
O zachwycie pasterzy, porzucających 
wszystko w pośpiechu, by stanąć 

przed Bogiem, już od wielu lat w pięk-
nym i z rozmachem prezentowanym 
barwnym widowisku opowiadają akto-
rzy cieszyńskiego Zespołu Teatralnego 
Parafii św. Elżbiety. Do tego pasterskie-
go pokłonu zapraszają innych. Do dzisiaj 
przedstawienie „ Jasełek tradycyjnych” 
w reżyserii s. Jadwigi Wyrozumskiej 
pokazali 111 razy, a zobaczyło je blisko 
70 tysięcy osób! Również w tym roku 
zapraszają do teatru w Cieszynie do 
wspólnego kolędowania – od 12 do 18 
stycznia (telefoniczna rezerwacja bile-
tów pod numerem: 0-601 452 716). Jak 

dodaje s. Jadwiga, cho-
dzi nie tylko o teatr, ale 
o wciąż na nowo prze-
żywaną radość z Bożego 
Narodzenia. 

By radość 
betlejemskiej 
nocy trwała...
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ZA DWA TYGODNIE
  ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA: sio-

stry służebniczki NMP z 
Andrychowa

  JASEŁKOWE SPOTKANIA UCZ-
NIÓW – przed przeglądem w 
Łodygowicach

ZABŁYSŁO ŚWIATŁO W MAŁYM BETLEJEM

Radosny czas adwentowe-
go oczekiwania kończy 

ta noc: niezwykła i wyjątko-
wa. Tej nocy rodzi się Syn 
Boży. I chociaż wiele uwagi 
przykładamy do tego, by 
właściwie przygotować wi-
gilijną wieczerzę i zgodnie z 
tradycją przeżyć całą Wigilię, 
to najważniejsza chwila przy-
chodzi dopiero w środku no-
cy – gdy razem spotykamy 
się przy Bożym Dzieciątku w 
kościele, na Pasterce. Msza 
Święta pasterska, wędrówka 
przez mroźną noc i rados-
ne kolędowanie – bez tego 
nie może być prawdziwie 
przeżytych świąt Bożego 
Narodzenia. O Pasterce pi-
szemy na str. IV–V. 

Ogień z Groty Narodzenia na Podbeskidziu

Akcja Światła Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju z Betlejem już 
po raz 16. dotarło na Podbeskidzie dzięki 
akcji skautów i harcerzy. Jego płomyk 
rozgorzał w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej 
tydzień przed Wigilią.

Podbeskidzcy druhowie przejęli płonącą lampką 
oliwną od swoich kolegów ze Słowacji. Ci natomiast 
odebrali światło pokoju od skautów z Austrii, którzy 
przywożą do Europy światło z betlejemskiej groty 
Narodzenia Pańskiego. Tę sztafetę zorganizowali po 
raz pierwszy dokładnie 20 lat temu. Polska młodzież 
przyłączyła się do niej na początku lat 90.

Odebrane w niedzielę 17 grudnia na granicy pol-
sko-słowackiej światełko po południu dotarło do 
Bielska-Białej. Harcerze wzięli udział w odprawio-
nej w katedrze Mszy św. Przygoto-
wali liturgię Słowa: czytania, śpiewy 
oraz wezwania modlitwy wiernych. 
Zaś podczas procesji z darami zło-
żyli na ołtarzu kościoła katedralnego 
latarenkę z lampką oliwną, podtrzy-
mującą światło z Betlejem. Stąd jego 
płomyk trafił do innych kościołów oraz szkół i insty-
tucji, a przez nie – do rodzin Bielska-Białej i sąsied-
nich miejscowości.

Harcerze biorący udział w tegorocznej akcji 
Światła Pokoju mają nadzieję, że będzie im ono 
wskazywać właściwą drogę działania. W nadcho-
dzącym roku przypada 100-lecie skautingu. Dlate-

go akcji towarzyszy hasło: „Jedno światło – jedno 
przyrzeczenie”. Najważniejszym punktem obcho-
dów rocznicy będzie odnowienie przyrzeczeń, któ-
re dokonają wszyscy skauci i harcerze na całym świe-
cie o tej samej porze: 1 sierpnia w godzinie wscho-
du słońca.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Światło 
z Betlejem 
przynoszą 

harcerze
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W rocznicę stanu wojennego

BIELSKO-BIAŁA. 13 grudnia 
– w 25. rocznicę wprowadze-
nia stanu wojennego, biskup 
Tadeusz Rakoczy przewodni-
czył w kościele pw. Opatrzności 
Bożej Mszy św., sprawowanej w 
intencji Ojczyzny i wszystkich 
osób represjonowanych w la-
tach stanu wojennego. W mod-
litewnym spotkaniu uczestniczył 
biskup Kościoła Ewangelicko- 
-Reformowanego w RP, ks. 
Zdzisław Tranda z Warszawy, 
który przed laty przyjeżdżał do 
Bielska-Białej z pomocą mate-
rialną dla uwięzionych. 
– Spotykamy się w świątyni, by 
dziękować Bogu, ale też dzię-
kować wszystkim duchownym, 
którzy byli z nami w tamtym 
złym czasie. W obozach dla 
internowanych, w więzieniach 

było to dla nas bardzo waż-
ne – powiedział Marcin Tyrna, 
przewodniczący podbeskidz-
kiej „Solidarności”.
Po zakończeniu Mszy św. na 
ścianie kościoła odsłonięta 
została tablica, upamiętniają-
ca mieszkańców Podbeskidzia 
więzionych, zwalnianych z pra-
cy i szykanowanych w czasie 
stanu wojennego. 
W trakcie tej rocznicowej uro-
czystości związkowcy uhono-
rowali okolicznościowymi dy-
plomami grupę osób, które w 
czasie stanu wojennego niosły 
pomoc więźniom politycznym 
i ich rodzinom, m.in. członkom 
Biskupiego Komitetu Pomocy 
Uwięzionym i Internowanym, 
działającemu przy kościele 
Opatrzności Bożej.

