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K iedyÊ na Âlàsku Cieszyƒ-
skim us∏ysza∏am: „My, ka-

tolicy, ewangelicy, ekumeni-
zmem ˝yjemy od tak dawna,
˝e wtedy nikt z nas nie zna∏
jeszcze tego s∏owa”. Wspólnie
pracujà, Êwi´tujà, pomagajà
sobie na co dzieƒ. Bo kiedy na-
prawd´ kochamy drugiego
i widzimy w nim Chrystusa,
wszystkie ró˝nice przestajà
byç istotne... Po 10 latach od
wizyty Papie˝a w Skoczowie,
w tym tak˝e serdecznego spo-
tkania w koÊciele ewangelic-
kim, warto sobie przypomnieç,
˝e „Chrystus jest jedynym fun-
damentem KoÊcio∏a”. ■
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Któ˝ odwa˝y∏by si´ pomyÊleç, ˝e nasza
beskidzka ziemia stanie si´ w dniu 22

maja 1995 roku katedrà Êwi´tego Piotra –
pisa∏ biskup Tadeusz Rakoczy w liÊcie pa-
sterskim rozpoczynajàcym przygotowania
do jubileuszu 10-lecia papieskiej piel-
grzymki do naszej diecezji. 
Ten jubileusz o˝ywia z jednej strony
wspomnienia niezwyk∏ych wzruszeƒ
zwiàzanych z obecnoÊcià Ojca Âwi´tego,
a z drugiej przypomina o aktualnoÊci wy-
powiedzianych wówczas s∏ów Papie˝a
o trwajàcej próbie polskich sumieƒ i o po-
trzebie obrony praw sumienia, równie˝
w ˝yciu publicznym. Do s∏ów papieskiego
nauczania b´dziemy w najbli˝szych mie-

siàcach wspólnie wra-
caç, przypominaç je
i rozwa˝aç. 

■

KATEDRA ÂW. PIOTRA W BESKIDACH
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I Papie˝ b∏ogos∏awi

pielgrzymów
na Kaplicówce

ZA TYDZIE¡

■ O tym, jak zwyk∏e ODRUCHY SERCA

MIESZKA¡CÓW OÂWI¢CIMIA ratowa∏y
˝ycie wi´êniów obozu Auschwitz

■ W cyklu „PANORAMA PARAFII” –
Rycerka Górna 

■ O RADOSNYM KOL¢DOWANIU we wspól-
nocie Êw. Antoniego w Kalnej. 

Przeciw z∏emu prawu

Podpisz protest 
W niedziel´ 9 stycznia, z inicjatywy
Akcji Katolickiej, w parafiach naszej
diecezji rozpocz´to zbieranie
podpisów pod protestem wobec
planowanego uchwalenia ustaw
O Êwiadomym rodzicielstwie
i O rejestrowanych zwiàzkach
partnerskich.

WczeÊniej stanowisko AK
w tej sprawie otrzymali ju˝ par-
lamentarzyÊci naszego okr´gu,
Marsza∏kowie Sejmu i Senatu
oraz Prezydent RP. 

Ustawy te m.in. pozbawiajà
dzieci pocz´te prawnej ochrony
˝ycia, zezwalajà na przerwanie
cià˝y u osoby nieletniej bez wie-
dzy rodziców, na bezp∏atny do-
st´p do Êrodków antykoncepcyj-
nych, przymusowà edukacj´ sek-
sualnà od pierwszej klasy szko∏y
podstawowej, a tak˝e legalizujà
zwiàzki homoseksualne. „Zbie-
ranie podpisów b´dziemy w naj-
bli˝szych tygodniach kontynu-
owaç. Chcemy uÊwiadomiç po-
s∏om, jakie jest stanowisko kato-
lików w Polsce na ten temat,
a tak˝e dotrzeç do spo∏eczeƒ-

stwa z informacjà o zagro˝eniu
dla ˝ycia” – mówi prezes DIAK
Andrzej Kamiƒski. 

Z inicjatywy Akcji powsta∏a
m.in. prezentowana ju˝ w wielu
koÊcio∏ach wystawa poÊwi´cona
obronie ˝ycia, a rok temu wiele
osób podj´∏o Krucjat´ Ró˝aƒco-
wà w tej intencji. 

AÂS

Mo˝esz – pomó˝

Otwórz
serce dla Azji 
Niech spotkanie z mi∏oÊcià No-

wonarodzonego Chrystusa
jeszcze bardziej otworzy nas na
potrzeby bliênich. Wszystkich lu-
dzi dobrej woli, zw∏aszcza ducho-
wieƒstwo, rodziny zakonne
i wiernych, prosz´ o modlitw´
w intencji poszkodowanych i lu-
dzi niosàcych im pomoc – to frag-
ment apelu o pomoc dla ofiar ka-
taklizmu w krajach Azji Po∏udnio-
wo-Wschodniej, z jakim wystàpi∏
biskup Tadeusz Rakoczy. 

Odpowiedzià na apel by∏y tak-
˝e ofiary z∏o˝one do puszek
przed koÊcio∏ami w niedziel´
9 stycznia. Zostanà one przekaza-
ne poszkodowanym za poÊrednic-
twem Caritas i pozwolà na konty-
nuacj´ dzie∏a mi∏osierdzia.

Wierni w Dankowicach sk∏adali
swe podpisy 9 stycznia,

zaraz po Mszy Êwi´tej
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NA KONTO: 
Caritas Diecezji Bielsko-˚ywieckiej
Bank BPH PBK S. A. O/Bielsko-Bia∏a
32 1060 0076 0000 3200 0006 8902

■
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BIELSKO-BIA¸A. W grudniu za-
koƒczy∏a si´ odbudowa kamienicy
na bielskiej Starówce, która zawa-
li∏a si´ niemal dok∏adnie szeÊç lat
temu. Zabytkowa kamieniczka od-
zyska∏a dawny kszta∏t i blask. Przy
okazji odrestaurowano elewacje
sàsiednich budynków i odtworzo-

no podcienia znajdujàce si´ nie-
gdyÊ po tej stronie rynku. To do-
piero poczàtek – prace na zanie-
dbanym bielskim rynku, finanso-
wane ze Êrodków miasta i dotacji
Unii Europejskiej, majà byç konty-
nuowane w tym roku. To miejsce
ma si´ staç wizytówkà miasta.

PORÑBKA. Po raz drugi para-
fianie z Poràbki przygotowali
imponujàce przedstawienie ja-
se∏kowe, prezentowane w miej-
scowym Domu Kultury. W tym
roku nosi ono tytu∏ „Czy pójdà
przywitaç Boga, czyli o zmaga-
niu dobra ze z∏em”. Scenariusz
przygotowa∏, podobnie jak
przed rokiem, ks. wikary Pa-
we∏ Hubczak, który zajà∏ si´

tak˝e wyre˝yserowaniem tego
spektaklu. „Na scenie wyst´puje
ponad 50 osób. Wiele dalszych
zaanga˝owanych by∏o w przygo-
towania lub wspomaga widowi-
sko zza kurtyn” – mówi ks. 
Pawe∏. 

Premiera jase∏ek odby∏a si´
w sobot´, 8 stycznia. Kolejne
prezentacje widowiska zaplano-
wano na 16, 23 i 30 stycznia.

