
Zainicjowana przez Wspólnotę 
Nieustającego Różańca procesja 

ulicami Bielska-Białej wyruszyła po raz 
kolejny w pierwszy sobotni wieczór paź-
dziernika. Uroczyste nabożeństwo ku 
czci Matki Bożej Różańcowej rozpoczęło 
się w katedrze św. Mikołaja, skąd po 
Mszy św. wyruszyła procesja z figurą 
Maryi, niesioną na zmianę przez kapła-
nów, siostry zakonne, przedstawicieli ro-
dzin, grup parafialnych. Uczestnicy pro-
cesji – ze świecami i różańcami w rękach 
– przeszli ulicami miasta do kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam 
Apelem Jasnogórskim zakończyła się ta 

modlitwa – ofiarowana 
w intencji beatyfika-
cji Jana Pawła II, kard. 
Stefana Wyszyńskiego i 
kard. Augusta Hlonda.
  

W wieczornej 
procesji nie 
przeszkodził 
jesienny 
deszcz…
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ZA TYDZIEŃ
  O KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PARAFIAL-

NEGO w Koszarawie-Bystrej
  Zapraszamy na podsumo-

wanie sesji i konkursu wie-
dzy O SŁUDZE BOŻYM MICHALE 
TOMASZKU
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Dzień Papieski – jest 
zawsze odpowiedzią 

na słowa Jana Pawła II: 
„Szukałem was…”. I przy-
chodzimy, wciąż mając w 
pamięci powtarzane po 
wielokroć apele, byśmy bu-
dowali cywilizację miłości. 
Jak dołożyć swoją cegiełkę 
do tego gmachu, podpo-
wiadają ludzie czuwający 
nad pracą fundacji „Dzieło 
Trzeciego Tysiąclecia”. Jaką 
radość daje budowanie 
na Bożą chwałę kościoła, 
który pragną dedykować 
Janowi Pawłowi II – mówią 
budowniczowie świątyni 
w Iłownicy. Jedni i drudzy 
w Papieskim Dniu szcze-
gólnie świętują… 

Nie tylko w Tygodniu Miłosierdzia

Przywracanie nadziei
W dniu wspomnienia
św. Faustyny – apostołki 
Miłosierdzia – w bielskim kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa zebrali się przedstawiciele 
parafialnych zespołów 
charytatywnych z całej diecezji. 

Dorocznej Eucharystii, kon-
celebrowanej z okazji Tygo-
dnia Miłosierdzia, przewodni-
czył biskup Tadeusz Rakoczy, 
a o modlitewne wsparcie w 
imieniu wszystkich podejmu-
jących wezwanie miłosierdzia 
prosił dyrektor diecezjalnej Ca-
ritas ks. kan. Józef Zajda. 

– Dzisiaj prosimy o wrażli-
wość serca i dobre owoce mi-
łosiernego charyzmatu w nas 
i przez nas – w naszych wspól-
notach parafialnych – podkre-
ślał biskup Rakoczy, przypomi-
nając, że cała charytatywna po-
sługa winna prowadzić – zgod-
nie z hasłem tego Tygodnia Mi-
łosierdzia – do przywracania 
nadziei potrzebującym. Jak za-
pewniał ks. Ignacy Czader, lu-

dzie związani z Cari-
tas troszczą się, by ich 
czyny nie były tylko fi-
lantropią, ale dziełami 
apostolskimi.

Uroczysta Msza 
Święta była okazją do 
złożenia podziękowań 
tym, którzy najbardziej 
wspierali działania Caritas. Sym-
bolicznym wyrazem tej wdzięcz-
ności były medale Caritas, ja-
kie otrzymali: biskup Tadeusz 
Rakoczy, a także ofiarny dar-
czyńca Wacław Laszczak z firmy 
„Starpeck”. Medale i dyplomy 

z rąk biskupa Rakocze-
go i ks. kan. Zajdy ode-
brali też reprezentanci 
tych zespołów charyta-
tywnych, które najmoc-
niej zaangażowały się 
w prowadzoną przez 
Caritas akcję przekazy-
wania potrzebującym 

żywności. W ramach unijnego 
programu już drugi rok do naj-
uboższych rodzin z kilkudzie-
sięciu parafii trafia mleko, mąka, 
cukier, kasza, ryż, makaron, sery 
– łącznie to już setki ton żywno-
ści… MB

Medale
i dyplomy 
otrzymały 
najbardziej 
zaangażowane 
zespoły 
charytatywne 
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NA BIELSKICH ULICACH – RÓŻANIEC ZAWIERZENIA
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Rocznica kanonizacji 
św. Maksymiliana

OŚWIĘCIM. Duszpasterze i 
wierni diecezji bielsko-żywiec-
kiej wzięli udział w modlitwie 
dziękczynnej w 24. rocznicę 
kanonizacji św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Obchody rozpo-
częło modlitewne nawiedzenie 
celi śmierci o. Maksymiliana w 
Bloku 11 byłego nazistowskie-
go niemieckiego obozu zagła-
dy Auschwitz. Główne uroczy-
stości odbyły się w oświęcim-
skim kościele św. Maksymiliana, 
gdzie przybyły poczty sztanda-
rowe grup i związków społecz-
nych i religijnych, siostry zakon-
ne, klerycy oraz liczni pielgrzy-
mi. Najpierw młodzież zapre-
zentowała program poświęco-
ny Szaleńcowi Niepokalanej, a 
następnie uczestnicy spotkania 
wzięli udział we Mszy św. kon-
celebrowanej pod przewodnic-
twem bp. Tadeusza Rakoczego. 

Spotkanie zakończyło złożenie 
kwiatów u stóp pomnika o. 
Maksymiliana, przed wejściem 
do świątyni. 
– Ojciec Maksymilian uczy nas, 
jak przechodzić zwycięsko nad 
każdą ludzką słabością – pod-
sumował proboszcz parafii 
maksymiliańskiej w Oświęcimiu 
ks. kan. Józef Niedźwiedzki, 
zaznaczając, iż modlitwa w 
pierwszą niedzielę paździer-
nika jest wypełnieniem woli 
samego Jana Pawła II, który 
wzywał do tego dziękczynie-
nia bezpośrednio po kanoniza-
cji o. Maksymiliana w 1982 r.  
Wezwanie to wypełnia się w 
Oświęcimiu z wielką sumien-
nością. Od czasu ustanowie-
nia diecezji bielsko-żywieckiej 
modlitwa ma charakter die-
cezjalny, przewodniczy jej za-
wsze bp Tadeusz Rakoczy.

