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Arcyksiężna Maria 
Krystyna Habsburg 
z Żywca znalazła się 
w gronie tegorocznych 
laureatów Śląskiego 
Oskara – nagrody 
przyznawanej 
ludziom, którzy 
swoją działalnością, 
postawą i charakterem 
promują to, co  
na Śląsku najlepsze.

W piątek 28 marca w Katowi-
cach odbyła się uroczystość wrę-
czenia statuetek. Nieobecną ze 
względu na stan zdrowia laureatkę 
reprezentował burmistrz Żywca 
Antoni Szlagor w asyście ubranych 
w regionalne stroje członków ze-
społu Ziemia Żywiecka. Zespół dał 
też okolicznościowy koncert.

W uzasadnieniu werdyktu or-
ganizatorzy wskazywali na wielki 
patriotyzm i przywiązanie laureat-

ki do Polski, zwłaszcza do Żywiec-
czyzny, gdzie spędziła lata dzieciń-
stwa i młodości. Tu także wróciła 
po pięćdziesięciu latach emigracji, 
kiedy w 2001 r. zdecydowała się na 
powrót do Polski. Zamieszkała zno-
wu w Żywcu, na ukochanej rodzin-
nej ziemi. Wcześniej władze samo-
rządowe nadały jej tytuł honoro-
wej obywatelki miasta.

Jak sama zawsze podkreśla, 
wróciła z polskim paszportem 
w ręku, bo nigdy nie wyrzekła 
się polskości i nie przyjęła inne-
go obywatelstwa. Zdecydowała 
się zachować przez dziesięcio-
lecia status bezpaństwowca, 
a kiedy w Polsce skończył się 
czas komunizmu, wystąpiła 
o wydanie polskiego pasz-
portu, dokumentującego 
polskie obywatelstwo. 
Otrzymała go w 1993 r. 
i przyjęła z wielką ra-
dością.

– Dziś jest jed-
ną z najpopularniej-
szych i najbardziej 
lubianych obywatelek 

Żywca. Pozostaje osobą skromną 
i szlachetną, jest najdostojniejszym 
ambasadorem Żywca, Śląska i Pol-
ski – napisano w laudacji na cześć 
arcyksiężnej Marii Krystyny. Ona 
sama w liście zapewniała o ogrom-
nej wdzięczności za uznanie dla 
niej i jej rodziny. tm

Arcyksiężna laureatką Śląskiego Oskara

Zakochana w Żywiecczyźnie
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Arcyksiężna Maria Krystyna Habsburg  
z polskim paszportem w ręku

G dy małżonkowie nie 
zapominają o darze, 

jakim jest sakrament 
małżeństwa, gdy na co 
dzień pamiętają,  
że to rodzina jest 
pierwszym Kościołem 
dla nich i ich dzieci 
– nie ma takich 
problemów, których 
nie da się rozwiązać. 
O tym przekonani są 
członkowie Domowego 
Kościoła – rodzinnej 
gałęzi Ruchu Światło–
Życie. O swoich 
doświadczeniach 
i spotkaniach mówią 
chętnie, zapraszając do 
wspólnoty wszystkich 
małżonków. Mają jedną 
radę: skorzystajcie z tej 
sprawdzonej formuły, 
jaką ks. Blachnicki 
zostawił dla Domowego 
Kościoła. Więcej –  
na str. VI–VII.

25-lecie bystrzańskiego chóru „Cantica”

Radość dla dwóch parafii
W marcu minęła 25. rocznica bystrzańskie-
go chóru „Cantica”. Jubilaci wraz z gość-
mi świętowali ją 29 marca, rozpoczynając  
od modlitwy i koncertu w kościele w Bystrej 
Krakowskiej.

Tu bowiem rozpoczęli swoją działalność 
na zaproszenie ówczesnego proboszcza ks. 
prał. Mariana Żądziuka. Chórzyści, którzy 
w części należeli do sąsiedniej parafii w By-
strej Śląskiej, postanowili z czasem śpiewać 
systematycznie w obu kościołach. 

Dziękczynnej Eucharystii przewodni-
czył ks. inf. Władysław Fidelus, a w gronie 
koncelebransów znaleźli się opiekunowie 
chóru: obecni i dawni proboszczowie obu 
parafii z Bystrej. Wraz z jubilatami modlili 
się przedstawiciele władz samorządowych 
powiatu bielskiego i gminy Wilkowice, 
a także reprezentanci licznych organiza-

cji, z którymi chór podejmuje na co dzień 
współpracę. List gratulacyjny do jubilatów 
skierował biskup Tadeusz Rakoczy.

Pracowitość i ambicja całego zespołu 
i dyrygent Krystyny Kubańdy zaowocowa-
ły wysokim poziomem artystycznym i coraz 
szerszym repertuarem, który mieli okazję 
podziwiać słuchacze licznych koncertów. 
Chór aktywnie uczestniczy też w życiu kul-
turalnym regionu. Jest współorganizatorem 
Bystrzańskich Recitali Organowych. Ten 
dorobek przybliża wydana z okazji jubile-
uszu książka „25 lat w rytmie Bożej melo-
dii”, opracowana przez Kazimierza Wyga-
sia, oraz tomik poezji. Wyrazem uznania dla 
jubilatów – za pasję i miłość do prawdziwego 
piękna – były przyznane przez Polski Zwią-
zek Chórów i Orkiestr honorowe odznaki, 
które wręczył prezes bielskiego oddziału 
PZChiO Piotr Jakóbiec. aśs
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Odznakę PZChiO dla chóru z rąk  
Piotra Jakóbca odebrały Maria Pach  
i Krystyna Kubańda
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Jeleśnia, Kęty. W 73. roku życia 
kapłańskiego odszedł do Pana 
śp. ks. prał. Feliks Jura. Miał 95 
lat. Urodził się 11 listopada 1912 
r. w Kętach. Święcenia kapłań-
skie przyjął 19 maja 1935 r. w 
Krakowie. Jako wikariusz pra-
cował w parafiach Biały Kościół, 
Kozy i Biała. W latach 1956–1957 
był administratorem bialskiej 
parafii Opatrzności Bożej. Od 1957 
r. pełnił funkcję administratora, 
a następnie proboszcza para-
fii św. Wojciecha w Jeleśni. W 
1982 r. przeszedł na emeryturę. 
Nadal mieszkał w Jeleśni i przez 

wiele następnych lat pomagał 
w pracy duszpasterskiej. Mszy 
św. pogrzebowej w Jeleśni prze-
wodniczył bp Tadeusz Rakoczy. 
Zmarły kapłan został pochowa-
ny w rodzinnych Kętach. ak

