
Wkościele pw. św. Maksymiliana w 
Bielsku-Białej harcerze ZHR i ZHP 

z Bielska-Białej, Mesznej i Czechowic-
-Dziedzic powitali relikwie patrona harcerzy 
bł. Wincentego Frelichowskiego. Relikwie 
przebywały tu od 25 do 28 maja – podczas 
papieskiej pielgrzymki. „Ten czas to wymow-
ny znak – mówi duszpasterz harcerzy ks. 
Fryderyk Tarabuła. – Bł. Wincentego wyniósł 
na ołtarze 7 czerwca 1999 r. Jan Paweł II. 

Po Mszy św. i uroczystej 
modlitwie 80 bielskich 
harcerzy ruszyło pełnić 
białą służbę na spotka-
niach z Benedyktem XVI
w Częstochowie i Kra-
kowie. Tak jak wiernie słu-
żyliśmy Janowi Pawłowi II 
podczas pielgrzymek, tak 
teraz służymy jego na-
stępcy”. 

Pamiątką
po peregrynacji 
jest portret
bł. Wincentego, 
który zostanie 
umieszczony
w kaplicy 
kościoła
w Aleksandro-
wicach
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redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O EKUMENICZNYM FESTIWALU 

„MUSICA SACRA” w Skoczowie
  O wilamowickiej OCHRONCE 

ŚW. ANNY
  O MAŁEJ OJCZYŹNIE brzesz-

czańskich gimnazjalistów

KS
. A

N
D

RZ
EJ

 W
O

ŁP
IU

K

BIAŁA SŁUŻBA Z RELIKWIAMI PATRONA

Za nami majowy czas, któ-
ry w tym roku – także w 

naszej diecezji – był wyjątko-
wym czasem dwóch papieży 
– Jana Pawła II i Benedykta 
XVI, którego gościliśmy tak-
że na terenie naszej diecezji, 
w Oświęcimiu. Pamiętaliśmy 
o rocznicy urodzin Jana 
Pawła II, jak i o rocznicy jego 
wizyty na Podbeskidziu. Z 
tą pamięcią pielgrzymowa-
liśmy na spotkania z Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI. 
W tym numerze bielsko-ży-
wieckiego „Gościa” zamiesz-
czamy m.in. obszerną relację 
ze spotkań w Oświęcimiu i 
innych miejscach, w których 
bielsko-żywieccy diecezjanie 
towarzyszyli Papieżowi.    

Koncert w Czechowicach-Dziedzicach

Dla dwóch Papieży
Młodzi z parafii św. Andrzeja 
Boboli w Czechowicach-
-Dziedzicach, zanim wyjechali
na spotkanie z Papieżem 
Benedyktem XVI do Krakowa, 
przygotowali wspaniały koncert 
pamięci Jana Pawła II.
Pamiętali o obu Papieżach.

„A przecież nie cały umie-
ram...” zatytułowali swój kon-
cert młodzi mieszkańcy Cze-
chowic-Dziedzic. Liczący po-
nad 60 osób chór tworzyły 
maluchy ze wspólnoty Oazy 
Dzieci Bożych, młodzież z Ru-
chu Światło–Życie, parafialnej 
Grupy Teatralnej „Ikar” oraz 
wspólnota ministrantów i lek-
torów. Nad reżyserią spekta-
klu pracowały – Aleksandra No-
wak – moderatorka ODB (która 
przygotowała zespół od strony 
muzycznej) i Anna Żoczek, sze-
fująca „Ikarowi” (która opraco-
wała teksty do spektaklu).

Widzowie obecni w koście-
le pw. św. Andrzeja Boboli mie-
li okazję wysłuchać solowych i 

zespołowych wykonań 
kilkunastu piosenek 
współgrających z teks-
tem fragmentów papie-
skiego „Tryptyku rzym-
skiego”. Nie zabra-
kło scenek teatralnych 
obrazujących poezję 
Karola Wojtyły, a także 
tańca hebrajskiego, do 
nauki którego zachęci-
ła kolegów i koleżanki Marzena 
Żbik, uczestnicząca w krakow-
skich warsztatach oazowych.

Wszystkich występujących – 
zwłaszcza odważnych solistów 
– widzowie nagrodzili grom-

kimi brawami. A pro-
boszcz parafii o. Woj-
ciech Koszyk SJ obda-
rował ich słodyczami. 
Wspominając Jana Pa-
wła II, młodzi przypo-
mnieli także o jego na-
stępcy – Benedykcie 
XVI. I dla niego – na 
zakończenie spektaklu 
– zaśpiewali piosen-

ki z repertuaru Magdy Anioł. 
Koncert był także przygotowa-
niem czechowickiej młodzie-
ży na spotkania z Benedyktem 
XVI, gdzie wybrali się w licznej 
grupie. UR

Najmłodsze 
pokolenie
z parafii
św. Andrzeja 
Boboli
w Czechowicach-
-Dziedzicach 
zaśpiewało 
dwóm Papieżom
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Pamiętali o papieskiej wizycie
ŻYWIEC. Historia Tygodni 
Kultury Chrześcijańskiej w Żywcu 
wiąże się ściśle z odwiedzina-
mi tego miasta przez Jana Pawła 
II w 1995 r. Pierwszy tydzień zo-
stał zorganizowany jako ducho-
we przygotowanie do tamtego 
wydarzenia. W programie tego-
rocznego, XII Tygodnia, nie zapo-
mniano o tamtej wizycie. 20 ma-
ja pod papieski krzyż, znajdują-
cy się na szczycie Małego Grojca 
na obrzeżach miasta, przeszli 
uczestnicy nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej. Następnego dnia w 
Miejskim Centrum Kultury od-
był się koncert „Papież naszych 
serc”. W południe 22 maja na 
gmachu żywieckiego Liceum 
Ogólnokształcącego odsłonięta 
została tablica (na zdjęciu), upa-
miętniająca papieską wizytę, ufun-
dowana przez burmistrza Żywca i 
starostę żywieckiego.„Jesteśmy 
przekonani, że Ojciec Święty Jan 

