
Podczas uroczystej Eucharystii 14 czerw-
ca w kościele pw. Trójcy Świętej w 

Wilamowicach biskup Tadeusz Rakoczy 
udekorował medalem „Pro Ecclesia et 
Pontifice” – najwyższym papieskim odzna-
czeniem dla osób świeckich – zasłużonego 
rzeźbiarza Kazimierza Danka. Odznaczenie 
jest uhonorowaniem za 20-letnią pracę arty-
sty nad tworzeniem niepowtarzalnego wy-
stroju wilamowickiej świątyni. Jego dziełem  
jest monumentalny ołtarz główny – wzo-
rowany m.in. na tryptyku Wita Stwosza z 
kościoła Mariackiego w Krakowie, ołtarze 
boczne, ozdobione figurami Świętych i 
Błogosławionych stalle oraz sedilia w prez-

biterium, a także rzeź-
by aniołów, św. Cecylii 
i Dawida, poświęcone 
podczas uroczystości 14 
czerwca jako element wy-
stroju organów. 
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ALINA 
ŚWIEŻY-SOBEL

redaktor wydania

Za nami czas wielkich 
wzruszeń i wspom- 

nień, związanych z prze-
życiem papieskiej obec-
ności sprzed 10 lat. Nie 
minął jednak i nie mi-
ja impuls, by do tamtej 
obecności wracać, utrwa-
lając ją na różne sposoby, 
podejmując po raz ko-
lejny próbę pogłębienia 
pozostawionej spuścizny 
papieskiego nauczania. 
Niektóre z inicjatyw od- 
notowujemy w tym wy-
daniu. Serdecznie za-
praszamy do dzielenia 
się za naszym pośred-
nictwem pomysłami na 
umacnianie swej więzi 
ze sługą Bożym Janem 
Pawłem II.                   
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 Zapraszamy do PARAFII ŚW. 
BARTŁOMIEJA APOSTOŁA w Lipowej
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10 lat po kanonizacji

Święty  
z Cieszyna
Wnajbliższą sobotę mija 

10. rocznica kanonizacji 
naszego rodaka – św. Melchiora 
Grodzieckiego, jednego z 
Męczenników Koszyckich, któ-
rych Jan Paweł II wyniósł na oł-
tarze 2 lipca 1995 r. w Koszycach 
na Słowacji. 

Dziś na terenie naszej diece-
zji św. Melchior jest patronem 
kościoła w Brennej Lachach. Je-
go relikwie znajdują się w Bren-
nej, kościele pw. św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie oraz w cze-
sko-cieszyńskim kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa. Relikwie wszystkich trzech 
Męczenników czczone są też w  
czechowickim kościele św. An-
drzeja Boboli.

Diecezjalne jubileuszowe uro-
czystości odbędą się w Cieszy-
nie we wspomnienie Świętego 
we wrześniu br. Z okazji rocznicy 
kanonizacji 2 lipca o godz. 17.00 
w cieszyńskim kościele św. Ma-
rii Magdaleny sprawowane bę-
dzie nabożeństwo dziękczynne z 
uczczeniem relikwii. TM

Zakończenie roku katechetycznego

Pracowity rok
Diecezjalnym podsumowaniem 
roku pracy katechetycznej była 
uroczysta Msza św. 18 czerwca 
w bielskim kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

Podczas tej Eucharystii ks. 
kan. Józef Oleszko z Wydziału 
Katechetycznego Kurii Diecezjal-
nej dziękował katechetkom i ka-
techetom za ten kolejny rok peł-
nego zaangażowania w otwiera-
nie serc dzieci i młodzieży na Bo-
żą miłość. Wszystkim zaśpiewały 
„Wesołe Nutki” z Pogórza. Wie-
lu uczniów i katechetów włączyło 
się w literackie i plastyczne kon-
kursy. Laureaci tych konkursów 
otrzymali w sobotę dyplomy i na-
grody. Była wśród nich 49-osobo-
wa grupa dzieci pierwszokomu-
nijnych – autorów najpiękniej-
szych listów do Ojca Świętego 
oraz laureaci konkursu „Święci 
świadkami Eucharystii”: Kamila 
Legień, Magdalena Wisła i Marze-
na Waluś z Międzybrodzia Bial-
skiego. W konkursie „Krzyż na 
beskidzkiej ziemi” najlepsi oka-
zali się Ewa Hamera z LO im. Ko-

pernika w Cieszynie i Adam Rosz-
kowski z SP nr 7 w Pogórzu. Naj-
lepsze wywiady z uczestnikami 
spotkania z Papieżem napisały: 
Dorota Sikora z Andrychowa, An-
na Lebiedzik ze Skoczowa, Justy-
na Wandzel i Katarzyna Kupczak 
z Godziszki. Najpiękniej papieską 
myśl o człowieku sumienia rozwi-
nęli licealiści z Cieszyna: Joanna 
Żebrok, Wojciech Dobosz i Anna 
Cieślar oraz Dorota Sikora z An-
drychowa.  MB