Bestwina. Rozstrzygnięta 
została szósta edycja ogólnopol-
skiego konkursu poetyckiego 
na wiersz o tematyce religijnej – 
 „O palmę wielkanocną”, organizo-
wanego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną. Podczas uroczystego 
ogłoszenia wyników 25 marca 
symboliczne palmy odebrali 
zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii wiekowych: Krzyś Dźwig 
z Janowic, Mateusz Janecki ze 
Złotnik Kujawskich i Sabina 
Janica-Wojaczek z Godziszki. 
W gronie laureatów byli też: 
Wojtek Tomasiewicz i Klaudia 
Tomala z Kaniowa, Daniel 
Suwała z Janowic, Agata Agacik z 
Blizanowa, Dominika Majchrzak 
z Gostynina, Iwona Świerkula 
z Warszawy, Barbara Buk z 
Poznania, Ela Galoch z Turka i 
Małgorzata Borzeszkowska z 
Lęborka. Nagrodzone wiersze 
wybrane zostały przez jurorów z 
ponad 250 utworów nadesłanych 
przez autorów z całej Polski. mb

Adres redakcji: 
ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor 
oddziału, Urszula Rogólska, asystent 
kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatr

bielsko@goscniedzielny.pl

Biskup  
Tadeusz Rakoczy:

Bóg tak przedziwnie 
prowadził błogosławioną 

Celinę, że najpierw 
doświadczyła ciepła 

rodzinnego, potem 
tworzyła ognisko 

rodzinne z mężem 
Józefem i córkami, 

wreszcie połączona 
„podwójnym węzłem” 

z córką Jadwigą założyła 
rodzinę zakonną, co 

pozostaje fenomenem 
w historii Kościoła. 

Błogosławiona 
Celina jest dla nas 

przykładem rodzinności 
– ważnej umiejętności 

pielęgnowania więzi 
rodzinnych, która 

w naszych czasach 
tak często bywa 

zaniedbywana. Kościół 
w jej osobie wskazuje 

na doniosłą rolę rodziny, 
która jest niezastąpioną 

wspólnotą wychowawczą 
pomagającą człowiekowi 
w kształtowaniu własnej 

tożsamości. 
Z listu do wiernych diecezji bielsko-

-żywieckiej przed uroczystościami 
dziękczynnymi.
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Kęty. Z okazji trzeciej rocznicy 
śmierci sługi Bożego Jana Pawła 
II w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa odbył się 
kolejny już koncert połączony 
z modlitwą w intencji rychłej 

beatyfikacji  Jana Pawła II i w 
intencji rodzin. – Chcieliśmy w 
ten sposób nie tylko uroczyście 
podsumować parafialne misje 
„Rodzina Bogiem silna”, ale także 
przypomnieć, jak mocno Papież 
podkreślał znaczenie rodziny 
i jak jej zawsze bronił – mówi 
organizator koncertu ks. kan. 
Jerzy Musiałek. W koncercie 
przed publicznością z Kęt, a także 
gośćmi z innych miejscowości, 
wystąpili muzycy z Krakowa: 
sopranistka Łucja Czarnecka, 
trębacz Jerzy Kruk, a na orga-
nach zagrał Bogusław Grzybek z 
bazyliki Mariackiej. Fragmenty 
tekstów Jana Pawła II recytowała 
Ola Laszczak. tm

Poetyckie laury 
przyznane 

W kęckim koncercie 
wystąpili goście z Krakowa

Błogosławiona matka

W sobotę 12 kwietnia o 11.00 w 
kościele pw. Świętych Małgorzaty 
i Katarzyny odbędą się uroczy-
stości dziękczynienia za beaty-

fikację matki Celiny Borzęckiej, 
założycielki Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pań-
skiego. Uroczystej dziękczyn-
nej Eucharystii przewodniczyć 
będzie biskup Tadeusz Rakoczy. 
Pół godziny przed liturgią na 
rynku zaprezentowany zostanie 
program artystyczny. Przybliży 
on sylwetkę bł. Celiny Borzęckiej 
– matki rodziny i – wraz z córka 
Jadwigą – założycielki zakonne-
go zgromadzenia, a także budow-
niczej kęckiego klasztoru sióstr – 
pierwszego w Polsce i na świecie.  
Matka Celina została ogłoszona 
błogosławioną w październiku 
ubiegłego roku w Rzymie. Jej 
szczątki, najpierw spoczywa-
jące w krypcie przy klasztorze, 
obecnie znajdują się w koście-
le pw. Świętych Małgorzaty i 
Katarzyny. mb

Sarkofag bł. Celiny 
Borzęckiej i córki Jadwigi 
w Kętach
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Kongregacja oazy
Bielsko-Biała. III Diecezjalna Kongregacja Ruchu Światło–Życie 
odbędzie się 12 kwietnia br. w kościele św. Pawła Apostoła w Bielsku-
-Białej. Do udziału w niej zaproszeni są delegaci i całe grupy istnieją-
cych w parafiach wspólnot Ruchu Światło–Życie, zarówno na pozio-
mie Oazy Dzieci Bożych, młodzieży, jak i rodzin Domowego Kościoła. 
W ramach kongregacji o 15.00 uroczysta Eucharystia, w czasie której 
uczestnicy będą także świętować jubileusz 25-lecia posługi kapłań-
skiej moderatora diecezjalnego ks. kan. Marcina Aleksego. Po Mszy 
św. – „Marsz dla Jezusa” na osiedlu Polskich Skrzydeł, do udziału 
w którym organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich, którzy 
kiedykolwiek weszli na drogę charyzmatu Światło–Życie. Spotkanie 
zakończy nabożeństwo ewangelizacyjne o 18.00. 
 Urszula Rogólska

