
Nabożeństwo fatimskie 
odprawione 13 maja br.
w Rychwałdzie zapoczątkowało 
obchody 250-lecia konsekracji 
tutejszego kościoła i 60-lecia 
posługi franciszkanów.

Pierwszemu w tym roku na-
bożeństwu fatimskiemu w sank-
tuarium maryjnym w Rychwał-
dzie przewodniczył bp Tadeusz 
Rakoczy. Główną intencją modli-
twy była zbliżająca się pielgrzym-
ka papieża Benedykta XVI.

Tegoroczne nabożeństwa są 
też dziękczynieniem jubileuszo-
wym sanktuarium: przed 250 la-
ty został konsekrowany tutejszy 
kościół, a przed 60 laty rozpo-
częli tu posługę franciszkanie. 
W czasie obchodów nie zabrak-
nie modlitwy o beatyfikację Ja-
na Pawła II, który w 1978 r. ofia-
rował sanktuarium złoty róża-
niec i świecę wotywną, a 24 paź-
dziernika 2005 r. poświęcił kopię 
obrazu MB Rychwałdzkiej, która 
dzisiaj peregrynuje wśród rodzin 
parafii. UR

Zespół „Łaskotki”, tworzony przez 
wspólnotę Dzieci Maryi z Bielska-

-Białej Aleksandrowic został laureatem 
IV Festiwalu Pieśni Sakralnej im. św. 
Stanisława, który zorganizowała staro-
bielska parafia wraz z tutejszym domem 
kultury. Nagrodą były tradycyjnie – me-
dal św. Stanisława oraz... 5 kg krówek. 
Podczas festiwalu wręczono także hono-
rowe medale św. Stanisława. Otrzymali je 
– ks. kan. Antoni Kulawik – od początku 
wspierający przedsięwzięcie, który w tym 
roku obchodzi 40-lecie świeceń kapłań-
skich, oraz ks. Bogusław Kaleta – niegdy-
siejszy wikariusz parafii. „To dzięki niemu 
w naszej parafii przed laty rozpoczę-

liśmy i kontynuujemy 
wiele przedsięwzięć re-
ligijnych i kulturalnych” 
– mówi Adam Ruśniak z 
grona organizatorów. 

Laureaci medalu 
św. Stanisława 
– „Łaskotki”
z Aleksandrowic
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  o 80-leciu ZWIĄZKU PODHALAN 

na Żywiecczyźnie
  o IV STAROBIELSKIM FESTIWALU 

PIEŚNI SAKRALNEJ
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MEDALE ŚW. STANISŁAWA ROZDANE

Wnajbliższych dniach 
przywitamy na te-

renie naszej diecezji Ojca 
Świętego Benedykta XVI. 
Ojciec Święty odwiedzi 
były obóz koncentracyjny 
Auschwitz-Birkenau – tak 
jak jego poprzednik Jan 
Paweł II w 1979 r. W tekście 
„Cisza, obecność i światło” 
zapraszamy na szlak papie-
skiej wizyty w tym szczegól-
nym miejscu. Warto dodać, 
że znamiennym akcentem 
będzie obecność młodych 
stypendystów Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
mieszkających w diecezji 
bielsko-żywieckiej, którzy to-
warzysząc Papieżowi, zapalą 
znicze przy tablicach pomni-
ka upamiętniającego ofiary 
zagłady w Birkenau. 

Nabożeństwa fatimskie 
przyciągają do Rychwałdu 
wiernych z całej diecezji

Rychwałdzkie jubileusze

z Maryją
Relikwie w Bielsku

Patron 
harcerzy
Wkościele pw. św. Maksy-

miliana Kolbego, 25 maja o 
godz. 18.00 odbędzie się uroczy-
stość powitania peregrynujących 
po Polsce relikwii bł. Wincentego 
Stefana Frelichowskiego (na zdję-
ciu). Ten kapłan, harcerz i męczen-
nik hitlerowskich obozów kon-
centracyjnych został beatyfikowa-
ny przez Jana Pawła II w czerw-
cu 1999 r. i 0ogłoszony patronem 
polskich harcerzy. „Do Bielska re-
likwie dotrą z Katowic, a stąd zo-
staną przekazane do Krakowa” 
– mówi ks. Fryderyk Tarabuła, 
kapelan bielskiego Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej, za-
praszając dawnych i obecnych 
harcerzy na uroczystość. 
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Przed obliczem Pani Rychwałdzkiej 
wierni dziękują za tegoroczne 
jubileusze sanktuarium
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Królowa w Beskidzkim Pałacu
SZCZYRK. 3 maja plac przed 
sanktuarium na szczyrkowskiej 
Górce zapełnili pielgrzymi z ca-
łego Podbeskidzia. Centralnym 
punktem uroczystości ku czci MB 
Królowej Polski była Eucharystia, 
sprawowana pod przewodni-
ctwem biskupa Jana Zająca, ku-

stosza Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach przez 
salezjańskiego prowincjała ks. 
Tadeusza Rozmusa SDB, kapła-
nów dekanatu łodygowickiego 
– ks. prał. Stanisława Jaska, ks. 
kan. Andrzeja Loranca – oraz sa-
lezjanów z Górki: ks. Bogdana 
Nowaka i ks. Marka Dąbka. 
Liturgię ubogaciły przybyłe ze-
społy regionalne oraz orkiestry 
dęte.
Uroczystością odpustową 
sanktuarium rozpoczęło szcze-
gólny czas pielgrzymowania 
do Szczyrkowskiej Królowej. 
Każdy 24 dzień miesiąca to 
czuwania maryjne, rozpo-
czynające się o 17.00  Drogą 
Krzyżową, a kończące Mszą 
św. o 21.00. Majowe czuwa-
nie – w przeddzień przyjaz-
du Papieża Benedykta XVI do 
Polski – prowadzić będzie ks. 
infułat Władysław Fidelus.