Jase∏ka o zmaganiach

„Anio∏” kol´dowy

Starówka wypi´knieje

PO RAZ PIERWSZY W DIECE-
ZJI. 2 stycznia do Bielska-Bia∏ej,
na pierwsze diecezjalne spotka-
nie op∏atkowe przyjecha∏o blisko
80 nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Êw. (Êwieckich m´˝czyzn
wyznaczonych przez biskupa do
rozdawania Komunii Êw. i zano-
szenia jej chorym). Szafarze po-

s∏ugujà w diecezji od dziewi´ciu
lat. W poprzednich latach szafa-
rze uczestniczyli w ogólnopol-
skim op∏atku na Jasnej Górze, or-
ganizowanym przez biskupa Ste-
fana Cichego – przewodniczàcego
Komisji do spraw Kultu Bo˝ego
i Dyscypliny Sakramentów Konfe-
rencji Episkopatu Polski.

„Beskidzka kol´da” w galerii ROK
PRZEDSMAK „˚YWIECKICH
GODÓW” „Te zdj´cia to jedynie
próba dokumentowania tego, co
dzieje si´ w czasie Êwiàt i karnawa-
∏u na ˚ywiecczyênie. Jednak, aby
przekonaç si´ o fenomenie tych
zwyczajów, trzeba tam byç” – mówi
Aleksander Dyl, bielski fotografik
i operator filmowy, który od 20 lat
dokumentuje na zdj´ciach i taÊmie
filmowej wszystkie wydarzenia ko-
lejnych edycji „˚ywieckich Godów”
– beskidzkiego przeglàdu zespo∏ów
kol´dniczych i obrz´dowych. Do
koƒca stycznia w Galerii Sztuki Re-
gionalnego OÊrodka Kultury w Biel-
sku-Bia∏ej czynna jest wystawa jego
fotografii, zatytu∏owana „Beskidzka
kol´da”. Na wystawie zaprezento-
wano fotografie wykonane g∏ównie
w czasie ostatnich siedmiu lat, choç
nie brakuje tam tak˝e zdj´ç star-
szych. Podczas wernisa˝u, jego

uczestnicy mieli mo˝liwoÊç zakosz-
towaç tego, co dzieje si´ w trakcie
„Godów” – galeri´ odwiedzi∏a ha∏a-
Êliwa grupa „Szlachciców” z Milów-
ki pod wodzà Andrzeja Maciejow-
skiego.

KOMOROWICE. Âwiàteczno-
-noworocznà wizyt´ w Beskidz-
kim Radiu Katolickim „Anio∏ Be-
skidów” z∏o˝y∏ biskup Tadeusz
Rakoczy. W koÊciele pw. Êw. Ja-
na Chrzciciela w Bielsku-Bia∏ej
Ksiàdz Biskup odprawi∏ Msz´
Êw., transmitowanà przez
„Anio∏a Beskidów” i przekaza∏
noworoczne ˝yczenia wszyst-
kim, do których dociera sygna∏

rozg∏oÊni. Szczególnie ciep∏e
s∏owa skierowa∏ do chorych
i cierpiàcych, dla których fale
eteru stanowià jedynà mo˝li-
woÊç udzia∏u we Mszy Êw. Po
Eucharystii Ksiàdz Biskup spo-
tka∏ si´ z osobami pracujàcymi
w rozg∏oÊni. W ich gronie znaj-
duje si´ 5 osób Êwieckich
i 4 ksi´˝y oraz 18 wolontariuszy
(10 osób Êwieckich i 8 ksi´˝y).
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Ks. kan. Tadeusz Nowok i biskup Tadeusz Rakoczy podczas kol´dowego spotkania w rozg∏oÊni
„Anio∏a Beskidów”

Op∏atek nadzwyczajnych szafarzy

Odnowione kamienice bielskiej Starówki
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Aleksander Dyl od dwudziestu lat
fotografuje Êwiàteczne zwyczaje na
˚ywiecczyênie

ALEKSANDROWICE. Akcja Ka-
tolicka zaprasza na comiesi´czne
spotkania w ramach „ustawicznej
formacji chrzeÊcijanina”, które b´-
dà odbywa∏y si´ w kaplicy domu ka-
techetycznego w parafii Êw. Maksy-
miliana Kolbe w Bielsku-Bia∏ej Alek-

sandrowiczach. Pierwszy wyk∏ad
odb´dzie si´ 27 stycznia br. o go-
dzinie 18.45 – ks. prof. Tadeusz Bo-
rutka b´dzie mówi∏ na temat: „Kry-
zys duchowy wspó∏czesnego Êwia-
ta, wezwanie do indywidualnego
i zespo∏owego apostolstwa”.

Formacja chrzeÊcijanina
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Przed ˝yciowymi wyborami

Rekolekcje dla
maturzystów
Tradycyjnie ju˝, w czasie ferii zi-
mowych, na terenie diecezji biel-
sko-˝ywieckiej oraz archidiecezji
krakowskiej i katowickiej organi-
zowane b´dà rekolekcje dla matu-
rzystów i absolwentów szkó∏ za-
wodowych. 

W województwie Êlàskim ferie
b´dà trwa∏y od 17 do 30 stycznia,
a w Ma∏opolsce od 31 stycznia do
13 lutego br. Oto miejsca i terminy
rekolekcji: 

Rekolekcje organizowane przez
diecezj´ bielsko-˝ywieckà: 

� Pogórze k. Skoczowa i Bystra
Krakowska (Dom Rekolekcyjny „Na-
zaret”) 17–19 stycznia oraz 31
stycznia – 2 lutego br. 

� dla dziewczàt: Ha∏cnów – 17–19
stycznia i OÊwi´cim – 31 stycznia
–2 lutego – (domy rekolekcyjne
sióstr serafitek). 

Zg∏oszenia na rekolekcje w wy-
mienionych miejscach przyjmuje
wydzia∏ katechetyczny kurii diece-
zjalnej – tel. (0 33) 81 90 607. 

� Górki Wielkie (Dom Rekolekcyjny
Franciszkanów) – 24–28 stycznia.
Zg∏oszenia u sióstr el˝bietanek
z Cieszyna – tel. 033/852 09 69. 

Rekolekcje organizowane przez
archidiecezj´ katowickà: 

� dla dziewczàt: Brenna – 17–20
stycznia i 24–27 stycznia oraz Pa-
newniki – 21–24 stycznia i 25–28
stycznia. 

Zg∏oszenia przyjmuje wydzia∏
duszpasterski w Katowicach – tel.
(0 32) 251 05 61. 

Rekolekcje organizowane przez
archidiecezj´ krakowskà: 
� dla ch∏opców: Kraków (semina-
rium duchowne) – 2–5 lutego. 
� dla dziewczàt: Kalwaria Zebrzy-
dowska i ró˝ne zgromadzenia za-
konne (szarytki, sercanki i prezent-
ki) – 2–5 lutego. 

Zg∏oszenia pod numerem tel.
(012) 429 41 72. IM

Tydzieƒ modlitw o jednoÊç chrzeÊcijan

Jedynie Chrystus
Rozmowa z ks. prof. dr. hab.
Józefem Budniakiem,
diecezjalnym referentem do spraw
ekumenizmu

ALINA ÂWIE˚Y-SOBEL: Ju˝ za dwa dni
pod has∏em: „Chrystus jedynym
fundamentem KoÊcio∏a” (1 Kor
3,1–23) rozpocznie si´ kolejny Ty-
dzieƒ Powszechnej Modlitw o Jed-
noÊç ChrzeÊcijan... 