Bialska tablica upamiętniająca bohaterów czasu stanu wojennego
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Jubileusz patronki
STRUMIEŃ. Z okazji 1700. 
rocznicy męczeńskiej śmier-
ci św. Barbary w Strumieniu 
przygotowano uroczyste ob-
chody. Ukazała się też intere-
sująca publikacja autorstwa ks. 
prał. Oskara Kuśki, poświęco-
na patronce parafii. W książce 
można znaleźć nie tylko wia-
domości o życiu i męczeństwie 
patronki dobrej śmierci oraz 
jej opiece nad Strumieniem, 
ale także teksty modlitw, go-
dzinek i pieśni ku jej czci. 
Wydawnictwo przypomina 
także o pamiątkach barbórko-
wych: relikwiarzu św. Barbary, 
barokowej monstrancji z jej fi-
gurką a, także jej wizerunkach 
na ołtarzach, obrazach, witra-

żach, sztandarach i szatach li-
turgicznych.

Uroczystościom w Strumieniu 
przewodniczył ks. prał. Stanisław 
Dadak, kanclerz kurii diecezjalnej
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W obronie miejsc pracy
SKOCZÓW. Związkowcy z 
„Solidarności” skoczowskich spó-
łek „Garbarnia Skotan” i „Kuźnia 
Polska” protestowali 14 grud-
nia na ulicach miasta, protestu-
jąc przeciwko trwającym wciąż 
redukcjom załogi i łamaniu praw 
pracowniczych. W manifestacji 
uczestniczyło blisko 300 osób. 
Związkowcy sprzeciwiają się mię-
dzy innymi zapowiedziom likwi-
dacji oddziału „Kuźni Polska” w 
Ustroniu. Protestują też prze-
ciwko działaniom władz spółki 
„Garbarnia Skotan”, które zagraża-
ją dalszemu istnieniu tego zakła-
du. „Walczymy w obronie miejsc 
pracy, bo jest ich w Skoczowie co-
raz mniej. Domagamy się też go-

dziwej płacy za naszą ciężką pra-
cę” – mówił podczas manifesta-
cji Czesław Chrapek, przewod-
niczący skoczowskiego oddziału 
„Solidarności”.
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„Chcemy pracy” – skandowali 
związkowcy na ulicach Skoczowa

Zbytków buduje kościół
ZBYTKÓW. Mieszkańcy Zby-
tkowa, należącego do parafii św. 
Barbary w Strumieniu, rozpoczę-
li budowę nowej świątyni, któ-
ra będzie kościołem filialnym pa-
rafii strumieńskiej. Podczas nie-
dawnej uroczystości poświęco-
no plac i postawiono na nim 
krzyż. Parcelę ofiarowały rodzi-
ny Kuś i Kuboszek – składając pa-
miątkowy dokument w darach 
ofiarnych podczas Eucharystii. 

Oprócz nich na ołtarzu złożono 
pozwolenie na budowę kościo-
ła, kamień węgielny, poświęcony 
przez papieża Benedykta XVI w 
Krakowie 28 maja 2006 r., oraz 
kropielnicę i kamienie z miejsc 
świętych, szkaplerze i różaniec. 
Uroczystości przewodniczył ks. 
Tadeusz Borutka w asyście kapła-
nów dekanatu strumieńskiego i 
księży rodaków, a także władz sa-
morządowych.

Msza św. na placu, gdzie powstanie zbytkowska świątynia
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ŻYWIEC. Towarzystwo Miłośni- 
ków Ziemi Żywieckiej wraz z 
Klubem Środowiskowym Miej-
skiego Centrum Kultury w Żywcu 
przy ul. Jana 10 zaprasza do zwie-
dzenia wystawy „Mikołaj wśród 
dzieci”. Prace wykonały dzieci 
z klubowej grupy integracyjnej. 
Obok scen spotkania dzieci ze 
św. Mikołajem – malowanych na 
szkle, folii czy papierze, na wy-
stawie znalazło się też wszystko, 
co dziecięca wyobraźnia wiąże z 
czasem świąt Bożego Narodzenia. 
Są ozdoby choinkowe, stroiki na 
świąteczny stół i cała gromada 
aniołków.  – To wszystko potwier-
dza, jak ważne dla naszych pod-

opiecznych są te święta – przy-
znaje Władysława Klinowska, pod 
której okiem powstały prezento-
wane dzieła. Wystawę można bę-
dzie oglądać do 31 stycznia 2007 
r. Na otwarciu wystawy nie mo-
gło zabraknąć św. Mikołaja, któ-
ry nie tylko przybył z podarkami 
dla dzieci, ale także włączył się 
w artystyczne prezentacje przed-
szkolaków i przedstawicieli gru-
py integracyjnej. O przygotowa-
nie prezentów i organizację spot-
kania zatroszczyli się wolonta-
riusze Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Ziemi 
Żywieckiej kierowanego przez 
Władysławę Dekę.

Świąteczna wystawa
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NA ANIELSKIEJ FALI 90,2 FM 

 NAUCZYCIELSKI OPŁATEK
Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wy-
chowawców ks. dr Piotr Greger serdecz-
nie zaprasza wszystkich nauczycieli, wy-
chowawców i pracowników oświaty na 
spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 
w środę 27 grudnia 2006 roku o 18.00 
w kościele pw. św. Pawła Apostoła w 
Bielsku-Białej, ul. Świętego Pawła 2 (osied-
le Polskich Skrzydeł). W programie Msza 
św. z homilią oraz kolędowe spotkanie 
przy stole.
 NA HROBACZEJ I MATYSCE
Już od 15 lat turyści i pielgrzymi wspólnie 
modlą się i witają Nowy Rok na Hrobaczej 
Łące. Również w tym roku tradycyjnie w 
sylwestrowy wieczór o 23.00 rozpocznie 
się Msza św. sprawowana w sali dawne-
go schroniska, połączona z poświęceniem 
opłatków i życzeniami. O północy – już 
pod krzyżem jubileuszowym – przy bla-
sku sztucznych ogni odbędzie się powita-
nie Nowego Roku.
Pod krzyżem jubileuszowym na Matysce w 
Radziechowach o 22.45 rozpocznie Msza 
św., po której radziechowianie i goście 
wspólnie powitają 2007 rok.
 NOWY ROK NA GRONIU
Tradycyjnie już Grupa Modlitewna z Gronia 
Jana Pawła II zaprasza na noworoczną 
modlitwę – w uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki. W poniedziałek 1 stycznia o 
12.00 w kaplicy na Groniu ks. Grzegorz 
Gruszecki sprawować będzie Mszę św. o 
rychłe wyniesienie na ołtarze sługi Bożego 
Jana Pawła II, a po Mszy przewidziany jest 
czas na spotkanie, kolędy i życzenia opłat-
kowe.
 OPŁATEK PRAWNIKÓW
W piątek 5 stycznia o godz. 17.00 w gma-
chu kurii diecezjalnej (Bielsko-Biała – ul. 
Żeromskiego 5) rozpocznie się spotkanie 
opłatkowe, na które wszystkich prawni-
ków zaprasza Diecezjalne Duszpasterstwo 
Prawników. W programie: Msza św., spot-
kanie z bp. Tadeuszem Rakoczym oraz 
wspólne kolędowanie przy stole.