Pielgrzymi przed szczyrkowskim 
sanktuarium
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W intencji kominiarzy
USTROŃ. Tradycyjnie 3 maja 
w kaplicy pw. św. Brata Alberta 
na Zawodziu odprawiona zosta-
ła Msza św. w intencji kominia-
rzy. Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele Korporacji Kominiarzy 
Polskich, mistrzowie kominiar-
scy oraz reprezentanci cieszyń-
skiego Cechu Rzemieślników i 
Przedsiębiorców. „Prosimy dziś 
św. Floriana, by miał w swej 
opiece polskich kominiarzy, 
strażaków i wszystkich, którzy 
poprzez swą służbę zapobiega-
ją pożarom oraz walczą z nisz-
czycielskim żywiołem ognia” – 
powiedział w homilii bp Janusz 
Zimniak, który przewodniczył 
tej Eucharystii.

Inicjatorem ustrońskich spotkań 
kominiarzy jest Józef Waszek
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Dawać, znaczy kochać

BIELSKO-BIAŁA. O progra-
mie transplantacji narządów 
i tkanek w województwie ślą-
skim rozmawiali uczestnicy spot-
kania, które zorganizowano 9 
maja w Beskidzkiej Okręgowej 
Izbie Aptekarskiej. Spotkanie by-
ło odzewem na wielkopostny list 
biskupa Tadeusza Rakoczego, 
który zachęca do świadomego 
deklarowania chęci pośmiert-
nego oddawania swoich orga-
nów do przeszczepu. O zorga-
nizowanie spotkania poprosi-
li ks. Piotra Sadkiewicza, pro-
boszcza z Leśnej, zaangażowane-
go w działalność Fundacji prze-
ciw Leukemii, żywieccy farma-
ceuci. Oni sami włączyli się do 
popularyzowania sprawy przez 

umieszczenie informacji o trans-
plantacjach w swoich aptekach. 
Podczas spotkania wykłady wy-
głosili: dr Helena Zakliczyńska ze 
Śląskiego Centrum Chorób Serca 
w Zabrzu, która mówiła m. in. 
o aspektach prawnych proble-
mu i przedstawiła szczegóło-
we statystyki nt. transplantacji 
narządów w Polsce na tle kra-
jów Europy. O nauce Kościoła 
w zakresie problematyki mó-
wił ks. kan. Piotr Sadkiewicz. 
Natomiast dr Jarosław Wilk, ko-
ordynator transplantacji w sos-
nowieckim szpitalu św. Barbary 
– o potrzebie pracy koordyna-
torów, aktywnie angażujących 
się w poszukiwanie dawców i 
biorców narządów.

Dawcy szpiku kostnego z całej Polski, którzy gościli na żywieckim zamku, 
dawali świadectwo, że „dawać, to kochać”
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Tydzień z kulturą
ŻYWIEC. W ramach żywie-
ckiego XII Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej, w niedzielę 21 
maja o godz. 16.00, w Miejskim 
Centrum Kultury odbędzie się 
koncert pt. „Jan Paweł II – Papież 
naszych serc”, a o 19.00 w konka-
tedrze prof. Krzysztof Latała za-
prezentuje koncert organowy. 22 
maja o godz. 18.00 w konkate-
drze odprawiona zostanie Msza 
św. w XI rocznicę wizyty Ojca 

Świętego w Żywcu, a o 19.00 w 
Domu Katolickim odbędzie się 
spotkanie z o. Leonem Knabitem 
OSB pt. „Europa Jana Pawła II i 
Benedykta XVI”. 23.05 – w ostatni 
dzień TKCh – w Domu Katolickim 
o 16.00 odbędzie się koncert 
zespołu „Present Perfect”, a o 
19.00 spotkanie z ks. Andrzejem 
Augustyńskim, przewodniczącym 
krakowskiego stowarzyszenia  
„U Siemachy”. Akcja u Panienki

KOZY. Metą tegorocznego III 
Rajdu Akcji Katolickiej Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, który od-
będzie się 3 czerwca br., bę-
dzie kapliczka „U Panienki” 
pod Kamieniołomem – miejsce 
kultu Matki Bożej Koziańskiej. 
Tutaj o 13.00 będzie odpra-
wiona Msza św., a w dalszej 
części przewidziano przerwę 
na posiłek, wspólne śpiewa-

nie, wręczenie pamiątkowych 
znaczków rajdu i dyplomów. 
Spotkanie zakończy odmówie-
nie Koronki do Miłosierdzia  
Bożego o godz. 15.00. W imie-
niu członków Akcji serdecz-
nie zapraszamy wszystkich do 
udziału w spotkaniu na szlaku. 
Więcej informacji można uzy-
skać w biurze Akcji pod nume-
rem tel. 0 33 819 06 16.

Miejsce kultu Matki Bożej Koziańskiej w Kozach pod Kamieniołomem
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Przed spotkaniem młodych z Papieżem w Krakowie

Wystarczyło kilka słów
– Wystarczyło im tylko 
powiedzieć o spotkaniu  
z Papieżem. Zgłosiło się już tyle 
młodzieży, że 27 maja  
na spotkanie do Krakowa 
pojedziemy co najmniej 
siedmioma autokarami  
– mówi ks. Łukasz Szweda  
z żywieckiej parafii 
konkatedralnej.

– Młodzież jest lepsza, niż 
nam się wydaje – mówią księ-
ża z parafii Narodzenia NMP 
w Żywcu, którzy z grupą oko-
ło 400 młodych jadą do Kra-
kowa na wieczorne młodzie-
żowe czuwanie z Papieżem 27 
maja. – Ich nie trzeba było na-
wet specjalnie zachęcać do wy-
jazdu. Wystarczyła informacja 
w szkołach, w parafii, że or-
ganizujemy wyjazd. Młodzi są 
bardzo pozytywnie nastawie-
ni, bardzo chcą wziąć udział w 
tym spotkaniu. Potrzebują ta-
kich wydarzeń.

Nie wszystkie parafie na-
szej diecezji organizują wyjazd 
młodzieży na czuwanie z Pa-
pieżem, wielu młodych wybie-
ra się tam samodzielnie. Ale 
wszyscy księża organizujący 
wyjazdy z parafii mówią zgod-
nie o wielkim zainteresowaniu 
młodzieży.

