 

zaprasza w Niedzielę Palmową 
na Mszę św., którą na Groniu 
o godz. 12.00 sprawować bę-
dzie ks. dr Maciej Ostrowski z 
Krakowa. Po Mszy przewidzia-
no poświęcenie palm oraz roz-
strzygnięcie konkursu na naj-
piękniejszą palmę.

Do 30 kwietnia można też 
nadsyłać prace na czternasty już 
konkurs Rodzinnego Koła PTTK 
„Szarotka” na wiersz o Groniu 
lub utwór inspirowany zdaniem: 
„Idź śladami Ojca Świętego Jana 
Pawła II, one prowadzą do Boga”. 
Maszynopisy wierszy dotychczas 
niepublikowanych (2 egzempla-
rze) z dołączonym adresem i wie-
kiem autora należy przesłać pod 
adres: Danuta i Stefan Jakubow-
scy, ul. Garncarska 23, 34-120 An-
drychów, tel. 033 875 27 68. MB

„Formacja  
nigdy się  
nie kończy…” 
– podkreśla ks. 
prał. Śmietana

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L

AR
TU

R 
KA

SP
RZ

YK
O

W
SK

I

Co roku procesja 
młodzieży pod 
przewodnictwem 
Księdza Biskupa 
podąża  
do katedry

Dla pielgrzymów  
i poetów

Z palmami 
na Groń



Po 45 kilogramów grochu 
i ziemniaków, 20 kg kieł-
basy, 6 kg mąki, 3 litry 
maggi, kilogram przypra-

wy „Kucharek”, 6 paczek maje-
ranku i 3 opakowania pieprzu. 
To podstawowe składniki trzy-
stu litrów grochówki, gotowa-
nej w kuchni pewelskiej plebanii. 
Stefania Byrtek, która niepodziel-
nie rządzi w tym miejscu, może z 
głowy wyrecytować ilości składni-
ków na podobne ilości wielu in-
nych zup: żurku, jarzynowej, ka-
puśniaku czy pomidorowej. „Ta 
ostatnia gotowana jest w piątki, 
bo jako jedyna nie jest wzmocnio-

na mięsem czy kiełbasą” – tłuma-
czy pani Stefania. Gdy zaczynała 
pracę w kuchni na parafii w Pewli 
Wielkiej, każdego dnia szykowała 
po sto obiadów. Było to prawie 11 
lat temu, gdy na plebanii zaczęła 
funkcjonować stołówka dla dzieci 
z pobliskiej szkoły.

Od jadalni do jadłodajni

„Zastałem tu ogromny budy-
nek, który miał służyć katechiza-
cji. Religia wróciła jednak do szkół 
i pomieszczenia stały puste” – 
opowiada ks. kan. Jerzy Kolasiń-
ski, który od grudnia 1992 roku 
jest proboszczem parafii św. Mak-
symiliana Kolbego w Pewli Wiel-
kiej, na skraju powiatu żywieckie-
go. Niespełna dwa lata później na 
plebanii powstała stołówka dla 

uczniów z miejscowej szkoły. „By-
ło tylu chętnych, że zajmowali nie 
tylko przygotowane pomieszcze-
nie, ale też moją jadalnię” – śmie-
je się ks. Jerzy, wspominając tam-
te początki. Później w podzie-
miach kościoła zaczął działać Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy, 
służący osobom niepełnospraw-
nym, a w kolejnych pomieszcze-
niach zagościły maluchy, uczęsz-
czające do katolickiego przed-
szkola. W tym samym czasie ko-
lejna część plebanii została za- 
adaptowana na dom rekolekcyjny. 

W 1997 r. ks. Kolasiński wy-
szedł ze swą działalnością po-
za granice parafii. W Żywcu w 
wydzierżawionej nieodpłatnie od 
miasta dawnej restauracji „Parko-
wa” urządził Jadłodajnię św. Mak-
symiliana. „Ten budynek stał pusty 

Katering  
to coraz 

modniejsza 
gastronomiczna 
obsługa bankietów, 
konferencji czy nawet 

sposób na żywienie 
pracowników. Zewnętrzna 

firma przywozi posiłki, 
które są gotowe  

do podania na stoły.  
Tak samo można by 

nazwać inicjatywę podjętą 
przez proboszcza  

z Pewli Wielkiej  
na Żywiecczyźnie.

