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Rocznica kanonizacji o. Maksymiliana

Bielsko-Biała.
W pierwszą sobotę
października z katedry
św. Mikołaja przeszła
procesja różańcowa
pod pomnik Jana Pawła II,
a potem do kościoła NSPJ.
Czciciele Maryi modlili się
za ojczyznę, narody
Europy oraz w intencji
pokoju na świecie.

Tylko miłość jest
twórcza – pod takim
hasłem 5 października
odbywały się obchody
diecezjalnego
dziękczynienia
za kanonizację
św. Maksymiliana.
Słowa te wypowiedział
Szaleniec Niepokalanej
podczas jednej
z pierwszych
konferencji
wygłoszonych
w Niepokalanowie
po wybuchu II wojny
światowej.

U Strzelców
Wieczór Gruziński.
Bielski oddział Związku
Strzeleckiego wraz
z Podbeskidzkim
Komitetem „Solidarni
z Gruzją” zaprasza
na „Wieczór Gruziński”,
który odbędzie się
17 października
o godz. 19.00 w krypcie
kościoła NSPJ. Gościem
specjalnym będzie Marina
Nikolaishvili-Kaczmarek
– gruzińska lekarka
od 16 lat mieszkająca
w Bielsku-Białej.

P

owtarzając słowa o twórczej miłości, ojciec Maksymilian wzywał
braci, by strzegli się nienawiści do
okupanta. Sam dał najpełniejsze jej
świadectwo podczas uwięzienia na

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Święto twórczej miłości

Różaniec ulicami

Podczas diecezjalnych obchodów rocznicy kanonizacji o. Maksymiliana
na ołtarzu ustawiono relikwie i pamiątki: różaniec oraz obozowy
mszalik i kielich

Pawiaku i w KL Auschwitz. Diecezjalne
obchody 26. rocznicy kanonizacji
o. Maksymiliana rozpoczęło nawiedzenie celi śmierci w bloku 11. byłego
obozu zagłady i modlitwa w intencji
rodzin diecezji. Następnie w oświęcimskim kościele św. Maksymiliana
rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. infułat Stanisław Dadak.
Poprzedził ją program słowno-muzyczny, przygotowany przez parafialny zespół „Concentus”. W Eucharystii
uczestniczyli wierni z całej diecezji,
poczty sztandarowe wspólnot religijnych i związków społecznych. Na

ołtarzu ustawiono relikwie i pamiątki
po o. Maksymilianie: różaniec oraz
obozowy mszalik i kielich.
Parafia pw. św. Maksymiliana
w Oświęcimiu przygotowała się do
uroczystości poprzez rekolekcje, które wygłosił o. Piotr Cuber OFMConv,
asystent Rycerstwa Niepokalanej prowincji krakowskiej franciszkanów.
Codzienne nauki wieńczył Apel Jasnogórski z cytatami z homilii Jana
Pawła II, zaś ich owocem było przyjęcie kolejnej grupy wiernych w poczet
Rycerstwa Niepokalanej.
Ks. Jacek M. Pędziwiatr

W Bielsku-Białej święto kompozytorów

Muzycy – mężowie wybitni
Alina Świeży-Sobel

XIII Festiwal Kompozytorów
Polskich nabrał wyjątkowego
charakteru, miał bowiem aż
dwóch bohaterów: Ignacego
Jana Paderewskiego i świętującego swe 75. urodziny patrona
festiwalu – Henryka Mikołaja
Góreckiego.

rodzinowe życzenia – podczas koncertu 2 października w kościele św. Maksymiliana
w Aleksandrowicach – jubilatowi składali: biskup Tadeusz
Rakoczy, biskup Paweł Anweiler
i prezydent Jacek Krywult. Były
też słowa wdzięczności za związek z Bielskiem-Białą, trwający
od lat za sprawą festiwali odbywających się tu pod patronatem
H.M. Góreckiego.

Henryk Mikołaj Górecki (trzeci z prawej) podczas festiwalowej
dyskusji o Paderewskim

Wprawdzie na późniejszy
termin przesunięta została zapowiadana wcześniej światowa
prapremiera oratorium „Sanctus
Adalbertus” (ze względu na problemy ze zdrowiem kompozytor nie

zdążył ukończyć dzieła), ale za to
bielska publiczność mogła usłyszeć
historyczne polskie prawykonanie
innej kompozycji: „Quasi una fantasia na smyczki symfoniczne op.78”.
H.M. Górecki zwracał uwagę na
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wyjątkowość bohatera tegorocznej edycji: wspaniałego pianisty
i kompozytora, a zarazem wybitnego męża stanu i patrioty Ignacego J.
Paderewskiego. Jego postać ukazywał film bielszczanina Stanisława
Janickiego, również premierowo
zaprezentowany podczas festiwalowego „Salonu muzycznego”.
W czasie dyskusji z udziałem
muzykologów i historyków H.M.
Górecki wskazywał na zasługi
Paderewskiego dla Polski i na to,
że pojmował on swoją działalność,
zarówno artystyczną, jak i polityczną, jako służbę człowiekowi.
– Grajmy jego utwory i słuchajmy,
uczmy się tej historii, którą nam
przekazywał. Chciałbym, abyśmy
poczuli, że ten Paderewski jest
nam potrzebny – apelował. aśs
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Skoczów. W święto Aniołów
Stróżów – 2 października –
w kaplicy św. Jana Sarkandra na
Kaplicówce modlili się uczestnicy
nabożeństwa nowenny pompejańskiej. To już trzecie z cyklu 54
comiesięcznych nabożeństw odbywających się przed obrazem MB
Pompejańskiej, znajdującym się
w kaplicy od czerwca 2008 roku.
W gronie kapłanów koncelebrujących Mszę św. na zakończenie