– Dla samego przeżycia 
spotkania z Papieżem i rówieś-
nikami; dlatego, że wystąpią 
lubiani przez nich wykonawcy 
muzyczni; dlatego, że to waż-
ne wydarzenie – tak mówią o 
motywacjach wyjazdu – doda-
je ks. Łukasz Szweda. – Trzeba 
im ten wyjazd umożliwić.

Pocztą pantoflową

Na dwa tygodnie przez 
przyjazdem Papieża księża 
przyznawali, że spotkanie nie 
było dobrze nagłośnione. – 
Duża wina w tym nas, księży 
– mówią.

– Wystarczyło napraw-
dę tylko kilka słów o spot-
kaniu. Na Mszy św. młodzie-

żowej powiedzieliśmy 
o pielgrzymce, i już 
mieliśmy kolejkę chęt-
nych – podkreśla ks. 
Sebastian Rucki z pa-
rafii Jezusa Chrystusa 
Odkupiciela Człowie-
ka na bielskim osied-
lu Karpackim. – Ma-
my sto osób – dwa 
autokary. Wiadomość o orga-
nizowanym wyjeździe bardzo 
szybko rozeszła się pocztą 
pantoflową. Jadą z nami stu-
denci Instytutu Teologiczne-
go, uczniowie Bielskiej Szko-
ły Przemysłowej, gdzie uczę, 
gimnazjaliści, którzy 18 maja 
przyjmą sakrament bierzmo-
wania i chcą, by pielgrzymka 
była ich dziękczynieniem za 
ten dar. Jest grupa młodych, 
którzy byli na spotkaniu z Pa-
pieżem w Kolonii. „Takiej oka-
zji nie przepuścimy” – mówią 
zdecydowanie, wspominając 
Światowe Dni Młodzieży.

Znak jedności

Spotkanie jest tak-
że ważnym wydarze-
niem formacyjnym 
dla młodych z Ruchu 
Światło–Życie. Już od 
dawna przygotowują 
się do niego poprzez 
modlitwę i rozważania 

Słowa Bożego. Na bieżąco śle-
dzą wiadomości o przygoto-
waniach; uczą się nawet hym-
nu spotkania.

– Każde spotkanie z papie- 
żem Janem Pawłem II było  
bardzo ważnym akcentem w 
oazowej formacji – podkreśla 
ks. Grzegorz Strządała z para-
fii św. Marii Magdaleny w Cie-
szynie, który pojedzie z oazo-
wiczami do Krakowa. – Wie-
my, że tak będzie i tym razem, 
podczas spotkania z Benedyk-
tem XVI. Nasz udział to znak 
jedności, to ciągłość w naszej 
formacji – także jeden z przy-

stanków przygotowania do re-
kolekcji oazowych, które odbę-
dą się w czasie wakacji.

Młodzi nie będą jedynie 
biernymi uczestnikami wyda-
rzeń w Krakowie. Podejmują 
zaproponowane przez organi-
zatorów wezwania do udzia-
łu w ogólnopolskiej akcji „Nie 
biorę – jestem wolny od narko-
tyków”. Akcja polega na dekla-
rowaniu całkowitej abstynen-
cji od wszelkich narkotyków. 
Na stronie internetowej www.
b16.pl można znaleźć formu-
larz deklaracji i adres, pod któ-
ry należy ją wysłać. Z wypeł-
nionych kart powstanie księ-
ga. Przedsięwzięcie dotyczy 
wszystkich, również tych, któ-
rzy nie przybędą na krakow-
skie spotkanie.

URSZULA ROGÓLSKA

ŚWIATŁO  
I SKAŁA

W Krakowie przed młodzieżo-
wym spotkaniem sektory zosta-
ną otwarte o 12.00. Od 14.00 
rozpocznie się czuwanie, które 
potrwa do przyjazdu Papieża. 
Spotkanie z Benedyktem XVI 
będzie trwało od 18.30 do 
20.00. Pół godziny później zo-
stanie odprawiona Msza św. 
O 22.45 rozpocznie się kon-
cert: „Trwajcie mocni w wierze 
– śpiewamy dla Ciebie, Ojcze 
Święty Benedykcie”. Wystąpią 
m.in.: Stanisław Sojka, Magda 
Anioł i s. Anna Bałchan, Tomasz 
Kamiński, Przemysław Branny i 
Olga Szomańska, 40,30 na 70, 
Full Power Spirit, Anastasis. 
Koncert potrwa do 2.00.
Każdy uczestnik jest proszony o 
przyniesienie ze sobą świecy (nie 
znicza) i kawałka skały z wyry-
tym imieniem i nazwą miejsco-
wości, z której pochodzi.
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Ilona Wolan, 
Karolina Zoń 
i Marek Nikiel 
z bielskiego 
osiedla 
Karpackiego już 
są gotowi do 
pielgrzymowania
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Wczwartek 7 czer-
wca 1979 r. kwa-
drans przed 
15.00 Jan Paweł 

II przybył do byłego obo-
zu Auschwitz. Nawiedził ce-
lę śmierci wówczas jesz-
cze błogosławionego o. 
Maksymiliana. Następnie 
złożył wieniec i pomodlił się 
pod Ścianą Śmierci na dzie-
dzińcu Bloku 11., gdzie ma-
sowo rozstrzeliwano więź-
niów. Papieska modlitwa w 
Auschwitz trwała 40 minut. 
Stąd Jan Paweł II udał się 
na teren Birkenau. O godz. 
16.00 rozpoczęła się Msza 
św. na terenie byłego obo-
zu zagłady. Po niej Papież 
poświęcił kamień węgielny 
pod budowę oświęcimskiego 
kościoła św. Maksymiliana. 
Następnie przeszedł pod 
pomnik ofiar obozu, gdzie 
złożył kwiaty i uklęknął do 
modlitwy. Przed 19.00 pa-
pieski śmigłowiec wystarto-
wał z Brzezinki, kierując się 
w stronę Krakowa.