G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

2 
kw

ie
tn

ia 
20

06

IV

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

Dziennie – tysiąc posiłków z parafii św. Maksymiliana w Pewli Wielkiej

Katering z plebanii

tekst 
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SMACZNEGO!
MAŁGORZATA ŁONIEWSKA, DY-
REKTOR SPECJALNEGO OŚROD-
KA SZKOLNO-WYCHOWAWCZE-
GO W ŻYWCU

– To była zaska-
kująca oferta: do-
wolna ilość ucz-
niów będzie mo-
gła korzystać na 
miejscu z dar-

mowych posiłków! Mamy 
stołówkę, ale nie wszyst-
kie dzieci stać na obiady, 
choć ich cena jest symbo-
liczna. Staramy się każde-
mu zapewnić choć drugie 
śniadanie, ale to za mało. 
Do szkoły dociera wielu 
głodnych uczniów. Pomoc z 
Pewli sprawia, że teraz mo-
gą zjeść solidny, ciepły po-
siłek. A o tym, że te zupy 
są nie tylko pożywne, ale i 
smaczne, najlepiej świadczy 
fakt, że talerze błyskawicz-
nie pustoszeją, a uczniowie 
ustawiają się szybko po re-
petę. Bo w termosie zawsze 
jest więcej niż 40 zamówio-
nych przez nas porcji.

EDYTA PAL, KIEROWNICZKA JAD-
ŁODAJNI ŚW. MAKSYMILIANA 

– W okresie zi-
mowym przy-
gotowywaliśmy 
około 400 dar-
mowych posił-
ków – tyle osób 

mieliśmy na listach, które 
przygotowują szkoły, a prze-
de wszystkim Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Z 
tej liczby pomoc społecz-
na refundowała obiady jedy-
nie trzem osobom. Problem 
z wyżywieniem całej resz-
ty spada na ks. Kolasińskie-
go. Od kwietnia liczba na-
szych klientów znacząco się 
zmniejszy. Oceniamy, że bę-
dzie to teraz nie więcej niż 
150 osób. Chyba że ucznio-
wie, którzy zasmakowali w 
szkołach naszych zup, zde-
cydują się tu przychodzić. A 
posiłki naprawdę mamy do-
bre. Niech świadczy o tym 
fakt, że korzysta z nich na-
wet arcyksiężna Maria Kry-
styna Habsburg!
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i niszczał. Po kapitalnym 
remoncie zaczęliśmy 
tam wydawać posiłki – 
zarówno darmowe, jak i 
za symboliczną opłatą” 
– wspomina. Wtedy tych 
darmowych posiłków dla 
osób kierowanych z ży-
wieckich parafii i z opie-
ki społecznej było około stu. Te-
raz na listach osób uprawnionych 
do bezpłatnego dożywiania jest 
około czterystu nazwisk. 

Wy dajcie im jeść…

W trakcie rozmowy ks. Jerzy 
Kolasiński ani razu nie przypomi-
na tego Chrystusowego wezwa-
nia. Nie mówi też o słowach, któ-
re w trakcie tegorocznego Wiel-
kiego Postu znalazły się na plaka-

tach, widocznych na murach wie-
lu kościołów: „Cokolwiek uczyni-
liście jednemu z tych braci Moich 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Tylko raz, opowiadając o trudnoś-
ciach, jakie napotyka w swej dzia-
łalności, dodaje, że bez wiary już 
dawno by z tym skończył. 