KS. PROF. JÓZEF BUDNIAK: – Tego-
roczne has∏o opracowane zosta∏o
przez grup´ roboczà chrzeÊcijan ze
S∏owacji, z∏o˝onà z przedstawicieli
katolików, protestantów i prawo-
s∏awnych. B´dzie ono rozwa˝ane od
18 do 25 stycznia. S∏owa Êw. Paw∏a
przypominajà nam, ˝e przynale˝y-
my do Chrystusa. Ta ÊwiadomoÊç
pomaga chrzeÊcijanom przezwyci´-
˝aç podzia∏y. Osiem dni modlitwy
jest te˝ zaproszeniem ró˝nych Ko-
Êcio∏ów do wspólnej refleksji
i wspólnego wzrastania w jednoÊci. 

Czy przygotowanie ekumenicz-
nych nabo˝eƒstw mo˝e byç przy-
k∏adem wspó∏dzia∏ania? 

– Z pewnoÊcià. Po raz siódmy
w historii polskiego ekumenizmu
opublikowana jest wspólna broszu-
ra na tydzieƒ modlitw, a przygoto-

wane teksty z Nowego Testamentu
oraz Psalmy pochodzà z ekume-
nicznego przek∏adu zaakceptowa-
nego przez 11 polskich KoÊcio∏ów. 

Zwyczajem przyj´tym w Polsce
na nabo˝eƒstwach ekumenicznych
jest wymiana kaznodziei i zaprasza-
nie do g∏oszenia S∏owa Bo˝ego du-
chownego z innego KoÊcio∏a ni˝
ten, który jest organizatorem nabo-
˝eƒstwa. 

Czy tak b´dzie równie˝ na terenie
naszej diecezji? 

– W prawie ka˝dej parafii na
Âlàsku Cieszyƒskim, gdzie ˝yjà
obok siebie wspólnoty katolickie
i ewangelickie, mamy ju˝ do czy-
nienia z takà praktykà nie tylko
w czasie tygodnia modlitw, ale
równie˝ podczas nabo˝eƒstw
ekumenicznych, organizowanych

przy ró˝nych okazjach w ciàgu ca-
∏ego roku. 

Czy poza parafialnymi odb´dà si´
równie˝ nabo˝eƒstwa o szerszym
wymiarze? 

– Taki charakter ma centralne
nabo˝eƒstwo diecezjalne. Zgodnie
z tradycjà, odbywa si´ ono w Biel-
sku-Bia∏ej, na przemian w katedrze
Êw. Miko∏aja i ewangelickim koÊcie-
le Zbawiciela, z udzia∏em pasterzy
obu diecezji: biskupa Tadeusza Ra-
koczego i biskupa Paw∏a Anweilera,
którzy te˝ na zmian´ wyg∏aszajà
S∏owo Bo˝e. W tym roku nabo˝eƒ-
stwo to odb´dzie si´ w ewangelic-
kim koÊciele Zbawiciela przy placu
ks. M. Lutra w poniedzia∏ek 24
stycznia o godz. 18.00, a kaznodzie-
jà b´dzie biskup Tadeusz Rakoczy. 

Program nabo˝eƒstw organizo-
wanych pod patronatem Âlàskiego
Oddzia∏u Polskiej Rady Ekumenicz-
nej obejmuje te˝ 22 stycznia
o 17.00 modlitw´ w kaplicy KoÊcio-
∏a Polskokatolickiego w Bielsku-Bia-
∏ej przy ul. Krasiƒskiego 16, a 25
stycznia o godz. 18.00 w koÊciele
pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezu-
sa w Czeskim Cieszynie odb´dzie
si´ nabo˝eƒstwo zamykajàce tego-
roczny tydzieƒ. 

Serdecznie zapraszam do
udzia∏u w tych i wszystkich innych
ekumenicznych modlitwach. ■

Wubieg∏à niedziel´ w wielu
parafiach przeprowadzono

zbiórk´ pieni´dzy, które za po-
Êrednictwem Caritas trafià do po-
szkodowanych trz´sieniem ziemi
i tsunami w Azji Po∏udniowo-
-Wschodniej. 

Tak˝e Polski Czerwony Krzy˝, na
apel Mi´dzynarodowego Czerwone-
go Krzy˝a oraz Czerwonego Pó∏ksi´-
˝yca, zwraca si´ z proÊbà o pomoc
potrzebujàcym w dotkni´tym kata-
strofà rejonie Êwiata. 

Zebrane fundusze b´dà prze-
znaczone na zakup: Êrodków me-
dycznych, artyku∏ów sanitarnych

i Êrodków dezynfekujàcych, sprz´tu
do gotowania, zbiorników na wo-
d´, koców, namiotów, odzie˝y oraz
pomoc finansowà na odbudow´ do-
mów. 

Wp∏aty pieni´˝ne mo˝na kiero-
waç na konto: 

79 1160 2202 0000 0000
49158788 Bank Millennium SA
z dopiskiem „Zatoka Bengalska”

lub na konto Zarzàdu Rejono-
wego PCK w Bielsku-Bia∏ej: 

73 1050 1070 1000 0001 0004
1979 ING Bank Âlàski SA, tak˝e
z dopiskiem „Zatoka Bengalska”. 

IM

Liczy si´ ka˝dy grosz

Pomó˝my ofiarom tsunami
TELEFON ZAUFANIA

33/812 26 67
Pod takim numerem, codziennie
od godz. 16.00 do 21.00, czynny
jest Katolicki Telefon Zaufania,
prowadzony przez Fundacj´ 
„Nadzieja”. Dy˝urujà przy nim
m.in. psychologowie, pedagodzy,
ksi´˝a, z którymi mo˝na porozma-
wiaç na wszelkie tematy, w tym
dotyczàce uzale˝nieƒ, problemów
wychowawczych, konfliktów ro-
dzinnych i innych sytuacji kryzy-
sowych. 

■

BI_05_03.qxd  1/7/05  11:06 PM  Page 3



G O Â å  B I E L S K O - ˚ Y W I E C K I

G
O

Âå
N

IE
D

Z
IE

LN
Y

16
 st

yc
zn

ia 
20

05

IV

Sonda

TO BY¸ WA˚NY DZIE¡

KS. PRA¸. ALOJZY ZUBER, PROBOSZCZ

I DZIEKAN SKOCZOWSKI: 
Pokolenia przed
nami nie mog∏y
sobie wymarzyç
takiego daru, ja-
kim jest spotkanie
na tej ziemi z Pa-

pie˝em. RadoÊç i szcz´Êcie –
to najwa˝niejsze odczucia.
Ciesz´ si´, ˝e wydarzy∏o si´ to
w tym czasie, gdy jestem tu
proboszczem, ˝e mog∏em
uczestniczyç w przygotowa-
niach, potem w procesji z da-
rami w delegacji kap∏anów,
a tak˝e póêniej kilkakrotnie
w spotkaniach z Ojcem Âwi´-
tym w Watykanie. To niezwy-
kle radosne wspomnienia.

KS. ANDRZEJ CZY˚, BY Y̧ PROBOSZCZ

EWANGELICKIEJ PARAFII W SKOCZOWIE: 
Przed tà modlitwà
wiele redakcji pra-
sowych i telewi-
zyjnych prosi∏o
o wywiady, póê-
niej wiele by∏o z

niej relacji. Dzi´ki temu nie
tylko szerzej rozesz∏a si´ in-
formacja o tym, ˝e ˝yjà tu
ewangelicy, ale i to Êwiadec-
two, ˝e nie jest ˝adnym pro-
blemem wspólna modlitwa.
Tak jak na co dzieƒ nie jest
problemem wspólne kol´do-
wanie czy podejmowanie ini-
cjatyw kulturalnych. 