Nie zabrakło delegacji w strojach regionalnych
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Krzyż polskich i słowackich leśników
SOBLÓWKA. Położony w gó-
rach rezerwat „Oszast” to naj-
dziksze miejsce w Beskidach. 
Porasta go jeden z nielicznych 
w Europie środkowej pierwot-
ny las karpacki. Tędy przebiega 
granica polsko-słowacka. Przez 
lata tędy biegły szlaki kurier-
skie i przemytnicze. Ale też w 
tym miejscu nawet w najtrud-
niejszych czasach spotykali się 
leśnicy i nawiązywali kontakty 
mimo pilnie strzeżonej granicy. 
Te znajomości w późniejszym 
czasie zaowocowały ścisłą 
współpracą przygranicznych 
leśników z Lesnego Zawodu 
Namestowo i Nadleśnictwa 

Ujsoły. Dla upamiętnienia tej 
współpracy został ufundo-
wany krzyż. Księża biskupi: 
Tadeusz Rakoczy i Vilian Judak 
z Nitry – w obecności dyrekto-
ra Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach dr. 
Kazimierza Szabli, księży i le-
śników polskich i słowackich 
dokonali uroczystego poświę-
cenia krzyża. 
Biskup Tadeusz Rakoczy dzię-
kował Bogu, że doczekaliśmy 
czasów, kiedy granica nie dzie-
li tak jak kiedyś, a postawiony 
krzyż będzie przypominać, że 
wszyscy jesteśmy dziećmi jed-
nego Ojca.

Uroczystość poświęcenia krzyża na „Oszaście”
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Krwiodawcy na rajdzie
KĘTY. Już po raz czwar-
ty odbył się tu Rodzinny 
Rajd Rowerowy Honorowych 
Dawców Krwi, zorganizowany 
przez cztery Kluby działające 
w Kętach i Nowej Wsi. Na star-
cie przed 30-kilometrową tra-
są stanęło blisko 300 rowe-
rzystów. Spotkali się w koś-
ciele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, gdzie Mszę św. 
dla uczestników rajdu sprawo-
wał proboszcz ks. kan. Jerzy 
Musiałek, który po pobłogosła-
wieniu rowerów sam dał dobry 
przykład: wsiadł na jeden z nich 
i przejechał całą trasę. Wśród 
cyklistów był i 15-miesięczny 
Kuba Klęczar z Nowej Wsi, i 
73-letni Sylwester Pyrdziak z 
Bulowic. Wszystkich rowerzy-
stów, swoją jazdą wspierają-
cych ideę krwiodawstwa i tro-
ski o bliźniego, serdecznie po-

zdrawiano podczas jazdy. Na 
rajdowej mecie czekał posiłek, 
mecz piłkarski i loteria.
A Zarząd Klubu HDK przy pa-
rafii NSPJ w Kętach Osiedlu już 
dziś zaprasza na ostatnią akcję 
oddawania krwi w tym roku – 
5 listopada od 8.00 do 16.00  – 
do parafialnego domu kateche-
tycznego.

Uczestnicy rajdu na starcie
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Nowy rok seminaryjny
BIELSKO-BIAŁA–KRAKÓW. 
97 alumnów diecezji biel-
sko-żywieckiej rozpoczę-
ło kolejny rok formacji semi-
naryjnej i jednocześnie stu-
diów na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. W 
ostatnim tygodniu września 
klerycy odprawili rekolekcje za-
mknięte. 30 września uczestni-
czyli w tradycyjnej pielgrzym-
ce do Kalwarii Zebrzydowskiej. 
Od 1 października uczestniczą 
w wykładach akademickich. 

Alumni z diecezji bielsko-ży-
wieckiej odbywają studia i for-
mację seminaryjną wespół z 
klerykami z archidiecezji kra-
kowskiej. W tym roku nadspo-
dziewanie duża liczba kandy-
datów zgłosiła się do semina-
rium – z Podbeskidzia jest ich 
aż 30. Formacja seminaryjna 
trwa sześć lat. Diakoni – słu-
chacze ostatniego roku semi-
narium – odbywają równocześ-
nie praktyki duszpasterskie w 
parafiach.
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25-lecie salwatoriańskiej parafii w Bystrej Śląskiej

Rodzinne święto
Taki wymiar miało uroczyste 
dziękczynienie za 25 lat istnienia 
parafii Wniebowzięcia NMP 
w Bystrej Śląskiej. Nie zabrakło 
żadnej z licznych parafialnych 
grup apostolskich, a także 
reprezentacji wielu środowisk, 
na co dzień włączających się 
w życie parafii.

O tym wszystkim, co dzię-
ki zaangażowaniu całej rodzi-
ny parafialnej działo się w cią-
gu minionego 25-lecia, mówiła 
przygotowana w kościele wysta-
wa fotograficzna, a dziękczyn-
ną modlitwę poprzedził jubile-
uszowy koncert pieśni religij-
nej w wykonaniu bystrzańskie-
go chóru „Cantica” pod dyrek-
cją Krystyny Kubańdy.

Jubileuszowej Eucharystii 
przewodniczył biskup Tadeusz 
Rakoczy, a koncelebrowali liczni 
księża salwatorianie – z prowin-
cjałem Janem Folkertem na cze-
le – oraz kapłani bielskich para-
fii. Byli wśród nich: ks. prał. Zbi-
gniew Powada, proboszcz para-
fii katedralnej św. Mikołaja, do 
której kiedyś należała bystrzań-
ska kaplica, a także budowni-

czy kościoła w Bystrej 
– ks. Piotr Schora SDS. 
Przybył też ks. Henryk 
Matusik, pierwszy pro-
boszcz parafii. 

