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Osiemdziesięciu dwóch 
cyklistów uczestniczyło 
w tegorocznej 
pielgrzymce rowerowej 
z Pisarzowic na Jasną 
Górę. W ciągu dwóch 
dni pokonali ponad  
200 kilometrów.

P ątnicy poruszali się w piętna-
stoosobowych kolumnach, nad 

bezpieczeństwem których czuwali 
przeszkoleni przez policję porząd-
kowi ruchu drogowego. Średnio co 15 
kilometrów przystawali, by odpocząć, 
coś przekąsić, pomodlić się i wspólnie 
rozważyć kolejne z Dziesięciu Słów 
Boga.

– To były nasze rekolekcje w dro-
dze – wyjaśnia ks. proboszcz Janusz 
Gacek. – Tym razem przeżywaliś- 
my je wraz z Dekalogiem, a do 
naszych intencji pątniczych dołą- 
czyliśmy również element wyna-
grodzenia za niewierność przy-
kazaniom.

Rowerowa pielgrzymka z Pisa-
rzowic pojechała na Jasną Górę już 
po raz szósty.

– Mamy z góry ustalony ter-
min: ostatni weekend lipca – mówi 
Dorota Nikiel, główny organizator 
pielgrzymki. Na rowery wsiadają 
także mieszkańcy sąsiednich miej-
scowości. Najmłodsza uczestniczka 
pielgrzymki miała dziewięć lat, naj-
starszy uczestnik – siedemdziesiąt 
trzy. Kolumnę rowerzystów pilotują 
oznakowane samochody. Pątnikom 
towarzyszy bagażówka i specjalny 

wóz serwisowy z ekipą gotową na-
tychmiast usunąć każdą usterkę 
jednośladu.

Na Jasną Górę pisarzowscy 
cykliści przybyli 26 lipca w samo 
południe. Po modlitwie przed Cu-
downym Obrazem uczestniczyli też 
we Mszy św. Do domu wrócili auto-
karem. Rowery pojechały za nimi 
ciężarówką.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr
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Rowerzyści po raz szósty wyruszyli z Pisarzowic na Jasną Górę

Pielgrzymka cyklistów z Pisarzowic

82 rowery dla Czarnej Madonny
krótko

Pieszo do Matki
18. Piesza Pielgrzymka 
diecezji Bielsko- 
-Żywieckiej na Jasną Górę 
wyruszy z sanktuarium 
w Hałcnowie 6 sierpnia 
po Mszy św. sprawowanej 
o 8.00. Pielgrzymi będą 
rozważać hasło „Otoczmy 
troską życie”.

O trzeźwość
Bielsko-Biała. Bielskie 
towarzystwo trzeźwości 
zaprasza 2 sierpnia na 
uroczystość z okazji 
17. rocznicy powstania 
stowarzyszenia. 
w programie m.in.  
o 11.00 Msza św. 
koncelebrowana 
w katedrze św. Mikołaja.

Odpust
Rychwałd. 2 sierpnia 
na godz. 17.00 do 
rychwałdzkiego 
sanktuarium na 
odpust Matki Boskiej 
z Porcjunkuli będą 
pielgrzymować ludzie 
chorzy, starsi i samotni.

Poświęcenia pojazdów nie moż-
na traktować jak magiczną polisę 
ubezpieczeniową, a świadome ła-
manie przepisów kodeksu drogo-
wego jest grzechem. Przypomniał 
to biskup Tadeusz Rakoczy podczas 
Mszy św. dla kierowców, odpra-
wionej 26 lipca w Rychwałdzie.

O d jedenastu lat Wojewódzki 
Ośrodek Ruchu Drogowego 

w Bielsku-Białej organizuje piel-
grzymki swych pracowników, 
w tym instruktorów nauki jazdy 
i egzaminatorów, do sanktuarium 
Matki Bożej w Rychwałdzie. 
Odbywają się one zawsze pod ko-
niec lipca, w czasie, gdy Kościół 
wspomina św. Krzysztofa, patro-
na kierowców i podróżujących.  
Szybko ta inicjatywa bielskiego 
WORD przerodziła się w doroczną 

pielgrzymkę kierowców z całego 
Podbeskidzia. – Dziękuję wam za 
tę inicjatywę i za wszelkie poży-
teczne działania, które prowadzą 
do zwiększenia bezpieczeństwa 
na naszych drogach. To nie tylko 
solidne przygotowanie kandy-
datów na kierowców, ale także 
wszelkiego rodzaju konkursy, 
szkolenia i inne akcje prowadzo-
ne między innymi w szkołach 
– powiedział biskup Tadeusz 
Rakoczy, który przewodniczył 
Mszy świętej. Jedną z inicjatyw 
Ośrodka jest organizowanie zbió-
rek pieniędzy na zakup pojazdów 
dla franciszkańskich misjonarzy. 
Podczas tegorocznej uroczystości 
w Rychwałdzie przekazali, dzięki 
wsparciu sponsorów, motocykl 
dla misjonarzy w Ugandzie.

 ak

11. pielgrzymka kierowców do Rychwałdu

Grzech brawury i pośpiechu

W Rychwałdzie bp Tadeusz Rakoczy poświęcił kilkaset 
samochodów
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Tomasz  
Grabda

Już niedługo wyruszy 
kolejna diecezjalna 
piesza pielgrzymka 

na Jasną Górę, podczas 
której tradycyjnie 

Maltańska Służba 
Medyczna chce służyć 

pomocą wszystkim 
pielgrzymom. Nasz 

bielski oddział zwraca się 
z prośbą do ludzi 

dobrej woli, właścicieli 
aptek, hurtowni 

farmaceutycznych 
oraz wszystkich, 

którym leży na sercu 
pomoc potrzebującym, 

o wsparcie nas 
w organizacji pielgrzymki. 

Jak co roku będziemy 
także pielgrzymować, 

niosąc pątnikom 
w drodze pomoc 

medyczną. Prosimy 
o pomoc i przekazanie 

darowizny w postaci 
środków opatrunkowych, 

leków, i sprzętu 
niezbędnego do niesienia 

pomocy bliźnim. 
Wszelkie darowizny 

nam przekazane można 
odliczyć od podatku. 

