
I
G

o
ść N

iedzielN
y

29 m
arca 2009

29 marca 2009
nr 13/879

Budowali jedność 
dosłownie i w przenośni 
– rozmawiali o jedności 
w sobie, w rodzinie, we 
wspólnocie i układali 
ewangelizacyjne puzzle. 
Zjednoczonym łatwiej 
„czynić uczniów ze 
wszystkich narodów”.

P o raz czwarty oazowicze ze wspól-
not dzieci, młodzieży, małżeństw 

i rodzin z dziećmi, a także bardzo 
liczni kapłani-moderatorzy wspólnot 
parafialnych spotkali się 21 marca w 
kościele św. Pawła Apostoła na osie-
dlu Polskich Skrzydeł, by uczestni-
czyć w kongregacji, poświęconej te-
matowi roku formacyjnego: „Czyńcie 
uczniów ze wszystkich narodów”. 
Jest on kontynuacją i dopełnieniem 
tematów z lat ubiegłych: „Czyńcie 
uczniów” oraz „Idźcie i głoście”.

Głównymi zagadnieniami, ja-
kie rozważali oazowicze podczas 

swojego spotkania, były jedność 
(każdego w sobie, jedność w rodzi-
nie i we wspólnocie całego ruchu) 
oraz sposoby współczesnej ewange-
lizacji. Prelekcje i rozważania na te 
tematy wygłosili specjaliści i prak-
tycy: psycholog, rodzic, kapłani. O 
jedności i ewangelizacji oazowicze 
rozmawiali także w małych gru-
pach, a ich dyskusji towarzyszyło 

układanie ewangelizacyjnych puzzli. 
Gościem honorowym kongregacji 
był ks. Adam Wodarczyk – modera-
tor generalny Ruchu Światło–Życie , 
główny postulator procesu beatyfika-
cyjnego sługi Bożego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Spotkanie młodzieży 
oazowej dopełniła agapa i koncert 
ewangelizacyjny zespołu Anti Baby-
lon System. ur
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Jedność i ewangelizacja towarzyszyły kongregacji oazowiczów 
w Bielsku-Białej

Kongregacja Ruchu Światło–Życie

Jedność uczniów

Promocja „Nowych cudów” w Książnicy Beskidzkiej

Książka na kryzys
„Nowe cuda” promowało w Bielsku-Białej 
krakowskie Wydawnictwo Świętego 
Stanisława. Tym razem książkę o łaskach 
otrzymanych za wstawiennictwem Papieża 
Polaka można nabyć wraz z płytą poezji 
Karola Wojtyły w wykonaniu Seweryna 
Krajewskiego.

P ublikacja obfituje w znane nazwiska 
z Plácido Domingo i Ennio Morricone na 

czele. Ale o swoich niezwykłych doświadcze-
niach z Janem Pawłem II opowiada również 
oficer watykańskiej Gwardii Szwajcarskiej, 
nauczycielka, para narzeczonych, mąż, oj-
ciec, dziecko, rodzice – ludzie w różnym 
wieku, z całej Europy. W krótkich wypo-
wiedziach dają świadectwo skuteczności 
żywej, prostej wiary. Pokazują też jak wiele 
zawdzięczają obecności Jana Pawła II lub jego 
wstawiennictwu już po śmierci.

– To książka na kryzys – mówi dyrektor 
krakowskiego wydawnictwa ks. Zygmunt 
Kosowski – nie tylko ekonomiczny, ale także 
kryzys wiary, małżeństwa czy wartości. Sam 
Jan Paweł II jawi się tutaj jako orędownik.

Książka powstała z wyboru świadectw 
przesłanych do postulacji spraw beatyfika-
cyjnych. Wprowadzenie napisał ks. Sławomir 
Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego 
Jana Pawła II, zaś autorką wyboru świadectw 
jest Aleksandra Zapotoczny, która pracując 
w postulacji, przeczytała tysiące listów z całe-
go świata – świadectw o świętości Papieża.

Do książki dołączono płytę, na której 
wiersze Karola Wojtyły do własnej muzyki 
śpiewa lider Czerwonych Gitar Seweryn 
Krajewski. Promocja „Nowych cudów” od-
była się w Książnicy Beskidzkiej. Jej współ-
organizatorem był bielski Klub Inteligencji 
Katolickiej. Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Ks. Zygmunt Kosowski prezentuje 
„Nowe cuda”
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Niedziela 
Młodych
Bielsko-Biała.  
24. Światowy dzień 
Młodzieży odbędzie się 
tradycyjnie w Niedzielę 
Palmową 5 kwietnia. Bp 
tadeusz rakoczy zaprasza 
młodzież diecezji bielsko-
żywieckiej do udziału 
w tym wielkim święcie 
do Bielska-Białej. Młodzi, 
ich duszpasterze, 
a także nauczyciele 
i wychowawcy 
najpierw zgromadzą 
się o godz. 13.30 przy 
bielskim kościele trójcy 
Przenajświętszej, 
a następnie przejdą 
z palmami w ręku do 
katedry św. Mikołaja, 
gdzie będzie celebrowana 
uroczysta eucharystia. 
tematem tegorocznego 
orędzia ojca Świętego 
na 24. ŚdM jest werset 
z  1. listu św. Pawła do 
tymoteusza: „złożyliśmy 
nadzieję w Bogu żywym” 
(1tm 4, 10).
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Harmęże. O wpływie relacji 
międzyludzkich na życie czło-
wieka wierzącego dyskutowali 
uczestnicy VIII Dni Kolbiańskich, 
które odbyły się w Centrum Świę-
tego Maksymiliana w Harmężach. 
Gościem rekolekcji był prof. Clau-
de R. Foster z Pensylwanii, autor 
najobszerniejszej biografii św. 
Maksymiliana. W swoim dziele 
„Rycerz Maryi” zawarł świadec-
twa życia i świętości, przekazane 
przez jego nieżyjących już dziś 
braci zakonnych. Prof. Foster 
omówił wpływ relacji rodzin-
nych, rówieśniczych i zakon-
nych na duchowy rozwój o. Kol-
bego. – Człowiek nie jest samotną 
wyspą – przekonywał z kolei o. 

prof. Zdzisław Kijas, franciszka-
nin. – Każdy z nas buduje relacje 
z bliźnimi, żyjąc dla nich i wraz 
z nimi oraz z Bogiem poprzez 
życie w nim. Sesję zorganizowały 
siostry misjonarki Niepokalanej 
i franciszkanie z Centrum Świę-
tego Maksymiliana w Harmężach.
 jmp

Ks. Marcin  
Aleksy

Potrzebujemy poczucia 
siły w jedności, by jako 

jedność wyjść i głosić 
Ewangelię każdemu 

człowiekowi, by – jak 
głosi nasze tegoroczne 

hasło formacyjne: Czynić 
uczniów ze wszystkich 

narodów. By jednak tak 
się stało, chcemy być 

dobrze przygotowani – 
stąd przede wszystkim 

modlitwa w zjednoczeniu 
w Duchu Świętym 

i udział w naszej 
kongregacji gości, 
którzy opowiedzą 
o wadze jedności 

w sobie, w rodzinie, we 
wspólnocie. To główne 

zagadnienia naszej 
kongregacji diecezjalnej, 

na której zebrali się 
przedstawiciele wspólnot 
oazowych z całej diecezji.