– Rok 2006 jest cza-
sem dziękczynienia Bo-
gu za naszą rodzinę parafialną. 
Tak jak każda rodzina potrzebu-
je domu, by się rozwijać, tak na-
sza rodzina parafialna wybudo-
wała ten wspaniały dom – świą-
tynię. 16 lat temu został wy-
budowany nowy kościół, dom 
Boży, w którym codziennie, a 
szczególnie w niedziele, groma-
dzi się cała nasza wspólnota pa-

rafialna – przypominał 
ks. Jan Karwath SDS, 
od 1999 r. proboszcz w 
Bystrej Śląskiej, witając 
gości i parafian, przed-
stawicieli władz samo-
rządowych, organizacji 

i instytucji.
– Dziękujemy za całe do-

bro, jakie w ciągu tych 25 lat 
stało się udziałem mieszkań-
ców. Cieszę się, że mogę wraz 
z wami przeżywać to świę-
to dziękczynienia i wzmożo-
nej jeszcze nadziei na lepszą 
przyszłość i prosić Boga za 
wstawiennictwem Matki Bożej 

Wniebowziętej i naszych świę-
tych patronów o obfite owoce 
– w wymiarach życia indywidu-
alnego, rodzinnego, wspólno-
towego i społecznego – mówił 
biskup Rakoczy, dziękując księ-
żom salwatorianom za otocze-
nie duszpasterską opieką całe-
go dziedzictwa wiary bystrzań-
skiej wspólnoty, a parafianom 
– za wierność odziedziczonej 
po przodkach tradycji religijnej 
i kulturowej.

Wśród owoców tej pracy jest 
zbudowany w 1990 r. nowy koś-
ciół, który przejął funkcję świą-
tyni parafialnej od XIX-wiecznej 
kaplicy. Ta, po gruntownym re-
moncie, od 2001 r. stała się cen-
trum modlitwy do Miłosierdzia 
Bożego. Tu znalazły się relik-
wie św. Faustyny, która oręduje 
w tej modlitwie – wraz ze św. o. 
Pio i św. Franciszkiem.

– To wszystko, co uczynili-
ście i co robicie, oddajemy dziś 
Bogu, jako wasze wotum prze-
łomu wieków i tysiącleci. Prag-
niemy przyjąć i podjąć na nowo 
tę świętą przestrzeń – tę pięk-
ną budowlę, w której zawarli-
ście waszą wiarę i ofiarę, pracę 
i współpracę. Ona jest owocem 
waszej miłości Boga – dodał bi-
skup Rakoczy. MB

Jubileuszowej 
modlitwie 
towarzyszył 
koncert chóru 
„Cantica”
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Zaproszenie

Spotkanie 
nauczycieli
Ks. dr Piotr Greger, diecezjalny 

duszpasterz nauczycieli i wy-
chowawców, serdecznie zaprasza 
wszystkich nauczycieli, wycho-
wawców i pracowników oświa-
ty na dzień skupienia, który od-
będzie się w środę 18 paździer-
nika 2006 r. o godz. 18.00 w koś-
ciele parafialnym pw. św. Pawła 
Apostoła w Bielsku-Białej przy 
ul. Świętego Pawła 2 (Osiedle 
Polskich Skrzydeł). W programie: 
Msza święta z homilią, nabożeń-
stwo różańcowe, konferencja 
oraz spotkanie przy stole. 

Dziękczynienie za kanonizację

Zapraszamy do Wilamowic
W najbliższą sobotę, 21 paź-
dziernika, w Wilamowicach 
odbędą się uroczystości 
dziękczynienia za kanonizację 
rodaka – arcybiskupa Józefa 
Bilczewskiego, podobne do 
tych, jakie miały miejsce po 
beatfikacji.

Od 10.00 na wilamowickim 
rynku trwać będzie modlitwa, 
a o 11.00 rozpocznie się uro-
czysta Eucharystia. Wcześniej, 
w kościele parafialnym, odbę-
dzie się poświęcenie kaplicy 
pw. Miłosierdzia Bożego – wo-
tum wilamowickiej parafii za 
dar kanonizacji rodaka. 

Z kościoła do rynku wyru-
szy procesja, gdzie przy polo-
wym ołtarzu sprawowana bę-
dzie Msza święta – koncele-
browana przez kardynałów, bi-
skupów i kapłanów – pod prze-

wodnictwem kard. Mariana Ja-
worskiego ze Lwowa. 

– Zapraszam wszystkich do 
udziału w tym dziękczynieniu. 
Serdecznie zapraszamy poczty 
sztandarowe, zespoły w stro-
jach regionalnych. Chcemy w 
miejscu urodzenia św. Bilczew-
skiego jak najuroczyściej po-
dziękować Bogu za ten wielki 
dar – łaskę kanonizacji – mó-
wi ks. prał. Michał Boguta, pro-
boszcz i dziekan wilamowicki, 

Podczas tej Mszy św. kard. 
Jaworski uroczyście przekaże 
przeznaczone dla parafii w Wi-
lamowicach relikwie św. Bil-
czewskiego. AŚS



W Dniu Papieskim o więzi 
z Janem Pawłem II 

nie zapomną zwłaszcza 
oni: stypendyści 

dedykowanej mu fundacji, 
a także budowniczowie 

kościoła w Iłownicy, 
którzy pragną, 

by ich świątynia 
mogła nosić 

wezwanie 
Jana Pawła II.

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Na diecezjalny dzień 
skupienia stypendy-
stów Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” 

do Domu Rekolekcyjnego Sióstr 
Serafitek w Hałcnowie przyjecha-
ło 41 gimnazjalistów, licealistów 
i... jedna studentka! Gośćmi spe-
cjalnymi spotkania byli ks. Dariusz 
Kowalczyk, wiceprezes Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, oraz 
Marzena Sawuła,  menedżer pro-
gramów stypendialnych.

– Na takie dni skupienia przy-
jeżdżamy bardzo chętnie – bo to 
spotkania z konkretnymi ludźmi, 
fascynującymi osobowościami – 
mówi ks. Kowalczyk. 

Wśród tych osobowości są 
m.in. Wojtek Michałek z Konia-
kowa – z Technikum Hotelarskie-
go w Wiśle, Gabrysia Gaweł z Mi-
lówki – maturzystka z Technikum 
Ekonomicznego w Żywcu i Kasia 
Sobótka z Lesznej Górnej, która w 

tym roku zaczyna naukę w LO im. 
M. Kopernika w Cieszynie.