Paweł II jest tu z nami także dziś 
w tajemnicy świętych obcowa-
nia, z tą samą miłością spoglą-
da na nas i zawierza nas opiece 
Matki Bożej” – powiedział 22 ma-
ja ks. infułat Władysław Fidelus, 
proboszcz żywieckiej konkate-
dry  na początku Eucharystii, bę-
dącej dziękczynieniem za tam-
tą wizytę i jej owoce, a także 
modlitwą o rychłą beatyfikację 
sługi Bożego Jana Pawła II. Po 
zakończeniu Mszy św. o. Leon 
Knabit, benedyktyn z Tyńca, wy-
głosił wykład „Europa Jana Pawła 
II i Benedykta XVI”. 
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Święto Patrona
CZECHOWICE-DZIEDZI- 
CE. W ramach miejskich ob-
chodów towarzyszących wspo-
mnieniu św. Andrzeja Boboli – 
patrona miasta – w tym roku 
odbyły się Majowe Andrzejki. 
Rozpoczęły się od spotkania na 
temat św. Andrzeja Boboli – z 
udziałem proboszcza czechowi-
ckiej parafii pod jego wezwa-
niem – o. Wojciecha Koszyka SJ 
i ks. Tomasza Gacka. Program 
obejmował też cykl koncertów i 
pokazów tanecznych, bieg ulicz-
ny. Ostatnim punktem świętowa-
nia była opera Haendla „Rinaldo”, 
w reżyserii Barbary Bielaczyc i 

Jarosława Kitali, wystawiona na 
scenie Miejskiego Domu Kultury, 
przy zaangażowaniu czechowi-
ckich licealistów.
Premiera spotkała się z dużym za-
interesowaniem publiczności, a 
kolejnym wydarzeniem kultural-
nym będzie koncert poświęcony 
poezji ks. Jana Twardowskiego. 
Wiersze wybitnego poety recyto-
wać będzie Anna Seniuk, a towa-
rzyszyć jej będzie kwartet smycz-
kowy „Opium”, który zagra m.in. 
utwory Czajkowskiego, Mozarta, 
Kilara. Na poetycki koncert cze-
chowicki MDK zaprasza w nie-
dzielę 4 czerwca o godz. 16.00.

Księdzu Szersznikowi
CIESZYN. W cieszyńskim 
Parku Pokoju 17 maja odbyła się 
uroczystość poświęcenia kamie-
nia węgielnego pod budowę po-
mnika ks. Leopolda Szersznika, 
której towarzyszyło podpisanie 
aktu erekcyjnego i wmurowanie 
go w fundament. W uroczysto-
ści udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych miasta i 
powiatu cieszyńskiego, przedsta-
wiciele komitetu budowy, ucz-
niowie szkół katolickich i ewan-
gelickich. Główne uroczystości 

związane z poświęceniem po-
mnika odbędą się 20 czerwca br. 
Rozpocznie je Msza św. odpra-
wiona w kościele pw. Świętego 
Krzyża o godzinie 10.30.
Ks. Szersznik (1747–1814) to 
postać niezwykle zasłużona dla 
Cieszyna. Był wszechstronnym 
uczonym, założył pierwszą bi-
bliotekę na Śląsku Cieszyńskim i 
jedno z najstarszych na ziemiach 
polskich muzeum. Po pożarze 
w 1789 roku kierował odbudo-
wą miasta.

Moje spotkania z JP2
KĘTY. W dniu urodzin Karola 
Wojtyły – papieża Jana Pawła II 
– w kęckim Domu Kultury od-
była się impreza pt.: „Moje spot-
kania z Ojcem Świętym”. Wśród 
wspominających Ojca Świętego 
był m.in. Bronisław Wojtyła, nes-
tor rodu Wojtyłów, który wspo-
minał przyszłego Papieża z cza-
sów, kiedy był licealistą i odwie-
dzał jego dom w Czańcu; by-
ła także córka pana Bronisława, 
Bronisława Byrdziak, któ-
ra przez lata prowadziła kore-
spondencję z Ojcem Świętym. 
Unikatowe archiwum fotogra-
ficzne i korespondencję zapre-

zentował Franciszek Wojtyła z 
Andrychowa, a drzewo gene-
alogiczne Wojtyłów – Halina 
Pędziwiatr. Zaproszenie Domu 
Kultury przyjęła również sio-
stra zmartwychwstanka Urszula 
Grzymska, która opowiedziała 
o swych doświadczeniach, jakie 
zdobyła w sztabie obsługującym 
jedną z pielgrzymek Jana Pawła 
II. Wieczorowi wspomnień to-
warzyszył montaż muzycz-
no-poetycki w wykonaniu Beaty 
Tobijasiewicz, Anny Lachendro i 
Michała Piskorka, na który zło-
żyły się utwory Ojca Świętego w 
opracowaniu Marii Karaim.

Uczestnicy urodzinowego spotkania w Kętach
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Co w duszy gra?
BESTWINA. Okolicznościowe 
kartki, misternie wykonane naj-
różniejszymi technikami pla-
stycznymi, oglądali goście, któ-
rzy przybyli na wystawę „Co w 
duszy gra?”, przygotowaną w 
bibliotece gminnej w Bestwinie 
przez Fundację Centrum dla 
Osób Niepełnosprawnych 
Intelektualnie oraz „Centrum” 
Środowiskowy Dom Samo- 
pomocy. Podczas uroczystości 

uczestnicy zajęć prowadzonych 
przez „Centrum” – m.in. także 
w Bestwinie – odebrali nagrody 
za najlepsze prace plastyczne i 
literackie przygotowane w ra-
mach „Konkursu Twórczości”. 
W spotkaniu wzięli udział także 
goście z Francji i Niemiec, któ-
rzy przybyli na Podbeskidzie w 
ramach programu współpracy 
międzyregionalnej krajów Unii 
Europejskiej INTERREG IIIC.

Laureaci konkursu „Centrum” odbierali nagrody w obecności gości 
z Francji i Niemiec
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Z Benedyktem XVI w Auschwitz-Birkenau

Gościliśmy Papieża…
Wiadomo było, że dla Ojca 
Świętego Benedykta XVI w czasie 
pielgrzymki do Polski wizyta 
w Oświęcimiu będzie mieć 
inny charakter niż wszystkie 
poprzednie spotkania…

Choć zabrakło tu wcześniej-
szej atmosfery entuzjazmu i ra-
dości, którą zastąpiły pełne sku-
pienia powaga i cisza, nie bra-
kowało wielkich wzruszeń…

 Papież w milczeniu prze-
szedł spod bramy z napisem „Ar-
beit macht frei” pod Blok 11. 
Po powitaniu, m.in. przez bisku-
pa Tadeusza Rakoczego i prezy-
denta RP Lecha Kaczyńskiego, 
wszedł na dziedziniec i modlił się 
w ciszy pod Ścianą Śmierci. Po-
tem złożył w tym miejscu płoną-
cy znicz, który podali mu przed-
stawiciele byłych więźniów. Ser-
deczne powitanie z 32-osobo-
wą reprezentacją tego środowi-
ska było momentem ogromnego 
przeżycia dla obu stron.