Diecezjalny moderator Ruchu Światło–
Życie – wypowiedź z 21 marca (Dzień 

Kongregacji Ruchu)
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Relacje w religijności

12. Bielska Droga Krzyżowa
Bielsko-Biała. W piątek, 3 kwiet-
nia odbędzie się Bielska Droga 
Krzyżowa. W tym roku trasa pro-
wadzić będzie od Krzyża Trzecie-
go Tysiąclecia na Trzech Lipkach 
przez ulice: Nad Potokiem, Zapło-
cie Duże, Wodną, Spółdzielców 
i Tańskiego do kościoła św. Pawła 
na os. Polskich Skrzydeł. Począ-
tek o 18.00. Pięciometrowy krzyż 
poniosą przedstawiciele poszcze-
gólnych stanów i grup parafial-
nych. Będą modlić się w intencjach 
osobistych, za diecezję i ojczyznę 
oraz o rychłą beatyfikację sługi 
Bożego Jana Pawła II.  ak

Palmowy konkurs
Węgierska Górka, Żywiec. 
W Niedzielę Palmową w koście-
le Przemienienia Pańskiego 
w Węgierskiej Górce po Mszy 
św. o godz. 11.30 odbędzie się VII 
Gminny Konkurs na Palmę Wiel-
kanocną. Palmy oceniane będą 
w następujących kategoriach: 
najwyższa, najpiękniejsza, regio-
nalna – tradycyjna.
Z kolei Muzeum Miejskie w Żywcu 
(Zamkowa 4) przyjmuje do 2 kwiet-
nia prace plastyczne do X Powia-
towego Konkursu Plastycznego 
pt. „Wielkanoc w tradycji naszych 
przodków”. Prace plastyczne 
powinny pokazać „żywe” i funk-
cjonujące obecnie na Żywiecczyź-
nie obrzędy związane z okresem 
Wielkiego Postu i Wielkanocy. 
Ogłoszenie wyników – 8 kwietnia 
w Muzeum Miejskim w Żywcu 
o 13.00. im

Osobowość  
Ziem Górskich
Żywiec. 21 marca w żywieckim 
Miejskim Centrum Kultury odbyła 
się gala z okazji ogłoszenia wyników 
i wręczenia statuetek w plebiscycie 
„Osobowość Ziem Górskich”. Tytu-
ły „Honorowego Ambasadora Ziem 
Górskich” otrzymały: arcyksiężna 
Maria Krystyna Habsburg oraz 
mistrzyni świata w narciarstwie 
klasycznym Justyna Kowalczyk.
W gali uczestniczyli m.in.: wła-
dze województw małopolskiego 
i śląskiego, posłowie i senatorowie 
oraz samorządowcy z Podhala 
i Żywiecczyzny. Konkurs ma na 
celu popularyzację osób, których 
działania i osiągnięcia w wybitny 
sposób przyczyniły się do rozwoju 
i promocji regionów górskich. im

3 x 100 lat dla życia
Mikuszowice Śląskie. Jubileusz 
100 rocznicy urodzin świętowały 
w niedzielę 22 marca trzy miesz-
kanki parafii NMP Królowej Świata 
w Mikuszowicach Śląskich, panie: 
Janina Białoń, Janina Solarz i Zofia 
Zawiła. Niezwykłe święto całej para-
fii było także dniem poświęconym 
rozważaniom hasła roku duszpa-
sterskiego „Otoczmy troską życie” – 
gościem był diecezjalny duszpasterz 
rodzin ks. dr Franciszek Płonka. 
Nawiązując do jubileuszy stulecia 
urodzin parafianek, ksiądz Płonka 
głosił kazania na temat świętości 
i ochrony każdego życia od poczęcia 
do naturalnej śmierci, a także zachę-
cał do wspomagania Diecezjalnego 
Domu Matki i Dziecka w Bielsku-
Białej-Lipniku. ur

Gościem Dni Kolbiańskich 
był prof. Claude Foster 
z Pensylwanii

Uliczne nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej organizowane 
są w Bielsku-Białej od 
jedenastu lat

Ks. Franciszek Płonka składa 
życzenia stulatce Janinie 
Białoń
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Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości

Potrzebne wsparcie

O problemach związanych z rodzinną opieką 
zastępczą rozmawiano podczas konferencji 

„Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości”, 
którą 17 marca zorganizowało w Bielsku-Białej 
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne.

Coraz trudniej znaleźć kandydatów na ro-
dziców zastępczych, wielu z nich ma poczucie 
wykorzystywania przez centra pomocy rodzi-
nie. Nierzadko rodziny zastępcze są nieprawi-
dłowo rekrutowane i przygotowywane, więc 
coraz więcej z nich rozwiązuje się już w pierw-
szym okresie opieki i coraz więcej takich rodzin 
oddaje dorastające dzieci 12-, 14-letnie do placó-
wek opiekuńczo-wychowawczych, bo sobie 
z nimi nie radzą.

O przyczynach takiej sytuacji rozmawiano 
także podczas konferencji. Jedną z nich jest brak 
pracy z rodziną naturalną dziecka, a tym sa-
mym jej negatywny czy wręcz wrogi stosunek 
do rodziny zastępczej. W sytuacji kiedy opieka 
zastępcza może być najlepszą formą pomocy, 
nierzadko zaniedbuje się najistotniejsze w tej 
sytuacji właściwe wcześniejsze przygotowanie 
dzieci i ich rodziców naturalnych.