Ważne sprawy

– Nie robimy chyba nic nad-
zwyczajnego... – uśmiecha się 
Wojtek. – Każdy z nas stara się 
uczyć jak najlepiej, i – jako wo-
lontariusz – służyć ludziom naj-
bardziej potrzebującym.

Wojtek jest wolontariuszem 
międzynarodowej organizacji VI-
DES, prowadzonej przez siostry 
salezjanki, i wraz z inną stypen-
dystką, Martą Kaczmarzyk z Isteb-
nej, realizuje program „Pokój to 
skarb w Twoich rękach”. Dla dzie-
ci z Trójwsi organizują zajęcia 
sportowe, plastyczne, muzyczne, 
taneczne i inne. Stypendium prze-
znacza m.in. na sprzęt kompute-
rowy i kursy językowe. – To bar-
dzo istotne, bo chciałbym się włą-
czyć w międzynarodowe działa-
nia VIDES – dodaje Wojtek.

Gabrysia jest wzorową uczen-
nicą, a od kilku lat pomaga w 
świetlicy parafialnej działającej 
przy żywieckiej konkatedrze.

– Pod opieką mamy 20 młod-
szych i 20 starszych dzieci. Poma-
gam im w nauce, latem i zimą jeż-
dżę na wycieczki i obozy – mówi 
Gabrysia. – To wspaniałe – odczu-
wać, że jest się komuś potrzeb-
nym. Te spotkania uczą mnie po-
kory i cierpliwości. Dlatego wiem, 
że warto zrezygnować z 
siedzenia przed kompu-
terem czy telewizorem i 
być z nimi.

Ze stypendium Ga-
brysia sfinansowała so-

bie między innymi zakup kompu-
tera i podłączenie do Internetu. 
A na kursie szkoli angielski przed 
maturą.

Kasia w tym roku rozpoczy-
na naukę w ogólniaku. Pierwszy 
rok korzysta także ze stypendium 
fundacji.

– Wszystko jest dla mnie no-
we. Ale już mam wśród stypendy-
stów dobrych znajomych – pod-
kreśla. – Mam nadzieję, że podo-
łam nauce w szkole i moja śred-
nia nie będzie odbiegać od śred-
niej kolegów stypendystów.

Kasia też chce się zaangażo-
wać na rzecz innych. Do 
tej pory pomagała w bi-
bliotece. Teraz chce być 
wolontariuszką w cie-
szyńskim hospicjum: – 
Myślę, że potrafię być 
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Rosną serca
Sonda

JEGO UCZNIOWIE

WOJTEK MICHAŁEK 
Z KONIAKOWA

– Sama nauka 
w szkole to nie 
wszystko, fun-
dacja mobilizu-
je nas, by służyć 
innym, by po-

magać tym, którym jeste-
śmy w stanie pomóc.

GABRYSIA GAWEŁ Z MILÓWKI
– Nie jest trud-
no zrezygno-
wać z własnego 
wolnego czasu, 
kiedy się wie, 
że ktoś czeka 

na naszą pomoc – tego się 
uczymy nawzajem.

KASIA SOBÓTKA 
Z LESZNEJ GÓRNEJ

– Dopiero od 
niedawna je-
stem stypen-
dystką fundacji. 
Mam nadzieję, 
że nie zawiodę 

pokładanej we mnie nadziei, 
że moim dobrym stopniom 
będzie towarzyszyć zaanga-
żowanie na rzecz innych.

JOLANTA JĘDRYSEK Z GILOWIC
– Fundacja da-
je nam możli-
wość poznawa-
nia najlepszych 
ośrodków na-
ukowych i kul-

turalnych w całym kraju. To 
wielka szansa...
 
KS. STANISŁAW LUBASZKA, 
KOORDYNATOR FUNDACJI 
W DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ

Ws p a n i a ł y m 
dziedzictwem 
posługi papie-
skiej Jana Pa-
wła II jest roz- 
wijająca się w 

Kościele wyobraźnia miło-
sierdzia. Jednym z jej prze-
jawów jest pomoc stypen-
dialna dla uzdolnionej mło-
dzieży. Cieszę się, że w na-
szej diecezji jest tylu wspa-
niałych stypendystów.
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cierpliwa wobec osób 
chorych, zwłaszcza star-
szych. Chcę być dla nich 
„przyszywaną wnucz-
ką”. Wierzę, że się przy-
dam...

Wykorzystać 
szansę
Jola Jędrysek z Gilowic jest już 

stypendystką studentką. Na Uni-
wersytecie Warszawskim studiu-
je politykę społeczną. Indeks zdo-
była dzięki konkursowi fundacji. 
Napisała reportaż nawiązujący do 
wypowiedzi biskupa Jana Chrap-
ka: „Idź przez życie tak, by ślady 
twoich stóp przetrwały cię”  i... 
została laureatką.

– To dla mnie wielkie wyzwa-
nie – mówi Jola.  – Gdyby nie fun-
dacja, na pewno nie studiowa-
łabym w Warszawie; nie pozna-
łabym innych stypendystów, nie 
miałabym szans wyjazdu do naj-
większych ośrodków naukowych 
i kulturalnych Polski i pewnie nie 
włączyłabym się w działania biu-
ra fundacji...

– Kiedy stypendyści przycho-
dzą tutaj, widzą, w jak wielkim 

przedsięwzięciu biorą 
udział – mówi Marze-
na Sawuła. – Zwłaszcza 
wtedy, kiedy trzeba wy-
słać korespondencję do 
tych 1600 osób: zaadre-
sować koperty, włożyć 
listy i przybić pieczątki! 
– Biuro bywa dla nich in-
spiracją – dodaje ks. Ko-

walczyk. – Kiedy tu przychodzą, 
widzą, co jest do zrobienia.

Dzień skupienia był dla 
wszystkich okazją do wspólnej 
modlitwy, rozmów, spotkań, ale i  
dobrej zabawy. Wszyscy na pew-
no zapamiętają spotkanie  w Cha-
cie Kawuloka w Istebnej, Mszę 
św. na Ochodzitej, ognisko w Ko-
niakowie.

– Wszyscy chcemy się poznać, 
chcemy sobie służyć i pomagać – 
mówi Wojtek Michałek.  – Funda-
cja daje nam wiele szans rozwo-
ju, na jakie na pewno nie mogli-
byśmy liczyć wcześniej.