Śladami 
poprzednika

Realizując program 
swojej wizyty, Bene- 
dykt XVI przejdzie w Aus-
chwitz-Birkenau dokładnie śla-
dami swojego poprzednika. 28 
maja o 17.00 przejdzie przez 
bramę z napisem Arbeit Macht 
Frei na dziedziniec Bloku 11, 
zapali znicz przy ścianie stra-
ceń, pomodli się w celi śmierci 
św. Maksymiliana i wpisze do 
księgi pamiątkowej Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau. Następnie pojedzie do 
Centrum Dialogu i Modlitwy, 
gdzie spotka się z jego pra-
cownikami oraz rezydującymi 
w sąsiedztwie siostrami kar-
melitankami. O 17.45 przybę-
dzie do byłego obozu zagłady 
w Brzezince. Przejdzie wzdłuż 
tablic upamiętniających przed-
stawicieli poszczególnych na-
rodów, pomordowanych w 
Auschwitz-Birkenau, a następ-
nie będzie przewodniczyć wie-
lowyznaniowej modlitwie. O 
18.30 Papież uda się na lotni-
sko w Balicach.

Samotność i cisza

27 lat temu Jan Paweł II prze-
bywając w Auschwitz, nie wygło-

sił żadnego słowa. Jed-
nak przemawiał znaka-
mi – ciszą, obecnością i 
gestami. Podobnie uczy-
ni tutaj jego następca. 
Również obecność Be-

nedykta XVI w Auschwitz-Birke-
nau będzie wypełniona znakami, 
które warto dostrzec. Będzie to 
tym łatwiejsze, że w odróżnieniu 
od innych miejsc, nawiedzanych 
przez Papieża, w Oświęcimiu nie 
będzie żadnych dekoracji.

Papieski samochód zatrzy-
ma się kilkanaście metrów przed 
główną bramą z napisem Arbe-
it Macht Frei. Papież przejdzie 
przez nią samotnie i w milcze-
niu na dziedziniec Bloku 11. Tu-
taj przywita się z prezydentem 
RP oraz z 32 byłymi więźniami 
KL Auschwitz-Birkenau. Ale rów-
nież sam pomodli się pod Ścianą 
Śmierci i w bunkrze św. Maksy-
miliana. Papież w Auschwitz nie 
zabierze głosu. Podobnie w Bir-
kenau – tuż po przybyciu, sam 
w ciszy przejdzie wzdłuż rzędu 
tablic upamiętniających ofiary 
obozu różnych narodowości.

Światło

Charakterystycznym zna-
kiem obecności Benedykta XVI 
w byłym obozie zagłady bę-
dzie światło. Najpierw Papież 
złoży zapalony znicz pod Ścia-

ną Śmierci w Auschwitz. Znicz 
podadzą mu obecni tutaj byli 
więźniowie.

Kolejny znak światła pojawi 
się w celi śmierci św. Maksymi-
liana – Benedykt XVI zapali tu-
taj świecę, którą 27 lat wcześ-
niej pozostawił w tym miejscu 
w charakterze wotum Jan Pa-
weł II.

Po raz trzeci znak światła 
towarzyszyć będzie wizycie pa-
pieskiej w Birkenau: po przej-
ściu Ojca Świętego wzdłuż 
wielojęzycznych tablic pamiąt-
kowych u stóp pomnika ofiar 

obozu przy 
każdej z nich 
zostanie zło-
żony zapalo-
ny znicz.

W Birkenau pojawi się jesz-
cze jeden szczególny znak 
obecności: znicze przy tabli-
cach pamięci złożą chłopcy i 
dziewczęta – stypendyści Fun-
dacji „Światło Nadziei” oraz 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Fundacje wspierają edukację 
młodzieży uzdolnionej z ro-
dzin niezamożnych. Środki na 
ten cel czerpią z kwesty pro-
wadzonej przy kościołach w 
całej diecezji i w całej Polsce 
podczas tzw. Dnia Papieskie-

Przed papieską wizytą w Oświęcimiu 

Cisza, obecność i światło

tekst 
KS. JACEK M.  
PĘDZIWIATR 

URSZULA ROGÓLSKA

Cisza, obecność i światło 
będą charakteryzować 

pobyt Benedykta XVI  
na terenie naszej diecezji, 

w byłym obozie Auschwitz- 
-Birkenau. Przejdzie 

śladami swojego 
poprzednika Jana 
Pawła II, który jako 

papież był tu 27 lat temu.

zdjęcia 
KS. JACEK M. 
PĘDZIWIATR

Papież samotnie 
przejdzie przez 
bramę główną 
obozu...

...zapali znicz 
przy Ścianie 

Śmierci
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Przed papieską wizytą w Oświęcimiu 

Cisza, obecność i światło
go. Będzie to zatem jeszcze je-
den symbol duchowej łączno-
ści na modlitwie w byłym obo-
zie obu papieży.

Obecność

O wadze tego spotkania 
mówią sami młodzi z Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
którzy będą zapalać znicze.

– Po śmierci papieża Jana 
Pawła II w sercach mojego po-
kolenia została pustka. Cieszę 
się, że ta pustka wypełnia się 
obecnością kolejnego następ-
cy św. Piotra – papieża Bene-
dykta – mówi Karolina Poni-
kiewska, drugoklasistka z LO 
im. A. Asnyka w Bielsku-Bia-
łej. – Chyba nie trzeba tłuma-
czyć wymowy tego miejsca – 
byłego obozu koncentracyj-
nego. Papież z Niemiec też z 
własnego doświadczenia po-
znał tamtą straszną rzeczywi-
stość. Zapalenie znicza przy 
pomniku ofiar to nie tylko 
zwykły symbol. To dla mnie 
wielkie zobowiązanie do bu-
dowania swojego chrześcijań-
stwa.

–  Wybierałam się na spot-
kanie z Papieżem do Krakowa. 
Ale kiedy zadzwonił ks. Sta-

nisław Lubaszka, diecezjalny 
koordynator Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” i „Świat-
ło Nadziei”, z informacją o na-
szym ewentualnym udziale w 
papieskiej wizycie w Oświęci-
miu, odebrało mi głos! Zgo-
dziłam się od razu – opowia-
da Marta Kaczmarzyk z Isteb-
nej, uczennica Technikum Ho-
telarskiego w Wiśle. – Byłam 
na spotkaniu z Janem Pawłem 
II w Skoczowie, ale miałam 
wtedy 7 lat. Niewiele pamię-
tam. Ta wizyta Benedykta XVI 
będzie dla mnie wielkim wy-
darzeniem mojego życia. Nie 
wiem jak to będzie, ale czuję, 
że wezmę udział w wydarze-
niu ważnym.