ANNA STEFANIAK-BACZA, CZ¸ONEK

STOWARZYSZENIA PANORAMA SZTUKI

CHRZEÂCIJA¡SKIEJ „MUSICA SACRA”:
Uczestniczy∏am w
przygotowaniach
do pielgrzymki
i w ciàgu kolej-
nych lat – w orga-
nizacji festiwali

upami´tniajàcych tamto wyda-
rzenie. Zawsze staraliÊmy si´,
˝eby by∏y to koncerty na wyso-
kim poziomie, ale w tym roku
szczególnie zale˝y nam, ˝eby
by∏ to program jak najlepszy.
Wizyta Ojca Âwi´tego by∏a dla
mnie najwa˝niejszym prze˝y-
ciem i chcia∏abym, byÊmy
wszyscy jak najgodniej uczcili
t´ rocznic´. 

Zgodnie ze wskazaniami

biskupa Tadeusza Rakoczego,

zawartymi w liÊcie pasterskim

skierowanym do diecezjan

w zwiàzku z 10. rocznicà

obecnoÊci Ojca

Âwi´tego Jana Paw∏a II

w naszej diecezji,

szesnasty dzieƒ ka˝dego

miesiàca jest w naszych

parafiach czasem szczególnie

intensywnej modlitwy

w intencji Papie˝a, a tak˝e

refleksji nad nauczaniem,

które 10 lat temu do nas

skierowa∏. 
tekst 

ALINA ÂWIE˚Y-SOBEL

B´dziemy do tych s∏ów wra-
caç tak˝e na naszych ∏a-
mach w ciàgu najbli˝szych
miesi´cy. DziÊ proponuje-

my powrót do tego, co prze˝ywali-
Êmy i us∏yszeliÊmy w Skoczowie. 

W dzieƒ po kanonizacji
w O∏omuƒcu Papie˝ stanà∏ na
skoczowskiej ziemi, gdzie po-
stanowi∏ podzi´kowaç Bogu za
dar Êwi´toÊci tutejszego rodaka,
Jana Sarkandra. Najpierw wzià∏
udzia∏ w ekumenicznym spotka-
niu w koÊciele ewangelickim,
a potem przewodniczy∏ Eucha-
rystii odprawionej na wzgórzu
Kaplicówka z udzia∏em kilkuset
tysi´cy pielgrzymów z ca∏ej die-

cezji i Polski. Deszczowa
pogoda sprawi∏a, ˝e ∏àki,
na których zgromadzili
si´ pielgrzymi, pokry∏a
warstwa b∏ota i ka˝dy
krok by∏ ryzykowny.
„Utrudnia∏o to porusza-
nie si´, ale nie przeszko-
dzi∏o w skupieniu wys∏uchaç
s∏ów, które kierowa∏ do nas Pa-
pie˝” – stwierdzajà zgodnie
uczestnicy tego spotkania. 

Spe∏nione marzenia... 

Jak wspomina ks. pra∏. Alojzy
Zuber, dziekan i proboszcz sko-
czowskiej parafii Âwi´tych Aposto-
∏ów Piotra i Paw∏a, na poczàtku by-
∏y raczej marzenia o papieskiej
obecnoÊci w Skoczowie: „Pojawi∏y
si´ z chwilà, gdy wiadomo by∏o, ˝e
dojdzie do kanonizacji Êw. Jana Sar-
kandra. Póêniej biskup Tadeusz Ra-
koczy zaprasza∏ Ojca Âwi´tego do
nawiedzenia Skoczowa. W 1994 r.
z delegacjà Skoczowa pojechaliÊmy
do Rzymu zapraszaç w naszym
imieniu. Szansa na spe∏nienie ma-
rzeƒ stawa∏a si´ coraz realniejsza”. 

Kiedy w lutym 1995
r. biskup Rakoczy otrzy-
ma∏ ostateczne po-
twierdzenie decyzji, ru-
szy∏y intensywne przy-
gotowania miasta, trasy
papieskiego przejazdu,
Kaplicówki. Czasu by∏o

bardzo ma∏o, ale powszechna mo-
bilizacja pomaga∏a. 

„ Jeszcze w czasie przygoto-
waƒ do kanonizacji Êw. Jana Sar-
kandra przystàpiliÊmy do renowa-
cji kaplicy w domu urodzenia
Âwi´tego oraz do urzàdzenia na
parterze tego budynku Muzeum
Sarkandrowskiego, w którym
przybli˝ana jest jego postaç, a tak-
˝e organizowane sà okresowe wy-
stawy sztuki sakralnej. Gruntow-
nie odnowiona zosta∏a piwnica,
w której znajduje si´ kaplica – sta-
rannie, ale z zachowaniem ca∏ej
prostoty i surowoÊci miejsca,
w którym urodzi∏ si´ Jan Sarkan-
der” – mówi ks. pra∏. Zuber. Jej po-
Êwi´cenia dokona∏ biskup Tadeusz
Rakoczy 29 czerwca 1994 r. Papie˝
jednak tego miejsca nie nawiedzi∏.
Przyjecha∏ do Skoczowa w czasie

22 maja 1995 r. Ojciec Âwi´ty spotka∏ si´ z wiern

Tu by∏ Pa

Ks. pra∏. Alojzy Zuber 
wraz 
z ks. pra∏. Stanis∏awem
Dadakiem
w procesji 
z darami na
Kaplicówce
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rekonwalescencji po z∏amaniu no-
gi i chodzenie po schodach spra-
wia∏o mu wiele trudnoÊci. 

Szukajcie 
dróg zbli˝enia

Takie by∏o przes∏anie z eku-
menicznego spotkania Papie˝a
z wiernymi w ewangelickim ko-
Êciele Âwi´tej Trójcy w Skoczo-
wie. Ks. Andrzej Czy˝, w 1995 r.
proboszcz ewangelickiej parafii

w Skoczowie, mówi o nim ze
wzruszeniem. 

„Poczàtkowo nie wydawa∏o si´
to mo˝liwe: ma∏y Skoczów b´dzie
móg∏ goÊciç wielkiego Papie˝a? –
wspomina. – Póêniej wszystko za-
cz´∏o si´ konkretyzowaç, okaza∏o
si´, ˝e ˝yczeniem Papie˝a jest
wstàpiç i wspólnie pomodliç si´
w naszym koÊciele”. Zacz´∏y si´
przygotowania zwiàzane z wielki-
mi oczekiwaniami, emocjami. To
sà wyjàtkowe prze˝ycia, których
na pewno si´ nie zapomni. 

UroczystoÊç w koÊciele prze-
widywana by∏a na 20 minut,
a trwa∏a znacznie d∏u˝ej. Papie˝
wchodzàc do koÊcio∏a, wita∏ si´
praktycznie ze wszystkimi, któ-
rych mija∏, zamieniajàc z nimi
po par´ s∏ów. Potem wspólny
Êpiew, przemówienia i modli-
twa. „To codziennie odmawiane
»Ojcze nasz« dla mnie by∏o nie-
zwykle wzruszajàce i wyjàtko-
we. No i chwila po˝egnania.
Znowu uÊciski d∏oni, serdeczne
s∏owa. W koÊciele by∏ m.in. pre-
zes Polonii ze Szwecji, który
zna∏ Papie˝a z czasów m∏o-
dzieƒczych i bardzo chcia∏ choç
na chwil´ podejÊç. Uda∏o si´.
O takà mo˝liwoÊç goràco prosi∏
mnie niepe∏nosprawny Jerzy
Piechowicz. Wielu by∏o takich
jak on – wdzi´cznych za to
szczególne spotkanie” – pod-
kreÊla ks. Czy˝. 