Święte mury

Zanim na fundamentach koś-
cioła w Iłownicy położono pierw-
sze cegły, minęły długie dziesię-

ciolecia oczekiwań, by zapadła 
ostateczna decyzja o budowie 
świątyni. Wiele było przeciwno-
ści. O ostateczne ich pokonanie 
wierni modlili się od kilku lat na 
placu przyszłej budowy.

Stanął tu najpierw krzyż – 
symboliczny znak więzi z koś-
ciołem macierzystym, bo do je-
go budowy posłużyło drewno z 
drzewa, które rosło obok koś-
cioła parafialnego w Rudzicy. 
Krzyż stanął w  Roku Jubileu-
szowym 2000, jako znak szcze-
gólnych łask tego czasu. Dla pa-
rafian z Iłownicy były to modli-
twy wysłuchane. Nadszedł czas 
budowy, a wkrótce po śmierci 
Jana Pawła II pojawiła się myśl, 
by to on został orędownikiem 
zanoszonych tu w przyszłości 
próśb. 

Wielkim przeżyciem było dla 
wszystkich mieszkańców uroczy-
ste wmurowanie kamienia wę-
gielnego pochodzącego z grobu 
św. Piotra. Pomagają w budowa-
niu, jak tylko mogą. Z radością ob-
serwują coraz wyższe mury. – Nie 
tylko my – podkreślają z wdzięcz-
nością mieszkańcy. – Nieraz kilka 
razy dziennie zagląda tu ksiądz 
proboszcz...

Dzień Papieski w Rudzicy 
rozpoczyna się od Eucharystii w 
intencji rychłej beatyfikacji słu-
gi Bożego Jana Pawła II – spra-
wowanej w kościele parafialnym 
o 9.30. Po południu, o 15.15 – 
przed różańcem w intencji be-
atyfikacji – uczniowie z rudzi-
ckich szkół im. Jana Pawła II 
przedstawią w kościele program 
dedykowany patronowi.

– Wieczorem o 20.30 wszy-
scy spotkamy się pod krzyżem na 
placu budowy, ze świecami w rę-
kach – na nabożeństwie, które za-
kończy Apel Jasnogórski. Chcemy 
już wkrótce modlić się tu za jego 
wstawiennictwem, podejmując to 
wielkie zaproszenie na spotkanie 
z Bogiem, jakie nam zostawił – 
dodaje ks. kan. Jan Gustyn. 
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Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i budowniczowie kościoła w Iłownicy – podejmują dziedzictwo papieskiej posługi Jana Pawła II

Rosną serca
Sonda

BOŻY I PAPIESKI

ANNA SZKORUPA Z IŁOWNICY
– O naszym no-
wym kościele i 
papieskim pa-
tronacie myślę 
z ogromnym 
wzruszeniem z 
wielu powodów. Długo 
na ten kościół czekaliśmy. 
Kiedy dziś powstaje na 
gruntach należących kie-
dyś do mojej mamy, niemal 
w zasięgu ręki – jest szcze-
gólnie mi bliski. A jeśli się 
do tego doda więź, jaka 
łączyła z Ojcem Świętym, 
trudno się dziwić, że tak 
wielu z nas podczas sierp-
niowej uroczystości wmu-
rowania kamienia węgiel-
nego płakało. 

FRANCISZEK MAREKWICA, 
SOŁTYS IŁOWNICY
– W ostatnich 
miesiącach na 
naszych oczach 
przybywa ścian, 
powstaje dach 
– i rośnie ra-
dość. Tym większa, że rze-
czywiście to budowanie 
kościoła coraz mocniej łą-
czy ludzi. Kiedy trzeba, za-
wsze są chętni do pracy. 
Nadzieja, że już niedługo 
to miejsce naszej modli-
twy, jest coraz silniejsza. 
Tak jak pragnienie, by pa-
tronem tej modlitwy był 
Jan Paweł II. 

KS. KAN. JAN GUSTYN, 
PROBOSZCZ PARAFII W RUDZICY
– Jestem pełen 
podziwu dla 
ofiarności i za-
angażowania, z 
jakimi parafia-
nie z Iłownicy, 
a także z całej naszej pa-
rafii włączają się w pra-
ce budowlane. Widzę, jak 
przeżywają i cieszą się, że 
mury tak szybko rosną. Są 
dumni, że właśnie tu po-
wstaje świątynia, w której 
będzie można modlić się 
do Pana Boga za wstawien-
nictwem Jana Pawła II. 

W Dniu 
Papieskim 
pod krzyżem 
na placu 
budowy kościoła 
w Iłownicy 
odbędzie się 
nabożeństwo
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Odszedł do Pana

Śp. ksiądz kanonik
Kazimierz Wala
21 września zmarł emerytowa-
ny proboszcz parafii św. Marii 
Magdaleny w Mazańcowicach 
śp. ks. kan. Kazimierz Wala. 26 
września spoczął na mazańco-
wickim cmentarzu parafialnym.

Ks. kan. Wala urodził się 
w 1928 r. w Milowicach. 
Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w Katowicach w 1953 r. 
Najpierw pracował jako wi-
kariusz w parafiach w Jed-
łowniku, Strzybnicy i Cho-
rzowie. W 1960 r. rozpoczął 
10-letnią posługę proboszcza 
w Wiśle Małej koło Pszczyny, 
a w 1970 r. został probosz-
czem w parafii św. Marii Mag-
daleny w Mazańcowicach. Tu 
duszpasterzował 30 lat, do 
roku 2000. Równolegle pełnił 
też funkcję ojca duchownego 
dekanatu Bielsko-Biała IV.

– Po przejściu na emerytu-
rę w 2000 r. zamieszkał w By-
strej Krakowskiej, z którą łą-
czyły go więzi rodzinne: stąd 
pochodził jego ojciec. W tym 
czasie starał się, na ile zdro-
wie pozwalało, włączać w ży-
cie parafii i był bardzo ciepło 
przyjmowany przez parafian 
– wspomina ks. kan. Tade-
usz Krzyżak, proboszcz w By-
strej. Od 2004 r. ze względu 
na stan zdrowia znalazł się 
pod opieką sióstr boromeu-
szek w Cieszynie.

