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BIELSKO-ŻYWIECKI

W niedzielę 3 lutego w parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Kętach odbyła się pierwsza
z zaplanowanych na ten rok akcji 
krwiodawstwa. Gotowość oddania 
krwi zgłosiło tym razem 118 osób, 
a po lekarskich badaniach oddało 
ją 99 krwiodawców. Łącznie udało 
się zebrać blisko 44,5 litra krwi. 

– Przeważają doświadczeni 
dawcy, ale cieszymy się, że poja-
wiło się też kilka osób, które przy-
szły oddać krew po raz pierw-
szy, zwykle zachęcone przykła-
dem kogoś bliskiego – przyznaje 
czuwający nad przebiegiem akcji 
Marian Kowalczyk z Parafialnego 
Klubu Honorowych Dawców Krwi 
im. św. Maksymiliana.

Jak podkreślali z uznaniem 
pracownicy Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa z Krakowa, akcje przygo-
towywane przez Parafialny Klub 
HDK przy parafii NSPJ w Kętach są 
pod względem liczby krwiodaw-
ców i zebranej krwi nadal w ści-

słej czołówce w woje-
wództwie małopolskim. 

– Z pobranej krwi 
są później wydzielane 
poszczególne składni-
ki: krwinki czerwone, 
płytki, leukocyty i oso-
cze. One trafiają do róż-
nych pacjentów, m.in.: 
do osób po operacjach, 
do pacjentów podda-
wanych chemioterapii, chorych 
z oddziałów hematologicznych 
czekających na leukocyty. Odda-
na przez jednego dawcę krew 
może więc pomóc nawet kilku 

osobom – podkreśla le-
karka Anna Lizoń.

Tradycyjnie już 
pierwsza w roku para-
fialna akcja poprzedzi-
ła przypadający 11 lu-
tego Światowy Dzień 
Chorego i stała się od-
powiedzią na apel Oj-
ca Świętego Benedykta 
XVI, by spieszyć cho-

rym na ratunek, pamiętając, że 
„ból przyjęty z wiarą staje się 
bramą wejściową do tajemnicy 
odkupieńczego cierpienia Je-
zusa”. AŚS

Wiesław 
Stypuła z Kęt 
po raz pierwszy 
krwiodawcą 
został 27 lat 
temu. Krew 
oddaje zazwyczaj 
podczas akcji 
Parafialnego 
Klubu HDK

Krwiodawcy z Kęt – niezawodni

Na ratunek chorym

ZA TYDZIEŃ
  O bielskim i narodowym 

dziele ks. Stojałowskiego 
oraz WSPÓŁCZESNYCH FORMACH 
PODEJMOWANIA TRADYCJI „DOMU 
POLSKIEGO”

Poprzedzające Wielki Post nabożeń-
stwo czterdziestogodzinne rozpoczę-

ło się 3 lutego także w bielańskim sank-
tuarium Chrystusa Cierpiącego. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu zgromadziła 
wiernych u stóp słynącego łaskami obra-
zu Chrystusa Cierpiącego, cieszącego się 
kultem pielgrzymujących tu od XVIII wie-
ku czcicieli. W Wielkim Poście Droga 
Krzyżowa w bielańskim sanktuarium od-
prawiana jest w każdy piątek o 16.00 i w 
niedzielę po Mszy św. o 11.30, a Gorzkie 
Żale – w niedzielę o 16.00. – Pielgrzymi 
mogą oczywiście przyjechać o innej po-

rze, wystarczy wcześ-
niej zadzwonić – zapra-
sza kustosz sanktuarium 
ks. Andrzej Zając. Więcej 
na temat sanktuarium: 
www. bielany.diecezja.
bielsko.pl.  

Adoracja
u stóp 
cudownego 
obrazu 
Chrystusa 
Cierpiącego
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PRZED WIZERUNKIEM CHRYSTUSA CIERPIĄCEGO W BIELANACH
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

Kiedy 15 lat temu spłonęła 
niezwykle cenna pod wzglę-

dem zabytkowym gotycka drew-
niana świątynia św. Marcina w 
Międzyrzeczu, w doniesieniach 
prasowych wskazywano właśnie 
na tę stratę, obejmującą znisz-
czone bezpowrotnie pamiątki. 
Jak można było się przekonać 
podczas niedawnej wystawy 
w międzyrzeckim nowym koś-
ciele, nawet nieliczne ocalałe 
szczątki dawnego wyposażenia, 
także te utrwalone już tylko 
na zdjęciach, skutecznie przy-
wołują uczucia, jakimi otaczali 
swój kościół parafianie. Okazuje 
się też, że ta więź przetrwała i 
nadal na różne sposoby kształ-
tuje ich życie. O międzyrzeckim 
ocalaniu pamięci więcej na str. 
IV–V.  
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Apel do rodzin
LIST PASTERSKI NA WIELKI 
POST. O wspólną modlitwę, 
lekturę Pisma Świętego, udział w 
wielkopostnych nabożeństwach i 
wzajemne przeprosiny, poprze-
dzające spowiedź wielkanocną, 
zaapelował do rodzin diecezji 
bielsko-żywieckiej bp Tadeusz 
Rakoczy w liście pasterskim na 
I niedzielę Wielkiego Postu, w 
obchodzonym w naszej diecezji 
Roku Rodziny. Wskazując na za-
grożenia rodziny: brak szacun-
ku dla sakramentu małżeństwa, 
manipulację życiem, nałogi i bie-
dę, za najistotniejsze niebezpie-
czeństwo bp Rakoczy uznał za-
grożenie rodzinnej miłości, ob-
jawiające się w zaniku wspól-

nych rozmów, spotkań, pracy i 
modlitwy. Zachęcił do podjęcia 
takich wielkopostnych postano-
wień, które pozwolą odbudo-
wać cywilizację miłości w rodzi-
nie. To mogą być bardzo pro-
ste znaki: woda święcona do po-
kropienia i znaku krzyża oraz 
stół, przy którym rodzina zasia-
da do posiłków, czy wspólna lek-
tura biblijna. Chodzi także o to, 
by całymi rodzinami uczestniczyć 
w Drodze Krzyżowej, Gorzkich 
Żalach i rekolekcjach wielkopost-
nych. Biskup Rakoczy zachęcił 
również, by pogłębiać swoją wia-
rę i wiedzę religijną poprzez ko-
rzystanie z radia i prasy katoli-
ckiej.
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W rodzinie Jezusa
BIELSKO-BIAŁA. W hałcnow- 
skim domu rekolekcyjnym sióstr 
serafitek bp Tadeusz Rakoczy 
spotkał się z przedstawicielami 
Wspólnoty Przymierza Rodzin 
„Mamre” z naszej diecezji. Po- 
wołana w 2000 r. w Częstochowie 
wspólnota jest stowarzysze-
niem wiernych o charakterze 
prorodzinnym. Od października 
2004 r. za zgodą bp. Tadeusza 
Rakoczego wspólnota istnieje 
też w naszej diecezji. Obecnie 

formację w ramach wspólnoty 
„Mamre” podejmuje ok. 60 doro-
słych. Od ponad roku na terenie 
diecezji działa też diakonia cha-
rytatywna wspólnoty, która obej-
muje swoją opieką rodziny wielo-
dzietne, osoby chore i bezdom-
ne. Spotkanie było okazją do zło-
żenia bp. Rakoczemu podzięko-
wań za powołanie duchowego 
opiekuna diecezjalnego wspólno-
ty, którym mianowany został ks. 
Przemysław Sawa.