Pami´ç i pamiàtki

W zwiàzku z pierwszà rocznicà
pielgrzymki do Skoczowa zrodzi∏a
si´ myÊl, by t´ i kolejne rocznice te-
go wa˝nego wydarzenia uczciç
przez organizowane w Skoczowie
Panoramy Sztuki ChrzeÊcijaƒskiej
„Musica Sacra”. Koncerty odbywajà
si´ na przemian w koÊcio∏ach kato-
lickich i ewangelickim. Sà organizo-
wane wystawy, przedstawienia te-
atralne i projekcje filmów o inspira-
cji religijnej. Podczas festiwalo-
wych koncertów, które zyska∏y so-
bie ju˝ renom´ wÊród melomanów,
swoje prawykonania mia∏y utwory
specjalnie skomponowane na t´
okolicznoÊç. Jubileuszowa – dzie-
siàta „Musica Sacra” odb´dzie si´
w dniach 15–22 maja, a w progra-
mie, obok koncertów z udzia∏em
polskich i zagranicznych wykonaw-
ców, znajdà si´ te˝ wystawy malar-
stwa, rzeêby i fotografii oraz wie-
czory poezji dedykowanej Papie˝o-
wi i inspirowanej jego nauczaniem. 

Pamiàtkà skoczowskiego spo-
tkania z Ojcem Âwi´tym jest te˝
kaplica filialna pw. Bo˝ego Mi∏o-
sierdzia w WiÊlicy, poÊwi´cona
w 2004 r., a swoim kszta∏tem archi-
tektonicznym nawiàzujàca do for-
my o∏tarza polowego, wzniesione-
go w 1995 r. na Kaplicówce. Przy
tej kaplicy znalaz∏ si´ te˝ jeden
z trzech krzy˝y stojàcych wówczas
na o∏tarzu papieskim. Drugi stoi
dziÊ przy koÊciele w Simoradzu,
a trzeci jest w posiadaniu parafii
Âwi´tych Aposto∏ów Piotra i Paw∏a. 

Prze˝ycia uczestników i relacje
dokumentujàce ca∏y przebieg przy-
gotowaƒ i pielgrzymki do Skoczo-
wa przedstawi ks. dr Karol Mozor
w przygotowywanej na 10. roczni-
c´ albumowej publikacji. 

Niedawno uczniowie skoczow-
skiej Szko∏y Podstawowej nr 3 za
swojego patrona wybrali Jana Pa-
w∏a II. Na Kaplicówce wkrótce sta-
nie obelisk upami´tniajàcy fakt, ˝e
to w∏aÊnie w tym miejscu sta∏ o∏-
tarz, ˝e tu by∏ Papie˝...

■
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16 stycznia 2005

z wiernymi w Skoczowie, Bielsku-Bia∏ej i ˚ywcu 

Papie˝...

PAMI¢TAM TEN DZIE¡...
Z zwiàzku z przygotowywaniem przez
naszà redakcj´ specjalnego wydania
„GoÊcia Niedzielnego”, poÊwi´conego
wizycie Ojca Âwi´tego w diecezji biel-
sko-˝ywieckiej, serdecznie zaprasza-
my wszystkich uczestników tamtych
wydarzeƒ do podzielenia si´ swoimi
wspomnieniami, refleksjami, prze˝y-
ciami, które towarzyszy∏y przygoto-
waniom i udzia∏owi w tej pielgrzymce. 
Jak zapami´tali Paƒstwo atmosfer´
tamtego szczególnego dnia? Co zosta-
∏o po spotkaniu z Ojcem Âwi´tym? Do
czego sk∏oni∏y wypowiedziane wtedy
s∏owa, jak wp∏yn´∏y na nasze ˝ycie? 
Prosimy o listy. Najciekawsze opubli-
kujemy. Czekamy do koƒca marca
pod adresem: „GoÊç Niedzielny”, ul.
˚eromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-
-Bia∏a, e-mail: bielsko@goscnie-
dzielny. pl

■

KS. DR KAROL MOZOR

AUTOR PRZYGOTOWYWANEJ

PUBLIKACJI

Gromadzàc mate-
ria∏ do ksià˝ki
o spotkaniu z Oj-
cem Âwi´tym w
Skoczowie, za-
uwa˝y∏em, ˝e –
niezale˝nie od wyznania – lu-
dzie we wspomnieniach pod-
kreÊlajà wag´ tego wydarze-
nia, a jednoczeÊnie patrzà na
nie przez pryzmat pog∏´bienia
w∏asnej wiary. Nie wstydzà si´
o tym mówiç równie˝ osoby
postronne, którym nawet ob-
serwacja zewn´trznych przy-
gotowaƒ czy oglàdany na wi-
deo zapis uroczystoÊci pomo-
g∏y odnowiç si´ duchowo. Cz´-
Êciej przyst´pujà do sakramen-
tów, anga˝ujà si´ w ˝ycie para-
fii. Równie˝ przedstawiciele
wyznania ewangelickiego
wskazujà, ˝e ta pielgrzymka
by∏a znaczàcym krokiem na
drodze jednoÊci. 

POWIEDZIA¸
DLA „GOÂCIA”

... Sumienie jest dla ka˝dego cz∏owieka sprawà o zasadniczym znaczeniu. Jest ono na-
szym wewn´trznym przewodnikiem i jest tak˝e s´dzià naszych czynów. Jak˝e wa˝ne jest
wi´c, a˝eby nasze sumienia by∏y prawe, aby ich osàdy oparte by∏y na prawdzie, aby do-
bro nazywa∏y dobrem, a z∏o – z∏em. Aby – wedle s∏ów Aposto∏a – umia∏y „rozpoznaç,
jaka jest wola Bo˝a: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskona∏e” (Rz 12,2). 
Nasza Ojczyzna stoi dziÊ przed wieloma trudnymi problemami spo∏ecznymi, gospodar-

czymi, tak˝e politycznymi. Trzeba je rozwiàzywaç màdrze i wytrwale. Jednak najbardziej
podstawowym problemem pozostaje sprawa ∏adu moralnego. Ten ∏ad jest fundamentem
˝ycia ka˝dego cz∏owieka i ka˝dego spo∏eczeƒstwa. Dlatego Polska wo∏a dzisiaj nade
wszystko o ludzi sumienia! 

Jan Pawe∏ II, fragment homilii wyg∏oszonej na Kaplicówce 22 maja 1995 r.
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Nowy sztandar szkolny w Mi´dzybrodziu ˚ywieckim

Za Êw. Jadwigà – po màdroÊç
Prawda, màdroÊç, roztropnoÊç
i prostota – te s∏owa, umieszczone
na szkolnym sztandarze, najkrócej
ujmujà kierunek dà˝eƒ, jakie
postawili przed sobà uczniowie
Szko∏y Podstawowej i Gimnazjum
w Mi´dzybrodziu ˚ywieckim,
wybierajàc na swojà patronk´
Êw. Królowà Jadwig´. 