Rodzice zastępczy także 
zauważają szereg problemów 
– nastawienie instytucji opieki 
społecznej na kontrolowanie ich, 
a nie pomoc, czy narzucanie im 
warunków opieki – m.in. arbi-

tralny przydział dzieci. A rodzina zastępcza 
nie jest rodziną adopcyjną. Tu istotne jest właści-
we dopasowanie obu stron. Poważnym proble-
mem jest powierzchowne szkolenie kandydatów, 
czasem ograniczające się do krótkich spotkań, 
a także nastawianie rodziców zastępczych 
przeciw rodzicom naturalnym. A żeby rodzina 
zastępcza spełniała skutecznie swoje założe-
nia, musi współpracować z rodziną naturalną, 
bo dzieci powierzone są jej tylko czasowo.

Choć problemów nie brakuje, o sensowno-
ści takiej pomocy dzieciom i ich naturalnym 
rodzinom mówili rodzice zastępczy, którzy 
wzorcowo radzą sobie z powierzonymi im zada-
niami – opieką nad dziećmi, troską o ich rozwój, 
pełnymi życzliwości i otwartości kontaktami 
z rodzicami naturalnymi. Gośćmi konferencji 
byli m.in. Magdalena i Marek Niezabitowscy 
z Żywca, Magdalena i Grzegorz Tęczowie ze Sko-
czowa, Jolanta i Paweł Sadlokowie z Zamarsk, 
Kinga Policzew, która wraz z mężem Pawłem 
podjęła się zadania rodziny zastępczej w Zabrzu, 
oraz Maria Wąszewska-Berlińska, prowadząca 
z mężem w Warszawie Rodzinny Dom Dziecka. 
To dzięki doświadczeniu tych osób słuchacze 
mogli się przekonać, że pomimo problemów, 
przy właściwym podejściu do sprawy zaintere-
sowanych opieką zastępczą i instytucji, pomoc 
będącym w kryzysie rodzinom może być sku-
teczna. Tę mogłaby pomóc zagwarantować także 
sejmowa „Ustawa o wsparciu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej nad dzieckiem”. W ramach 
oszczędności rząd podjął decyzję o odsunięciu 
w czasie wejścia w życie tej przygotowywanej 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 
ustawy. Urszula Rogólska

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 2009, 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej ogłasza konkurs na recenzję 
widowiska teatralnego: „Recenzja 2009”.

R ecenzje mogą przysyłać wszyscy, którzy 
chcą podzielić się refleksjami na temat 

spektaklu obejrzanego w sezonie 2008/2009. 
Konkurs nie obejmuje przedstawień Teatru 
Telewizji. Prace należy podpisać pseudoni-
mem. Dane osobowe o autorze wraz z nume-
rem telefonu kontaktowego należy umieścić 
w dołączonej do pracy zamkniętej kopercie, na 
której powinien się znaleźć obok pseudonimu  
także wiek uczestnika konkursu. Prace 
należy przysłać do 15 maja br. na adres: 
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego,  
pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała z do-
piskiem: „Konkurs na recenzję teatralną – 
Recenzja 2009”. Szczegółowe informacje pod 
nr. tel. (0 33) 497 14 75. im

Zaproszenie na misterium 

Cieszyńskie 
świadectwo

Konkurs „Recenzja 2009”

Podziel się refleksją

Kiedy kilkanaście lat 
temu w Polsce było głośno 
o kampanii informacyjnej 
dotyczącej możliwości 
tworzenia rodzin zastępczych, 
zainteresowanie tą formą 
pomocy dzieciom z rodzin 
niewydolnych wychowawczo 
było znaczne.  
Z czasem pojawiały się 
problemy, które dziś czekają 
na systemowe rozwiązanie.

O swoich doświadczeniach jako rodziny zastępczej opowiadają Magdalena i Marek 
Niezabitowscy z Żywca (z prawej) oraz Magdalena i Grzegorz Tęczowie ze Skoczowa

Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu 
Zespołu Teatralnego parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie od lat pomaga wielu w przy-
gotowaniu się do świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.

S alę Teatru im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie wypełniają goście z wielu za-

kątków kraju, by uczestniczyć w tej szczególnej 
ewangelizacji. To nie tylko aktorskie, spektaku-
larne przedsięwzięcie parafian cieszyńskich, 
które reżyseruje siostra elżbietanka Jadwiga 
Wyrozumska. To przede wszystkim świadectwo 
obecności i działania zmartwychwstałego Pana 
w ich życiu.

Tegoroczne przedstawienia będą miały miej-
sce jeszcze w niedzielę 29 marca o godz. 16.00, 
a także 30 i 31 marca oraz 1 i 2 kwietnia o 17.00 
i w sobotę 4 kwietnia o 14.00.

Rezerwacji biletów należy dokonać telefo-
nicznie – 0 601 452 716. im

pod
patronatem
„Gościa”
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Z ainteresowanie konkursem 
od lat nie maleje. Co roku 
przedszkolaki oraz młodzież 

szkół wszystkich szczebli, znajdu-
jących się na terenie całej diecezji, 
bardzo licznie angażuje się w przy-
gotowania do udziału w przeglą-
dzie. Podczas tegorocznych prze-
słuchań finałowych na scenie 
wystąpiło ponad tysiąc uczestni-
ków, prezentujących pieśni patrio-
tyczne stare i nowe. Podsumowanie 
przeglądu odbędzie się 25 kwietnia 
br. w Szkole Podstawowej nr 37 
w Bielsku-Białej o g. 10.00.

Wyniki konkursu:

I grupa wiekowa 
przedszkolaki
Soliści i zespoły do 10 osób:
1. Kinga Krywult – Przedszkole 
nr 40, Bielsko-Biała, 2. Grupa star-
szaków – Przedszkole nr 43, Bielsko-
-Biała, 3. Wojciech Juzof – Katolickie 
Przedszkole, Cieszyn
Zespoły powyżej 10 osób  
i chóry:
1. Zespół starszaków – Przedszko-
le w Kozach, 2. Chórek 5–6-latków 

– Przedszkole nr 40, Bielsko-Biała, 
3. Zespół 6-latków – Przedszkole 
nr 14, Bielsko-Biała