Małe dobro w sieci
BIELSKO -BIAŁ A-HAŁC - 
NÓW. Od czterech lat para-
fia Nawiedzenia NMP w Bielsku- 
-Białej-Hałcnowie wydaje mie-
sięcznik „W moim Kościele”. 
Gazeta była inicjatywą ks. 
Damiana Wąska, dziś obowiązki 
redaktora pełni ks. dr Stanisław 
Lubaszka. Wokół gazety zebrało 
się liczne grono – głównie mło-
dych – entuzjastów dziennikar-
skiej pracy. Ukazał się już 40. nu-
mer w nakładzie 700 egzempla-
rzy. Od stycznia redaktorzy „W 
moim Kościele” tworzą stronę in-
ternetową: www.halcnow.pl. Jej 
autorem jest Marcin Byrski – stu-
dent informatyki AT-H. – Przez 
Internet łatwiej trafić do mło-
dych, którzy nie zawsze zajrzą 
do gazety „papierowej” – mówią 
redaktorzy. – Tu będzie też wię-
cej miejsca na ważne informacje i 
galerię zdjęć. Chcemy promować 
małe dobro – sprawy nam bliskie, 

o których związani z Hałcnowem 
nie dowiedzą się z innych me-
diów. Praca nad stroną jedno-
czy wszystkich, którzy w tej biel-
skiej dzielnicy chcą służyć innym: 
wspólnoty działające przy parafii, 
Radę Osiedla, strażaków, pracow-
ników ośrodka zdrowia, szkół.  – 
To, co na pewno wszystkich łączy, 
to budowanie dobra. Wierzymy, 
że wzajemne informowanie się 
o tym, co udało się zrobić dla in-
nych, będzie zachęcało do jesz-
cze większego zaangażowania – 
dodaje ks. Lubaszka.
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Diecezjalny duszpasterz wspólnoty ks. Przemysław Sawa otrzymał stułę 
i – podobnie jak bp Tadeusz Rakoczy – modlitewny dar Margaretki

Nowa strona otwarta dla hałcnowian

Plastyczne żywoty świętych
BIERY, JASIENICA. Od trzech 
lat parafia NSPJ w Bierach pa-
tronuje konkursom plastycznym, 
organizowanym przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Jasienicy. – 
Celem tego konkursu jest nie 
tylko promowanie sztuki, inte-
growanie środowiska twórców, 
ale też propagowanie warto-
ści chrześcijańskich. Cieszy się 
on coraz większą popularnoś-
cią. W ubiegłym roku, gdy te-

matem były sceny biblijne, otrzy-
maliśmy około dwustu prac – 
mówi Bernadeta Łuszczewska- 
-Gruszka z GOK. W tym roku 
tematem prac mają być żywo-
ty świętych. W konkursie mo-
gą uczestniczyć zarówno doro-
śli, jak też dzieci i młodzież z ca-
łej Polski. Termin nadsyłania prac 
do Gminnego Ośrodka Kultury 
(43-385 Jasienica, ul. Międzyrzec- 
ka 159) upływa 25 lutego.

Wielkopostna refleksja
BIELSKO-BIAŁA. Klub Inteli- 
gencji Katolickiej, tradycyjnie or-
ganizujący wielkopostne reko-
lekcje dla inteligencji, tym ra-
zem zaprosił zainteresowanych 
pogłębieniem życia duchowego 

do spotkania z ks. Jerzym Dzie- 
wońskim z Krakowa, byłym kan-
clerzem kurii metropolitalnej. 
Rekolekcje odbędą się w kate-
drze św. Mikołaja – 11, 12 i 13 lu-
tego – codziennie o godz. 18.00.

Dzieje Domu Polskiego
BIELSKO-BIAŁA. W Książnicy 
Beskidzkiej odbyła się promo-
cja albumu dr. Jerzego Polaka 
pt. „Dzieje Domu Polskiego w 
Bielsku-Białej”. Wydanie tej pozy-
cji było inicjatywą Stowarzyszenia 
„Dom Polski”, świętującego 10-le-
cie działalności. – Dzieje Domu 
Polskiego, założonego w 1902 r. 
przez ks. Stojałowskiego, są też 
dziejami Polski. W czasie zabo-
rów podjął w zniemczonym mie-
ście trudną działalność patriotycz-
ną, potem był dwa razy likwido-
wany – przez hitlerowców i ko-
munistów – mówił dr Jerzy Polak. 
W blisko 200-stronicowym al-
bumie opisał powstanie Domu 
Polskiego i jego działalność, publi-
kując wiele nieznanych dotąd do-
kumentów i fotografii. – Dziękuję 
wam za ten album, bo przypomi-
na on, jak wiele poprzednie po-

kolenia płaciły za miłość do ojczy-
zny. Dziękuję też, że tamtą trady-
cję podejmujecie dzisiaj i pragnie-
cie przekazać przyszłym pokole-
niom – powiedział autorom bp 
Tadeusz Rakoczy.

Autorem albumu jest bielski 
historyk, dr Jerzy Polak
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Od jedenastu lat dzień 2 lutego, 
święto Ofiarowania Pańskiego, 
obchodzony jest jako Światowy 
Dzień Życia Konsekrowanego.

W tegorocznych diecezjal-
nych obchodach tego dnia, zor-
ganizowanych w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bielsku-Białej, wzięło udział 
blisko 200 sióstr zakonnych ze 
zgromadzeń działających na te-
renie diecezji bielsko-żywieckiej. 

– Świadectwem naszego życia 
mamy innych prowadzić ku Świat-
łu, którym jest Jezus, Syn Boży – 
powiedział w homilii biskup Ra-
koczy, który w asyście 20 kapła-
nów zakonnych przewodniczył 
Eucharystii sprawowanej w inten-
cji wszystkich zgromadzeń i insty-
tutów życia konsekrowanego.