Pod opieką o. Pio
Czechowice-Dziedzice. W czechowickim kościele św. Andrzeja
Boboli uroczyście powitano relikwie św. ojca Pio. Po uczczeniu
przez wiernych figurę o. Pio z relikwiami uroczyście zainstalowano
w kaplicy Matki Bożej. Wcześniej
o. Bolesław Konopka, kapucyn z
Tenczyna, poprowadził rekolekcje,
przybliżające mieszkańcom miasta

i parafii sylwetkę św. ojca Pio. Z
wielką radością
relikwie powitali zwłaszcza
przedstawicieFigura
le działającego
z relikwiami
tu od 18 lat pod
św. ojca Pio
p a t r o n a t e m w czechowickim
tego świętego
kościele

Alina Świeży-Sobel

Uczestnicy tych nabożeństw
gromadzą się na Kaplicówce
zawsze drugiego dnia
miesiąca

nabożeństwa byli m.in. ks. Antoni
Żebrowski MSF, krajowy dyrektor
Apostolstwa Dobrej Śmierci, ks.
kan. Andrzej Wieliczka z Kończyc
Wielskich, ks. Zdzisław Grochal
z Czechowic-Dziedzic. Modlono
się w intencjach indywidualnych,
a także o beatyfikację Jana Pawła
II, Bartolo Longo, za kapłanów.
Były też składane świadectwa za
uzdrowienie moralne w rodzinie,
za wyzwolenie od nałogów… tm

Towarzystwa Charytatywnego im.
Ojca Pio. To stowarzyszenie o ogólnopolskim zasięgu ma dziś swoją
siedzibę właśnie w Czechowicach-Dziedzicach. – Duchowe wsparcie św. ojca Pio towarzyszy nam od
lat, teraz będziemy mogli mieć go
jeszcze bliżej – cieszy się Florian
Grzybek, który kieruje pracami
Towarzystwa.
mb

Bielsko-Biała-Mikuszowice
Krakowskie. W środę 1 października odbyły się obchody
50. rocznicy powstania Szkoły
Podstawowej nr 24 im. Tadeusza
Kościuszki. W ciągu minionego
półwiecza mury placówki opuściło ponad 2,5 tys. absolwentów. Obecnie szkoła ta liczy 165
uczniów, a ich kształceniem zajmuje się 17 nauczycieli. Uroczystość
rozpoczęła się od Mszy św.
w mikuszowickim kościele pw.
św. Barbary, odprawionej w intencji społeczności szkoły przez bp.
Tadeusza Rakoczego w asyście
dawnych i obecnych katechetów

Artur Kasprzykowski

Pół wieku szkoły

Nauczyciele i uczniowie
podczas przejścia z kościoła
do szkoły jubilatki

mikuszowickiej szkoły, a także
księży, którzy niegdyś uczyli się
w tej placówce. – Niech następne lata tej szkoły, które dziś

polecamy Bogu, będą równie
piękne jak minione i jeszcze bogatsze w łaski Chrystusowe i dobre
owoce waszego życia, waszej
nauki i modlitwy – powiedział
ksiądz biskup, życząc uczniom,
by pokładali ufność w Chrystusie
i w Nim zawsze mieli nadzieję. –
On was nie opuści i pośle swego
anioła, by strzegł was na drogach
waszego życia – dodał. Na zakończenie Mszy św. biskup Rakoczy
poświęcił szkolny sztandar z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki.
Dalsze uroczystości odbyły się
już w murach mikuszowickiej
szkoły jubilatki.
ak
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Wspólna profilaktyka
Żywiec. Członkowie grup abstynenckich z Żywca i Szczytna przygotowali wspólny program profilaktyki antyalkoholowej. Jego celem
jest ograniczenie negatywnych
następstw alkoholizmu – w szczególności degradacji psychofizycznej rodzin, a także promowanie
postaw ograniczających spożycie
alkoholu. Jednym z elementów
programu są wspólne spotkania
grup trzeźwościowych z Żywca

i Szczytna. Spotkania grupy terapeutów i członków grup abstynenckich odbyły się z końcem września
zarówno w Szczytnie, jak i w Żywcu.
Podczas wizyt przeprowadzono
m.in. warsztaty terapeutyczne.
Terapeuci i abstynenci wspólnie
napisali specjalny wniosek unijny
na dalszą działalność programową. W najbliższym czasie wspólnie będą się także starać o dodatkowe środki na różnego rodzaju

zajęcia profilaktyczne i warsztaty
terapeutyczne. Tomasz Terteka,
rzecznik żywieckiego magistratu,
mówi że, jak podkreślają uczestnicy
programu, są już pierwsze efekty
współpracy. Obie grupy wymieniły
się doświadczeniami, jeżeli chodzi
o metody profilaktyki antyalkoholowej, i pokazały, jak publicznie można mówić o wychodzeniu
z nałogu alkoholowego i pomocy
wzajemnej.

Alina Świeży-Sobel

Alina Świeży-Sobel

U Królowej Różańca

Lidia
Greń-Wajdzik
Osobiście w swoim
życiu niejednokrotnie
doświadczyłam
ogromnej mocy
modlitwy różańcowej.
Doświadczyłam też,
jak ważne jest dawanie
świadectwa o łaskach
udzielonych
za przyczyną Matki Bożej
dzięki Różańcowi.
Cieszymy się,
że wciąż przybywa
osób uczestniczących
w Nowennie
Pompejańskiej
– 54 nabożeństwach
różańcowych,
które odbywają się
w Skoczowie co miesiąc.
Przyjeżdżają na nie
pielgrzymi nie tylko
z najbliższej okolicy
Podbeskidzia i Śląska,
ale nawet z odległych
miast: Inowrocławia
czy Bydgoszczy.
Wszystkich nas
budują wypowiadane
głośno świadectwa
o Bożej pomocy
w najbardziej nawet
skomplikowanych
sytuacjach życiowych.
Tym serdeczniej
zachęcam więc
do chwytania się
Różańca i udziału
w skoczowskich
nabożeństwach
inicjatorka Nowenny Pompejańskiej
w Skoczowie
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ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor
oddziału, Artur Kasprzykowski, Urszula
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Nominowani do Totusa