ZapraszamyModlitwa rodzin we wspólnocie

„Familiaris Consortio” 
pod Szyndzielnią

– Czy to przypadek, że pierwszy cud Jezusa, 
wg Ewangelii św. Jana, zaistniał na weselu  
w Kanie Galilejskiej? Wierzymy, że Pan chciał 
zapoczątkować objawienie swej chwały  
w rodzinie – mówią uczestnicy Spotkania 
Modlitewnego Rodzin „Familiaris Consortio”  
w Bielsku-Białej.

Wspólnotę „Betlejem”, która spotyka się 
w pallotyńskiej parafii św. Andrzeja Boboli, 
tworzą rodziny, których pragnieniem jest sta-
łe pogłębianie życia w jedności z Panem. Wie-
lu członków tej wspólnoty zdecydowało się 
także na uczestnictwo w Projekcie Formacji 
dla Nowej Ewangelizacji „Sequere me – Pójdź 
za mną”. 

– W trakcie „Seminarium odrodzenia w 
Duchu Świętym »Sequere Me – Pójdź za 
Mną«”, które odbywało się w październiku i 
listopadzie, pod przewodnictwem ks. Piotra 
Marka SAC, narodziło się pragnienie, by prze-
dłużyć zaistniałe doświadczenie łaski. Uczest-
nicy uznali, że dobrym środkiem mogłoby być 
comiesięcznie spotkanie modlitewne rodzin – 
mówi Benon Wylegała, mąż Elżbiety, tato Ha-
ni, Pawła i Jędrka. – Widzimy, jak bardzo zło 
uderza w rodziny, jak bardzo rodzina potrze-
buje pomocy. 

Przyjęli, że spotkania takie będą się odby-
wać w czwarty wtorek miesiąca o 19.00. W li-
stopadzie spotkali się w kościele św. Andrzeja 
Boboli po raz pierwszy. Towarzyszył im krzyż, 
który miał w objęciach Jan Paweł II w Wielki 
Piątek 2005 r., a który obecnie znajduje się w 
sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach.

Krzyż pochodzi od rodziny Stanisława i Ja-
niny Trafalskich ze wsi Stefkowa w gminie Ol-
szanica k. Ustrzyk Dolnych. Stanisław wyrzeź-
bił ten krzyż w poszukiwaniu znaku nadziei, 
gdy jego żona doznała złamania kręgosłupa 
i uległa paraliżowi. Krzyż nad łóżkiem, modli-
twa pani Janiny i przeżycia całej rodziny stopi-
ły się w jedno. W roku 2000 pielgrzymka z Ol-
szanicy wręczyła Ojcu Świętemu ten krzyż. I 
on właśnie był w objęciach Jana Pawła II w cza-
sie ostatniej Drogi Krzyżowej. Pod takim zna-
kiem kryje się idea „Spotkania modlitewnego 
rodzin »Familiaris consortio«”.

Krzyż został procesyjnie wniesiony do ko-
ścioła przez trzypokoleniową rodzinę: dziad-
ków – Ireneusza i Stanisławę Buzalskich, ich 
córkę i zięcia – Elżbietę i Benona Wylegałów 
oraz dzieci Elżbiety i Benona – Hanię, Paw-
ła i Jędrka.

Ks. Piotr wytłumaczył ideę spotkań i za-
proponował ich nazwę w nawiązaniu do tytu-
łu adhortacji Jana Pawła II. Ich idea kształtuje 
się według treści tejże adhortacji.

W interpretacji nazwy spotkania ks. Piotr 
zaakcentował też, że ich celem jest przyjmo-
wanie łaski Bożej, która umacnia to wszyst-
ko, co w rodzinach jest dobre i szczęśliwe; 
która przynosi wyzwolenie i uzdrowienie ze 
wszystkiego, co stanowi zagrożenia i pocią-
ga za sobą różnego rodzaju dezintegrację 
rodziny, aż do rozwodu małżonków włącz-
nie; oraz przyjmowanie łaski Bożej, przyno-
szącej ratunek, gdy w rodzinie wszystko już 
uległo dezintegracji. Nawiązanie do adhor-
tacji pobudza do tego, by znaleźć się w gro-
nie sług „odnowienia oblicza ziemi” w śro-
dowisku rodziny, pod przewodnictwem Ja-
na Pawła II.

Uczestnicy modlitwy słuchali fragmentu o 
objawieniu się Pana Jezusa w Kanie; przedsta-
wiali swoje prośby, przyjęli błogosławieństwo 
papieskim krzyżem i adorowali go.

– Kilka dni przed pierwszym spotkaniem 
nadeszły – via e-mail –  prośby o modlitwę od 
dwóch rodzin: jedna o uratowanie małżeń-
stwa i druga o zdrowie dla ciężko chorej mat-
ki. Wygląda, jakby to był dla nas Boży znak, 
mówiący o potrzebie intensywnej modlitwy 
rodzin – mówił w homilii ks. Piotr.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w koś-
ciele św. Andrzeja Boboli 26 grudnia o godz. 
19.00. Zapraszamy do uczestnictwa całe ro-
dziny lub ich przedstawicieli.

