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N ajpierw się rozpłakałem, bo 
przecież to była ta najważniejsza 

wiadomość, o którą modliliśmy się na 
Groniu Jana Pawła II – mówi Stefan Ja-
kubowski z Andrychowa, budowniczy 
i opiekun chętnie odwiedzanej przez 
pielgrzymów kaplicy na papieskim 
szczycie. Od lat gromadził pamiątki 
związane z Janem Pawłem II i inicjo-
wał akcję palenia górskich ognisk na 
znak pamięci o nim. 

Płonące znicze stawiane przez 
księży i wiernych pod krzyżem przy 
kościele zakończyły też dziękczynne 
nabożeństwo w  Iłownicy. Tutejsza 
świątynia jako pierwsza w  naszej 
diecezji oficjalnie nosić będzie we-
zwanie Jana Pawła II. – To takie nasze 
światełko do nieba, gdzie mamy swo-
jego patrona i orędownika – mówił 
ks. kan. Jan Gustyn. – Na beatyfika-

cję pojedziemy do Rzymu, 
a zaraz potem odbędzie się 
m.in. poświęcenie wizerun-
ku patrona w prezbiterium, 
którego dokona kard. Kazi-
mierz Nycz.

Zapalone o godzinie 21.37 w dniu 
ogłoszenia daty beatyfikacji światełka 
pamięci oraz dziesiątek Różańca zjed-
noczyły bielsko-żywieckich „papie-
skich stypendystów” Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia oraz Światło Na-
dziei. Inicjatorką akcji była Małgosia 
Gandor, a  młodzi informowali się 
o niej SMS-ami, mejlami, telefonami.

Na zaproszenie ks. dr. Stanisława 
Lubaszki, koordynatora obu fundacji, 
przybyli do sanktuarium Matki Bożej 
w Hałcnowie na Mszę św. 

– To Papież Polak zapoczątko-
wał dzieło fundacji. Dlatego tak nas 

cieszy informacja o  Jego 
beatyfikacji – tłumaczy 
Dominik Gąsior z  Nowej 
Wsi. – Akurat w  piątek 
na religii rozmawialiśmy 
o  tym. A  tu tego samego 

dnia usłyszałam w telewizji, że już 
znamy datę! – mówi Marysia Moł-
dysz z Koniakowa.

– Od dawna modliłam się za wsta-
wiennictwem Jana Pawła II. Teraz będę 
już miała do tego „pełne prawo”! I ta 
data – 1 maja, początek maryjnego 
miesiąca! – dodaje Ola Kulik, także 
z Koniakowa.

– Dociera do nas, że spotkało nas 
coś niezwykłego – mieliśmy szansę 
żyć na tej ziemi z osobą, która będzie 
oficjalnie uznana za świętą – mówią 
Asia Michałek z Istebnej i Kasia Pysz 
z Bielska-Białej. aśs,ur
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Radość po zapowiedzi beatyfikacji Jana Pawła II

Światełka do nieba
krótko

Bielsko i Biała
Bielsko-Biała. Z okazji 50. 
rocznicy połączenia  
miast bielska i białej 
Książnica beskidzka 
zaprasza 25 stycznia 
o 17.00 na odczyt 
„burmistrzowie bielska 
i białej”, przygotowany 
przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
bielsko-bialskiej. 

Pastorałki 
i kolędy
Żywiec. Jury Vi 
Międzynarodowego 
Przeglądu Kolęd 
i Pastorałek – Pastorałka 
żywiecka 2011 przyznało 
Grand Prix zespołowi 
„Przyłynkowianie” 
z Przyłękowa. w gronie 
młodszych zdobywców 
Złotej Gwiazdy 
betlejemskiej znalazły 
się m.in. zespoły: iskierki 
z brzeszcz, Mała Jetelinka 
z Jaworzynki, a wśród 
dorosłych: Misericordias 
Domini z Zagórnika 
i Grojcowianie z wieprza.

Laury 2010
Zabrze. w XiX 
edycji nagrody 
laury Umiejętności 
i Kompetencji w kategorii: 
„pro publico bono” 
Złote laury otrzymali 
m.in. reprezentanci 
Podbeskidzia: prof. ATH dr 
hab. inż. Ryszard barcik, 
rektor ATH, Zdzisław 
bylok, wójt Jaworza,  
Jerzy Kronhold z Cieszyna, 
konsul generalny RP 
w ostrawie, euroregion 
beskidy z bielska-białej 
oraz spółki: APM Konior 
Piwowarczyk Konior 
z bielska-białej, Polmotors 
z Mazańcowic i Rem-Kon 
z Czechowic-Dziedzic. 
Platynowy laur otrzymał 
lotos z Czechowic- 
-Dziedzic. 

Łzy radości, dziękczynne modlitwy, zapalone wieczorem świece oraz znicze  
– tak reagowaliśmy w naszej diecezji na wiadomość, że ogłoszona została 
data beatyfikacji sługi Bożego  Jana Pawła II. Wraz z biskupem Tadeuszem Rakoczym 
w Kętach za dar beatyfikacji papieża – promotora rodzin dziękowali członkowie 
diecezjalnego Domowego Kościoła.

