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O

d kilku miesięcy wraz
z całym Kościołem próbujemy odpowiedzieć na
wezwanie Ojca Świętego
i szukać dróg przybliżenia
się do tajemnicy Eucharystii.
Czy się nam to udaje? „Tak
– mówi ks. inf. Władysław
Fidelus – o ile kontemplacja
tej tajemnicy wpłynęła na
nasze życie i to, co odkryliśmy na klęczkach podczas
adoracji, stało się fundamentem naszego działania”.



ZA

TYDZIEŃ

 Przed jubileuszem papieskiej pielgrzymki – WEŹ
UDZIAŁ W KONKURSACH!
 O RODZINNEJ FORMACJI – w Domowym Kościele i Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich
 W panoramie parafii ZAWITAMY DO WISŁY

Dobry
procent
Co zrobić z kwotą 1 proc.
podatku należnego za 2004 r.?
Można przekazać ją na
działalność organizacji pożytku publicznego. Bielski KIK jest
taką organizacją. Od kilku lat
prowadzi w Bielsku-Białej Katolicki Dom Opieki „Józefów”, i
z wdzięcznością przyjmie wpłatę
przeznaczoną na potrzeby podopiecznych. Wesprzeć to dzieło
może każdy, wybierając KIK jako
organizację, której przekaże kwotę 1 proc. swego podatku. Sumę
tę należy przed 30 kwietnia 2005
r. wpłacić na konto bankowe KIK,
a po wpisaniu odbiorcy wpłaty
i kwoty w odpowiednich rubrykach formularza PIT otrzymamy
zwrot pieniędzy lub pomniejszy
się suma obliczonej dopłaty.
Wpłaty należy dokonać na
konto: Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej, ul. Bohaterów Warszawy 4a, PKO BP
O/Bielsko-Biała 08 1020 1390
0000 6502 0018 1552.


Duszpasterze i samorządowcy

Ekumenicznie
Od czternastu lat w bielskim
Ratuszu odbywa się szczególne,
świąteczno-noworoczne
spotkanie proboszczów bielskich
parafii z przedstawicielami
władz miasta.
W tym roku odbyło się ono
20 stycznia. Na zaproszenie
przewodniczącego Rady Miejskiej Wiesława Handzlika i prezydenta miasta Jacka Krywulta
odpowiedziało ponad dwudziestu kapłanów – wśród nich biskupi Tadeusz Rakoczy i Janusz
Zimniak oraz reprezentanci
większości parafii katolickich w
mieście, a także przedstawiciele parafii ewangelickich z biskupem Pawłem Anweilerem. Przybył także proboszcz bielskiej parafii Kościoła polskokatolickiego, ks. prałat Henryk Buszka.
Obecni byli radni, reprezentujący wszystkie kluby, istniejące w
bielskim samorządzie.
„Wszyscy doskonale wiemy,
ile wokół jest zła, nieuczci-

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Wesprzyj „Józefów”!

Ksiądz Biskup i samorządowcy
Bielska-Białej

wości, prywaty, egoizmu oraz
zwykłego cwaniactwa. Właśnie
dlatego tak cieszą mnie wszystkie osiągnięcia samorządu tego miasta i dzieła podejmowane dla dobra nas wszystkich,
dla pożytku mieszkańców” –
powiedział biskup Rakoczy, życząc nowych natchnień i jedności, mądrości oraz odwagi w
ich realizacji.
AK

IDĄ ZA CHRYSTUSEM, SĄ ZNAKIEM KRÓLESTWA, KTÓRE MA PRZYJŚĆ...
ak Katechizm Kościoła Katolickiego
mówi o osobach, które wybrały
życie konsekrowane jako drogę swej
służby Bogu i ludziom. W 25 męskich i 57 żeńskich domach zakonnych
na terenie naszej diecezji podejmują
zgodnie z charyzmatami swoich zakonów różnorodną posługę: katechizują,
opiekują się chorymi, ubogimi, prowadzą domy opieki, placówki oświatowe, jadłodajnie. Ogarniają nasze życie
swoją modlitwą... Z okazji Światowego
Dnia Życia Konsekrowanego 2 lutego o
godz. 9.00 w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej biskup Tadeusz Rakoczy
Felicjanka
sprawować
będzie
s. Mariusza
Eucharystię z udziałem
Kogut
sióstr i braci ze wspólz mieszkankami
not zakonnych naszej
bielskiego
Domu Opieki
diecezji.
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G O Ś Ć B I E L S K O -Ż Y W I E C K I

MIKUSZOWICE KRAKOWSKIE. Już po raz piętnasty w
sali tutejszego Domu Kultury
spotkali się wykonawcy i widzowie jasełkowego widowiska (na zdjęciu), które niezmiennie gromadzi i angażuje niemal całą lokalną społeczność. Żyją nim zarówno najmłodsi, jak i ich rodzice, duszpasterze, z ks. kan.
Andrzejem Chruszczem, nauczyciele, osiedlowy samorząd. Na scenie wystąpiły wielką gromadą dzieci z
miejscowej SP nr 24 im. T.
Kościuszki oraz przedszkolaki, szkolny chór pod dyrekcją Izabeli Kaszuby, a w roli
Dzieciątka znakomicie spisa-

ła się mała Natalka. W przygotowaniu artystów pomagały: Renata Plucha, Dorota Czader i Marzena Jackowska. Barwne kostiumy uszyła Małgorzata Marynowska,
o oświetlenie zadbał Marek
Dubaj, a nad całością czuwała niestrudzona od lat organizatorka jasełek – Elżbieta Golonka. Widzowie mogli też obejrzeć przygotowaną z okazji 15-lecia wystawę
fotograficzną, dokumentującą poprzednie przedstawienia, w tym także to pierwsze, gdy w roli Maryi wystąpiła Elżbieta Golonka, a Marek Dubaj towarzyszył jej jako św. Józef.