– Byłem w Krakowie pod-
czas spotkań z Janem Paweł II 
dwukrotnie. Ale byłem mały – 
to wydarzenia w mojej pamię-
ci dość odległe – dodaje Józef 
Nikiel z Liceum Muzycznego 
w Bielsku-Białej. – Teraz ma-
my być tak blisko Papieża! My-
ślę, że dzięki temu, że jestem 
starszy, jak i temu, iż spotka-
my się akurat w byłym obo-
zie w Oświęcimiu, mocniej to 
wszystko do mnie przemówi. 
Czuję, że to spotkanie będzie 
miało ogromny wpływ na mo-
je życie...

W Auschwitz i Birkenau pa-
pieskiej modlitwie towarzy-
szyć będą byli więźniowie obo-
zu. Ich obecność będzie ży-
wym odbiciem słów Jana Pa-
wła II: „Oświęcim jest miej-
scem, którego nie można tyl-
ko zwiedzać. Trzeba przy od-
wiedzinach pomyśleć z lękiem 
o tym, gdzie leżą granice nie-
nawiści”.

W Birkenau obok Ojca 
Świętego staną do modlitwy 
także przedstawiciele innych 

języków i reli-
gii. To będzie 
kolejny znak 
– nawiązanie 
do słów Pa-

pieża Polaka: „W tym miejscu 
o każdym narodzie i o każdym 
człowieku pragniemy myśleć 
jako o bracie”.

26 lat później

Kard. Joseph Ratzinger zło-
żył już oficjalną wizytę w by-
łym obozie Auschwitz-Birke-
nau w 1980 r. We wrześniu 
1978 r. polscy biskupi gości-
li w Niemczech. W ich gronie 
był także kard. Karol Wojtyła. 
Dwa lata później – we wrześ-
niu 1980 r. – biskupi niemiec-
cy gościli z rewizytą w Pol-
sce. Podczas Mszy św. w bazy-
lice Mariackiej w Krakowie ar-
cybiskup Joseph Ratzinger wy-
głosił pamiętne kazanie o wie-
rze chrześcijańskiej Europy, w 
którym znalazły się m.in. ta-
kie słowa: „Po mrocznej histo-
rii, którą w stosunkach Niem-
ców i Polaków mamy już za so-
bą, jest obecne zaproszenie dla 
mnie szczególnie cennym zna-
kiem jednoczącej i pojednaw-
czej potęgi wiary, która daje 
siłę do przebaczenia i wpro-
wadza braterstwo tam, gdzie 
duch niewiary siał nienawiść i 
wrogość. Za ten dar przebacze-
nia, pokoju i braterstwa z wia-
ry pragnę podziękować”.

Delegacja biskupów nie-
mieckich odwiedziła także by-
ły obóz zagłady. Tutaj biskupi 
niemieccy modlili się słowami: 
„Wszechmogący Boże, miejsce, 
w którym stoimy, przywodzi 
na pamięć bezlitosną i bez-
względną moc bezprawia, ja-
kiego Niemcy się dopuścili. Ze-
brani jednomyślnie na mod-
litwie w miejscu jego ofiary 
wyznajemy wszyscy, że wspól-
nie dokładać będziemy starań, 
by przezwyciężyć wrogą niena-
wiść między narodami”.

Jednym z owoców tego na-
wiedzenia i tej modlitwy bę-
dzie obecna wizyta Benedykta 
XVI w Auschwitz-Birkenau. 

Sonda

STYPENDYŚCI  
JAK ARMIA

KAROLINA PONIKIEWSKA
Z BIELSKA-BIAŁEJ
– To ogromne  
w y ró ż n i e n i e  
i zobowiązanie,  
że jako stypen- 
dyści Fundacji 
„Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, powstałej dzię-
ki inspiracji Jana Pawła II, 
będziemy mogli być obec-
ni przy papieżu Benedykcie 
XVI w ten szczególny spo-
sób, w tym właśnie miejscu 
– przy pomniku ofiar zagła-
dy w były obozie koncen-
tracyjnym. Czujemy tę więź 
dwóch Papieży i naszą rolę 
w ich posłannictwie.

JÓZEF NIKIEL 
Z WILKOWIC
– Będziemy tak 
blisko najważ-
niejszego kapła-
na na ziemi! To 
wielkie przeży-
cie! Myślę, że 
dla nas wszystkich papie-
ska obecność w Oświęcimiu 
– tym szczególnym miejscu 
w dziejach świata – będzie 
wielkim umocnieniem w 
wierze. Od niedawna jestem 
stypendystą. Cieszę się, że 
właśnie podczas spotkania 
z Papieżem poznam też in-
nych stypendystów.

MARTA KACZMARZYK 
Z ISTEBNEJ
– Takich rzeczy 
nie przeżywa się 
codziennie – tak  
kameralne spot-
kanie z Papie-
żem podczas je-
go pielgrzymki to dla nas 
wielkie wyróżnienie. Jako 
stypendyści Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” czuje-
my wyjątkową przynależność 
duchową do obu Papieży. 
Jesteśmy jak armia dwóch 
Papieży! Wierzę, że wszyscy 
Polacy z otwartym sercem 
przyjmiemy Benedykta XVI, 
tak jak przyjmowaliśmy Jana 
Pawła II.

...i przy pomniku 
ofiar zagłady  
w Brzezince
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Jubileusz ks. kan. Filipa Piotrowskiego

Za 40 lat kapłaństwa

Proboszcz parafii św. Bartłomieja 
w Czańcu podczas uroczystej 
Mszy św. koncelebrowanej 1 maja 
dziękował Bogu za wszystkie łaski 
otrzymane w ciągu 40 lat swej 
kapłańskiej posługi.