Mając jednak tę wewnętrz-
ną motywację, wciąż rozszerza 
działalność. „Chciałem, by żywie-
cka jadłodajnia służyła wszystkim 
potrzebującym, w tym także mło-
dzieży. Wielu uczniów dojeżdża 
do żywieckich szkół. W zimie wy-
chodzą z domu, kiedy jest ciem-
no, wracają też po ciemku. Ra-
no nie zjedzą śniadania, domo-
wy obiad też im często przepa-
da, a na posiłek w szkole często 
nie mają pieniędzy” – opowia-
da ksiądz. Zwracał się do dyrek-
cji szkół, by sporządziła listy ucz-
niów, którym się nie przelewa. 
Mieliby zapewnione darmowe 
posiłki. Ale w wielu przypadkach 
nie było żadnej odpowiedzi. Po-
za tym często uczniowie nie mie-
li możliwości odwiedzenia jadło-
dajni – z powodu lekcji czy czeka-
jącego pociągu. Jesienią ubiegłe-
go roku wyszedł więc z nową ini-

cjatywą: w okresie zimo-
wym będzie za darmo 
dowoził posiłki do szkół. 
Dyrekcje musiały jedynie 
kupić duże termosy, a 
potem zająć się wyda-
waniem dostarczanej o 
określonej godzinie zu-
py. „Mamy własnego bu-
sa, który rano przywo-

zi dzieci do naszego przedszko-
la, a potem stoi bezużytecznie na 
placu. Jest spore, niewykorzysta-
ne w pełni zaplecze kuchenne, za-
równo w Pewli, jak i w jadłodajni 
w Żywcu. Znaleźliśmy też możli-
wości choć częściowego finanso-
wania takiej działalności ze środ-
ków ministerialnych czy woje-
wódzkich” – tłumaczy ks. Kolasiń-
ski. Z jego propozycji skorzystało 
pięć żywieckich szkół ponadgim-
nazjalnych. W szkołach niższego 

szczebla nie ma takiego proble-
mu z głodnymi uczniami: z reguły 
są stołówki, a dzieci mieszkają na 
miejscu. Od października do koń-
ca marca do tych szkół codziennie 
dowożonych było blisko 250 por-
cji zupy. Sto następnych wydawa-
nych jest na żywieckim dworcu. 
Tam jednak młodzież należy do 
mniejszości. 

W gminach nie ma 
głodnych…
Podobną ofertę ks. Kolasiń-

ski złożył dyrekcjom szkół po-
nadgimnazjalnych w żywieckich 
gminach. Tam jednak spotkał się 
z grzeczną odmową. Nieco in-
ną propozycję przedstawił wła-
dzom gmin powiatu: będzie co-
dziennie dostarczał dowolną ilość 
posiłków, które opieka społecz-
na może rozdysponować wśród 
osób potrzebujących. Koszt jed-
nego takiego posiłku wraz z do-
wozem oszacował na… złotów-
kę! Z tej oferty skorzystały tylko 
Jeleśnia (podobnie zresztą jak w 
latach wcześniejszych) oraz Ra-
dziechowy-Wieprz. Do pierwszej 
z tych gmin codziennie trafia po-
nad 200 porcji zupy, a do drugiej 
120. Władze innych gmin podzię-
kowały za propozycję. „Raz usły-
szałem, że nie ma takiej potrze-
by, kiedy indziej z kolei, że dar-
mowe posiłki psują ludzi. Nie na-
legałem” – relacjonuje ks. Kola-
siński. Z tym ostatnim zarzutem 
spotyka się dość często. Na do-
datek raz po raz słyszy, że karmi 
pijaków, którzy dzięki temu ma-
ją więcej pieniędzy na alkohol. Te 
same uwagi docierają do osób, 
które bezpośrednio zajmują się 
wydawaniem posiłków. „To jest 
faktycznie problem, ale alkoho-
licy to też ludzie, tyle że chorzy. 
Czy mają być wiecznie głodni? 
Poza tym większość naszych pod-
opiecznych to całe rodziny. Czy z 
powodu jednego alkoholika w do-
mu wszyscy pozostali mają cier-
pieć głód? Mamy tu także bez-