Laureaci tradycyjnie 
otrzymali symboliczne 
palmy.
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Zmarł ks. prałat Feliks Jura

Papieski i rodzinny

Czaniec. Działające od 2005 r.  
grupy teatralne: dziecięca 
„Bengaku” i młodzieżowa „Plama” 
połączyły w 2008 r. swoje siły jako 
grupa teatralna „Natanael”. Nad 
działalnością czuwa Gabriela 
Grabka-Grzechynia, wspiera-
na przez Elżbietę Saczyk-Prus. 
Sukcesem okazała się pierwsza 
sztuka wystawiona przez cza-
nieckiego „Natanaela”, zatytu-
łowana „Droga jest tam, gdzie 

jest nadzieja”, która mówiła o 
spotkaniu z Chrystusem zmar-
twychwstałym. – Młodym akto-
rom należą się słowa uznania. 
Wielką wdzięczność chciałbym 
wyrazić dla pani Gabrieli, która 
poprzez pracę z młodzieżą poma-
ga młodym rozwijać to, co w nich 
najlepsze i odkrywać Boże powo-
łanie – mówi ks. prał. Stanisław 
Śmietana, proboszcz czanieckiej 
parafii.  mb

Bielscy komandosi mają nowego dowódcę

Dla hospicjum Jana Pawła II
Bielsko-Biała Wapienica. 
W charytatywnym koncercie 
wielkanocnej muzyki organo-
wej i chóralnej – zorganizo-
wanym 30 marca w parafii św. 
Franciszka z Asyżu  – wystąpili 
uczniowie Diecezjalnej Szkoły 
Organistowskiej w Bielsku- 
-Białej oraz chór „Gloriam 
Dei” z Instytutu Teologicznego 
im. św. Jana Kantego. – To 
jest wyraz naszej pamięci o 
ludziach terminalnie cho-

rych, o których troszczą się 
członkowie Salwatoriańskiego 
Stowarzyszenia Hospicyjnego – 
mówił ks. dr Sławomir Zawada, 
dyrektor DSO. Słuchacze kon-
certu wsparli prowadzone przez 
SSH dzieło budowy stacjonarne-
go hospicjum im. Jana Pawła II, a 
za okazane serce organizatorom, 
wykonawcom i publiczności 
dziękowali w imieniu stowarzy-
szenia prezes Grażyna Chorąży 
i ks. Piotr Schora SDS.

Bielsko-Biała.  Katedralne 
Duszpasterstwo Młodzieży 
uczciło 3. rocznicę śmierci sługi 
Bożego Jana Pawła II, spotyka-
jąc się na modlitwie w katedrze 
pw. św. Mikołaja w sobotę 29 
marca. – Jan Paweł II odszedł 
do domu Ojca w wieczór przed 
Niedzielą Miłosierdzia Bożego. 
Zatem, według kalendarza 
liturgicznego, to właśnie w tę 
sobotę przypadała 3. rocznica 
jego odejścia – tłumaczy Henryk 
Urban, jeden z pomysłodawców 

tego spotkania. Rozpoczęło się 
ono Mszą św. w intencji rychłe-
go wyniesienia Jana Pawła na 
ołtarze, sprawowaną przez ks. 
prał. Zbigniewa Powadę. Potem 
odtworzone zostało wystąpienie 
Ojca Świętego w Sejmie RP w 
czerwcu 1999 r., gdy Jan Paweł II 
mówił między innymi o udziale 
Polski w strukturach europej-
skich. Spotkanie zakończyło się 
Koronką do Miłosierdzia Bożego, 
odmówioną w godzinie śmierci 
Ojca Świętego, o 21.37. 

W wigilię Niedzieli Miłosierdzia

Żywiec. Chór „Pro Arte et Musi-
ca” z Mysłowic oraz Orkiestra 
im. Telemanna z Bielska-Białej 
wykonaniem oratorium Haendla 
„Mesjasz” 29 marca zapoczątko-
wali żywieckie obchody 3. roczni-
cy śmierci Jana Pawła II. Otwarty 
koncert dla mieszkańców, zorga-
nizowany w Miejskim Centrum 
Kultury przez parafię konkate-

dralną Narodzenia NMP oraz 
władze miejskie, był symbolicz-
nym uczczeniem Ojca Świętego, 
który wiele razy gościł w Żywcu 
jeszcze jako pasterz archidiecezji 
krakowskiej. Jego wizyta w  1995 
roku w Żywcu została uznana 
za najważniejsze wydarzenie  w 
ponad 700- letniej historii miasta. 

tt
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Nowy dowódca

Bielsko-Biała. Od 25 marca 
nowym dowódcą 18. Bielskiego 
Batalionu Desantowo-Sztur-
mowego jest płk Piotr Patalong. 
Kierował on już tą jednostką w 
latach 2002–2004, m.in. był z biel-
skimi komandosami na misji w 
Iraku. Ostatnio dowodził jednost-
ką specjalną Grom. W Bielsku-
Białej zastąpił ppłk. Adama 
Stręka. Zadaniem nowego dowód-

cy jest, jak to określił goszczący 
w bielskich koszarach minister 
obrony narodowej Bogdan Klich, 
uzdrowienie sytuacji w bata-
lionie. Niedawno Żandarmeria 
Wojskowa ujawniła, że w prze-
szłości bielscy komandosi mieli 
konflikty z prawem. Minister 
uważa, że jest to niedopuszczalne 
w szeregach elitarnej jednostki.
 ak
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Młodzieżowe poszukiwania 

„Mesjasz” – dla Ojca Świętego
Młodzi aktorzy „Natanaela”

Bielsko-Biała. Na placu mię-
dzy probostwem i kościołem 
pw. Trójcy Przenajświętszej 
stanęła figura św. Józefa z 
Dzieciątkiem. – Opiekun Świętej 
Rodziny z Nazaretu jest wspa-
niałym patronem i opiekunem 
wszystkich rodzin. Chcę, by ta 
figura była pamiątką po obcho-
dzonym w naszej diecezji Roku 
Rodziny – tłumaczy proboszcz 
parafii, ks. kan. Józef Oleszko. 
Z okazji Roku Rodziny wszyscy 
wierni z tej parafii otrzymali 
obrazki z reprodukcją ikony 
Świętej Rodziny i modlitwą Ojca 
Świętego Jana Pawła II w intencji 
rodzin.
 ak

Patron rodzin

Św. Józef będzie pamiątką 
diecezjalnego Roku Rodziny
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Już za tydzień 
rozpoczyna się 
w Bielsku-Białej 
dziewiąta edycja 
ekumenicznego 
Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki 
Sakralnej  
na Podbeskidziu 
„Sacrum in Musica”. 
Festiwalowe 
koncerty odbywać 
się będą od 14 do 17 
kwietnia w bielskich 
kościołach i w Domu 
Muzyki BCK. 