Zwracając się do sióstr bi-
skup Rakoczy podziękował im 
za służbę w szpitalach, do-
mach dziecka, przedszkolach, 
salach katechetycznych, wśród 
ludzi umierających i osamot-
nionych. W sposób szczególny 
uhonorował te zakonnice, któ-
re nie mogły pojawić się w biel-
skiej świątyni. – Nie ma wśród 
nas sióstr klauzurowych. Pro-
szę was jednak, byście pozo-
stawali w bliskich kontaktach 
modlitewnych z nimi. Inaczej 
niż my, którzy jesteśmy zajęci 
działaniem, siostry klauzurowe 
przez modlitwę i ofiarę uczest-
niczą w życiu Kościoła, trwają 
przed Bogiem, prosząc Go o si-
ły potrzebne dla nas – powie-
dział ksiądz biskup i  zaape-
lował, by inne zgromadzenia i 
parafie wychodziły naprzeciw 

potrzebom, także ma-
terialnym, tych wspól-
not. Przypomniał, że 
w diecezji są trzy takie 
kontemplacyjne zgro-
madzenia: karmelitan-
ki bose w Oświęcimiu, 
klaryski od Wieczystej 
Adoracji w Kętach i redempto-
rystki w Bielsku-Białej. 

W trakcie Mszy świętej sio-
stry zakonne odnowiły swe przy-
rzeczenia i śluby. – Ojcze Miłości 
i Miłosierdzia, umocnij nas swo-
ją łaską, abyśmy przez naszą 
konsekrację umiały świadczyć o 
Jezusie życiem przemienionym i 
stawały się dla świata czytelnym 

znakiem Twojej obec-
ności – modliły się sio-
stry. 

O codziennym świa-
dectwie wiary kęckich 
sióstr klarysek piszemy 
też na str. VIII. 
ARTUR KASPRZYKOWSKI

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej 
istnieje 61 klasztorów, należących
do 29 żeńskich zgromadzeń zakonnych. 
Żyje w nich około 520 sióstr. Na terenie 
diecezji jest też 26 męskich domów 
zakonnych, należących do 14 zgromadzeń 
męskich, skupiających 113 kapłanów 
i  20 braci zakonnych. Kapłani zakonni 
prowadzą 17 parafii.

Do obchodzonego w ubie-
głym roku 25-lecia kanonizacji 
św. Maksymiliana nawiązuje 
wydana z myślą o jego 
czcicielach publikacja 
„Święty Maksymilian 
Maria Kolbe na zna-
kach pocztowych”. 

Książka prezen-
tuje szczegółowo 
opracowany bogaty 
zbiór polskich wy-
dawnictw poczto-
wych i filatelistycz-
nych: znaczków, kartek, 
kopert, okolicznościowych da-
towników i stempli związanych 
ze św. Maksymilianem, w tym 
także ukazujących się w latach 
1982–1989 w drugim obiegu. 
Przedstawione zostały też wy-
dawnictwa zagraniczne, m.in. 
z Austrii, Węgier, Francji, Nie-
miec, USA, Japonii, Gwinei.

Opracowanie, wbrew tytu-
łowej zapowiedzi, nie ograni-
cza się do filatelistycznej pre-
zentacji, ale zawiera obszer-
ne omówienie życia o. Kolbe-

go i jego męczeńskiej śmierci, 
a także przedstawia św. Mak-
symiliana jako patrona naszej 
diecezji: dedykowane mu świą-

tynie i parafie, pa-
miątki, miejsca 
z nim związane. 
Osobno ujęte zo-
stały dzieła arty-
styczne, inspiro-
wane jego posta-
cią, w tym prace 
byłych więźniów. 
Całość dobitnie ilu-
struje, jak liczne 
i rozległe są ślady 

obecności św. Maksymiliana w 
Kościele i w codziennym życiu 
jego czcicieli.

Publikację opracowali człon-
kowie Polskiego Związku Filate-
listów – Koła nr 33 w Oświęci-
miu pod przewodnictwem pre-
zesa Józefa Gonciarczyka, przy 
współudziale Zarządu Beskidz-
kiego PZF, Państwowego Muze-
um Auschwitz-Birkenau, Urzę-
du Miasta i Centrum Kultury w 
Oświęcimiu.

STEFAN GONCIARCZYK

O św. Maksymilianie

Męczennik Auschwitz

wydana z myślą o jego 
czcicielach publikacja 
„Święty Maksymilian 
czcicielach publikacja 
„Święty Maksymilian 
czcicielach publikacja 

Maria Kolbe na zna-

Książka prezen-

nych: znaczków, kartek, 
kopert, okolicznościowych da-

diecezji: dedykowane mu świą-
tynie i parafie, pa-

z nim związane. 
Osobno ujęte zo-
stały dzieła arty-
styczne, inspiro-
wane jego posta-
cią, w tym prace 
byłych więźniów. 
Całość dobitnie ilu-
struje, jak liczne 
i rozległe są ślady 

obecności św. Maksymiliana w 

Dzień Życia Konsekrowanego

Czytelny znak 
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Święto 
Ofiarowania 
Pańskiego 
jest też 
świętem osób 
konsekrowanych
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To nie była zwyczajna wy-
stawa. Wypalone naczy-
nia liturgiczne, zwęglo-
ne szczątki krucyfiksu, 

częściowo spalona figura bez gło-
wy… Jest ich niewiele, ale każ-
da z pamiątek uratowanych ze 
starego kościoła św. Marcina w 
Międzyrzeczu przywołuje cały 
utracony skarb.

– Postanowiliśmy zebrać te 
nieliczne ocalałe pamiątki, przede 
wszystkim stare zdjęcia, na któ-
rych byłyby zachowane kościelne 
zabytki czy sylwetka kościoła. Naj-
lepsze zdjęcia wnętrza dostaliśmy 
aż z USA. Poprosiłem parafian, by 
przynieśli z domów wszystko, co 
sami zachowali – tłumaczy ks. Wi-
told Grzomba, proboszcz parafii 
w Międzyrzeczu.

Bezcenne pamiątki
Odpowiedź na ten apel oka-

zała się zaskakująca, a przede 
wszystkim wzruszająca. – Jedna 
z parafianek przekazała przecho-
wany troskliwie nadpalony kawa-
łek kartki z mszału, a na niej jak-
że wymowny fragment modlitwy 
powszechnej ze słowami: Prze-
praszamy Cię, Panie, za tych, któ-
rzy podpalają Twoje kościoły... Zna-
lazła go tuż po pożarze na grobie 
swojej mamy. Ktoś inny przyniósł 
skrawek spalonego ornatu – z 
wizerunkiem Matki Bożej Szka-
plerznej. Zamówiliśmy nowy or-
nat, do którego ten ocalały frag-

ment został wszyty i na powrót 
znalazł się w świątyni – wspomi-
na ks. Grzomba. 