domnych, czasem nawet z włas-
nego wyboru. Czy mamy odma-
wiać im ciepłego posiłku, gdy na 
zewnątrz jest srogi mróz?” – pyta 
retorycznie pani Elżbieta, wolon-
tariuszka z żywieckiego dworca. 
Zimowa akcja proboszcza z Pew-
li dobiegła już końca. W parafial-
nej kuchni życie wróci do normy 
– zamiast 600 posiłków będzie 
można przygotowywać tylko 100 
– na potrzeby szkoły i przedszko-
la. Także w żywieckiej jadłodajni 
listy osób uprawnionych do dar-
mowych posiłków znacznie się 
skurczą. „Utrzymamy jedynie do-
wóz zupy do Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w 
Żywcu, bo tam są największe po-
trzeby. Spodziewam się też, że te-
raz nieco więcej uczniów będzie 
zaglądało do naszej jadłodajni” – 
kończy swą opowieść ks. Jerzy Ko-
lasiński. 

Dziennie – tysiąc posiłków z parafii św. Maksymiliana w Pewli Wielkiej

Katering z plebanii

Każdego 
zimowego dnia 
w pewelskiej 
kuchni 
przygotowywano 
600 porcji 
pożywnej zupy

MOIM ZDANIEM
Rośnie krąg ubó-
stwa, który do-
tyka wszystkich, 
także dzieci. Wi-
dać to na co dzień 
i dlatego niezwy-
kle ważne są wszelkie ini-
cjatywy, które mogą temu 
zjawisku zaradzić lub cho-
ciaż łagodzić jego skutki, 
a do tych należy też – nie-
stety – głód. Co jakiś czas 
do drzwi plebanii pukają 
ludzie, prosząc o coś do 
jedzenia. Mimo najszczer-
szych chęci wszystkich nie 
nakarmimy. Mamy na tere-
nie parafii blisko 16 tysię-
cy wiernych i nie jesteśmy 
w stanie pomóc wszystkim. 
Dofinansowujemy posił-
ki w pobliskich szkołach, a 
wiele osób obejmuje swym 
wsparciem nasz parafialny 
zespół charytatywny. Dzię-
kuję Bogu, że mamy też ten 
luksus, że możemy potrze-
bujących kierować do Jad-
łodajni św. Maksymiliana. 
To wielkie dzieło, podobnie 
jak i akcja dożywiania dzie-
ci w szkołach.

KS. INFUŁAT 
WŁADYSŁAW FIDELUS

proboszcz parafii 
konkatedralnej w Żywcu



„Wasz Patron – zawsze na zawsze 
i jeszcze dłużej” – tak podpisywał 
się śp. ks. Jan Twardowski 
w korespondencji z uczniami 
z SP w Brzuśniku. Oni też 
obiecują, że zawsze będzie 
z nimi. 21 marca obchodzili 
kolejne Święto Patrona.

W dniu nadejścia kalenda-
rzowej wiosny – 21 marca – 
każdy z uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Brzuśniku koło 
Żywca chce w szkole koniecz-
nie być. Tego dnia bowiem 
szkoła świętuje Dzień Patro-
na. A jest nim zmarły w stycz-
niu tego roku ks. Jan Twar-
dowski.

Tegoroczne świętowanie 
rozpoczęło się od spotkania w 
sali gimnastycznej, gdzie ucz-
niowie najstarszych klas poka-
zali prezentacje multimedialne 
na temat biografii ks. Jana i je-
go kontaktów ze szkołą. Pla-
cówka od niedawna ma własny 
projektor. By dobrze wykonać 
swoje zadanie, uczniowie bar-
dzo chętnie spotykali się więc 
w szkole i po lekcjach. Stwo-
rzyli wspomagające się nawza-
jem grupy – ci, którzy po-

trafią dobrze obsługi-
wać programy kompu-
terowe pomagali tym, 
którzy komputer mają 
tylko w szkole. Efek-
ty ich pracy wzbudziły 
podziw wszystkich!

Z kolei cztery grupy ucz-
niów, na podstawie twórczości 
Księdza, przygotowały plaka-
ty, przedstawiające cztery te-
maty: wiara, nadzieja, miłość 
i dzieci. W czasie uroczystego 
spotkania opowiadały o swo-
jej pracy i recytowały wybrane 
utwory ks. Twardowskiego.

