
Wprawdzie 100-lecie poświęcenia 
obecnego kościoła parafialnego 

w Hażlachu przypadło 15 sierpnia, ale 
świętowano go w niedzielę 27 sierpnia, 
podczas uroczystej Sumy odpustowej ku 
czci św. Bartłomieja Apostoła, patrona 
parafii i kościoła. Tego dnia wierni w 
Hażlachu wraz ze swym proboszczem 
ks. kan. Andrzejem Paponiem i duszpa-
sterzującymi tu wcześniej kapłanami – 
pod przewodnictwem biskupa Tadeusza 
Rakoczego – dziękowali nie tylko za 
wszystkie łaski, jakie otrzymali od Boga 
w ciągu stu lat w tym kościele, ale za całą, 
sięgającą wstecz aż do początków XIV 

wieku, tradycję wierno-
ści Bogu. Bo historia to 
losy świątyni, ale przede 
wszystkim losy wspól-
noty… O tej historii 
więcej za tydzień. 

Podczas 
uroczystej 
procesji wokół 
świątyni jubilatki 
w Hażlachu
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redaktor wydania

Boże, z Twoich rąk ży-
jemy, choć naszymi 

pracujemy – te słowa przy-
woływane zwykle podczas 
dożynkowego dziękczynie-
nia za plony, odnoszą się 
do całej kondycji chrześcija-
nina i wskazują na najważ-
niejszą zasadę ludzkiego 
życia. Nie jest też przypad-
kiem, że tradycyjne dożynki 
dla katolików i ewangeli-
ków w Ustroniu, podob-
nie jak w Brennej i innych 
miejscowościach Śląska 
Cieszyńskiego, są okazją do 
pogłębienia więzi i do reali-
zacji Chrystusowego prag-
nienia: aby byli jedno… O 
ekumenicznych dożynkach 
– na str. IV–V. 

Premiera w setną rocznicę urodzin Edmunda Wojtyły

Brat Papieża
Setną rocznicę urodzin Edmunda 
Wojtyły uczczono w Bielsku-
-Białej prapremierą filmu „Brat 
Papieża”. Pokaz odbył się 
27 sierpnia w gmachu Teatru 
Polskiego. 

To nie przypadek, że właśnie 
w Bielsku-Białej szczególnie pa-
mięta się o tym człowieku – przez 
ostatnie półtora roku swego ży-
cia pracował on w bielskim szpi-
talu jako zastępca ordynatora od-
działu zakaźnego. Zmarł 4 grud-
nia 1932 r., zarażony szkarlatyną 
od jednej z pacjentek. Dziś szpi-
tal ten nosi imię ofiarnego leka-
rza, Edmunda Wojtyły. 

Stanisław Janicki, który podjął 
się próby zrekonstruowania histo-
rii starszego o 14 lat brata Papie-
ża, dokonał niezwykłego dzieła. Z 
pojedynczych, rozproszonych do-
kumentów i świadectw przeko-
nująco opowiedział historię tego 
niezwykłego człowieka. Za swój 
sukces uważa między innymi od-
nalezienie Jadwigi Urban, narze-
czonej młodego doktora. Kobie-

ta do końca pozostała 
wierna swej młodzień-
czej miłości. Nie zało-
żyła rodziny, zmarła w 
ubiegłym roku. 

Inscenizowany do-
kument przedstawia hi-
storię Edmunda. Co pewien czas 
w trakcie ponadgodzinnego filmu 
pojawiają się wzmianki o Karo-
lu, młodszym bracie uzdolnione-
go lekarza. „Ojciec Święty wspo-
minał swe kolejowe wyprawy do 
brata do Bielska, ich wspólne wy-
cieczki, a także siostry, które zaj-

mowały się nim w szpi-
talu” – ujawnił podczas 
premiery bp Tadeusz 
Rakoczy. 

Film był realizowa-
ny przez trzy lata. Jego 
producentem jest diece-

zjalne Wydawnictwo i Studio Fil-
mowe „Anima Media”, a pomysł 
wsparli prywatni sponsorzy. W in-
scenizowanych fragmentach tego 
niezwykłego dokumentu w rolę 
doktora Wojtyły wcielił się Wło-
dzimierz Pohl, a jego narzeczoną 
zagrała Maria Suprun.  AK

Stanisław Janicki 
(pierwszy z lewej) 
z Włodzimierzem 
Pohlem i Marią 
Supron
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STULECIE KOŚCIOŁA W SIEDMIOWIEKOWEJ PARAFII W HAŻLACHU

ZA TYDZIEŃ
  ZAPRASZAMY DO ISTEBNEJ I 

KONIAKOWA – na spotkanie z 
młodymi, którzy postanowi-
li budować pokój

  Przypomnimy LOSY PARAFII ŚW. 
BARTŁOMIEJA w Hażlachu
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Z nowym inspektorem

OŚWIĘCIM. W salezjań-
skim sanktuarium Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych tego-
roczna uroczystość odpusto-
wa ku czci św. Jacka, patrona 
krakowskiej Inspektorii Księży 
Salezjanów, połączona została z 
ceremonią objęcia urzędu przez 
nowego przełożonego inspek-
torii – ks. Marka Chrzana SDB. 
Tym samym swoją posługę in-
spektora zakończył ks. Tadeusz 
Rozmus SDB. Uroczystości prze-
wodniczył delegat generała sale-
zjanów – ks. Albert Van Hecke, 
radca generalny regionu Europa 
Nord. Ponadto w koncelebrze 
wzięli udział wszyscy inspektorzy 

Polskiej Konferencji Inspektorii 
Salezjańskich oraz licznie przy-
byli współbracia Inspektorii św. 
Jacka w Krakowie. W uroczystoś-
ciach wziął także udział przybyły z 
Rzymu ks. Antonio Carlos Altieri, 
dyrektor salezjańskiej wspól-
noty Don Bosco na Papieskim 
Uniwersytecie Salezjańskim w 
Rzymie, który dwa tygodnie te-
mu został mianowany przez 
Ojca Świętego biskupem diecezji 
Caraguatatuba w Brazylii.
Nowy przełożony ksiądz inspek-
tor Marek Chrzan przewodniczył 
odpustowi parafialnemu, który 
tradycyjnie zakończyła procesja 
ulicami miasta.