Okazało się też, że tuż po po-
żarze pracownicy bielskiego mu-
zeum weszli na pogorzelisko i 
zebrali to, co pozostało. Pod ko-
niec ubiegłego roku te pamiątki 
wróciły do parafii. Powrócił kie-
lich mszalny z 1787 roku. Z poje-
dynczych metalowych elementów 
udało się z powrotem złożyć za-
bytkową monstrancję. Teraz trze-
ba tylko wypaloną powierzchnię 
na nowo pozłocić, żeby przywró-
cić jej dawny blask, ale już w rocz-
nicę pożaru stanęła na powrót na 
międzyrzeckim ołtarzu, gdy para-
fianie modlili się o wybaczenie dla 
tych, którzy podpalają kościoły... 

Leszek Mroczko był w gronie 
przygotowujących zdjęcia na wy-
stawę. Wspólnie wertowali stare 
kroniki i opracowania, opracowy-
wali opisy archiwalnych zdjęć.

Parafianie oglądali je uważnie 
i z zadumą, często ocierając łzy.

Zapis tragedii
To nie był zwyczajny film. W 

wypełnionej szczelnie sali kilka-
set osób w całkowitym milczeniu 
patrzyło najpierw na reportaż, 
prezentujący zabytkowe 
wnętrze kościoła, a po-
tem szalejące płomienie, 
które bezpowrotnie za-
bierały wszystko. 

Niezwykły reportaż 
uwieczniający ostatnie 
chwile międzyrzeckiego 
kościoła nakręcił Krzysz-
tof Wieczerzak. Widać, 

jak ogień obejmuje całe wnętrze, 
mimo wysiłków strażaków pło-
mienie wydostają się na zewnątrz. 
Porywisty wiatr skutecznie im po-
maga. Najpierw runęła wieża, 
chwilę później dach na kościele. 
Nikt nie wstydził się łez…

Wśród oglądających był ks. Jó-
zef  Moczygęba z Wodzisławia, 
kiedyś proboszcz w Międzyrze-
czu. Przybył, by razem z dawnymi 
parafianami wspominać… – Pa-
miętam wspaniałe nabożeństwa, 
nocne czuwania. Pamiętam też 
po pożarze, jak ks. Piotr Polaczek 
pokazał mi kielich, a w nim reszt-
ki spalonej hostii – mówił. 

– Stałem przy zakrystii i trzy-
małem węża strażackie-
go. Wciąż jeszcze była 
nadzieja, że uda się ura-
tować cokolwiek. A wo-
koło wszyscy głośno pła-
kali… To płonął przecież 
tak ważny element na-
szego wspólnego życia. 
Nawet jeśli nie zawsze 
zdawaliśmy sobie na co 

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Od miesięcy trwały 
przygotowania. 

Roraty były okazją, 
by najmłodszym 

parafianom codziennie 
przypomnieć 

kolejną cząstkę tej 
ogromnej historii 
starego kościoła, 

jego zabytki, dawnych 
kapłanów. W styczniu 

w kościele pojawiła się 
wystawa fotografii

i pamiątek. Odbyła się 
też niezwykła projekcja 

filmowa…

PAMIĘTAM PŁACZ…
KRZYSZTOF WIECZERZAK
Z MIĘDZYRZECZA, AUTOR FILMU 
DOKUMENTUJĄCEGO GASZENIE 
POŻARU:

– Z tym kościo-
łem byłem zwią-
zany od dzieciń-
stwa. Na chó-
rze nad zakry-
stią, zwanym go-

łębnikiem, mieliśmy z rodzi-
cami swoje stałe miejsce. 
Ciotka była organistką, więc 
kiedy zabrakło prądu, trzeba 
było dąć w organowe mie-
chy. Jako dzieci pomagaliśmy 
też czasem w dzwonieniu. 
Wszystko w naszym kościele 
było piękne. Kiedy zobaczy-
łem łunę, złapałem kamerę i 
wyjechałem z domu. Wieża 
kościoła stała już w ogniu, 
za kilka minut palił się cały 
kościół. Płakałem i filmowa-
łem… Wokół kościoła, na 
cmentarzu i parkingu, sta-
ło mnóstwo ludzi, wszędzie 
słychać było płacz. To było 
straszne przeżycie….

cić jej dawny blask, ale już w rocz-

ment został wszyty i na powrót 
znalazł się w świątyni – wspomi-

Okazało się też, że tuż po po-
żarze pracownicy bielskiego mu-
zeum weszli na pogorzelisko i 
zebrali to, co pozostało. Pod ko-
niec ubiegłego roku te pamiątki 
wróciły do parafii. Powrócił kie-
lich mszalny z 1787 roku. Z poje-
dynczych metalowych elementów 
udało się z powrotem złożyć za-
bytkową monstrancję. Teraz trze-
ba tylko wypaloną powierzchnię 
na nowo pozłocić, żeby przywró-
cić jej dawny blask, ale już w rocz-

ment został wszyty i na powrót 
znalazł się w świątyni – wspomi-

Okazało się też, że tuż po po-
żarze pracownicy bielskiego mu-
zeum weszli na pogorzelisko i 
zebrali to, co pozostało. Pod ko-
niec ubiegłego roku te pamiątki 
wróciły do parafii. Powrócił kie-
lich mszalny z 1787 roku. Z poje-
dynczych metalowych elementów 
udało się z powrotem złożyć za-
bytkową monstrancję. Teraz trze-
ba tylko wypaloną powierzchnię 
na nowo pozłocić, żeby przywró-
cić jej dawny blask, ale już w rocz-

Piętnasta rocznica pożaru drewnianego kościoła w Międzyrzeczu przywracała wspomnienia…

Ocalanie pamięci
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Poniżej po lewej: 
Rocznicowa 
wystawa 
fotograficzna
w kościele
Po prawej: Chwila 
wspomnień 
podczas projekcji 
filmowej

Z
D

JĘ
C

IA
 A

LI
N

A 
ŚW

IE
Ż

Y-
SO

BE
L



G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

10 lutego 2008

V

dzień sprawę, jak bardzo cenne 
były zabytki, na które patrzyli-
śmy podczas każdej Mszy św., to 
w tym kościele byliśmy ochrzcze-
ni, tu przeżywaliśmy wiele waż-
nych wydarzeń. Dzień po poża-
rze większość z nas zadawała 
sobie pytanie: co teraz? Jak da-
lej żyć? – wspomina Krzysztof 
Wydra. Miał wtedy 21 lat. W je-
go pamięci dokładnie zachowa-
ło się wszystko, na co patrzył w 
dzieciństwie, każdy detal kościel-
nego wnętrza. – Ten kościół zo-
stał w pamięci, w sercach. I kiedy 
patrzymy na film, to targają na-
mi niezwykłe emocje. Bo to wi-
dok kogoś bliskiego, kto należy 
do rodziny – podkreśla.