Kolejny wymowny znak wę-
drówki śladami Jana Pawła II to 
wejście do celi św. Maksymilia-
na w bunkrze głodowym i – po 
modlitwie – zapalenie świecy, 
ofiarowanej tu przez Papieża Po-
laka w 1979 r. To zarazem znak 
trwałości tego zwycięstwa miło-
ści, jakie w KL Auschwitz doko-
nało się za sprawą ojca Kolbego. 

W drodze

To spotkanie, zaplanowane na 
zaledwie kilka minut i w trakcie 
przejazdu z byłego obozu Aus-
chwitz do Birkenau, miało rów-
nież wielką symboliczną wymo-
wę. W Centrum Dialogu i Modli-
twy czekali na Papieża założycie-
le i pracownicy, polscy i niemieccy 
wolontariusze. Wśród witających 
był ks. Jan  Nowak – dyrektor Cen-
trum oraz ks. dr Manfred Desela-
ers. Z rąk młodych Ojciec Święty 
odebrał orędzie pokoju, przygo-
towane przez młodzież z Oświę-
cimia. Potem pobłogosławił no-
wy budynek Centrum i wpisał się 
do księgi gości. „Obecność Papie-
ża jest wielkim wydarzeniem i bę-

dzie znacząca dla Centrum Dia-
logu i Modlitwy. Co i jak zmieni 
– pokaże przyszłość” – mówi ks. 
Manfred Deselaers.

Na spotkanie z Papieżem 
przybyły też siostry karmeli-
tanki ze znajdującego się obok 
Centrum klasztoru, a także sio-
stry karmelitanki misjonarki z 
Trzebini koło Żywca.

Modlitwa za wszystkich

Pod pomnikiem ofiar obozu 
Auschwitz-Birkenau z Papieżem 
spotkała się największa grupa 
przedstawicieli naszej diecezji: 
kapłanów i świeckich. Wśród 
około 3 tysięcy wiernych prze-
ważali mieszkańcy Oświęcimia i 
okolicznych miejscowości. 

W gronie wspierającym or-
ganizatorów była m.in. grupa 
Maltańskiej Służby Medycznej z 
andrychowskiej parafii św. Ma-
cieja. „Jesteśmy tu po to, by słu-
żyć pomocą uczestnikom uro-
czystości. Wielu z nich to oso-
by starsze. Jesteśmy szczęśliwi, 
że możemy być tak blisko Ojca 
Świętego” – podkreślali młodzi 
maltańczycy. Młodzi z naszej 
diecezji znaleźli się też w gru-
pie nastolatków składających 
zapalone znicze przed tablica-
mi pamięci poszczególnych na-
rodów, których przedstawiciele 
zginęli w obozie zagłady.

W międzyreligijnej i wielo-
języcznej modlitwie chrześci-
jan różnych wyznań: katolików, 
ewangelików, prawosławnych, a 
także przedstawicieli Żydów i Ro-
mów wspominano wszystkich po-
mordowanych w Auschwitz-Birke-
nau i w całej okupowanej przez 
niemieckich nazistów Europie. A 
w swoim przemówieniu Papież 
podkreślał, że pamięć o ich losach 
budzić ma w nas odwagę w budo-
waniu dobra i opór wobec zła.

„Ciągle myślę o tym ważnym 
liście przebaczenia polskich bi-
skupów sprzed 40 lat. I później-
szej odpowiedzi biskupów nie-
mieckich. To ważne spotkanie i 
dobrze, że wciąż idziemy po tej 
drodze pojednania”– przyznawał 
Henryk Juszczyk, wiceprezydent 
Bielska-Białej. TM, AK

Benedykt XVI złożył przed pomnikiem odlany z metalu krzew różany

O uczestników modlitwy w Birkenau troszczyli się maltańczycy  
z Andrychowa

Młodzież wniosła płonące znicze pamięci
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Około 3 tys. wiernych 
naszej diecezji uczest-
niczyło w papieskiej 
wizycie w byłym obo-

zie koncentracyjnym Auschwitz-
-Birkenau. Ale naszych diecezjan 
nie zabrakło także na spotka-
niach w niedalekich Wadowicach, 
Kalwarii i Krakowie.

Nasz papież  
w Wadowicach
Wśród pielgrzymów, którzy 

przybyli na spotkanie z Papie-
żem w Wadowicach, byli także 
wierni naszej diecezji. Odpo-
wiedzialne zadanie miały chó-
ry „Misericordia” z Zagórni-
ka i Chór Świętojański z Kęt 
– to one współtworzyły opra-
wę muzyczną spotkania. Nie 
zabrakło też andrychowskiej 
Grupy Modlitewnej z Grona Ja-
na Pawła II.

– Stojąc na rynku w Wado-
wicach, zastanawialiśmy się, ja-
ki będzie przebieg tego spot-
kania – przybył Papież, ale to 
już nie Jan Paweł II – wspomi-
na Stefan Jakubowski. – Nim 

przyszedł do nas, zwiedził dom 
rodzinny Karola Wojtyły. I kie-
dy w tym momencie zobaczy-
liśmy ogromne wzruszenie na 
jego twarzy, już nie potrafili-
śmy myśleć o nim inaczej, jak 
„nasz Papież”. To było wspania-
łe wrażenie – być tak blisko nie-
go. On przełamał wszystkie ba-
riery i nasze obawy, podkreśla-
jąc, że idzie śladami Jana Pawła 
II i że będzie dalej nimi podą-
żać. My też chcemy mu towa-
rzyszyć w tej wędrówce z naszą 
modlitwą. Obiecaliśmy ją Jano-
wi Pawłowi II, obiecujemy i Oj-
cu Świętemu Benedyktowi XVI.

Zapewniamy  
o modlitwie
Pomimo że w Kalwarii Ze-

brzydowskiej przewidziano je-
dynie 15-minutową prywatną 
wizytę Papieża, na wzgórze 
przy sanktuarium przybyło – 
jak szacują ojcowie bernardyni 
– około 20 tysięcy wiernych.

Kilka minut po ósmej rano na 
wzgórzu przy sanktuarium Ela 
Curzydło i Agnieszka Kołek owi-
jały wokół drzewa transparent  
z napisem: „Kęty NSPJ”.