 URSZULA ROGÓLSKA

Radosnych świąt Bo-
żego Narodzenia wszy- 
stkim Słuchaczom, Do- 
brodziejom, Współpra- 
cownikom i Wolontariu- 
szom Beskidzkiego Radia 
Katolickiego Anioł Beski-
dów składa redakcja. 
Niech pokój Chrystusa 
króluje w waszych 
sercach i w wa-
szych rodzinach!

d

Ks. Piotr Marek SAC błogosławił rodziny 
papieskim krzyżem
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O tej naszej radości i 
nadziei mówimy na 
różne sposoby: tak, 
jak nas tego nauczy-

li przodkowie – podczas wspól-
nej modlitwy, w kolędach śpie-
wanych na Pasterce i przez kolej-
ne dni, albo też szukając własne-
go wyrazu dla tego, co dzieje się 
w duszy. Ważne, byśmy próbowa-
li naśladować tamtych pasterzy i 
być jak najbliżej tego cudu, który 
dokonał się w ubogiej szopie, by-
śmy umieli inaczej przeżywać ten 
szczególny, święty czas. 

– Pasterka jest chyba najpięk-
niejszym i najbardziej związanym 
z tradycją momentem całego wi-
gilijnego przeżywania. Należę do 

tego pokolenia, w którego świa-
domości być na Pasterce to mus i 
nie wolno inaczej przeżyć tej no-
cy Bożego Narodzenia, jak tylko 
na modlitwie i przy radosnej kolę-
dzie. To zawdzięczamy rodzicom, 
którzy bardzo pilnie przestrze-
gali porządku całego te-
go wyjątkowego dnia – 
wspomina Zbigniew Wa-
łach z Istebnej.

Pasterka  
na Dębowcu
Pierwsza odbyła się 

w 1996 r., a sprawo-
wał ją ówczesny dusz-
pasterz akademicki ks. 
dr Czesław Szwed. Do 
akademickiej kaplicy na 
górskiej polanie przy-
szli wówczas studen-
ci i uczniowie bielskich 

szkół. Od tego czasu Pasterka w 
tym miejscu odprawiana jest re-
gularnie. W tym roku odbywać się 
będzie po raz 11 i – jak wynika z 
obserwacji lat ubiegłych – przyby-
wają tu już całymi rodzinami i co-
raz liczniej nie tylko bielszczanie. 

– Przychodzą tu ludzie w 
różnym wieku, by wspól-
nie kolędować, połamać 
się opłatkiem i złożyć so-
bie świąteczne życzenia. 
Ta niesamowita atmosfe-
ra kolęd, ciepła pochod-
ni i świec, a także cie-
pła ludzkich serc udzie-
la się wszystkim wokoło 
– tłumaczy Iwona Olma 
z bielskiego duszpaster-
stwa akademickiego.

– Myślę, że jest w 
tym pragnienie, by naśla-
dować betlejemskich pa-
sterzy i iść w góry, aby 

pokłonić się Bożej Dziecinie. Na 
pewno przyciąga też piękna sce-
neria okolicy – przyznaje ks. Wie-
sław Greń, duszpasterz akademic-
ki. Wielu wiernych wychodzi na 
Dębowiec z lampionami, świeca-
mi i pochodniami. O godz. 24.00 
rozpoczyna się Msza święta zwa-
na inaczej Pasterką. 

Podczas modlitwy wspól-
ne kolędowanie prowadzi scho-
la duszpasterstwa akademickie-
go pod kierownictwem Dariusza 
Kucharskiego. Wielu uczestników 
Pasterki zostaje po Eucharystii, 
śpiewa kolędy. 

Jak wspominają uczestnicy po-
przednich, akademickie Pasterki, 
bez względu na pogodę, zawsze 
były niezapomnianymi spotkania-
mi z nowo narodzonym Bogiem. 
– Również w tym roku Pasterka 
w kaplicy na Dębowcu rozpocz-
nie się o północy, a do wspólne-

Czas bożonarodzeniowej 
radości rozpoczyna  
ta najbardziej 

niezwykła w całym 
roku noc: rozświetlona 

światłem gwiazdy  
i blaskiem nadziei  
– bo narodził się 

Zbawiciel. Chcemy być 
jak tamci betlejemscy 

pasterze: z radością 
i nadzieją zostawić 

codzienność i pokłonić się 
Panu...

Oddać pokłon Bożej Dziecinie w tę noc, niepodobną do żadnej – w Istebnej, na Dębowcu, w każdym parafialnym kościele…

Jak pasterze

Po lewej na dole:
Akademicka 
Pasterka  
w kaplicy 
na Dębowcu 
gromadzi coraz 
liczniejszych 
bielszczan
Po prawej na dole:  
Podczas 
tegorocznej 
Pasterki 
w Istebnej 
przewodzić 
będzie kapela 
góralska 
„Wałasi”

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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go kolędowania serdecz-
nie zapraszamy wszyst-
kich, którzy chcieliby do 
nas dołączyć. Warto się 
wybrać, wyruszyć w gó-
rę i swój trud ofiarować w darze 
małemu Jezusowi – serdecznie za-
prasza ks. Greń.

W Istebnej  
– z „Wałachami”
Na góralskich obrazach czę-

stym motywem jest widok ubra-
nych w kożuchy i chusty postaci, 
przez śnieżne zaspy wędrujących 
nocą do rozświetlonego kościo-
ła – na Pasterkę. Choć dziś zmie-
nił się już strój, w Istebnej trady-
cja pozostała. Wspólnemu kolę-
dowaniu w istebniańskim koście-
le przewodzą „Wałasi” – czyli Zbi-
gniew Wałach, Jan Kaczmarzyk i  
Robert Waszut.

Śpiewali już na Pasterkach w 
różnych kościołach, najczęściej w 
beskidzkiej okolicy: na Kubalon-
ce, Stecówce, w Koniakowie. – 
Od kilku lat w czasie Pasterki śpie-
wamy w naszym kościele parafial-
nym w Istebnej. Tu od pokoleń 
modlili się nasi przodkowie i tu 
chcemy dołączać też naszą śpie-
waną modlitwę – mówi Zbigniew 
Wałach.