II

KATOWICE. Wśród tegorocznych zdobywców Laurów Umiejętności i Kompetencji, przyznawanych przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, tradycyjnie nie zabrakło przedstawicieli naszego regionu.
Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich” otrzymali między innymi Adam
Małysz i bielski rzeźbiarz

Bronisław Krzysztof. Platynowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji uhonorowano działalność Jacka Studenckiego, prezesa bielskiej
spółki „Techmex”, a także Zakładów Tłuszczowych
„Bielmar”. Uroczystość wręczenia Laurów odbyła się
15 stycznia w Górnośląskim
Centrum Kultury w Katowicach.

narodów należeli wyniesieni wraz z Melchiorem na
ołtarze męczennicy: Stefan
Pongracz i Marek Kriż.
Bł. Melchiorowi dedykowano m.in.
kaplicę w kościele św. Marii Magdaleny
oraz powołane w Cieszynie stowarzyszenie „Opieka
nad kształcącą
się
młodzieżą
katolicką”.
90 lat później, w lipcu
1995 r., Ojciec
Święty Jan Paweł
II w Koszycach kanonizował Męczenników Koszyckich. Ich wspomnienie
przypada na 7 września.

Dla kościoła w Iłownicy
RUDZICA. Podczas zorganizowanego w kościele parafialnym 9 stycznia koncertu kolęd (na zdjęciu) w chórze pod
dyrekcją Beaty i Jana Borowskich zaśpiewali uczniowie rudzickich szkół oraz związany
z GOK-iem zespół „Singspiel”,
a swoje wiersze prezentował
poeta Juliusz Wątroba. Dochód
z koncertu oraz sprzedaży kolędowych nagrań – w wysokości 2400 złotych – przeznaczony został na budowę kościoła
filialnego w Iłownicy. „Do tej
budowy przygotowujemy się

od kilku lat. Mamy już gotowy projekt, a także przekazany
przez mieszkańców teren. Od
2000 r. stoi na nim krzyż, pod
którym gromadzą się wierni,
powierzając Bogu sprawę budowy” – mówi proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Rudzicy, ks. kan. Jan Gustyn. Rozpoczęcie prac nie było możliwe, gdyż trwa jeszcze opracowanie gminnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dobiega ono końca, więc już
niebawem można będzie przystąpić do budowy.

Jak pomóc dziecku?
BIELSKO-BIAŁA. O możliwościach terapii i pracy z dziećmi dotkniętymi uszkodzeniami mózgu podczas otwartego
spotkania mówić będzie specjalista w dziedzinie psychiatrii dziecięcej, dr Krzysztof

Liszcz z Torunia, przedstawiciel działającej na rzecz dzieci niepełnosprawnych Fundacji „Daj szansę”. Spotkanie
odbędzie się 2 lutego o godz.
17.00 w sali Ośrodka Wydawniczego „Augustana”.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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Laury dla Podbeskidzia

CIESZYN. 15 stycznia minęło 100 lat od dnia, w którym papież Pius X ogłosił
w Rzymie błogosławionymi trzech Męczenników Koszyckich –
a wśród nich urodzonego w Cieszynie Melchiora Grodzieckiego, jezuitę.
Tak zakończył
się rozpoczęty blisko 300
lat wcześniej
proces beatyfikacyjny. W
1905 r. w Cieszynie
odbyły się 3-dniowe
p o b e a t y f i ka c y j n e
uroczystości dziękczynne z udziałem Polaków, Czechów, Słowaków,
Niemców, Węgrów i Chorwatów. Do dwóch ostatnich

ARCHIWUM GN

Błogosławiony Melchior

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Jasełkowa tradycja
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Tu i teraz
Niezwykłą szopkę można jeszcze oglądać w kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Bielsku-Białej (na zdjęciu).

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Żłóbek z Dzieciątkiem znajduje się w pasterskim szałasie,
usytuowanym w cieniu charakterystycznych dla Bielska-Białej budowli. Znajdziemy tam fragment
bielskiej Starówki z Zamkiem Sułkowskich i górującą nad otoczeniem (blisko 5 m wysokości!) wieżą katedry św. Mikołaja. „Ta szopka ma skłaniać do refleksji. Panorama Bielska-Białej ma nam
wszystkim uświadomić, że Pan Jezus nie tylko narodził się 2 tysiące lat temu w Betlejem, ale rodzi
się także tu i teraz. Przychodzi do
nas w tym mieście, w tym kościele, w którym gromadzimy się na
Eucharystii. Słowo, które staje się
Ciałem, mieszka tu, między nami”
– tłumaczy proboszcz, ks. prał.
Krzysztof Ryszka.