Za każdą okazaną pomoc 
z góry dziękujemy. 

Osoby, które zechciałyby 
włączyć się w nasze 

wspólne dzieło, prosimy 
o kontakt pod numerem 

tel. 793 999 112.
Tomasz Grabda, ratownik,  

koordynator ds. zabezpieczenia 
medycznego i akcji
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Madonna przyjmie berło
Szczyrk. Wykonano już berło, któ-
re w pierwszą rocznicę koronacji 
ozdobi wizerunek Matki Bożej w 
Szczyrku na Górce. Berło wyko-
nał Leszek Dziewulski, złotnik z 
Krakowa. Jego dziełem są także 
korony, które na skronie Jezusa i 
Jego Matki nałożył kard. Stanisław 
Dziwisz. Podobnie jak w przypadku 
koron, również do wykonania berła 
użyto wyłącznie precjozów pozo-
stawionych w sanktuarium jako 
pielgrzymie wota. – Matka Boża 
z Dzieciątkiem mają już korony – 
tłumaczy ks. Marek Dąbek SDB, 
pomysłodawca umieszczenia berła 
na obrazie. – Berło stanowi uzupeł-
nienie atrybutów królewskiej god-
ności Maryi. Poza tym na szczyr-
kowskim wizerunku Matka Boska 

trzyma w prawym ręku berło. To 
namalowane zostanie teraz zakryte 
złotym. Berło pobłogosławi i umie-
ści na wizerunku biskup Tadeusz 
Rakoczy. Uroczystość odbędzie się 
20 września, w pierwszą rocznicę 
koronacji. Sanktuarium cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem 
pątników, których liczbę co roku 
mierzy się setkami tysięcy. Tylko w 
ciągu pierwszych sześciu miesięcy 
tego roku do sanktuarium przy-
było 270 zorganizowanych grup 
pielgrzymkowych. W obchodach 
rocznicy koronacji w niedzielę 20 
września będą uczestniczyć nie tyl-
ko ci, którzy przybędą na Górkę, ale 
również widzowie TVP Polonia i 
słuchacze radia Anioł Beskidów.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

„Vocalis” dla Bestwinki
Bestwinka. Chór „Vocalis” z para-
fii św. Józefa Robotnika w Janowi-
cach, prowadzony przez organistę 
Sebastiana Frączka wystąpił z kon-
certem pieśni i piosenek religijnych 
dla wiernych parafii św. Sebastiana 
w Bestwince. „Vocalis” istnieje od 
lutego tego roku i liczy dwanaście, 
zaangażowanych osób. – Chórzyści 
są utalentowani wokalnie, zdolni, 
chłonni wiedzy, dzięki czemu 
praca jest przyjemna, a atmosfera 

w zespole twórcza i radosna – 
odkreśla szef zespołu. W swoim 
repertuarze chór ma przede wszyst-
kim pieśni sakralne oraz utwory 
rozrywkowe. Obecnie opracowuje 
program na konkurs pieśni patrio-
tycznej. By rozwijać swoje wokalne 
zdolności, chór spotyka się w koście-
le parafialnym w Janowicach około 
2 razy w tygodniu. Pobliskie para-
fie również bardzo chętnie goszczą 
chórzystów.  Ewa Ślósarczyk

Cieszyn. XIX Letnia Szkoła Języ-
ka, Literatury i Kultury Polskiej, 
organizowana co roku przez Szko-
łę Języka i Kultury Polskiej Uni-
wersytetu Śląskiego, rozpoczęła 
działalność 31 lipca w cieszyńskim 
gmachu Uniwersytetu Śląskiego, 
a zakończy ją 27 sierpnia. Wszyscy 
uczestnicy letniej szkoły napisali 
test kwalifikacyjny, który posłu-
żył do oceny ich poziomu znajo-
mości języka polskiego i pozwolił 

podzielić na odpowiednie grupy. 
W tym roku grup będzie dwanaście. 
Podczas letniej szkoły studenci będą 
mieli okazję poznać Cieszyn, Śląsk 
i Podbeskidzie pod opieką przewod-
ników. Każdego dnia w godzinach 
popołudniowych wygłaszane będą 
wykłady w języku angielskim 
lub polskim w ramach  seminarium 
„Wiedza o Polsce”. Wśród gości znaj-
dą się m.in. reżyserzy Magdalena 
Piekorz i Maciej Pieprzyca. im

Andrychów. Centrum Kultury 
i Wypoczynku w Andrychowie 
oraz parafie św. Macieja i św. 
Stanisława w Andrychow ie 
zapraszają na Sierpniowe Nie-
dzielne Koncerty Pamięci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Koncerty 
będą miały miejsce na dziedziń-
cu Miejskiego Domu Kultury 
(w razie niepogody w Miejskim 
Domu Kultury) przy ul. Szew- 
skiej 7 zawsze o godz. 19.15.  
2 sierpnia koncert „Andrychów 
muzyką Chopina oddaje hołd Jano-
wi Pawłowi II” w wykonaniu Man 
Li Szczepańskiej (Chiny/Kraków). 
9 sierpnia odbędzie się koncert: 
„Musica medii aevii” – muzyka 
średniowieczna w wykonaniu 
Zespołu Muzyki Dawnej SCAN-
DICUS z Tychów. Na 16 sierpnia 
zaplanowano muzyczny spek-
takl: „Powróćmy jak za dawnych 
lat – piosenka polska i francuska”,  
23 sierpnia – „Akordeon jakiego 
nie znacie” w wykonaniu Frank 
Prus Trio. A na zakończenie –  
30 sierpnia – „W małym kinie – 
muzyka filmowa”.