Ekumeniczne dożynki
BRENNA. Ostatnia niedzie-
la sierpnia to tradycyjny czas 
ekumenicznego dziękczynienia 
za plony, składanego wspólnie 
przez rolników z gminy Brenna. 
Tutejsze ekumeniczne dożyn-
ki odbyły się w niedzielę 27 
sierpnia już po raz siedemna-
sty, a modlitwę poprzedził bar-
wny dożynkowy korowód, któ-

ry o 14.00 wyruszył z dzielnicy 
Brenna Pinkas w kierunku po-
łożonego w centrum amfitea-
tru. Tam odbyło się ekumenicz-
ne nabożeństwo z obrzędem 
dożynkowym i błogosławień-
stwem chleba z tegorocznej 
mąki. Do wieczora trwało do-
żynkowe świętowanie z udzia-
łem zespołów regionalnych.

„Gloria” ze Lwowa
CZECHOWICE-DZIEDZICE. 
Ciekawym wydarzeniem rozpo-
częło się tegoroczne święto mia-
sta. Dni Czechowic-Dziedzic za-
inaugurował w piątek 25 sierp-
nia wieczorem występ gości ze 
Lwowa – aktorów eksperymen-
talnego teatru „Woskriesienia” 
(„Zmartwychwstanie”). Plene-
rowe widowisko uliczne nosiło 
tytuł „Gloria” i było pełną eks-
presji opowieścią o ludzkiej dro-
dze, pełnej błędów, potknięć i 
konfliktów, które zażegnać i na-

prawić może tylko miłość mię-
dzy ludźmi. Jak tłumaczyli twór-
cy przedstawienia, chrześcijań-
skie przesłanie to fundament ich 
artystycznego przesłania. Mimo 
deszczowej pogody spektakl na 
czechowickim placu Jana Pawła II 
obejrzeli liczni widzowie w róż-
nym wieku. – To wspaniałe wido-
wisko, piękne i mądre – podkre-
ślali widzowie, którym przedsta-
wienie ukraińskiego zespołu, z 
bogatym wykorzystaniem muzy-
ki i światła, przypadło do gustu.

Antywojenna karykatura w BWA
BIELSKO-BIAŁA. Przez ca-
ły wrzesień w Galerii Bielskiej 
BWA prezentowana będzie po-
konkursowa wystawa najlep-
szych prac, nadesłanych na 
XIII Międzynarodowy Salon 
Karykatury Antywojennej 
„Kragujevac 2005”. W tym ro-
ku na konkurs ten, organizo-
wany od 1981 roku w serbskim 
Kragujevcu, nadesłanych zosta-
ło 595 prac, wykonanych przez 
296 artystów z czterdziestu 
krajów. Od lat najlepsze kary-
katury prezentowane są także 
w Bielsku-Białej, partnerskim 
mieście Kragujevca. 

Na święcie kwiatów i w Parlamencie

BIELSKO-BIAŁA, WAANRO-
DE, BRUKSELA. W sierpniu 
chór „Echo”, działający przy biel-
skim Domu Kultury Włókniarzy, 
po raz szósty gościł w Belgii 
na zaproszenie Towarzystwa 
Kulturalnego z Waanrode. 
Bielscy śpiewacy pod dyrekcją 
Piotra Jakóbca, którym towa-
rzyszyli pianiści  Anna i Cezary 
Owerkowiczowie, swymi koncer-

tami uświetnili organizowane w 
tej miejscowości doroczne ob-
chody święta kwiatów. W trakcie 
tygodniowego pobytu w Belgii 
chór wystąpił także w katedrze 
pw. św. Pawła w Liegie, kate-
drze w Antwerpii oraz katedrze 
w Brugii. Śpiewacy mieli także 
okazję do zaśpiewania w sali po-
siedzeń plenarnych Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli.

Uroczystościom przewodniczył nowy inspektor ks. Marek Chrzan SDB

Wykonawcy plenerowego spektaklu teatru „Woskriesienia”  
na czechowickim rynku

Antywojenna karykatura autorstwa 
Rumena Dragostinova z Bułgarii 

Bielscy śpiewacy z „Echa” w trakcie sierpniowej wizyty w Belgii
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Kapłański jubileusz biskupa Janusza Zimniaka

50 lat posługi
W sobotę 9 września  
przypada 50. rocznica dnia,  
w którym biskup  
Janusz Zimniak przyjął  
w Katowicach  
święcenia kapłańskie. 

Sprawowana w sobotę 2 
września w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bielsku-Białej uroczysta 
Eucharystia z udziałem ka-
techetów naszej diecezji to 
okazja do dziękczynienia za 
50-letnią kapłańska posługę 
Księdza Biskupa. 

W piątek 8 września – o 
18.00 w czasie uroczystej Su-
my odpustowej w konkatedrze 
Narodzenia NMP biskup Janusz 
Zimniak będzie przewodniczył 
Mszy świętej i wygłosi homilię. 
Eucharystię zakończy procesja. 
Uroczystość odpustowa odbę-
dzie się w przeddzień przypa-
dającej 9 września 50. roczni-
cy święceń kapłańskich, dlate-
go też mieszkańcy Żywca i Ży-
wiecczyzny będą mogli na za-
kończenie Mszy św. złożyć Ju-
bilatowi życzenia.

Dla ewangelizacji

Po otrzymaniu święceń 
kapłańskich ks. Janusz Zim-
niak rozpoczął pracę wika-
riusza, w tym w parafiach 
należących obecnie do die-
cezji bielsko-żywieckiej: naj-
pierw w bielskiej parafii św. 
Mikołaja – w kościele filial-
nym pw. Trójcy Świetej, a 
po erygowaniu samodzielnej 
parafii Trójcy Świętej był wi-
kariuszem tej parafii. 