Następnie wszyst-
kie klasy zajęły się 
tworzeniem „Wiosen-
nego ogrodu księdza 
Jana”. Znowu – posił-
kując się poezją Patro-
na – za pomocą najróż-

niejszych technik plastycznych 
każda klasa tworzyła kwiaty, 
drzewa, zwierzęta, różne za-
budowania. Następnie z tych 
elementów powstała malowni-
cza makieta ogrodu.

Na zakończenie najtrud-
niejsze zadanie: uczniowie 
otrzymali nieznany im wiersz 
ks. Jana, a właściwie jego frag-
menty: początek bądź koniec 
poszczególnych wersów. Sa-
mi musieli wymyślić brakujące 
fragmenty. Ćwiczyli jak to jest 
być poetą...

„Śmierć ks. Jana nie od-
daliła go od nas, a wręcz 
przeciwnie – podkreśla Ce-
cylia Dudys, dyrektor szko-
ły. – Jest jeszcze bardziej bli-
ski naszym dzieciom. Jego 
poezja stale nam towarzyszy. 
Przynajmniej raz w tygodniu 
dzieci mają „lekcję z ks. Twar-
dowskim”. Jego wiersze wy-
korzystujemy bardzo często 
przy tłumaczeniu gramatyki. 
To święto szkoły ma jeszcze 
bardziej – w atrakcyjny spo-
sób – przybliżać im nie tylko 
poezję i osobę Księdza, ale i 
wartości, którymi żył, i który-
mi się dzielił...”.

URSZULA ROGÓLSKA
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Uczniowie 
z Brzuśnika 
przygotowują 
„Wiosenny 
ogród księdza 
Jana”
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Do końca kwietnia Muzeum 
Śląskie w Katowicach za-

prasza na wystawę malarstwa 
Waldemara Szermańskiego, arty-
sty z Bystrej Śląskiej. Wśród pre-
zentowanych obrazów znalazły 
się m.in. poświęcone tematyce 
pasyjnej cykle: „Pod krzyżem”, 
„Ukrzyżowanie”, „Weronika”, 
„Pieta”, „Ecce Homo”.

Prace malarza można by-
ło oglądać m.in. w Bielsku-Białej, 
Szczyrku, Cieszynie czy Skoczo-
wie, ale także w Bonn. Wszędzie 
zwracał uwagę indywidualny, nie-
powtarzalny styl malarski – owoc 
wieloletnich artystycznych poszu-
kiwań, które zaprowadziły Wal-
demara Szermańskiego m.in. do 
Paryża, a wśród bliskiej mu sztu-
ki znalazła się twórczość mala-
rzy z kręgu tzw. Ecole de Paris. 
„Jestem człowiekiem poszukują-
cym” – przyznaje artysta. I pod-
kreśla, jak cennym na tej dro-
dze poszukiwań był też kontakt 
z dziełami twórczości ludowej, 
zwłaszcza w czasie, gdy pracował 
w Muzeum Żywieckim. 

Krytycy zwracają uwagę za-
równo na specyficzną ostrą for-
mę malarską i charakterystyczny 
dysonans barw, jak i tematyczne 
inspiracje tradycją chrześcijań-
ską oraz sztuką ludową.

Jak wspomina sam autor, u 
początków tych artystycznych 
zainteresowań były opowieści 
związane z wybitnym akware-
listą Julianem Fałatem, który w 
Bystrej Śląskiej spędził ostatnie 
lata życia.  TM

Z Bystrej do Paryża  
i – Katowic

Artystyczne 
wędrówki

Świętowanie z Patronem w Brzuśniku

Ogród ks. Jana 

Waldemar Szermański swoje prace 
prezentował już w wielu galeriach
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„Recytujemy Biblię” 
– tak zatytułowany był konkurs 
recytatorski, który po raz 
pierwszy towarzyszył tegorocznej, 
dziewiątej już, edycji Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. 

Okazało się, że nowa inicja-
tywa spotkała się już na wstę-
pie z żywym zainteresowaniem 
uczniów. Do diecezjalnego eta-
pu – po szkolnych eliminacjach – 
zgłoszonych zostało 144 recyta-
torów z 44 szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu naszej 
diecezji.

