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Wiosenna sesja Akcji Katolickiej

Z troską o mediach

Siewcy Lednicy

VIII Święto
Małych i Dużych
Bielsko-Biała.
Festiwalowa ósma
edycja Beskidzkiego
Święta Małych i Dużych,
imprezy integracyjnej
organizowanej przez
Bielskie Stowarzyszenie
Artystyczne Teatr Grodzki,
będzie miała miejsce
26 maja na Starym Rynku
w Bielsku-Białej
od godz. 14 do 17.
Zespoły pokażą
przedstawienia,
happeningi i etiudy
teatralne.

O zagrożeniach
rodziny ze strony
Internetu i telewizji
dyskutowali
uczestnicy wiosennej
sesji Akcji Katolickiej
Diecezji Bielsko-Żywieckiej, która
17 maja odbyła się
w Bielsko-Białej-Hałcnowie.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Brzeszcze. 25 maja
o 17.30 w ogrodach
plebańskich parafii
św. Urbana w Brzeszczach
odbędzie się koncert
Siewców Lednicy – grupy
muzyków z całej Polski,
dla których inspiracją jest
nauczanie Jana Pawła II.

W

trosce o dobro zagrożone rodziny – pod takim
hasłem blisko trzystu członków
Akcji Katolickiej, Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży oraz
fundacji „Światło Nadziei” z całego Podbeskidzia pielgrzymowało do sanktuarium MB Bolesnej
w Hałcnowie. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa maryjna,
uwieńczona Eucharystią. Dalsza
część spotkania odbyła się w pobliskim Domu Kultury. Uczestnicy

Uczestnicy sesji dyskutowali o roli mediów w życiu rodziny

sesji wysłuchali wykładów bp.
Adama Lepy i ks. prof. Andrzeja
Baczyńskiego. Prelegenci przestrzegali przed niekontrolowanym
wpływem środków przekazu na
współczesną rodzinę.
– Odbiór telewizji i komputera w rodzinie powinien być kontrolowany – stwierdzili zgodnie

uczestnicy sesji, przypominając
opinię Jana Pawła II w tej kwestii,
dodając: – Elektroniczny ekran nie
może zastąpić żywego słowa. Przeciwnie – media powinny pobudzić
do rozmów, dyskusji i wyjaśnień,
inicjować dialog rodzinny, a nie zastępować go.
Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Pamięć, modlitwa, koncerty…

Papieskie urodziny

W

intencji jego beatyfikacji
tego dnia modlili się pielgrzymi i turyści zgromadzeni na
Groniu Jana Pawła II wokół kaplicy – ofiarowanej Janowi Pawłowi
na 75. urodziny przez Grupę
Modlitewną – pod przewodnictwem Stefana Jakubowskiego.
Urodziny uczczono też w gminie Rajcza, podczas Rajdu Szlakami Papieskimi i pielgrzymki samorządowców do sanktuarium MB

Kazimierzowskiej, gdzie w niedzielę odsłonięta została tablica
upamiętniająca nawiedzenie tej
świątyni przez kard. Wojtyłę.
O urodzinach pamiętano
w Bielsku-Białej, Skoczowie
i Żywcu. To miejscowości, gdzie
13 lat temu, 22 maja 1995 r., przebywał Jan Paweł II po kanonizacji
św. Jana Sarkandra. W Żywcu odbył się okolicznościowy koncert
i nabożeństwo, a w Skoczowie
18 maja rozpoczęła się kolejna
edycja ekumenicznego festiwalu „Musica Sacra” – Panorama
Sztuki Chrześcijańskiej.
Na Kaplicówce trwa pamięć
o papieskiej obecności

– Ten festiwal zorganizowaliśmy w maju już po raz 13. Co roku
przypomina historyczne chwile,
kiedy Piotr naszych czasów był
tu z nami i modlił się na Kaplicówce. Jest też potwierdzeniem,
że skoczowianie są wdzięczni
i pamiętają – tłumaczy Anna
Stefaniak-Bacza, dyrektor organizacyjny festiwalu. Potwierdzeniem tych słów była liczniejsza niż
zwykle obecność skoczowian na
Kaplicówce.
Za tydzień – 1 czerwca o 11.00 –
w tym miejscu spotkają się uczestnicy diecezjalnej pielgrzymki ku
czci św. Jana Sarkandra. Uroczysta procesja z relikwiami wyruszy z kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła o 10.30. mb
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Alina Świeży-Sobel

W wielu miejscach naszej diecezji niedziela 18 maja była dniem
uczczenia 88. urodzin sługi
Bożego Jana Pawła II.

urszula rogólska
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II

artur kasprzykowski

Śp. ks. kan. Piotr Polaczek (1944–2008)

Bielsko-Biała, Międzyrzecze.
Rankiem 11 maja, w niedzielę
Zesłania Ducha Świętego, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł ks.
kan. Piotr Polaczek (na zdjęciu w
środku). Przeżył 64 lata, w tym 37

jako kapłan. Urodził się 20 listopada
1944 r. w Bielsku-Białej. Święcenia
kapłańskie przyjął 8 kwietnia 1971
roku w Katowicach. Przez następne 18 lat pracował jako wikary
w parafiach diecezji katowickiej:
Jastrzębiu Górnym, Chorzowie
Starym, Miasteczku Śląskim, w
parafii Niepokalanego Poczęcia
NMP w Katowicach, w Józefowcu
i Łaziskach Średnich. W latach
1989–2005 był proboszczem parafii
św. Marcina w Międzyrzeczu. Tam
w 1993 r. przeżył pożar zabytkowej,
parafialnej świątyni. W następnych
latach kierował budową nowego
kościoła. We wrześniu 2005 r. ks.