Założona w 1985 r. kapela gó-
ralska „Wałasi” kultywuje trady-

cje kultury i obyczajów 
Beskidu Śląskiego, sięga 
do autentycznego dzie-
dzictwa przekazywane-
go przez pokolenia. Zdo-

bywali już laury na festiwalach i 
przeglądach zespołów góralskich 
w Polsce i na świecie. Otrzymali 
nagrodę Złotej Maski za muzykę 
do sztuki „O chwalebnym Zmar-
twychwstaniu Pańskim”. Na świa-
towych rekolekcjach górali w Rzy-
mie zagrali swój utwór „Uwiel-
bienie”, który stał się hymnem 
tych rekolekcji. Grają swój pro-
gram kolęd polskich i pastorałek 
góralskich.

– Pasterka to taki szczególny 
punkt świętowania, kiedy chcemy 
jak najpełniej wyrazić naszą ra-
dość z Bożego Narodzenia – prze-
żywaną przecież przez każdego z 
nas co roku na nowo i nieco ina-
czej. My chcemy tę radość wy-
śpiewać jak najpiękniej, przygo-
towujemy się do tego śpiewania, 
zapraszamy wszystkich i ogrom-
nie cieszymy się, że coraz większą 
gromadą – w dawnych strojach, 
ze starymi instrumentami i kolędą 
– stoimy w tę noc wokół żłóbka 
w naszym istebniańskim kościele. 
I że przybywa młodych, a także 
tych, którym nie żal w tę noc spę-
dzić przy Bożej Dziecinie jeszcze 
paru chwil, zaśpiewać razem z na-
mi góralską pastorałkę...

– Wieczerza wigilijna i cały 
poprzedzający ją dzień przeży-
wany jest w inny niż reszta ro-
ku sposób. Ukoronowaniem Wi-
gilii – po wspólnej wieczerzy z 
rodziną, przełamaniu się opłat-
kiem i refleksji podsumowującej 
całoroczne doświadczenia – jest 
Pasterka. Wtedy wszyscy ubie-
rają się w tradycyjne, regional-
ne stroje, wyruszają do kościoła, 
gdzie po raz pierwszy po rocz-
nej przerwie wspólnie z innymi 
śpiewa się kolędę... – tłumaczy 
muzyk – wnuk wielkiego arty-
sty malarza Jana Wałacha. To 
dziadek nauczył go gry na 
skrzypcach.

A rodzicom zawdzię-
cza staranne przestrze-
ganie wigilijnych tra-
dycji. – Nie wolno by-
ło niczego podjadać w 

ciągu dnia, trzeba było się od-
powiednio wcześnie i starannie 
umyć i ubrać do wieczerzy, a jeść 
trzeba było powoli, bo przy sto-
le wigilijnym siedziało się dwie, 
trzy godziny. Nie wolno było się 
z nikim pokłócić... Dziadek starał 
się tego dnia wykonać każdą co-
dzienną pracę: nosił wodę, rąbał 
drwa – żeby przez cały rok mógł 
to robić. Ja też o tym pamiętam... 
– mówi. 

I zaznacza, że dopiero czło-
wiek pewny swojej tradycji, mo-
że spokojnie tworzyć nowe rze-
czy. Od dwóch lat „Wałasi” współ-
pracują z muzykami klasycznymi  
Krzysztofem i Stanisławem Laso-
niami. Rok 2007 powitają z no-
wą płytą „Wołanie” – zawierają-
cą nowe utwory, które powstały 
zgodnie z tradycją, ale są ich au-
torskim dziełem. 

Na niebie Anioł

Na niebie Anioł w szacie / Z błęki-
tu zakreślił skrzydłem / Zachwyt nad 
światem / Szopa jak pałac iskrą się 
mieni / Bóg z wyżyn schodzi

Cud dziś w Betlejem / Tam Boże 
Dziecię / W szopie na sianie / Samo 
Miłością – Miłość rozdaje / Śpiesz się 
wyśpiewać / Boskiej Dziecinie / Całą 
swą radość / I w żłóbek ją złóż

Słowa te napisała Urszula Ste-
fania Korzonek – poetka z Pogó-
rza. To jeden z wielu wierszy, ja-
kie poświęciła Bożemu Narodze-
niu. Sama jest jedną z liczne-
go grona naszych twórców, któ-
rzy swoje świąteczne wzrusze-
nie i radość postanowili wyrazić 

w poezji.
– To przecież temat tak 

ważny! Wiążą się nim tak głę-
bokie przeżycia i pragnienie, 

by podzielić się z całym 
światem tym wszystkim, 

co niesie ze sobą ta noc 
– podkreśla poetka.
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Oddać pokłon Bożej Dziecinie w tę noc, niepodobną do żadnej – w Istebnej, na Dębowcu, w każdym parafialnym kościele…

Jak pasterze
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W świętą noc 
wokół kaplicy  
na Dębowcu

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

Drodzy Czytelnicy! 
Niech ta święta  

noc Bożego Narodzenia  
będzie czasem, kiedy otworzy się  

każde ludzkie serce, by przyjąć Miłość,  
która przyszłana świat. I niech ten niepojęty cud trwa  

i przemienia serca – dając Wam i Waszym Bliskim radość,  
pokój i nadzieję.  

REDAKCJA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO 
„GOŚCIA NIEDZIELNEGO”
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50 lat kapłaństwa ks. prał. Emila Dyrdy

Świadek Ewangelii
Opiece Maryi – Matki kapłanów 
– zawierzał minionych 50 lat 
i całą przyszłą kapłańską posługę 
jubilat ks. prał. Emil Dyrda 
wraz z uczestnikami dziękczynnej 
Eucharystii, sprawowanej 
w świątyni pw. śś. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach.