II grupa wiekowa, klasy I–III
Soliści i zespoły do 10 osób:
1. Weronika Ormanie – SP Gilowi-
ce, 2. Zespół klasy III – Katolicka SP 
Cieszyn, 3. Mateusz Warszawski, 
Dominik Mynarski – SP 28 Bielsko-
-Biała; wyróżnienie: Damian Siwek 
– SP 4 Andrychów oraz zespół wo-
kalny SP 36 Bielsko-Biała
Zespoły powyżej 10 osób  
i chóry:
1. Zespół klasy IIIA – SP 9 Bielsko- 
-Biała, 2. Grupa klasy IIID „Gaik” – 
SP 29 Bielsko-Biała, 3. Zespół klasy 
IE SP 29 – Bielsko-Biała-Obszary

III grupa wiekowa 
klasy IV–VI
Soliści i zespoły do 10 osób:
1. Karolina Kolasa SP 4 – Andry-
chów, 2. Karina Pieczka, Ama-
deusz Pieczka – SP Stara Wieś 
oraz Aleksandra Kasperek – SP 
Pisarzowice, 3. Maciej Dębow-
ski – SP 36 Bielsko-Biała oraz 
Anna Tekielak – SP 3 Żywiec; 

wyróżnienie: zespół „Gronicz-
ki” – SP Wilkowice.
Zespoły powyżej 10 osób  
i chóry:
1. Zespół wokalny „Allegro” – SP 28 
Bielsko-Biała, 2. Chór szkolny – SP 
Bestwina, 3. nie przyznano

IV grupa wiekowa 
gimnazjum
Soliści i zespoły do 10 osób:
1.„Gimband” – Gimnazjum nr 1 Cie-
szyn, 2. Mateusz Ochman, Jakub 
Folta – Gimnazjum Bestwina, 3.  
Joanna Szczotka – Gimnazjum 14 
Bielsko-Biała
Zespoły powyżej 10 osób  
i chóry:
1. Chór szkolny – Gimnazjum 
Katolickie Cieszyn, 2. Chór „An-
dante” – Gimnazjum Bestwina, 
3. nie przyznano.

V grupa wiekowa 
ponadgimnazjalne i inne
Soliści i zespoły do 10 osób:
1. Zespół wokalny LO Kozy, 2. Alek-
sandra Małecka DK Hałcnów, 
3. Marta Woźniak – SP 36 Bielsko- 
-Biała; wyróżnienie: zespół „Belie-
ve” – LO Łodygowice oraz zespół 
wokalny – LO 6 Bielsko-Biała.
Zespoły powyżej 10 osób  
i chóry:
1. Chór „Allegro” – Centrum Kul-
tury Bestwina, 2. „Hamer Band” – 
zespól Szkół Zawodowych i Ogól-
nokształcących Węgierska Górka, 
3. nie przyznano. im

Z focolarinami
Oświęcim. Wielkopostne rekolek-
cje „U progu Auschwitz” w Centrum 
Dialogu i Modlitwy odbędą się od 3 
do 5 kwietnia. Poprowadzą je – wraz 
z ks. dr. Manfredem Desealersem 
i ks. prof. Łukaszem Kamykowskim 
– przedstawiciele założonej przez 
Chiarę Lubich wspólnoty Focolari. 
Oprócz rozważań opartych na du-
chowości tego ruchu w programie 
są: nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
na terenie byłego obozu w Brzezin-
ce, zwiedzanie obozu Auschwitz I, 
a w Niedzielę Palmową – Euchary-
stia w kaplicy klasztoru sióstr kar-
melitanek. Więcej informacji: www.
centrum-dialogu.oswiecim.pl.

Dla niewidomych...
Bielsko-Biała. Ks. Krzysztof Bojan 
– duszpasterz osób niewidomych 
oraz par żyjących w związkach nie-
sakramentalnych, zaprasza zain-
teresowanych na rekolekcje, które 
odbędą się 4 i 5 kwietnia w kościele 
NSPJ w Bielsku-Białej. W progra-
mie: 4 kwietnia o 15.00 – konferen-
cja i Droga Krzyżowa; w Niedzielę 
Palmową o 15.00 – Msza św. z nauką. 
Rekolekcje prowadzi ks. dr Andrzej 
Cieślik, dyrektor Wydziału Duszpa-
sterstwa Rodzin i duszpasterz osób 
żyjących w związkach niesakra-
mentalnych diecezji sosnowieckiej. 
Ks. Bojan zachęca także do odwie-
dzenia stron internetowych: www.
niesakramentalni.duszpasterstwa.
bielsko.pl oraz www.niewidomi.
duszpasterstwa.bielsko.pl.

Napisz o aniele!
„Anioł – mój nieodłączny przy-
jaciel” to hasło konkursu literac-
kiego, ogłoszonego przez Książnicę 
Beskidzką w Bielsku-Białej i Radio 
Anioł Beskidów. Uczestniczące 
w nim dzieci i młodzież w wieku 
7–19 lat mają napisać opowiadanie, 
wiersz, fraszkę lub limeryk o tema-
tyce anielskiej. Utwory wcześniej 
niepublikowane powinny mieć 
nie więcej niż 30 linijek. Należy 
je przesłać do 8 maja na adres: Książ-
nica Beskidzka – filia Komorowice, 
ul. Olimpijska 16, 43-346 Bielsko-Bia-
ła. Dodatkowe informacje pod nr. 
tel. 033 812 27 13. Rozstrzygnięcie 
22 maja br., a anielskie nagrody 
wręczone zostaną 1 czerwca. •

zaproszenia
IX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

Dla Ojczyzny
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Ponad tysiąc młodych wykonawców stanęło 
na scenie Domu Kultury w Bielsku-Białej- 
-Hałcnowie, gdzie przez trzy dni trwały finałowe 
przesłuchania IX Przeglądu Pieśni Patriotycznej 
im. Małgorzaty Papiurek organizowanego przez 
Akcję Katolicką.

Laureaci  
IX Przeglądu 
Pieśni 
Patriotycznej 
im. Małgorzaty 
Papiurek



VGość bielsko-żywiecki
G

o
ść N

iedzielN
y

29 m
arca 2009

O tym, jak krótka modlitwa 
„Zdrowaś Maryjo” może 
poprowadzić przez całą 
historię zbawienia, a nawet 
przez świat muzyki 
i malarstwa, od wczesnych 
wieków chrześcijaństwa 
po ciężkie dźwięki rocka, 
mówili w Książnicy Beskidzkiej 
gospodarze kolejnego 
„Jackowego spotkania”.

R edaktorzy diecezjalnego Radia Anioł 
Beskidów ks. Jacek M. Pędziwiatr i ks. Jacek 

Gracz po raz kolejny zaprosili wszystkich 
chętnych na „Jackowe spotkanie”. Tym razem 
tematem była historia modlitwy „Zdrowaś 
Maryjo”.