T ak jak w poprzednich edy-
cjach, na program festiwalu 

złożą się koncerty  prezentują-
ce muzykę należącą do różnych 
tradycji chrześcijańskich, do róż-
nych kręgów kulturowych. 

Inauguracyjny koncert, pod-
czas którego słowo do uczest-
ników skieruje biskup Tadeusz 
Rakoczy, odbędzie się w ponie-
działek 14 kwietnia w kościele 
pw. Jezusa Chrystusa Odkupi-
ciela Człowieka. Sięgający do 
formy liturgicznej utwór  „Mes-
sa di Gloria” Giacomo Puccinie-

go wykonają znakomici 
muzycy: instrumentali-
ści Bielskiej Orkiestry Ka-
meralnej, zabrzański chór 
„Resonans con tutti” oraz 
soliści: Adam Sobierajski 
i Czesław Gałka, a dyrygować bę-
dzie Kazimierz Kryza.

Z różnych stron
We wtorek w Domu Muzyki 

– z recitalem pieśni żydowskich 
„Rodzynki z migdałami” – wy-
stąpi wraz z zespołem Nina Stil-
ler, piosenkarka i aktorka. Wielo-
krotna laureatka wrocławskich 
Przeglądów Piosenki  Aktorskiej 
zaśpiewa tradycyjne żydowskie 
pieśni w nowoczesnych aranża-
cjach. 

W środę w ewangelickim ko-
ściele Zbawiciela (przy placu ks. 
M. Lutra) na koncert przypomi-
nający tradycję średniowieczne-
go chorału zaprasza chór męski 
reprezentujący francuski zespół 
„Le Choeur Gregorien de Paris”. 
Chór skupia muzyków różnych 
narodowości, dla których pasją 
stało się pielęgnowanie tradycji 
chorału gregoriańskiego. Na co 
dzień najchętniej śpiewają w cza-
sie liturgii, zwłaszcza w dawnym 
opactwie cystersów w Fontfroide 
we Francji. Zespół ma na swoim 
koncie także liczne nagrania i za-
graniczne trasy koncertowe.

W finałowym kon-
cercie muzyki gospel – 
w czwartek w kościele pw. 
św. Andrzeja Boboli – sło-
wo wygłosi bp Paweł An-
weiler, a wystąpią muzycy 

z Wielkiej Brytanii: John Fisher 
oraz chór IDMC. Nazwa zespołu 
to  skrót utworzony z pierwszych 
liter wyrazów oznaczających 
grupę ludzi pragnących służyć 
Chrystusowi. Brytyjscy chórzy-
ści znani są z dynamiki i energii, 
z jaką przekazują światu poprzez 
śpiewane piosenki orędzie miło-
ści, wiary, pokoju.

Tradycyjnie koncertowi 
w Domu Muzyki towarzyszyć 
będzie otwarcie wystawy w Ga-
lerii Środowisk Twórczych. 
Tym razem pod wspólnym tytu-
łem – „W poszukiwaniu Słowa” 
– pojawią się obrazy i rysunki: 
Tadeusza Brzozowskiego, Grze-
gorza Bednarskiego, Tadeusza 
Wiktora,  Andrzeja Despera-
ka, Aldony Mickiewicz, zdjęcia 
Leszka Mądzika i rzeźby Jerzego 
Fobera. Jak podkreśla komisarz 
wystawy Piotr Czadankiewicz, 
w twórczości tych artystów, mi-
mo zróżnicowania form, pojawia 
się podobne przekonanie, że na 
podstawowe dla człowieka egzy-
stencjalne pytania nie sposób od-
powiedzieć, nie odnosząc się do 
Ewangelii.

Całość festiwalowych spo-
tkań artystycznych swoim patro-
natem objęli biskup Tadeusz Ra-
koczy i biskup Paweł Anweiler. 

tm

wszystkie koncerty rozpoczynają 
się o godz. 18.00, a bilety 
można nabywać bezpośrednio 
przed koncertem, a także 
w przedsprzedaży – w bielskim 
Centrum kultury przy  
ul. Słowackiego 27, tel. 033 828 16 45.

Na anielskiej fali 
90,2 FM 

radio 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.radio.diecezja.
bielsko.p

„Gość niedzielny” 
w „Aniele beskidów” – 
w każdą sobotę o 9.00 
i 19.00.

Sacrum in Musica 2008

Zabrzmi na Bożą chwałę

Po lewej Tradycję chorału 
gregoriańskiego przywoła 
„Le Choeur Gregorien de 
Paris”

Po prawej W koncercie 
muzyki żydowskiej wystąpi 
Nina Stiller

pod
patronatem
„Gościa”

Wielkanocny koncert żywieckiej młodzieży

Modlitwa na bębnach  
i strunach

Takich dźwięków 
w czcigodnym 
żywieckim kościele 
Świętego Krzyża 
jeszcze nie słyszano! 
Blisko pół setki 
młodych ludzi 
żywiołowym 
śpiewem i rockową 
muzyką głosiło 
radosną wieść,  
że zmartwychwstał 
Jezus Chrystus...

W Poniedziałek Wielka-
nocny w wypełnionym 

po brzegi kościele pw. Świętego 
Krzyża odbył się inauguracyj-
ny koncert zespołu „Na Bębnach 
i Strunach”. Grupa młodych 
muzyków i śpiewaków zapre-
zentowała program złożony 
z pieśni związanych z okresem 
Zmartwychwstania Pańskiego.