Św. Teresa
przybędzie w maju
Od 5 do 9 maja br. w parafiach
naszej diecezji będą gościć relikwie
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
peregrynujące po świecie
od 1994 roku. Peregrynacja
w Polsce rozpocznie się
29 kwietnia w archidiecezji
krakowskiej.
Nasza diecezja będzie kolejną.
5 maja br. z klasztoru ojców karmelitów w Wadowicach relikwie zostaną przewiezione do konkatedry w
Żywcu, następnie do Trzebini, Bielska-Białej Aleksandrowic, Kęt (klasztory sióstr klarysek i zmartwychwstanek),
Oświęcimia (kościół księży salezjanów i klasztor sióstr karmelitanek), Czechowic-Dziedzic (kościół pw. św. Andrzeja Boboli) i Skoczowa (kościół
pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła).
Wśród uroczystych spotkań przy relikwiarzu św. Teresy będzie jedno przygotowywane specjalnie dla młodzieży z całej diecezji. Odbędzie się ono 7 maja o
16.00 w parafii MB Wspomożycielki Wiernych w Oświęcimiu. To święto młodych
poprzedzi uroczyste wniesienie wizerunku Świętej do
bielskiej katedry pw. św. Mikołaja już 20 marca – w
Niedzielę Palmową – kiedy

młodzież spotka się tu na
obchodzonym w diecezjach
Światowym Dniu Młodzieży.
Jak informuje ks. Grzegorz Klaja, z parafii św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach,
odpowiedzialny za przygotowania do nawiedzin w diecezji, już niedługo do parafii dotrą materiały z propozycjami przygotowań. Będą wśród nich m.in. scenariusz przesłania św. Teresy

do młodzieży, który będzie
można wykorzystać w czasie
szkolnych rekolekcji wielkopostnych, program „Rodzinnej niedzieli ze św. Teresą”,
przygotowany przez bielską
Wspólnotę, „Betlejem” oraz
regulamin konkursu recytatorskiego poezji św. Teresy,
organizowanego przez Akcję Katolicką.
Na 16 kwietnia w Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej zaplanowano otwarte sympozjum: „Mała droga św. Teresy od Dzieciątka Jezus a drogi współczesności”. 23 kwietnia odbędzie się finał konkursu recytatorskiego, a 1 maja w parafiach będzie miała miejsce
„Rodzinna niedziela ze św.
Teresą”.
Wciąż trwają prace nad
szczegółami programu. Za
naszym pośrednictwem ks.
Grzegorz Klaja prosi o kontakt wszystkie wspólnoty,
grupy, stowarzyszenia, działające w naszej diecezji, którym osoba św. Teresy od Dzieciątka Jezus jest szczególnie
bliska. Można się zgłaszać telefonicznie do ks. Grzegorza – tel. (0 33) 817 33 66,
e-mail: klaja@bielsko.opoka.
org.pl lub do naszej redakcji: (0 33) 812 51 39, e-mail:
bielsko@goscniedzielny.pl,
ul. Żeromskiego 5–7, 43–300
Bielsko-Biała.
U RSZULA R OGÓLSKA

W Starym Bielsku

Folder najstarszej świątyni
Staraniem Wydziału Kultury i
Sztuki Urzędu Miejskiego w
Bielsku-Białej wydany został
efektowny folder, poświęcony w całości XIV-wiecznemu
kościołowi pod wezwaniem
św. Stanisława w Starym
Bielsku.

„Chcemy popularyzować piękno tego najstarszego i najcenniejszego
zabytku Bielska-Białej,
bo mamy się czym chwalić. Poza tym w ten sposób promujemy też nasze miasto” – mówił biel-

ski prezydent Jacek Krywult, prezentując folder.
Jego pierwsze egzemplarze otrzymali biskup
Tadeusz Rakoczy i proboszcz starobielskiej parafii ks. kan. Antoni Kulawik.
PM
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Niezwykłą szopkę, wkomponowaną w panoramę Bielska-Białej, zaprojektował i wykonał parafianin Paweł Balcerzak. Warto
odwiedzić kościół przy dworcu,
by zobaczyć tę stajenkę. To już
ostatnie chwile, choć za rok – jak
zapowiada proboszcz – otoczenie tej szopki będzie jeszcze bardziej urozmaicone. Pojawić się
mają kolejne charakterystyczne
budowle Bielska-Białej. Może będzie to gmach poczty, budynek
dworca kolejowego, może piękna
fasada teatru...
AK

Trwają przygotowania do nawiedzin relikwii Świętej z Lisieux

ARCHIWUM GN

Betlejem
przy Zamku Sułkowskich

III

GOŚĆ BIELSKO -ŻYWIECKI

Liczy się
świadectwo
Rozmowa z ks. inf.
Władysławem
Fidelusem,
dyrektorem Wydziału
Duszpasterskiego Kurii
Diecezjalnej
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL: Ojciec
Święty zachęcił nas do zgłębiania tajemnicy Eucharystii.
Od czego zacząć?
KS. INF. WŁADYSŁAW FIDELUS:
Na pewno od lektury samych
tekstów, które skierował do
nas Papież. Duże znaczenie ma
popularyzacja tekstów papieskich dokumentów poświęconych Eucharystii. Ważne, by do
jak największej liczby osób dotarły teksty, a także by zachęcać do przemyślenia ich podczas osobistej adoracji.
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Lektura to ważny, ale tylko
pierwszy krok…

IV

– W dokumentach na pozór nie ma niczego nowego
– nie ma nowych sformułowań, nowej wiedzy na temat
Eucharystii, ale znajdujemy
w nich świeże, żywe spojrzenie człowieka głęboko związanego z Eucharystią. Chodzi bowiem nie tyle o wprowadzenie nowych form kultu Eucharystii, ale o związanie naszego życia z Chrystusem, o czerpanie z Jego obecności na co dzień. Chrystus
jest z nami, cały czas obecny w tabernakulum. Chodzi
o to, byśmy to my zapragnęli
Jego obecności, odkryli w sobie potrzebę rozpalania naszych serc Jego miłością. Nie
chodzi tu wcale o jakieś nadzwyczajne inicjatywy, wprowadzanie nowych form kultu
czy też zewnętrzne działania
w rodzaju odnowienia tabernakulum. Potrzebne są starania, by to tabernakulum stawało się sercem dla żywej parafialnej wspólnoty.