Jako podziękowanie Jubi-
lat odprawił w czanieckim koś-
ciele parafialnym pw. św. Bar-
tłomieja Mszę św. koncelebro-
waną przez kilkudziesięciu ka-
płanów. Całej uroczystości ju-
bileuszowej towarzyszyło mot-
to wybrane przez ks. kan. Pio-
trowskiego – słowa Jana XXIII: 
„Ołtarz wymaga ofiary”. Ho-
milię wygłosił ks. inf. Kazi-
mierz Suder, który przypomi-
nając czanieckim parafianom, 
że spośród nich pochodził oj-
ciec Jana Pawła II, zaapelował: 
„Niech wasze orędownictwo 
przed Bogiem wyjedna Księ-
dzu Jubilatowi błogosławień-
stwo Boże…”.

Ks. kan. Filip Piotrowski świę-
cenia kapłańskie przyjął 3 kwiet-
nia 1966 r. w katedrze na Wawe-
lu z rąk sługi Bożego Jana Pawła 
II, ówczesnego metropolity kra-
kowskiego. Ten szczególny zwią-
zek z późniejszym Ojcem Świę-
tym umocnił się jeszcze bardziej 
z chwilą, kiedy – 22 maja 1982 r. 
– został proboszczem czanie-
ckim. W ciągu kolejnych 24 lat 

podejmował 
wiele inicja-
tyw podkreśla-
jących rodzin-
ną więź cza-
nieckiej para-
fii z papieżem.

W prezbiterium odnowio-
nego dzięki staraniom ks. kan. 
Filipa Piotrowskiego kościoła 
parafialnego wmurowana zo-
stała tablica oraz płaskorzeź-
ba z wizerunkiem Jana Pa-
wła II oraz tablica pamiątko-
wa ze słowami Ojca Święte-
go: „ Jestem związany z para-
fią czaniecką przez moich pra-
dziadów”, wypowiedzianymi 
16 października 1978 r., tuż 
po wyborze na Stolicę Piotro-
wą. Wcześniej parafialna piel-
grzymka z Czańca pod prze-
wodnictwem ks. kan. Piotrow-
skiego udała się do Rzymu, 
by przedstawić Ojcu Święte-
mu plan takiego upamiętnie-
nia jego pochodzenia. 

Staraniom materialnym to-
warzyszyła troska o pogłębie-
nie duchowej więzi wszyst-
kich parafian z Piotrem na-
szych czasów. Kiedy na zakoń-
czenie jubileuszowej dzięk-
czynnej Eucharystii delegaci 
różnych środowisk i stanów 
składali gratulacje, znalazła 
się wśród nich także delegacja 
czanieckiego Gimnazjum im. 
Karola Wojtyły… TM

Od siedmiu wieków w Jasienicy 
trwa i żyje wspólnota para-
fialna. Tegoroczna uroczystość 
odpustowa ku czci św. Jerzego 
– patrona parafii i kościoła – 
była okazją do dziękczynienia 
kończącego cykl jubileuszowej 
modlitwy parafian.

Za minionych siedem wie-
ków tradycji wiary dziękowa-
li w ciągu całego roku jubile-
uszowego. Wracali do para-
fialnej przeszłości także dzięki 
książce Joanny Kubaczki „700 
lat Jasienicy” oraz publikacji 
„Reflektorem przez...” – wspo-
mnieniom autorstwa ks. kan. 
Alojzego Oleksika, od 28 lat 
proboszcza jasienickiej wspól-
noty.

W odpustowe i jubileu-
szowe zarazem dziękczynie-
nie włączył się kard. Stani-
sław Nagy z Krakowa, przed-
stawiciel zgromadzenia księ-
ży sercanów, którzy w jasieni-
ckiej parafii mają od lat swo-
ją zakonną placówkę. Na za-
proszenie proboszcza ks. kan. 
Alojzego Oleksika kard. Na-
gy przewodniczył odpusto-
wej Eucharystii, koncelebro-
wanej w jasienickim koście-
le 30 kwietnia przez duszpa-
sterzy parafii i dekanatu Biel-
sko-Biała IV, a także księży 
sercanów.

Podczas homilii kard. Nagy  
gratulował jasienickim para-
fianom wielkich urodzin – sie-
demsetlecia ich wspólnoty – 
i podkreślał, jak wielkim da-
rem jest bliskość Boga, obec-
nego w Jasienicy od siedmiu 
wieków w ich parafialnej świą-
tyni. „W tym Bożym domu nie 
można mówić o niczym in-
nym, tylko o tym, co Bóg po-
wiedział do nas! To Jego dom, 
to On jest gospodarzem tego 
kościoła. Do Niego ze swoi-
mi troskami przychodzili wasi 
przodkowie, Jemu dziękowali 
za radości”.

Jak przyznawali sami ja-
sieniczanie, „obchodząc uro-
czystość odpustową, chcemy 
jeszcze raz podziękować Bo-
gu za 700 lat istnienia na-
szej parafii, za wszystkie łaski 
i tych wszystkich ludzi, któ-
rzy tu pracowali i modlili się. 
Chcemy prosić Boga, by poma-
gał nam żyć zgodnie z przeka-
zaną wiarą i tradycją”.

W imieniu całej społeczno-
ści gminy Jasienica wójt Janusz 
Pierzyna złożył kard. Nagyemu 
podziękowania za posługę 
księży sercanów wśród miesz-
kańców Jasienicy oraz wręczył 
pamiątkowy medal, wybity z 
okazji jubileuszu 700-lecia Ja-
sienicy.

 AŚS

Jasienicka parafia jubilatka

Tu czeka Bóg...
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Jubileuszowej Eucharystii przewodniczył kard. Nagy SCJ

Księdzu 
jubilatowi 

zagrała  
orkiestra dęta
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Wystawa prac Zbigniewa Micherdzińskiego

Madonny i Anioły  
na szkle

Do 30 maja br. w Domu Kultury w Bielsku- 
-Białej Kamienicy przy ul. Karpackiej można 
oglądać Madonny i Anioły – malowane  
na szkle prace Zbigniewa Micherdzińskiego.