Przypadek?
W koncercie uczestniczyło 

blisko 50 osób. Najmłodsza była 
7-letnia Justynka, a najstarszy 
20-letni Michał Sanecki. Cała 
reszta to uczniowie żywieckich 
gimnazjów i szkół średnich. Była 
też mała reprezentacja cieszyń-
skich licealistów. 

Z Cieszyna jest też główny 
sprawca całego zamieszania, 
wspomniany Michał Sanecki. 
Gra na gitarze, ale wcześniej nie 
angażował się w większe przed-
sięwzięcia muzyczne. Na stałe 
nie grał w żadnej grupie. – Od 
jakiegoś już czasu dojrzewał we 
mnie pomysł, by zrobić duży ra-
dosny koncert na Wielkanoc – 
opowiada Michał. Pomogła Boża 
Opatrzność, czasem nazywana 
przypadkiem. W ubiegłym roku 
wybrał się na Jasną Górę. Tym 
razem, wyjątkowo, poszedł z pąt-
nikami z Żywca. Poznał nowych 
ludzi i piosenki, idealnie pasują-
ce do jego pomysłu. To między 

innymi utwory „Ojcze kamieni” 
i „Zmartwychwstał Pan”... 

Cieszyńsko-żywiecka 
koprodukcja

Pielgrzymkowe kontakty za-
owocowały udziałem Michała 
w żywieckim koncercie kolęd. 
Tam upewnił się, że poznał ludzi, 
którzy nie tylko umieją śpiewać 
i grać, ale których wspólne śpie-
wanie najzwyczajniej w świecie 
cieszy...  Zaczęło się konkretyzo-
wanie mglistych dotąd planów. 
W tworzeniu programu i dobo-
rze członków zespołu najwięk-
szy udział, obok Michała, miała 
Marta Lach, licealistka z Żyw-
ca. Wspólnie dopracowywali 
szczegóły. Od samego początku 
tej wspólnej pracy dobrym du-
chem całego przedsięwzięcia był 
ks. Łukasz Szweda, wikary z ży-
wieckiej konkatedry. – Z podzi-
wem obserwowałem entuzjazm 
tych młodych ludzi. Część z nich 
znałem z katechezy czy oazy, in-
nych dopiero teraz poznałem. 
Z wielkim samozaparciem, ale 
i radością uczestniczyli w wie-
logodzinnych próbach, tworząc 
zręby tego programu – opowiada 
ks. Łukasz. 

Koncert  
wieńczy dzieło

Próby trwały ponad trzy 
miesiące. Najczęściej spotykali 
się w Domu Katolickim. Wokół 
pomysłu udało się skupić pół set-
ki młodych ludzi: kilkunastu so-
listów wokalistów, ponad 20-oso-
bowy chór i jeszcze pokaźną gru-
pę instrumentalistów, grających 
na gitarach, fletach, saksofonie, 
puzonach, waltorni, klarnecie, 
trąbce, skrzypcach i perkusji. 
Swą grupę nazwali „Na Bęb-
nach i Strunach”. Wsparcie dla 
projektu zadeklarowali między 
innymi gospodarz konkatedry 
ks. inf. Władysław Fidelus i bur-
mistrz miasta Antoni Szlagor. 

Na koncert przyszedł nad-
komplet słuchaczy. Mogli wy-
słuchać imponującego występu, 
ale tylko niewielu szczęściarzy, 
stojących najbliżej prezbiterium, 
mogło zobaczyć ten radosny kon-
cert. W najbliższym czasie ży-
wiecko-cieszyńska grupa wy-
stąpi jeszcze raz w Żywcu. Przy-
jęli też zaproszenie do bazyliki 
franciszkańskiej w Katowicach-
-Panewnikach...

Artur Kasprzykowski

W radosnym koncercie w Żywcu wystąpiło pięćdziesięciu 
młodych ludzi...
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Pieśni wielkanocne. 
W sobotę 12 kwietnia 
w kościele pw. św. Marcina 
w Międzyrzeczu na zapro-
szenie scholi „Agni Novi” 
wystąpią uczestnicy Święta 
Pieśni Wielkanocnej. Od 
14.00 w konkursowym 
przeglądzie zaśpiewają 
chóry parafialne z Ustronia, 
Bielska-Białej Straconki, 
Hałcnowa, Wapienicy oraz 
z Czańca, Międzybrodzia 
Żywieckiego i Brennej. 
O 17.00 sprawowana będzie 
Eucharystia, po której nastą-
pi ogłoszenie wyników i kon-
cert laureatów.

Kurs w Hałcnowie. 
Diecezjalna Szkoła Nowej 
Ewangelizacji Świętych 
Cyryla i Metodego w Bielsku-
Białej serdecznie zapra-
sza na kurs „Nowe Życie”, 
który odbędzie się w Domu 
Rekolekcy jny m Sióstr 
Serafitek w Bielsku-Białej-
Hałcnowie od 18 do 20 kwiet-
nia. Rozpoczęcie w piątek 
o 18.00, zakończenie w nie-
dzielę ok. 15.00.
Kurs daje odpowiedź na 
pytania: Czy znasz osobiście 
Jezusa? A może jest On dla 
Ciebie postacią historyczną 
lub kimś odległym, nieobec-
nym? Jest czasem odnowienia 
relacji z Bogiem, wejściem 
w doświadczenie Chrystusa 
Zmartwychwstałego i Ducha 
Świętego. Kurs jest przezna-
czony dla osób zaangażowa-
nych w życie Kościoła, jak 
również dla wszystkich wąt-
piących czy poszukujących.
Szczegółowe informacje 
i zapisy na stronie interne-
towej: www.sne.bielsko.pl 
lub pod numerem telefonu: 
(032) 212 88 34; 668 674 817; 
508 043 100.

Katyń w pamięci. 11 kwiet-
nia o 12.00 w Książ-nicy 
Beskidzkiej odbędzie się 
wernisaż wystawy „Katyń. 
Pamiętamy”. Przygotowaną 
we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Rodzina Katyń-
ska ekspozycję można oglą-
dać od 7 do 30 kwietnia.
� �•

zaproszenia
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I nie ma spraw nie do rozwiąza-
nia. Nieraz wydaje się, że coś jest 
po ludzku nie do załatwienia, ale 
z Bożą pomocą jakoś wszystko się 
udaje rozwiązać. 