– Przyjechaliśmy w 70 osób 
– głównie schola i ministran-
ci z parafii Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa z Kęt Osiedla z 
ks. Stanisławem Caderem. Bar-
dzo chcieliśmy tu być! Papież 
będzie tak blisko – cieszyły się 
Ela i Agnieszka.

– Jest z nami duża grupa ma-
łych dzieci. Wyjazd do Krakowa 
na Błonia mógłby być ponad ich 
siły, ale bardzo chciały jechać na 
spotkanie z Papieżem – dodaje 
ks. Stanisław Cader. – Wszyscy, 
którzy tu przyjechali, to ludzie, 
którzy naprawdę kochają Mary-
ję, są związani z tym miejscem. 
Przecież sam Ojciec Święty Jan 
Paweł II kochał to miejsce i tu 
szukał umocnienia od dziecka.

– Tu także prosił o modli-
twę za niego – za życia i po 

jego śmierci – dodają 
Stanisława Kegel i Sta-
nisława Kaczmarzyk. – 
Musiałyśmy tu być.

Do Kalwarii przy-
jechał także auto-
kar wiernych parafii 
św. Marii Magdaleny 
z Międzybrodzia Bial-
skiego.

– Moi parafianie 
bardzo chcieli być na spot-
kaniach z Papieżem – mówi 
ks. kan. Jan Wodniak, między-
brodzki proboszcz. – Trzy au-
tokary młodzieży pojadą na 
Błonia, a na poranną Mszę jesz-
cze jeden. Nie wiem, czy kto-
kolwiek w niedzielę będzie na 
Mszy w parafii – uśmiecha się 
ksiądz proboszcz.

– Czekamy tu wszyscy na na-
szego Ojca Świętego. Wierzy-

my, że to spotkanie bę-
dzie dla nas umocnie-
niem, że będzie zachę-
tą do trwania na modli-
twie – dodają panie Sta-
nisławy.

I doczekali się. 
Choć nie było tego w 
programie, najpierw 
kardynał Stanisław 
Dziwisz, a potem Oj-

ciec Święty wygłosili przemó-
wienia do wiernych. Przemó-
wienie Benedykta XVI było już 
trzecią płynącą z tego miejsca 
papieską prośbą o modlitwę. I 
to tu padło pełne nadziei zda-
nie o rychłej beatyfikacji i ka-
nonizacji Jana Pawła II.

Kęckie dzieci ochoczo uczy-
ły się wołać po niemiecku: „Wir 
lieben Dich” – Kochamy Cię i 
„Wir hoeren Dich” – Słucha-

Był u nas nasz Papież – mówią bielsko-żywieccy diecezjanie

Patrząc w niebo

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA

Tego czasu 
spotkania z naszym 

Papieżem  
nie zamieniłybyśmy 

na żadne skarby! 
– zapewniają oazowiczki 

Ania i Basia Żoczek  
z Czechowic-Dziedzic. 

Podobnie myśli bardzo 
wielu naszych diecezjan, 

którzy spotkali się  
z Papieżem w Wadowicach, 

Kalwarii, Krakowie  
i Oświęcimiu.

„Oni naprawdę 
chłonęli obecność 
Papieża” – mówi 
ks. Andrzej 
Gołębiowski 
SDB, który 
prowadził 
sobotnie 
spotkanie 
z młodymi
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Był u nas nasz Papież – mówią bielsko-żywieccy diecezjanie

Patrząc w niebo

my Cię. A na papieską prośbę o 
modlitwę, głośno odpowiada-
ły: „Zapewniamy!”.

– To ogromne wyróżnienie 
dla tego miejsca i pielgrzymów 
kalwaryjskich – twierdzi Barba-
ra Kukioła z Bielska-Białej Lesz-
czyn. – Kochał to miejsce Jan 
Paweł II i na pewno kalwaryj-
skie sanktuarium jest już bar-
dzo bliskie sercu papieża Bene-
dykta. Jego także zapewniamy 
o naszej modlitwie! Zwłaszcza 
modlitwie różańcowej. To temu 
sanktuarium Ojciec Święty do-
piero co podarował różaniec.

Jak skarb

Dorośli zastanawiali się, jak 
spisze się młodzież na wieczor-
nym czuwaniu w Krakowie, a 
ona dała najlepszą odpowiedź. 

Przybyli w 600-tysięcznej rze-
szy z deklaracjami życia wolne-
go od narkotyków, kamieniami, 
które będą fundamentem budo-
wy Światowego Centrum Jana 
Pawła II i gotowością niesienia 
dalej światła Ewangelii.

– Wyjechaliśmy w piątek – 
mówią oazowiczki Ania i Basia 
Żoczek z parafii św. Andrzeja 
Boboli w Czechowicach-Dziedzi-
cach, które przyjechały z trzy-
dzieściorgiem kolegów i koleża-
nek. – Witaliśmy Papieża już na 
Rynku. Przejeżdżał zaraz obok 
nas – widziałyśmy go z bliska. 
Patrzył na nas i pomachał nam! 
Potem pobiegliśmy w okolice 
Franciszkańskiej pod okno i tam 
czekaliśmy do 21.37.

Nie zapomnimy czuwania 
na Błoniach, na które przyszli-
śmy już około południa. Oglą-
daliśmy wyświetlane reporta-
że, słuchaliśmy świadectw róż-
nych osób. Najbardziej utkwi-
ła nam w pamięci wypowiedź 
rodziny, którą tworzą rodzice 
i 14 dzieci – w tym siedmio-
ro adoptowanych. Z niecierpli-
wością czekaliśmy na przyjazd 
Papieża. Kiedy wreszcie już 
przyjechał, śpiewaliśmy, woła-
liśmy „Benedetto”. I słuchali-
śmy tego, co mówił. A mówił 
o tym, że trzeba budować na 
skale, że tylko wtedy budowla 
będzie trwała.

– Kiedy nadjeżdżał Ojciec 
Święty, szybko biegłyśmy z ko-
leżanką do barierek – mówi Ka-
rolina Zoń z bielskiego osiedla 
Karpackiego. Widziałyśmy go 
z bliska! Zapamiętamy, jak się 
uśmiechał, kiedy wszyscy wo-
łaliśmy jego imię. Przywozimy 
do domu jego błogosławień-
stwo, światło, które odpalali-
śmy od płomienia, który nam 
podarował.

Młodzi z Czechowic wróci-
li do domów w niedzielę przed 
22.00. Za nimi były długie mar-
sze w poszukiwaniu właściwe-
go sektora, nocna ulewa na Bło-

niach i kilkugodzinna podróż 
powrotna pociągiem. Ale Ania i 
Basia mówią zdecydowanie:

– Tego czasu spotkania z 
kochanym, radosnym Papie-
żem nie zamieniłybyśmy na 
żadne skarby!