Archiwum „Małego Haśnika”

10 lat „Małego Haśnika”

„Mały Haśnik” od 10 lat
zdobywa serca miłośników
folkloru

Żabnica. Regionalny Zespół
„Mały Haśnik” z Żabnicy, działający przy Ośrodku Promocji
Gminy Węgierska Górka, świętował 10-lecie swojego istnienia.
Uroczystości rozpoczęła Msza św.
w kościele MB Częstochowskiej
w Żabnicy. Następnie korowód
tancerzy przeszedł do strażnicy
OSP, gdzie wręczono jubileuszowe

dyplomy, a obecnym zaprezentował się jubilat. „Mały Haśnik”,
dzięki różnorodnemu repertuarowi i wielkiej spontaniczności
tancerzy, zbiera słowa podziwu
wszędzie, gdzie występuje. Jego
historia sięga 1998 r., kiedy to
Grażyna Feil ogłosiła nabór do
nowo założonej grupy tanecznej.
Zespół kilkakrotnie brał udział
w Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Folklorystycznych
w Cieszynie oraz Ogólnopolskim
Festiwalu Zespołów Tanecznych
w Gorzowie Wielkopolskim,
zdobywając najwyższe laury.
„Mały Haśnik” prezentował się
również na scenach festiwali międzynarodowych w Nowym Sączu,
Zielonej Górze, Zebrzydowicach.
Zespołowi towarzyszy kapela
pod kierownictwem Czesława
Pawlusa.
im

Polaczek ze względu na stan zdrowia
przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów
w Bielsku-Białej, pomagając w pracy duszpasterskiej w bielskich
parafiach Najświętszego Serca Pana
Jezusa i Trójcy Przenajświętszej.
Pogrzeb ks. Polaczka odbył się 15
maja w Międzyrzeczu. Żałobną
Mszę św. wraz z bp. Januszem
Zimniakiem sprawowało blisko stu
księży z diecezji bielsko-żywieckiej
i katowickiej. Wśród uczestników
byli też księża z międzyrzeckiej
parafii ewangelicko-augsburskiej,
ks. senior Jan Lech Klima i ks.
Andrzej Dyczek.
pm

Odznaczenia
Diecezja bielsko-żywiecka.
Na prośbę bp. Rakoczego, skierowaną za pośrednictwem
Nuncjatury Apostolskiej do Ojca
Świętego Benedykta XVI, ks.
prał.Stanisław Dadak, kanclerz
kurii diecezjalnej, uhonorowany
został godnością Protonotariusza
Apostolskiego (infułata). Z kolei
tytułami Kapelana Honorowego
Ojca Świętego (prałata) odznaczeni zostali: ks. Stanisław Bogacz,
ks. Józef Budniak, ks. Tadeusz
Borutka, ks. Jerzy Fryczowski, ks.
Jan Fudala, ks. Stanisław Kozieł,
ks. Stanisław Kuczek, ks. Antoni
Kulawik, ks. Józef Oleszko, ks. Jerzy
Palarczyk, ks. Franciszek Płonka,
ks. Andrzej Raszka, ks. Henryk
Satława, ks. Jerzy Urbaniec, ks.
Stanisław Wawrzyńczyk, ks.
Rudolf Wojnar, ks. Józef Zajda
i ks. Władysław Zązel.
ak

O Żywiecczyźnie gwarą

Tomasz Terteka
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Żywiec. W Miejskim Centrum
Kultury podsumowano II edycję
konkursu literackiego „Piękno

Laureaci żywieckiego
konkursu na scenie MCK

jest nasa Ziemia Żywiecko”.
Podczas gali wręczono nagrody
dzieciom i młodzieży, którzy
napisali gwarą góralską najlepszy
utwór literacki na temat walorów
kulturowych i etnograficznych
Żywiecczyzny. Na scenie wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Żywcu z przedstawieniem
opracowanym na podstawie
utworów gwarowych Walerii
Prochownik ze Sporysza oraz
kapela „Grojcowianie” z Wieprza.
Każdy z uczestników konkursu
pisał wiersz lub mały utwór

literacki. W poszczególnych
kategoriach wiekowych pierwsze nagrody otrzymali – za prozę:
Weronika Caputa z Trzebini,
Katarzyna Worek z Kamesznicy,
Monika Szymik z Rajczy, Łukasz
Murański z Sopotni Małej i Anna
Krzyżanowska z Żywca. Wśród
autorów poezji pierwsze miejsca zdobyli: Jarosław Wojtyła
z Żabnicy, Mateusz Hojdys
z Żywca, Anna Matuszkiewicz
z Przyborowa, Łukasz Murański
z Sopotni Małej i Władysław
Kimla z Koszarawy.
ur