– Wszyscy ludzie czuli to po-
dobnie: stracili swój dom. Poja-
wił się efekt sierocy – przyzna-
je Leszek Mroczko. – Starsi jesz-
cze świetnie pamiętają nie tyl-
ko sam cenny zabytkowy koś-
ciół, ale i to, że był on centrum 
życia całej wspólnoty. Przyszła 
dziś młodzież. To potwierdza, 
że młodzi mają potrzebę po-
znania historii swojej miejsco-
wości. Przed nami wielka praca, 
by przez mądre przybliżanie tej 
historii umieli ją docenić i chcie-
li się z nią utożsamiać.

Dom z drewna
Symbolicznego wymiaru na-

biera i to, że projekcja odbyła się 
w sali ośrodka kultury – wybudo-

wanego z drewnianych bali nie-
daleko dawnego kościoła. To no-
wy budynek, w którym znalazła 
siedzibę m.in. międzyrzecka Izba 
Regionalna. 

– Dlaczego zbudowaliśmy 
drewniany? Bo to także w jakiś 
sposób pozwala zachować cią-
głość naszej pamięci o posta-
ci dawnego kościoła – wyjaśnia 
Krzysztof Wieczerzak, dziś za-
stępca wójta gminy Jasienica.

Wraz z sołtysem Ottonem 
Wiśniańskim zbierał zachowa-
ne przez mieszkańców pamiąt-
ki po przodkach. Wiele osób 
włączyło się w odrestaurowa-
nie eksponatów. Dziś jest to 
miejsce, gdzie młodzież ma 
szansę poznać historię i budo-
wać swoją tożsamość.  

MIĘDZYRZECKI SKARB
Międzyrzecki drewniany kościół zbudowano w 1522 r., a w 1849 r. dobudowa-
na została murowana zakrystia. Gotycki zabytek klasy „0” krył we wnętrzu praw-
dziwe muzeum sztuki sakralnej – od najstarszego malowidła, pochodzącego z 
1490 r. w ołtarzu głównym, fragmentów renesansowej polichromii, XVII- wieczne-
go tabernakulum, poprzez rokokową ambonę z 1767 r., XVIII-wieczne ołtarze św. 
Jana Nepomucena, św. Walentego, czy też wykonany w Wiedniu, a otaczany przez 
wiernych wielką czcią wizerunek MB Szkaplerznej z 1769 r. Nie sposób wymienić 
choćby najcenniejszych obrazów i rzeźb. Uwagę gości zwracały ustawione przy 
barokowej chrzcielnicy niezwykłe figurki dwóch murzyńskich chłopców. Cenne za-
bytki: kielichy, monstrancja znajdowały się też w zakrystii, a nawet na strychu. 
XIX-wieczne organy były wykorzystywane w celach koncertowych.
Kościelna wieża miała symboliczne 33 metry, tak samo jak długość kościoła. 
Prawdopodobnie od wieży zaczął rozprzestrzeniać się ogień, który zniszczył go 
całkowicie 26 stycznia 1993 roku…



MOIM 
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KS. WITOLD GRZOMBA

proboszcz parafii św. Marcina w Międzyrzeczu

Cieszę się, że tylu ludzi chciało przypomnieć sobie dawny 
kościół, przyszło na wystawę i obejrzało film. To rocz-

nica traumatycznego przeżycia, ale myślę, że przywołanie 
w pamięci tego tragicznego wydarzenia spowoduje też coś 
dobrego w naszych sercach. Widziałem łzy w oczach para-
fian oglądających wystawę w kościele… Widziałem wzru-
szenie osób, które przynosiły pamiątki, przechowywane jak 
relikwie…
Fotograficzna dokumentacja, przedstawiona na wystawie, zo-
stanie w kościele na stałe. Zebrane fotografie znajdą się w 
przygotowywanej publikacji o świątyni. Część na pewno znaj-
dzie się też w wydawanej właśnie książce o Międzyrzeczu. 
Ten ślad powinien zostać. Myślę, że trzeba historię i jej pa-
miątki ochraniać, także dokumentując aktualne wydarzenia, 
które dla następców będą już historią… 

szenie osób, które przynosiły pamiątki, przechowywane jak 
relikwie…
Fotograficzna dokumentacja, przedstawiona na wystawie, zo-
stanie w kościele na stałe. Zebrane fotografie znajdą się w 
przygotowywanej publikacji o świątyni. Część na pewno znaj-
dzie się też w wydawanej właśnie książce o Międzyrzeczu. 
Ten ślad powinien zostać. Myślę, że trzeba historię i jej pa-
miątki ochraniać, także dokumentując aktualne wydarzenia, 
które dla następców będą już historią… 

Piętnasta rocznica pożaru drewnianego kościoła w Międzyrzeczu przywracała wspomnienia…

Ocalanie pamięci
Po lewej: Ocalały
fragment ornatu...
... i nowy ornat 
na wystawie pamiątek
Poniżej i po prawej:
Sylwetka
i wnętrze
zabytkowego
kościoła
św. Marcina
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Już wkrótce odbędzie się szósta 
edycja ogólnopolskiego kon-
kursu poetyckiego „O palmę 
wielkanocną”, organizowanego 
przez bestwińską Gminną 
Bibliotekę Publiczną, 
pod honorowym 
patronatem wójta 
Bestwiny. 

– To konkurs 
na wiersz o tema-
tyce religijnej, na 
dowolny temat. Oczy-
wiście może być zwią-
zany z przeżywaniem 
tajemnicy zmartwychwstania 
Pańskiego, ale nie musi, a po-
jawiająca się w nazwie kon-
kursu palma wielkanocna od-
nosi się jedynie do symbolicz-
nej formy naszego uznania dla 
najlepszych wierszy i ich auto-
rów – mówi inicjatorka konkur-
su Teresa Lewczak, dyrektor bi-
blioteki w Bestwinie.

Konkurs jest adresowany 
do poetów w każdym wieku, 
a wiersze oceniane będą w 
trzech kategoriach wiekowych: 
dzieci, młodzież i dorośli. Aby 

wziąć udział w konkursie, na-
leży do 22 lutego – pod adre-
sem: Gminna Biblioteka Pub-
liczna, ul. Szkolna 8, 43-512 

Bestwina, tel. (032)2141409 
– przesłać pracę obej-

mującą od jednego 
do trzech wierszy 
– odrębnych lub 
tworzących ca-
łość, wcześniej 
n iepub l ikowa-
nych czy nagra-

dzanych. Wiersze 
powinny być przygoto-

wane w czterech egzempla-
rzach i opatrzone godłem, a w 
dołączonej zamkniętej koper-
cie należy umieścić informa-
cje o autorze: nazwisko i imię, 
adres, numer telefonu, wiek, 
zawód (uczniowie proszeni są 
o podanie szkoły).