– Oni naprawdę chłonęli je-
go obecność – dodaje ks. An-
drzej Gołębiowski, salezjanin 
z Oświęcimia, który prowadził 
sobotnie spotkanie. – O drugiej 
w nocy, kiedy lunął deszcz, oni 
skandowali „Benedetto” – Pa-
pieża już nie było wśród nich, 
a jednak dali do zrozumienia, 
że to on ich zjednoczył i umoc-
nił. Zostawił im bardzo ważne 
słowa o tym, że mają budować 
na skale. To wbiło się w ich ser-
ca. Nie spodziewaliśmy się aż 
takiego rozmodlenia młodych 
i entuzjazmu. Hymn „Nie lę-
kajcie się” umocnił ich brater-
stwo. Patrzyłem na reakcje Pa-
pieża wobec wołań młodzie-
ży. Był pełen pokory. On auten-
tycznie jest skromnym pracow-
nikiem winnicy Pańskiej. Nie 
chłonie wiwatów, ale chce się 
dzielić Słowem Bożym. To z 
miłości do Bożego Słowa wyni-
ka jego postawa.

Przed wyjazdem Papieża 
z Błoń dostrzegłem gest ręki 
kard. Dziwisza i podszedłem do 
Ojca Świętego. Ucałował mnie i 
powiedział po włosku: „Dzięku-
ję Ci za piękną animację”. On 
wszystkich zauważa. Może stąd 
to przekonanie wielu, którzy 
go spotkali na trasie pielgrzym-
ki, że to na pewno na nich spoj-
rzał i im pomachał. Ma dar roz-
dzielania siebie, który odczu-
wają wszyscy z osobna.

To Boży człowiek

– Odkąd pamiętam, zawsze 
podczas papieskiej pielgrzymki 
byłam na Mszy św. odprawianej 
przez niego, więc nie wyobra-
żałam sobie, żeby i tu nie przy-
jechać – mówi Maria Bury z Mi-

kuszowic, która przyjechała na 
krakowskie Błonia na Mszę św. 
z Papieżem. – To niezapomnia-
ne przeżycie – zobaczyć tego 
skromnego, a tak wybitnego, 
głęboko żyjącego Bożym Sło-
wem człowieka. Udało mi się 
go zobaczyć z niedalekiej od-
ległości podczas przyjazdu na 
Błonia. Widziałam ten uśmiech, 
tę dobroć w jego oczach.

– Wzruszyła mnie przej-
mująca cisza przed rozpoczę-
ciem Mszy św. Urzekła mnie 
też ogromna życzliwość zu-
pełnie obcych sobie ludzi – 
dodaje Łucja z bialskiej para-
fii Opatrzności Bożej. – Zasta-
nawialiśmy się, jak przyjmie-
my na Błoniach następcę Jana 
Pawła II. Ale ten wybuch rado-
ści, kiedy mówił o Krakowie Ja-
na Pawła II, który jest też jego 
Krakowem, powiedział wszyst-
ko. To nasz Papież. Niedziel-
na homilia i w ogóle papieska 
pielgrzymka, to dla mnie we-
zwanie do powrotu do zgłę-
biania Ewangelii – do pogłę-
biania chrześcijańskiej forma-
cji przez codzienne czytanie 
Pisma Świętego.

– Papież nam przypomniał, 
żeby stojąc na ziemi – czy-
li rzetelnie wykonując swoje 
obowiązki (tak to rozumiem), 
patrzeć w niebo – czyli mieć 
na uwadze to, co ma być isto-
tą życia – nieustanny kontakt 
z Panem Bogiem, modlitwa, 
szukanie Go w Jego Słowie – 
podkreśla Małgorzata z Cie-
szyna. – To Boży człowiek. 
Chciało się być przy nim jak 
najdłużej. Po uroczystościach 
poszliśmy jeszcze na Francisz-
kańską. Czekaliśmy dwie go-
dziny, ale czuliśmy, że Papież 
do nas wyjdzie. W ciągu tego 
krótkiego czasu spadła na nas 
ulewa, spiekło nas słońce, ale 
usłyszeliśmy papieskie „Gra-
zie” i zapewnienie o spotka-
niu w Rzymie albo Krakowie – 
na co oczywiście liczymy! 
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Już po raz piąty Wydział ds. 
Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej 
wraz z przedstawicielami 
Wspólnoty Przymierza oraz 
innych wspólnot, ruchów i 
stowarzyszeń katolickich naszej 
diecezji zapraszają na Tydzień z 
Ewangelią.

„Chodzi o to, że-
by Kościół i każda pa-
rafia przemieniała się 
we wspólnotę bra-
ci i sióstr, którzy ra-
zem podejmują czyn-
ną odpowiedzialność 
za Kościół i za sprawę 
Ewangelii” – te sło-
wa Jana Pawła II sta-
ły się mottem dla or-
ganizatorów tygodni 
z Ewangelią w Biel-
sku-Białej, które od 
pięciu lat przypomi-
nają, gdzie w zgieł-
ku i trudach codzien-

ności szukać Tego, który da-
je siłę – Jezusa Chrystusa. Te-
mat tegorocznego tygodnia 
zachęca: „Otwórz drzwi Je-
zusowi”.

5. Tydzień rozpoczęło  
sobotnie całonocne czu-
wanie, które zaplano- 

wano w wigilię Ze-
słania Ducha Święte-
go, 3 czerwca, o go-
dzinie 20.00 w koś-
ciele pw. św. Maksy-
miliana w Bielsku-Bia-
łej Aleksandrowicach. 
W programie kolej-
nych dni przewidzia-
no – jak co roku – 
spotkania modlitew-
ne, ewangelizacyj-
ne, wykłady, koncer-
ty, spektakle i pro-
jekcje filmów. Bardzo 
serdecznie zachęca-
my do udziału!

 IM

5. Tydzień z Ewangelią

Otwórz drzwi Jezusowi

Plakaty  
i billboardy 
zapraszające  
na Tydzień  
z Ewangelią  
w Bielsku-Białej 
rozwieszono  
w całym  
mieście

Instytut Teologiczny zaprasza

Zostań studentem

Instytut Teologiczny  
im. św. Jana Kantego  
w Bielsku-Białej przyjmuje zapisy 
na pierwszy rok studiów w roku 
akademickim 2006/2007.