Jako człowieka bliskiego 
i duszpasterza zawsze zwią-
zanego ze swoimi parafiana-
mi – zarówno w chwilach ra-
dości, jak i smutku – wspo-
minają śp. ks. kan. Walę wier-
ni z Mazańcowic. Zapisał się 
w ich pamięci jako dobry go-
spodarz parafii, zatroskany 
o kościół, inicjator i orga-
nizator licznych parafialnych 
wyjazdów pielgrzymkowych, 
wakacyjnych wyjazdów dla 
dzieci młodzieży. Do dziś pa-
miętają je i z wdzięcznością 
wspominają ich uczestnicy.

Tę wdzięczność, jaką ży-
wią dla wieloletniego pro-
boszcza, wierni z Mazańco-

wic okazali podczas obcho-
dów jubileuszu 50-lecia jego 
kapłaństwa w 2003 r. Wyrazi-
li ją również podczas pożeg-
nalnej modlitwy, kiedy tłum-
nie i ze łzami w oczach wy-
pełnili świątynię.

Eksportacji przewodni-
czył biskup Tadeusz Rakoczy, 
a pogrzebowej Mszy świę-
tej – biskup Janusz Zimniak. 
Przybyło kilkudziesięciu ka-
płanów, a także delegacje pa-
rafian z Wisły Małej i Bystrej 
Krakowskiej. Podczas poże-
gnalnej homilii ks. kan. Jan 
Miłkowski z Ligoty przypo-
mniał wieloletnią dobrą są-
siedzką współpracę duszpa-
sterską, a ks. Krzyżak mówił 
o dobrej pamięci, jaką pozo-
stawił po sobie w rodzinnej 
Bystrej. Szczególnym wyra-
zem pamięci była obecność 
pocztów sztandarowych gór-
ników i strażaków z Wisły 
Małej – ze sztandarami po-
święconymi przed laty przez 
śp. ks. kan. Walę.

Spoczął w grobowcu na 
parafialnym cmentarzu, obok 
poprzedniego proboszcza – 
ks. Pruskiego.

 TM

Dzień Papieski z filatelistami

Sługa Miłosierdzia
Beskidzcy filateliści zapraszają
na obchody Dnia Papieskiego 
2006 – do wspólnej modlitwy
i na wystawę filatelistyczną
„Jan Paweł II – Sługa 
Miłosierdzia”.

Z okazji Dnia Papieskie-
go Zarząd Okręgu Bielskie-
go Polskiego Związ-
ku Filateli-
stów – przy 
współudzia-
le bielskiego 
Centrum Sie-
ci Pocztowej – 
zorganizował 
wystawę filate-
listyczną w bu-
dynku Poczty 
Głównej w Bielsku-Białej. Uro-
czyste otwarcie wystawy prze-
widziane jest 16 października 
o godz. 12.00. Otwarcie po-
przedzi sprawowana w kate-
drze św. Mikołaja o 9.00 Msza 
św. w intencji beatyfikacji słu-
gi Bożego Jana Pawła II. 

Na wystawie zaprezentowa-
ne zostaną zbiory filatelistycz-
ne poświęcone pontyfikatowi 
Jana Pawła II, zbiór poświęco-
ny papieżowi Benedyktowi XVI 

i jego pielgrzymce do Polski 
oraz kolekcje o tematyce reli-
gijnej: „Maryja – Matka Jezu-
sa”, „Różaniec”, „Miłosierdzie 
Boże”. 

Wydane zostały także 4 kar-
ty korespondencyjne i 2 koper-
ty pamiątkowe przedstawiają-
ce Jana Pawła II i Benedyk-
ta XVI. Na wystawie stosowa-
ny będzie okolicznościowy da-

townik pocz-
towy oraz spe-
cjalne nalepki 
na listy pole-
cone „R”. 

Ukazał się 
również ob-
szerny kata-
log wysta-
wy, zawiera-

jący artykuły o 
związkach Jana Pawła II z Biel-
skiem i Beskidami, wspomnie-
nia z ostatniej wizytacji kano-
nicznej kard. Wojtyły w parafii 
św. Józefa na Złotych Łanach, 
homilię wygłoszoną w Biel-
sku-Białej podczas pielgrzym-
ki w 1995 r., a także relacje z 
pielgrzymki Benedykta XVI do 
Oświęcimia i Wadowic.

Wystawa będzie czynna do 
30 października.

STEFAN GONCIARCZYK

go Polskiego Związ- townik pocz-
towy oraz spe-
cjalne nalepki 
na listy pole-
cone „R”. 

również ob-
szerny kata-
log wysta-
wy, zawiera-

jący artykuły o 

Za modlitwę, kwiaty i udział w ostatnim pożegnaniu

ŚP. KS. KANONIKA 
KAZIMIERZA WALI

długoletniego proboszcza parafii św. Marii Magdaleny 
w Mazańcowicach

księdzu biskupowi ordynariuszowi Tadeuszowi Rakoczemu, 
księdzu biskupowi Januszowi Zimniakowi, księdzu arcybiskupowi 
Damianowi Zimoniowi za przesłane kondolencje, kaznodziejom 
i księżom koncelebrującym, siostrom zakonnym – szczególnie 

Siostrom Boromeuszkom z Cieszyna oraz sprawującym 
w ostatnim okresie życia opiekę duchową Ojcom Franciszkanom 

z Cieszyna, delegacjom parafian z Wisły Małej i Bystrej 
Krakowskiej, pocztom sztandarowym i wszystkim parafianom

serdeczne „Bóg zapłać” składają 
ks. kan. Paweł Grządziel, proboszcz w Mazańcowicach,

i siostra z rodziną

 P O D Z I Ę K O W A N I E 
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ul. Św. Jana Chrzciciela 14; 43-346 Bielsko-Biała 
tel.: 033 821 20 00 
nr konta bankowego: 
35 1020 1390 0000 6002 0168 0446 
www.radio.diecezja.bielsko.pl

„Gość Niedzielny” w „Aniele Beskidów” 
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

WIĘCEJ TRANSMISJI. W programie Radia Anioł Beskidów systema-
tycznie wzrasta liczba transmisji nabożeństw i uroczystości 
religijnych, odbywających się w parafiach naszej diecezji. W 
tym roku co miesiąc transmitowaliśmy czuwania modlitewne 
u MB Bolesnej w Hałcnowie. Ostatnio radio przeprowadzi-
ło także transmisję z Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów 
oraz obchodów rocznicy kanonizacji św. Maksymiliana. 
Radio transmitować będzie także wilamowickie uroczysto-
ści ku czci św. arcybiskupa Józefa Bilczewskiego. Transmisje 
radiowe odbywają się drogą telefoniczną. Nie gwarantuje to 
najwyższej jakości przekazu dźwięku, ale na obecnym etapie 
rozwoju rozgłośni jest w miarę skutecznym i tanim sposo-
bem łączenia słuchaczy z wybranym miejscem modlitwy.