D∏ugo toczy∏a si´ debata na te-
mat postaci, która mog∏aby byç do-
brym przyk∏adem i akceptowanym
przez ca∏à spo∏ecznoÊç szkolnà au-
torytetem. WÊród uczniów z Mi´-
dzybrodzia ˚ywieckiego, a tak˝e
ucz´szczajàcych do Gimnazjum
uczniów z Czernichowa i Tresnej,
ostatecznie najwi´ksze uznanie zy-
ska∏a Êw. Jadwiga. Uczniowski wy-
bór poparli rodzice i nauczyciele,
a stosownà uchwa∏à podj´tà kilka
miesi´cy temu – tak˝e radni. 

Imi´ Êw. Królowej Jadwigi znala-
z∏o si´ nie tylko na szkolnych doku-
mentach, ale równie˝ na ufundowa-
nym z inicjatywy szkolnej Rady Ro-

dziców sztandarze z wi-
zerunkiem Âwi´tej.
Pierwsze Êrodki na nowy
sztandar pochodzi∏y ze
zorganizowanego przez
rodziców wiosnà ubieg∏e-
go roku kiermaszu palm
i wielkanocnych ozdób,
a tak˝e loterii. „W ten
sposób rozpocz´∏o si´
gromadzenie potrzebnych fundu-
szy. Pomogli te˝ sponsorzy” –
wspomina W∏adys∏awa Dudziak,

wówczas przewodniczà-
ca Rady Rodziców. 

11 grudnia w koÊciele
pw. MB Nieustajàcej Po-
mocy w Mi´dzybrodziu
˚ywieckim, w obecnoÊci
przedstawicieli w∏adz sa-
morzàdowych – z wój-
tem Andrzejem Grobel-
nym i starostà Andrzejem

Zieliƒskim, a tak˝e duszpasterzy
z dziekanem ks. kan. Janem Wod-
niakiem na czele, poÊwi´cenia

sztandaru dokona∏ biskup Jan Zajàc
z Krakowa. Jak podkreÊla∏ w s∏o-
wach serdecznego powitania pro-
boszcz mi´dzybrodzkiej parafii ks.
kan. Józef Âlusarczyk, nie by∏o to
pierwsze spotkanie, a wielu mi´-
dzybrodzian dobrze pami´ta Ksi´-
dza Biskupa jako by∏ego wikariusza,
który trafi∏ do Mi´dzybrodzia tu˝
po otrzymaniu Êwi´ceƒ kap∏aƒ-
skich, 41 lat temu. 

„Sztandar ten b´dzie symbo-
licznym Êwiadkiem zapisywania
kart historii tej szko∏y, jak równie˝
spo∏ecznoÊci lokalnej i spo∏ecznoÊci
gminy” – mówi∏ dyrektor SP i Gim-
nazjum Roman Rokita. Pierwszym
wa˝nym wydarzeniem by∏o Êlubo-
wanie, jakie uczniowie klas pierw-
szych z∏o˝yli tego samego dnia,
a dzi´ki przygotowanemu pod kie-
runkiem Renaty Orawczak i Gabrie-
li Droêdzik pi´knemu przedstawie-
niu o Êw. Jadwidze wszyscy mogli
utwierdziç si´ w przekonaniu, ˝e
wybór Patronki by∏ dobry, a warto-
Êci, o których b´dzie przypominaç
uczniom, pomogà im stawaç si´
lepszymi ludêmi. 

ALINA ÂWIE˚Y-SOBEL

Prezent na parafialny odpust

Wielkie organy w Ma∏ych Kozach
W Êwi´to NajÊwi´tszej Rodziny
swà uroczystoÊç odpustowà ob-
chodzi m∏oda parafia w Ma∏ych
Kozach. Podczas odpustowej Su-
my w niedziel´ 26 grudnia 2004 r.
biskup Tadeusz Rakoczy poÊwi´-
ci∏ 41-g∏osowe organy piszcza∏-
kowe, ufundowane przez para-
fian. 

Parafia w Ma∏ych Kozach zosta-
∏a erygowana w sylwestra 1995 ro-
ku. Ju˝ wówczas trwa∏a budowa pa-
rafialnego koÊcio∏a. Zosta∏ on po-
Êwi´cony w Jubileuszowym Roku
2000. Ta uroczystoÊç nie zakoƒczy-
∏a jednak prac przy upi´kszaniu
Êwiàtyni i jej otoczenia. 

Pod koniec 2003 roku parafia-
nie po raz pierwszy us∏yszeli
dêwi´k „swych” dzwonów, umiesz-
czonych na koÊcielnej wie˝y. Teraz
doczekali si´ te˝ wspania∏ego in-

strumentu, wzniesionego na ko-
Êcielnym chórze. 

Ma∏okoziaƒskie organy, zaku-
pione w centrum organowym pod
Monachium, nale˝à do najwi´k-
szych w diecezji. Zosta∏y
zbudowane z ponad 2200
piszcza∏ek. Najmniejsze
z nich majà niespe∏na pó∏
centymetra, a najwi´ksze
– 4,5 metra. „Sprowadza-

my dziÊ Bo˝e b∏ogos∏awieƒstwo na
ten wspania∏y bo˝onarodzeniowy
i odpustowy prezent, jaki sprawili-
Êcie w tej Êwiàtyni. To prezent dla
was i dla przysz∏ych pokoleƒ, które

b´dà po was wype∏niaç t´
Êwi´tà przestrzeƒ” – po-
wiedzia∏ w trakcie odpu-
stowej homilii biskup Ta-
deusz Rakoczy. 

„Sztuki wraz ze Êwiatem ginà-
cym przeminà. W niebie pozostanie
sama muzyka”. S∏owa tej ∏aciƒskiej
sentencji przypomnia∏ podczas uro-
czystoÊci poÊwi´cenia dzwonów
proboszcz parafii ks. kan. Walenty
Brynczka. „By∏y one umieszczone
w koÊciele, w którym zosta∏em
ochrzczony, a teraz idà ze mnà
przez ˝ycie. To one oÊmiela∏y mnie,
abym wraz z parafianami marzy∏
o organach w tej Êwiàtyni. O orga-
nach, które pozwolà choç troch´
zakosztowaç muzyki nieba. I docze-
kaliÊmy si´ takiej chwili” – mówi∏
ks. Brynczka, podkreÊlajàc, ˝e nowy
instrument ze swym imponujàcym
prospektem nie tylko uzupe∏nia wy-
strój wn´trza Êwiàtyni, ale przede
wszystkim pozwala – na Bo˝à
chwa∏´ – upi´kszyç sprawowanà
w tym koÊciele liturgi´. 

ARTUR KASPRZYKOWSKI
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Podczas
poÊwi´cenia
sztandarowi
towarzyszy∏a
delegacja
rodziców
(od lewej):
Anna Bednarz,
Bronis∏aw Krzak
i W∏adys∏awa Dudziak
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Pot´˝ny prospekt
organowy zajà∏
sporà cz´Êç chóru
w ma∏okoziaƒskim
koÊciele
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Jak skutecznie udzieliç pierwszej pomocy
w górach, jak przygotowaç si´ do wyjÊcia
w góry oraz jak radziç sobie w sytuacjach
ekstremalnych – to powinien wiedzieç
ka˝dy turysta. 