Uczelnia ma status wyższej 
szkoły kościelnej i jest afiliowana 
do Papieskiej Akademii Teologicz-
nej w Krakowie. Studia teologicz-
ne mają cykl dwuetapowy. Pierw-
szy z nich obejmuje zakres wyż-
szych studiów zawodowych (uzy-
skanie stopnia licencjata zawo-
dowego) i trwa 8 semestrów. Na-
stępnie istnieje możliwość kon-
tynuowania na miejscu studiów 
magisterskich (kolejne 4 seme-
stry). Absolwenci po otrzymaniu 
absolutorium, złożeniu pracy i jej 
obronie otrzymują stopień i dy-
plom magistra teologii. 

Zajęcia odbywają się w po-
niedziałki, wtorki, środy i piątki 
w godzinach: 15.30–20.15. Każdy 
student zobowiązany jest do wy-
boru jednej ze specjalizacji: rewa-

lidacyjnej, reso-
cjalizacji, środ-
ków społecz-
nego przeka-
zu, administra-
cji oraz mu-
zycznej. Studia 
są odpłatne.

O przyjęciu kandydatów bę-
dą decydować: końcowe oceny 
na świadectwie maturalnym (70 
proc.) oraz ocena otrzymana pod-
czas rozmowy kwalifikacyjnej (30 
proc.), która odbędzie się 10 lipca 
o godzinie 9.00 w instytucie przy 
ul. Żeromskiego 5.

Kandydaci powinni do 30 
czerwca złożyć w sekretariacie 
instytutu (pokój 65): wypełniony 
kwestionariusz podania i życio-
rysu (do odebrania w sekretaria-
cie uczelni); kserokopię wypisu 
dowodu osobistego, świadectwo 
maturalne (oryginał), opinię księ-
dza proboszcza, cztery fotogra-
fie, świadectwo lekarskie.

Tel. sekretariatu: 033 81-90-
670.

KS. PIOTR GREGER

Studenci 
Instytutu 

Teologicznego 
podczas zajęć. 

Trwa nabór  
na kolejny  

rok akademicki
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PROGRAM TYGODNIA:
 5 czerwca godz. 18.00 – Bielskie Centrum Kultury, ul. Słowackiego 27 
– monodram „Wzlecieć ku słońcu” – Anna Gielarowska (Szczecin); godz. 
19.00 – o. Leon Knabit: „Świętość a codzienność”,
 6 CZERWCA  godz. 10.00, 12.15 – Teatr Polski, Mała Scena w Bielsku-
Białej – monodram „Wzlecieć ku słońcu” – spektakle dla młodzieży szkol-
nej; godz. 18.00 – BCK – ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński: „Seks w 
Internecie”,
 7 CZERWCA  19.00 – kaplica kościoła pw. św. Maksymiliana w 
Aleksandrowicach – spotkanie ewangelizacyjno-modlitewne; godz. 19.00 
– kościół pw. św. Andrzeja Boboli – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie,
 8 CZERWCA godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Doliny Miętusiej 
5 – projekcja filmu „Misja”; godz. 18.00 – Teatr Polski w Bielsku-Białej 
– koncert ewangelizacyjny: chór gospel, diakonia muzyczna Wspólnoty 
Przymierza „Miasto na Górze”,
 9 CZERWCA godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 37 – projekcja filmu 
„Joshua”; godz. 18.00 – plac Ratuszowy w Bielsku-Białej – koncert ewan-
gelizacyjny: Anti Babylon System, Magda Anioł, Ewa Uryga i Janusz Kohut 
Estrada,
 10 CZERWCA godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Doliny Miętusiej 
5 – projekcja filmu „Joshua”; godz. 18.00 – projekcja filmu „Misja”; 
przed południem – ewangelizacja uliczna, plac Chrobrego; godz. 21.00 – 
kościół św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach – spektakl 
muzyczny „Neuma” Teatr A z Gliwic.



Zaproszenia
  SZLAKAMI JANA 

PAWŁA II
W niedzielę 11 CZERWCA o godz. 
12.00 na Groniu Jana Pawła II 
w pobliżu Leskowca biskup 
Tadeusz Rakoczy odprawi Msze 
św. na zakończenie 25. jubileu-
szowego rajdu „Szlakami Jana 
Pawła II”.
 MILÓWKA 2006
Gminny Ośrodek Kultury w 
Milówce oraz tutejsza parafia 
Wniebowzięcia NMP zapraszają 
na VII Przegląd Piosenki Religijnej 
Milówka 2006, który odbędzie 

się 10 i 11 CZERWCA na stadio-
nie LKS Milówka. W programie 
– 10 czerwca o 15.00 otwarcie 
przeglądu konkursowego (dzie-
ci szkół podstawowych) oraz finał 
biegu rodzinnego organizowa-
nego w ramach „Kwietnych bie-
gów”, upamiętniających pierw-
szą pielgrzymkę Jana Pawła II do 
Polski. Natomiast 11 czerwca o 
15.00 – prezentacje konkurso-
we (gimnazjaliści i szkoły średnie 
oraz chóry); koncert laureatów i 
występ peruwiańskiego zespołu 
„Leyenda”.
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Zaproszenia
  DLA ŚRODOWISK 

TWÓRCZYCH
Ks. Eugeniusz Burzyk, die-

cezjalny duszpasterz środowisk 
twórczych, zaprasza aktorów, ar-
chitektów, dziennikarzy, muzy-
ków, literatów, plastyków, pra-
cowników kultury i wszystkich 
twórców na spotkanie, które od-
będzie się we wtorek, 6 czerw-
ca br. o godz. 18.00, w gmachu 
Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Bia-
łej (ul. Żeromskiego 5-7). W pro-
gramie: Msza św. z homilią, a o 
godz. 18.30 – wykład pt. „Hiero-
glify śmierci”, który wygłosi ks. 
prof. dr hab. Andrzej Witko z Pa-
pieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie.
  DLA NAUCZYCIELI 

I WYCHOWAWCÓW
Dzień skupienia dla wszyst-

kich nauczycieli i wychowawców 
odbędzie się w środę, 7 czerwca 
br., o godz. 18.00 w kościele pa-
rafialnym pw. św. Pawła Aposto-
ła w Bielsku-Białej, ul. Świętego 
Pawła 2 (osiedle Polskich Skrzy-
deł). Na spotkanie serdecznie za-
prasza ks. dr Piotr Greger, die-
cezjalny duszpasterz nauczycie-
li i wychowawców. W programie: 
Msza święta z homilią, konferen-
cja oraz spotkanie przy stole.
  KONCERT LAUREATÓW