Jubileuszowa uroczystość 
50-lecia kapłaństwa i 73. roczni-
cy urodzin ks. prał. Emila Dyrdy 
zgromadziła nie tylko wiernych 
parafii Świętych Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza, ale także 
licznych gości spoza Kóz, m.in. 
z rodzinnego Zabrzega i z para-
fii w Czechowicach Podraju. Przy-
byli też wierni z sąsiedniej para-
fii-córki w Kozach Gajach, jesz-
cze trzy lata temu należący do tej 
samej wspólnoty, wdzięczni swe-
mu proboszczowi za trud i po-
moc przy wznoszeniu ich obec-
nego parafialnego kościoła pw. 
Zesłania Ducha Świętego. Eucha-

rystii przewodniczył bi-
skup Tadeusz Rakoczy, 
a w gronie kilkudziesię-
ciu kapłanów koncele-
bransów był też biskup 
Piotr Libera, sekretarz 
Konferencji Episkopatu 
Polski.

Dziękując za troskę, zwłasz-
cza o ludzi szukających Boga, 
potrzebujących, cierpiących, bi-
skup Tadeusz Rakoczy życzył ob-
fitych łask „na drodze odkrywa-
nia przed ludźmi nowych prze-
pastnych przestrzeni Boga i na-

szego w Nim powoła-
nia”. 

– Dziękujemy Ci, Pa-
nie Jezu, że pomyślałeś 
o księdzu jubilacie Emi-
lu jako o świadku Two-
jej Ewangelii i Twojej mi-

łości – modlił się biskup Rako-
czy, chwilę później wręczając ks. 
prał. Dyrdzie krzyż – znak więzi 
z Chrystusem. 

Biskup Piotr Libera, wspomi-
nając posługiwanie Księdza Jubi-
lata sprzed blisko 50 lat – w para-
fii w Katowicach Szopienicach – 

przywoływał świadectwo kapłań-
stwa, jakie wówczas dawał ks. 
Emil Dyrda: kapłaństwa radosne-
go, zarażającego miłością do Bo-
ga i do Kościoła i zachęcającego 
młodzieńców do służby Bożej. 

– My, wpatrzeni w styl twoje-
go kapłaństwa, sposób bycia księ-
dzem, kapłanem, również otwie-
raliśmy się na Pana Boga, na głos 
wołającego Jezusa Chrystusa. Dzi-
siaj pragnę za to osobiście i w 
imieniu także innych kapłanów 
serdecznie podziękować – mó-
wił biskup Libera, podkreślając, że 
tamten obraz kapłaństwa do dziś 
stanowi punkt odniesienia także 
jego duszpasterskiej posługi. 

Za ofiarną pracę duszpaster-
ską dziękowali swemu probosz-
czowie koziańscy parafianie – 
dorośli, młodzież i dzieci, przed-
stawiciele parafialnych stowarzy-
szeń i grup. Dołączyli do nich 
członkowie diecezjalnego Zarzą-
du Akcji Katolickiej, a w dzięk-
czynną modlitwę włączyły się 
chór pod kierunkiem Adelajdy i 
Stanisława Kryjaków oraz  mło-
dzieżowa orkiestra koziańska. TM

Biskup Rakoczy 
wręczył 
jubilatowi krzyż 
– znak więzi 
z Jezusem
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Wystawa prac nadesłanych 
na konkurs „Kopistą być…” 
stanowiła zarazem ostatni 
akcent obchodów, jakie w 
bibliotece w Bestwinie wiązały 
się z ogłoszeniem roku 2006 
Rokiem Języka Polskiego.

– Konkurs zorganizowany zo-
stał przez naszą bibliotekę wraz 
z bestwińskim Gimnazjum im. Ja-
na Pawła II i pod honorowym pa-
tronatem „Gościa Niedzielnego”, 
a naszym podstawowym zamie-
rzeniem było zwrócenie uwagi 
uczniów na jeden z najstarszych 
zabytków naszej literatury: tekst 
pieśni kościelnej „Bogurodzica” 
i na to, jak wyglądały pierwsze, 
jeszcze ręcznie pisane księgi – 
tłumaczy Teresa Lewczak, dyrek-
tor bestwińskiej biblioteki.

Konkurs polegał na sporzą-
dzeniu kopii pierwszej, najstar-
szej zwrotki średniowiecznego 
tekstu, ze zwróceniem uwa-
gi zarówno na zawar-
tą w nim treść, jak i na 
wszystkie cechy pier-
wotnego zapisu: goty-
cki krój liter, ozdobne 
inicjały i ornamenty. 

Do kopiowania za-
brali się uczniowie 

szkół podstawowych i gimna-
zjów – m.in. z Bestwiny, Cze-
chowic-Dziedzic, Wilkowic, a 
owoc ich pracy okazał się im-

ponujący. Jak przyzna-
wali laureaci, na ten 
efekt złożyły się za-
równo staranne przy-
gotowania, jak i typo-
wa dla średniowiecz-
nych kopistów wy-
trwałość. – Trzeba by-

ło nieraz kilkakrotnie zaczynać 
wszystko od początku, bo każ-
da pomyłka wymagała powta-
rzania pracy – tłumaczyli mło-
dzi kopiści.

Nagrody dla najlepszych 
spośród uczniów szkół pod-
stawowych otrzymali: Adrianna 
Kamela, Wojciech Tomasiewicz 
i Patrycja Wójtowicz – z gmi-
ny Bestwina, a w gronie gim-
nazjalistów: Dominika Słowiń-
ska, Klaudia Lesiewicz i Izabe-
la Legut – z Gimnazjum im. ks. 
Jana Twardowskiego z Czecho-
wic-Dziedzic.

Laureatom gratulujemy uda-
nych kopii „Bogurodzicy”, a or-
ganizatorom konkursu – cieka-
wego pomysłu na to, by piękna 
i stara modlitwa zapadła na za-
wsze w pamięć młodym… MB

Finał konkursu „Kopistą być”

Uczniowska „Bogurodzica”

Najmłodsi 
laureaci z dumą 
prezentują 
pamiątkowe 
dyplomy dla 
najlepszych 
kopistów
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Wrócili z ojczyzny Jezusa

Piąta Ewangelia

„Beskidzkie kolędowanie”, 
w którym biorą udział arty-
ści związani z Podbeskidziem, 
to już tradycja. Tegoroczny 
koncert odbędzie się 1 stycz-
nia o 19.00 w kościele pw. 
Chrystusa Króla w Bielsku- 
-Białej Leszczynach.