Na dziękczynne 
nabożeństwo 
do Iłownicy 
przybyło wielu 
wiernych
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Cieszyn. W środę 12 stycznia przed 
bramami spółki PPG Polifarb Cie-
szyn SA pikietowało 300 osób. 
Demonstranci żądali podwyżki 
o 100 zł płac dla załogi i przywróce-
nia do pracy zwolnionego w grud-
niu Mirosława Kitowskiego – prze-
wodniczącego „Solidarności” w tej 
firmie. 
Napięta sytuacja w tym zakładzie, 
zatrudniającym 570 osób, trwa 
od  wielu miesięcy. Uległa ona 
zaostrzeniu, gdy w grudniu pra-
codawca zwolnił przewodniczące-
go związku z powodu „ciężkiego 
naruszenia obowiązków pracow-
niczych”. Zaprotestowały związki 
zawodowe w  Polifarbie, a  także 
zarząd podbeskidziej „Solidar-
ności”, uznając działanie zarządu 
spółki za szykanowanie działaczy 
związkowych. – Żądamy przywró-
cenia do pracy przewodniczącego 
„Solidarności” oraz rozpoczęcia 
rzeczywistego dialogu z przedsta-
wicielami załogi – mówił podczas 

pikiety szef podbeskidzkiej „Soli-
darności” Marcin Tyrna.  ak

Adres redakcji:
ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/faks (33) 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor 
oddziału, Urszula Rogólska, ks. Jacek M. 
Pędziwiatr – asystent kościelny

bielsko@goscniedzielny.pl

Góra Błogosławieństw

Jasełka Teatru Bez Granic

Szczyrk – Górka. Z początkiem 
nowego roku zmienił się porządek 
nabożeństw w sanktuarium Matki 
Bożej na Górce. Księża salezjanie 
dostosowali go  do  potrzeb piel-
grzymów i mieszkańców. Z myślą 
o  pielgrzymach i  turystach, 
którzy odwiedzają Górkę w dni 
powszednie, dodatkowa Msza 
św. jest sprawowana codziennie 
o  11.30. Codziennie odprawiana 
jest też Koronka do Bożego Miło-
sierdzia z adoracją Najświętszego 
Sakramentu i okazją do spowiedzi.
Księża salezjanie z Górki pragną, 
by szczyrkowskie sanktuarium 
stawało  się duchową Górą Bło-

gosławieństw. Z tą myślą wpro-
wadzili podczas Mszy świętych 
w każdą drugą niedzielę miesiąca 
uroczysty obrzęd błogosławień-
stwa małych dzieci, które jesz-
cze nie przystąpiły do Pierwszej 
Komunii Świętej. 
Obecnie Msze św. na Górce spra-
wowane są  w  dni powszednie 
o  9.30, 11.30 i  17.00 – przez cały 
rok; o 7.30 – od 1 kwietnia do 31 
października oraz o 19.00 – w lipcu 
i sierpniu. 
W dni świąteczne (niedziele) o 7.30, 
9.30, 11.30, 17.00 – przez cały rok, 
o 19.00 – w lipcu i sierpniu.

ur

Świadectwo 
odwagi
Kęty. Film o powstaniu świątyni 
i parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – dzieło młodego kęckie-
go filmowca Marka Flisowskiego 
„Kościół – przez ludzi dla ludzi” 
– można było zobaczyć podczas 
parafialnej projekcji 9 stycznia. 
W przytoczonych wypowiedziach 
uczestników wydarzeń sprzed 
lat: duszpasterzy, budowniczych 
wyłania  się burzliwa historia 
starań, by wznieść ten kościół. 
Mówią o nich także kard. Fran-
ciszek Macharski, bp Tadeusz 
Rakoczy, bp Adam Dyczkowski.  
Autor filmu podkreśla, że chodziło 
o przedstawienie historii zmagań 
z wrogim religii systemem. Film 
to też forma podziękowania set-
kom osób, które przyczyniły się 
do  powstania kościoła i  parafii. 
– Wielu zapomina o pustych pół-
kach, o tym, jak ciężko było kupić 
cement na budowę kościoła. Ten 
film może sporo nauczyć, bo coraz 
mniej ludzi pamięta, że  w  tych 
trudnych czasach budowanie 
było świadectwem wiary i aktem 
odwagi – mówi proboszcz kęckiej 
parafii ks. kan. Jerzy Musiałek.
  rk

Bielsko-Biała. Aktorzy Teatru 
Bez Granic i  uczniowie Zespołu 
Szkół Katolickiego Towarzystwa 
Kulturalnego wystawili na  sce-
nie Bielskiego Centrum Kultury 
dobroczynny spektakl jasełkowy. 
Przedstawienie zostało włączone 
w charytatywny cykl „I ty możesz 

zostać Świętym Mikołajem”. Obok 
uczniów i aktorów gościnnie wystą-
pił także bielski pianista Janusz 
Kohut. Dochód z  tego przedsta-
wienia zostanie przekazany Caritas 
dla poszkodowanych przez ubie-
głoroczne powodzie mieszkańców 
Podbeskidzia. ak

W spektaklu wystąpiło łącznie 40 aktorów
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W demonstracji 
uczestniczyło 300 osób
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Ks. Piotr  
Wala SDB
Sanktuaria to niezwykłe 
miejsca spotkania 
z Bogiem. Człowiek 
pielgrzymujący do 
sanktuarium oczekuje,  
że przeżyje coś 
szczególnego.
Realizując wezwanie 
samego Chrystusa Pana: 
„Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do mnie”, 
serdecznie zapraszamy 
na szczyrkowską Górę 
Błogosławieństw. 
Chcemy, by nasze 
sanktuarium było 
miejscem obfitości 
łask i darów Bożych dla 
każdego, a zwłaszcza 
dla najmłodszych 
pielgrzymów.

Duszpasterz z sanktuarium  
na Górce dla GN – 12 stycznia 2011 r.Najmłodsi otrzymują na Górce specjalne błogosławieństwo
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Pikieta pod Polifarbem
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„Ludzie Boga” to film 
Xaviera Beauvois 
o zakonnikach 
z górskiego 
monasteru w Algierii, 
zamordowanych 
w 1996 r. przez 
islamskich 
ekstremistów.  
Od 28 stycznia można 
będzie oglądać go 
w polskich kinach. 
Dla czytelników GN 
mamy zaproszenia 
na przedpremierowy 
pokaz w bielskim 
kinie Studio.

D o klasztoru trapistów u pod-
nóża gór Atlas w algierskiej 

wiosce Tibhirine w  latach 90. 
islamscy bojownicy zachodzili 
kilkakrotnie, a kiedy w pobliżu 
zamordowana została grupa ob-
cokrajowców, władze zapropo-
nowały im ochronę i  zachęcały 

do opuszczenia klasztoru. Mnisi 
nie  zgodzili  się opuścić wioski. 
Przeor, o. Christian de Cherge, 
tłumaczył, że nie chcą się uginać, 
uciekać przed terrorem. Pragnę-
li być świadkami miłości Boga 
do  wszystkich ludzi. W  swoich 
notatkach wiele lat wcześniej za-
pisał, że prawdopodobnie zginie 
z rąk muzułmanów. 