Warto się nauczyć!
– Wszystkiego można się na-

uczyć! – przekonują Plewowie. 
Ich zadaniem jest uczestnictwo 
w spotkaniach krajowych DK 
i przekazywanie wiadomości 
z centrali w Krościenku parom 
rejonowym, które przekażą 

wszystko parom animatorskim 
– do kręgów.  Spotkania nowego 
kręgu w ciągu pierwszego roku 
mają charakter ewangelizacji i są 
drogą poznania DK, nie zobowią-
zując do przynależności. Pomaga 
w tym czasie bardziej doświad-
czona para pilotująca, są opraco-
wane na szczeblu krajowym kon-
spekty i materiały. Nie jest więc 
trudno, a nie do przecenienia jest 
wsparcie, jakiego w dochodze-
niu do Boga udzielają sobie wza-
jemnie małżeństwa. – Wszyscy 

popełniamy błędy, więc takie 
wsparcie jest potrzebne. Ogrom-
nie ważna jest obecność kapłana. 
Spotkaliśmy wielu małżonków, 
którym wejście do Domowego 
Kościoła pomogło uratować mał-
żeństwo – dodają.

– Dobrze, gdy w parafii jest 
przynajmniej jeden krąg rodzin 
– podkreśla ks. kan. Musiałek. – 
Rodzina, która jest bliżej Pana Bo-
ga, jest „rozrusznikiem” dla pozo-
stałych. Rodziny DK pokazują, że 
każdy człowiek może stanąć bli-
żej ołtarza. 

Chcemy być świadkami
– Wstąpiliśmy do wspólnoty 

Domowego Kościoła 15 lat po ślu-
bie. W październiku minie 20 lat 
tej naszej przynależności – mó-
wią Rzeszutkowie. Długo szuka-
li czegoś, co pomogłoby im w ży-
ciu lepiej się odnaleźć i poprawić 
stan małżeństwa. Przyjęli za-
proszenie na rekolekcje ewan-
gelizacyjne Domowego Kościoła 
w swej ówczesnej parafii w Biel-
sku-Białej-Leszczynach. – Poczu-
liśmy, że do tego lepszego życia 
potrzebny jest nam Pan Bóg – 
i wstąpiliśmy do Domowego Ko-
ścioła. Pomogły nam w decyzji 
świadectwa innych. Znaleźliśmy 
się w kręgu rodzin – pod opieką 
wspaniałej pary animatorskiej 
Krystyny i Henryka Brzusków. 
Wiele w nasze życie wniósł też 
opiekun kręgu – ks. Stanisław 
Morawa – wspominają. 

Pierwsza praktyczna życiowa 
decyzja to odejście od alkoholu. 
Zostali abstynentami. Stopniowo, 
krok po kroku, uporządkowali 
wiele spraw małżeńskich. I nie by-
ło już małżeńskich „cichych dni” 
czy rozmowy za pośrednictwem 
dzieci. Umieli sobie wszystko wy-
jaśnić, co trzeba – naprawić.

Codzienna modlitwa, nawet 
ta osobista, nie zawsze była łatwa, 
na początku trudno było skupić 
myśli, wytrwać. – Ale z czasem 
przekonałam się, że minuty po-
święcone Panu Bogu przynoszą 
niesamowite owoce. A do tego 
trzeba dodać modlitwę rodzinną, 
i tę małżeńską, kiedy nie sposób 
zakończyć dnia bez niej – nawet, 
gdy wcześniej pojawiły się jakieś 
złe chwile – mówi Krystyna.

Bardzo pomogły też rekolek-
cje: w Rzymie, Lwowie, Austrii, 
Wałczu, Leśniowie… Żyli bar-
dziej modlitwą, codzienną Eu-
charystią. – I tak stawaliśmy się 
świadkami w zwyczajnym życiu, 
wobec najbliższych – dodają. – 
Ta codzienna modlitwa pomaga, 
kiedy jest trudno, przeczekać bu-
rzę. Potrafimy się wyciszyć i  każ-
dą chwilę rodzinną przeżywać 
w zgodzie, radości i pokoju. 

Wymarzony własny dom bu-
dowali, ciężko pracując i licząc 
każdy grosz. Schodzili z budowy 
i sięgali po różaniec. I nie marzyli 
nawet, że kiedyś z własnych okien 
będą patrzeć na klasztor sióstr re-
demptorystek�i�krzyż...� �•

Wspólnotę zało-
żył sługa Boży 
ks. Franciszek 
Blach-nicki we 

współpracy z s. Jadwigą Skudro. 
Domowy Kościół trwa i rozwija 
się od 35 lat. Łącząc w sobie cha-
ryzmaty Ruchu Światło–Życie 
i międzynarodowego ruchu 
małżeństw katolickich Equipes 
Notre-Dame, jest propozycją do-
skonalenia jedności małżeńskiej 
i wychowywania dzieci. 

Podstawowym środowi-
skiem wspól-
notowym jest 
krąg rodzin, 
z ł o ż on y 

z 4–7 małżeństw i kapłana z da-
nej parafii. Dziś wspólnotę Do-
mowego Kościoła w naszej diece-
zji tworzą małżonkowie skupieni 
w 101 kręgach. Kręgi współpracu-
ją między sobą w obrębie siedmiu 
rejonów (więcej na www.bielsko-
zywiec.oaza.org.pl). W każdym 
kręgu jest para animatorska, 
w rejonie – para rejonowa, w die-
cezji – para diecezjalna. Obecnie 
tę ostatnią posługę pełnią Maria 
i Jan Plewowie z parafii św. Mak-
symiliana w Oświęcimiu. Diece-
zjalnym moderatorem DK jest ks. 
kan. Jerzy Musiałek. 