Koncertom towarzyszy wy-
stawa „Aniołowie spraw codzien-
nych” Zofii Gołębiowskiej-Taba-
szewskiej (wernisaż 2 sierpnia 
o godz. 18.30).

 im
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Ks. Marek Dąbek prezentuje 
berło dla Pani Beskidów

Pamięci  
Ojca Świętego 
Jana Pawła II

Letnia szkoła ruszyła

Studenci letniej 
szkoły będą 
poznawać język 
i kuturę Polski
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Medal dla kardynała Stanisława Ryłki

Niosący światło
Andrychowianin 
kardynał Stanisław 
Ryłko odebrał  
23 lipca br. 
„Medal za zasługi 
dla Powiatu 
Wadowickiego”. 
Przewodniczący 
Papieskiej Rady 
ds. Świeckich 
jest trzecią osobą, 
której przyznano 
to wyróżnienie.

D otychczas medal przyzna-
wany przez wadowickich 

samorządowców otrzymali po-
śmiertnie Jan Paweł II oraz Stefan 
Jakubowski – twórca Kaplicy Ludzi 
Gór na Groniu Jana Pawła II.

Podczas wadowickiej uroczy-
stości 23 lipca laudację związaną 
z wręczeniem nagrody wygłosił 
ks. prałat Stanisław Czernik, pro-
boszcz andrychowskiej parafii św. 
Macieja. Podkreślił, iż posłannic-
two kardynała składa się na wiel-
ki dorobek Kościoła, który także 
wzbogaca życie społeczne i religij-
ne w powiecie. – Dziękujemy mu 
za ten dar światła Chrystusowego, 
który pragnie nieść dla wszystkich 
– mówił ks. Czernik, przypomi-
nając, że zawołaniem kard. Ryłki 
jest „Lux mea Christus” (Chrystus 

moim światłem). Kard. Ryłko, dzię-
kując za wyróżnienie, przyznał, 
że jest pełen podziwu dla niezwy-
kłych dzieł, jakie dokonują się 
w wymiarze pracy i struktur samo-
rządowych. – Będąc wewnątrz tych 
rozmaitych procesów, które się dziś 
dokonują, nieraz nie dostrzegamy 
blasków i wielkich osiągnięć, jakie 
są udziałem Polski w tych ostatnich 
latach – mówił laureat nagrody.  

Starosta Teresa Kramarczyk 
podczas czwartkowej ceremonii 
wręczenia dyplomu i okoliczno-
ściowego medalu zapewniła kar-
dynała o modlitewnej pamięci, 
prosząc jednocześnie o modlitwę 
za mieszkańców ziemi wadowickiej 
przed grobem św. Piotra i grobem 
najwybitniejszego wadowiczanina 
w Rzymie.

 Robert Karp
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Kardynał Stanisław Ryłko podczas uroczystości wręczenia 
„Medalu za zasługi dla Powiatu Wadowickiego”

Pięć lat temu, 4 
sierpnia, zmarł 
śp. ks. prałat Sta-
nisław Gawlik 
– zasłużony i da-
rzony ogrom-
nym szacunkiem  
proboszcz parafii św. Marcina 
w Radziechowach. Z okazji rocz-
nicy śmierci ks. Gawlika zostanie 
odprawiona Msza św.

To dla nas znak czasów, że od-
szedł do Pana w święto św. Jana 

Vianneya, który w 150. rocznicę 
śmierci zostanie ogłoszony patro-
nem wszystkich kapłanów – mówią 
parafianie z Radziechów.

Ks. prałat Stanisław Gawlik 
urodził się 16 października 1935 r. 
w Małej Wsi k. Wieliczki. Święce-
nia kapłańskie otrzymał 28 czerwca 
1959 r. z rąk abp. Eugeniusza Ba-
ziaka. Pracował w parafii śś. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Kozach, św. Klemensa w Zawoi 
i św. Mikołaja w Pcimiu. W roku 
1964 został skierowany do parafii 
św. Marcina w Radziechowach. 
Tu też w roku 1974 został miano-
wany proboszczem. – W pamięci 
wielu z nas pozostanie jako bardzo 
skromny, niezwykle życzliwy, pra-
cowity, ponad wszystko miłujący 
Pana i Matkę Najświętszą dusz-
pasterz – podkreślają parafianie.  
Wiele wspólnie przepracowanych 
godzin przy remontach, budowach, 
organizowaniu spotkań było dla 
nas prawdziwą szkołą życia. Kiedy 
rodził się pomysł na postawienie 
krzyża jubileuszowego na Matysce, 
padało wiele pytań: po co, kto tam 
będzie chodził? Ks. Gawlik zasta-
nawiał się, czy nie postawić krzy-
ża na Kopie, jednak zdecydował 
fakt lepszej widoczności. Są nawet 
takie znamienne wspomnienia, 
gdy z projektem krzyża pojechał 
do papieża Jana Pawła II. Ojciec 
Święty podobno zapytał: „Stasiu, 
gdzie to jest ta Matyska, jak wyjdę 
od ciebie z plebanii?”. Parafianie 
darzą swojego śp. proboszcza nie-
słabnącym szacunkiem. Jego imię 
nosi radziechowski Zespół Szkół. 
W rocznicę śmierci kapłana spo-
tkają się na Mszy św. ur

Medal Akcji Katolickiej: „Pro Consecratione Mundi”

Zgłaszajcie kandydatów
Kapituła Medalu „Pro Consecra-
tione Mundi” ogłasza, że wnio-
ski o przyznanie nagrody Akcji 
Katolickiej A.D. 2009 można skła-
dać do 18 września br.

K andydatów do nagrody 
mogą zgłaszać: ruchy i sto-

warzyszenia katolickie, me-
dia katolickie, zgromadzenia 
zakonne, wspólnoty religijne 
oraz parafialne oddziały Akcji 
Katolickiej. Kandydaci powinni 

reprezentować sobą spójność 
wiary i życia – realizowanie tej 
syntezy w zwykłych warunkach 
w niezwykły sposób, ponadprze-
ciętne zaangażowanie w tworze-
nie preferencyjnej opcji na rzecz 
ubogich, odwagę w zaangażo-
waniu społecznym we wdra-
żaniu tej zasady, wypływające 
z głębokiej wiary, ze zjednocze-
nia z Chrystusem, umiejętność 
służby dobru wspólnemu, soli-
darne współdziałanie z innymi 

(zaangażowanie z drugimi, 
nie tylko dla drugich), radyka-
lizm ewangeliczny, zmierzający 
do świętości i umiłowania nauki 
Kościoła.