Świetnie przygotowana prezentacja multi-
medialna pokazywała, jak powstawał ostatecz-
ny tekst modlitwy, który dziś – w modlitwie 
różańcowej – towarzyszy wierzącym w róż-
nym wieku, o różnym statusie społecznym, 
wykonującym różne zawody.

Zebrani mogli obejrzeć zarówno najwy-
bitniejsze dzieła malarskie, których tematyką 
stało się Zwiastowanie, jak i posłuchać bardzo 
zróżnicowanych gatunkowo utworów muzycz-
nych, które łączy wspólny tytuł i dedykacja „Ave 
Maria” – pieśń ku czci Matki Bożej. Były wśród 
nich zarówno klasyczne wykonania utworów 
Bacha/Gounoda, Schuberta, jak i niekonwen-
cjonalne – w wykonaniu m.in. Bobby’ego 
McFerrina (znanego z piosenki „Don’t worry, 
be happy”) czy niemieckiej grupy metalowej In 
extremo, popularyzującej utwory renesansowe 
w pozornie ciężko brzmiącej aranżacji. Księża 
prezentowali również zawiłe historie związane 
z historią prezentowanych utworów.

Blisko dwugodzinne spotkanie nie dłuży-
ło się nikomu. Kolejne będzie poświęcone twór-
czości artystów różnych wieków, związanej 
ze Zmartwychwstaniem Pańskim. Zapraszamy!
 Urszula Rogólska

W Warszawie – tam, gdzie 30 lat temu tak 
dobitnie zabrzmiały słowa „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – spo-
tkają się wszyscy, którzy chcą o tych słowach 
pamiętać. Możesz być wśród nich i Ty.

W  30. rocznicę pierwszej pielgrzym-
ki do Polski i w myśl wezwania Ojca 

Świętego Jana Pawła II, by Duch Święty nieustan-
nie wspierał proces przemian służący odno-
wie naszej wspólnej ziemi, w sobotę 6 czerwca 
2009 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie 
odbędzie się wielkie czuwanie modlitewne – 
mówi Irena Olma z diecezjalnego zarządu Akcji 
Katolickiej. – Na to czuwanie szczególnie zapro-
szeni są członkowie różnych ruchów i stowarzy-
szeń kościelnych, postrzeganych jako dar Ducha 
Świętego dla Kościoła w naszych czasach.

W związku z czuwaniem Rada Ruchów i Sto-
warzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko-Żywiec-
kiej serdecznie zaprasza przedstawicieli wszyst-
kich ruchów do uczestnictwa w pielgrzymce.

W programie:
9.00–10.00 – marsz gwiaździsty do pl. Pił- 

sudskiego,
10.00–14.30 – prezentacja wspólnot, kate-

cheza, modlitwa, świadectwa,
14.30–15.30 – przerwa na posiłek,
15.30 – odsłonięcie krzyża i Eucharystia,
19.00 – koncert ewangelizacyjny,
21.00 – Apel Jasnogórski ze słowem arcybi-

skupa Kazimierza Nycza.
Zapisy na wyjazd do Warszawy przyjmo-

wane są do końca kwietnia w biurze Akcji 
Katolickiej w Bielsku-Białej, ul. Żeromskiego 
5–7 (poniedziałek i wtorek od 12.00 do 17.00, 
środa–piątek od 8.00 do 13.00). Koszt – około 
120 zł (autokar i nocleg ze śniadaniem). Wszel-
kie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 033/19-06-16. •

Od czterech lat, 2 kwietnia, na szczytach wielu 
gór płoną szczególne ogniska – ogniska pa-
mięci o słudze Bożym Janie Pawle Wielkim. 
Zapewne zapłoną także w tym roku.

R odzinne Koło PTTK „Szarotka” z Andrychowa 
wraz z Grupą Modlitewną z Gronia Jana 

Pawła II apeluje do wszystkich miłośników gór, 
aby 2 kwietnia br. o godz. 21.37 w kolejną roczni-
cę powrotu Jana Pawła II do domu Ojca zapalić 

na szczytach gór i pagórków ogniska oraz zaświe-
cić świece w oknach domów i schronisk.

– Niech zapalone ognie staną się znakiem 
pamięci o Ojcu Świętym, który pomógł odnowić 
oblicze tej ziemi – zachęcają organizatorzy akcji, 
prosząc jednocześnie o zachowanie wszelkich 
zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania ognisk. 
Inicjatorzy akcji zapraszają także 2 kwietnia 
2009 r. na godzinę 19.00 do sanktuarium gór-
skiego na Groniu Jana Pawła II na Mszę świętą 

w intencji wyniesienia na ołtarze sługi Bożego 
Jana Pawła II. Eucharystię będzie sprawować 
ks. Jacek M. Pędziwiatr. Po Mszy św. Różaniec, 
Apel Jasnogórski, procesja światła, zapalenie 
Płomienia Pamięci. Z kolei w Niedzielę Palmową 
– 5 kwietnia – na Groniu o godz. 12.00 Mszę św. 
odprawi ks. prof. Maciej Ostrowski z Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie. Po Mszy 
św. konkurs na najwyższą i najładniejszą palmę. 
Zapraszamy! im

30 lat po pierwszej pielgrzymce 
Jana Pawła II do Polski

Dziękczynienie 
i modlitwa

Jackowe spotkania z KIK-iem

Wędrówki ze sztuką

W 4. rocznicę powrotu do domu Ojca

Zapalcie Płomień Pamięci!

Sztuka z Jackami
Elżbieta Kralczyńska 
– „Jackowe spotkania”, 
zaproponowane klubowi 
inteligencji katolickiej 
przez redaktorów „anioła 
Beskidów”, cieszą się sympatią 

i zainteresowaniem nie tylko członków 
kik-u. dzięki życzliwości dyrektora 
książnicy Beskidzkiej Bogdana kocurka – 
przenieśliśmy je z prowadzonego przez nas 
„Józefowa”, katolickiego domu opieki przy 
ul. grzybowej, do książnicy. sposób, w jaki 
księża popularyzują sztukę zakorzenioną 
w chrześci jaństwie, zyskał już bardzo 
wielu słuchaczy. zapraszamy następnych. 
Najbliższe spotkanie – 16 kwietnia 
o godz. 18.00, także w książnicy.