Dla laureatów przewidzia-
no nagrody rzeczowe, a nagro-
dzone i wyróżnione wiersze 
zostaną opublikowane w tomi-
ku wierszy. Uroczyste zakoń-
czenie konkursu wraz z wrę-
czeniem nagród i wyróżnień 
nastąpi 25 marca.  MB

Bielski KIK zaprasza na spotkanie 
z poezją religijną biskupa
Pawła Anweilera – zwierzchnika 
diecezji cieszyńskiej Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego. 
Odbędzie się ono
w piątek 15 lutego o 17.00
w Katolickim Domu Opieki 
„Józefów” – w Bielsku-Białej
przy ulicy Grzybowej 8.

„Z Bogiem przez 
życie” – tak zatytuło-
wany został poetycki 
wieczór autorski, pod-
czas którego swoje 
wiersze zaprezentuje 
biskup Paweł Anwei-
ler.  Jak podkreślają 
organizatorzy spotka-
nia, przygotowanego 
we współpracy z biel-
skim oddziałem Polskiego To-
warzystwa Ewangelickiego, nie 
będzie to wcale pierwsza ta-

ka okazja. Biskup Anweiler czy-
tał już swoje wiersze m.in. pod-
czas wieczoru autorskiego w ra-
mach Tygodnia Kultury Chrześ-
cijańskiej w 2005 r. Przedstawił 
wówczas utwory z tomiku „Bło-
gosław, duszo moja, Panu”. Za 

dorobek poetycki zo-
stał w tym samym ro-
ku laureatem „Ikara” – 
przyznawanego przez 
prezydenta Bielska-Bia-
łej wyróżnienia w dzie-
dzinie kultury i sztuki.

Czytelnikom „Goś-
cia Niedzielnego” zna-
ny jest piękny wiersz 
biskupa Anweilera opi-
sujący wzruszenie, z ja-

kim przeżywał odejście Jana Pa-
wła II. Podczas najbliższego wie-
czoru autorskiego można będzie 

na pewno usłyszeć także utwory 
z najnowszego tomiku „Zbliże-
nia”, wydanego w 2007 r. przez 
„Augustanę”.

Zapewne zabrzmią również 
najnowsze poetyckie miniatury, 
inspirowane fragmentami Pisma 
Świętego, jak na przykład ta:
„Albowiem sercem wierzy się   
 ku usprawiedliwieniu,
A ustami wyznaje się 
 ku zbawieniu” (Rz 10,10)
Chrystus na Golgocie
Dał mi grzechów odpuszczenie.
Tylko w Nim jest dla mnie
I każdego wierzącego
 Naszych dusz zbawienie.
Usty więc wyznaję
Szczerą wiarę serca mego
I żyć pragnę tylko

Z usprawiedliwienia Twego. 
 TM

Pierwszy rzut oka na okładkę: Lew 
Judy, wstęga drogi, trójkolorowa 
sygnalizacja świetlna. – Chcieliśmy, 
by ta płyta była propozycją drogi 
dla każdego. Drogi, na której 
drogowskazem jest Jego Światło 
– mówi Paweł Kurz z bielskiej 
grupy Anti Babylon System.

Wygląd okładki debiutanckiej 
płyty bielskiej grupy Anti Baby-
lon System, która swoją muzy-
ką (głównie reggae) głosi Jezusa 
i Dobrą Nowinę i w kościołach, i 
w szkołach, ale i klubach muzycz-
nych, to celowy zabieg muzyków.

– Oficjalnie śpiewamy o Je-
zusie, jasno chcemy dawać świa-
dectwo naszej przynależności 
do Niego na każdym koncercie – 
mówi zdecydowanie Paweł Kurz 
(śpiew, gitara prowadząca, muzy-
ka i teksty piosenek). – Ale bardzo 
nam zależało, by po płytę sięg-
nęli także ci, którzy na co dzień 
nie narzucają się Panu Bogu. Stąd 
ten pozorny kamuflaż treści na 
okładce.

Po siedmiu latach 
istnienia zespołu – kon-
certowania w klubach 

podczas spotkań ewangelizacyj-
nych i rekolekcji – udało się zre-
alizować plan nagrania utworów. 
Muzycy zamieścili na płycie dzie-
sięć swoich najbardziej znanych 
piosenek. Począwszy od „Jestem 
sam”, przez „Inny wymiar”, „Je-
ruzalem” i „Upadł Babilon”, po 
„Przystanek Jezus”. – Ufamy, że 
w ich treści każdy odnajdzie jakiś 
życiowy drogowskaz, światło dla 
siebie – podkreślają. Utwory i gra-
fika okładki-książeczki z fragmen-
tami tekstów, cytatami biblijnymi, 
to historia spójna, celowo tak za-
projektowana, by zachęcić słucha-
jących do refleksji, do podążania 
Drogą, za Światłem. Płytę „Świat-
ło” można kupić m.in. w Klu-
bie „Arka” Katolickiego Towarzy-
stwa Kulturalnego w Bielsku-Bia-
łej, przy ul. Krasińskiego 17, i w 
sklepie „Misericordia”, sklepach 
internetowych i korzystając ze 
strony zespołu www.antibabylon.
kdm.pl. oraz na koncertach ze-
społu. W Bielsku-Białej najbliższy 

odbędzie się 1 marca w 
klubie RudeBoy – w ra-
mach bielskiego Tygo-
dnia z Ewangelią. UR

KS
. J

AC
EK

 M
. P

ĘD
Z

IW
IA

TR

Biskup Paweł 
Anweiler
z bp. Tadeuszem 
Rakoczym podczas 
styczniowego 
nabożeństwa 
ekumenicznego
w katedrze
św. Mikołaja
w Bielsku-Białej

Debiutancka płyta ABS

„Światło” na drogę
Konkurs poetycki „O palmę wielkanocną”

Napisz wiersz
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Spotkanie z biskupem-poetą

Z miłości do Słowa
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„Twardziele” – czyli ci, którzy 
nie boją się deklarować życia w 
abstynencji, w tym roku już po raz 
dziesiąty spotkają się 24 lutego na 
stoku w Kamesznicy na Zimowych 
Igrzyskach Abstynentów.

„Tylko dla twardzieli!”– to 
hasło już na dobre przylgnęło 
do Zimowych Igrzysk Abstynen-
tów, organizowanych od dzie-
sięciu lat przez Katolickie To-
warzystwo Kulturalne w Biel-
sku-Białej, parafię Najświętsze-
go Imienia Maryi w Kamesznicy, 
z jej proboszczem ks. kan. Wła-
dysławem Zązlem, przy współ-
udziale gminy Milówka i Wy-
działu Kultury Fizycznej i Spor-
tu Urzędu Miejskiego w Biel-
sku-Białej. Igrzyskom tradycyj-
nie już patronuje biskup Tade-
usz Rakoczy.

W tym roku abstynenci i kan-
dydaci na abstynentów spotkają 
się w Kamesznicy 24 lutego. 