A wszystkiego tego mo˝na si´
nauczyç dzi´ki internetowemu,
bezp∏atnemu szkoleniu „W górach
bezpiecznie”. Ratownicy górscy
potwierdzajà: z roku na rok roÊnie
liczba turystów górskich i osób ko-
rzystajàcych z uroków gór, a tym
samym liczba wypadków, jakim
ulegajà. Brak wyobraêni, brawura,
lekkomyÊlnoÊç, nieprzygotowanie
do wyjÊcia w góry – to g∏ówne po-
wody wypadków, a w ogólnej ich
liczbie udzia∏ osób z grupy wieko-
wej 11–30 lat to a˝ 62,5 proc. Stàd
pomys∏ przygotowania przez ra-
towników Górskiego i Tatrzaƒskie-
go Ochotniczego Pogotowia Ratun-
kowego bezp∏atnego, internetowe-
go szkolenia pod nazwà: „W górach
bezpiecznie”, adresowanego g∏ów-
nie do dzieci i m∏odzie˝y, w tym
tak˝e studentów. 

3,5 godziny w´drówki

Internetowe szkolenie trwa
oko∏o 3,5 godziny. Zosta∏o ono po-
dzielone na dzia∏y dotyczàce zasad
udzielania pierwszej pomocy, profi-
laktyki (sposobów przygotowywa-
nia si´ do pobytu w górach o ka˝dej
porze roku i unikania wypadków)
oraz zachowywania si´ i radzenia
sobie w sytuacjach ekstremalnych.
Uczestnikom kursu pomaga trzech
wirtualnych ratowników: Maciek, Ja-
nusz i Kuba. Szkolenie mo˝na prze-
rwaç w ka˝dym miejscu, a przy po-
nownym zalogowaniu, u˝ytkownik
jest kierowany automatycznie do
tego miejsca, w którym poprzednio
przerwa∏ nauk´. 

W czasie prezentowania ma-
teria∏u lub na zakoƒczenie dane-
go rozdzia∏u umieszczono kwizy
(krótkie testy, sk∏adajàce si´ z kil-
ku pytaƒ w wersji interaktywnej).
Udzielenie na nie poprawnej od-
powiedzi jest warunkiem przej-
Êcia do kolejnego etapu szkole-
nia. Na koniec szkolenia trzeba
rozwiàzaç test. Jego wynik b´dzie
od razu prezentowany kursanto-

wi. Po uzyskaniu poprawnego wy-
niku ka˝dy z uczestników b´dzie
móg∏ sobie wydrukowaç certyfi-
kat ukoƒczenia szkolenia,
z umieszczonym na nim swoim
nazwiskiem. 

Projekt idzie w Êwiat

Aby szkolenie przynios∏o za-
mierzony efekt (zmniejszenie
liczby wypadków w górach), Mini-
ster Edukacji wpisa∏ szkolenie „W
górach bezpiecznie” do wykazu
Êrodków dydaktycznych przezna-
czonych do kszta∏cenia ogólnego,
edukacji prozdrowotnej na pozio-
mie gimnazjum, liceum ogólno-
kszta∏càcego, liceum profilowane-
go, technikum i zasadniczej szko-
∏y zawodowej. To pierwszy przy-
padek w historii edukacji, kiedy
szkolenie e-learning z zakresu
bezpieczeƒstwa zosta∏o uznane
jako Êrodek dydaktyczny. 

Polski projekt szkolenia „W
górach bezpiecznie” jest pierw-
szym tego typu w Europie. W paê-

dzierniku ub.r.
w Zakopanem
odby∏a si´ mi´-
dzynarodowa
k o n f e r e n c j a
IKAR CISA – or-
ganizacji zrze-
szajàcej s∏u˝by
r a t o w n i c t w a
górskiego z ca-
∏ego Êwiata.
W jej trakcie za-
prezentowano
program – spotka∏ si´ on z du˝ym
entuzjazmem uczestników z ca∏e-
go Êwiata. Prawdopodobnie po-
wstanie wieloj´zyczna wersja
szkolenia GOPR, dzi´ki której tu-
ryÊci z ca∏ej Europy b´dà mogli
dobrze przygotowaç si´ do wyj-
Êcia w góry,  nauczyç si´ udzie-
lania pierwszej pomocy oraz za-
chowania w górach w sytuacjach
ekstremalnych. 

Szkolenie „W górach bezpiecz-
nie” jest dost´pne pod interneto-
wym adresem: www.gopr.com.pl. 
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Ksià˝ki nades∏ane

Nie tylko
dla katechetów

Internetowy pomys∏ GOPR-owców

Sprzed komputera w góry

Uroki gór
przyciàgajà coraz
wi´cej turystów.
Tym samym
roÊnie liczba
wypadków, jakim
ulegajà ludzie.
Ma temu
zapobiegaç
internetowe
szkolenie
„W górach
bezpieczniej”
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„Problemy wspó∏czesnoÊci a
chrzeÊcijanie. Zagadnienia etyczne
do dyskusji dla m∏odzie˝y i wycho-
wawców” – to wspólne dzie∏o
dwóch wydawnictw: WAM i
PWN. Komisja Wychowania Kato-
lickiego Konferencji Episkopatu
Polski zatwierdzi∏a je jako pomoc
katechetycznà dla ca∏ej Polski. 

Publikacja
jest dzie∏em
trojga auto-
rów: s. Teresy
Bi∏yk CSSF,
o. Tomasza
Homy SJ
i Katarzyny
Wojtkowskiej.
Ma ona byç pomocà w nauczaniu
katechezy szczególnie w szko∏ach
ponadgimnazjalnych oraz kate-
chezy m∏odzie˝y przy parafiach.
Mocnym atutem ksià˝ki jest za-
proponowana przez autorów me-
toda pracy. Poszczególne zagad-
nienia omawia si´ wed∏ug nast´-
pujàcych hase∏: sprawdê, prze-
myÊl, przedyskutuj, dzia∏aj. 

W niniejszej publikacji poru-
szono wa˝ne problemy wspó∏cze-
snego Êwiata z chrzeÊcijaƒskiego
punktu widzenia. Ksià˝ka prezen-
tuje stanowiska, jakie w odniesie-
niu do nich majà KoÊció∏ katolicki
i inne KoÊcio∏y. 

Tematyka omawiana w publi-
kacji zosta∏a podzielona na pi´ç
cz´Êci. W pierwszej przedstawio-
no zagadnienia dotyczàce co-
dziennych wyborów moralnych.
W kolejnych dwóch omówiono
wp∏yw tych zagadnieƒ na ˝ycie ro-
dzinne i spo∏eczne. Ostatnie dwie
odnoszà si´ do podejmowania de-
cyzji zwiàzanych ze sprawami
wspó∏czesnego Êwiata. 

Poruszane tematy nie dajà
wspó∏czesnemu m∏odemu cz∏o-
wiekowi gotowych rozwiàzaƒ.
Wskazujà mu jednak pewne tro-
py, którymi warto podà˝yç, aby
uzyskaç odpowiedê. Jest ona ad-
resowana równie˝ do rodziców
i wychowawców, którzy podej-
mujà dzisiaj dialog z m∏odymi
ludêmi.