Prezentowane teksty pocho-
dziły z ksiąg Starego Testamen-
tu i nawiązywały do dziejów Pro-
roków – głównego tematu tego-
rocznego KWB „Jonasz”. 

Konkursowe prezentacje od-
były się w Żywcu, Pogórzu, Cze-
chowicach-Dziedzicach oraz w 
Bielsku-Białej. W komisjach oce-
niających występy uczniów zasia-
dali poloniści: Magdalena Błach-
no-Kasztalska, Urszula S. Korzo-
nek, Danuta Niemczyk, Wiesła-
wa Romik, a także księża i ka-
techetki: ks. kan. Józef Oleszko, 
ks. Andrzej Budny, Małgorzata 
Klinot, Lidia Kumorek, ks. Ro-
bert Kurpios, ks. Sebastian Rucki, 
Wioletta Rzepa, Krystyna Zoń.

„Cieszyło zarówno auten-
tyczne zaangażowanie uczestni-
ków w poznawanie tekstów bi-
blijnych, jak i bardzo dobre przy-

gotowanie pod względem recy-
tatorskim” – podkreślają jurorzy. 
Potwierdzeniem tej opinii oka-
zało się przyznanie poza zwykłą 
klasyfikacją aż 20 wyróżnień za 
osobowość sceniczną.

W kategorii uczniów klas 
III i IV najlepsi okazali się: Kin-
ga Bieniek (ZS Rychwałd), Alek-
sandra Malina (Klimatyczna SP 
2 Ustroń), Piotr Gumola (SP 37 
B-B), Hanna Hankus (SP 5 Cze-
chowice-Dziedzice). 

Wśród uczniów klas V i VI 
zwyciężyli: Klaudia Żydel (SP 3 
Skoczów), Weronika Stokłosa 
(SP Zebrzydowice), Paulina Woź-
niak (SP 18 B-B), Teresa Lasek 
(SP 1 Kozy), Filip Habowski (SP 
29 B-B). 

W gronie gimnazjalistów 
pierwsze miejsce zajęli: Adam 
Frydel (Rybarzowice), Magdalena 
Wisła (Międzybrodzie Bialskie) i 
Katarzyna Sosna (G nr 1 Czecho-
wice-Dziedzice). TM

Od piątku 7 kwietnia do niedzieli 
9 kwietnia ks. Manfred Deselaers 
i ks. Łukasz Kamykowski zapra-
szają do Centrum Dialogu i 
Modlitwy w Oświęcimiu na wiel-
kopostne rekolekcje, dla których 
inspiracją będzie dialog z encykli-
ką papieża Benedykta XVI „Bóg 
jest miłością”. 

– Będziemy też powracać do 
słów Jana Pawła II: „W jaki spo-
sób przyszłość będzie wyrasta-
ła z tej najboleśniejszej przeszło-
ści, to w znacznej mierze zależy 
od tego, czy u progu Auschwitz 
będzie czuwała ta miłość, która 
jest potężniejsza niż śmierć” – 
tłumaczy ks. Deselaers. 

W programie rekolekcji 
przewidziane jest też zwiedza-
nie obozu Auschwitz I, wizyta 
w celi śmierci św. Maksymiliana 
Kolbego i w bloku żydowskim, 
Droga Krzyżowa na terenie Aus-
chwitz-Birkenau, adoracja krzy-
ża, rozmowy w małych grupach, 
a w Niedzielę Palmową – Msza 
Święta o pokój.

Początek rekolekcji w piątek 
o 19.00,  zakończenie – w nie-
dzielę o 14.00. Koszt – 60 zł. Za-
pisy: tel. 033-843 10 00, e-mail: 
biuro@centrum-dialogu.oswie-
cim.pl.

 

Wielkopostny dzień skupie-
nia Arcybractwa Straży 

Honorowej Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w naszej 
diecezji odbędzie się w sobotę 
8 kwietnia w kościele pw. NMP 
Królowej Polski w Bielsku-
Białej (ul. NMP Królowej Polski 
15) – u księży salwatorianów. 