W marcu 1996 r. sied-
miu zakonników zostało 
uprowadzonych, a w maju 
w  pobliżu miasta znale-
ziono zawieszone na drze-
wie ich głowy. Ciał nigdy 
nie odnaleziono, nie uda-
ło  się do  tej pory wyja-
śnić, co  działo  się z  nimi 
podczas dwóch miesięcy 
ich uwięzienia, ani okolicz-
ności  męczeńskiej śmierci. 
Po  pogrzebie, w  którym 
uczestniczyła niemal cała 
ludność pobliskiej wioski, 
terroryści z zemsty zamor-
dowali rodzinę mieszkającą 
najbliżej klasztoru. Obecnie 
trwa proces kanonizacyjny 
trapistów męczenników. 
W  okresie nasilenia walk 
z islamskimi ekstremistami 
w Algierii zginęło łącznie 19 

zakonników i zakonnic.
Film Xaviera Beauvois „Ludzie 

Boga” jest  francuskim kandyda-
tem do Oscara, a w ubiegłym roku 
jury festiwalu w Cannes przyzna-
ło mu Grand Prix i nagrodę jury 
ekumenicznego. 

Dla czytelników „Gościa Nie-
dzielnego” mamy 10 zaproszeń 

na  specjalne przedpremierowe 
pokazy filmu, które odbędą się 24 
stycznia o 15.30 i 17.45 w bielskim 
kinie Studio przy ulicy Cieszyń-
skiej 24. Będą one czekały na osoby, 
które jako pierwsze w poniedzia-
łek 24 stycznia od 9.00 zadzwonią 
do  naszej redakcji – pod numer 
338 125 139 – z odpowiedzią na kon-
kursowe pytanie. 

Wiąże  się ono z  postacią na-
szego rodaka z  Żywiecczyzny, 
urodzonego w  Łękawicy fran-
ciszkanina o. Michała Tomaszka. 
Jego losy i  postawa mają wiele 
wspólnego z  bohaterami filmu 
„Ludzie Boga”. O. Tomaszek jako 
misjonarz – wraz ze współbratem 
o. Zbigniewem Strzałkowskim – zo-
stał również uprowadzony przez 
zbrojną bojówkę. Obydwaj, mimo 
niebezpieczeństwa, wcześniej 
nie chcieli opuścić ludzi, którym 
pomagali i  posługiwali. Zginęli 
z rąk terrorystów 9 sierpnia 1991 r., 
a ich pogrzeb stał się wielką mani-
festacją mieszkańców całej okolicy. 
Pochowani są w kościele w wiosce, 
w której duszpasterzowali. Pytanie 
konkursowe brzmi: Jak nazywa się 
ta wioska i w jakim kraju się znaj-
duje?  aśs

Konkurs z filmową nagrodą

Nie chcieli uciekać przed terrorem

Strumieńskie Betlejem żegna

Odwiedźcie Dzieciątko!
Już za tydzień, 30 stycznia, tra-
dycyjnie kolędami oraz pokazem 
sztucznych ogni zakończy  się 
kolejna strumieńska żywa szop-
ka. Przez ponad miesiąc żłóbek 
z  Dzieciątkiem i  całą Świętą 
Rodzinę otaczała gromada zwie-
rząt, a także przewijające się nie-
mal nieustannie tłumy odwie-
dzających.

N ie było tu nigdy pusto, a sa-
mych opiekunów, którzy 

troszczyli  się o  zwierzęta oraz 
pełnili dyżury porządkowe pod-
czas kolejnych dni, potrzeba było 
ponad dwustu. 

Wiele osób włączyło  się 
w przygotowanie zagród, zgroma-
dzenie niezbędnej karmy czy bu-
dowanie potężnego anioła z tysię-

cy ledowych lampek. Nie zabrakło 
wypróbowanej ekipy z Bractwa 
św. Barbary.

Jak zaznacza ks. Paweł Hub-
czak, czuwają-
cy nad tym mo-
numentalnym 
przedsięwzię-
ciem, zaprosze-
nie do oddania 
Bożej Dziecinie 
pokłonu przez 
jak największą 
liczbę osób było od początku za-
mierzeniem wszystkich, którzy 
angażowali się w przygotowania. 
Dlatego zachęcały do tego ulotki 
i specjalne ekipy, które z zapro-
szeniami wędrowały do innych 
miast. W promocję włączały się 
media. 

 – Chcieliśmy uniknąć tych 
kolejek, które były rok temu, stąd 
wydłużony czas trwania szopki, 
ale i tak w niedziele gości było tylu, 
że czasem trzeba było poczekać – 
przyznaje ks. Paweł Hubczak.

Wśród kolędników nie brako-
wało w tym roku grup artystycz-

nych. W  niedzielę 23 stycznia 
o 12.00 kolędowanie Jezusowi po-
prowadzi zespół Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej „Strumień”, a w ostat-
nim dniu, 30 stycznia, o  18.00 
na uroczystym zakończeniu szopki 
zaśpiewa zespół „Pilsko”, a później 
– pokaz sztucznych ogni.  •
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Do odwiedzenia 
strumień-

skiego  
Betlejem 

zachęcają też 
żywe  

zwierzęta
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T u wiele cennych i cieka-
wych doświadczeń mają 
mieszkańcy Śląska Cie-
szyńskiego. Żyjący od kil-

kuset lat na jednej ziemi katolicy 
i ewangelicy zdążyli się przekonać 
o  bolesności podziałów, a  także 
o oczywistych pożytkach płyną-
cych ze wspólnego działania. Naj-
lepiej widać je w działalności cha-
rytatywnej. Dotykająca wielu ludzi 
ubiegłoroczna powódź dostarczyła 
niemało przykładów, kiedy przy 
współpracy katolickiej Caritas 
i  ewangelickiej Diakonii pomoc 
od  wiernych 
obu Kościołów 
docierała do po-
szkodowanych 
bez względu 
na wyznanie. 