Wnioski powinny być zgodne 
ze wzorem dostępnym w biurze 
Akcji. Do wniosku należy dołą-
czyć opinię proboszcza miejsca 
zamieszkania.

Regulamin i wniosek dostęp-
ne na stronie internetowej: www.
akcja.diecezja.bielsko.pl.  im

5. rocznica śmierci

Ze św. Janem 
Vianneyem
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W izerunek Ojca Świętego 
poświęcił bp Tadeusz 
Rakoczy, który podczas 

poprzedzającej ceremonię Mszy 
św. wygłosił homilię – świadectwo 
współpracownika i przyjaciela 
Papieża Polaka.

Odlana z brązu postać Papie-
ża jest mniejsza niż naturalnej 

wielkości. Przedstawia Jana Pawła II 
na prostym klęczniku. Ojciec Świę-
ty w zwyczajnej sutannie z pasem 
oznaczonym papieskim herbem, 
w geście zamyślenia podpiera głowę 
lewą ręką, zatopiony w modlitwie 
spogląda w stronę centrum mia-
sta. Papieski pomnik stoi po pra-
wej stronie w identycznym stylu 

wykonanego wizerunku Niepokala-
nej, na niewielkim, zadrzewionym 
pagórku po lewej stronie głównego 
wejścia do kościoła. Tuż obok znaj-
duje się jeszcze jeden kamienny po-
stument, na którym – jak zapowiada 
proboszcz ks. kan. Tadeusz Ser-
wotka – stanie jeszcze wizerunek 
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Nieopodal znajdu-
je się również niewielki brązowy 
pomnik św. Ojca Pio.

Posągi te stanowią dopełnienie 
bogatego wystroju kościoła parafial-
nego, który nie tylko ozdabia świą-
tynię, ale – w nawiązaniu do dawnej 
tradycji i symboliki sztuki kościel-
nej – prezentuje sylwetki polskich 
świętych, a także alegoryczne wy-
obrażenia cnót, symboli ewangeli-
stów, ogrodu rajskiego i różanego, 
poświęconego Maryi.

Kościół w Ustroniu-Zawodziu 
służy nie tylko miejscowym para-
fianom, ale również tysiącom tury-
stów i kuracjuszy przebywających 
w Ustroniu. Zwłaszcza wobec nich 
jest także świadectwem żywej i głę-
bokiej wiary oraz ofiarności funda-
torów kościoła i parafian.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

GPS z Galileą
Wspólnota Chrystusa Zmar-
twychwstałego z siedzibą w 
Stryszawie – w naszej diecezji znana 
między innymi z niekonwencjonal-
nych pomysłów ewangelizacyjnych, 
podejmowanych w ramach bielskie-
go Tygodnia z Ewangelią – serdecz-
nie zachęca do udziału w obozie 
młodzieżowym „Gdzie Położyli 
Skarb?”. Do udziału w obozie szcze-
gólnie zaproszone są osoby szukające 
celu i drogi swojego życia. A celem 
wędrówki jest odkrycie obecności 
Chrystusa zmartwychwstałego w 
codziennym życiu. Podczas tej szcze-
gólnej wyprawy poszukiwawczej nie 
zabraknie także sportowej zabawy i 
wędrówek. Obóz odbędzie się od 27 
do 30 sierpnia br. w Stryszawie koło 
Suchej Beskidzkiej. Zapisy trwają do 
10 sierpnia br. Szczegóły na stronie 
www.galilea.pl.

Szturm modlitwy 
 za kapłanów
Modlitwa w Roku Kapłań-
skim. Z okazji ogłoszonego przez 
papieża Benedykta XVI Roku 
Kapłańskiego diecezjalna diako-
nia modlitwy Ruchu Światło–Życie 
zachęca do udziału w „modlitew-
nym szturmie do nieba” w intencji 
wszystkich kapłanów naszej diece-
zji. Diakonia uruchomiła specjal-
ną stronę internetową, na której 
można zgłaszać konkretne intencje. 
Dotyczą one kapłaństwa, poszcze-
gólnych kapłanów, formujących się 
w seminarium, zakonie, oraz osób 
rozeznających swoje powołanie. W 
dziale „Modlitwa” zostały przygoto-
wane proponowane teksty modlitw. 
Intencje zgłaszać trzeba za pośred-
nictwem specjalnego formularza. 
Więcej szczegółów na stronie: 
http://bz.oaza.pl/kaplani/.

Jubileusz 
„Kopera”
Cieszyn. W październiku br.  
cieszyńskie Liceum Ogólno-
kształcące im. Mikołaja Koper- 
nika będzie świętować 80-lecie 
istnienia. Główne uroczysto-
ści odbędą się 30 października 
w teatrze im. A. Mickiewi- 
cza. W związku z tym komitet 
organizacyjny obchodów ser- 
decznie zaprasza wszystkich 
absolwentów do udziału w świę-
towaniu. Szczegółowe infor- 
macje można uzyskać na stro-
nie internetowej www.koper-
nik.netus.pl lub pod nr. tel.: 
(033) 852 11 32. Ze względu 
na ograniczoną ilość miejsc 
w teatrze organizatorzy pro-
szą o jak najszybszą rejestrację. 
O możliwości udziału w jubileuszu 
decyduje kolejność zgłoszeń.

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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Pomnik Jana Pawła II stanął w Zawodziu

Papież w Ustroniu
Wyjątkowy pomnik modlącego się na klęczkach sługi Bożego Jana Pawła II 
stanął przy kościele św. Brata Alberta w Ustroniu-Zawodziu.

Zatopiony 
w modlitwie 
Jan Paweł II 
spogląda 
w kierunku 
centrum 
Ustronia
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Stowarzyszenie św. Izydora z Se- 
willi zaprasza do udziału w II Ogól- 
nopolskim Konkursie „Kapliczka 
mojego dzieciństwa. Kapliczka 
na mojej drodze”.