Zlotowicze na szczycie Babiej Góry

Żywiec, Babia Góra. O rychłą
beatyfikację Ojca Świętego Jana
Pawła II modliło się ponad 300
członków Babiogórskiego Oddziału
PTTK w Żywcu, podczas 42. Zlotu
Żywczaków na przełęczy Krowiarki
pod Babią Górą. Tu uczestniczyli
we Mszy św., odprawionej przez
kapelana babiogórskiego oddziału ks. Jana Goryla, proboszcza
parafii Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Pietrzykowicach.
Zwykle Msza św. była odprawiana
przy schronisku na Markowych
Szczawinach, jednak z powodu budowy nowego schroniska

drugi rok z rzędu celebrowano
ją na przełęczy. Zlotowicze dziękowali za tegoroczny sezon turystyczny i modlili się o beatyfikację
sługi Bożego Jana Pawła II, który
70 lat temu jako robotnik budował drogę na Krowiarki. Z kolei
30 lat temu, 9 września 1978 r.,
trasa ze Skawicy przez Suchą
Górę, Halę Krupową, Policę, Halę
Śmietanową na Krowiarki była
ostatnią, którą przebył jako kardynał. Pogoda sprzyjała, więc
większość uczestników zlotu udała
się na Babią Górę przykrytą już
śniegiem.
im

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Biblioteka jubilatka

Warszawa, Cieszyn, Oświęcim. Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej „Być razem” z Cieszyna
oraz Piotr M. A. Cywiński, dyrektor
Państwowego Muzeum AuschwitzBirkenau w Oświęcimiu, znaleźli się
w gronie nominowanych do nagrody Totus, przyznawanej w związku
z Dniem Papieskim przez Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Nagroda ma być wyróżnieniem dla
osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia
się do podkreślenia wartości człowieka. Uroczysta gala odbędzie
się 11 października w Warszawie.
Stowarzyszenie „Być razem”
zostało nominowane w kategorii

Filateliści w hołdzie Janowi Pawłowi II

Bielscy filateliści
i pocztowcy nie zapomnieli
o papieskich rocznicach
Prezydent
Bielska-Białej
przekazał
bibliotece cały
kosz nowości
książkowych

promocja człowieka, praca charytatywna oraz edukacyjno-wychowawcza. Od 12 lat pomaga osobom
bezdomnym, uzależnionym, ofiarom przemocy, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych
i samotnym matkom. Piotr M.A.
Cywiński znalazł się wśród nominowanych w kategorii osiągnięcia
w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Nominowany wspiera dialog
polsko-żydowski i chrześcijańskożydowski oraz kontakty między
kulturami pogranicza. Od 2000 r.
jest prezesem Klubu Inteligencji
Katolickiej w Warszawie. W 2006 r.
został dyrektorem Muzeum
Auschwitz-Birkenau.
im

Artur Kasprzykowski

Ks. Jan Goryl

Zlot Żywczaków na Babiej
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Bielsko-Biała. Bielscy filateliści i pocztowcy nie zapomnieli
o ósmym Dniu Papieskim i 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły
na Stolicę Piotrową. – Z okazji Dnia
Papieskiego w Bielsku-Białej stosowany będzie okolicznościowy
datownik pocztowy, na którym

przedstawiono postać Jana Pawła
II na tle krzyża na Giewoncie.
Podobny nadruk znajdzie się
na okolicznościowej kopercie.
Natomiast na wydanej z tej samej
okazji karcie pocztowej będzie
zdjęcie Ojca Świętego wśród młodzieży – mówi Stefan Gonciarczyk,
wiceprezes bielskiego okręgu
Polskiego Związku Filatelistów.
Dzień Papieski i rocznica wyboru Jana Pawła II uczczone zostaną
wystawami filatelistycznymi.
Pierwsza, zorganizowana przez
żywieckich filatelistów, czynna
będzie od 12 października do 16
listopada w komnatach Starego
Zamku w Żywcu. Druga otwarta zostanie 16 października
w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej i będzie czynna do 29 października.
ak

Śladami przodków
goście uroczystości, prezydent
Bielska-Białej Jacek Krywult
oraz dyrektor Śląskiej Biblioteki
Wojewódzkiej Jan Malicki, przekazali na rzecz komorowickiej filii
kilkadziesiąt kolejnych tytułów.
– Działalność biblioteki obejmuje także organizację konkursów,
wystaw i spotkań autorskich –
zaznaczają prowadzące placówkę
Janina Lepianka i Urszula Szabla.
Podczas uroczystości podkreślano
też owocną współpracę biblioteki
z lokalnym środowiskiem: radą
osiedla, szkołą i parafią. xjmp

Szczyrk. Kiedy w lipcu 1894 na
szczyrkowskiej Górce Matka Boża
ukazała się Juliannie Pezdzie,
wierni z parafii św. Klemensa
w Ustroniu byli jednymi z pierwszych, którzy pośpieszyli tu, by oddać Jej cześć. 22 września 1894 r.
przynieśli do Szczyrku obraz
Matki Bożej Częstochowskiej, który
zawieszono na buku – miejscu ukazania się Maryi. Ich śladem przybyli
pielgrzymi dekanatu wiślańskiego,
dziękując za tegoroczną koronację obrazu Matki Bożej koronami
papieskimi. Uczestniczyli oni

we Mszy św. sprawowanej przez
księży dekanatu, z dziekanem ks.
prałatem Rudolfem Wojnarem na
czele. Mszę św. uświetnił chór AVE
z parafii św. Klemensa, pod batutą
Aleksandry Grzyb. Homilię wygłosił ks. Henryk Skórski, odpowiedzialny za przygotowania do koronacji obrazu Królowej Beskidów.
Po Eucharystii pielgrzymi wysłuchali wspomnień ks. Bronisława
Szymańskiego, który jest związany
z sanktuarium w Szczyrku niemal
od początków jego istnienia.
Barbara Langhammer
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Bielsko-Biała-Komorowice.
60 lat istnienia świętuje
oddział Książnicy Beskidzkiej
w Komorowicach. Staraniem
Książnicy i gminy Bielsko-Biała,
przeprowadzono gruntowny
remont placówki. Prace trwały
ponad miesiąc, a ich uwieńczeniem
było poświęcenie odnowionych
pomieszczeń. Dyrektor Książnicy
Beskidzkiej Bogdan Kocurek przypomniał historię placówki, która
swoją działalność zaczynała od 170
tomów. Dziś ma 24 tys. woluminów
i 2 tys. czytelników. Honorowi