Świętowa-
nie Bożego Na-
rodzenia sta- 
ło się impulsem 

Ekumenizm. 
Przywołane 
w encyklice 
Jana Pawła II 
„Ut unum sint” 
słowa Chrystusa: 
„Spraw Ojcze, aby 
wszyscy stanowili 
jedno…”, wracają 
zawsze podczas 
nabożeństw 
Tygodnia Modlitw 
o Jedność 
Chrześcijan. 
Wraca też 
wezwanie 
do dialogu. 

tekst i zdjęcia
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl

Z dr. Janem 
Olbrychtem 
z Cieszyna, posłem 
do Parlamentu 
Europejskiego, 
rozmawia Alina 
Świeży-Sobel

Alina Świeży-Sobel: Jako par-
lamentarzysta zajmuje się Pan 
głównie finansami europejski-
mi i jednocześnie znajduje czas 
na rozmowy o sprawach ducha...
Jan Olbrycht: – W  PE jako 
chrześcijańscy demokraci two-
rzymy wiele grup roboczych zaj-
mujących się różnymi tematami. 
Jestem przewodniczącym grupy, 
która zajmuje się wartościami. 
Organizowane są  spotkania 
z najwybitniejszymi specjalista-
mi: filozofami, etykami z całej 

Europy. Oceniając sy tuację, 
wskazujemy na  podstawową 
kwestię: wartości chrześcijań-
skie stanowią fundament euro-
pejskiej jedności. Przypominamy 
też, że wartości te nie pochodzą 
od  człowieka i  nie  podlegają 
ludzkim debatom. Potrzeba jed-
nak wielu rozmów nad sformu-
łowaniem konkretnych przepi-

sów, które na tym fundamencie 
są tworzone. 

Czego wymaga ten dialog?
– Musimy umieć określić, 

czego chcemy, aby respektowane 
były nasze prawa jako chrześci-
jan, ale  też trzeba powiedzieć, 
jak mamy się zachowywać wobec 
innych kultur i innych wyznań. 
Jedno ze spotkań naszej grupy ro-
boczej z przedstawicielami rządu 
francuskiego i włoskiego dotyczy-
ło sprawy obecności wyznawców 
islamu. Wypowiedzi ekspertów 
pokazały nam, że potrzeba sporej 
wiedzy, aby móc taki dialog podjąć. 

Duża konferencja i cykl spo-
tkań poprzedziły m.in. rezolucję 
PE, podjętą w związku z prześlado-
waniami chrześcijan. Zaproszeni 
do tej debaty biskupi iraccy poka-
zywali, jak złożona polityczna sy-
tuacja w ich kraju wpływa na życie 
chrześcijan. 

W  politycznym dialogu poja-
wia się często pojęcie kompro-
misu. Czy w dyskusji o sprawach 
wiary nie będzie ono szkodzić?

– Wiele razy wracałem do słów 
Jana Pawła II, który mówił, że na-
leży zmieniać rzeczy wistość 
na  lepszą i  robić tyle, ile  się da, 
by było lepiej. Niewątpliwie w do-
świadczeniu parlamentarzysty 
uczestniczącego w  tworzeniu 
rozwiązań prawnych pojawia się 
dylemat, czy osiągając niewielki 
postęp, należy zgadzać się na ten 
krok, choć całość ustaleń w danej 
dziedzinie nie jest zadowalająca. 

Wielokrotnie byłem świad-
kiem, gdy forsowanie słusznych 
rozwiązań bez podjęcia dialogu 
z  przeciwnikami kończyło  się 
przegraną. Wtedy zazwyczaj 
przyjmowane było stanowisko ne-
gatywne dla pierwotnego wniosku 
i zamiast osiągnięcia jakiejkolwiek 
poprawy, mieliśmy do czynienia 

Musimy ze sobą rozmawiać

Rozmawiajmy!

Ekumeniczne 
nabożeństwo 

w prezydenckiej 
kaplicy w Wiśle 

odbyło się 
także 

po katastrofie 
lotniczej pod 

Smoleńskiem
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TYLKO JEDNA TABLETKA DZIENNIE!
FEMIFLAVON to suplement diety zawierający kombinację naturalnych substancji i witamin zalecanych dla 
kobiet w średnim wieku w celu ogólnej poprawy stanu ich zdrowia. Preparat zawiera wyciąg z czerwonej 
koniczyny, który łagodzi nieprzyjemne objawy związane ze zmianami hormonalnymi, tj. uderzenia gorąca, 
pocenie nocne, zaburzenia snu oraz zmiany nastroju. Preparat Femiflavon nie zawiera soi, w związku 
z czym jest to doskonała alternatywa dla preparatów sojowych oraz hormonalnej terapii zastępczej.
Suplement diety dostępny w aptekach i sklepach zielarsko-medycznych.
 www.salusnatura.pl

■ R E K l A m A ■

Ekumenicznie z prezydentem
Ks. prał. Rudolf Wojnar, dziekan wiślański
– Modlitwa i spotkanie przedstawicieli różnych 
wyznań z udziałem Prezydenta RP odbywały się 
już kilkakrotnie, m.in. przed rokiem, przy okazji 
poświęcenia tabernakulum ofiarowanego przez 
Marię i lecha Kaczyńskich do kaplicy w rezydencji. 

noworoczna modlitwa ekumeniczna na Zadnim Groniu 
odbyła się pierwszy raz. Prezydent Komorowski cieszył 
się, że mógł właśnie tak spotkać się z reprezentantami 
mieszkańców. Mówił, że będzie częściej zaglądał do wisły. 
warto pamiętać, że co roku w prezydenckiej kaplicy 
odbywają się też miejskie ekumeniczne nabożeństwa 
w Święto niepodległości. 