Laureaci i finaliści konkursów 
organizowanych przez wydział 
katechetyczny spotkają się na 
koncercie 9 czerwca br. o godz. 
10.00 w Bielskim Centrum Kul-
tury. Do BCK zaproszeni są wszy-
scy, którzy brali udział w finale 
Międzynarodowego Ekumenicz-
nego Konkursu Wiedzy Biblij-
nej „Jonasz”, w Konkursie Prze-
strzennych Form Plastycznych, 
inspirowanych dziejami proro-
ków, nagrodzeni w II Konkursie 
Piosenki Religijnej „Bóg jest mi-
łością”, laureaci miejsc i wyróż-
nień w konkursie „Recytujemy Bi-
blię” oraz zdobywcy I, II i III miej-
sca specjalnej edycji Konkursu 
Wiedzy Biblijnej.
  KONIEC ROKU 

KATECHETYCZNEGO
Uroczyste zakończenie roku 

katechetycznego dla katechetek 
i katechetów odbędzie się w koś-
ciele pw. NSPJ w Bielsku-Białej 10 
czerwca br. o 10.00. Mszę św. w 
intencji katechizujących odprawi 
bp. Janusz Zimniak.

Z poezją księdza Twardowskiego

O zdumieniu i osiołkach
Jego poezja jest taka jakim on był  
na tej ziemi – uśmiechnięta, 
ale i głęboko dotykająca tego, 
co najważniejsze.  
Choć ks. Twardowski odszedł, to 
właśnie ona pozwala odczuwać 
wciąż jego bliskość.  
Pamiętają o tym najmłodsi.

Konkursy poezji ks. Jana 
Twardowskiego organizowa-
ne w miejscowościach, gdzie 
znajdują się szkoły noszące je-
go imię, stały się już tradycją. 
Wiersze ks. Jana na co dzień 
pomagają nauczycielom naj-
różniejszych przedmiotów w 
przybliżaniu uczniom tajemnic 
otaczającego świata. Z kolei 
konkursy recytatorskie inspi-
rują artystycznie młodych wy-
konawców, ucząc ich wrażli-
wości.

– Dzięki poezji naszego 
Księdza, czujemy, że jest bar-
dzo blisko nas – podkreślają 
nauczyciele i uczniowie Gimna-
zjum im. ks. Jana Twardowskie-
go w Brzeszczach, gdzie Kon-
kurs Recytatorski Poezji ks. Ja-
na zorganizowano po raz pią-
ty. Przybrał on jednak odmien-
ny charakter niż zazwyczaj. Nie 
był konkursem powiatowym, 
ani gminnym, ale szkolnym, w 
którym wzięli udział uczniowie 
wszystkich klas.

Uczniowie sami zapropo-
nowali, by stworzyć dwie ka-
tegorie: recytatorską i wokal-
ną. Wielu z nich – zainspiro-
wanych poezją Patrona – pisze 
muzykę do jego wierszy. Te-
raz mieli okazję, by zaprezen-
tować swoje talenty wszystkim 
kolegom. Śpiewali a cappella, 
z towarzyszeniem gitar, w du-
etach, tercetach i solo. Każ-
dy recytator i wokalista (bądź 
zespół) przygotował po dwa 
utwory ks. Jana.

– Odważnie i z wielkim za-
angażowaniem przygotowali 
swoje programy – podkreśla-
ją dyrektorki gimnazjum Ur-
szula Nocoń i Ewa Myśliwiec. 
– Laureaci będą mogli się po-
nownie zaprezentować w dniu 

patrona szkoły, który 
w tym roku przygoto-
wujemy 1 czerwca – 
w dniu urodzin księ-
dza Jana.

Do finału, któ-
ry przygotowano 16 
maja br., zakwalifiko-
wało się 45 uczniów. 
W kategorii wokalnej najwy-
żej oceniono Adriannę Maty-
jaszek. Drugie miejsce zajęli: 
Aleksandra, Janusz i Weroni-
ka Gancarczykowie oraz Joan-
na i Anna Rochowiak, a trzecie 
Ewa Piwowarczyk. Wyróżnie-
nie otrzymała Anna Kłysz.

W grupie recytatorów 
pierwsze miejsce przyznano 
Martynie Ścieszce oraz Miło-
szowi Myśliwcowi, drugie Mo-
nice Kulczyk i Ewelinie Doma-
galik, a trzecie Karolinie To-
biasz.

Wierzę jak dziecko

I Gminny Konkurs Recyta-
torski Poezji ks. Jana Twardow-
skiego pt. „Wierzę jak dzie-
cko” przygotowano także w 
Wilamowicach. Do udziału w 
konkursie zaproszono dzieci 
z wszystkich gminnych przed-
szkoli. Jego celem było wspól-
ne, radosne spotkanie dzieci i 
nauczycieli oraz towarzyszące 
mu wzajemne poznanie się.

– Poezja księdza 
Jana doskonale wpro-
wadza w klimat takich 
spotkań – mówi orga-
nizatorka konkursu s. 
Anna Tabor, dyrektor 
Ochronki im. św. An-
ny w Wilamowicach. 
– Jest pełna humo-

ru, a przy tym dla czytelnika 
w każdym wieku. Każdy może 
w niej dokonać swoich osobi-
stych odkryć  dotyczących wia-
ry i otaczającego nas świata.

W konkursie wzięło udział 
20 dzieci z Wilamowic i Starej 
Wsi, w wieku od 3,5 roku do 6 
lat. Mówiły zrozumiałe dla nich 
wiersze o dwóch osiołkach, o 
czekaniu, o mamusi, o nauce 
dziwienia się i o Pierwszej Ko-
munii. W przerwach między 
występami siostra Anna zachę-
cała do wspólnej zabawy i śpie-
wania. A przed jury stało trud-
ne zadanie ocenienia wystę-
pów!

W najmłodszej grupie wie-
kowej kolejne miejsca przy-
znano: Patrycji Dźwigoń, Ma-
rysi Schnajder i Klaudii Bebak. 
W grupie pięciolatków: Miło-
szowi Kuczmierczykowi, Oleń-
ce Nowak i Joasi Gacek, a w ka-
tegorii sześciolatków Kaziowi 
Nyczowi, Natalii Nycz i Jakubo-
wi Karczowi.