IV
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Naukowcy o świętości i profanum

Kęckie
Sacrum

zdjęcia alina świeży-sobel

Druga już międzynarodowa konferencja „Kęckie
Sacrum” odbędzie się w sobotę 18 października.
O obliczach sacrum w konkretnej przestrzeni
i historii mówić będą polscy i zagraniczni
specjaliści z różnych dziedzin.
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ie jest przypadkiem, że Kęty
stały się miejscem debaty na
temat obecności sacrum we współczesnym świecie: tutaj od wieków
współistnieją trzy wspólnoty zakonne oraz trzy parafie, a na kształt
tradycji duży wpływ miały wybitne
jednostki: św. Jan Kanty, bł. Celina
Borzęcka, świątobliwa Ludowika.
Stąd temat szczegółowy jednej z sesji: „Kęty jako kolebka sacrum” –
tłumaczy ks. dr Stanisław Cader,
organizator konferencji przygotowanej pod patronatem biskupa
Tadeusza Rakoczego i przy współpracy ze słowackim Katolickim
Uniwersytetem w Ružomberoku.
Otwarcie sympozjum – o 9.00 –
odbędzie się w klasztorze sióstr
zmartwychwstanek, gdzie o 15.00
– na zakończenie obrad – przewidziano poświęcenie klasztornego
ogrodu Matek Borzęckich oraz
Mszę św. sprawowaną o 16.00
przez abp. Stanisława Nowaka. Tu
także – od 10.00 do 12.30 – wygłoszone zostaną prelekcje poświęcone Kętom. Dwie pozostałe grupy
prelegentów, którzy mówić będą

Na zakończenie sesji
otwarty zostanie klasztorny
ogród Matek Borzęckich
Poniżej: Kaplica
w klasztorze sióstr
zmartwychwstanek

o obliczach sacrum i nauczaniu
Kościoła na ten temat, wystąpią
w tym samym czasie w Muzeum
im. A. Kłosińskiego oraz sali sesyjnej Urzędu Miejskiego przy rynku.
Uczestnicy sesji zwiedzą też Kęty,
a w razie niepogody – obejrzą film
o bł. Celinie Borzęckiej.
Cenną dla mieszkańców Kęt pamiątką oraz ukazującym wymiar
sacrum przewodnikiem po historii
i współczesnej kulturze będzie publikacja, zawierająca wystąpienia
uczestników sesji.
tm

XXIV Tydzień Kultury Chrześci jańskiej
w Bielsku-Białej trwa

Wysławiają Pana
W wielu miejscach
Bielska-Białej i sąsiednich miejscopod
wości odbywają się patronatem
spotkania i koncer- „Gościa”
ty organizowane
w ramach XXIV Tygodnia Kultury Chrześci jańskiej. Towarzyszą im słowa: „Napełniajcie się
Duchem, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach”
(por. Ef 5, 18–19).

W ramach TKCh zapraszamy na:
13 października
• godz. 16.30 – kościół NSPJ,
Kawiarenka pod Pasterzami:
wykład Macieja Oczkowskiego: „Ks.
Karol Kulisz – twórca Zakładów
Opiekuńczych i Diakonatu EbenEzer w Kościele Ewangelicko-Augsburskim”;
• godz. 19.15 – kościół św. Pawła
Apostoła, Osiedle Polskich Skrzydeł: koncert „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów…” – Ewa Jaślar
– harfa, Rafał Sawicki – słowo;
14 października
• godz. 12.00 – Książnica
Beskidzka: „W dziesięciolecie
śmierci Zbigniewa Herberta” –
wykład prof. Anny Węgrzyniak
„Pan Cogito – portret człowieka
współczesnego”, a o godz. 17.00 –
wieczór poezji śpiewanej w wykonaniu Krystyna Fuczik;
15 października
• godz. 16.00 – Książnica Beskidzka
– wernisaż wystawy: „Śladami
świętego Maksymiliana”, a o godz.
16.30 wykład ks. prof. Romana
Pindla: „Dlaczego sukces Kościoła
Pawła?”;
• godz. 18.30 – kościół Jezusa
Chrystusa Odkupiciela Człowieka:
koncert galowy na organy, trąbki
i kotły „Wysławiając Pana”;

• godz. 19.00 – kościół NMP
Królowej Polski: koncert chóru
LO Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie;
16 października
• godz. 9.00 – katedra św. Mikołaja:
Msza św. w intencji beatyfikacji
sługi Bożego Jana Pawła II;
• godz. 11.00 – Książnica Beskidzka,
wernisaż wystawy filatelistycznej
z okazji Dnia Papieskiego i 30. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły
na papieża;
17 października
• godz. 16.30 – Dzielnicowa
Biblioteka Publiczna, ul. 11
Listopada 40, wykład dr Łucji
Marek (IPN Katowice) „Ślady
kard. Karola Wojtyły na
Podbeskidziu”;
• godz. 19.15 – sala na probostwie
parafii katedralnej św. Mikołaja,
wykład dr Marzenny Straszewicz
(KUL) „Kościół jako wartość”;
• godz. 19.00 – kościół Jezusa
Chrystusa Odkupiciela, Czechowice-Dziedzice Południowe,
koncert wokalno-instrumentalny: „Napełniajcie się Duchem,
śpiewając”;
18 października
• godz. 10.00 – Miejski Dom
Kultury, ul. 1 Maja 12: koncert laureatów Konkursu Recytatorskiego
„Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej”;
• godz. 16.00 Teatr Polski – Halina
Kwiatkowska: „Wielki Kolega”
– monodram autorski połączony z promocją książki „Wielki
Kolega”;
• godz. 18.00 – kościół Opatrzności
Bożej: zakończenie XXIV TKCh.
Msza św. i homilia ks. prof. Tadeusz
Borutka. Śpiewa: chór ZEW i chór
parafialny w Kozach pod dyr.
Adelajdy Kryjak.
•