Spotkanie rozpocznie się 
o godz. 14.00 nabożeństwem 
Drogi Krzyżowej. Po niej 
członkowie Arcybractwa we-
zmą udział we Mszy św. Spot-
kanie będzie też okazją do 
omówienia bieżących spraw, 
dotyczących działalności Arcy-
bractwa w diecezji. 

Recytatorski konkurs biblijny

Śladami proroków
Z papieską encykliką

U progu Auschwitz

Zapraszamy…

Dzień skupienia  
Straży Honorowej

BESKIDZKIE RADIO KATOLICKIE  
„ANIOŁ BESKIDÓW”

Nadaje swój program na częstotliwości 90,2 
FM oraz 92,7 FM. „Gość Niedzielny” w „Aniele 
Beskidów” – w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

21.00 – Zapraszamy na Różaniec. Najczęś-
ciej przekazywana przez słuchaczy prośba 
dotyczyła modlitwy różańcowej. Czyniąc jej zadość, od 3 
kwietnia „Anioł Beskidów” zaprasza wszystkich czcicieli Ma-
ryi o 21.00. Różaniec radiowy będziemy odmawiać codzien-
nie, rozpoczynając go Apelem Jasnogórskim. 
Wśród nowości w programie „Anioła Beskidów” od 3 kwiet-
nia pojawią się pozdrowienia dla naszych bliskich czy sole-
nizantów – przekazywane także na żywo – drogą telefonicz-
ną (pod numerem 033 821 2000). „Godzina dobrych życzeń” 
będzie emitowana od poniedziałku do piątku o 9.00. Kolej-
ną nowością będzie skrzynka intencji modlitewnych. Zarów-
no drogą telefoniczną, jak i przez e-mail (radio@diecezjal.
bielsko.pl) będzie można prosić o modlitwę we wskazanej 
intencji. Prośby i podziękowania będą dołączane do Koronki 
do Bożego Miłosierdzia (o 15.00) i do Różańca (21.00).

Radio „Anioł Beskidów”, ul. św. Jana Chrzciciela 14, 43-346 Bielsko-Biała 
tel. 033 821 2000, fax: 033 810 41 89, www.radio.diecezja.bielsko.pl

nr konta bankowego: 35 1020 1390 0000 6002 0168 0446

Młodzi artyści z wielkim 
zaangażowaniem recytowali Biblię
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Program rekolekcji przewiduje 
zwiedzanie obozu
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Towarzystwo Charytatywne im. Św. Ojca Pio – Parafia św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach

Nie jesteś sam
O tym pragną przekonać innych 
członkowie czechowickiego Koła 
Towarzystwa Charytatywnego 
im. Ojca Pio. Pomagają 
potrzebującym od 15 lat.  
Ich przewodnikiem duchowym 
jest o. Pio – w 2002 r.  
ogłoszony świętym.

Raz w roku uczestniczą w 
rekolekcjach. Trwa jeszcze pod-
jęta przez członków i sympaty-
ków w Roku Różańca Świętego 
peregrynacja różańca z San Gio-
vanni Rotondo. Wraz z obrazem 
Ojca Pio trafia on do kolejnych 
rodzin. „17 czerwca weźmie-
my udział w nocnym czuwaniu 
grup Ojca Pio z całej Polski w 
Łagiewnikach” – dodaje Florian 
Grzybek, prezes Koła. W każdy 
pierwszy piątek miesiąca spoty-
kają się na Mszy świętej. 

Codziennie swoje starania 
polecają orędownictwu św. Oj-
ca Pio. Jak podkreślają, bez tej 
opieki niewiele mogliby zdzia-
łać. W czerwcu wybierają się na 
pielgrzymkę do Włoch. „Chce-
my nawiedzić dwa groby: na-
szego patrona św. Ojca Pio – w 
San Giovanni Rotondo – i Ojca 
Świętego Jana Pawła II 
– w Rzymie” – mówi 
Florian Grzybek. – Ma-
rzy nam się poszerze-
nie działalności o akcję 

»Nie jesteś sam«, pole-
gającą na odwiedzaniu 
i pomocy osobom sa-
motnym pozostającym 
w domach”. 