TOMASZ MICH¸ANOWICZ

■ Wspólna modlitwa codziennie

o 7.00, 12.00, 15.00, 17.15 i 21.00

■ Eucharystia o 8.15 

(w niedziel´ – 9.00)
■ Refleksja ewangelijna 

o 12.15, 15.15 i 21.15

■ Katecheza – od poniedzia∏ku 
do czwartku – o 10.20 i 15.20

telefon do studia: (0-33) 821-2000
telefon/faks do biura radia: 810-41-89
e-mail: aniolbeskidow@poczta.wiara.pl.
„GoÊç Niedzielny” w Aniele Beskidów –
w ka˝dà sobot´ i poniedzia∏ek o 13.15

92,7 FM – Anio∏ Beskidów

BESKIDZKIE RADIO KATOLICKIE
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Targanice le˝à w spokojnej
dolince z trzech stron 
os∏oni´tej szczytami, 
po obu stronach pradawnego
szlaku kupieckiego 
z Wieliczki 
i Krakowa na W´gry. 
Ch´tnie odwiedzane 
przez turystów, 
majà nie tylko ciekawostki,
ale tak˝e swoje tajemnice…

Pierwsi osadnicy,
którzy przybyli tutaj
w XIII w., trudnili si´ pa-
sterstwem. Z czasem po-
jawi∏y si´ te˝ inne zawo-
dy: drwale, kamieniarze,
tkacze, a nawet – zbójni-
cy. Przez osad´ prowa-
dzi∏ wiodàcy na Prze∏´cz
Kocierskà do ˚ywca i da-
lej – na W´gry – szlak
kupiecki.

Tajemnicza
legenda

Miejsce by∏o wybor-
ne, by zasadziç si´ na
podró˝nych. Najs∏ynniej-
szym hersztem zbójec-
kiej watahy by∏ ponoç
niejaki Bury. ˚adnemu
podró˝nemu nie przepu-
Êci∏, jednakowo ∏upiàc
bogatych kupców i w´-
drownych dziadów. Swe
zdobycze chowa∏ w g∏´-
bokiej jaskini, tu˝ pod
jednym z okolicznych
szczytów. Ma∏o mu by∏o
zbójowania na drodze.
Pewnego razu najecha∏
i z∏upi∏ z wotów i para-
mentów klasztor kalwa-
ryjski. Ledwie jednak
Êwi´tokradczo zyskane
kosztownoÊci z∏o˝y∏
w swojej kryjówce, zie-

mia si´ zatrz´s∏a, wejÊcie
do jaskini zasypa∏y ka-
mienie. Po Burym i jego
kompanach Êlad zaginà∏.
Tylko nazwa szczytu –
Z∏ota Górka – przypomi-
na legend´.

Szlaki nie tylko 
turystyczne

Targanice roz∏o˝y∏y
si´ wzd∏u˝ drogi prowa-
dzàcej z Andrychowa do
˚ywca przez Prze∏´cz Ko-
cierskà. Dawniej bieg∏ t´-
dy bardzo ucz´szczany
szlak kupiecki – na prze-
∏´czy sta∏a nawet drew-
niana karczma (sp∏on´∏a
w 1908 r.). Pod koniec
XVIII w. r´kami wi´êniów
z WiÊnicza i Spielbergu
zaborcy austriaccy szlak
zmodernizowali. W ten
sposób powsta∏ tzw.
GoÊciniec Kocierski –
najstarsza droga o bitej
nawierzchni w Polsce!
DziÊ korzystajà z niej tu-
ryÊci, zauroczeni Beski-
dem Ma∏ym. Targanice
przecinajà liczne szlaki
górskie. Coraz wi´cej te˝
powstaje tutaj domków
letniskowych.

Papieski Êlad

Targanice od 1999 r.
znajdujà si´ w powiecie
wadowickim. Ale to nie
jest jedyny powód do po-
szukiwania zwiàzków
z Papie˝em. W samym
centrum miejscowoÊci,
tu˝ obok koÊcio∏a, znaj-
duje si´ Zespó∏ Szkó∏ Sa-
morzàdowych, który nosi
imi´ Jana Paw∏a II. Cieka-
wostkà jest fakt, i˝ jest
to jedna z pierwszych
w Polsce szkó∏ papie-
skich. Pierwsze starania

o imi´ Jana Paw∏a II dla
swojej szko∏y mieszkaƒcy
Targanic podj´li ju˝ w ro-
ku 1990. Rok póêniej –
25 maja 1995 r. – szko∏a
przyj´∏a oficjalnie imi´
Papie˝a.

Przysz∏oÊç

WieÊ bardzo powoli,
ale systematycznie sta-
wia na turystyk´ – mo˝na
tutaj tanio si´ wy˝ywiç
i znaleêç nocleg. Na sto-
kach Z∏otej Górki pracuje
kamienio∏om. Wydobywa
si´ w nim piaskowiec
i ∏upki s∏u˝àce do budo-
wy dróg. Mo˝e kiedyÊ
uda si´ dotrzeç do zasy-
panej jaskini ze skarbami
Burego? 
KS. JACEK M. P¢DZIWIATR

KS. KAN. 
W¸ADYS¸AW

GRUSZKA 
Pochodzi z Dzianisza. Âwi´cenia
kap∏aƒskie przyjà∏ w Krakowie
w roku 1964. W Targanicach jest
proboszczem od 2002 r. Wcze-
Êniej duszpasterzowa∏ m.in.
w Giera∏towicach, Ujso∏ach
i w Przecieszynie. W pracy poma-
ga mu wikariusz ks. Józef Baran.

PANORAMA PARAFII
Parafia Nawiedzenia NMP w Targanicach

Przy kupieckim szlaku

bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. ˚eromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Bia∏a
tel./faks (33) 812 51 39
Redagujà: Alina Âwie˝y-Sobel – dyrektor oddzia∏u, 
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
Asystent koÊcielny – ks. Jacek M. P´dziwiatrG
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ZDANIEM  PROBOSZCZA
Targanice przez wiele lat nale˝a∏y do parafii Êw. Ma-
cieja w Andrychowie. W 1929 r. rozpocz´to tutaj bu-
dow´ koÊcio∏a, zrazu pomyÊlanego jako kaplica do-
jazdowa. Apetyt wiernych jednak rós∏ – gdy koƒczo-
no jakiÊ etap budowy, stwierdzano, ˝e mo˝na jeszcze
coÊ dobudowaç, ̋ eby by∏o wi´cej miejsca. W ten spo-
sób z kaplicy zrobi∏ si´ koÊció∏, a w roku 1966 utwo-
rzono w Targanicach samodzielnà parafi´. Uda∏o si´
te˝ oddaç do u˝ytku dom katechetyczny. Wymienio-
no na nim dach i otwarto dwie salki. S∏u˝à one nie tyl-
ko grupom dzia∏ajàcym w parafii, ale tak˝e dzieciom.
W parafii dzia∏ajà s∏u˝ba liturgiczna, oaza, chór para-
fialny i ró˝e ró˝aƒcowe. Wierni sami dbajà o swojà
Êwiàtyni´: Stanis∏awa Lachendro dekoruje koÊció∏
kwiatami, Karol Maciejczyk jest organistà, a Adam
Kowalczyk koÊcielnym. W nauce religii ksi´˝y wspo-
magajà katechetki: Agata Bizoƒ, Anna Kierczak i Do-
rota Janosz.
W ˝yciu parafii uczestniczà tak˝e cz∏onkowie in-
nych grup – Ko∏a Gospodyƒ Wiejskich, które w Tar-
ganicach istnieje od ponad 70 lat, oraz Ochotniczej
Stra˝y Po˝arnej.
Parafia obejmuje swoim zasi´giem jeszcze jednà miej-
scowoÊç – Brzezink´ Dolnà. W istniejàcej tutaj kaplicy
równie˝ odprawia si´ Msze Êw.

Zapraszamy do koÊcio∏a
■ Msze Êw. niedzielne w koÊciele pw. Nawiedzenia NMP w Targanicach:

7.00, 9.00, 11.00, 15.30

Rozbudowa  koÊcio∏a
w Targanicach trwa∏a

nieustannie do 1991 roku
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