Przed „Jackowym spotkaniem” 
– ostatnie ustalenia Elżbiety Kralczyńskiej 
z ks. Jackiem M. Pędziwiatrem (w środku) 
i ks. Jackiem Graczem
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U rodziłam się w zwykłych 
czasach, w zwykłym 
mieście, w zwyczajnej 
rodzinie.

Nad stołem kuchennym, gdy 
byłam jeszcze mała, moja mama 
pow iesiła c y tat: „Człow iek 
jest wielki nie przez to, co ma, 
nie przez to, kim jest, lecz przez 
to, czym dzieli się z innymi”. 
Przygotowując posiłki, często 
rozmyślałam nad sensem tego 
zdania. Stało się ono dla mnie 
swoistym mottem i drogowska-
zem w postępowaniu.

Tak zaczyna się literacka pra-
ca Kasi Luzar, uczennicy IV LO im. 
Komisji Edukacji Narodowej w Biel-
sku-Białej, którą zdobyła główną 
nagrodę w ogólnopolskim konkur-
sie o Janie Pawle II: „Pontyfikat za-
pisany w naszych myślach, sercach 
i pamięci...”. Konkurs zorganizowa-
ła Sekcja Krajowa Oświaty i Wycho-
wania NSZZ „Solidarność”.

Powód do dumy
Do udziału w konkursie za-

chęciła Kasię i kilkoro innych 
uczniów IV LO Janina Kula, 

przewodnicząca koła „Solidarno-
ści” nauczycielskiej, nauczycielka 
fizyki, opiekunka szkolnego koła 
Ligi Morskiej i Rzecznej. Sami 
uczniowie mówią o niej – czło-
wiek orkiestra. Ma znakomity 
kontakt z uczniami. Wiedziała, 
że Kasia jest osobą, która powinna 
wziąć udział w papieskim konkur-
sie. W szkole dała się poznać jako 
utalentowana humanistka z za-
cięciem polonistycznym (uczest-
niczyła w olimpiadzie języka 
polskiego i jedynie stan zdrowia 
nie pozwolił jej na pokonywanie 

kolejnych etapów olimpiady) oraz 
pasjonatka biologii i chemii. – 
Ale gdzie Kasi nie postawić, tam 
jest powód do dumy, bo w pełni 
angażuje się w każde przedsię-
wzięcie, do którego się ją zachęci, 
bądź takie, które sama sobie wy-
najdzie – śmieje się Janina Kula.

Papieskie słowa z kartki 
w kuchni mocno zakorzeniły się 
w sercu Kasi. Niezwykle otwarta, 
pogodna, rozmowna, życzliwa, 
swoimi rozlicznymi talentami 
dzieli się z innymi. Znakomicie 
gra na skrzypcach (ma za sobą 
9 lat szkoły muzycznej w Żywcu 
i Bielsku-Białej), śpiewa (w szkol-
nym kole wokalno-muzycznym, 

Kasia i KTOŚ

Pokolenie JP2. Harcerską sprawność „Milczka” (wytrzymać bez 
gadania całą dobę!) zdobywała cztery razy. „Musicie od siebie 
wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”  
– kołatało się w głowie Kasi Luzar. Za czwartym się udało.

Kasia Luzar (druga z prawej) 
z rodzicami Danutą  
i Markiem oraz 
rodzeństwem: Dorotką  
i Joachimem
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kiedyś też w chórze „Ave Sol”), 
maluje (wspólnie z tatą Markiem 
wystawiała swoje prace w nie-
mieckim Wolfsburgu). Te talenty 
wykorzystuje, udzielając się m.in. 
w grupie teatralnej, działającej 
przy parafii Trójcy Przenajświęt-
szej w Bielsku-Białej oraz w wo-
lontariacie fundacji „Drachma”.

– Inicjatorem grupy i fundacji 
jest ks. Mirosław Szewieczek – 
mówi Kasia. – Zawsze podkreśla, 
że najważniejsza jest wspólnota 
i jej świadectwo przynależności 
do Chrystusa. Takimi świadkami 
staramy się być podczas naszych 
spektakli.

Poczucie służby wspólnocie 
towarzyszy Kasi od wczesnego 
dzieciństwa. To najpierw rodzina: 
mama Danuta i tata Marek oraz ro-
dzeństwo – siostra Dorotka i mały 
Joachim (imię na cześć przyjaciela 
rodziny, dominikanina ojca Joachi-
ma Badeniego). Potem wspólnota 
oazowa (wcześniej w pallotyńskiej 
parafii św. Andrzeja Boboli „pod 
Szyndzielnią” w Bielsku-Białej, te-
raz w Buczkowicach, gdzie miesz-
ka) i drużyna harcerska, do której 
należała w szkole podstawowej, 
i gimnazjum, a także zespoły mu-
zyczne i wokalne, w których grała 
i śpiewała.

Kasia podkreśla, że to we wspól-
nocie najlepiej realizuje się 

człowieczeństwo. Wspólnota uczy 
wymagać przede wszystkim od sie-
bie, by móc służyć innym; kształtu-
je charakter, uczy ofiarności. Nawet 
tak pozornie prozaiczne sprawy 
jak zdobywanie sprawności har-
cerskich uczą „bycia człowiekiem 
dla innych”.

Mistrzowie
– Jestem wdzięczna moim 

wszystkim mistrzom, nauczycie-
lom, którzy są dla mnie świadka-
mi – podkreśla Kasia. A pamięta 
ich naprawdę wszystkich i wy-
mienia jednym tchem. – Dzięku-
ję im, że potrafią przyznawać się 
do swoich chrześcijańskich ko-
rzeni, z których wyrasta ich pol-
ski patriotyzm, o którym nieraz 
mówił Jan Paweł II w przemówie-
niach do nas, do Polaków.

Swoją pracę konkursową Kasia 
zadedykowała dziadkom – Zofii 
i Jerzemu. – To oni mi pokazali, 
jak patrzeć, jak rozumieć Ojca 
Świętego. Poznałam go, kiedy był 
już bardzo schorowany. A dzięki 
dziadkom i rodzicom stał się kimś 
bardzo bliskim. Rodzice i dziadko-
wie bardzo dużo ze mną rozmawia-
ją, to mnie bardzo ubogaca.