O. Wiesław Wiśniewski, pasjonista z wisły-nowej osady
– ekumeniczne nabożeństwo z prezydentem 
Komorowskim na pewno przyniosło pozytywny 
oddźwięk wśród mieszkańców, którzy od lat uczestniczą 
w różnych ekumenicznych wydarzeniach. wiślanie 
wiedzą też, że warunkiem dobrego ekumenicznego 

dialogu jest głębokie poczucie przynależności do własnego 
Kościoła, świadomość wyznaniowej tożsamości. Dał temu wyraz 
także prezydent Komorowski, który wieczorem 1 stycznia był 
w parafialnym kościele w wiśle-nowej osadzie na Mszy św. 
Czuł się, jako katolik, zobowiązany w tym dniu do uczestnictwa 
w eucharystii.

z pogorszeniem sytuacji. Jestem 
zwolennikiem stopniowego, 
ale ciągłego poprawiania istnie-
jącej rzeczywistości. 

Czy to się udaje? W potocznej 
ocenie głos chrześcijan w PE wy-
daje się coraz słabszy...

– Tak nie jest. Są aktywne i gło-
śne medialnie środowiska anty-
chrześcijańskie. Tworzą lobby, któ-
re sprawia, że w PE przegrywamy 
głosowania, dotyczące zwłaszcza 
prawa w  sferze obyczajowości. 
Ale równolegle z negatywnymi 
zjawiskami są  też pozytywne. 
Jesteśmy świadkami jeszcze dość 
wolnej, ale narastającej mobilizacji 
środowisk chrześcijańskich. 

Na początku obecnej kadencji 
– po raz pierwszy w dziejach Par-
lamentu Europejskiego – w Bruk-
seli uczestniczyliśmy we Mszy św. 
za Europę, którą odprawiał Pry-
mas Belgii. W styczniu posłowie 

wezmą udział we Mszy św. za Eu-
ropę, odprawionej przez biskupa 
Strasburga. 

Jaki wpływ na uchwały PE mogą 
mieć dialogi z Kościołami?

– Na pewno znaczący. Podczas 
ubiegłorocznego seminarium 
o zmianach w języku, ułatwiają-
cych forsowanie antychrześcijań-
skich rozwiązań, pokazywaliśmy 
posłom, jak – zmieniając tylko 
terminologię – można zasadni-
czo zmienić podejście do tematu. 
Wystarczyło na przykład zamiast 
terminu „aborcja” wprowadzić 
określenie „zdrowie reproduk-
cyjne”. Jeżeli uznamy, że człowiek 
ma prawo do zdrowia, to już tylko 
krok do uznania prawa do aborcji. 

Dlatego tak ważny jest stały 
dialog polityków z  Kościołami 
i  ich  ekspertami, by skutecznie 
bronić się jeszcze na etapie two-
rzenia prawa. •

do ekumenicznych koncertów ko-
lęd oraz spotkań. Na cieszyńskiej 
ziemi styczeń to czas licznych eku-
menicznych uroczystości. W Wiśle, 
gdzie połowę mieszkańców stano-
wią ewangelicy, 30 proc. – katolicy, 
a 20 proc. – przedstawiciele innych 
wyznań, nabożeństwa ekumenicz-
ne odbywają się na przemian w ko-
ściele katolickim i ewangelickim. 
Tutaj codzienne życie mobilizuje 
do ekumenicznych rozmów. W ka-
plicy św. Jadwigi Śląskiej w prezy-
denckiej rezydencji 1 stycznia w 
ekumenicznej modlitwie o pokój 
uczestniczyli duchowni różnych 
wyznań oraz prezydent Bronisław 
Komorowski z małżonką Anną. 

– To spotkanie było dobrym 
świadectwem tego, że  w  Wiśle 
mimo różnic umiemy ze sobą roz-
mawiać – mówi ks.  prał. Rudolf 
Wojnar, dziekan wiślański. 

– Umiejętność życia wśród 
innych i z innymi nie jest łatwa, 
wymaga większej świadomości 

samego siebie: swojej wiary, syste-
mu wartości. Bogactwo kulturowe 
i religijne Śląska Cieszyńskiego do-
wodzi jednak, że to się przydaje – 
nie ma wątpliwości dr Jan Olbrycht 
z Cieszyna, poseł do Parlamentu 
Europejskiego i członek zarządu 
chrześcijańskich demokratów – 
Grupy Europejskiej Partii Ludo-
wej (EPL) w PE. Uczestniczy m.in. 
we  wspieraniu dialogu między-
wyznaniowego. Jest przekonany, 
że na jego rozwój wpływać może 
wiele czynników, także polityka. 

– Obecnie, po wejściu w życie 
traktatu lizbońskiego, pojawia się 
nowa szansa także na ożywienie 
dialogu ekumenicznego. Zaczyna 
bowiem obowiązywać mecha-
nizm, w którym przed podjęciem 
uchwał PE swoje stanowiska wo-
bec proponowanych przepisów 
będą zgłaszać również Kościoły. 
To pomoże politykom w podejmo-
waniu lepszych decyzji, a niejed-
nokrotnie będzie wymagało, by na 
przykład Kościoły chrześcijańskie 
uzgodniły swoje opinie, więc da 
też sposobność przedstawicielom 
Kościołów do debaty. To przed 
nami nowe zadanie, ale na pewno 
warto je podjąć – mówi europoseł. 
 •

Rozmawiajmy!
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Konkurs książkowy

Prawda o o. Pio
Rozstrzygnięty został kolejny 
konkurs z nagrodami. Tym ra-
zem są nimi egzemplarze książki 
wydawnictwa Edycja Świętego 
Pawła „Ojciec Pio – święty 
czy oszust?”.

D ziękujemy za  wszystkie 
odpowiedzi, jakie otrzy-

maliśmy na  pytanie o  znajdują-
ce się w naszej diecezji kościoły 
lub kaplice pod wezwaniem 
św. o. Pio. Chodziło o  kaplicę 
w Bielsku-Białej-Wapienicy. 