Zbigniew Micherdziński jest wielkim 
pasjonatem sztuki ludowej, animatorem 
kultury i dokumentalistą. Od 1975 roku 
związany zawodowo z Wojewódzkim Do-
mem Kultury w Bielsku-Białej, od 1990 
roku kieruje Galerią Sztuki Regionalnego 
Ośrodka Kultury. Dobrze znają go artyści 
amatorzy z naszego regionu – zwłaszcza 
grupa tworząca w Wilkowicach – to dzię-
ki Zbigniewowi Micherdzińskiemu z po-
wodzeniem udało się zrealizować m.in. 
projekt „ I Ty możesz zostać artystą”, któ-
ry pozwolił zaistnieć w świecie sztuki lu-
dowej amatorom z naszego regionu.

Malowanie na szkle jest jego pasją. 
Swoim talentem i umiejętnościami chce i 
potrafi się dzielić. On sam prowadził zaję-
cia z tego rodzaju malarstwa dla adeptów 

sztuki malarskiej. Teraz 
jest okazja, by zobaczyć 
jego prace na indywidu-
alnej wystawie, zatytuło-
wanej „Madonny i Anio-
ły”. Inspirowane sztuką 
ludową mają swój niepowtarzalny klimat. 
Znawcy tematu mówią o nich z wielkim 
uznaniem. Tym serdeczniej zachęcamy do 
odwiedzenia wystawy. IM

Dziesiąty konkurs biblijny

Wracajmy do Słowa
W piątek 21 kwietnia odbył się diecezjalny 
finał X Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej. W tym roku jego hasłem są pier- 
wsze słowa Ewangelii św. Jana: „Na po- 
czątku było Słowo”.

Organizatorem konkursu jest Ośrodek 
Młodych Stowarzyszenia „Civitas Christia-
na”, a przedsięwzięciu temu patronuje 
prymas Polski kard. Józef Glemp. W tym 
roku wszystkie konkursowe pytania, opra-
cowane przez profesorów Wydziału Teolo-
gicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, dotyczą zagadnień z pism 
św. Jana Apostoła.

W diecezji bielsko-żywieckiej w etapie 
szkolnym, który odbył się 10 marca, wzię-
ło udział około trzystu uczniów z dwu-
dziestu szkół średnich. Blisko 60-osobo-
wa grupa zwycięzców tego etapu spotka-
ła się 21 kwietnia w Bielsku-Białej na die-
cezjalnym finale. Ich wiedzę oceniała ko-
misja konkursowa, której przewodniczył 
ks. Stanisław Sadlik z Cieszyna. Po podsu-
mowaniu pisemnego testu do części ust-
nej zakwalifikowało się siedmiu uczniów. 

Jurorzy najwyżej ocenili odpowiedzi Kata-
rzyny Lis z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
w Bielsku-Białej, przygotowanej do kon-
kursu przez ks. katechetę Stanisława Bu-
dziaka. Za nią uplasowali się Krystian Ku-
kuczka z I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Osuchowskiego w Cieszynie (katecheta ks. 
Stanisław Sadlik) i Michał Zborowski z IV 
LO w Bielsku-Białej (katecheta ks. Roman 
Berke). Ta trójka będzie reprezentować 
diecezję bielsko-żywiecką w ogólnopol-
skim finale, który odbędzie się w czerwcu 
w Niepokalanowie.

Kolejne miejsca wśród najlepszych 
uczestników tego konkursu zajęli: An-
na Cieślar i Małgorzata Tęcza z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących im. Kopernika 
w Cieszynie (katechetka Dorota Kania), 
Marta Holerek z LO Towarzystwa Szkol-
nego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej 
(katecheta ks. Mirosław Wądrzyk) oraz 
Agnieszka Adamaszek z Zespołu Lice-
ów im. M. Curie-Skłodowskiej w Czecho-
wicach-Dziedzicach (katecheta ks. Seba-
stian Fajfer).

AK

Zbigniew 
Micherdziński 
wśród swoich 

prac

NA ANIELSKIEJ FALI
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.

RADIOWE SPOTKANIA Z OJCEM ŚWIĘTYM. 
Dzięki uprzejmości Polskiego Radia  
Anioł Beskidów przeprowadzi dźwięko-
we transmisje spotkań z Benedyktem 
XVI podczas jego pielgrzymki do Polski. 
Przewidujemy następujące transmisje:
CZWARTEK 25 MAJA:
11.00 – ceremonia powitania i przemó-
wienie Ojca Świętego
PIĄTEK 26 MAJA:
9.30 – Msza św. na placu Piłsudskiego w 
Warszawie
17.30 – wizyta w sanktuarium na Jasnej 
Górze
SOBOTA 27 MAJA:
10.30 – wizyta w Wadowicach
12.00 – nawiedzenie sanktuarium w 
Kalwarii
13.00 – nawiedzenie sanktuarium w 
Łagiewnikach
19.00 – spotkanie z młodzieżą w 
Krakowie na Błoniach
NIEDZIELA 28 MAJA:
9.30 – Msza św. w Krakowie na Błoniach
17.00 – wizyta w byłym obozie Auschwitz- 
-Birkenau
19.15 – pożegnanie na lotnisku w Balicach.
Lista transmisji może ulec jeszcze rozsze-
rzeniu – o dodatkowych programach bę-
dziemy informować słuchaczy na bieżąco 
w audycjach AB.

„STUDIO PAPIESKIE”. Od poniedziałku do 
czwartku zapraszamy do naszego „Studia 
papieskiego” – codziennie w godz. 9.00–
11.00 oraz 16.30–18.00. Ponadto o przy-
gotowaniach i przebiegu wizyty Benedykta 
XVI będziemy informować na bieżąco w 
naszych wiadomościach.

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
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Między sobą mieszkańcy Starego 
Bielska mówili o tym  
od dawna: proboszcz zasługuje  
na szczególne wyróżnienie. 7 maja 
zgotowali mu niespodziankę.  
Ks. kan. Antoni Kulawik otrzymał 
Honorową Odznakę za Zasługi  
dla Województwa Śląskiego.

Kiedy mieszkańcy Stare-
go Bielska zaczynają wymieniać 
dziedziny życia lokalnego, w ja-
kie angażuje się ich proboszcz, 
opowieść zdaje się nie mieć 
końca. W tym roku ich duszpa-
sterz obchodzi 40-lecie święceń 
kapłańskich. W imieniu całej pa-
rafii Bogusław Puchalik ze staro-
bielskiej OSP oraz Agata Ruśniak 
i Adam Ruśniak z rady osiedla 
wystąpili do Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego o nadanie ks. An-
toniemu Kulawikowi Odznaki za 
Zasługi dla Województwa Ślą-
skiego. Kiedy już wiedzieli, że 
sejmik wyróżnienie nadał, chcie-
li, by wręczenie odznaki było dla 
księdza niespodzianką.