Od 1966 r. w jego dusz-
pasterskich obowiązkach za-
częły dominować sprawy ka-
techizacji. Został diecezjal-
nym wizytatorem nauczania 
religii. Zagadnienia kateche-
tyczne zgłębiał podczas stu-
diów w Międzynarodowym 
Instytucie Pastoralno-Kate-
chetycznym „Lumen Vitae” 
w Brukseli, a także podczas 
studiów na Katolickim Uni-

wersytecie Lubelskim, gdzie 
obronił pracę doktorską z 
zakresu katechetyki. 

Katechizacja i kształce-
nie katechetów znalazło się 
w zakresie jego odpowie-
dzialności również po 1980 
r., kiedy został mianowany 
biskupem pomocniczym die-
cezji katowickiej. Tą opie-
kę nad katechetami sprawu-
je również w diecezji biel-
sko-żywieckiej, w której po-
stanowieniem papieskiej 
bulli „Totus Tuus Poloniae 
Populus” od 1992 r. jest bi-
skupem pomocniczym. 

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Po 23. Pielgrzymce Oświęcimskiej

W klimacie modlitwy
W tym roku już po raz 23. 
dotarła na Jasną Górę Piesza 
Pielgrzymka Oświęcimska. Jak 
w poprzednich latach licznie 
uczestniczyła młodzież...

W rekolekcjach w dro-
dze uczestniczyło 1200 piel-
grzymów głównie z parafii 
Oświęcimia i dekanatów: ja-
wiszowickiego i osieckie-
go, którym towarzyszyło 12 
kapłanów, diakon, klerycy i 
siostry zakonne. Szli w sześ-
ciu grupach, odróżniających 
się kolorem: w grupie bia-
łej, pomarańczowej, żółtej, 
zielonej, czerwonej i nie-
bieskiej. 

Nie brakowało pielgrzy-
mów, którzy nie opuścili żad-
nej z wcześniejszych 22 piel-
grzymek. W gronie idących 
całymi rodzinami byli naj-
młodsi pielgrzymi: roczna 
Monika Andrzejczak i 3-let-
ni Michał. 

Swoim entuzjazmem, 
pięknym śpiewem zwracała 
uwagę młodzież, która Mat-
ce Bożej powierzała podczas 
modlitwy różańcowej swe 
najważniejsze sprawy: dobry 
wybór drogi życiowej, zdanie 
egzaminów. Jedną z najczęś-
ciej odmawianych modlitw 
była prośba o beatyfikację 
sługi Bożego Jana Pawła II,  
której tekst otrzymał każdy 
pielgrzym.

Duchowy klimat 
pogłębiała codzien-
na Eucharystia oraz 
konferencje księży 
przewodników grup, 

inspirowane słowami Ojca 
Świętego Benedykta XVI o 
mocnym trwaniu w wierze 
z Maryją, budowaniu swego 
życia na skale, którą jest Je-
zus. Ta modlitwa przynosi-
ła umocnienie wiary, ducho-
wą przemianę, skłaniała do 
przemyśleń, ale stawała się 
też lekcją przyjęcia trudu, 
czasem niedogodności, uczy-
ła dawania świadectwa. 

– W czasie całej drogi 
pielgrzymi doświadczali też 
ogromnej gościnności pa-
rafii, w których się zatrzy-
mywali: w Jaworznie, Ujej-
scach, Siewierzu, Koziegło-
wach i Rększowicach. Poko-
nanie 120 kilometrów zajęło 
nam 5 dni, a w ostatnim dniu 
dołączyliśmy do pozostałych 
pielgrzymów z całej diecezji 
bielsko-żywieckiej – relacjo-
nuje przewodnik pielgrzymki 
ks. Grzegorz Pal.

– Jesteśmy wdzięczni Mat-
ce Bożej za to, że możemy Jej 
opiece zawierzać nasze ży-
cie – podkreślali utrudzeni, 
ale uśmiechnięci pielgrzymi. 
– Dziękujemy za każdą po-
moc w tej drodze do Maryi 
– również za serdecznie po-
witanie nas przez rodaka – 
przeora o. Bogdana Walicz-
ka. Z wielką wdzięcznością 
wspominamy też wieloletnie-
go organizatora i przewod-

nika naszych oświę-
cimskich pielgrzymek 
– ks. Jana Kudłacika, 
który tak wielu z nas 
zachęcił, by co roku 
pielgrzymować… KG

Księdzu Biskupowi 
JANUSZOWI ZIMNIAKOWI

Wdzięczni za 
50 lat kapłańskiej służby, 

gorliwego 
głoszenia Ewangelii 

i przekazywania innym 
zapału 

dla ewangelizacji, 
życzymy, 

aby Pan Bóg 
nadal błogosławił 

każdy krok na tej drodze

REDAKCJA 
„GOŚCIA NIEDZIELNEGO”

WRAZ Z WSZYSTKIMI 
CZYTELNIKAMI


Oświęcimscy 
pielgrzymi 
– wdzięczni  
za czas modlitwy

KS
. G

RZ
EG

O
RZ

 P
AL

AR
TU

R 
KA

SP
RZ

YK
O

W
SK

I



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

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
3 

w
rz

eś
ni

a 
20

06

IV

Oczywiście począt-
ki rolniczej tradycji 
dziękczynienia Bogu 
za plony sięgają w 

bardzo odległą przeszłość, ale 
zwyczaj wspólnego dożynko-
wego świętowania rolników 
z wszystkich dzielnic 
Ustronia pojawił się 
trzydzieści lat temu. 
Przez lata jednak rol-
nicza modlitwa odby-
wała się osobno – rol-
nicy różnych wyznań 
modlili się w swoich 
świątyniach, a później 
razem świętowali. 

– Kiedy w lipcu 1995 r. przy-
byłem do Ustronia, otrzyma-
łem zaproszenie na odbywają-
ce się w przedostatnią niedzie-
lę sierpnia uroczystości dożyn-
kowe. Wtedy w programie nie 
było modlitwy, ale po stosow-
nych uzgodnieniach w 1996 r. 
modlitwa została już wprowa-
dzona w cały scenariusz dożyn-
kowego obrzędu i pozostaje w 
nim do dzisiaj – wspomina ks. 
kan. Antoni Sapota, proboszcz 
parafii św. Klemensa.