Jak to osiągnąć?
– Możliwości jest wiele. Do Roku Eucharystii
można nawiązywać podczas homilii czy tradycyjnych parafialnych nabożeństw. Na encyklice i liście
apostolskim oparłem m.in.
niedawne adwentowe rekolekcje
parafialne – Dni Eucharystyczne,
które ofiarowaliśmy w intencji
jeszcze mocniejszego związania
z odbywającą się u nas od kilkunastu lat całodzienną adoracją
Najświętszego Sakramentu.
Przy różnych okazjach przypominać można o wartości adoracji. Podczas odwiedzin kolędowych w tym roku zostawialiśmy obrazki wydane z okazji Roku Eucharystycznego, z modlitwą Ojca Świętego. Zbliżające się
40-godzinne nabożeństwo, które poprzedzi Środę Popielcową,
można poświęcić rozważaniu tej
prawdy. Wielką szansą duszpasterskiego działania jest I Komunia Święta. Ważne jest też świadectwo kapłana.

Kapłańska posługa zawsze
związana była z Eucharystią...
– Obecność księdza podczas
liturgii przy ołtarzu czy w konfesjonale wierni traktują jako jeden
z obowiązków związanych z kapłańską posługą, natomiast wielką wagę ma świadectwo prywatnej modlitwy. Mnie samemu mocno utkwił w pamięci także widok
biskupa Pietraszki, modlącego się
w pustym kościele.
Podczas Dni Eucharystycznych w Żywcu wspominałem,
jak w naszej świątyni Ojciec
Święty sam modlił się przed Najświętszym Sakramentem wiele
razy, jeszcze jako biskup i kardynał, przyjeżdżając z Krakowa
w ramach duszpasterskich obowiązków. Można go było spotkać w kościele na adoracji także wtedy, gdy bywał tu prywatnie. Całym swoim życiem potwierdza, że ta więź z Chrystusem Eucharystycznym napełnia go mocą i miłością.


„Spośród darów Jezusa Chrystusa jest to dar najwi

Czerpanie z
Eucharystia jest źródłem
i szczytem – przypomina
Ojciec Święty, który
sam od początku w niej
znajduje umocnienie,
źródło i szczyt swojej
pasterskiej posługi.
Pokazuje, że na adoracji,
w spotkaniu z Chrystusem
w Komunii Świętej
mamy szukać mocy do
podejmowania życiowych
zadań chrześcijańskich.
tekst
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
Do zgłębiania tej tajemnicy wzywał w encyklice „Eccle-sia de Eucharistia” (2003) i
w wydanym na Rok Eucharystii liście apostolskim „Mane
nobiscum Domine”. „Te dokumenty są oczywistym dopełnieniem świadectwa człowie-

ka, który żyje Eucharystią i stara się w to życie wprowadzać
innych – mówi ks. inf. Władysław Fidelus. – Mam szczęście
należeć do tych, którzy mieli
okazję poznać Ojca Świętego
wcześniej i na pewno łatwiej
mi odebrać te dokumenty, podobnie jak łatwiej było zrozumieć zaskakujący dla niektórych tytuł książki: »Wstańcie
– chodźmy!«. Bo wszystko, co

MODLITEWNE CZUWANIE W ŻYWCU
O umiłowanie Jezusowego daru – Najświętszej Eucharystii i o odkrycie daru codziennej adoracji Pana Jezusa modlą się w tym roku w żywieckiej konkatedrze uczestnicy comiesięcznych czuwań modlitewnych. Najbliższe czuwanie odbędzie się w nocy z piątku 4 lutego na sobotę 5 lutego.
W programie: o 20.00 – Nieszpory i Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa, Apel Jasnogórski, Różaniec fatimski, o 22.30 – adoracja wynagradzająca i procesja przebłagalna, o 23.00 – Msza św., o 24.00 – Droga
Krzyżowa, adoracja Krzyża Świętego, Różaniec fatimski, Godzinki, modlitwa brewiarzowa. Od 4.00 – adoracja w ciszy, o 5.00 – Różaniec fatimski, o 6.00 – Msza św.
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Jezus czeka
na ciebie

iększy i najcenniejszy” – przypomina Ojciec Święty

z Eucharystii

ARTURO MARI

Stałą adorację Najświętszego
Sakramentu w cieszyńskim
kościele pw. św. Marii Magdaleny
zapoczątkował kard. Franciszek
Macharski w czasie uroczystości
dziękczynnych za kanonizację
św. Melchiora Grodzieckiego
7 września 1995 r.
na zmianę pełniący nieustanny dyżur w świątyni, modlą
się, czuwają nad porządkiem.
Zostali też przygotowani do
funkcji przewodników, by
mogli udzielać informacji na
temat znajdujących się w jej
wnętrzu zabytków i oprowadzić zwiedzających.
Wystawienie Najświętszego Sakramentu na ołtarzu
głównym odbywa się zawsze
o godz. 7.00. O godz. 7.30
przed Najświętszym Sakramentem osoby świeckie prowadzą Różaniec, a od godz.
8.00 do 18.00 adoracja odbywa się w kaplicy.
MB