C elem konkursu jest pokaza- 
nie kapliczek – przydroż- 

nych, polnych, drewnianych, 
kamiennych, murowanych, do- 
mowych itp. oraz zorganizowanie 
wirtualnej wystawy fotografii. 
Na konkurs można nadsyłać: fo-
tografie kapliczek, krzyży przy-
drożnych, figur świętych; prace 
plastyczne, a także projekty ka-
pliczki przydrożnej lub przydomo-
wej, małe kapliczki drewniane lub 
wykonane z tworzywa sztuczne-
go – przygotowane do zawieszania 
na drzewach czy domach oraz prace 

historyczno-opisowe. Propozycje 
konkursowe należy przesyłać do 29 

września 2009 r. Szczegóły: www.
kapliczki.isidorus.net.� •

Wspólne lipcowe 
święto chrześcijan 
w Ustroniu – Festiwal 
Ekumeniczny – 
odbyło się w tym 
roku, od 11 do 26 
lipca, już po raz 
piąty. Podczas jego 
trwania nie zabrakło 
koncertów, wystaw, 
prelekcji i spotkań 
z ciekawymi ludźmi.

F estiwal Ekumeniczny trady-
cyjnie rozpoczął się odpustem 

ku czci Opatrzności Bożej w parafii 
rzymskokatolickiej św. Klemensa, 
a zakończyło go uroczyste nabożeń-
stwo z okazji rocznicy poświęcenia 
kościoła ewangelickiego Apostoła 
Jakuba Starszego.

Na początek kolejnej edycji fe-
stiwalu ustroniacy zostali zapro-
szeni do Muzeum Ustrońskiego 
na wernisaż wystawy „Motywy 
religijne w twórczości Stowarzy-
szenia »Brzimy«”. Imprezę otwarła 

Suma odpustowa, podczas której 
na fletni Pana zaprezentował się 
Artur Thomas, zapraszając w ten 
sposób na wieczorny koncert. 
Artysta wykonał kilka utworów 
ze swojej płyty „Ave Maria”, m.in. 
„Barkę”, „Stary Krzyż” czy „Ave 
Maria”. 

Poniedziałkowym punktem 
programu festiwalowego było czu-
wanie fatimskie z procesją świateł, 
podczas której figurę nieśli męż-
czyźni z męskiej róży różańcowej. 

Także w ramach festiwalu 
w sali Czytelni Katolickiej licznie 
zgromadzili się sympatycy rzeźby 
prof. Jana Hermy na wernisażu 
wystawy, na której wyekspono-
wano też prace Tomasza i Macieja 
– synów artysty oraz jego synowej 
Urszuli Górnickiej-Hermy. Do oglą-
dania niezwykle ciekawej ekspo-
zycji – rzeźb, medali i fotografii 
– zachęcał dr Marek Rembierz. 
W prelekcji podkreślił fenomen tej 
artystycznej rodziny – wzajemne 
uzupełnianie się mimo zaborczości 
charakteryzującej sztukę, a także 
samych artystów. Prelegent tłuma-
czył też sens obcowania ze sztuką. 
Odpowiedź była jednoznaczna – 
dla doznania bezinteresowności 
piękna. I właśnie o pięknie była 
głównie mowa.

Ta wystawa utwierdziła obec-
nych w przekonaniu, że prawdzi-
wym skarbem ziemi cieszyńskiej 
są ludzie. Nie tylko ci, którzy 
z dziada pradziada wrośli w nią 
głęboko, ale wszyscy, którzy świa-
domie wybrali ją na swoją ojczy-
znę. Sami odkrywają, pielęgnują 
i tworzą jej piękno.  Kolejny punkt 
festiwalu to koncert w wykonaniu 
Chóru Kameralnego „Fermata” 
z Kielc, który odbył się w ustroń-
skim amfiteatrze. Zgromadzeni 
tam niezbyt licznie – z powodu 
deszczowej pogody – ustroniacy 
i goście zachwycali się pięknym 
wykonaniem muzyki gospel i kil-
kunastu pieśni negro spirituals. 
Szczególny jednak zachwyt wzbu-
dziły znane pieśni z muzyką Piotra 
Rubika do słów Zbigniewa Książka, 
w tym „Niech mówią, że to nie jest 
miłość”, „Miłość to wierność wybo-
rowi” czy „Psalm dla Ciebie”. 

Od czwartku kolejnego tygo-
dnia festiwal przeniósł się do ko-
ścioła ewangelickiego na tradycyj-
ne Dni Jakubowe. Tam odbył się 
koncert zespołu z Czech „Flexible 
Formation”. Zagrała Orkiestra Dęta 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego; kon-
certował także chór z parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Jastrzębiu-

-Zdroju-Ruptawie. Niedzielne 
obchody pamiątki założenia i po-
święcenia kościoła Apostoła Jakuba 
rozpoczęły się porankiem pieśni, 
zaś podczas uroczystego nabożeń-
stwa słowem Bożym posługiwał 
biskup Janusz Jagucki, zwierzch-
nik Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego w RP oraz biskup Paweł 
Anweiler – zwierzchnik diecezji 
cieszyńskiej.

Z okazji tegorocznego festiwalu 
został wydany trzeci numer czaso-
pisma „U stóp Krzyża”, w którym 
zawarte zostały dokonania ostat-
niego okresu, a także kazania wy-
głoszone podczas nabożeństw eku-
menicznych w obydwu ustrońskich 
kościołach oraz ciekawe artykuły 
i plany na przyszłość związane 
z ekumenizmem.

Chęć udziału mieszkańców 
miasta i gości w przedsięwzięciu 
festiwalowym, a także zapał orga-
nizatorów, wiernych Kościołów obu 
wyznań utwierdza w przekonaniu, 
że istnieje potrzeba takiego spoty-
kania się chrześcijan – zarówno 
na modlitwie, jak i podczas wyda-
rzeń artystycznych.