– Dane mi było poznać i dziad-
ków Kasi – Zofię i Jerzego Lamer-
sów, osoby głęboko zaangażowane 
w służbę drugiemu człowiekowi, 

m.in. w duszpasterstwie rodzin, 
członków Klubu Inteligencji Ka-
tolickiej w Bielsku-Białej. A tak-
że jej rodziców – mamę Danutę, 
wspaniałego pedagoga z Przed-
szkola Katolickiego w Bielsku- 
-Białej, i Marka – pedagoga m.in. 
w zespole szkół Katolickiego To-
warzystwa Kulturalnego, artystę 

malarza, autora filmu opartego 
na „Tryptyku rzymskim” – dodaje 
Janina Kula. – To wspaniałe ko-
rzenie, z których Kasia wyrasta, 
pielęgnując swoje dziedzictwo. 
Dzięki takim osobom Pokolenie 
JP2 wciąż będzie dawało świadec-
two o Janie Pawle Wielkim.

Na początku było Słowo...
(fragmenty pracy kasi luzar o pontyfikacie Jana Pawła ii)

kiedyś usłyszałam jak ktoŚ skierował do młodzieży słowa: 
„człowieka trzeba mierzyć miarą serca”, które zapadły mi głęboko 
w pamięć i staram się nimi żyć, jakby wbrew współczesności. 
w moim domu jest mała galeryjka fotografii rodzinnych. 
ważne miejsce zajmują w niej zdjęcia ze spotkań z tym kiMŚ. 
wiedziałam, że rodzice jadą do Niego do rzymu. ze spotkania 
z ojcem Świętym przywieźli dla mnie biały różaniec. Był to jeden 
z moich prezentów komunijnych, ponieważ właśnie w roku 
Jubileuszowym przystąpiłam do Pierwszej komunii Świętej. 
staram się wypełniać obietnicę, którą złożyła ojcu Świętemu moja 
mama, że będziemy się co dzień na tym różańcu modlić (...)

•
w szczególny sposób odczuł błogosławieństwo Jana Pawła  ii 
mój tata. Jest artystą malarzem i reżyserem. Bardzo chciał 
ojcu Świętemu coś ofiarować. w noc przed audiencją 
namalował obrazek. kiedy uklęknął z podarkiem przed Janem 
Pawłem ii, wręczając Mu swoją pracę przedstawiającą tatry, 
Papież bardzo się wzruszył, położył na czole taty obie dłonie 
i pobłogosławił go. Przeżycia, których mój tata doświadczył 
w czasie pobytu na stypendium Fundacji Jana Pawła ii 
w watykanie, zaowocowały pracą nad poematem Jana Pawła 
ii „tryptyk rzymski”. w trakcie lektury zrodził się pomysł 
obrazowego ożywienia słów Papieża. tata wspominał, że w czasie 
realizacji filmu opartego na poemacie wciąż towarzyszył 
mu ten błogosławiący dotyk Jana Pawła ii. Byłam świadkiem 
powstawania filmu, zaczęłam „wsłuchiwać się” w głos Papieża 
i rozważać słowa „tryptyku” (...).

•
„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali”.
czyż nie jest to jedna z ważniejszych dezyderat adresowanych 
przez Jana Pawła ii do nas – młodych Polaków? Brak wymagań 
od siebie samego jest źródłem wielu chorób moralnych 
człowieka. ojciec Święty akcentuje, że – mając rozum i wolną 
wolę – powinniśmy od młodości pracować nad sobą, a jeżeli teraz 
będziemy kształtować swój charakter, staniemy się w przyszłości 
wartościowymi ludźmi. (...)
Nie miałam osobistej styczności z Janem Pawłem ii. chociaż jako 
dziecko uczestniczyłam w ósmej pielgrzymce ojca Świętego 
do Polski, niewiele jeszcze wtedy rozumiałam z Jego słów i homilii. 
kim był Jan Paweł ii, zrozumiałam dopiero, kiedy umierał. 
Miałam wtedy 14 lat i już wiedziałam, że jest to niezwykła chwila, 
że był... Jest to niezwykły człowiek, który odegrał znaczącą rolę, 
wprowadzając kościół w kolejne tysiąclecie. widziałam, jak 
ludzie się jednoczyli, jak świat się zatrzymał nad grobem Papieża 
Polaka. czuję i wiem, że jest on członkiem, a nawet duchowym 
oJceM naszej ojczyzny i mojej rodziny. rodzice wzrastali razem 
z postacią i słowem Jana Pawła ii. Jego słowa były stale obecne 
w moim domu i są dla mnie ważnymi drogowskazami, dlatego 
też, chociaż urodziłam się już w trakcie trwania pontyfikatu Jana 
Pawła ii, czuję swą przynależność do „pokolenia JP ii” (...)

Westerplatte Kasi
Janina Kula, fizyk w iV lo,  
przewodnicząca koła „solidarności” nauczycieli
– „zmusiłam” kasię luzar, by wzięła udział 
w ogólnopolskim konkursie poświęconym ojcu 
Świętemu Janowi Pawłowi ii. Ma wiele obowiązków 
związanych z przedsięwzięciami, w które się angażuje, 

ale czułam, że jest osobą, która powinna dać świadectwo. 
wiedziałam, że będzie miała wsparcie swojej rodziny – rodziców 
danuty i Marka oraz dziadków – zofii i Jerzego lamersów. 
Jestem dumna, że mamy taką uczennicę. odważnie przyznaje, 
że chrześcijaństwo to źródło wszelkich jej wyborów.  
to jedna z tych młodych osób, które od razu wiedzą,  
co mamy na myśli my, dorośli, mówiąc, że muszą mieć swoje  
„małe westerplatte” i umieć go bronić.

Renata Maślanka, polonistka w iV lo,  
nauczycielka kasi
– kasia to prawdziwa humanistka – nie tylko 
nieprzeciętna uczennica, bardzo uzdolniona literacko, 
artystycznie, zdobywająca nagrody i wyróżnienia 
w konkursach i olimpiadach, zaangażowana w wiele 

przedsięwzięć. to także bardzo pogodna, skromna, młoda osoba. 
Bardzo dojrzała w swoich poglądach, potrafiąca ich z przekonaniem 
bronić, ale także wzór człowieka, który potrafi przyznać się do błędu, 
kiedy taki popełni.
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C haryzmatem Zgromadzenia 
Służebnic Najświętszego Serca 

Jezusowego, czyli sióstr sercanek, 
jest opieka nad chorymi i dziećmi, 
wychowanie i posługa w parafiach. 
Swoje dzieła siostry podejmują m.in. 
w Polsce, Francji, we Włoszech, 
na Ukrainie i Jamajce.