Krystyna
Jonkisz
Dom Matki i Dziecka
to miejsce od dawna
oczekiwane
w naszej diecezji.
W Duszpasterstwie
Rodzin wielokrotnie
już przyjmowaliśmy
matki będące w trudnej
sytuacji, szukające
schronienia czy pomocy.
Do tej pory zmuszeni
byliśmy kierować je
do Domu Matki i Dziecka,
prowadzonego przez
diecezję opolską albo
do domu prowadzonego
przez siostry albertynki
w Wadowicach. Mamy
jednak nadzieję,
że już niedługo
i w naszej diecezji
będzie funkcjonowała
podobna placówka.
Od 2005 r. prowadzimy
remont budynku przy
ul. ks. Brzóski 3a
w Bielsku-Białej-Lipniku,
gdzie swoje miejsce
znajdą Diecezjalny
Ośrodek Wspierania
Rodziny i właśnie
Dom Matki i Dziecka.
Przeniesienie Ośrodka
to już kwestia tygodni.
Powstające dzieło
to wotum za obchodzony
w naszej diecezji
Rok Rodziny.
Diecezjalny Doradca
Życia Rodzinnego
(więcej o powstającym Domu Matki
i Dziecka – na str. VI–VII)

bielsko@goscniedzielny.pl
Adres redakcji:
ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor
oddziału, Artur Kasprzykowski, Urszula
Rogólska, asystent kościelny – ks. Jacek
M. Pędziwiatr
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Uczestnicy radiowej pielgrzymki na pustyni w okolicach Jerycha

„Anioł Beskidów” w Ziemi
Świętej. W Wieczerniku przeżyli uroczystość Zesłania Ducha Świętego słuchacze Radia
Anioł Beskidów, uczestniczący w pielgrzymce do Ziemi
Świętej. Pątnicy z Podbeskidzia
nawiedzili miejsca naznaczone
ziemską obecnością Chrystusa
w pierwszej połowie maja.

– Pielgrzymkę zorganizowaliśmy
z okazji przypadającej w tym roku
10. rocznicy powstania radia diecezjalnego – wyjaśnia jego dyrektor ks. Tadeusz Nowok. Wyjazd
ogłoszono w listopadzie ubiegłego
roku. W ciągu niespełna dwóch
dni zgłosiła się tak duża liczna
chętnych, że trzeba było zorganizować dwie grupy pielgrzymów,

a kilkudziesięciu pozostałym
umożliwić dołączenie do innych
grup. Słuchacze radia modlili się w Nazarecie, Ain Karem
i Betlejem, odnowili przyrzeczenia chrzcielne nad Jordanem
i ślubowanie małżeńskie w Kanie
Galilejskiej. Modlili się na Drodze
Krzyżowej i przy Grobie Pańskim
w Jerozolimie. Szczególnie mocno
zapisze się w ich pamięci wielonarodowe spotkanie w Wieczerniku
w niedzielę Zielonych Świątek,
podczas którego modlono się
w językach wszystkich jej
uczestników. – Pamiętaliśmy we
wszystkich świętych miejscach
o pracownikach radia i naszych
wolontariuszach, o słuchaczach
i ofiarodawcach – zapewniają
pielgrzymi. Duchowym opiekunem pątników był franciszkanin o. Gerwazy Podworski oraz
Kustodia Ziemi Świętej.
jmp

Zasłużona
dla kultury
Alina Świeży-Sobel

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

10 lat rozgłośni diecezjalnej

Maria Jafernik z Sopotni
Małej

Żywiec. W sali Miejskiego
Centrum Kultury brązowy medal
„Gloria Artis” – „Zasłużony Kulturze” odebrała Maria Jafernik
z Sopotni Małej, kierownik zespołu regionalnego „Romanka”. Pani
Maria prowadzenie własnego
gospodarstwa łączy od blisko 40
lat z pracą na rzecz zespołu, który
ma ogromne zasługi zarówno
w dziedzinie podtrzymywania sopotniańskich zwyczajów
i obrzędów, ludowych tradycji,
jak również w dziele prezentacji tej kultury podczas licznych
koncertów w Polsce i na Słowacji.
„Romanka” skupia młodzież i dorosłych. W sprawę ocalania dawnych zwyczajów Maria Jafernik
od kilku dziesięcioleci angażuje
się także jako przewodnicząca
Koła Gospodyń Wiejskich. Jak
podkreślano podczas uroczystości wręczenia medalu, wszystkie
działania podejmuje społecznie.s

Aloha w Kętach
Małgorzata Kasolik-Piecha

z budownictwem, sztuką oraz
zwyczajami Polinezyjczyków –
rdzennych mieszkańców wysp.
Podczas części wypraw udręką
globtrotera były deszcze i wszechobecne błoto. Jednak po deszczach
pojawiały się tęcze – to dlatego
Hawaje nazywane są „tęczowym
stanem”.
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Opowieści podróżnicze ks. Krzysztofa Gardyny jak zwykle
przyciągnęły rzesze słuchaczy

Liliuokalani. Wulkaniczne wyspy
były także świadkiem bitwy
o Pearl Harbor. Celem podróżnika
było zdobycie szczytu wulkanu
Mauna Kea (4200 m n.p.m.). Ale
Hawaje przyciągają turystów
głównie pięknymi plażami.
Miłośników kwiatów zachwycała kolekcja zdjęć storczyków,
paproci, orchidei i innych roślin
rosnących w dżungli. Pojawili się
także przedstawiciele hawajskiej
fauny. Można było zapoznać się
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Kęty. Dwie godziny trwała
podróż na Hawaje – „w 896 zdjęć
dookoła egzotycznych wysp” –
kęckiego Klubu Obieżyświatów,
w którą zabrał podróżników-słuchaczy ks. Krzysztof Gardyna,
wikariusz w parafii św. Wojciecha
w Bulowicach. Hawaje są od
1959 roku 50. stanem USA. Ks.
Krzysztof Gardyna nawiązał
do najważniejszych postaci tego
miejsca, jak James Cook, król
Kamehameha oraz królowa
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Przedszkole
prowadzone
przez Katolickie
Stowarzyszenie
Oświatowe jest
w Bielsku-Białej
jedyną placówką,
oferującą katolickie
wychowanie
dzieciom w wieku
przedszkolnym.
Ma swoją renomę
i cieszy się dużym
uznaniem rodziców.