Barbara Langhammer

V Festiwal Ekumeniczny 
w Ustroniu

Razem 
w obliczu 
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Artystyczna 
propozycja 

dla wszystkich

Kapliczkowy 
konkurs

■ O G Ł O S Z E N I E ■

Podczas wernisażu prac 
artystycznych rodziny 
Hermów

Praca dla organisty!
Parafia św. Franciszka z Asyżu w Bielsku-Białej Wapienicy 

zatrudni od września organistę.

Kontakt:
Rzymskokatolicka Parafia św. Franciszka z Asyżu

ul. Przy Torach 1
43-382 Bielsko-Biała

telefon: (0 33) 818 32 93
e-mail: wapienica@bielsko.opoka.org.pl
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B ielski plac Chrobrego to 
jedno z najruchliwszych 
miejsc w Bielsku-Białej. To 
tutaj Fundacja PRO przy 

współpracy z bielskim Klubem 
Inteligencji Katolickiej oraz Kołem 
Rycerzy Kolumba umiejscowiła 
antyaborcyjną wystawę „Wybierz 
życie”. Dziesięć wielkich plansz z 
fotografiami szczątków dzieci, na 
których dokonano aborcji.

Wystawę po raz pierwszy po-
kazano w Łodzi cztery lata temu. 
Od tego czasu można ją było obej-
rzeć także w innych miastach. W 
lipcu – w Bielsku-Białej. Zdjęcia 
są drastyczne, bo są bardzo reali-
styczne. To, niestety, nie przera-
żający efekt wyobraźni grafika 
komputerowego. Zdjęcia zmasa-
krowanych płodów zestawione są z 
fotografiami prezentującymi m.in. 
eksperymenty przeprowadzane 
na zwierzętach, czy przykładami 
ludobójstwa na świecie.

 – Chcemy wstrząsnąć sumie-
niami, ponieważ w państwie de-
mokratycznym wszyscy, którzy 

tolerują aborcję, są za nią współ-
odpowiedzialni, podobnie, a może 
bardziej niż Niemcy w czasach Hi-
tlera za Holokaust – mówi Mariusz 
Dzierżawski. A współorganizatorzy 
wystawy podkreślali: – Aborcja to 
nie banalny zabieg medyczny, to 
nie realizacja jednego z praw czło-
wieka. Jest drastyczna, bo to forma 
morderstwa. Chcemy, by ludzie o 
tym pamiętali. Chcemy uświado-
mić, że dziecko poczęte to nie zlepek 
tkanek, ale żywy człowiek.

Protest i odpowiedź
Obok takich obrazów trudno 

przejść obojętnie. Wkrótce po 
otwarciu wystawy kilkanaście 
osób –  m.in. dziennikarze, były 
bielski radny, psycholog, siatkar-
ka, pedagog, ekolog, menedżer 
muzyczny, działacz charytatywny, 
troje przedstawicieli lokalnej orga-
nizacji społecznej oraz posłanka 
niezrzeszona – podpisało się pod 
listem otwartym do prezydenta 
Bielska-Białej Jacka Krywulta, w 
którym napisały m.in.: „Jesteśmy 

zaskoczeni, że miasto wydało zgodę 
na zorganizowanie w publicznym 
miejscu wystawy »Wybierz życie«. 
Ta obliczona na szok wystawa epa-
tuje okrutnymi, pełnymi krwi i 
przemocy zdjęciami, które przy ta-
kiej jej lokalizacji bez jakichkolwiek 
ograniczeń mogą oglądać najmłod-
si mieszkańcy Bielska-Białej, jakże 
często przebywający w okolicach 
Zamku i Placu Chrobrego.

W II Rozdziale art. 72 Konsty-
tucji czytamy: »Rzeczpospolita 
Polska zapewnia ochronę praw 
dziecka. Każdy ma prawo żądać 
od organów władzy publicznej 
ochrony dziecka przed przemo-
cą, okrucieństwem, wyzyskiem i 
demoralizacją«. Powołując się na 
ten punkt, a jednocześnie licząc 
na zrozumienie Pana Prezydenta, 
apelujemy o bezzwłoczne przenie-
sienie wystawy do pomieszczenia 
zamkniętego, gdzie dostęp małolet-
nich będzie ograniczony”.

Prezydent Krywult decyzji 
jednak nie zmienił. Wystawę do 
końca lipca można było oglądać na 

placu Chrobrego. W odpowiedzi 
na zarzuty Mariusz Dzierżawski 
podkreśla: – Obrona dzieci przed 
przemocą i okrucieństwem jest po-
wodem, dla którego organizujemy 
wystawy „Wybierz życie”. Aborcja 
jest największym ludobójstwem w 
historii ludzkości. Co roku w jej wy-
niku mordowanych jest 50 000 000 
dzieci przed narodzeniem. Około  
3 000 000 dzieci zabijanych jest w 
ten sposób w Ameryce Północnej 
i Europie Zachodniej. W Polsce 
zabija się co roku kilkaset dzieci 
podejrzanych o to, że mogą być 
chore. Zapewne znacznie więcej 
dzieci ginie w Polsce z powodu 
przestępczości aborcyjnej. Polska 
znajduje się pod stałym naciskiem, 
aby zwiększyć zakres aborcji. To 
niewyobrażalne okrucieństwo w 
krajach uważających się za cywili-
zowane jest możliwe tylko z powo-
du ignorancji społeczeństwa.

Według Mariusza Dzierżaw-
skiego, ukrywanie prawdy o abor-
cji jest na rękę lobby aborcyjnemu, 
które dąży do umasowienia aborcji 

Wokół wystawy 
„Wybierz życie”.  
Podczas otwarcia 
wystawy 
antyaborcyjnej 
w Bielsku- 
-Białej, którą 
zaprezentowano 
na placu 
Chrobrego, 
Mariusz 
Dzierżawski 
z Fundacji PRO 
mówił: – Chcemy 
wstrząsnąć 
sumieniami. 
I fakt – obok 
drastycznych 
zdjęć trudno 
przejść obojętnie.

tekst
Urszula Rogólska

urogolska@goscniedzielny.pl

Trudno przej ść 
obojętnie
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Jestem przeciw
Antoni Szlagor, burmistrz Żywca
– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem aborcji. 
nie mogę jednak pozwolić na to, żeby te zdjęcia 
pokazywane były w miejscu uczęszczanym przez dzieci 
– na żywieckim rynku. są zbyt drastyczne. dlatego jeśli 
ta wystawa ma zostać pokazana, to w zamkniętej sali 

i z zastrzeżeniem, że jest przeznaczona dla osób pełnoletnich.