NA ANIELSKIEJ FALI

Akademicka modlitwa w katedrze

Dobrze rozpocząć
Inauguracja nowego roku 
akademickiego połączona z 
modlitwą w intencji całego 
środowiska akademickiego 
naszej diecezji odbędzie 
się w bielskiej katedrze pw. 
św. Mikołaja w niedzielę 22 
października o godz. 20.00.

– Mszy świętej sprawowa-
nej w intencji owocnej pracy w  
rozpoczynającym się roku aka-
demickim przewodniczyć bę-
dzie biskup Tadeusz Rakoczy, a 
do wspólnej modlitwy serdecz-
nie zapraszam całą akademi-
cką wspólnotę: studentów, wy-
kładowców i wszystkich pra-
cowników uczelni naszej die-
cezji – zaprasza ks. Wiesław 
Greń, diecezjalny duszpasterz 
akademicki.

Podczas tej Eucharystii o 
dobry rok swej formacji bę-
dą się modlić także członko-
wie wspólnoty skupionej wo-
kół bielskiego ośrodka Dusz-
pasterstwa Akademickiego. 
Przygotowaniem do całorocz-
nej pracy był zorganizowany w 
pierwszej połowie październi-
ka dwudniowy wyjazd na dzień 
skupienia. W ciągu całego roku 
oprócz rekolekcji i dni skupie-

nia oraz systematycznych spot-
kań formacyjnych w bielskim 
ośrodku DA przy ul. Schodowej 
3 (we wtorki o 19.00) studenci 
wraz ze swym duszpasterzem 
planują cały szereg przedsię-
wzięć, m.in. wyjazdy na piel-
grzymki, akcje charytatywne. 
– Do włączenia się zapraszamy 
wszystkich studentów, zwłasz-
cza tych, którzy weszli w aka-
demicką społeczność w tym 
roku i właśnie rozpoczęli stu-
dia. Serdecznie zachęcamy też 
do udziału w naszych niedziel-
nych akademickich Mszach 
świętych – zawsze o 20.00 w 
katedrze św. Mikołaja – doda-
je ks. Greń. MB

 W Starym Bielsku

Organy jak nowe
W szeregu prowadzonych od 
wielu lat prac konserwatorskich 
w najstarszej bielskiej świątyni 
– kościele pw. św. Stanisława w 
Starym Bielsku – znalazł się w 
ostatnim czasie remont organów. 

– Poprzednie takie prace pro-
wadzono już dość dawno, a po 
licznych remontach budowla-
nych, w tym wymianie okien 
i posadzki, trzeba było 
szybko zatroszczyć się 
o instrument. To było 
konieczne, dlatego zde-
cydowaliśmy się  na ten 
remont mimo trwają-
cej już konserwacji za-
bytkowego ogrodzenia 
wokół kościoła i cmen-
tarza, a także zabytko-
wych ławek – mówi ks. 
kan. Antoni Kulawik, 
dziekan i proboszcz sta-
robielski.

Pneumatyczne organy mają 
około 100 lat. Po rozbudowie 
posiadają 12 głosów. Pieczę nad 
nimi od lat sprawuje organo-
mistrz Krzysztof Jakubowski z 
podżywieckiego Wieprza i to on 
przeprowadził latem tego roku 
niezbędne remonty piszczałek i 
aparatury. 

– Niezbędny był kapitalny re-
mont. Wszystko trzeba było ro-
zebrać, naprawić mechanizm, 
wiatrownice. Prace trwały po-
nad sześć tygodni – wspomina 
Krzysztof Jakubowski. O unowo-
cześnienie elektronicznego wy-
posażenia zadbał Sławomir Sy-
jota z Kóz. Potem przyszedł czas 
na strojenie organów. 

– To instrument o pięknym, 
romantycznym brzmieniu, choć 
można na nim wykonywać rów-
nież muzykę barokową – pod-
kreśla Krzysztof Jakubowski.

Gruntownie odno-
wiony instrument po-
święcił ks. kan. Kula-
wik, a chwilę tę poprze-
dził koncert organowy 
w wykonaniu Ewy Bąk. 
Muzyce towarzyszył 
koncert poetycki, przy-
gotowany przez grupę 
młodych recytatorów 
pod kierunkiem Józefa 
Argasińskiego.

– Odnowione orga-
ny zagrały pięknie. Odczuwa się 
satysfakcję z pięknego brzmie-
nia, które pokazała podczas kon-
certu pani Ewa Bąk – przyznawa-
li parafianie i goście, opuszcza-
jący świątynię z nadzieją, że i w 
przyszłości nie zabraknie okazji 
do takich muzycznych uczt. 

– Chcemy włączyć kościół 
starobielski w bielskie cykliczne 
imprezy muzyczne, do których 
można będzie zaangażować od-
nowiony instrument – potwier-
dza ks. kan. Kulawik. – Może uda 
się też organizować koncerty z 
udziałem parafian-artystów. 

– Gotowe organy oczywiście 
nie oznaczają końca wszystkich 
prac – dodaje. – Obecnie trwa 
konserwacja zabytkowego mu-
ru. Przewidywane jest jeszcze:  
odwodnienie północnej części 
kościoła i wykonanie elewacji.

 AŚS

Odnowiony 
instrument 
poświęcił 
ks. kan. Antoni 
Kulawik
Poniżej: 
z 
konserwatorami 
organów 
i Ewą Bąk 
– po uroczystym 
koncercie
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W sobotę 30 września bielska 
grupa Katolickiej Odnowy  
w Duchu Świętym „Nowy Lud” 
świętowała swój jubileusz 25-lecia 
istnienia i dziękowała Panu Bogu 
za wszystkie otrzymane łaski 
i dary oraz prosiła o dalsze. 
Modlitwie przewodniczył biskup 
Tadeusz Rakoczy.