O

d roku przedszkole ma stałą
siedzibę udostępnioną przez
parafię Trójcy Przenajświętszej
w budynku przy ul. Moniuszki 3.
Prężnie rozwija się też filia przy
komorowickiej parafii św. Jana
Chrzciciela.
Ci, którzy raz zetknęli się z placówką, przyprowadzają tu chętnie
swoje dzieci, polecają ją znajomym.
Podczas majowego spotkania z seniorami w „Józefowie”, kiedy dzieci
prezentowały program „W hołdzie
Maryi”, gospodarze raz po raz
podkreślali, że chcieliby, aby ich
wnuki także mogły uczęszczać do
takiego przedszkola, otrzymać dobre i mądre wychowanie.
– Wprawdzie nie konkurujemy z innymi placówkami pod

Katolickie przedszkole – rodzinie

Dla mamy i taty
względem materialnym, ale dzięki wspaniałej kadrze staramy się
zapewnić dzieciom jak najlepsze
warunki rozwoju i zgodnie z wolą
rodziców pielęgnować ważne dla
nich wartości religijne i patriotyczne – podkreśla Wiesława Żuchowska, dyrektor przedszkola.
W najbliższy piątek, 30 maja,
odbędzie się tu Dzień Rodzinny – popołudniowe spotkanie
z rodzicami i świętowanie Dnia
Mamy i Taty, a potem wspólna
wyprawa do kościoła na nabożeństwo majowe. W Roku Rodziny w przedszkolu znalazł się
pobłogosławiony przez biskupa
Tadeusza Rakoczego obraz Świętej Rodziny, który rodzice mogą
też zabierać do domu na rodzinną
adorację.
– Staramy się rozwijać współpracę z rodzicami, proponować
wspólne spędzanie czasu: modlitwę, rozrywkę, wycieczki,
pikniki. I bardzo cieszymy się,
że rodzice tak chętnie włączają
się także w inne działania na
rzecz przedszkola – dodaje dyr.
Żuchowska.
To działania na rzecz poprawy
bazy, bo prowadzone przez KSO
przedszkole nie jest nastawione
na zysk i choć środki z dotacji

Elżbieta Kralczyńska

IV

Przedszkolaki odwiedziły seniorów w „Józefowie”

budżetowej nie zawsze wystarczają na niezbędne wydatki, opłat
się tu nie podnosi. Przed placówką
jeszcze spore wydatki remontowe, bo dla uzyskania niezbędnej
przedszkolakom przestrzeni
konieczna jest adaptacja i wyposażenie sal na piętrze budynku
przy ul. Moniuszki. Kosztorys
prac remontowych przewiduje
wydatek ok. 30 tys. zł. Przydałby
się też placyk zabaw…
Rodzice i członkowie KSO
aktywnie włączają się w zdobywanie potrzebnych środków
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zaproszenia
• Spotkanie nauczycieli.
Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców ks. dr Piotr
Greger serdecznie zaprasza
wszystkich nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty na
dzień skupienia, który odbędzie się
w środę 28 maja o 18.00 w kościele
pw. św. Pawła Apostoła w Bielsku-Białej przy ul. Św. Pawła 2 (Osiedle
Polskich Skrzydeł). W programie:
Msza św. z homilią, nabożeństwo
majowe, konferencja oraz spotkanie przy stole.
• Pierwszy Festyn Parafialny
organizuje parafia św. Klemensa
w Ustroniu – początek wspólnego biesiadowania na dziedzińcu
kościelnym w sobotę 31 maja
o godzinie 13.00, zakończenie
o 22.00. Wśród atrakcji m.in.

występy artystyczne, loteria fantowa, zabawa taneczna, „coś dla
ciała i dla ducha”. Duszpasterze
i parafianie zapraszają całe rodziny, wszystkich wczasowiczów
i turystów, którzy będą gościli
w tym czasie w Ustroniu. Dochód
z przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na nowe ogrzewanie
w kościele parafialnym.
• Siatkówka plażowa grup
parafialnych. Parafia Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie zaprasza do udziału w Diecezjalnych Zawodach w siatkówce
plażowej dla grup liturgicznych
i przyparafialnych. Zawody odbędą
się 31 maja br. na terenie Żwirowni
w Kaniowie. W programie – uroczysta Msza św. o godz. 9.00,
przejazd uczestników na miejsce

zawodów o 10.00, a o 11.00 – początek rozgrywek. W zawodach mogą
uczestniczyć drużyny dwuosobowe w kategoriach: gimnazjum
i liceum. Każda parafia może zgłosić
dwie drużyny. Zgłoszenia – w kancelarii parafialnej w Kaniowie – tel.
(032) 215 73 70.
• Na Bacowski Zwyk w Soblówce, który odbędzie się w niedzielę 1 czerwca zapraszają: miejscowa parafia Niepokalanego Serca
NMP, Spółdzielnia „Gazdowie”
i Wójt Gminy Ujsoły. Spotkanie
rozpocznie się Mszą św. o godz.
11.00 w kościele parafialnym,
o 12.15 poświęcenie kierdla owiec,
a następnie m.in. dojenie owiec,
wyrób sera i inne. Na koniec –
„ogólno próbowacka” i biesiadowanie. Zapraszamy!
•

i materiałów, kwestują, przekazują odpisy 1 procenta podatku.
Ale to nie wystarczy, by sprostać
zadaniom, stąd apel o pomoc do
wszystkich, którzy mogliby rzeczowo lub finansowo wesprzeć
starania o rozwój Katolickiego
Przedszkola.
mb
Wpłaty dla Przedszkola Katolickiego
można dokonać na konto: Katolickie
Stowarzyszenie Oświatowe, 43-300
Bielsko-Biała, pl. Św. Mikołaja 16,
Bank Bise SA 69 1370 1082 0000 1701
4860 9600.