Dorota Wiewióra, przewodnicząca Gminy 
wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej
– Podpisując się pod listem otwartym  
do prezydenta Bielska-Białej w sprawie przeniesienia 
wystawy do pomieszczenia zamkniętego, gdzie  
dostęp małoletnich będzie ograniczony, nie 

wypowiadaliśmy się na temat samej aborcji – bo według 
mnie to indywidualna sprawa sumienia każdej osoby – 
a właśnie samej wystawy. uważam, że miejsce, w którym 
ją umiejscowiono, jest nieodpowiednie. takie zdjęcia mogą 
powodować poważne konsekwencje w psychice najmłodszych. 
nie wiem, czy w samej sprawie taka wystawa cokolwiek 
zmieni, ale uważam, że jeśli już, to powinna być ona dostępna 
tylko dla osób pełnoletnich. sama wystawa jest nieetyczna 
– to naruszenie godności człowieka, bo kto i kiedy wykonał 
te zdjęcia? natomiast porównywanie aborcji z holokaustem 
i totalitaryzmami uważam za nie na miejscu.

Drastyczna prawda
Elżbieta Kralczyńska, 
prezes KiK-u w Bielsku-Białej
– Mamy świadomość, że zdjęcia zamieszczone  
na wystawie są drastyczne, że może być  
ona bardzo trudna w odbiorze. uważamy jednak,  
że jest ona bardzo potrzebna w takim właśnie  

kształcie. to nie żaden komiks. to autentyczne fotografie.  
Jeśli ta drastyczność ma być ceną za uratowanie  
choć jednego poczętego dziecka, to uważam,  
że warto i trzeba było.

Jacek Umel, 
zakon rycerzy Kolumba w Bielsku-Białej
– wystawa jest drastyczna, ale nazywamy  
rzeczy po imieniu: aborcja tak wygląda. zdjęcia  
są wstrząsające, bo taki jest problem, na który  
chcemy zwrócić uwagę jak najszerszej grupy 

społeczeństwa – stąd też taka lokalizacja wystawy.  
ale czy mniej wstrząsające były kampanie społeczne,  
które w ciągu ubiegłych dziesięcioleci i lat obiegły cały 
świat? w sprawie wojny w wietnamie, wykorzystywania min 
przeciwpiechotnych czy polityki apartheidu? czy tego typu 
obrazy szkodzą psychice najmłodszych? Jestem gotów przeprosić 
każdego, kto udokumentuje trwały uraz wywołany wystawą.  
ale uważam, że obrazy te nie szkodzą bardziej  
niż drastyczne zdjęcia w telewizji, prasie czy obrazy  
w grach komputerowych. wierzę, że osoby, które wykazały  
tak wielką troskę o rozwój emocjonalny dzieci  
„zmuszonych do oglądania wystawy”, nie zawahają  
się wesprzeć naszych kolejnych akcji, dotyczących  
np. swobodnego dostępu młodych ludzi do treści 
pornograficznych na terenie naszego miasta,  
i złożą swoje podpisy pod petycjami do władz i dystrybutorów.

Trudno przej ść 
obojętnie

w Polsce. – Niestety, z aborcjoni-
stami współpracują też ludzie 
wyżej stawiający swoje dobre sa-
mopoczucie niż życie i cierpienia 
dzieci przed narodzeniem – do-
daje. – Wystawa „Wybierz życie” 
nie wywołuje u dzieci urazów, jak 
wykazały cztery wygrane proce-
sy sądowe. Wystawa ratuje dzieci 
przed śmiercią wśród okropnych 
tortur. Staramy się w ten sposób 
realizować zapisy Konstytucji RP 
służące ochronie praw dzieci.

Smutny aktualny problem
Bielska wystawa Fundacji PRO 

nawiązuje do ekspozycji pt.„W 
obronie życia nienarodzonych”, 
zorganizowanej przez KIK w la-
tach 1981–1989. W wydanej z okazji 
Dnia Świętości Życia broszurze, 
zawierającej wpisy do księgi wy-
stawy, znajdują się relacje ludzi z 
całej Polski, w których podkreślają 
oni, jak bardzo to, co zobaczyli na 
zdjęciach, zmieniało ich stosunek 
do aborcji.

– Z wystawą odwiedzaliśmy 
parafie i szkoły – mówi Elżbieta 
Kralczyńska, prezes KIK. – W 
roku 1996, kiedy trwała dyskusja 
nad ustawą o ochronie życia poczę-
tego, podjęliśmy inicjatywę czuwań 
modlitewnych – nowenny miesięcy 
– w intencji zmiany obowiązującej 
wówczas ustawy. Choć ustawa nie 

jest doskonała, jest znacznie lepsza 
od poprzedniej.

Elżbieta Kralczyńska dodaje, że 
wystawa Fundacji PRO, która – jak 
stwierdził Mariusz Dzierżawski – 
jest kontynuacją działalności biel-
skiego KIK-u sprzed lat, to z jednej 
strony powód do dumy, że są ludzie, 
którzy starają się zwrócić uwagę 
na wstrząsający problem aborcji, 
a z drugiej do smutku, że pomimo 
upływu lat, problem ten jest wciąż 
tak bardzo aktualny.

Sygnatariusze listu do pre-
zydenta Krywulta podkreślali 
wpływ wystawy na psychikę 
najmłodszych, którzy będą oglą-
dać makabryczne zdjęcia. – To są 
trudne sprawy, ale odpowiedzialny 
dorosły potrafi je odpowiedzialnie 
wytłumaczyć dziecku – dodaje Elż-
bieta Kralczyńska. – Sama jestem 
matką i babcią i wiem, jakich argu-
mentów użyć, by dziecku wytłuma-
czyć to, co widzi, używając pojęć dla 
niego zrozumiałych.