Odpowiedź na „List Jana Pawła II 
do dzieci” czyta Sylwia Grabiec  
z Pogórza, podopieczna Anny Ficoń
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ŻYWIEC. Zbigniew Miche- 
rdziński z bielskiego Regio-
nalnego Ośrodka Kultury nie 
szczędził pochwał pod adresem 
30-osobowej grupy wilkowickich 
artystów amatorów, którzy w cią-
gu pół roku dokonali tego, z czym 
inni się zmagają lata. Efekty zma-
gań – rzeźby w drewnie i obrazy 
malowane na szkle – zaprezento-
wali w maju w Żywcu. W warsz-
tatach projektu „I Ty możesz zo-

stać artystą”, dofinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Funduszu Małych Projektów 
PHARE CBC w Euroregionie 
Beskidy, swoich sił spróbowa-
li ludzie najrozmaitszych zawo-
dów. Pół roku temu nie wiedzie-
li, jak spojrzeć na kloc drewna i 
nadać mu kształt ludzkiej posta-
ci. Dziś ich dzieła to rzeźby św. 
Floriana, Chrystusa Frasobliwego, 
aniołów i kolorowe wizerun-
ki Matki Bożej. Wzbudzały za-
chwyt przybyłych do Miejskiego 
Centrum Kultury. Wśród zwie-
dzających była księżna Maria 
Krystyna Habsburg, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych, Euroregionu Beskidy, 
władz Żywca i wójt Wilkowic Jan 
Cholewa. „Chciałbym, by ta gru-
pa się rozwijała. I już dziś ma-
rzę o ich wystawie za 10 lat” – 
mówił Zbigniew Micherdziński. 
On prowadził zajęcia z malowa-
nia na szkle, a Stanisław Kwaśny 
z rzeźby.

BIELSKO-BIAŁA. W so-
botę 28 maja w kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa odbył się diecezjalny 
dzień wspólnoty Dzieci Maryi. 
Spotkanie zainaugurowała 
Msza św. odprawiona przez bi-
skupa Tadeusza Rakoczego i 
diecezjalnego moderatora tych 
grup, ks. Stanisława Filapka. 
„Drogie dzieci, patrzcie na na-
szą Matkę z pełną ufnością. 
Ona jest z wami na każdej dro-
dze życia, z miłością ucząc roz-
wiązywania wszystkich spraw 
w świetle Bożych planów. 
Dziękujemy Bogu, że jesteście 
na tej drodze, która prowadzi 
do Maryi, do Kościoła. Opiece 

Bożej Matki zawierzamy wasze 
jutro, wasz duchowy wzrost” 
– mówił do dzieci bp Rakoczy. 
Grupy Dzieci Maryi działają w 
60 parafiach diecezji i skupia-
ją ponad 1000 dzieci (w więk-
szości są to dziewczęta) w wie-
ku 9–17 lat. Dzień wspólnoty 
został zorganizowany po raz 
trzeci. Jest on podsumowaniem 
rocznej pracy formacyjnej i sta-
nowi formę rozesłania na re-
kolekcje wakacyjne. W tym ro-
ku weźmie w nich udział około 
150 osób. Ponownie wszyscy 
spotkają się na początku wrze-
śnia w Hałcnowie, by również 
od Eucharystii rozpocząć nowy 
rok formacji. 

Pod opieką Maryi

Odkryte talenty

Szanujmy niedziele
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XI Niedziele 
Organowe
JAWISZOWICE–OSIEDLE 
BRZESZCZE. Pod kierownic-
twem artystycznym Ewy Bąk 
przygotowane zostały rów-
nież tegoroczne, jedenaste już 
Lipcowe Niedziele Organowe 
w jawiszowickiej parafii MB 
Bolesnej. Organizatora – pa-
rafię MB Bolesnej – wspomo-
gli: Urząd Gminy Brzeszcze – 
Ośrodek Kultury, KWK Brzeszcze 
i Starostwo Oświęcimskie. 
Podczas inauguracyjnego kon-
certu w niedzielę 3 lipca o 
godz. 19.00 na organach za-
gra Ewa Bąk, a zaśpiewa Beata 
Raszkiewicz (sopran) z Bielska- 
-Białej. W kolejne niedziele spo-
tykamy się zawsze o godz. 19.00 
w jawiszowickiej świątyni.