Z modlitwą

Od 10 lat program dożyn-
kowych uroczystości obejmuje 
więc wspólną – ekumeniczną – 
modlitwę, prowadzoną przez 

duszpasterzy dwóch 
najważniejszych w 
tym wielowyznanio-
wym środowisku Koś-
ciołów: rzymskoka-
tolickiego i ewange-
licko-augsburskiego. 
Odbywające się w tym 

roku po raz jedenasty ekume-
niczne Ustrońskie Dożynki zy-
skały już stałe – bardzo wyso-
kie – miejsce w miejskim ka-
lendarzu najważniejszych wy-
darzeń.

Dożynki odbywają się zwy-
kle w przedostatnią niedzie-

lę sierpnia, bo ostatnia nie-
dziela sierpnia to tradycyjny 
czas, w którym organizowane 
są z wielkim rozmachem eku-
meniczne dożynki w niedale-
kiej Brennej. 

Co roku w kościele pw. św. 
Klemensa rano o 9.00 odpra-

Ustrońskie Dożynki, 
z ekumeniczną modlitwą 

i wspólnym świętowaniem 
katolików i ewangelików, 

w tym roku będą mieć 
szczególny charakter: 

staną się zarazem 
dziękczynieniem za 

plony składanym 
przez rolników całej 

diecezji bielsko-żywieckiej.

tekst
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

DIECEZJALNE EKUMENICZNE USTROŃSKIE DOŻYNKI
  Tegoroczne diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w niedzielę 10 września w Ustroniu. Tego dnia o 

godz. 10.30 w amfiteatrze sprawowana będzie Msza święta dziękczynna – pod przewodnictwem biskupa Tadeusza 
Rakoczego. Kazanie wygłosi proboszcz ustrońskiej parafii ewangelickiej ks. dr Henryk Czembor.

  O godz. 14.00 ulicami miasta przejdzie dożynkowy korowód, który dotrze do amfiteatru, gdzie o 15.00 rozpocznie 
się obrzęd dożynkowy w wykonaniu Estrady Ludowej „Czantoria”, a liturgię poprowadzą ustrońscy proboszczo-
wie: ks. kan. Antoni Sapota i ks. dr Henryk Czembor. Dożynkowy chleb, który w tym roku pobłogosławią biskupi 
Tadeusz Rakoczy i Paweł Anweiler, zostanie rozdany wśród uczestników uroczystości. 

  O godz. 16.00 na scenie wystąpi Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”. Po koncercie w amfiteatrze przewi-
dziana jest zabawa ludowa na kręgu tanecznym z udziałem zespołów regionalnych. 

  Od godz. 12.00 do 17.00 na boisku za Muzeum Ustrońskim czynna będzie dożynkowa wystawa drobnego inwen-
tarza, a w sąsiedztwie amfiteatru czynne będą kiermasze.

  Uroczystości dożynkowe poprzedzą imprezy towarzyszące: w piątek od godz. 7.00 do 12.00 na Rynku zaplanowa-
ny został Ustroński Targ, a w sobotę od 14.00 do 18.00 – Jarmark Ustroński.



Dożynkowe dziękczynienie w Ustroniu jest wspólną modlitwą katolików i ewangelików

Za chleb powszedni

Tradycją 
Ustrońskich 
Dożynek stało 
się ekumeniczne 
błogosławieństwo 
chleba
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wiana jest Msza św. dziękczyn-
na – z poświęceniem płodów 
rolnych, procesją. Wielu z obec-
nych w kościele wkłada stroje re-
gionalne. W ludowe stroje ubra-
ni są nie tylko chórzyści z chóru 
„Ave”, ale także przedstawiciele 
władz miejskich – z burmistrzem 
Ireneuszem Szarcem na czele. 
Na zakończenie odbywa się po-
święcenie małych chlebków, któ-
re otrzymują wszyscy uczestni-
cy uroczystości. Chleby ofiarują 
zwykle okoliczne piekarnie. 

Ustrońskie Dożynki

Po południu ulicami Ustro-
nia – spod Kuźni do amfiteatru – 
przechodzi barwny korowód do-
żynkowy. W amfiteatrze odbywa 
się obrzęd dożynkowy, który wy-
konują członkowie Estrady Ludo-
wej „Czantoria”, wspierani przez 
chóry parafii katolickiej i ewan-
gelickiej. Po wspólnym pobłogo-
sławieniu chleba przez kapłanów 
obu Kościołów chórzyści scho-
dzą na widownię, rozdając zgro-
madzonym chleb, a towarzyszy 
temu występ „Czantorii”.

Od 2000 r. nad przygoto-
waniem dożynkowej uroczy-

stości czuwa specjal-
nie powołanie do te-
go celu stowarzyszenie 
„Ustrońskie Dożynki”.

– Było ono potrzeb-
ne, bo z czasem impre-
za zaczęła się rozrastać: 
udział biorą praktycznie 
wszyscy związani z pracą w rol-
nictwie, a dołączają do nich tłu-
my mieszkańców i turystów. W 
samym korowodzie dożynkowym 
prezentowanych jest zwykle oko-
ło stu scenek rodzajowych z ży-
cia rolnika. W modlitwie i dożyn-
kowym obrzędzie w amfiteatrze 
uczestniczy ok. 2 tys. osób – tłu-

maczy prezes stowarzyszenia i 
poseł na Sejm RP Jan Szwarc.

Tradycją stały się także orga-
nizowane wcześniej prezentacje 
dorobku kulturalnego i gospo-
darczego ustronian – Jarmark 
Ustroński i Ustroński Targ.

Ustrońskie Dożynki mają 
już swoją renomę, z czasem 
okazały się jedną z najważniej-
szych imprez w mieście. To na 
pewno promocja Ustronia, do 
którego przy tej okazji przyjeż-
dża mnóstwo turystów. Część 
z nich poprzestaje wprawdzie 
na obejrzeniu dożynkowego 
korowodu i kiermaszów, ale z 
roku na rok coraz więcej osób 
dociera do amfiteatru, gdzie 
odbywa się dożynkowa modli-
twa. Wszyscy już dawno w am-
fiteatrze przestali się mieścić, 
ale umieszczone na zewnątrz 
nagłośnienie pozwala na śle-

dzenie przebiegu do-
żynkowej liturgii. 