Nagrody otrzy-
mują: Barbara Sta-
nula z Rybarzowic, 
Marta Hajduga 
z  Bielska-Białej 
i Helena Głażew-
ska z  Ustronia. 
Gratulujemy! •

Sesje weekendowe 
organizowane 
przez księży 
jezuitów w Domu 
Rekolekcyjnym 
św. Józefa 
w Czechowicach- 
-Dziedzicach 
pomagają przenieść 
doświadczenie wiary 
do codziennego życia. 

P ierwszą tegoroczną sesję „Jak 
wzrastać w  trudnościach?” 

poprowadzi od 4 do 6 lutego o. Ka-
zimierz Trojan SJ, rekolekcjonista, 
kierownik duchowy, wykładowca 
psychologii w WSFP „Ignatianum’’ 
w Krakowie. Podczas kolejnych kon-
ferencji będzie mówić m.in. o tym, 
jak w twórczy sposób przeżywać 
sytuacje konfliktowe, jak oceniać 
decyzje własnego sumienia zgodnie 
z ignacjańską koncepcją człowieka, 
a także wyjaśni rolę tzw. nieuporząd-
kowanych przywiązań dla podejmo-
wanych przez każdego decyzji.

Podczas kolejnych weekendo-
wych sesji można będzie wraz z pro-
wadzącymi – psychoterapeutami, 
teologami – szukać m.in. odpowie-
dzi na pytania: kryzys i samotność 
– klęska czy szansa?, jak radzić sobie 
z trudnościami w wierze, dlaczego 
nie realizujemy własnych pragnień? 

Zaproszeni prelegenci będą też 
radzić, jak pokochać samego siebie 

i niechciane uczucia, opowiedzą 
o sztuce walki duchowej i pokażą, 
jaka relacja łączy Bożą Opatrzność 
i ludzkie lęki.

Sesje weekendowe rozpoczy-
nają się zawsze w piątek o 16.30, 
a kończą w niedzielę o 12.00. Zgło-
szenia i więcej informacji: www.
czechowice.deon.pl. 

 tm

Salezjańskie jasełka
Oświęcim. Ostatnie już  w tym 
roku misterium Narodzenia Pana 
na salezjańskiej scenie w nowym 
kościele parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych odbędzie się w niedzie-
lę 23 stycznia o 16.00. Scenariusz 
– oparty na  „Betlejem polskim” 
Lucjana Rydla z tekstami salezja-
nina ks. Stanisława Domino – uzu-
pełniła i wzbogaciła piosenkami 
reżyser Jolanta Zapała. W składzie 
liczącej 80 osób grupy wykonaw-
ców są dzieci, młodzież i dorośli 
z Oświęcimia i jego okolic. Zreali-
zowaną przez Andrzeja Wanata 
relację z premierowego przedsta-
wienia można obejrzeć na  stro-
nie: www.itvg.pl. Organizatorzy 
salezjańskich jasełek zapraszają 
do wspólnego spędzenia niedziel-
nego popołudnia całe rodziny. Nie 
zabraknie też dobrej kawy, ciasta 
i jasełkowych pamiątek. 

Kolędowanie 
u o. Tomaszka
Łękawica.  W  kościele św. 
Michała Archanioła w niedzielę 
23 stycznia o 16.00 rozpocznie się 
„Kolędowanie ze  sługą Bożym  
o. Michałem Tomaszkiem”. Moż-
na będzie także obejrzeć wystawę 
fotograficzną poświęconą jego oso-
bie. – Wraz z parafią zapraszamy 
wszystkich do wspólnego śpiewu 
kolęd i wspomnienia męczennika 
z Łękawicy. Chcemy w ten sposób 
rozpocząć cykl imprez, jakie w cią-
gu całego roku będziemy organi-
zować w związku z przypadającą 
w sierpniu 20. rocznicą męczeń-
skiej śmierci o. Tomaszka – mówi 
Jadwiga Klimonda ze stowarzysze-
nia Dzieci Serc, któremu patronuje 
o. Michał Tomaszek. •

Ignacjańska szkoła sumienia

Pomysł na weekend

Zajęcia odbywają się w stuletnim gmachu otoczonym 
malowniczym parkiem
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Jasełka nawiązują 
do najlepszych tradycji 
salezjańskiego wychowania 
przez teatr

Ks. kan. Józef Ślusarczyk nie żyje

Odszedł do Pana
Był emerytowanym pro-
boszczem parafii NMP 
Nieustającej Pomocy 
w Międzybrodziu Ży- 
wieckim. Zmarł w Kra- 
kowie-Swoszowicach 
w  wieku 70 lat i  w  47. 
roku kapłaństwa.

K siądz kanonik Józef Ślusar-
czyk urodził  się w  1940  r. 

w Nowej Wsi, święcenia kapłań-
skie otrzymał w 1964 r. Duszpa-
sterzował w  Zawoi, Żywcu, An-
drychowie, Skawinie, Chełmku, 
Strumianej i Zawadzie.

W Międzybrodziu Żywieckim 
był proboszczem w latach 1988–
2007. W tym czasie troszczył się 
o rozwój duchowy parafian, cie-
szył się, że  chętnie przystępują 
do Komunii św., włączają w dzia-

łalność oazy dla mło-
dzieży oraz w formację 
proponowaną rodzinom 
przez wspólnotę Domo-
wego Kościoła. Nie zapo-
minał też o świątyni pa-
rafialnej, w której m.in. 
przeprowadzona zosta-
ła renowacja wnętrza, 

powstały witraże, poświęcone 
zostały nowe dzwony. Wraz z pa-
rafianami zbudował też grotę MB 
z Lourdes.

Przedstawiciele międzybrodz-
kiej wspólnoty parafialnej wzięli 
udział w  ostatnim pożegnaniu 
śp. ks. kan. Ślusarczyka i Mszy 
św. pogrzebowej odprawionej  
7 stycznia w kościele parafialnym 
pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Zawadzie koło Myślenic.

mb
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Zostanie na płytach

Bielskie kolędowanie

C hórem ATH dyryguje Jan 
Borowski, a  BChK – Be-
ata Borowska. Prywatnie 

są małżeństwem. – Ale to, że nie-
mal równocześnie powstawały 
obie płyty, nie ma z tym żadnego 
związku – zastrzegają. – W obu 
przypadkach decyzje podejmowali 
przede wszystkim chórzyści.