URSZULA ROGÓLSKA

Maluchy startujące 
w wilamowickim 
konkursie 
z przejęciem 
recytowały 
i śpiewały poezję 
ks. Twardowskiego
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Bohaterami tego odcinka 
Panoramy parafii są aż 62 osoby. 
Niemal każda z nich mieszka 
w innej miejscowości, a jednak 
tworzą wyjątkową wspólnotę.

W tym roku Fundacja „Świat-
ło Nadziei”, powołana w 2003 r. 
przez biskupa Tadeusza Rako-
czego dla wspierania edukacji 
uzdolnionej młodzieży z mniej 
zamożnych rodzin, obdziela sty-
pendiami 62 uczniów z całej 
diecezji.

„Światło Nadziei” podob-
nie jak Ogólnopolska Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
powstało z inspiracji nauczania 
Jana Pawła II. Ze stypendiów 
„Dzieła” korzysta 41 diecezjan 
bielsko-żywieckich. Razem two-
rzą wyjątkową armię 103 osób.

Zgrana paczka

Kiedy spotykamy się 20 
maja w domu rekolekcyjnym 
sióstr serafitek w Hałcnowie, 
sprawiają wrażenie zgranej 
paczki z jednej szkoły. Żartu-
ją, chętnie opowiadają, wspo-
minają poprzednie spotkania, 
wyjazdy. Tymczasem każdy z 
nich uczy się w innej szkole, 
każdy przyjechał z innej pa-
rafii: Ania Szczypka z Rudnika 
koło Kończyc Wielkich, Hania 
Tutaj ze Szczyrku, Asia Skład-
nik z Komorowic, Natalia Ku-
bica z Aleksandrowic, Pauli-
na Ryba z Oświęcimia, Asia 
Pieczara z Pewli Małej, Agata 
Grzybek z Łączki koło Ogro-
dzonej, Asia Jasiewicz z Wie-
prza koło Żywca, Ania Kozieł 
z Trzebini koło Żywca, Kuba 
Dendys z Korbielowa, Prze-
mek Szwed z Jeleśni, a Łukasz 
Wawak z Porąbki.

 – To wyjątkowa grupa – 
mówi Irena Olma, prezes za-
rządu „Światła Nadziei”. – Każ-

dy z nich czuje się bar-
dzo odpowiedzialny za 
tę wspólnotę. Są ot-
warci, zdolni, pomy-
słowi, radośni, a przy 
tym grzeczni i odpo-
wiedzialni. Tworzą nie-
tuzinkową rodzinę.

Dług wdzięczności

Stypendium jest przyzna-
wane gimnazjalistom i ucz-
niom szkól ponadgimnazjal-
nych. O jego przydziale decy-
dują m.in. opinie nauczycie-
li i księdza proboszcza, z któ-
rymi zapoznaje się diecezjal-
ny komitet stypendialny. Sty-
pendysta musi spełniać sze-
reg kryteriów. Wśród nich jest 
m.in. wzorowa ocena z za- 
chowania, szczególne uzdol-
nienia w jakiejś dziedzinie, 
średnia ocen nie niższa niż 
4,75. Bardzo ważny jest do-
chód na członka rodziny ucz-
nia. Wysokość stypendiów 
jest zróżnicowana, jednak 
nie wyższa niż 300 zł. Sty-
pendyści mogą je wykorzy- 
stać na zakup pomocy na-
ukowych, pokrycie kosztów 

uczestnictwa w kół-
kach naukowych, kur-
sach językowych, po-
krycie kosztów wyży-
wienia czy wycieczek 
szkolnych.

Większość z nich 
otrzymane pieniądze 

przeznacza na książki, pomo-
ce, szkolne wycieczki i wyjaz-
dy. Dostęp do wiedzy kosztu-
je. A kiedy ma się ogromne ta-
lenty i średnią ocen – w przy-
padku prawie każdego stypen-
dysty – przekraczającą 5,0, nie 
można ich zmarnować. W ich 
pomnażaniu pomagają właśnie 
stypendia.

Znaczną część pieniędzy 
przeznaczają na bilety mie-
sięczne. Żartują, że dzięki sty-
pendium inwestują w firmy ko-
munikacyjne.

Nie myślą tylko o sobie. 
Udzielają się społecznie w 
swoich szkołach i parafiach. 
Pomagają kolegom w nauce, 
służą we wspólnotach para-
fialnych.

– Zaciągamy pewien dług, 
który w ten sposób chcemy spła-
cać – mówią zdecydowanie.

URSZULA ROGÓLSKA
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Stypendyści Fundacji „Światło Nadziei”

Papieskie światła na 102! A nawet 103

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

U
RS

Z
U

LA
 R

O
G

Ó
LS

KA
W MOJEJ OPINII

KS. DR STANISŁAW LUBASZKA
DIECEZJALNY KOORDYNATOR 
FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO 
TYSIĄCLECIA” I „ŚWIATŁO 
NADZIEI”
– We wspólnocie 
stypendystów 
Fundacji „Światło 
Nadziei” spoty-
kamy się średnio 
raz na kwartał. 
Zasadniczo cele tych spotkań 
są dwa: integracja młodzie-
ży, wzajemne poznanie się 
osób pochodzących z parafii 
całej diecezji, a przy tym jest 
realizowany i ten drugi cel: 
pogłębienie życia duchowe-
go poprzez spowiedź, udział 
we Mszy św., konferencjach i 
wykładach. Podczas ostatnie-
go spotkania młodzież włą-
czyła się w obchody dziesię-
ciolecia Akcji Katolickiej w 
naszej diecezji.
Spotkania często mają tak-
że charakter wycieczek, piel-
grzymek, wyjazdów na kon-
certy. Dzięki nim lepiej po-
znajemy naszych stypendy-
stów. Oni sami mają świa-
domość, że nie każdy może 
być stypendystą. Są wybrani. 
Przyjmując stypendium, zo-
bowiązują się do szczegól-
nej pracy nad sobą i dawania 
świadectwa.

ŚWIATŁO I DZIEŁO
„Światło Nadziei” działa na po-
dobnych zasadach jak powstała w 
2000 r. z inspiracji nauczania Jana 
Pawła II Ogólnopolska Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Do 
dziś jej działalność jest określo-
na jako budowanie żywego po-
mnika dla Jana Pawła II. Obydwie 
pozyskują środki na stypendia dla 
uzdolnionej młodzieży pochodzą-
cej z niezamożnych rodzin. Środki 
na stypendia obydwu fundacji 
zbierane są podczas corocznego 
Dnia Papieskiego.

Stypendyści 
„Światła 
Nadziei” podczas 
spotkania 
w Hałcnowie