Ustrońskie Dożyn-
ki są na pewno tak-
że okazją do złożenia 
przez chrześcijan tu ży-
jących świadectwa swe-
go pragnienia jedności. 
To wspólna ekumenicz-

na modlitwa, wspólne błogosła-
wienie chleba przez kapłanów 
katolickich i ewangelickich. 

W tym roku o ekumenicznym 
budowaniu jedności przypomi-
nać będą też pełniący zaszczytną 
funkcję dożynkowych gazdów – 
Ewa i Jerzy Szwarcowie, stano-
wiący przykład spotykanych na 

Śląsku Cieszyńskim częściej niż 
gdzie indziej małżeństw mie-
szanych. Pani Ewa jest katolicz-
ką, a jej mąż – ewangelikiem. 
Razem staną na czele korowo-
du rolników, razem wezmą w 
dłonie dożynkowy chleb… 
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Sposób świętowania jest 
też odzwierciedleniem na-
szej tożsamości społecznej, 
elementem naszej godno-
ści, poczucia patriotyzmu. 
Kultywowanie tradycji jest 
przecież krokiem w kierunku 
budzenia szacunku człowie-
ka do swojej małej ojczyzny, 
do wzajemnego poszano-
wania ludzi. Oczywiście bu-
dowanie tej zbiorowej świa-
domości wymaga znajomo-
ści własnych korzeni. W przy-
padku mieszkańców Ustronia 
i okolicy jednym z ważnych 
czynników jest kwestia reli-
gijna – poczucie przynależno-
ści do Kościoła, świadomość 
odrębności religijnej, bycia 
chrześcijaninem należącym 
do określonej konfesji. Te te-
reny przeżyły podział, który 
dokonał się w Kościele i ży-
jący tu ludzie muszą przy-
jąć wiążącą się z tym spuś-
ciznę. Od dzieciństwa tutej-
si chrześcijanie mają do czy-
nienia z istnieniem innych 
Kościołów, spotykają się na 
każdym kroku z przedsta-
wicielami innych wspólnot 
religijnych. Dziś muszą żyć 
w świadomości istnienia po-
działów, a jednocześnie reali-
zować Chrystusowe wezwa-
nie do jedności. Jeżeli chce-
my być dobrymi chrześcija-
nami – świadomymi katolika-
mi czy ewangelikami – to je-
steśmy zobowiązani do eku-
menicznego dążenia do jed-
ności w każdej sytuacji – w 
rodzinie, w środowisku.

MOIM 
ZDANIEM

KS. KAN. 
ANTONI SAPOTA

proboszcz parafii 
św. Klemensa w Ustroniu

Serdecznie za-
praszam wszystkich 
do udziału w dorocz-
nej modlitwie dzięk-
czynienia za plony. 
To dziękczynienie za 

dar, który dał nam Bóg i który 
przez mądry wysiłek i współ-
pracę z Nim przynoszą powo-
łani do pracy na roli, do pracy 
ciężkiej, absorbującej, zasługu-
jącej na najwyższy szacunek. 
To także okazja do pogłębienia 
naszej refleksji nad tym, co wią-
że się z chlebem – tym powsze-
dnim, koniecznym do życia po-
żywieniem, które zarazem łą-
czy nas przy stole we wspólno-

cie miłości, a w rękach kapłana 
przeistacza się w Przenajświęt-
sze Ciało Jezusa Chrystusa. 

W tej refleksji jest miejsce 
nie tylko na rozważanie boga-
ctwa, jakim owocuje praca rol-
ników, ale też na uświadomie-
nie sobie wszystkich zagrożeń, 
jakie wiążą się dziś z sytuacją 
na wsi. To z jednej strony kry-
zys wartości, dotykający zie-
mi, postrzeganej wyłącznie w 
kategoriach ekonomicznych – 
i znacznie droższej, gdy ma na 
niej stanąć budowla, a bardzo 
taniej, gdy służy uprawie. To 
również kwestia błędów popeł-
nionych podczas wprowadza-

nia reform i niedokończonej re-
strukturyzacji rolnictwa.

Często dziś ulega się poku-
sie zwiększania wydajności za 
wszelką cenę. Skutki przekra-
czania granic w tym względzie 
znamy dobrze: to niezdrowa 
żywność, skażona chemicznie 
ziemia. Dziś trzeba też myśleć 
o skutkach katastrofalnej suszy, 
która dotknęła 80 procent pol-
skich gospodarstw, a ostatnio 
– o niszczycielskiej powodzi. 
I o tym, że rolnicy przeżywają 
ciężkie chwile. To wszystko za-
wierzmy Bogu.

KS. KAN. JERZY PALARCZYK
diecezjalny duszpasterz rolników

Dożynkowe dziękczynienie w Ustroniu jest wspólną modlitwą katolików i ewangelików

Za chleb powszedni

CHLEB POTRZEBUJE NASZEGO SZACUNKU

Żniwne 
wieńce często 
przywołują 
motywy 
eucharystyczne
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Z Ukrainy do Łodygowic

Nauczyć się dobroci 
Ks. Adam Bożek, wikariusz  
w parafii w Mościskach na 
Ukrainie, wraz z grupą młodzieży 
ze swojej parafii 23 sierpnia 
opuścił Łodygowice. Młodzi 
wyjechali z bagażem cennych 
obserwacji. 

W Polsce gościli na zaprosze-
nie proboszcza parafii Świętych 
Apostołów Szymona i Judy Tade-
usza – ks. kan. Józefa Zajdy. W or-
ganizacji pobytu pomogła diece-
zjalna Caritas i wielka gościnność 
łodygowickich parafian. Dzię-
ki przychylności władz gminnych 
młodzież z Ukrainy mogła korzy-
stać z obiektów sportowych. By-
ły wycieczki na Babią Górę i Ma-
gurkę, nad Jezioro Żywieckie. Ale 
najważniejsze było to, co przeka-
zywała im młodzież z Łodygowic 
i Mazańcowic. I to, co zobaczyli w 
kościołach.