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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Obchodząca
ćwierćwiecze
istnienia salezjańska parafia pod
Miłosierd zia patronatem
„Gościa”
Bożego w Oświęcimiu na Zasolu zaprasza na sesję naukową
„Kondycja współczesnej rodziny
polskiej”. Otworzy ją w czwartek
16 października o godz. 15.00 bp
Tadeusz Rakoczy wraz z inspektorem salezjańskiej Prowincji
św. Jacka ks. Markiem Chrzanem.
Uczestnicy sesji wysłuchają wykładów o problemach bioetycznych
współczesnej rodziny. Będą też
uczestniczyć w dyskusji panelowej,
obejmującej takie zagadnienia, jak:
duszpasterstwo rodzin, postawa
rodziny wobec mediów czy uwarunkowania prawne dotyczące
rodziny. Sesję zakończy Msza św.
pod przewodnictwem ks. Marka
Chrzana. Obchodom towarzyszyć
będzie wystawa prac działającej
w parafii Akademii Sztuk Przeróżnych – także o tematyce rodzinnej – inscenizacja teatralna oraz
zaplanowany na 19 października
turniej piłkarski, dedykowany pamięci Jana Pawła II – mecze będą
rozgrywane na stadionie MOSiR
przy ul. Legionów.

Muzyka dobra
Kęckie święto piosenki religijnej – festiwal Psallite
Deo – to już przedsięwzięcie dobrze znane
w naszej diecezji. Po raz jedenasty 15 listopada
zaprasza na nie kęcki Dom Kultury.
Do 22 października organizatorzy czekają
na zgłoszenia uczestników.

M

uzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów
– takie motto przyświeca festiwalowi organizowanemu pod
honorowym patronatem biskupa
Tadeusza Rakoczego i patronatem
przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kętach Józefa Skudlarskiego.
Festiwal jest konkursem
otwartym, skierowanym do dzieci
i młodzieży – solistów, zespołów,
scholek i chórów, działających samodzielnie lub w szkołach, ośrodkach kultury i parafiach na terenie

Polski oraz za granicą. Uczestnicy będą
oceniani w kilku
kategoriach: soli- pod
ści dziecięcy i mło- patronatem
dzieżowi, chóry „Gościa”
młodzieżowe, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne oraz schole dziecięco-młodzieżowe.
Zespoły przygotowują dwie
piosenki o zróżnicowanym charakterze, natomiast soliści – jedną. Organizatorzy sugerują, by

prezentować żywą muzykę, która
podnosi ocenę prezentacji.
Uczestnicy będą wyłaniani
drogą wstępnej selekcji jurorów na
podstawie zgłoszeń, które powinny
zawierać: informacje o wykonawcy,
płytę CD z proponowanymi utworami, teksty oraz techniczne wymagania koncertowe. Po otrzymaniu
informacji o zakwalifikowaniu się
do festiwalu, wykonawcy zobowiązani są do potwierdzenia udziału
i wpłacenia akredytacji w wysokości: 25 zł – zespół; 5 zł – solista na
konto: Bank Spółdzielczy Kęty Nr
11 8120 0003 2001 0008 4459 0001 lub
w dniu imprezy u organizatora.
Zgłoszenia należy przesyłać
do 22 października br. na adres:
Dom Kultury, ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty, z dopiskiem
„Psallite Deo”. Bliższe informacje
w Domu Kultury – tel.: (33) 844 86 70;
844 86 77, e-mail: dzial.imprez@
dk-kety.com.pl.
im

Wyróżnienie dla ks. prałata Jana Sopickiego

Różaniec
za nienarodzonych

Honorowa kapelania
Ks. prałat Jan Sopicki (na zdjęciu), proboszcz bialskiej parafii Opatrzności Bożej, otrzymał
tytuł honorowego kapelana
Centrum Onkologii im. Jana Pawła
II w Bielsku-Białej. Na terenie jego
parafii znajduje się szpital.

O

kazją dla wyróżnienia księdza
prałata były obchody 10. rocznicy powołania do życia placówki.
– W ciągu tej dekady przez nasze
centrum przewinęło się 100 tys. pacjentów – wylicza Rafał Muchacki,
wieloletni dyrektor szpitala i dodaje: – To 100 tys. diagnoz, które
oznaczają, że 100 tys. razy polały
się tutaj łzy. Czasem łzy radości,
kiedy indziej bólu i żałoby. Taka
jest rola szpitala onkologicznego: jednych przywraca do życia,

innym pozwala godnie przejść do
domu Ojca.
W roku 2000 szpital otrzymał
imię Jana Pawła II. Inicjatorem
tego patronatu był ks. prałat Jan
Sopicki. Od początku pracy duszpasterskiej w Białej niósł posługę
sakramentalną i pociechę chorym
i ich bliskim. Dzięki niemu do