Do udziału 
w konkuren-
cjach (zosta-
ną rozegrane: 
slalom gigant, 
zjazd na „by-
le czym”, na 
sankach, snowboard i konkurs 
rzeźby śniegowej oraz konku-
rencje na nartach biegowych) 
są zaproszeni dzieci, młodzież 
i dorośli – abstynenci, sympa-
tycy abstynencji i kandydaci na 
abstynentów, a do kibicowania 
– wszyscy! Każdy przybyły mo-
że liczyć na talerz gorącej gro-
chówki.

W programie igrzysk: Msza 
święta o 10.00 w Kameszni-
cy, od 11.30 – konkurencje, ok. 
15.30 – zakończenie zawodów.

Zgłoszenia przyjmowane są 
w Klubie „Arka” w Bielsku-Bia-
łej, ul. Krasińskiego 17, tel. 033 
822 06 25, codziennie od 13.00 
do 17.00, lub w dniu zawodów 
przy kościele w Kamesznicy od 
9.00 do 10.00. IM

Zbyt droga opieka paliatywna

Oddział do zamknięcia?

NA ANIELSKIEJ FALI 90,2 FM

Zagrożone jest dalsze istnienie 
oddziału opieki paliatywnej Szpi- 
tala Kolejowego w Wilkowicach. 
Jest już gotowy wniosek o jego li- 
kwidację, podpisany przez dyrek-
tora szpitala, a poparty przez 
Radę Społeczną placówki.

Oddział opieki paliatywnej 
w wilkowickim szpitalu powstał 
w 2001 roku. Początkowo by-
ło to sześć łóżek, potem przy-
było jeszcze jedno. – Tworzyli-
śmy ten oddział od podstaw. Do 
tej pory opieką objęliśmy po-
nad 970 osób, łagodząc ich cier-
pienia, a często towarzysząc w 
ostatnich chwilach życia – mówi 
ordynator oddziału dr Anna Byr-
czek. Podkreśla, że zawsze były 
tu kolejki – w tej chwili na miej-
sce na tym oddziale czeka po-
nad dziesięć osób.

Wilkowicki oddział paliatyw-
ny jest tak oblegany nie tylko 
dlatego, że cieszy się doskona-
łą opinią pacjentów i ich rodzin, 
a także specjalistów. W okrę-
gu bielskim jest jeszcze tylko je-
den taki oddział – sześć łóżek w 
szpitalu onkologicznym w Bia-
łej. To o wiele za mało jak na po-
nad 300 tysięcy mieszkańców. 
Poza tym oddział opieki palia-
tywnej szpitala w Wilkowicach 
ściśle współpracował z bielskim 
hospicjum domowym, pomaga-
jąc chorym i ich rodzinom. 

Powodem planowanego za-
mknięcia tego oddziału są, oczy-
wiście, pieniądze. Opieka palia-
tywna jest droga. Narodowy Fun-
dusz Zdrowia stawia takim od-
działom wielkie wymagania i ry-
gorystyczne normy, a płaci bar-
dziej niż skromnie. Pieniędzy z 
kontraktu z NFZ nie starcza na-
wet na pokrycie skromnych płac 
personelu tego oddziału. Tak by-
ło od lat – oddział przynosił stra-
ty, a pieniądze na jego bieżącą 
działalność pochodziły z innych 
oddziałów. – Nie możemy wię-
cej dopłacać. Nie stać nas na to, 
bo wciąż brakuje nam pieniędzy. 
To bardzo trudna decyzja, bo jest 
to bardzo dobry i potrzebny od-
dział, ale nie mamy wyjścia – mó-
wi dyrektor wilkowickiego szpi-
tala Małgorzata Hrapkowicz. 

Ostateczną decyzję w tej 
sprawie ma podjąć Marszałek 
Województwa Śląskiego, które-
mu podlega ta placówka. Jest 
jeszcze nadzieja, że dzięki zaan-
gażowaniu w sprawę wielu osób 
i instytucji uda się znaleźć wyj-
ście z obecnej sytuacji. Może 
też Narodowy Fundusz Zdrowia 
jeszcze raz przeliczy pieniądze, 
jakie daje na opiekę paliatyw-
ną. Środki, przeznaczane w wo-
jewództwie śląskim na ten cel, 
należą do najskromniejszych w 
Polsce.  
 ARTUR KASPRZYKOWSKI
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Na kamesznickim 
stoku nigdy 

nie brakowało 
dobrej sportowej 

zabawy

Radio i TV Anioł Beskidów,
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.aniolbeskidow.pl, e-mail: radio@diecezja.bielsko.pl.

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

Przedstawiciele szkół naszej 
diecezji, noszących imię sługi 
Bożego Jana Pawła II, spotkają 
się w środę 13 lutego o 10.00 
w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa (przy dworcu PKS) 
w Bielsku-Białej.

Jak zapowiada koordynator 
spotkania ks. Marcin Mendrzak, 
wikariusz parafii w Porąbce i ka-
techeta tutejszego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II, ma ono służyć 
także omówieniu przygotowań 
do powołania Diecezjalnej Rodzi-
ny Szkół im. Jana Pawła II. Przed-

stawiciele szkół są proszeni o 
wytypowanie delegacji oraz o za-
branie ze sobą sztandaru szkoły. 

W programie spotkania: o 
10.30 – Msza św. o wyniesienie 
na ołtarze sługi Bożego Jana Pa-
wła II, o 11.30 – panel dyskusyj-
ny, o 12.30 – występ młodzieży z 
Gimnazjum w Porąbce, a o 13.00 
– przejście pod pomnik Jana Pa-
wła II na dziedziniec kurii, modli-
twa, złożenie kwiatów.

W sprawie spotkania można 
kontaktować się z ks. Marcinem 
Mendrzakiem – tel. 0 696 481 
192 lub 033 810 62 62. 

Uczniowie papieskich szkół

Z imieniem Jana Pawła II

Jubileuszowe Igrzyska Abstynentów w Kamesznicy

Twardziele na starcie
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Czy ktoś, kto całe swoje życie 
spędza w klasztorze, nie wchodząc 
w gwar ulicy, może orientować 
się w codzienności, która jest 
„za” murami? Klauzurowe Siostry 
Klaryski od Wieczystej Adoracji 
z Kęt wiedzą niemal wszystko 
o radosnych i dramatycznych 
sprawach kęczan i nie tylko.

– Jesteśmy w takim specyficz-
nym miejscu – uśmiecha się sio-
stra Bonawentura. – To prawie sa-
mo centrum Kęt, przy ulicy Koś-
ciuszki. Wielu wpada do naszego 
kościoła na chwilę modlitwy po 
drodze na zakupy, do szkoły, do 
autobusu (od 1910 r. trwa tu wie-
czysta adoracja Najświętszego Sa-
kramentu).