 – Dla młodego chóru ATH 
to było pierwsze nagranie płyto-
we, więc oczywiście bardzo zna-
czące. Wspólnie zadecydowaliśmy, 
aby na taki rzeczywiście dobry 
początek wybrać kolędy. Dzięki 
ogromnej życzliwości ks. kan. Jana 

Gustyna nagrywaliśmy w kościele 
św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, 
a  w  realizacji wsparła 
nas uczelnia z rektorem 
prof. Ryszardem Barci-
kiem na czele – mówi Jan 
Borowski. Chórzyści mają 
w swoim repretuarze róż-
norodny repertuar. Na płytę 
wybrali 19 najpiękniejszych 
polskich kolęd, dbając o wier-
ne tradycji wykonanie. Spodo-
bało się ono także publiczności, 
podczas promocyjnego koncertu 
wypełniającej do ostatniego miej-
sca salę koncertową bielskiej szkoły 
muzycznej (więcej o chórze: www.
chor.ath.bielsko.pl).

Z kolei pięknym koncertem 
kolęd i pieśni maryjnych w biel-
skim kościele św. Andrzeja Bo-
boli chórzyści BChK promowali 
swoją płytę „Magnificat”. – 
Wybraliśmy na nią tę cząstkę 
bogatego repertuaru kompo-
zycji maryjnych. W czasie 
jednej z prób wspólnie do-
szliśmy do wniosku, że dla 
naszej radości z Bożego Narodze-
nia ogromne znaczenie ma wła-
śnie wypowiedziane przez Maryję 
w Nazarecie: „Magnificat, anima 
mea Dominum…”. Maryja stała się 
dla nas takim przewodnikiem: 
od spokojnej i łagodnej kontem-
placji po radosne, świąteczne unie-
sienie – tłumaczy Beata Borowska. 

Na płycie znalazły się kompo-
zycje z różnych epok, ale wszyst-

kie zalicza-
ne są do najbardziej 
ambitnych i głębokich. Utwory 
maryjne BChK nagrywał w sank-
tuarium NMP Królowej Polski 
w Szczyrku, w kościele w Rudzi-
cy oraz w  sali koncertowej AM 
w  Katowicach, a  wykonuje je   
m.in. z Markiem Toporowskim, 
znakomitym interpretatorem 

muzyki dawnej, a  także solista-
mi: Dagmarą Świtacz – sopran, 
Grzegorzem Wollmannem – tenor, 
Katarzyną Haras – mezzosopran, 
Pawłem Konikiem – bas. Małgo-
rzata Kozińska i Klaudia Matlak 
grały na barokowych skrzypcach, 

a Krzysztof – na violi da gambie. 
 – Cieszymy się, że publicz-

ność aktywnie włączyła  się 
w  nasz koncert i  mamy na-

dzieję, że sięgnie też po pły-
tę. Zapraszamy także na spo-

tkania chóru wszystkich, którzy 
lubią śpiewać. Nie  wymagamy 

wykształcenia muzycz-
nego, jak sądzą niektórzy. 

Szczegółowo na temat chó-
ru informujemy w zakładce: 

zespoły na stronie Bielskiego 
Centrum Kultury (www.bck.

bielsko.pl), pod patronatem 
którego działamy – mówi Be-

ata Borowska.  
 mb

Zbiory nagrań 
muzyki sakralnej 
warto poszerzyć  
o wydane w tym 
roku dwie nowe 
płyty, które powstały 
przy udziale dwóch 
chórów z Bielska-
-Białej. Jedną 
nagrał Bielski Chór 
Kameralny  
z Bielskiego Centrum 
Kultury. Druga – to 
kolędy śpiewających 
studentów ATH. 

Płyty  
dla czytelników
wśród czytelników Gn, 
którzy do 31 stycznia nadeślą 
pod adresem redakcji  
(43-300 bielsko-biała,  
ul. żeromskiego 5-7) tytuły 
trzech swoich ulubionych 
kolęd, rozlosujemy 
egzemplarze płyt bielskich 
chórzystów. 

Bielski Chór Kameralny śpiewa pod dyrekcją Beaty Borowskiej Chórzyści ATH pod dyrekcją Jana Borowskiego nagrali pierwszą 
płytę
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Panorama Parafii – Świadkowie Chrystusa 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” – Parafia Trójcy 

Przenajświętszej w Bielsku-Białej

Koniec! Wpadłeś w „Serce”!
– Przyjdziesz do nas 
pierwszy raz i... 
jesteś nasz! – mówią 
wolontariusze 
ze stowarzyszenia.

C zeska polka! Dobieramy  się 
w pary! Michał, Marysia, po-

móżcie! – reżyser Aleksandra Jaśla-
nek zdecydowanym głosem panuje 
nad aktorami.

W salce bielskiej parafii Trój-
cy Przenajświętszej trwa próba 
przed integracyjnymi jasełkami, 
które odbędą się 26 stycznia o 11.00 
w Teatrze Polskim w Bielsku-Bia-
łej. Część aktorów właśnie ledwo 
odsapnęła po  zajęciach gimna-
stycznych i ochoczo ustawiła się 
na  zaimprowizowanej scenie. 
Razem z  niepełnosprawnymi, 
ich rodzicami i wolontariuszami 
ze stowarzyszenia „Serce dla Serca” 
w jasełkach wystąpią przedszkola-
ki z Bystrej, uczniowie bielskiej SP 
36, młodzi z domu kultury w Hałc-
nowie, z zespołu Grojcowianie oraz 
ks. prałat Józef Oleszko, poseł Jacek 
Falfus i inni przyjaciele niepełno-
sprawnych. A na widowni zasiądą 
m.in. seniorzy z ośrodków pomocy 
społecznej i domów nauczyciela.