W Kamesznicy pojawiły się 
za sprawą pochodzącej stąd Barbary 
Tyc, która po kilkudziesięciu latach 
spędzonych w Wielkiej Brytanii po-
stanowiła stworzyć coś, co będzie 
służyło innym ludziom, i rozpo-
częła w rodzinnej miejscowości 
budowę domu opieki. Budynek 
w surowym stanie przekazała sio-
strom sercankom, które dokończyły 
budowę i rozpoczęły przyjmowa-
nie pań wymagających opieki. Tak 
w 2004 r. rozpoczęła się działalność 
Domu Opieki, na którego patrona 
siostry wybrały Jana Pawła II. 

Wyzwania alzheimera
Ten patron dodał im siły, by 

zmierzyć się z jednym z najtrud-
niejszych współczesnych wyzwań: 
opieką nad cierpiącymi na choro-
bę Alzheimera. Najczęściej trafiają 
tu z powiatu bielskiego, żywiec-
kiego i ze Śląska. W kamesznickim 
domu mieszkać może 40 chorych 
osób. – To sporo, ale znacznie dłuż-
sza jest lista osób, które czekają 
na wolne miejsce. Mamy bardzo 
dużo pytań o miejsca, bo skala pro-
blemu jest ogromna – mówi s. Ra-
fała Golonka, dyrektor placówki. 
Nie w każdym domu opieki tacy 
chorzy są przyjmowani, a sytuacja 
ekonomiczna sprawia, że zmuszeni 
do pracy zarobkowej krewni coraz 
częściej nie są w stanie podołać 
obowiązkom opieki nad bliskim 
chorującym na alzheimera. Mecha-
nizm choroby powoduje, że chorzy 
stają się coraz bardziej niedołężni, 
uwsteczniają się. A pozostawienie 

takiej osoby bez opieki zagraża za-
równo jej samej, jak i otoczeniu. 

Jak w domu
– To także dla bliskich ogromny 

dramat – mówi s. Rafała. Kiedy mu-
szą podjąć taką decyzję, większość 
ze łzami zostawia nam swoich bli-
skich, a my – choć nie potrafimy 
oczywiście zastąpić im ich prawdzi-
wej rodziny – staramy się stworzyć 
tu atmosferę jak najbliższą domowej. 
Gdy zanika pamięć, świadomość, 
często jedyną płaszczyzną, na któ-
rej możemy nawiązać kontakt 
z chorymi, jest więź emocjonalna. 
Nasze panie czują, czy ktoś je kocha, 
i odpowiadają na miłość. A pomocy 
potrzebują we wszystkim. Kilkana-
ście osób porusza się na wózkach 
inwalidzkich. W zakresie terapii 
i pielęgnacji pracuje tu sześć sióstr, 
a także rehabilitant i 12 świeckich 
opiekunek. Dbają o czystość, poma-
gają w codziennych czynnościach: 
ubieraniu, posiłkach, ćwiczeniach. 
Robią to z wielkim oddaniem. Na ile 
to możliwe, organizują paniom zaję-
cia wspólne: śpiew, czytanie, słucha-
nie muzyki. 

Pan Bóg działa
W domowym rytmie waż-

na jest wspólna modlitwa, 

popołudniowy Różaniec. Dużo pań 
chętnie się modli, potrzebuje kon-
taktu z Bogiem, nawet jeśli wcześniej 
nie były zbyt blisko Boga. – Nie spo-
tkałam tu osoby, która nie umiała-
by się modlić „Zdrowaś Maryjo…” 
– zauważa z uśmiechem s. Rafała. 

Opatrzność Boża postawiła 
na jednej drodze najpierw Barbarę 
Tyc i siostry sercanki. Teraz do nich 
dołącza coraz liczniejsza gromada 
sprzymierzeńców z Kamesznicy. 

 – Ale to zadanie wymaga 
znacznie większych możliwości, 
stąd projekt zwiększenia ilości 
miejsc dla chorych i dobudowa-
nia jeszcze jednego skrzydła. 
Na to jednak nie mamy środków. 
Jesteśmy placówką prywatną – 
dom jest własnością zgromadzenia 
– więc nie jest możliwe pozyskanie 
żadnych funduszy unijnych. Ufa-
my, że wobec narastających potrzeb 
znajdą się też i życzliwi darczyńcy, 
którzy będą gotowi wesprzeć nasze 
starania – i to dzieło dedykowane 
Janowi Pawłowi II – dodaje s. Rafała.
 Alina Świeży-Sobel

Panorama parafii – świadkowie Chrystusa 
Siostry sercanki z Domu Opieki im. Jana Pawła II w Kamesznicy

Tu czuje się miłość

W mojej opinii
S. Rafała Halina 
Golonka, sercanka
– Poczytujemy sobie 
za zaszczyt, że nasze 
siostry przez 27 lat 
mogły posługiwać 

Janowi Pawłowi ii, którzy przez 
to stał się nam szczególnie 
bliski. tu pamiętamy 
zwłaszcza jego słowa o tym, 
że w człowieku cierpiącym 
spotykamy chrystusa. 
gdy w trudnej i wyczerpującej 
zarówno fizycznie, 
jak i psychicznie pracy 
brakuje czasem sił, 
bardzo ważne 
jest to przypomnienie 
o tej najgłębszej tajemnicy 
ludzkiej. łaska Boża daje nam 
tę satysfakcję, że w ludziach 
spotykamy chrystusa, 
że możemy Mu służyć,  
dotykać go w członkach  
Jego kościoła.

Dom Opieki 
im. Jana Pawła II 
ul. św. Józefa s. Pelczara 891, 
34-383 kamesznica, 
tel.: 033 863 74 62, 033 863 73 69, 
e-mail: sercanki.kamesznica@
domyopieki.pl
wpłaty na rozbudowę domu 
można dokonać na konto: 
57 88131 0005 0013 8279 2000 
0010.
www.sercanki.org.pl
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Zajęcia na sali 
rehabilitacyjnej 
– pod okiem 
specjalisty 
Zdjęcia poniżej: 
Uśmiech miłości 
to najlepsza 
płaszczyzna 
kontaktu 
z chorymi

Tak o atmosferze panującej w kamesznickim domu 
sióstr sercanek mówią zgodnie ci, którzy tu choć 
na chwilę zagościli. – Staramy się poprzez naszą 
pracę dorastać do tego najważniejszego zadania, 
jakim jest ukazanie miłości Serca Bożego – 
tłumaczą siostry. 