Oczywiście nie zabraknie ro-
dzin z naszej diecezji na odbywa-
jącej się 5 kwietnia ogólnopolskiej 
pielgrzymce Domowego Kościoła 
do sanktuarium św. Józefa w Ka-
liszu. – W ubiegłym roku było 
ponad 100 osób. Liczymy, że tym 
razem będzie nas więcej – prze-
widuje Jan Plewa. 

Wejdź do kręgu
Co miesiąc, kolejno w domu 

innego małżeństwa, odbywa się 
spotkanie. – To czas na wspól-
ne rozważanie Pisma Świętego, 
modlitwę – i na ogromnie ważne 
dzielenie się tym, co przeżywa-
my, także trudnościami. Kiedy 

słyszymy, jak inni radzą sobie 
z problemami, jest nam łatwiej 
znaleźć siłę na rozwiązywanie 
własnych kłopotów – podkreślają 
Krystyna i Zenon Rzeszutkowie 
z parafii św. Stanisława w Biel-
sku-Białej, posługujący jako para 
rejonowa.

Na co dzień pozostaje domo-
wa modlitwa osobista, małżeńska 
i rodzinna – połączona z lekturą 
Pisma Świętego – i podejmowa-
ny raz w miesiącu małżeński dia-
log. – To czas, kiedy omawia się 
wszystkie ważne dla małżeństwa 
sprawy i podejmuje systematycz-
ną pracę nad sobą, budując w ten 
sposób własną regułę życia. To 
szczególna rozmowa, w której 
małżonkowie wspólnie stają 
przed Bogiem i tu nie ma miejsca 
na udawanie czy uniki – wyja-
śniają Maria i Jan Plewowie.

Ważnym elementem formacji 
jest uczestnictwo przynajmniej 
raz w roku w rekolekcjach.  

Kiedy małżonkowie powin-
ni przystąpić do Domowego Ko-
ścioła? – Zaraz po ślubie – pada 
zdecydowana odpowiedź oazowi-

czów. – Bo popełnia się w mał-
żeńskim życiu o wiele mniej 

b ł ę d ó w. 

tekst
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl

Cykl „Dla rodziny”. Rodzinna gałąź Ruchu Światło–Życie, czyli 
Domowy Kościół. Wspólnota małżeństw, które chcą lepszego 
życia dla siebie i wszystkich rodzin. I wspólnie  
dążą do Boga.
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Dbajmy o rodzinę
Maria Plewa z oświęcimia

– Cieszymy się, że w naszej diecezji bieżący rok 
ogłoszony został rokiem rodziny. w ten sposób 
rola i odpowiedzialność rodziny zostały docenione 
i dostrzeżone. odbywa się wiele różnych spotkań 
i nabożeństw. to taka potężna fala modlitwy, która 
również nas napełnia siłą  i sprawia, że pragniemy 

dawać z siebie więcej, zgodnie z przyświecającym nam w tym 
roku formacji hasłem: „idźcie i głoście!”.  

Jan Plewa z oświęcimia
– wszystko, co robimy w ramach Domowego kościoła, 
podejmujemy z myślą o rodzinie. to nasze podstawowe 
założenie i jesteśmy gotowi dzielić się z wszystkimi 
tym, co sprawdza się w życiu. A przekonujemy 
się w naszej wspólnocie, że opracowane przez ks. 
blachnickiego zasady są dobre, należycie uwzględniają 

potrzeby rodzin. wystarczy podjąć podstawowe wskazania i nie 
trzeba niczego dodawać czy zmieniać. 

Krystyna Rzeszutko z bielska-białej
– nam bardzo dużo dała modlitwa osobista, 
rodzinna. kiedy dzieci modliły się szczerze za to, co 
było dla nich ważne, wiedzieliśmy najlepiej, jak im 
pomóc. ta modlitwa to wielki dar. ta formacja była 
nam potrzebna. wcześniej wprawdzie czuliśmy się 
katolikami, ale byliśmy – jak to się mówi – katolikami 

niedzielnymi. Dopiero wchodząc we wspólnotę, zobaczyliśmy, 
jak wiele nam brakowało, ile traciliśmy w naszym życiu. 

Zenon Rzeszutko z bielska-białej
– im bliżej poznaje się charakter tego, co proponuje 
Domowy kościół, tym bardziej czuje się potrzebę bycia 
w nim. nie wyobrażam sobie dziś naszego małżeństwa 
bez tego wsparcia. ogromnie potrzebne jest to 
wszystko, co napotykamy w Domowym kościele. 
ważne jest też uświadomienie sobie, że nie robimy 

niczego ponad to, do czego zobowiązany jest każdy katolik. nie 
robimy panu bogu żadnej łaski. to przecież my potrzebujemy 
modlitwy i rozmowy z bogiem, a nie on.

Zaprosić Jezusa do domu

komentarz
ks. kan. Jerzy Musiałek

moderator Domowego kościoła  
w diecezji bielsko-żywieckiej

Czujemy się zobowiązani

Domowy Kościół jest wspólnotą rodzin pracujących nad sobą, 
dojrzewających do coraz doskonalszej miłości.  

Ta formacje wydaje owoce w życiu rodzinnym, ale prowadzi 
też do podejmowania posługi na rzecz parafii i całej diecezji. 
Coraz częściej mężowie z Domowego Kościoła podejmują się 
posługi nadzwyczajnych szafarzy Najświętszego Sakramentu. 
Członkowie DK zajmują się także organizacją peregrynacji 
obrazu Świętej Rodziny, aktywnie włączają się w liturgię. 
Z racji trwającego Roku Rodziny cała wspólnota czuje 
się zobowiązana do większej gorliwości. Na zakończenie 
tegorocznej pracy formacyjnej Domowego Kościoła w naszej 
diecezji zaplanowaliśmy w czerwcu pielgrzymkę do Centrum 
św. Maksymiliana w Harmężach. Św. Maksymilian to patron 
rodzin, oddał swoje życie dla ratowania rodziny.

Spotkanie 
rodzinnego 

kręgu  
na Turbaczu
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Niegdyś 
mazańcowicki 
chór nazywał się 
„Halka”, ale został 
rozwiązany,  
bo zaczął śpiewać 
pieśni religijne. 
Potem zmieniła 
się nazwa i czasy: 
dziś mazańcowicki 
chór „Hejnał” 
uświetnia wszystkie 
uroczystości 
kościelne. Robi  
to wspaniale...