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.pl
„Gość Niedzielny”
w Aniele Beskidów –
w każdą sobotę
o 9.00 i 19.00.
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X Rajd
Akcji Katolickiej

Ukazało się
„Martyrologium mieszkańców ziemi oświęcimskiej”

Na Kubalonce

1500 męczenników

Już po raz dziesiąty członkowie
i sympatycy Akcji Katolickiej są
zaproszeni do udziału w rajdzie
górskim. Celem wędrówki będzie
drewniany kościół Podwyższenia
Krzyża Świętego na Kubalonce.

– Ludzie, którzy w czasach okupacji
hitlerowskiej byli tylko numerami, zasługują
na imienną pamięć – uważa Jerzy Klistała,
autor „Martyrologium mieszkańców ziemi
oświęcimskiej”. Właśnie ukazało się przejmujące
świadectwo męczeństwa mieszkańców
terenów przylegających do KL Auschwitz.

ajd odbędzie się 14 czerwca.
Do końca maja organizatorzy czekają na zgłoszenia w biurze Akcji Katolickiej Diecezji
Bielsko-Żywieckiej w kurii przy
ul. Żeromskiego 5–7, tel. (033) 819
06 16.
– Główne cele naszego spotkania to wspólne uczestnictwo
we Mszy św., spotkanie członków
i sympatyków Akcji Katolickiej
i propagowanie turystyki jako
formy czynnego wypoczynku
– mówi Łucja Sowa z grona inicjatorów rajdu. Organizatorzy
proponują uczestnikom trzy
trasy dojścia do mety rajdu – kościółka na Kubalonce. Pierwsza
z Nowej Osady – z Domu Wycieczkowego PTTK „Nad zaporą”
(wyjście na trasę o godz. 10 30).
Druga z Wieo 11.30) i trzecia
z Wisły Czarnego (wyjście o 9.30).
W dalszym programie Msza św.
na Kubalonce o godz. 13.00. Po
Eucharystii przerwa na posiłek,
wspólne śpiewanie, wręczenie
pamiątkowych znaczków rajdu
i dyplomów, a o godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
Niepełnoletni mogą uczestniczyć
pod opieką osób dorosłych (1 opiekun na 10-osobową grupę). Szczegóły na temat rajdu na internetowej stronie bielsko-żywieckiej
Akcji Katolickiej www.diecezja.
bielsko.pl.
ur

J

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

R

Jerzy Klistała w swoim
Martyrologium przywraca
numerom nazwiska

erzy Klistała zebrał półtora
tysiąca biogramów mieszkańców Oświęcimia i okolicznych
miejscowości, aż po Chrzanów,
Jaworzno i Trzebinię oraz
Andrychów, Wadowice, Kalwarię,
Kęty i Zator – osób więzionych zarówno w KL Auschwitz, jak i w innych obozach zagłady oraz więzieniach nazistowskich. Można tutaj
znaleźć fotografie męczenników
oraz adnotacje o okolicznościach
śmierci bądź niemal zawsze
graniczącego z cudem ocalenia.
Większość z wymienionych
w Martyrologium to członkowie
Armii Krajowej lub innych podziemnych formacji okupowanej
Polski. Pokaźną część stanowią
ci, którzy do obozów lub więzień
trafili za to, że po kryjomu karmili, odziewali lub leczyli więźniów,
pomagali w ucieczce lub kontakcie
z rodziną.
– Wspomina się ich dzisiaj
jako kolejne numery obozowe –
tłumaczy Jerzy Klistała. – Czasem
upamiętnia równie bezimienną tablicą. Tymczasem Martyrologium
przypomina ich imiona, nazwiska, pochodzenie, wiek, zawód,
wyznanie, wreszcie twarze.
■

Iza jest uczennicą gimnazjum w Wilkowicach
numerze 19. GN w tekście „Wyśpiewana miłość do ojczyzny”,
prezentując laureatów VIII Przeglądu Pieśni Patriotycznej,
zorganizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej, błędnie
podaliśmy, że zwyciężczyni jednej z kategorii Izabela Śleziona jest
uczennicą Gimnazjum w Bestwinie. Iza jest uczennicą Gimnazjum
w Wilkowicach. Za pomyłkę przepraszamy! 
Redakcja
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Sprostowanie

W

Są tutaj biogramy kobiet
i mężczyzn, katolików i żydów,
wszystkich, do których śladów
udało się dotrzeć autorowi podczas żmudnych poszukiwań. Pomocą służyli mu w tym między
innymi pracownicy archiwum
i muzeum Auschwitz. Jerzy Klistała pochodzi z Rybnika, ale
mieszka w Bielsku-Białej. Od
wielu lat z pasją oddaje się poszukiwaniom śladów zapomnianego
nieco męczeństwa mieszkańców
Śląska i Małopolski w okresie II
wojny światowej. Ma ku temu
osobiste powody.
– Miałem siedem lat, kiedy hitlerowcy aresztowali mojego ojca
za działalność w ZWZ /AK. Przewieziono go do KL Auschwitz,
gdzie otrzymał numer obozowy
111912. Rozstrzelano go pod Ścianą
Śmierci obok bloku 11.
Ciała zamordowanych w Auschwitz palono, a prochy rozsypano na okolicznych polach, w stawach i rzekach. Nie mają więc
swoich grobów. Martyrologium
jest kolejnym sposobem, by ów
brak zrekompensować w formie
przypominającej nieco kościelne
wypominki zmarłych. Książka
wydana własnym staraniem
autora jest przejmującym dokumentem, który przypomina, że
w KL Auschwitz ginęli nie tylko
więźniowie z odległych zakątków świata, ale także miejscowi,
a powodem cierpienia – i często
śmierci – mogła być kromka chleba lub gryps ze słowem otuchy od
kogoś z bliskich.