MOIM
ZDANIEM
KS. KAN. HENRYK SATŁAWA

B

udująca dla wielu jest
obserwacja grup dzieci i młodzieży, które w ramach szkolnej katechezy
przychodzą na adorację
wraz z katechetami. Cieszy,
że młodzi ludzie są bardzo
dobrze przygotowani do tej
modlitwy, że katecheza tak
skutecznie prowadzi ich do
Eucharystii. Zawsze w piątki o 15.00 odbywa się też
wspólna adoracja księży pracujących i mieszkających w
parafii. To bardzo umacnia
naszą wspólnotę kapłańską,
a także mobilizuje do modlitwy parafian.
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robił Ojciec Święty, ro- Ojciec Święty
tkania z różnych lat.
dziło się na klęczkach, w żywieckiej
„Miałem 18 lat, kiemiało swój początek w konkatedrze
dy biskup Wojtyła, wigłębokim zjednocze- uklęknął ostatni zytując moją rodzinraz 22 maja
niu z Chrystusem”.
ną parafię w oktawie
Bardzo często wi- 1995 r.
Bożego Ciała prowadywano go w Krakodził procesję. W moją
wie, gdy jako biskup i arcybi- pamięć mocno zapadł widok,
skup krakowski szedł rano ze jak trzymając monstrancję w
swego mieszkania przy ulicy ogromnym skupieniu wpatryKanoniczej do Kurii na Fran- wał się w Eucharystię, jakby
ciszkańską dłuższą drogą i chciał ją przeniknąć... To było
wstępował na adorację Naj- coś, mnie wówczas poruszyświętszego Sakramentu do ło i zostało mi na całe życie –
kościoła sióstr bernardynek wspomina ks. inf. Fidelus. – Zaprzy ulicy Poselskiej. Dawał wsze odwiedzając naszą paraczytelny przykład, jak wią- fię udawał się do kościoła na
zać Eucharystię z życiem co- adorację. Kiedyś, już jako kardziennym. Również jako kar- dynał, był w Żywcu prywatnie,
dynał swój dzień zaczynał od wracał z nart. Spotkałem go
Mszy św., którą zawsze po- po południu w kościele – natuprzedzał 3-godzinny post, a ralnie na modlitwie przed Najczas do godz. 11.00 spędzał świętszym Sakramentem”.
w kaplicy. Tu zwykle powstaW pamięci wszystkich pawały homilie i dokumenty. rafian pozostała niewątpliwie
Później szedł na spotkania z ta ostatnia modlitwa, którą odludźmi.
mówił w żywieckiej świątyni
W wspomnieniach Księdza 10 lat temu, gdy odwiedził ŻyInfułata zachowały się spo- wiec już jako Papież.


W ołtarzu kaplicy Najświętszego Sakramentu znajduje się obraz MB Wspomożenia Wiernych (na zdjęciu).
Jak mówi legenda, do cieszyńskiej świątyni obraz ofiarował 150 lat temu wracający z wojen napoleońskich
żołnierz, który chciał wyrazić
Bogu wdzięczność za opiekę
i doznane łaski. Obraz ten w
październiku 2004 r. uroczyście koronował kardynał Stanisław Nagy.
Codzienne spotkanie z
Chrystusem na adoracji okazało się potrzebą wielu osób.
W otwartej w ciągu dnia kaplicy nieustannie ktoś się modli. Około godz. 15.00 zbiera się grupa modlitewna, która prowadzi wspólną adorację. Do tradycyjnych należą odprawiane w soboty o
godz. 17.00 różańcowe nabożeństwa eucharystyczne. Podczas Roku Eucharystycznego
zapoczątkowane zostało też
Jerycho Różańcowe, czyli 24-godzinna adoracja połączona z odmawianiem Różańca
Świętego.
Wśród nawiedzających cieszyńską kaplicę Najświętszego Sakramentu są nie tylko
mieszkańcy miasta, ale także podróżujący tędy goście
z różnych stron Polski i z zagranicy.
Dostępną przez cały dzień
kaplicę Najświętszego Sakramentu i otwarty z czasem
cały kościół sami parafianie
postanowili chronić, i tak w
2000 r. powstała grupa straży kościelnej zwanej też jubileuszową. Jej członkowie
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Profesor Kucz przystępuje do pracy

Jak już informowaliśmy
w poprzednim numerze
„Gościa”, pomnik Jana Pawła II
w Bielsku-Białej wykona
wybitny artysta prof. Jan Kucz,
autor m.in. papieskiego
monumentu w Kaliszu,
uznanego za najpiękniejszy
w Polsce wizerunek Papieża.

ra, tutaj mieszkają jego krewni. Po ukończeniu bielskiego Liceum Sztuk Plastycznych
studiował na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Z tą uczelnią
związał całe życie – od 45 lat
prowadzi wykłady dla studentów, od ponad 15 szczyci się
tytułem profesorskim.
Równolegle z działalnością
dydaktyczną prof. Jan Kucz
czynnie uprawia
To przedsięsztukę – rzeźbi z
wzięcie
prof.
roku na rok coKucz traktuje wyraz więcej i coraz
jątkowo ambicjopiękniej. „Z upłynalnie również i
wem lat sił ubywa
z tego względu,
– mówi profesor –
że praca w Bielale liczy się duch
sku łączy się z poi umysł, przybywrotem do korzewa wizji i pomyni i pozostawiesłów”.
niem własnego
Jan Kucz jest
śladu artystycz- Prof. Jan Kucz
autorem wyjątkonego na rodzinwego pomnika Janej ziemi. Jan Kucz urodził na Pawła II w Kaliszu. Wykosię w 1936 r. w Zarzeczu. Po nana z brązu sylwetka Papiewysiedleniu miejscowości, w ża pochyla się nad małą dziewzwiązku z budową zbiornika czynką. Papież w lewej dłoni
wodnego, jego rodzina osia- trzyma krzyż – pastorał, pradła w Jasienicy. Tu na cmenta- wą wyciąga ku dziecku, dziewrzu spoczęli rodzice profeso- czynka swoją dłoń unosi wyso-