Ksiądz kanonik Paweł 
Grządziel, który od 

ośmiu lat jest proboszczem 
w Mazańcowicach, uważa, że pa-
rafia jest bardzo rozśpiewana. 
– Sądzę, że jest w tym duża za-
sługa mojego poprzednika, ks. 
kan.  Kazimierza Wali, który ko-
chał muzykę i śpiew. Sam grał na 
akordeonie, a swą pasją zarażał 
innych. Później jego wychowan-
kowie zasilali miejscową orkie-
strę i tutejszy chór  – mówi ks. 
Grządziel. 

Próby pod mostem?
Na pewno w tej opinii jest spo-

ro prawdy, ale jednak początki 
mazańcowickiego rozśpiewania 
sięgają dużo wcześniejszego cza-
su. Już w maju 1946 roku grupka 
zapaleńców założyła we wsi ze-
spół śpiewaczy, od Moniuszki za-
pożyczając jego nazwę: „Halka”. 
Pierwszym dyrygentem był Ru-
dolf Biernot. Po nim chórem kie-
rował Józef Krysta. 

Chór uczestniczył głównie w 
okolicznościowych akademiach 
i wiejskich świętach. Śpiewacy 
chcieli też uświetniać kościelne 
uroczystości, ale czas temu nie 
sprzyjał. W księdze protokołów 
z zebrań chóru czytamy, że w 
1957 r. ćwiczenie śpiewu pieśni 
kościelnych stało się bezpośred-
nią przyczyną... rozpadu zespo-
łu. Gdy kierownik szkoły, w któ-

rej odbywały się próby, usłyszał 
kościelne utwory, bezpardonowo 
wyrzucił chórzystów. Miał wtedy 
powiedzieć, że takie pieśni mogą 
sobie śpiewać pod mostem, a nie 
w szkole... 

Pozbawiony siedziby zespół 
upadł. Odrodził się po siedemna-
stu latach. Nosił nazwę „Hejnał” 
i był kierowany przez Władysła-
wa Kopoczka, wielkiego społecz-
nika i miłośnika muzyki. Zespół 
występował zarówno na uroczy-
stościach świeckich, jak i kościel-
nych. Nikt już śpiewaków nie wy-
rzucał pod most. Tym razem roz-
pad zespołu spowodowany był 
śmiercią Władysława Kopoczka 
w 1989 r.

Im starszy, tym młodszy...
Właściwie chór wciąż ist-

niał, ale śpiewał tylko od wiel-
kiego święta, bez prób i dyry-
genta. Zmieniło się to w 1991 r., 
kiedy grającemu w mazańcowic-
kim kościele młodemu organi-
ście Krzysztofowi Przemykowi 
członkinie miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich zaproponowa-
ły kierowanie chórem. 

– Miałem wtedy 21 lat i bardzo 
mało doświadczenia, ale postano-
wiłem spróbować – uśmiecha się 
Krzysztof Przemyk. Zaczął od ra-
dykalnego odmłodzenia zespołu. 
Zaprosił na próby dzieci ówcze-
snych chórzystów, zapropono-

wał śpiewanie swoim znajomym. 
Dopraszał uczniów gimnazjum i 
młodzież oazową.  Dziś „Hejnał” 
skupia 35 osób, a średnia wieku 
śpiewaków to około 20 lat, choć 
są tu też liczne odstępstwa. Ty-
tuł nestorki wśród chórzystów 
należy do 70-letniej Anny Kupki. 
Najmłodsi są 15-letni gimnazjali-
ści. W stabilnej pracy śpiewaków 
pomocna jest stała baza i mecenat 
– od lat „Hejnał” działa przy GOK
-u w Jasienicy, a próby odbywają 
się w mazańcowickiej świetlicy 
KGW. Funkcję prezesa pełni Be-
ata Przemyk, żona dyrygenta. 

Wysoki poziom występów 
i liczne nagrody sprawiają, że 
bardzo często można usłyszeć, 
że jest to już chór z górnej półki. 
Jest zapraszany na liczne wystę-
py w kraju i za granicą. Uświetnia 
m.in.  doroczne gale powiatowe, 
połączone z wręczaniem Nagro-
dy im. ks. Londzina. Koncertuje 
w ramach festiwali, uczestniczy 
w przeglądach ogólnopolskich i 
regionalnych. W swym dorob-
ku ma coraz więcej tytułów i na-
gród. „Hejnał” prezentuje także 
specjalne koncerty tematyczne. 

Artur Kasprzykowski

Panorama parafii. Świadkowie Chrystusa – Chór Mieszany „Hejnał’ z Mazańcowic

Śpiew z górnej półki...

W mojej opinii
– powiem krótko: cieszę się, że mamy taki 
znakomity chór. A mówiąc trochę dłużej, chcę 
podkreślić, że jestem pełen podziwu i uznania 
dla krzysztofa przemyka i wszystkich śpiewaków 
z chóru „Hejnał”. uświetniają każdą uroczystość 
kościelną, a ich śpiew dostarcza wielu wzruszeń 

i emocji. teraz już trudno sobie wyobrazić odpust, pasterkę 
czy rezurekcję bez ich śpiewu. Dzięki nim w tę wielkanoc 
mogłem po raz kolejny zasłuchać się w pięknie wykonany 
mój ulubiony utwór „Alleluja” Haendla. ich koncerty są 
zawsze przygotowane z dużym smakiem i starannością. 
zespół zasłużenie zdobywa nagrody i uznanie także poza 
granicami gminy Jasienica. to wszystko na pewno jest 
zasługą osobowości i talentu dyrygenta, pana przemyka, 
oraz pracowitości i uzdolnień całego zespołu. Dobrze 
proboszczowi mieć u siebie taki chór...

Ks. kan. Paweł Grządziel
 proboszcz z mazańcowic
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Krzysztof Przemyk kieruje chórem od 17 lat.  
Po prawej: Dla „Hejnału” były to dobre lata... Śpiewacy z „Hejnału” w mazańcowickiej świątyni