Tegoroczne kolędowanie 
to nie tylko koncert. Organi-
zator przedsięwzięcia – Biu-
ro Promocji Kultury i Sportu 
przy Kurii Diecezjalnej – przy-
pomina słowa, które przed 
dziesięcioma laty papież Jan 
Paweł II powiedział do Pola-
ków: „Kolędy nie tylko nale-
żą do naszej historii, kolę-
dy poniekąd tworzą naszą hi-
storię narodową i chrześci-
jańską. Jest ich wiele, ogrom-
ne bogactwo. Od najdawniej-
szych, staropolskich, do tych 
współczesnych; od liturgicz-
nych do pastorałek. Trzeba, 
ażebyśmy tego bogactwa nie 
zagubili”.

– Zainspirowani świade-
ctwem życia Ojca Świętego, 
postanowiliśmy zorganizować 
„Beskidzkie kolędowanie z Ja-
nem Pawłem II”. Chcemy, żeby 
była to kontynuacja dotych-
czasowej corocznej imprezy, 
ale także pragniemy dotrzeć z 
ideą kolędowania do szersze-
go gremium – podkreśla ks. 
Paweł Danek, dyrektor BPKiS, 
zachęcając do kolędowania w 
gronie rodzinnym, podczas 
spotkań we wszelkich wspól-
notach, również w szkołach. 
Pomocą dla nauczycieli w po-
pularyzowaniu kolędowania 
mogą być scenariusze lekcji, 
przygotowane przez współ-
pracującą z BPKiS katechet-
kę Aleksandrę Mrowiec i polo-
nistkę Ewę Kanię. Propozycje 
te można znaleźć na interne-
towej stronie Wydziału Kate-
chetycznego www.katecheza.
diecezja.bielsko.pl.

I.M.

Ruszyła kampania 
„Wyśpiewaj Święta”

Kolędowanie 
z Janem 
Pawłem II

– Aż miałam ochotę cały czas się 
zgłaszać do odpowiedzi, kiedy na 
Roratach ksiądz zadawał pytania 
o Ziemi Świętej. Ja tam byłam! 
– z przejęciem opowiada Anna 
Matlak z Leśnej, która wraz z 
83 pątnikami wróciła z ojczyzny 
Jezusa.

Tegoroczne Roraty, przygo-
towane przez redakcję „Małego 
Gościa”, oprowadzały dzieci po 
Ziemi Świętej. W Leśnej licznie 
uczestniczyli w nich także dorośli 
– zwłaszcza ci, którzy dopiero co 
wrócili z pielgrzymki do Izraela.

– Dzięki naszym przewodni-
kom oraz proboszczowi ks. Pio-
trowi Sadkiewiczowi i ojcu Pio-
trowi Paradowskiemu z Harmęż, 
przeżyliśmy autentyczne reko-
lekcje – mówi Anna Matlak.

– Teraz, kiedy przygotujemy 
się do świąt, mamy świadomość, 
że dotykaliśmy miejsc, w których 
wszystko się zaczęło – mówi Bar-
bara Midor.

Dla Anny i jej męża był to 
pierwszy wspólny wyjazd zagra-
niczny. Finansowo pomogły im 
dzieci. Powiedziały: mamo, ta-
to, nigdzie nie byliście całe ży-
cie. Jedźcie!

Jadwiga Kulec zawsze marzy-
ła, żeby tam być, ale wyjazd wy-
dawał się jej nieosiągalny. Kiedy 
syn się o tym dowiedział – od ra-
zu pomógł.

– Czuliśmy, że fakt, iż to 
my jedziemy, zobowiązuje nas 
szczególnie wobec tych, których 
tu zostawiliśmy. Miałam zanoto-

wane wszyst-
kie prośby, in-
tencje, które 
powierzyli mi 
różni ludzie – 
mówi Jadwiga.

Przywieź-
li pamiątki, ró-
żańce, kamycz-
ki z miejsc, po których chodził Je-
zus. „Mamy kawałki Ziemi Świętej 
w domu” – mówią z przejęciem.

– Piąta Ewangelia – tak mó-
wi się o pielgrzymowaniu do Zie-
mi Świętej – dodaje ks. Sadkie-
wicz. – Po powrocie łatwiej zro-
zumieć Ewangelię i chyba łatwiej 
nią żyć. Wśród pielgrzymów by-
li ludzie, dla których wyjazd nie 
był poważnym wydatkiem finan-
sowym – przychodzili do mnie i 
prosząc o anonimowość, wspo-
magali tych, których nie było 
stać na zakup pamiątek. To oni 
kupili figurkę Dzieciątka, któ-
rą wniesiemy w czasie Pasterki. 
Kiedy jednej z pątniczek zaginął 
bagaż, spontanicznie każdy zre-
zygnował z części wydatków, by 
ją poratować. Prawdziwym skar-
bem pielgrzymowania są jego 
owoce duchowe. Wysłuchałem 
tam kilku bardzo ważnych spo-
wiedzi. Małżeństwa dziękowały, 
bo odnowienie przyrzeczeń w 
Kanie Galilejskiej scementowa-
ło ich związki przechodzące kry-
zysy. Wielu pielgrzymów zaczęło 
regularne czytanie Pisma Święte-
go, inni zainteresowali się histo-
rią tych miejsc. Ten czas budzi 
ich do wszechstronnego rozwo-
ju duchowego i intelektualnego.

URSZULA ROGÓLSKA

Sonda

BYLIŚMY TAM
ANNA MATLAK
– Na górę 
Synaj weszłam 
już prawie na 
czworakach – 
ale byłam tak 
szczęśliwa! To 
tu Bóg mówił do Mojżesza 
i dał mu Dziesięcioro 
Przykazań. Pomyślałam, 
że ta trudna wędrówka 
była dla mnie pokutą za 
grzechy, które popełni-
łam przeciwko przykaza-
niom...

JADWIGA KULEC
– Kiedy odma-
wiałam Róża- 
niec, nieraz 
p ró b o w a ł a m 
sobie wyobra-
zić trud Matki Bożej pod-
czas wędrówki do Elżbiety. 
Dziś wiem, jak wygląda-
ją te miejsca – łatwiej się 
skupić na modlitwie.