Uśmiech dziecka

Często pojawia się on na 
twarzach podopiecznych świet-
licy profilaktycznej „U Hildy”, 
kierowanej przez Grażynę Han-
sel. Choć pod adresem dzie-
ci Towarzystwo kieruje też in-
ne zaproszenia, od lat kojarzo-
ne jest głównie z tym dziełem. 

Dzieci spotykają się 
w czynnej 5 dni w ty-
godniu świetlicy, pod 
opieką wychowawców i 
wolontariuszy odrabia-

ją lekcje, uczestniczą w 
zajęciach terapeutycz-
nych, bawią się, roz-
wijają talenty, chodzą 
na basen. Gwar dzie-

cięcych głosów od wejścia po-
twierdza, że nie ma tu proble-
mu z frekwencją i sumiennie ko-
rzystają z zajęć wszystkie dzieci 
przyjęte do świetlicy. 

Wystarczy przyjść tuż przed 
porą jednego z dwóch codzien-
nych posiłków, aby przekonać 
się, jak gorąco wyczekiwana jest 
każda kolacja czy podwieczorek. 
Nauka w świetlicy obejmuje też 
sztukę współdziałania z innymi. 
Najlepszym dowodem na dobre 
efekty tej pracy jest fakt, że w 
ich grupie znalazło swoje miej-
sce także dwoje dzieci niepełno-
sprawnych.

„Wielką radość sprawia nam 
też coraz bliższa współpraca z 
rodzicami naszych podopiecz-
nych – podkreśla Grażyna Han-
sel. – Rodzice chętniej zaglądają 
do świetlicy, zaczynają się intere-
sować tym, co robią tu ich dzie-
ci, z dumą je obserwują. Wte-
dy dzieci częściej się uśmiechają, 
czują się bardziej kochane. 

Ten uśmiech jest dla wszyst-
kich największą nagrodą.

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

W MOJEJ OPINII
O. WOJCIECH KOSZYK SJ, 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. ANDRZEJA 
BOBOLI W CZECHOWICACH- 
-DZIEDZICACH:
– Jest to gru-
pa bardzo ofiar-
na i niezwykle dy-
namiczna, a swo-
ją pracą zasługu-
je na wdzięczność 
i uznanie. Ogarnia swoją opie-
ką osoby potrzebujące, głów-
nie dzieci. Podziwiam zwłasz-
cza zaangażowanie osób star-
szych, które traktują całe to 
środowisko jak własną rodzi-
nę. Wielkim oddaniem charak-
teryzuje się też kierujący tą gru-
pą Florian Grzybek. Dzięki ich 
zaangażowaniu z jednej stro-
ny podczas kwest organizowa-
nych przy kościele w tę pomoc 
włączają się wszyscy wierni, a z 
drugiej – parafianie potrzebują-
cy wsparcia mogą zawsze liczyć 
na ich pomoc.

TOWARZYSTWO 
CHARYTATYWNE 
IM. ŚW. OJCA PIO

Powstało w Czechowicach-
-Dziedzicach w 1991 r. Skupia 
50 członków. W budynku To-
warzystwa działa świetlica pro-
filaktyczna „U Hildy”, punkt po-
mocy doraźnej – udzielający 
pomocy głównie na zakup żyw-
ności, lekarstw, opału na zi-
mę, a także wydający pieczy-
wo oraz odzież. Co roku orga-
nizowany jest Festiwal Piosen-
ki i Poezji Religijnej, kolonie 
dla dzieci, wieczerza wigilijna 
dla samotnych, koncert chary-
tatywny, a także Festiwal Twór-
czości Dziecięcej. 
Stowarzyszenie posiada status 
organizacji pożytku publiczne-
go i można je wspierać prze-
kazując 1 procent należnego 
podatku na konto: TCh im.Oj-
ca Pio – Koło nr 1 – ul. Mickie-
wicza 37, 43-502 Czechowice-
-Dziedzice – nr: 95 1020 1390 
0000 6802 0126 1486.

Trafiają do 
Towarzystwa 
z potrzeby 
serca…
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W świetlicowej 
gromadzie liczy 
się uśmiech