– Chodziło o to, żeby mło-
dzież z Mościsk zobaczyła z bli-
ska, jak wygląda życie w typowej 
parafii katolickiej – tłumaczy ks. 
Adam, który sam z łodygowickiej 

parafii pochodzi. – Oni 
żyją w środowisku wielo-
wyznaniowym, często w 
rodzinach mieszanych. 
Dla nich zaskakujący jest 
widok kościoła wypeł-
nionego ludźmi podczas 
Mszy św. i to, że po Mszy 
zarówno starsi, jak i młodzi idą 
pomodlić się do Ogrójca. To, że 
odwiedza się groby bliskich, ota-
cza je wielką troską, również oka-
zało się nowością.

Zaskakiwała ich życzliwość, z 
jaką spotykali się na każdym kro-

ku, zarówno ze strony 
dorosłych, jak i rówieś-
ników. I przypadkowo 
spotkanych w Rychwał-
dzie pielgrzymów.

Młodzi z Mościsk 
mają w swoim środo-
wisku do czynienia z 

wieloma problemami. To m.in. 
kwestia rodzin niepełnych, al-
koholizm, wyjazdy rodziców w 
poszukiwaniu pracy. Oni bar-
dzo potrzebują opieki, ducho-
wego oparcia, a nie mają wokół 
siebie wzorów chrześcijańskie-

go życia. Jest w nich wielka po-
trzeba modlitwy.

– Młodzi chcą się modlić, ale 
w swoim środowisku nie zawsze 
znajdują zrozumienie dla tych po-
trzeb – podkreśla ks. Adam.

Oni dopiero uczą się otwarto-
ści, aktywności, odważnego de-
klarowania swojej przynależności 
do Kościoła. Pobyt w łodygowi-
ckiej parafii przydał się w tej na-
uce. Pomógł zrozumieć, że wol-
ność musi być oparta na konkret-
nych wartościach. Poczuli, że chcą 
iść za Chrystusem…

Julii od razu spodobało się 
piękno gór. I to, że wszyscy byli 
do nich mile nastawieni. – Cieszę 
się, że w Polsce są tacy dobrzy lu-
dzie… – mówiła, a Oksana doda-
wała: – Ludzie tu są bardzo ot-
warci, życzliwi, umieją się dzie-
lić tym, co mają. Nie myślą tylko 
o sobie, dzięki temu dostrzegają 
problemy innych ludzi. Bardzo im 
wszystkim dziękujemy.

– Czego chciałbym się od nich 
nauczyć? Przede wszystkim wza-
jemnego szacunku i solidarności, 
dobroci… – mówi Paweł.

MB

Oazowe spotkania

Odkrywanie nowego człowieka
Ostatni wakacyjny Dzień 
Wspólnoty uczestników reko-
lekcji oazowych odbył się w 
Bierach. Był to ważny krok 
na drodze formacyjnej dla 
uczestników rekolekcji.

Święto Zesłania Ducha Świę-
tego w sierpniu? Tak, i wbrew 
pozorom to nic zaskakującego 
dla uczestników oaz rekolek-
cyjnych Ruchu Światło–Życie. 
Nasze rekolekcje mają program 
oparty na tajemnicach różańco-
wych, więc to święto wypada 
w trzynastym dniu oazy. Jest to 
dzień wyjątkowy również z in-
nego względu – każdy oazowicz 
wie, że trzynasty dzień to Dzień 
Wspólnoty. 

W sierpniu odbył się już trze-
ci podczas tegorocznych wakacji 

Dzień Wspólnoty Oazy Wielkiej 
w diecezji bielsko-żywieckiej. To 
niezwykłe spotkanie miało miej-
sce w Bierach, gdzie znajduje 
się swoiste centrum formacyj-
ne Ruchu Światło–Życie 
naszej diecezji. Gospo-
darzami byliśmy my – 
uczestnicy trzeciego 
turnusu Oazy Nowego 
Życia stopnia podstawo-
wego, z ks. Tomaszem 

Związkiem, naszym moderato-
rem, na czele. 

Dołączyły do nas inne wspól-
noty oazowe, m.in. z Brzeszcz, 
Bier, Jaworza i różnych parafii 

Bielska-Białej. Wspól-
nie celebrowaliśmy uro-
czystą Eucharystię, któ-
rej przewodniczył ks. dr 
Stanisław Lubaszka, no-
tariusz kurii diecezjal-
nej. Podczas niej wspo-

minaliśmy św. Maksymiliana Kol-
bego, głównego patrona naszej 
diecezji. Rozważaliśmy ofiarną 
miłość i męczeństwo świętego 
– Szaleńca Niepokalanej, zawsze 
oddanego Tej, której postać na 
podstawowym stopniu oazy od-
grywa ważną rolę Opiekunki i 
Przewodniczki. 

Po Mszy św. i uroczystym 
obiedzie odbyła się tzw. Godzi-
na Jedności – czas dawania świa-
dectwa, podkreślony przez pod-
jęcie dzieła Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka. Był to kolejny dzień 
na drodze odkrywania naszej 
tożsamości Nowego Człowieka, 
kierującego się w życiu najwyż-
szą wartością bezinteresownej, 
braterskiej miłości agape.

MICHALINA ROZNER
animatorka 

Eucharystii 
podczas Dnia 
Wspólnoty 
przewodniczył 
ks. Lubaszka

Młodzież  
z Mościsk  
z ks. Adamem 
przed 
łodygowicką 
świątynią
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Zapraszamy 
  KONKURS

DLA KATECHETÓW
Redakcja „Gościa Niedziel-
nego” wraz z Wydziałem 
Katechetycznym Kurii Diece-
z-jalnej ogłaszają konkurs 
na scenariusz zajęć kate-
chetycznych o tematyce mi-
syjnej: „Sługa Boży Michał 
Tomaszek – męczennik z 
Łękawicy”. Prace można nad-
syłać pod adresem redak-
cji „Gościa Niedzielnego” 
(43-300 Bielsko-Biała, ul. 
Żeromskiego 5-7) do 20 paź-
dziernika. Na autorów naj-
lepszych prac czekają nagro-
dy. Najciekawsze konspek-
ty zostaną opublikowane. 
Ogłoszenie wyników ukaże 
się także na łamach „Gościa 
Niedzielnego”.