BARBARA MIDOR
– Czytanie 
Ewangelii ma 
dla mnie głęb-
sze znaczenie 
– potrafię so-
bie wyobrazić 
miejsca, o których mowa, 
lepiej rozumiem poszcze-
gólne części Mszy świętej.

ROBERT MICHALEC
– Ogromne wra-
żenie zrobiło 
na mnie poczu-
cie wspólnoty z 
ludźmi wierzą-
cymi ró żnych 
narodowości, ras, wyznań. 
Choć wiedzieliśmy o trwa-
jącym tam konflikcie, nie 
dano nam go odczuć. – 
Jako pielgrzymi mogliśmy 
się czuć bezpiecznie.  Bo 
bez naszych przyjazdów 
gospodarka tego kraju mo-
że wiele stracić...

Figurka 
Dzieciątka 

z Betlejem, 
którą 

pielgrzymi 
przywieźli 
do Leśnej
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Kościół, wzniesiony 60 lat temu, 
parafianie z Krzyżowej 
w ostatnim czasie zbudowali 
na nowo, wspierani przez rodaków 
mieszkających dziś już poza 
rodzinnymi stronami. Świątynię 
pw. Niepokalanego Serca NMP 
w Krzyżowej poświęcił 8 grudnia 
biskup Tadeusz Rakoczy. 

Pierwszą kaplicę w Krzyżo-
wej, przez wieki należącej do 
parafii w Jeleśni, zbudowano w 
latach 30. XX wieku. Na cud za-
krawa fakt, że w okresie II woj-
ny światowej, kiedy hitlerowcy 
grabili i burzyli świątynie, kapli-
cę w Krzyżowej udało się roz-
budować. W 1942 r. zamieszkał 
tu na stałe ksiądz, a nabożeń-
stwa odprawiano regularnie.

Cud wojenny

polegał i na tym, że w Krzy-
żowej linia frontu trzymała się 
aż do marca 1945 r. Nawet ko-
munikanty i wino do Euchary-
stii trzeba było przemycać z 
Orawy – o dotarciu do sąsied-
niej Jeleśni czy nieodległego 

Żywca nie było bowiem 
mowy. W wiosce rosły 
mogiły żołnierzy wal-
czących armii. Miesz-
kańcy koczowali w piw-
nicach. A kościół stał 
i przetrwał najcięższą 
zawieruchę. 

Po wojnie utworzo-
no w Krzyżowej para-
fię, a do świątyni spra-
wiono dzwony. Jednak o ile ku-
le i granaty były dla niej litości-
we, o tyle nieubłagany okazał 
się ząb czasu.

Kiedy w 1999 r. Jan Paweł II 
otwierał Rok Jubileuszowy, pa-
rafianie z Krzyżowej nie mie-
li wątpliwości, co będzie ich 
pamiątką tego świętego cza-
su. Od razu też przystąpili do 
dzieła i… właściwie zbudowali 
swój kościół na nowo. 

Wymienili w nim wszystko, 
aż do cegły: elewację, dach, 
polichromię, posadzkę, witra-
że, ławki, stacje Drogi Krzy-
żowej i ołtarz. W kościele po-
została tylko ta sama, cieszą-
ca się od dawnych czasów ży-
wym kultem figura Matki Bo-
żej. Użyto do tego wszystkiego 
materiałów nie tylko pięknych, 
ale i najwyższej jakości.

Przytulne wnętrze, z 
mocno przemawiającymi 
do wyobraźni wizerun-
kami świętych, nastra-
ja do modlitwy. Nawet 
zewnętrzna kolorystyka 
świątyni nie tylko pięknie 
komponuje ją z beskidz-
kim krajobrazem, ale jest 
czymś więcej – stanowi 
znak wiosny Kościoła, o 

której mówił Jan Paweł II.

Boża własność

Poświęcenie gruntownie od-
nowionej świątyni odbyło się w 
uroczystość Niepokalanego Po-
częcia NMP. Biskup Tadeusz Ra-
koczy poświęcił i namaścił no-
wo zbudowany ołtarz oraz ścia-
ny odnowionego kościoła i tym 
samym oddał go Bogu na wła-
sność. 

Krzyżowska świątynia nie 
mogła pomieścić wszystkich 
przybyłych na uroczystość, sta-
nowiącą ukoronowanie siedmiu 
lat żmudnych prac, trudu i nie-
zwykłej ofiarności parafian oraz 
tych, którzy pochodzą z Krzyżo-
wej, a obecnie mieszkają gdzie 
indziej.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Krzyżowej

Odnowić wszystko…

bielsko@goscniedzielny.pl
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W MOJEJ OPINII
KS. KAN. WIESŁAW KARKOSZKA, 
PROBOSZCZ PARAFII 
Nie zawiedli 
miejscowi do-
broczyńcy: ro-
dziny, róże ró-
żańcowe i stra-
żacy fundujący 
wszystkie witraże i stacje 
Drogi Krzyżowej. Spółka 
Leśna finansowała cały oł-
tarz Miłosierdzia. Także z 
zewnątrz włączyły się w na-
sze prace rodziny pocho-
dzące z parafii. Elewacja to 
dzieło Krzysztofa Sułka, do-
świadczonego i życzliwego 
naszej parafii artysty mala-
rza z krakowskiej akademii, 
który za darmo zaprojek-
tował i pokierował wszyst-
kimi pracami na zewnątrz 
kościoła – od dachu aż 
do fundamentu. Jesteśmy 
wdzięczni także Józefowi 
Łatanikowi z Żywca, któ-
ry darmowo przygotował 
kamień na posadzkę oraz 
wykonał i ufundował pa-
miątkową tablicę. Całości 
prac dopełnił Urząd Gminy, 
wspaniale oświetlając na-
szą „wiosenną świątynię”. 
W imieniu całej parafii dzię-
kuję serdecznie wszystkim 
dobroczyńcom.

Z lewej: 
„Wiosenny 
kościół” 
w Krzyżowej
Z prawej:
Biskup Tadeusz 
Rakoczy 
konsekruje 
ołtarz 