ko i lada moment dotknie dłoni Ojca Świętego.
„Postać dziewczynki ma
potrójne znaczenie – tłumaczy
prof. Kucz. – Oznacza samą
siebie – czyli dziecko, jest małą kobietą, uosabia więc przyszłe macierzyństwo, wreszcie
może uchodzić za symbol Polski, Ojczyzny, nad której losem
pochyla się Papież właśnie tu,
w Kaliszu, w sanktuarium polskiej rodziny”. W roku 2000
prof. Kucz otrzymał za ten pomnik prestiżową Nagrodę im.
św. Brata Alberta.
Innymi słynnymi dziełami
Jana Kucza są pomniki Prymasa Stefana Wyszyńskiego w
Częstochowie i Fryderyka Chopina we Wrocławiu. Obecnie
profesor pracuje nad pomnikiem Jana Kochanowskiego dla
Radomia.
Profesor Jan Kucz nie chce
jeszcze w tej chwili mówić, jak
będzie wyglądać bielski wizerunek Papieża. „Chciałbym odejść
od koncepcji triumfalizmu –
podkreśla. – Pragnę ukazać Papieża wyciszonego i godnego,
ale także cierpiącego, takiego,
jakim jest teraz. To cierpienie
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Ukazać Papieża

Z wielkim uznaniem spotkał się
pomnik Papieża
autorstwa prof. Kucza
wzniesiony przed katedrą w Kaliszu

nie powinno być widoczne na
jego twarzy, ale płynąć gdzieś
z głębi, z wnętrza”.
Projekt pomnika dla Bielska-Białej ma być gotowy w
najbliższych miesiącach.
KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Papieskie ślady w Żywcu

Pamiętają o Ojcu Świętym
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Związki Ojca Świętego z Żywcem
nie kończą się na wspomnieniach
– wciąż żywe owocują także
serdecznymi kontaktami między
miastem i Stolicą Apostolską.

VI

Korespondencja między
Żywcem i Watykanem kursuje regularnie. Okazją do jej wymiany są urodziny Karola Wojtyły, rocznica pobytu w mieście,
rocznica wyboru na tron Piotrowy. Do wymiany listów doszło
też na początku listopada – z
okazji imienin – na dzień wspomnienia św. Karola Boromeusza.
Do ratusza nadeszła odpowiedź
ze słowami Ojca Świętego. Ten
list z podziękowaniem za życzenia imieninowe z papieskiego

Sekretariatu Stanu – podobnie
jak całą wcześniejszą korespondencję – pieczołowicie przechowuje się w archiwum żywieckiego Urzędu Miasta.
Związki Żywca z Janem Pawłem II mają charakter nie tylko
symboliczny. Karol Wojtyła wielokrotnie gościł tutaj jako biskup krakowski. Władze miejskie medal „Za zasługi dla miasta Żywca” wręczyły Papieżowi
w 1997 r. w Watykanie. Wcześniej – bo wiosną 1995 r. Rada
Miejska podjęła uchwałę o przyznaniu Janowi Pawłowi II tytułu
„Honorowego Obywatela Miasta Żywca”. Ojciec Święty był łaskaw przyjąć ów tytuł osobiście,
podczas wizyty w mieście 22

maja 1995 r. W Żywcu właśnie
rozpoczęły się przygotowania
do obchodów dziesiątej rocznicy tego wydarzenia.
Władze miasta pielęgnują
pamiątki papieskie. Na wznoszącym się nad Żywcem Małym
Grojcu umieszczono krzyż, wykonany przy okazji wizyty papieskiej 10 lat temu. „W tym
roku zamierzamy doprowadzić
do krzyża system monitoringu,
który uczyni to miejsce bezpieczniejszym i ustrzeże przed
aktami wandalizmu” – zapewnia burmistrz Antoni Szlagor.
Pragnieniem władz miasta jest
też wytyczenie szlaku wiodącego na szczyt Małego Grojca.
KS. JMP

O WOJNIE
I ARMII
KRAJOWEJ
W poniedziałek 31 stycznia o godz. 17.00, w lokalu KIK-u przy ul. Bohaterów
Warszawy 4A, odbędzie się
spotkanie ze Zdzisławem
Grefflingiem, który mówić będzie na temat:
„Współczesne spojrzenie
na okres okupacji oczami
żołnierzy Armii Krajowej”.
Serdecznie zapraszamy zarówno dorosłych, jak i młodzież!
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V Przegląd Pieśni Patriotycznej

Zaśpiewali o Polsce

Główny cel przeglądu to popularyzacja wśród dzieci i młodzieży pieśni patriotycznej historycznej i współczesnej, poznanie
historii i kultury Narodu, wzbudzenie w młodym pokoleniu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
Przegląd składa się z trzech
etapów: parafialnego, rejonowego i diecezjalnego. Uczestnicy występują w sześciu grupach wiekowych i trzech kategoriach: solistów i duetów, zespołów wokalnych i chórów. Etap parafialny został zakończony 15 listopada 2004 r., z którego do etapu rejonowego zakwalifikowano 1289
osób. Przesłuchania rejonowe odbyły się 11 stycznia w Domu Katolickim im. Jana Pawła II w Żywcu,
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Mocno wpisał się w panoramę
szkolnych konkursów, organizowany
przez Akcję Katolicką Diecezji
Bielsko-Żywieckiej
w tym roku już po raz piąty,
Przegląd Pieśni Patriotycznej
im. Małgorzaty Papiurek.