szpitalnego ogrodu powróciła figura MB Uzdrowienia Chorych.
– Zadaniem kapelana są codzienne odwiedziny chorych z Komunią św. i Msza św. w niedziele
i święta – wylicza ks. prałat Jan
Sopicki. – Ale niemniej ważne są
spotkania z chorymi i ich bliskimi.
Szczególnie potrzebne są wizyty
na oddziale paliatywnym, gdzie
zadaniem kapelana jest przygotowanie pacjenta i jego bliskich na
spotkanie z Panem.
Od początku września obowiązki kapelana przejął ks. Damian Koryciński, wikariusz bialskiej parafii. Jednak – jak zapewnia
dyrekcja szpitala – ks. prałat Jan
Sopicki pozostanie honorowym
kapelanem Centrum Onkologii.
Ks. Jacek M. Pędziwiatr
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Wspólnoty Domowego Kościoła z Podbeskidzia apelują
o udział w światowym Różańcu
za Nienarodzonych – w sobotę
18 października o 9.00. Akcję zainicjowało Stowarzyszenie Świętego Michała Archanioła z Memphis
(USA). W każdym zakątku globu
wierni zbiorą się na modlitwę
o godz. 9.00 czasu lokalnego. –
W ten sposób kulę ziemską opasze
nieprzerwany łańcuch modlitwy
różańcowej – liczą organizatorzy
akcji. Po raz pierwszy zakrojoną
na tak szeroką skalę akcję modlitwy różańcowej za dzieci nienarodzone stowarzyszenie przeprowadziło 3 maja br. Cieszyła się ona
poparciem watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów
Świętych.
•

Schola z kęckiej parafii
Najświętszego Serca Pana
Jezusa od początku bierze
udział w Psallite Deo

Festiwal Piosenki Religi jnej w Kętach

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Sesja rodzinna
na Zasolu

Urszula Rogólska

zaproszenia
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Zainwestuj w Świ

ks. Stanisław Lubaszka

Tysiąclecia”, a w naszej diecezji
Fundacja Światło Nadziei. To coroczna budowa żywego pomnika
dla Jana Pawła II. Ofiarodawcy są
jakby spadkobiercami papieskiego
testamentu, a stypendyści czują
szczególną odpowiedzialność za
to, żeby nie marnować zaufania,
jakim ich obdarzono. Co roku
w Dniu Papieskim w całej Polsce
zbierane są środki na obydwa fundusze stypendialne, które pozwalają młodym przełamać tę jedyną
barierę w realizowaniu ich planów
i marzeń edukacyjnych – niższe
niż u ich rówieśników możliwości
finansowe rodziców.

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
i Światło Nadziei. Wielu z nich spotkacie przed waszymi
kościołami w Dniu Papieskim 12 października. To młode
nadzieje sługi Bożego Jana Pawła II. Nie wahajcie się wrzucać
ofiar do trzymanych przez nich puszek.
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apytani o średnią szkolnych ocen, uśmiechają
się i próbują zmieniać
temat. Ale wstydzić się

nie mają czego. Grubo powyżej
czwórki w szkołach średnich,
a w gimnazjach nawet powyżej
piątki to u nich nic nadzwyczajnego. Ale większość nie uczy się
tylko dla ocen. Mają swoje życiowe
plany, marzenia, chcą rozwijać talenty, a przy okazji... służyć nimi

także potrzebującym. Angażują
się w różnoraki wolontariat i działalność społeczną. Łączą ich dwa
fakty: mieszkają w małych miejscowościach i wychowują się w niezamożnych rodzinach.
Z myślą o nich powstała ogólnopolska Fundacja „Dzieło Nowego
Ks. Stanisław Lubaszka

tekst
Urszula Rogólska

Światło jak Dzieło
– Obydwie fundacje powstały
w odpowiedzi na apel sługi Bożego
Jana Pawła II, który bardzo troszczył się o młodzież. Fundacja
Światło Nadziei została wpisana
do rejestru sądowego w czerwcu
2003 r., a założyciele, czy inaczej:
fundatorzy to diecezja bielskożywiecka reprezentowana przez
biskupa Tadeusza Rakoczego
oraz Akcja Katolicka Diecezji
Bielsko-Żywieckiej – wyjaśnia
Irena Olma, prezes Światła Nadziei. – Fundacja posiada status
organizacji pożytku publicznego.
Zarząd tworzą cztery osoby – troje
świeckich i jeden ksiądz, a Rada
Fundacji składa się z dwóch osób
świeckich i dwóch księży. Za pracę
w fundacji nie pobieramy żadnego
wynagrodzenia.
Pomoc stypendialna rozpoczyna się od gimnazjum i może być
prowadzona aż do ukończenia studiów. Fundacja diecezjalna działa
na wzór Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Środki pochodzą ze
zbiórki przy kościołach diecezji
oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego. Dzięki temu na diecezjalny fundusz wpłynęły także środki z innych stron Polski. – Mamy
także kilku sponsorów, którzy
systematycznie dokonują wpłat
na stypendia, za co im serdecznie
dziękujemy – dodaje Irena Olma.
Warunki otrzymania stypendium diecezjalnego i jego kontynuacji ściśle określają regulaminy – dla uczniów gimnazjów
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i studentów. O zdolnościach i osiągnięciach ucznia pisze w składanym wniosku komisja szkolna.
Wymagana jest wzorowa ocena
z zachowania i średnia ocen 4,75.
Ponadto dochody na osobę w rodzinie nie mogą przekraczać 350
zł. Niezbędna jest również pozytywna opinia proboszcza parafii
zamieszkania danego ucznia.
Wnioski o stypendia rozpatruje powołana przez radę fundacji
Diecezjalna Komisja Stypendialna.
Przedstawia propozycje, a zarząd
podejmuje ostateczną decyzję w tej
sprawie. Stypendium może być odnowione na następny rok szkolny
po złożeniu dokumentów i sprawdzeniu przez diecezjalną komisję,
czy spełnione są warunki regulaminu. Przyznaje się je uczniom
na 11 miesięcy, a studentom na 10
miesięcy.
Ze stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w naszej
diecezji korzysta 56 uczniów. Z kolei Światło Nadziei od 1 stycznia br.
miało 44 stypendystów, w tym już
2 studentki. Po złożeniu w czerwcu wniosków o wznowienie stypendium zarząd podjął decyzję
o kontynuowaniu wypłat dla 28
młodych.
– Zgodnie z regulaminem,
w listopadzie składane są nowe
wnioski z gimnazjów o udzielenie stypendium po raz pierwszy.