7 maja parafia św. Stani-
sława BM obchodziła uroczy-
stość odpustową. Sumę odpra-
wiał ks. Brunon Franielczyk z 

Katowic, a kazanie wy-
głosił o. Ryszard Dec 
– paulin z krakowskiej 
Skałki. Obecni byli księ-
ża z dekanatu staro-
bielskiego, a także pro-
boszcz parafii ewange-
licko-augsburskiej ks. 
Piotr Szarek. Na zakoń-
czenie Mszy św. radny 
Sejmiku Województwa Śląskie-
go Rajmund Pollak wręczył ks. 
Kulawikowi Srebrną Honorową 
Odznakę za Zasługi dla Woje-
wództwa Śląskiego.

Pasterz z zasługami

Ks. Antoni Kulawik urodził się 
w Chorzowie 16 stycznia 1940 r., 
święcenia kapłańskie otrzymał w 
1966 r. Od 1987 r. jest probosz-
czem w Starym Bielsku.

– Podczas swojej pracy tutaj 
przeprowadził gruntowną re-
nowację zabytkowego kościo-
ła, największego zabytku Biel-
ska-Białej, wpisanego do Reje-
stru Światowego Dziedzictwa 

Kulturowego 
UNESCO – mó-
wią inicjatorzy 
nadania księ-
dzu wyróżnie-
nia. – W prace 
te ksiądz dzie-

kan angażował lokalną społecz-
ność i pozyskiwał fundusze na 
ich wykonanie. Prace zawsze 
konsultował z konserwatorami 
zabytków; umożliwiał przepro-
wadzanie badań archeologicz-
nych, architektonicznych i hi-
storycznych. Przyczynił się do 
wypromowania wizerunku tej 
najstarszej w regionie świąty-
ni i jej historii. To z jego inicja-
tywy ukazało się kilkadziesiąt 
artykułów, wydawnictw nauko-
wych, albumów, opracowań hi-
storycznych.

Parafia liczy około 5 tys. 
wiernych. Ks. Antoni stara się, 

aby była ona prężnym 
ośrodkiem życia reli-
gijnego i kulturalnego. 
Działa tu wiele stowa-
rzyszeń i ruchów religij-
nych – podkreśla Agata 
Ruśniak. – Dzięki jego 
staraniom już od 9 lat 
ukazuje się miesięcznik 
parafialny „Akcja” – ga-
zeta, która zawiera tre-

ści nie tylko religijne, ale rów-
nież dotyczące historii i tradycji 
regionu oraz mieszkańców pa-
rafii. W naszej dzielnicy miesz-
ka głównie ludność napływowa 
z Kresów Wschodnich. Wspiera-
ni przez ks. Kulawika organizu-
ją się w stowarzyszenia i wspól-
nie z nim pomagają parafiom na 
Ukrainie.

– Na terenie parafii istnie-
je wspólnota sióstr redemp-
torystek – dodaje Bogusław 
Puchalik. – W pomaganie jej 
ks. Antoni jest zaangażowany 
od początków budowy klasz-
toru. Stare Bielsko to też miej-
sce, gdzie znajduje się para-
fia ewangelicko-augsburska, z 
którą prowadzone są spotka-
nia ekumeniczne i wspólne na-
bożeństwa.

Ks. Antoni był również inicja-
torem budowy Krzyża III Tysiąc-
lecia na wzgórzu Trzy Lipki.

URSZULA ROGÓLSKA
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Ks. kanonik Antoni Kulawik – proboszcz parafii św. Stanisława BM w Starym Bielsku

Proboszcz z odznaką

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

Ks. kan. Antoni 
Kulawik  
z medalem 
Honorowej 
Odznaki  
za Zasługi dla 
Województwa 
Śląskiego
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W MOJEJ OCENIE
ADAM RUŚNIAK Z RADY OSIEDLA 
STARE BIELSKO
– Od jakiegoś 
czasu myśleli-
śmy o uhono-
rowaniu nasze-
go proboszcza 
w szczególny 
sposób. Wtedy zrodziła się 
myśl, by wystąpić do sejmi-
ku województwa o nadanie 
księdzu honorowej odznaki. 
Uważamy, że swoją postawą 
– księdza, obywatela, Śląza-
ka, Polaka – w pełni zasługu-
je na to wyróżnienie. Gdyby 
nie on, może mało kto po-
za Bielskiem słyszałby o na-
szym kościele – autentycz-
nej perle budownictwa sa-
kralnego. Do tego docho-
dzi jego otwarcie na wszel-
kie nasze – mieszkańców w 
różnym wieku – pomysły i 
inicjatywy. Potrafi łączyć tro-
skę o zabytek z jego charak-
terem żywego domu Boże-
go. Chcieliśmy choć w ten 
symboliczny sposób podzię-
kować mu za wszystko, co 
dla nas robi.

KOŚCIÓŁ ŚW. 
STANISŁAWA BM

Gotycką świątynię postawili 
tu w połowie XIV w. osadni-
cy, sprowadzeni przez księ-
cia cieszyńskiego Przemysła-
wa Noszaka. Kościół w cią-
gu wieków był przebudowy-
wany. Najcenniejszą material-
ną wartością świątyni są fre-
ski i tryptyk ołtarzowy, wy-
konany przez uczniów Wita 
Stwosza. Przez wieki funk-
cjonował jako kościół filialny, 
bo choć był pierwszą świąty-
nią w Bielsku, z chwilą kiedy 
życie miasta zaczęło się kon-
centrować w okolicach za-
mku i Wzgórza, jego rola 
zmieniła się. Nie zawsze od-
powiednio o niego dbano. 
Teraz przywraca się mu pier-
wotne piękno.

Kościół  
św. Stanisława 
– najstarsza 
świątynia  
w Bielsku- 
-Białej AR
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