Wspólnota powstała 26 grud-
nia 1981 r., jako pierwsza z grup 
Odnowy w Duchu Świętym w 
Bielsku-Białej. Od początku gru-
pa była bardzo liczna – około 60–
100 osób. I tak jest do dzisiaj. Od 
niej swój początek wzięły kolejne 
bielskie wspólnoty Odnowy. 

Spotkania odbywały się naj-
pierw w parafii Opatrzności Bo-
żej, potem przy budowanym ko-
ło dworca kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, a od 20 lat – 
w parafii Trójcy Przenajświętszej. 
Po co przychodzą? Odpowiadają 
krótko: żeby się spotkać z Panem 
Bogiem, żeby się modlić…

Przez modlitwę

Spotkania modlitewne odby-
wają się w każdy wtorek o 19.00 

w salkach przy koście-
le. – Jest to dla nas czas 
szczególny, kiedy staje-
my przed Bogiem, by 
poddać się działaniu Du-
cha Świętego i zostać 
przez Niego napełnio-
nym w modlitwie uwiel-
bienia  i dziękczynienia, 
prosząc o wstawiennictwo Maryi 
w jedności z Kościołem. W ten 
sposób odwracamy uwagę od 
siebie, aby zakorzenić się w Bo-
gu. W modlitwie otrzymujemy 
zdolność przyjmowania wciąż na 
nowo Ducha Świętego w rado-
ści i jedności z ludźmi – pod-
kreślają. 

Z tej modlitwy rodziły się – 
w odpowiedzi na potrzeby – ko-
lejne inicjatywy. Tak rozpoczęła 
się 20 lat temu posługa diako-
nii modlitwy wstawienniczej dla 
wszystkich, którzy takiej modli-
twy potrzebują. Modlitwa ta od-
bywa się w salce przy kościele w 
każdy wtorek od 18.00 do 19.00 – 
oprócz pierwszych wtorków mie-
siąca. W środy o 17.00 spotyka się 
grupa, która modli się za dzieci i 
młodzież. 

Niedawno powstała też diako-
nia miłosierdzia, podejmująca się 
odwiedzania osób chorych, po-
zostających w domu – i tam od-
bywa się wspólne wołanie do Pa-
na Boga. W zgłaszanych potrze-
bach modli się diakonia nieustan-
nej modlitwy.

W każdy pierw-
szy wtorek miesią-
ca o 19.00 w koście-
le Trójcy Przenajświęt-
szej sprawowana jest 
Msza św. z modlitwą o 
uzdrowienie. Na tych 
Mszach gromadzi się 
zwykle kilkaset osób.

Trzeba szukać

W czasie  spotkań pogłębia-
ją też wiedzę teologiczną: słu-
chają katechez, rozważają tek-
sty Pisma Świętego. W spo-
tkaniach uczestniczą też ka-
płani: koordynator diecezjalny 
ks. Roman Berke, a także pro-
boszcz  ks. kan. Józef Olesz-
ko. Co roku odbywa się semi-
narium Odnowy w Duchu Świę-
tym. Członkowie grupy uczest-
niczą też w rekolekcjach i w 
ogólnopolskich czuwaniach w 
Częstochowie.

– To wszystko pomaga 
otworzyć się przed Panem Bo-
giem, odczuć, że jest tak blisko 
nas i poczuć to najważniejsze: 
dotknięcie Bożej miłości. Za-
nurzenie w sercu Pana Boga to 
wielka łaska. Miewamy proble-
my, jak wszyscy, ale dzięki tej 
łasce uczymy się na nie inaczej 
patrzeć, widzieć je z Bożej per-
spektywy – mówi Wiesław Bil-
czewski, lider grupy. 

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Wspólnota „Nowy Lud” przy parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Wołanie do Pana Boga

bielsko@goscniedzielny.pl
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W MOJEJ OPINII:

KS. KAN. JÓZEF OLESZKO, PRO-
BOSZCZ PARAFII TRÓJCY PRZE-
NAJŚWIĘTSZEJ:
– Każdy musi od-
kryć swój język 
wiary. Ja się cie-
szę, że jest w na-
szej parafii też 
taka grupa. Czu-
ją się w niej dobrze zarówno 
ludzie młodzi, jak i starsi. Od-
najdują dzięki tej wspólnocie 
wartości, które ich umacnia-
ją. Są to ludzie otwarci i za-
angażowani – systematycz-
nie pogłębiają formację, czy-
tają i analizują aktualne do-
kumenty kościelne, a jedno-
cześnie dbają, by nasza świą-
tynia była zawsze pięknie 
udekorowana kwiatami, po-
magają przygotować spotka-
nia dla seniorów. Modlitwa 
charyzmatyczna połączona 
ze świadectwem, dzieleniem 
się doświadczeniem wiary, 
modlitwa wstawiennicza jest 
potrzebna nie tylko im sa-
mym: tak wielu potrzebuje 
tej modlitwy.

WIESŁAW BILCZEWSKI, LIDER 
GRUPY „NOWY LUD”
– Przede wszyst-
kim trzeba sta-
nąć przed Panem 
Bogiem w poko-
rze i ze świado-
mością, że Pan 
Bóg zawsze nas kocha i cze-
ka na nasze: tak. Trzeba Go 
wciąż zapraszać do naszego 
życia i chcieć się dzielić Nim 
z  innymi, którzy są wokół 
nas. Wspólna modlitwa łączy 
nas z ludźmi, ale dzieje się 
tak dzięki temu, że podsta-
wą jest spotkanie z Bogiem. 
To Bóg pozwala radzić so-
bie ze wszystkimi życiowymi 
problemami, które nas prze-
cież wcale nie omijają. Dziś 
nie wyobrażam sobie dnia 
bez spotkania z Bogiem, bez 
Mszy świętej...

Jubileuszowe 
dziękczynienie 
„Nowy Lud” 
składał pod 
przewodnictwem 
biskupa 
Tadeusza 
Rakoczego

Centralny punkt jubileuszu 
– Eucharystia