11 i 12 stycznia w Domu Uczestnikom
i Joanna Mrowiec z SP
Katechetycznym im. Jana rejonowego
nr 3 w Żywcu, Kalina
Pawła II w Kozach oraz 13 etapu
Halama z Gimnazjum
i 14 stycznia w Domu Kul- w Kozach
w Wilkowicach, Alektury w Bielsku-Białej Hałc- za zaangażowanie sandra Kopaczewska z
dziękowała
nowie.
Przedszkola nr 1 w AnŁucja Sowa
Do etapu diecezjalnedrychowie, Magdalena
z Akcji Katolickiej
go zakwalifikowano łączJonkisz z SP w Dankonie 34 uczestników z poszcze- wicach, Ewelina Stanclik z SP w
gólnych rejonów. Są wśród nich Bestwinie, Sabina Kamińska, Ausoliści i duety: Dagmara Solarek relia Płaska z Gimnazjum w Be-

stwince, Magdalena Rakowska
z LO im. M. Skłodowskiej-Curie
w Andrychowie, Artur Wasilewski z SP nr 25 w Bielsku-Białej,
Sara Korczyńska, Katarzyna Muszyńska i Wiktor Kasperek z DK
w Hałcnowie.
W finale diecezjalnym wystąpią zespoły: z Mesznej, „Groniczki” z SP w Wilkowicach,
„Mezzoforte” z Gilowic, „Boże Owieczki” z Korbielowa,
„Biedroneczki” z Przedszkola
nr 2 w Andrychowie, z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Serafitek w Hałcnowie, „Zuchy Leśna Gromada” z SP nr 1 i nr 2 w
Kozach, z Gimnazjum im. Jana
Pawła II i „Animato” z Bestwiny.
Zaśpiewają też chóry: z Przedszkola Publicznego w Mesznej i
Przedszkola w Kozach, z SP w
Węgierskiej Górce, ZS w Rychwałdzie, ZSO w Żywcu, SP w Pisarzowicach, SP w Bestwince, SP w Chybiu, z SP nr 24, SP nr 28 i Gimnazjum nr 6 w Bielsku-Białej oraz „Pikolo” i „Allegro” z ZOPP w Czechowicach-Dziedzicach.
ŁUCJA SOWA

Wydawnicze nowości

Krótsze od najkrótszych
„Polikarp, dowiedziawszy się,
że Anzelm pisze trzytomową
powieść, udzielił mu następującej rady: Pisz tak, abyś
powieść zamierzoną na trzy
tomy zmieścił w trzech krótkich zdaniach” – nieprzypadkowo te słowa stały się mottem niezwykłych kazań.

mie obrazami i komentarzami,
zachęcają do kojarzenia faktów
i sytuacji, wyciągania wniosków.
I ostatecznie na samej lekturze, choć przebiega ona
błyskawicznie, to spotkanie z Ewangelią wcale się
nie kończy. Tekst wręcz
zmusza, by czytelnik czy
słuchacz sam zmierzył
się z odkryciem głębi i
sensu Bożego Słowa, którego
nie przesłonił zbędny wykład.
Najkrótsze kazania nie proponują wcale pobieżnej czy spłyconej interpretacji, mogą stanowić inspirację dla homiletów,
pomogą też wszystkim, którzy
próbują własne życie wiązać z
Ewangelią. Mogą być wygłoszone w takiej formie, w jakiej zostały napisane. Wszystkie zresztą zostały już poddane temu

najważniejszemu – praktycznemu sprawdzianowi. Można je
też łatwo rozbudować, a podane
szczegółowo źródła, z których zaczerpnięte są wypowiedzi, pomogą w tym
zadaniu.
Szkoda jedynie, że wydawca nie zdecydował się
dla wygody czytelnika zaopatrzyć publikacji w reprodukcje przywoływanych dzieł
malarskich. Ci, którzy nie znajdą
ich w podręcznym albumie, mogą zajrzeć na stronę internetową: www.diecezja.bielsko.pl/obrazy.
TM
Ks. Eugeniusz Burzyk, „Krótsze od
najkrótszych. Kazania na niedziele,
uroczystości i święta rok A, B, C”.
Wydawnictwo WAM, Kraków 2004,
seria: „Verbum Domini”.
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„Krótsze od najkrótszych” –
bo takie istotnie są kazania autorstwa ks. Eugeniusza Burzyka
z tomu pod tym tytułem – obowiązuje surowa dyscyplina. Nie
ma tu zbędnych słów. Dla człowieka atakowanego natłokiem
informacji i wypowiedzi, nieraz również w Kościele, to niezwykle cenny walor. I oszczędność czasu. Na pierwszy rzut
oka tym właśnie ma skończyć
się lektura.

Są zwięzłe i zwarte, a skrót
myślowy, zestawienie nieraz zaskakujących faktów, wypowiedzi, symboliki inspirowanych Biblią dzieł sztuki, utworów literackich czy współczesnych filmów –
to najczęstsze instrumenty, którymi posługuje się autor tych
oryginalnych kazań. Bo wszystko
może okazać się dobrym narzędziem, by zachęcić do odkrywania bogactwa odniesień Ewangelii w naszym codziennym życiu.
I tak np. św. Jan Chrzciciel odkrywający prawdę o Jezusie pomaga
spojrzeć na współczesne praktyki public relations, a „Różaniec
jazzowy” Jana Budziaszka – na
nasze świadectwa wiary...
Różnorodne środki prowokują do samodzielnego „wypełnienia przestrzeni” między zestawionymi w lakonicznej for-

VII

GOŚĆ BIELSKO -ŻYWIECKI

PANORAMA PARAFII
Parafia św. Bartłomieja w Czańcu

Tu się modlili pradziadowie Papieża

Osobista korespondencja kardynała Karola
Wojtyły, a potem papieża
Jana Pawła II z parafią w
Czańcu, to pokaźny zbiór
listów. Proboszcz ks. kan.
Filip Piotrowski pokazuje ten najwymowniejszy
– z 23 maja 1974 r., kiedy kard. Wojtyła pisał do
parafian i ich proboszcza
ks. kan. Jana Stachańczyka: „W dniu dzisiejszym
Parafia Wasza przeżywa
swoją uroczystość Roku
Świętego. Bardzo pragnąłem być z Wami (...),
ponieważ jestem związany z Parafią Czaniecką
przez moich Pradziadów.
Muszę jednakże przeprosić Was, gdyż wypada mi
dzisiaj w godzinach wieczornych przyjąć w Krakowie kilkusetosobową
pielgrzymkę z Mediolanu (...)”.
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Dowody pamięci