VI
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Dom
Dla samotnych mam i całych rodzin.
Niebawem Diecezjalny Ośrodek
Wspierania Rodziny mieszczący się
w Bielsku-Białej przy ulicy Grzybowej 8,
będzie miał nową siedzibę – w Lipniku.
Swoje miejsce znajdą tu również
pierwsze pomieszczenia oczekiwanego
Domu Matki i Dziecka.
tekst i zdjęcia
Urszula Rogólska

J

Piękną, znów trzeba było szukać
dachu nad głową. Tak trafiła z Dawidkiem do bielskiego Domu dla
Bezdomnych.

urogolska@goscniedzielny.pl

ustyna bardzo dobrze wie,
jak to jest być młodą kobietą,
która musi uciekać z maleńkim synkiem przed przemocą ze strony człowieka, który
powinien opiekować się nią i ich
dzieckiem. Wie, jak to jest, kiedy
nie ma się obok siebie nikogo z najbliższych, kto by dał schronienie,
pomógł, doradził...
To było cztery lata temu. Nie
wiedziała, kogo prosić o pomoc. Pobiegła do jednej z bielskich parafii.
Stamtąd zadzwoniono do Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej, który wtedy mieścił
się w Bielsku-Białej-Lipniku. Tu
się nią zaopiekowano. Kiedy jednak ośrodek przenoszono na ul.
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Co nie zabije, to wzmocni
– O czym marzy samotna
mama? O mężu, który by był przy
niej zawsze, a zwłaszcza wtedy, kiedy najtrudniej; o ludziach, którzy
potrafiliby wesprzeć, poradzić,
wysłuchać; o własnym kącie, w którym można się czuć jak u siebie,
bezpiecznie – mówi Justyna.
Justyna wciąż mieszka w Domu
dla Bezdomnych ze swoimi synkami Dawidem i Dominikiem.
Niedawno wyszła za mąż. Nie ma
jednak możliwości, by mieszkali
razem z mężem, zarówno tutaj, jak
i w jego rodzinnym domu. Oboje
szukają miejsca, w którym mogliby
wreszcie żyć razem.
l

ama
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– Co mnie nie zabije, to mnie
wzmocni – tego mnie nauczyło życie – dodaje gorzko Justyna. – Nie
brakuje przykrych doświadczeń
w życiu dziewczyny, która sama
wychowuje dziecko. Niedawno
– choć doceniam to, że ja i dzieci
mamy dach nad głową – czułam się
bardzo upokorzona podczas załatwiania formalności związanych
z dowodem osobistym. Urzędniczki, nie zwracając uwagi na to, że za
mną stoi długa kolejka ludzi, głośno się konsultowały, mówiąc, że
jestem z Domu dla Bezdomnych.
O upokorzeniach mówi też
inna samotna mama, która chce
pozostać anonimowa. – Różnie
się życie układa... Dziewczyny,
które zachodzą w ciążę i nie dostają wsparcia ani ze strony ojca
dziecka, ani własnej rodziny przechodzą pasmo upokorzeń. Jestem
pewna, że taki dom dla samotnej
matki, właściwie prowadzony, to

wspaniała pomoc dla dziewczyn
w ciąży czy matek uciekających
przed piekłem w domu...

Wotum
za Rok Rodziny
Od kiedy Dom Samotnej Matki
w Bielsku-Białej został zamknięty,
młode mamy będące w takiej sytuacji najczęściej kierowane są
do Domu Matki i Dziecka prowadzonego przez siostry albertynki
w Wadowicach. Samotne mamy
znajdują także miejsce w bielskim
Domu dla Bezdomnych.
– Nasz dom nie jest jednak placówką specjalizującą się w opiece
nad samotnymi matkami – mówi
Władysława Blachura, kierownik
Domu dla Bezdomnych. – Samotne dziewczyny spodziewające
się dziecka w takich domach potrzebują pomocy specjalistów,
psychologów, terapeutów, potrzebują miejsca, w którym mogłyby