  ZOSTAŃ CHÓRZYSTĄ!
Bielski Chór Kameralny za-
prasza do wspólnego śpiewa-
nia i realizacji planów w no-
wym sezonie artystycznym, 
w którym przewidywany jest 
m.in. udział zespołu w kon-
kursie śpiewaczym w Grecji. 
Spotkanie kandydatów z dy-
rygentką Beatą Borowską od-
będzie się w poniedziałek 
11 września w godz. 17.00–
20.00 w Bielskim Centrum 
Kultury – tam także wszel-
kie dodatkowe informacje.  
Uwaga! Brakuje w chórze mę-
skich głosów, więc tym razem 
panowie będą mieli pierw-
szeństwo!

  POMOCNICY DUSZ 
CZYŚĆCOWYCH

W sobotę 9 WRZEŚNIA w para-
fii św. Stanisława w Starym 
Bielsku o godz. 9.00 rozpocznie 
się rejonowy dzień skupienia 
Apostolskiego Dzieła Pomocy 
dla Czyśćca. Organizatorzy ser-
decznie zapraszają członków 
i sympatyków z diecezji biel-
sko-żywieckiej.
Program przewiduje część mod-
litewną w kościele: Różaniec, 
o 9.30 – Eucharystię z ho-
milią, adorację Najświętszego 
Sakramentu, o 11.00 – ka-
techezę, o 11.45 – Koronkę 
za zmarłych i „Anioł Pański”. 
Następnie w salkach para-
fialnych odbędzie się agapa i 
spotkanie informacyjne. 

 Rajd „Razem Raźniej” w Radziechowach

Integracja na Matysce
Już po raz piąty stowarzyszenie 
„Dzieci Serc” zaprasza do 
Radziechów na rajd integracyjny 
na Matyskę. Rajd rozpocznie się 
w sobotę 9 września o godz. 9.00, 
a zakończy ok. 12.30. 

Podobnie jak w poprzednich 
latach, organizatorzy zaplanowa-
li dla wszystkich uczestników ten 
sam cel: dotarcie na szczyt gó-
ry Matyski, przygotowując jed-
nocześnie zróżnicowane pod 
względem stopnia trudności tra-
sy, dostosowane do możliwości 
uczestników. Wymarsz 
na szlaki rozpocznie się 
z ronda przy ostatnim 
przystanku MZK w Ra-
dziechowach (dojazd 
z Żywca o godz. 8.15 
spod konkatedry auto-
busem nr 5)

– Szlak niebieski 
przewidziany jest dla 
uczestników na wózkach czy po-
ruszających się o kulach. Na tym 
szlaku czekać będą jeepy, któ-
re wywiozą te osoby na szczyt 
Matyski.

Szlak żółty przeznaczony bę-
dzie dla zwolenników spokoj-
nych spacerów, a szlak czerwo-
ny – dla tych, którzy lubią trud-

ne wyzwania. Na wyzna-
czonych na szlaku punk-
tach trzeba będzie wy-
konać 10 zadań – tłu-
maczy Jadwiga Klimon-
da ze stowarzyszenia 
„Dzieci Serc”.

Na szczycie Matyski 
(609 m n.p.m.) znajduje 

się krzyż jubileuszowy z kaplicą, 
a także pierwsze stacje powsta-
jącej Golgoty Beskidów – monu-
mentalnej drogi krzyżowej. Moż-
na stamtąd także podziwiać pa-
noramę Beskidów z widokiem na 
Kotlinę Żywiecką. 

Zgłoszenia i informacje o raj-
dzie pod adresem: www.dzieci-

serc.org, dzieciserc@o2.pl, lub 
tel. 033 867 63 63 lub kom. 501 
355 794. Zgłoszenia przyjmowa-
ne będą do 7 września. 

Regulamin rajdu przewidu-
je, że osoby niepełnosprawne 
przyjeżdżają wraz z opiekunami 
i są zwolnione z opłaty wpiso-
wej, podobnie jak opiekunowie. 
Opłata wpisowa dla uczniów wy-
nosi 4 zł i obejmuje koszt ubez-
pieczenia, opieki medycznej i 
wyżywienia. Uczniowie dostar-
czają na starcie pisemną zgodę 
rodzica na udział ich dziecka w 
rajdzie i oświadczenie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych.

TM

Konkurs dla Czytelników – 1

Męczennik z Łękawicy
Zapraszamy dziś do udziału w 
konkursie, w którym przyda się 
znajomość szczegółów doty-
czących życia i postaci sługi 
Bożego Michała Tomaszka, 
któremu w ostatnich miesią-
cach poświęciliśmy cykl publi-
kowanych na naszych łamach 
artykułów. 

Konkursowe pytania pu-
blikować będziemy w czterech 
wrześniowych numerach „Goś-
cia Niedzielnego”. Aby wziąć 
udział w losowaniu nagród-nie-
spodzianek, należy wszystkie 
cztery odpowiedzi wraz z wy-

ciętymi kuponami konkursowy-
mi zebrać i przesłać łącznie na 
adres naszej redakcji (43-300 
Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 
5-7) do 2 października. 

Pierwsze konkursowe 
pytanie:
 Urodzony w Łękawicy o. 
Michał Tomaszek wybrał drogę 
franciszkańskiego zakonnego po-
wołania. Spełniło się jego prag-
nienie, by zostać kapłanem, a 
w końcu misjonarzem. W jakim 
kraju znajdowała się placówka 
duszpasterska, w której rozpo-
czął swoją misyjną posługę?