VIII

– Zaplanowaliśmy,
że na tablicy, która miała zostać umieszczona
w kościele, pod słowami: „Jestem związany z
Parafią Czaniecką przez

moich
Pradziadów”,
umieścimy datę 16 października 1978 r. i podpis: Jan Paweł II – mówi
Ksiądz Proboszcz. – Kiedy byliśmy w Rzymie,
przyznaliśmy się Ojcu Świętemu, że ta data nie bardzo odpowiada tej, z której pochodziły słowa. A Papież
z uśmiechem: Przecież
ja to podpisałem”.
Tablica to nie jedyny
dowód pamięci o kard.
Wojtyle w Czańcu, który jest tu także honorowym obywatelem. Na
cmentarzu znajduje się
obelisk upamiętniający
ród Wojtyłów. Wyryto
na nim skróconą genealogię rodu, przygotowaną przez Jana Wojtyłę, byłego dyrektora
gimnazjum, które nosi
imię właśnie kard. Karola Wojtyły – by młodzi
nie zapominali o korzeniach Papieża.

Nauczanie ożywia
– W pracy duszpasterskiej mamy jeden
cel – żeby wszyscy kochali Jezusa i służyli mu
tak, jak Papież – podkreśla Ksiądz Proboszcz. –
Mimo zagrożeń laicyzacji, nasza parafia, licząca
około 5600 osób, wciąż
jest tradycyjnie bardzo
religijna. Staramy się
jednocześnie, aby papieskie nauczanie ożywiało nasze życie duchowe.
W zeszłym roku 18
kwietnia rozpoczęła się
tu peregrynacja obrazu Bożego Miłosierdzia.
„Ustanowienie przez Jana Pawła II sanktuarium

BIELSKO–ŻYWIECKI

bielsko@goscniedzielny.pl

KS. KANONIK FILIP
PIOTROWSKI

URSZULA ROGÓLSKA

„Jestem związany
z Parafią Czaniecką
przez moich Pradziadów”
– w Czańcu dla nikogo
nie jest zagadką, kto jest
autorem tych słów.
Wyryte na tablicy
umieszczonej w 1994 r.
roku w tutejszym kościele
przypominają, że z tej
ziemi wywodzi się ród
Jana Pawła II
– ród Wojtyłów.

w Łagiewnikach jest dla
nas szczególnym wezwaniem do zwrócenia
się ku Bożemu Miłosierdziu – mówi ks. Piotrowski.
W tym roku – Roku Eucharystii – każda
rodzina otrzymała broszurkę-modlitewnik,
przypominającą papieskie słowa o umocnieniu, jakie daje trwanie
na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Parafianom szczególnie bliskie są czwartkowe
adoracje Najświętszego
Sakramentu, połączone z
nowenną do MB Nieustającej Pomocy oraz nabożeństwa fatimskie.
W pracy duszpasterskiej ks. Filipowi Piotrowskiemu pomagają ks. Ryszard Grabczyk
i ks. Piotr Pokojnikow
oraz siostry duchaczki.
Pracami gospodarskimi
przy kościele zajmuje
się Ryszard Pszczółka.
URSZULA ROGÓLSKA
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Święceń kapłańskich udzielił mu
biskup Karol Wojtyła w 1966 r.
Proboszczem w Czańcu jest od 1982
Kościół pw.
roku.
Pracował tu już wcześniej –
św. Bartłomieja
od
1969
do 1972 r. – jako wikary.
w Czańcu

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany na
papieża, byłem wikarym w jego rodzinnej parafii w Wadowicach. Gdy 16 października 1978 r.
usłyszałem o wyborze, po Mszy świętej miałem
ogłosić to obecnym. Podszedłem do mikrofonu i
powiedziałem, żebyśmy dziękując Bogu i Matce
Bożej Nieustającej Pomocy za wybór naszego kardynała, zaśpiewali „Magnificat”. I z Wadowic trafiłem do Czańca. Dobrze znałem parafian – byłem
tu 10 lat wcześniej wikarym. Na większość z nich
zawsze mogę liczyć. Potrafią się wspaniale zorganizować. Widać to w czasie nabożeństwa czterdziestogodzinnego i adoracji Wielkiego Tygodnia.
Życie parafialne ożywiają spotykające się tu wspólnoty: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Straż
Honorowa NSPJ, Koło Przyjaciół Radia Maryja, ministranci, lektorzy, oaza młodzieżowa i kółko misyjne. Mamy także grupę charytatywną. To ważna sprawa. Powtarzam często: pomagajmy, ale nie
zwalniajmy z obowiązków. Tu od wieków rodziny,
sąsiedzi zawsze sobie pomagali – to wspaniała tradycja. Chcemy, by trwała, by ludzie nie obojętnieli
na siebie; by ten, kto będzie w potrzebie, wiedział,
że może na sąsiadów liczyć. W zeszłym roku parafia podjęła nowe wyzwanie materialne: budowę domu dla księży i sióstr zakonnych. Stan starych, licznych budynków pochłania coraz większe koszty.

Zapraszamy do kościoła
� Msze święte niedzielne: 7.00, 9.00, 10.45, 17.00