To wielka potrzeba
Agnieszka Wróbel-Moś – dyrektor biura
Stowarzyszenia „Diecezjalny Ośrodek Wspierania
Rodziny”
– Jest potrzeba, by taka placówka jak Dom Matki
i Dziecka powstała w naszej diecezji. Do tej pory
potrzebujące pomocy, samotne matki czy dziewczyny
oczekujące dziecka, korzystały najczęściej z Ośrodka Interwencji
Kryzysowej oraz Domu dla Bezdomnych. My chcemy stworzyć
miejsce przeznaczone typowo dla nich. Miejsce, w którym
zarówno matki, jak i dzieci znajdą prawdziwy dom. Chcemy, aby
osoby te miały zapewnioną właściwą opiekę specjalistyczną,
której będą potrzebować, przede wszystkim medyczną,
psychologiczną, prawną. Ponadto naszym wyzwaniem będzie
uaktywnić je zawodowo, zachęcać do usamodzielniania się,
pomagać w radzeniu sobie z problemami codzienności.
Agata Barcik – dyrektor Diecezjalnego Ośrodka
Wspierania Rodziny
– Wiemy, że Dom Matki i Dziecka na pewno nie
będzie stał pusty. W ośrodku już od pewnego czasu
odbieramy telefony z pytaniami na jakich zasadach
dom będzie funkcjonował, jaka będzie procedura
przyjmowania matek. W tych kwestiach zostaną podjęte decyzje
w najbliższym czasie. DOWR oraz Dom Matki i Dziecka będą się
mieściły w tym samym budynku. Mamy będą mogły korzystać
z zajęć prowadzonych w pracowniach naszego ośrodka (m.in.
krawieckiej, kulinarnej, ceramicznej) czy też z zajęć szkoły dla
rodziców, szkoleń na temat zdrowia matki i dziecka i wielu
innych. Dzieci będą mogły nadal korzystać pod okiem opiekunek
z bawialni.
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oczekiwany
i osoby służące wsparciem w parafialnych poradniach życia rodzinnego, do których o pomoc
zwracają się kobiety z małymi
dziećmi czy dziewczyny w nieplanowanej ciąży, nieakceptowanej
przez najbliższych.

Matki i Dziecka zostanie otwarty najprawdopodobniej w październiku – mówi Agata Barcik,
dyrektor DOWR. Pracownicy
DOWR zwracają się o pomoc do
wszystkich osób – zwłaszcza do
posiadaczy samochodów, którzy
zechcieliby pomóc w przeprowadzce z ulicy Grzybowej do nowej siedziby w Lipniku. Zachęcają
również do włączenia się do prac
porządkowych w nowym budynku. Osoby chętne proszone są
o kontakt z DOWR – tel. (033) 814
88 66. Bielska placówka wzoruje
się na podobnej, funkcjonującej
od lat w diecezji opolskiej. Przebywające tam matki mają kontakt
z pełnymi rodzinami, a także z narzeczonymi przygotowującymi
się do sakramentu małżeństwa.
Wzajemne spotkania, rozmowy,
dzielenie się dobrymi doświadczeniami ubogacją wzajemnie zarówno narzeczonych, małżonków,
jak i przebywające w ośrodku
matki.
•

Dobre
doświadczenia
Od 2005 r. trwają prace remontowe w budynku znajdującym się
przy ul. ks. Brzóski 3a na terenie
parafii Narodzenia NMP w Bielsku-Białej-Lipniku. Znajdzie tu
na pewno miejsce Dom Matki
i Dziecka. Tutaj także zostanie
przeniesiony z ulicy Grzybowej 8
Diecezjalny Ośrodek Wspierania
Rodziny. Miejsce to ma być diecezjalnym wotum za Rok Rodziny.
– Remont pomieszczeń, w których będzie działał ośrodek, już
się finalizuje. Mamy nadzieję, że
przeprowadzka z ul. Grzybowej
to kwestia najdalej kilku tygodni. Natomiast Dom

Możesz pomóc
Z inicjatywy Duszpasterstwa Rodzin powstaje diecezjalny
Dom Matki i Dziecka. Wśród celów, jakie stawiają sobie
pomysłodawcy placówki, jest m.in. pomoc matkom przed
i po urodzeniu dziecka oraz przygotowanie matek do
samodzielności i zaradności życiowej. Dom znajduje się
w Bielsku-Białej Lipniku przy ul. ks. Brzóski 3a. Patronką
Domu będzie św. Joanna Beretta Molla – opiekunka ruchów
antyaborcyjnych. W tym samym budynku znajdzie siedzibę
także Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny. Każdy, kto
zechciałby wesprzeć finansowo to dzieło, może wpłacić na
konto Funduszu Obrony Życia dowolną kwotę z dopiskiem
Dom Matki i Dziecka:
Fundusz Obrony Życia, Kuria Diecezjalna BielskoŻywiecka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5–7,
nr konta: 39 1240 1170 1111 0000 2409 8757.

Justyna – z synkiem Dominikiem – wie, czym dla samotnej
mamy jest brak własnego kąta i oparcia w najbliższych

– Taki dom, w którym mieszkaliby tylko samotni rodzice (z reguły są to matki), jest na pewno
lepszym wyjściem niż domy,
w których przebywają także osoby bezdomne z innymi problemami – dodaje jedna z mam. Problem
już dawno dostrzegli pracownicy
diecezjalnego duszpasterstwa rodzin. Zna go także wielu księży
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zdobyć nowe umiejętności przydatne w wprowadzeniu domu
i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Mieszkające w naszym domu
matki mogą korzystać z takich
zajęć w pobliskim Diecezjalnym
Ośrodku Wspierania Rodziny. Dlatego idea powołania Domu Matki
i Dziecka jest naprawdę godna
wsparcia.

■
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Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa
Księża salezjanie z sanktuarium Matki Bożej w Szczyrku – na Górce

W tym roku mija
70 lat od dnia,
w którym księża
salezjanie przybyli
do Szczyrku i zostali
opiekunami
szczyrkowskiej
Górki – miejsca,
w którym 25 lipca
1894 r. dziewczynce
Juliannie Pezdzie
objawiła się Matka
Boża.