W rajdach 
„Razem 
Raźniej” można 
uczestniczyć 
bez względu 
na stopień 
sprawności
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA
Ks. mjr Mariusz Tołwiński – kapelan wojskowy i duszpasterz w bielskiej parafii Trójcy Przenajświętszej

Koloratka pod mundurem

bielsko@goscniedzielny.pl
BIELSKO-ŻYWIECKI
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W MOJEJ OPINII
KS. KAN. JÓZEF OLESZKO, 
PROBOSZCZ PARAFII TRÓJCY 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ
– Wszyscy gra-
tulujemy ks. 
Mariuszowi za-
służonego awan-
su. Cieszę się, 
że poza pracą w 
jednostce znajduje czas na 
posługę w parafii. Bardzo 
cenimy sobie jego pracę, 
ubogacającą życie naszej 
wspólnoty. Jest też niezwy-
kle lubiany przez parafian. 
Udowodnili to między in-
nymi stałym uczestnictwem 
w modlitwach, gdy kapelan 
był z bielskimi komandosa-
mi w Iraku. Także my naby-
wamy nowych doświadczeń 
poprzez sprawowanie Mszy 
św. w koszarach w czasie, 
gdy ks. Mariusz służy w na-
szym kościele. 

ZDZISŁAW GREEFLING,  
PREZES BIELSKIEGO ODDZIA-
ŁU ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU 
ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
– Od kilkuna-
stu lat przy biel-
skim garnizo-
nie funkcjonuje,  
utworzone z ini-
cjatywy płk. Jana 
Wnuczka, duszpasterstwo 
środowisk wojskowych. Jego 
duszpasterzami są kolejni ka-
pelani bielskiego batalionu. 
Mamy do tych kapłanów wiel-
kie szczęście. Ksiądz Mariusz, 
podobnie jak jego poprzed-
nik ks. Marek Strzelecki, jest 
wspaniałym człowiekiem. 
Łączy wielką, głęboką wiarę 
z ogromną życzliwością, tak-
tem i przyjaźnią wobec ludzi. 
Potrafi budować i łączyć, co 
jest niezwykle ważne w na-
szym środowisku. Wspaniale 
organizuje zarówno uroczy-
stości religijno-patriotyczne, 
jak i rekolekcje dla naszego 
środowiska czy comiesięczne 
Msze za Ojczyznę. 

W trakcie tegorocznych obchodów 
Święta Wojska Polskiego  
ks. Mariusz Tołwiński, kapelan  
18. Bielskiego Batalionu 
Desantowo-Szturmowego 
i duszpasterz środowisk 
kombatanckich, został 
awansowany na stopień majora. 

Ks. Mariusz Tołwiński dwa 
miesiące temu ukończył 40 
lat. Pochodzi z Ciechanow-
ca w diecezji drohiczyńskiej. 
Kapłanem jest od czternastu 
lat, a posługę w ordynariacie 
polowym rozpoczął w lipcu 
2000 roku. 

Nie tylko w jednostce

Do Bielska-Białej trafił w 
styczniu 2002 roku jako ka-
pelan 18. Bielskiego Batalionu 
Desantowo-Szturmowego. Za-
stąpił na tym stanowisku nieży-
jącego już dziś ks. kpt. Marka 
Strzeleckiego SAC. Pełni posłu-
gę kapłańską nie tylko w jed-
nostce, na której terenie jego 
poprzednik urządził koszaro-
wą kaplicę, ale również w śro-
dowisku bielskich kombatan-
tów oraz w parafialnym koście-
le pw. Trójcy Przenajświętszej, 
będącym od 1998 roku – w na-
wiązaniu do tradycji z lat mię-
dzywojennych – także świąty-
nią garnizonową. 

– Każdy z tych elemen-
tów mojej posługi jest waż-
ny – z jednej strony są nie-
co odmienne, ale wzajemnie 
się uzupełniają – mówi kape-
lan. Podstawowym zajęciem 
jest służba w jednostce, do 
której skierował go ówczes-
ny biskup polowy Sławoj Le-
szek Głódź, ale pozostałe za-
jęcia duszpasterskie nie po-
zwalają mu – jak sam mówi 
– nigdy zapomnieć, że jest 
przede wszystkim kapłanem, 

a dopiero potem żoł-
nierzem.

Z różańcem 
wśród twardzieli
W jednostce jest 

do dyspozycji żołnierzy nie 
tylko w budynku administra-
cyjnym batalionu czy w ko-
szarowej kaplicy. Żołnierze 
spotykają kapelana także w 
trakcie codziennych zajęć. 
Ks. Mariusz Tołwiński posta-
nowił bowiem uczestniczyć 
również w wojskowych ćwi-
czeniach. Jeździł z żołnierza-
mi na poligony, za sobą ma 
też skoki ze spadochronem i 
marsze wytrzymałościowe.

– Pomyślałem, że jak jed-
nostka jest desantowo-sztur-
mowa, to także kapelan mu-
si być desantowo-szturmo-
wy. Poznaję w ten sposób 
żołnierską codzienność, a 
komandosi poznają mnie – 
uśmiecha się ks. Mariusz. 
Narzeka, że ostatnio trochę 
rozluźniły się te nieformalne 
spotkania z powodu uczest-
nictwa w intensywnym kursie 
językowym, ale teraz chce to 
nadrobić. 

O swej pracy dusz-
pasterskiej w jednost-
ce mówi, że ma służyć 
modlitwą, radą, roz-
mową. Potrzeba do te-
go większej niż w zwy-
kłej parafii cierpliwo-

ści, wyczucia i wytrwałości. 
Służy w specyficznym środo-
wisku, między komandosami, 
którzy – zwłaszcza na począt-
ku pobytu w jednostce – lubią 
pozować na twardzieli. 

– O tym, że ważna jest nie 
tylko fizyczna sprawność, naj-
lepiej przekonali się podczas 
misji w Iraku. Każdego dnia 
ocierali się o śmierć. To spra-
wiło, że zaczęli myśleć ina-
czej. Miałem tam mnóstwo 
poważnych rozmów, byłem 
świadkiem wielu nawróceń – 
wspomina kapelan swój pół-
roczny pobyt w Iraku. Pojechał 
tam, bo – jak wówczas mówił 
– jego zadaniem było być ze 
swoimi żołnierzami. Oni z ko-
lei chętnie zabierali swego ka-
pelana na patrole, bo czuli się 
wtedy bezpieczniej, choć za 
jedyną broń miał wtedy trzy-
many nieustannie w rękach ró-
żaniec. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Ks. Mariusz 
Tołwiński (z lewej)  
w Iraku – zawsze 
z różańcem  
w dłoni
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