Wystawy na rynku najpraw-
dopodobniej nie obejrzą miesz-
kańcy Żywca. Burmistrz Antoni 
Szlagor, deklarując swoje zdecydo-
wane antyaborcyjne stanowisko, 
zaznaczył, że ze względu na dra-
styczność zdjęć wystawa zostanie 
zaprezentowana w miejscu, gdzie 
wstęp będą miały jedynie osoby 
pełnoletnie.� •

Zdjęcia są wstrząsające,  
bo taki jest problem,  
na który chcemy 
zwrócić uwagę – mówią 
organizatorzy wystawy
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U palnego 2 lipca 1886 r. miej-
scowy gospodarz Wojciech 

Stefko, popędziwszy bydło na popas, 
zdrzemnął się na chwilę. We śnie 
ukazała mu się śliczna Pani z lilią 
w ręku. Bez trudu rozpoznał w niej 
Matkę Boską. Madonna obiecała 
Stefce, że uzdrowi jego ociemniałą 
córkę, jeśli tylko zbuduje kapliczkę. 
Uwierzył Wojciech w sen, wziął się 
do kopania dołów, w które umyślił 
wpuścić solidne drewniane słupy, by 
między nimi zawiesić obraz Maryi. 
Ledwie wziął się do kopania, gdy 
z dołka trysnęło źródełko. Nabrał 
wody, zaniósł do domu i skropił nią 
oczy córki, a ta wzrok odzyskała.

Woda Wspomożycielki
Woda z miejsca, gdzie Matka 

Boska zostawiła ślad swojej stopy, 
rozsławiła Przyłęków. Coraz więcej 

mieszkańców okolicznych wiosek, 
czerpiąc ze źródełka, powracało 
do zdrowia. Kiedy wśród uleczo-
nych znalazł się proboszcz żywiec-
ki, na miejscu, gdzie wytrysnęło 
źródło, zaczęto wznosić kościół. 
W 1902 r. świątynia była gotowa. 
W Krakowie zakupiono przepięk-
ną neogotycką figurę Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem. Statuę przywiezio-
no do Żywca. Stąd, po poświęceniu, 
wierni na ramionach pieszo zanieśli 
ją do Przyłękowa. Najnowszy etap 
historii przyłękowskiego sanktu-
arium rozpoczął się pod koniec roku 
1953, kiedy to troskę duszpasterską 
nad tym miejscem przejęli księża 
salezjanie.

Ziemia żywiecka i święta
Od początku istnienia sanktu-

arium do Przyłękowa przybywają 
pielgrzymi z całej Żywiecczyzny. 
Wśród zamawianych intencji znaj-
dują się prośby: o powrót do domu 
syna lub córki, o nawrócenie z pi-
jaństwa, o odpuszczenie grzechów, 
o dar macierzyństwa, o przemianę 
serc; i podziękowania: za ocalenie 
z wypadku, szczęśliwie ukończo-
ną szkołę, pracę naukową, studia, 
za dar życia. Większość doznanych 
łask pozostaje ukryta w głębi serc.

Szczególnym uznaniem cie-
szy się odprawiane od kwietnia 
do września, każdego 24. dnia mie-
siąca, czuwanie ku czci Wspomoży-
cielki Wiernych.

– W każdej stacji zainstalowali-
śmy maleńki relikwiarz z drobiną 
skały z Grobu Bożego – nie kryje 
dumy kustosz sanktuarium ks. Le-
szek Leś. – W ubiegłym roku wśród 
części rodzin naszej parafii peregry-
nował także obraz Świętej Rodziny 
przywieziony z Nazaretu, w którego 
oprawie znajduje się cząstka skały 
z groty Zwiastowania.

Odnowione prezbiterium
Przyłękowski kościół pięk-

nieje. Miejsce, gdzie Wojciech 

Stefko odkrył źródełko, wskazuje 
dziś pamiątkowa rozeta. Wodę po-
prowadzono do stojącej tuż obok 
kościoła studni, z której dziś czerpią 
ją pielgrzymi.

– Wkrótce staroświecki ko-
łowrót zastąpią wygodne i łatwe 
w użyciu krany – zapewnia ksiądz 
kustosz.

Póki co, zmienia się wnętrze ko-
ścioła. W prezbiterium wykonano 
nowe podesty. Do ołtarza powróciło 
pierwsze, odnowione i wzmocnione 
tabernakulum. Poddaną renowa-
cji figurę Matki Bożej oświetlono, 
wykorzystując najnowszą techno-
logię ledową. Cała podłoga w pre-
zbiterium została przebudowana. 
Przy okazji zmodernizowano też 
ogrzewanie kościoła.

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa

Wspólnota NMP Wspomożenia Wiernych w Przyłękowie 

Ślad stopy Matki Boskiej

Ołtarz przyłękowskiego 
sanktuarium 
Poniżej: Studnię 
z kołowrotem przy 
cudownym źródełku 
zastąpią wkrótce wygodne 
kurki

W mojej opinii
Ks. Leszek Leś, 
kustosz 
sanktuarium 
w Przyłękowie:
– Podczas wymiany 
oświetlenia figury 

Matki Boskiej odkryliśmy, 
że w ołtarzu kryje się 
nieużywana od ponad 
trzydziestu lat przepiękna 
zasłona wizerunku. Poddamy 
ją teraz renowacji i na nowo 
uruchomimy, dodając sygnał 
fanfar. Już w przyszłym 
roku nabożeństwa otwierać 
będzie uroczyste odsłonięcie 
wizerunku wspomożycielki. 
do pracy mobilizuje nas 
nie tylko zbliżający się 
jubileusz parafii, ale i zaszczyt 
wyniesienia naszego kościoła 
do rangi sanktuarium 
diecezjalnego.

Odnowieniem figury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Przyłękowie 
rozpoczęto przygotowania do obchodów ćwierćwiecza tutejszej parafii. Jednak 
historia sanktuarium liczy już ponad 120 lat.

Odnowiona figura