Kęcki klasztor klauzurowych 
Sióstr Klarysek od Wieczystej Ad-
oracji wypełnia cisza. Ale w tej ci-
szy skupiają się niemal wszystkie 
sprawy kęczan. Tu przez całą do-
bę modlą się 23 siostry.

– Sercem naszej wspólnoty i na-
szego osobistego życia jako ado- 
ratorek jest Jezus obecny w Naj-
świętszym Sakramencie, któremu 
poświęcamy całe nasze życie. Ado- 
racja jednoczy nas z Nim w Je-
go ofierze życia i miłości – mó-
wią siostry.

Wielka orędowniczka
Z Kętami związani są wynie-

sieni na ołtarze św. Jan Kanty, bł. 
Matka Celina Borzęcka. Nie za-
kończył się jeszcze proces beaty-
fikacyjny Jadwigi Borzęckiej, córki 
bł. Celiny. Niedaleko stąd, w Wila-
mowicach, urodził św. abp Józef 
Bilczewski, który często odwie-
dzał także „małą trzódkę” sióstr 
w Kętach. W czerwcu ubiegłe-
go roku kard. Marian Jaworski z 
Lwowa za pośrednictwem ks. Ja-
cka Waligóry, ojca duchownego 
lwowskiego seminarium, podaro-

wał siostrom relikwie św. arcybi-
skupa Józefa.

Ale i same siostry klaryski ma-
ją swoją wielką orędowniczkę – 
sługę Bożą matkę Marię Łempi-
cką, fundatorkę kościoła i klaszto-
ru w Kętach.

W listopadzie ubiegłego roku 
ekshumowano ciało matki zało-
życielki, przeniesiono do klaszto-
ru, a następnie złożono w sarko-
fagu, w bocznej kaplicy Męki Pań-
skiej. Uroczystości przewodniczył 
ks. prałat Stanisław Dadak, kan-
clerz kurii diecezjalnej.

– Matka Maria pra-
wie po 90 latach wróci-
ła do domu Bożego, któ-
ry sama wybudowała, a 
który swoje istnienie do 
dziś zawdzięcza jej wysiłkom i po-
święceniu. To niecodzienne spot-
kanie na granicy ziemi i nieba 
miało szczególną wymowę przed 
Sanctissimum, miejscem wielogo-
dzinnych modlitw matki – dodaje 
s. Bonawentura.

Siostry klaryski mają w mie-
ście i sercach jego mieszkańców 
swoje stałe miejsce. Także postać 
matki Marii jest bardzo bliska wie-
lu z nich. To z inicjatywy kęczan w 
grudniu ubiegłego roku Rada Mia-
sta nadała bezimiennej ulicy, przy-
legającej do klasztoru, imię matki 
Marii Łempickiej.

Ukryte światło
„Miasto, w którym ludzie 

umierają z głodu albo są bezdom-
ni, jest nieludzkie; lecz nieludzkie 
jest również to miasto, w którym 
nie jest obecna modlitwa jako 
ukryte światło” – te słowa francu-
skiego jezuity można znaleźć na 
internetowej stronie sióstr (www.
klaryski.odnowa.org.pl). 

Nie ma dnia, by w mailowej 
skrzynce sióstr nie znalazła się 
choć jedna prośba o modlitwę w 
sprawach życia, zdrowia czy tych 
zwyczajnych – choć trudnych – 
codziennych. Do tego prośby spi-

sywane na kartkach, czy 
te „mówione” siostrom 
zewnętrznym, które wy-
chodzą poza mury klasz-
torne, żeby w mieście 

załatwić niezbędne sprawy.
– O pomoc proszą ludzie, któ-

rym modlitwa „nie wychodzi”. 
My prosimy Boga w tych spra-
wach, modlimy się o łaskę pogo-
dzenia z Jego wolą, wypraszamy 
siły dla tych, którym trudno przy-
jąć krzyż – mówi s. Bonawentu-
ra. – Jakie owoce przynosi nasza 
modlitwa, dowiemy się tak na-
prawdę dopiero po tamtej stro-
nie, ale każde podziękowanie, ja-
kie dociera do nas, staje się do-
datkowym impulsem do gorliw-
szej modlitwy i mobilizuje nas 
duchowo.

2 lutego, w Dniu Życia Kon-
sekrowanego, siostry zakonne i 
zakonnicy spotkali się w koście-
le NSPJ przy dworcu na wspólnej 
modlitwie. Nie zabrakło wśród 
nich i sióstr z Kęt.

– Wiemy, że nasza modli-
twa jest bardzo potrzebna. A to, 
co Pan Bóg z tej modlitwy wy-
prowadzi, przyjmujemy jako Je-
go dar. Zapewniamy, że każde-
mu, kto przeżywa swoje radości 
czy smutki, sukcesy czy poraż-
ki, towarzyszy nieustannie cicha 
modlitwa ukrytych sióstr wpa-
trzonych w biel konsekrowanej 
Hostii – podkreślają siostry.

URSZULA ROGÓLSKA

 

PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Siostry Klaryski od Wieczystej Adoracji – parafia Świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach

Skrzynka nigdy nie jest pusta

W MOJEJ OPINII
S. BONAWENTURA, KLARYSKA  
OD WIECZYSTEJ ADORACJI
– To za sprawą 
naszej fundatorki 
sługi Bożej matki 
Marii Łempickiej 
przeżywamy to 
ożywienie wokół 
klasztoru. To na jej święto-
ści, modlitwie i ofierze ży-
cia zbudowany jest duchowy 
potencjał tego szczególnego 
miejsca w Kętach. My weszły-
śmy w jej dzieło i kontynuu-
jemy misję wieczystej adora-
cji dziś; po nas, ufamy, przyj-
dą następne. Ludzi przycią-
ga tu jednak sam Jezus eu-
charystyczny. Wiernie czeka 
na każdego, bez względu na 
nasz nastrój czy pogodę... To 
On daje ukojenie naszym ser-
com, a cisza i wewnętrzna ar-
chitektura kościoła tylko po-
magają się skupić i zatrzymać 
na chwilę rozbiegane myśli. 
Ostatnio uczciłyśmy 90. rocz-
nicę narodzin matki dla nie-
ba. Rano w gronie wspól-
noty przeżywałyśmy transi-
tus, czyli pamiątkę jej śmier-
ci, a wieczorem odbyła się 
Eucharystia, której przewod-
niczył ks. prałat Stanisław 
Czernik. Po Mszy św. modli-
łyśmy się, jak zawsze każde-
go 24. dnia miesiąca, o jej be-
atyfikację, polecając jej orę-
downictwu wiele próśb. Z tej 
okazji wydałyśmy też album  
z wyborem modlitw matki.

Nie można 
nie być radosną, 
kiedy Pan 
jest w sercu!
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