Krzysztof Gawłowski

atło i Dzieło
Z uwagi na to, że aktualnie jest
mniejsza liczba stypendystów
Światła Nadziei, to jeżeli będą
nowe wnioski, może być przydzielonych kilkanaście nowych
stypendiów – podkreśla Irena
Olma. – Wysokość jednego wynosi od 100 do 300 zł.

Wakacje z talentami
Przed tegorocznym Dniem Papieskim stypendyści tradycyjnie
spotkali się na swoim dniu skupienia w domu rekolekcyjnym
sióstr serafitek w Hałcnowie. Był
on poświęcony tematowi VIII Dnia
Papieskiego „Jan Paweł II – wychowawca młodych”. Stypendyści
wysłuchali konferencji prowadzonej przez ks. Roberta Samsela. Spotkali się z policjantem, dr. Robertem Sochą, z którym rozmawiali
o różnorakich zagrożeniach dla
młodzieży.
Spotkanie stało się także okazją
do podsumowania obozów wakacyjnych, w których uczestniczyli
stypendyści. Dla nich nigdy nie
jest to czas wakacyjnego lenistwa.
Co roku odwiedzają inne ośrodki
naukowe i akademickie w Polsce.
Spotykają się z ludźmi, którzy podobnie jak oni, dzięki swojej ambicji i ciężkiej pracy, rozwijali i nadal
rozwijają swoje talenty.
Gimnazjaliści i licealiści
wypoczywali w Gliwicach

Dobra inwestycja

Poniżej: Przed tegorocznym Dniem Papieskim stypendyści
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” spotkali się na swoim
spotkaniu formacyjnym w Bielsku-Białej-Hałcnowie

i Piekarach Śląskich, zaś maturzyści i studenci byli w Borowicach
w Karkonoszach.

stypendystami widujemy się na
spotkaniach formacyjnych, nie
mamy za bardzo możliwości spotykać się często, bo jesteśmy z różnych stron – dodaje Ola – ale mamy
ze sobą kontakt przez SMS-y czy
Gadu-Gadu. Każde takie spotkanie
to ogromna radość – jak to w gronie najlepszych przyjaciół.
Wszyscy chórem podkreślają,
że dzięki otwartym sercom ofiarodawców mogą uczestniczyć
w kursach językowych, częściej
odwiedzać księgarnie, mogą bez
większych problemów kupić potrzebne podręczniki, oszczędzać
na zakup komputerów czy instrumentów muzycznych. 12 października każdy z nas ma szansę
im pomóc. Przed kościołami na
terenie całej diecezji i młodzi,
i członkowie wielu stowarzyszeń
i wspólnot przyparafialnych będą
zbierać do puszek ofiary na fundusz stypendialny.
•

Dziękujemy!
– Zostałam stypendystką w klasie trzeciej gimnazjum – mówi Ola
Laszczak, stypendystka Fundacji
Światło Nadziei. – Stypendium
otrzymuję więc już prawie rok.
O możliwości starania się o nie
powiedzieli mi znajomi, potem
dowiadywałam się o nim u dyrekcji w szkole i tak wszystko się
zaczęło. Stypendyści bardzo sobie
cenią możliwość spotkań podczas
dni skupienia, organizowanych
dla nich przez ks. dr. Stanisława
Lubaszkę, diecezjalnego koordynatora „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.
Mieszkają z reguły daleko
od siebie, ale kiedy się spotykają,
czas na modlitwę, ale i zwyczajne rozmowy, zabawy, wykorzystują maksymalnie. – Z innymi
■
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Irena Olma, prezes Fundacji Światło Nadziei
– Kiedy spotykam się ze stypendystami zarówno
ogólnopolskiej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, jak
i tych korzystających ze stypendiów naszej diecezjalnej
Fundacji Światło Nadziei, mam pewność, że przydzielane
za naszym pośrednictwem stypendia to dobra
inwestycja. Stypendyści spotykają się co kwartał na spotkaniach
formacyjnych. Od piątku do niedzieli przebywają razem pod
opieką ks. dr. Stanisława Lubaszki, który jest też opiekunem
stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia” w naszej diecezji.
Uczestnictwo w formacji jest ich obowiązkiem regulaminowym,
ale nie trzeba ich zmuszać, sami pytają księdza, kiedy będzie
następne spotkanie. Ks. Stanisław ma z nimi stały kontakt,
wyjeżdżają na wycieczki i wyprawy, zdobywają szczyty górskie.
Dostaję z takich wypraw SMS-y lub potem e-maile ze zdjęciami.
To prawdziwa przyjemność i wyraz ich wdzięczności dla fundacji,
a tym samym dla wszystkich ofiarodawców, także tych, którzy
włączają się do zbiórki pieniędzy w Dniu Papieskim.

Wzorem Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w naszej diecezji
działa Fundacja Światło Nadziei. Na zdjęciu: Stypendyści
Światła Nadziei w budynku kurii.

2008-08-07 08:42:29
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Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa
Renata i Marek Wójcikowie – animatorzy Spotkań Małżeńskich
– parafia św. Wojciecha w Bulowicach

Małżeńskie prezenty
Przysypane problemy

Marek Wójcik

– Jeśli komuś się wydaje,
że małżeństwo idealne to takie,
które nigdy się nie kłóci,
jest w błędzie. Idealne to takie,
które po różnicy zdań spokojnie
rozmawia i szuka rozwiązania
– przekonują Renata i Marek
Wójcikowie, animatorzy Spotkań
Małżeńskich w naszej diecezji.