Prezenty
– Nasza młodzież uwielbia 

prezentować się na scenie. Z kolei 
na ich występ z niecierpliwością 
czekają seniorzy – opowiada Ewa 
Biłek-Regnowska, wolontariuszka. 
– Już od wielu tygodni odbieram 
od nich telefony, czy w tym roku 
też będą jasełka. Bardzo wzrusze-
ni mówią, że  to  spotkanie i  nie-
spodzianki, jakie czekają na nich 
w teatrze, to często jedyne prezen-
ty, jakie otrzymują w ciągu całego 
roku.

Jasełka jednoczą członków 
stowarzyszenia. Ale  wspólnota 
to także rezultat ich zajęć w cią-
gu całego roku. Co wtorek o 17.00 
spotykają się całą grupą. Godzinę 
wcześniej część z nich uczestniczy 
w gimnastyce prowadzonej przez 
Iwonę Słobosz i Ewę Skoczylas oraz 

rehabilitantkę Marię Nikiel. Co so-
botę pod wodzą Michała Cieślaw-
skiego przez 8 km ćwiczą nordic 
walking. Michał także czuwa nad 
nimi na basenie. Nazajutrz po wy-
stępie w teatrze ruszają na zimową 
spartakiadę do Ślemienia, w marcu 
spotykają się na zimowym obozie 
rehabilitacyjnym w Lalikach, latem 
– pojadą do Niechorza. Pieniądze na 
wyjazdy, zajęcia sportowe, obozy 
letnie i zimowe już od 3 lat zdoby-
wają w ramach konkursów „Sport 
dla wszystkich” z Ministerstwa 
Sportu.

– Dzięki takim wyjazdom 
lepiej poznajemy potrzeby pod-
opiecznych. Konkursy wiedzy, 
plastyczne, fotograficzne, w któ-
rych bardzo chętnie uczestniczą, 
to właśnie ich efekty – podkreśla 
Ewa Biłek-Regnowska. – Nordic 
walking to też pomysł, który zro-
dził się po Niechorzu. Zauważy-
liśmy, że nasza młodzież lubi się 
ruszać, lubi zajęcia sportowe. Ma-
szerowanie z kijkami to był strzał 
w dziesiątkę.

Wdzięczność „Serc”
Stowarzyszenie nie prowadzi 

żadnej działalności gospodarczej. 
Pieniądze na działalność pozyskuje 
m.in. dzięki dobroczyńcom. – Wie-
lu z nich chce pozostać anonimo-
wych. Podsuwają nam pomysły 

grantów, pomagają wnioskować 
o pieniądze. Są sponsorzy, którzy 
wspomagają nas rzeczowo – mówi 
Iwona Słobosz. 

„Serca” potrafią się odwdzię-
czyć. Z  okazji Dnia Dziecka or-
ganizują galę rozdania Orderów 
„Serce dla Serca” – na wzór Orderu 
Uśmiechu. Kandydatów typują pod-
opieczni stowarzyszenia.

Sami nagrodzeni wielokrot-
nie potwierdzali, że  to  dla nich 
znaczące wyróżnienie. Wolonta-
riusze wspominają podziękowanie 
śp. prezydentowej Marii Kaczyń-
skiej czy śp. Mariusza Handzlika, 
podsekretarza stanu w kancelarii 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który także zginął pod Smoleń-
skiem. Jak stwierdził, dla niego ten 

order miał większe znaczenie niż 
medal przyznany przez sekretarza 
obrony USA.

możesz się przydać
– Spotkania z  naszymi nie-

pełnosprawnymi uczą pokory 
– potwierdzają za Iwoną Słobosz 
i  Aleksandrą Jaślanek wszyscy 
wolontariusze. – Większość z nas 
trafiła tu na zasadzie poczty panto-
flowej: przyjdź, zobacz, możesz się 
przydać. Przyszli jeden raz i... 
zostali.

– Szkoda życia, żeby je prze-
spać – podkreślają Ewa i Andrzej 
Regnowscy. To od nich, a właściwie 
od brata Ewy – Mirka i  jej  syna 
Adriana wszystko  się zaczęło. 
Jako oazowicze włączyli się także 
do wspólnoty Wiara i Światło.

– Po raz pierwszy w naszym 
domu mieliśmy kontakt z osobami 
niepełnosprawnymi. Nie wiedzie-
liśmy, jak się zachować! Z czasem 
wszystko stawało się oczywiste. 
Pomysł stowarzyszenia, grono 
przyjaciół, koncert charytatyw-
ny, żeby kupić aparat do  dializ 
otrzewnowych dla 5-letniego 
Michałka, praca dla trzydziestki 
niepełnosprawnych w „Ustronian-
ce” (dzięki której mają teraz ZUS-
owskie renty) – do dziś pomysłów 
nam nie brakuje. Od 12 lat buduje 
nas otwartość i  zaangażowanie 
ks. Oleszki, polityków – zwłaszcza 
posła Jacka Falfusa – samorządow-
ców. A wtorek bez wyjścia na spo-
tkanie jest nie do pomyślenia!

Urszula Rogólska

Moim zdaniem
Ks. prałat Józef Oleszko, proboszcz parafii Trójcy 
Przenajświętszej
– Stowarzyszenie jest społecznością o wymiarze 
ponadparafialnym, szansą dla mieszkających 
w naszej parafii osób dotkniętych cierpieniem 
i niepełnosprawnością; szansą na znalezienie 

wsparcia i obecności innych, podobnie doświadczających 
cierpienia. Spotkania z niepełnosprawnymi dają nam naukę 
życia, budowania więzi, radości z tego, co jest dla nas oczywiste 
i czego nie doceniamy. Podziwiam troskę rodziców dorosłych osób 
niepełnosprawnych. Parafia i stowarzyszenie chcą przy nich być, 
chcą ich wspierać.

Gromada aktorów ze stowarzyszenia uwielbia występy na scenie. 
Na zdjęciu: próba przed integracyjnymi jasełkami

U
RS

ZU
lA

 R
o

G
ó

lS
KA