W

salezjańskim archiwum
na Górce zachował się dokument, na mocy którego 27 maja
1938 r. społeczność Szczyrku, która
zaprosiła do siebie księży salezjanów z ich domu macierzystego
w Oświęcimiu, oddawała im kaplicę
na Górce. W tamtym czasie, oprócz
pierwszej, drewnianej kapliczki,
zbudowanej przez szczyrkowian
w 1894 r. wokół buka, na tle którego Juliannie i dwóm innym dziewczynkom objawiała się Matka Boża,
była tu murowana kaplica, zbudowana kilkanaście lat później. Dziś
na Górce stoją okazała świątyniasanktuarium, dom zakonny, dom
dla pielgrzymów i grota Matki
Bożej, ze źródełkiem.
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Najpierw Bogu…
Pierwszym salezjańskim gospodarzem na Górce był ks. Józef
Omasta, a w czasie wojny przybył
tu ks. Hipolit Władarz. Rozpoczętą jeszcze w 1939 r. budowę domu
zakonnego trzeba było przerwać
z powodu wojny, ale ani na chwilę
nie ustała tu troska o pielgrzymów
i potrzebujących pomocy mieszkańców, w tym także ukrywających się
w lasach jeszcze w 1946 r. partyzantów. Jak wspomina ks. Bronisław
Szymański, który przybył na Górkę
w 1946 r. jako młody kapłan tuż po
święceniach, salezjanie opiekowali
się kaplicą, ale też mocno włączali
się w duszpasterstwo, uczyli religii,

zdjęcia alina świeży-Sobel

Synowie księdza Bosko – i Maryi

Dla Matki

odwiedzali chorych, cho- Od 70. lat
dzili po kolędzie. Dlatego salezjanie
Służba ludziom była
też wsparcie mieszkań- posługują
od początku związana
z rozwijaniem kultu
ców, na jakie mogli liczyć wśród
pielgrzymów
maryjnego. Jednym
salezjanie, było tak duże, na
że w 1948 r. można było szczyrkowskiej z ważnych kroków duszwrócić do myśli o budo- Górce
pasterskich były podjęte
wie. W kaplicy nie mieprzez salezjanów 25 lat
ścili się już wierni, więc najpierw temu – 24 maja 1983 r. – i organizopowstała nowa świątynia, a potem wane odtąd systematycznie od maja
dom zakonny. W 1953 r. kościół był do października nocne czuwania
gotowy na przyjmowanie coraz przed obrazem Matki Bożej. Pierwliczniejszych pielgrzymów, któ- sze czuwanie odbyło się z udziałem
rzy przybywali tu z całej Polski. ponad 300 osób, z czasem liczba
W 1960 r. w świątyni pojawił się czuwających rosła. Przyciągały
obraz Maryi, namalowany zgod- też projekcje filmów religijnych,
nie z opisami dziewczynek przez organizowane w pierwszych latach
malarza Stefana Justa.
przez ks. Szymańskiego.
Dzięki zaangażowaniu kolejZ myślą o młodych
nych dyrektorów salezjańskiego
Na opiekę duszpasterską mo- domu na Górce, aż po pełniącego tę
gli tu liczyć nie tylko pielgrzymi. funkcję obecnie ks. Tadeusza HorW trudnych czasach księża szli wata, a także powołanego w 2001 r.
z pomocą najuboższym, a także kustosza sanktuarium – ks. Marka
– zgodnie z salezjańskim chary- Dąbka, wciąż przybywa pielgrzyzmatem ks. Bosko – podejmowali mów na uroczystościach odpustoinicjatywy na rzecz wychowania wych 3 maja i 15 sierpnia. To stało
młodzieży: działało oratorium, się w 1994 r. impulsem dla podjętej
odbywały się przedstawienia przez biskupa Tadeusza Rakoczego
teatralne, jasełka, uroczystości na stulecie objawień i kultu Matki
patriotyczne. Z myślą o młodych Bożej decyzji o nadaniu kościołow latach 80. – pod kierunkiem ks. wi NMP Królowej Polski na Górce
Józefa Wawrzyniaka – powstał na godności lokalnego sanktuarium
Górce Salezjański Dom Młodzieżo- maryjnego, a także do zezwolenia
wy. To ośrodek dla pielgrzymów, Stolicy Apostolskiej na koronację
w którym może przenocować sto obrazu Maryi z Dzieciątkiem Jezus
osób. Chętnie korzystają z niego koronami papieskimi.
indywidualni pielgrzymi i uczestWyrazem wdzięczności za
nicy rekolekcji: młodzieżowe gru- zaangażowanie księży salezjapy oazowe, ministranci, a także nów są też dyplomy nadawane
dorośli. Dom pielgrzyma wciąż przez władze samorządowe. Tytuł Szczyrkowianina Roku 2006
się rozwija.

otrzymał ks. Bronisław Szymański,
z kolei ks. Antoni Kabis, a później
także wszyscy pracujący tu księża salezjanie zostali nominowani
do przyznawanej przez starostę
bielskiego Nagrody im. ks. Józefa
Londzina.

Alina Świeży-Sobel

W naszej opinii
Ks. Marek Dąbek
SDB, kustosz
sanktuarium
na Górce
– Dziś, kiedy
nasza salezjańska
wspólnota przygotowuje się
do zaplanowanych
na 21 września 2008 r.
uroczystości koronacyjnych,
warto podkreślić,
że w Szczyrku i sanktuarium
NMP Królowej Polski
salezjanie już
od 70 lat są ogniwem
długiego łańcucha
przekazywania wiary
i kultury. I stąd też dla
wielkiego wydarzenia
koronacji wybrany został
właśnie rok 2008, kiedy
przypada jubileusz 70-lecia
salezjańskiej obecności
w tym miejscu i posługi
w charyzmacie św. Jana
Bosko. To także rok 25-lecia
maryjnych czuwań
modlitewnych. Pragniemy
czerpać z tej tradycji również
w przyszłości.