Byli małżeństwem, jakich wiele. Nie brakowało
w ich związku różnic zdań, sprzeczek, „cichych dni”.
– Były sprawy, problemy, które „przysypywaliśmy”,
machając na to ręką. To były sprawy omodlone, ale nie
rozwiązane. Nie wiemy, jak długo by to trwało, gdyby
nie propozycja Spotkań Małżeńskich – rekolekcji,
które odbywają się w Domu Rekolekcyjnym „Nazaret”
w Bystrej Krakowskiej – wspominają. To propozycja
dla wszystkich małżeństw sakramentalnych, a także małżonków po rozwodzie, którzy chcą wrócić do
związku małżeńskiego ze sobą. Inicjatorami Spotkań
w naszej diecezji byli w 1997 roku Krystyna i Krzysztof Jonkiszowie. W tych pierwszych rekolekcjach
uczestniczyły głównie pary małżeńskie, które nie
przeżywały większych kryzysów. Jednak dwudniowe spotkanie i dialog tylko we dwoje pozwoliły im
odkryć te „przysypane” sprawy, które można i warto
rozwiązać – po to, by lepiej poznać siebie nawzajem
i nauczyć się radzić sobie z problemami, nauczyć się
lepiej komunikować ze sobą. Od tego czasu wiele się
zmieniło – coraz więcej par z najróżniejszymi trudnościami szuka pomocy podczas Spotkań.

Poprosić o prezent

Renata i Marek Wójcikowie – małżeństwo
idealne, takie, które się sprzecza, ale potrafi
szukać rozwiązań
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rzeczytałem kiedyś, że najlepsze, co ojciec może
dać swoim dzieciom, to obdarować miłością swoją
żonę – ich matkę. I podobnie z drugiej strony. Najlepsze,
co mama może dać dzieciom, to miłość do męża – mówi
Marek Wójcik. Dzieci potrzebują miłości rodziców.
Jeśli małżonkowie kochają się i właściwie dbają o relacje między sobą, dzieci będą czerpać z tej miłości
i jej doświadczać. O tym Renata i Marek Wójcikowie
przekonują sami siebie i inne małżeństwa od dziesięciu
lat. Właśnie dziesięć lat temu, kiedy tradycyjnie pielgrzymowali na Jasną Górę z dwójką swoich starszych
dzieci – wówczas sześcioletnią Marysia i czteroletnim Piotrem (najmłodszy Wojtek urodził się osiem lat
temu) – poznali ks. Adama Bieńka. To on powiedział im
o Spotkaniach Małżeńskich – ruchu rekolekcyjnym,
stawiającym sobie za cel głębsze wzajemne zrozumienie się małżonków oraz pełniejsze doświadczenie
sakramentalnego wymiaru ich związku.

Jak podkreślają Wójcikowie, Spotkania są propozycją dla wszystkich małżeństw , a zwłaszcza tych
przeżywających kryzysy. Co więcej – zaproszeni do
udziału w nich są także małżonkowie, którzy nie uważają się za osoby szczególnie religijne.
– W czasie rekolekcji staramy się być jak najbardziej taktowni. Nie prowadzimy żadnej ewangelizacji
na siłę – mówią Wójcikowie. – Rozmawiając z innymi
małżonkami w czasie Spotkań, wszystko odnosimy
najpierw do naszego małżeństwa, tego, co nam daje
otwarcie na Bożą łaskę. Jeśli małżonkowie chcą, uczestniczą we Mszy św., mogą skorzystać z okazji do spowiedzi. Dajemy Panu Bogu wolną rękę – uśmiechają
się i dodają: – Bo jedyne, co należy ze sobą przywieźć
na rekolekcje, to duża dawka dobrego humoru i... brak
jakichkolwiek oczekiwań. Trzeba otworzyć się na to,
co będzie, nastawić się na niespodziankę – zachęcają.
A jak skłonić do przyjazdu współmałżonka, który
nie ma ochoty na takie rekolekcje? – Poprosić o taki
prezent dla siebie – przekonują Wójcikowie. – Jeśli
mimo problemów jednak kocha, ze względu na tę drugą
osobę przyjedzie – mówią. O tym, jakie efekty przynoszą Spotkania, świadczą oni sami swoim życiem.
– Dziesięć lat spotykamy się z innymi parami. Czas,
który poświęcamy na przygotowanie do rekolekcji, jest
także wspaniałym czasem dla naszego małżeństwa. To
okazja do poszukiwań tego, co nam się udało wspólnie
w małżeństwie wypracować. To daje nam radość, a z tej
radości czerpią dzieci. Bo najważniejsze dla dzieci jest
właśnie budowanie miłości małżeńskiej. Potrafimy
rozmawiać o uczuciach i tego uczą się też nasza córka
i synowie.
Urszula Rogólska

W mojej opinii
Krystyna Jonkisz,
diecezjalny
doradca życia
rodzinnego
– Renata i Marek
Wójcikowie to
naprawdę wzór małżonków
i rodziców. Zawsze
z ogromną serdecznością
i czułością zwracają się
zarówno do siebie, jak i do
dzieci. Zauważają to na
pewno także małżeństwa,
które biorą udział
w rekolekcjach Spotkań
Małżeńskich. Renia swoim
ciepłym, pełnym życzliwości
głosem potrafi zachęcać
innych do takiego stylu życia
– życia najważniejszymi
wartościami, życia z Panem
Bogiem, prawdziwą miłością
małżeńską i rodzicielską.
Są autentycznym
świadectwem, że można
i warto tak żyć. Oboje
mają wspaniały dar
przekazywania małżonkom
treści ważnych, ale
i trudnych.

Dialog małżeństw
sakramentalnych
Miejscem rekolekcji Spotkań
Małżeńskich jest Dom
Rekolekcyjny „Nazaret”
w Bystrej Krakowskiej.
Rekolekcje rozpoczynają się
w piątek o 17.00, a kończą
w niedzielę około godz.
14.00. Najbliższe terminy
spotkań – 17–19 października
oraz 28–30 listopada br.
Bliższe informacje
i zapisy: Renata i Marek
Wójcikowie tel. 033 845 23
52; kom. 694 754 331; Wydział
Duszpasterstwa Rodzin,
tel. 033 819 06 19 lub 033 819
12 04, e-mail: m6wojcik@
neostrada.pl.