APEL AKCJI KATOLICKIEJ. 
O powstrzymanie się od uczest-
nictwa w coraz bardziej po-
wszechnym rytuale niedziel-
nych zakupów zaapelowała do 
ludzi wierzących Akcja Katolicka 

Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
Niedziela, dzień święty, powinna 
być czasem spotkania z Bogiem 
w Eucharystii. Winna scalać i 
jednoczyć rodziny – przypomi-
na AK. 

Solidarni – z Matką
WILAMOWICE. 31 maja w 
ogrodzie Elżbiety i Antoniego 
Mleczków odbyło się ostatnie 
w tym roku nabożeństwo ma-
jowe. Poprowadził je gospo-
darz – pan Antoni. Dla miesz-
kańców Wilamowic jest to miej-
sce szczególne. To tutaj na po-
święcenie figury Matki Bożej, 5 
września 1983 roku, przybyło 
około 500 osób. „Była to du-
ża manifestacja w tamtych cza-
sach – wspominają. – Było to tak-
że miejsce gromadzenia się lu-
dzi związanych z »Solidarnością«. 
Przychodziliśmy, aby pokazać, 
że nikt nam nie może zabronić 
modlić się tutaj”. To pan Antoni 
postanowił, że gdy z obozu in-
ternowania w Łupkowie wyj-
dzie szczęśliwie, to postawi ka-
pliczkę. Później podczas uro-
czystości maryjnych gromadzi-

ło się tu po 200, 300 osób. 
„Obecnie systematycznie spoty-
kamy się  podczas nabożeństw 
majowych, które kontynuujemy 
już 21 rok, a w październiku od-
mawiamy wspólnie Różaniec” – 
mówi Antoni Mleczko.

Grupy Dzieci Maryi przybyły z całej diecezji

XIX Recitale 
Organowe
BYSTRA KRAKOWSKA. 
Już w najbliższą sobotę 2 lip-
ca o godz. 18.30 w koście-
le pw. Najdroższej Krwi Pana 
Jezusa Chrystusa rozpoczną 
się XIX Bystrzańskie Recitale 
Organowe, zorganizowane sta-
raniem parafii przy wsparciu 
Gminy Wilkowice i Starostwa 
Powiatowego w Bielsku- 
-Białej. Kierownikiem artystycz-
nym koncertów jest Ewa Bąk. 
Pierwszego wieczoru na or-
ganach zagra Witold Zalewski 
z Krakowa, a śpiewać będzie 
chór „Cantica” z Bystrej, pod 
dyrekcją Krystyny Kubańdy. 
Następne koncerty odbywać 
się będą tradycyjnie w kolejne 
soboty lipca o tej samej porze.

W ogrodzie państwa Mleczków 
w Wilamowicach
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Rzeźby wilkowickich artystów 
przyciągnęły wielu zwiedzających
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„Ut unum sint” – Aby byli jedno – słowa 
Chrystusowej modlitwy stały się tytułem 
ogłoszonej w1995 r. encykliki Jana Pawła II 
o ekumenicznym dążeniu do jedności 
chrześcijan. Były też tematem sesji 
naukowej, zorganizowanej 2 czerwca w 
cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego.

„Nawiązywaliśmy do kilku historycznych 
okoliczności: do 10. rocznicy tej encykliki, 
20. rocznicy ogłoszenia przez Ojca Święte-
go encykliki „Slavorum Apostoli” oraz 10. 
rocznicy pobytu Papieża na Śląsku Cieszyń-
skim i skierowanego wówczas apelu o dąże-
nie do jedności” – tłumaczy organizator se-
sji, ks. prof. Józef Budniak, kierownik Zakła-
du Teologii Ekumenicznej Wydziału Teolo-
gicznego UŚ. 

Wystąpiło 13 prelegentów. Zaproszeni 
księża i profesorowie reprezentowali 8 ośrod-
ków uniwersyteckich Polski i Czech (m.in. 
KUL, ChAT, UKSW, Uniwersytet Ołomuniec-
ki, UAM, UŚ, Uniwersytet Opolski). W trakcie 
wykładów omawiali encyklikę „Ut unum...” w 
kontekście otwarcia się Kościoła rzymskoka-
tolickiego na inne wyznania, analizowali ini-
cjatywy naukowe i pastoralne ostatniego 10-
-lecia, wskazywali na istotę ekumenicznego 
dialogu w ujęciu tego dokumentu i ocenia-
li realizację tych zaleceń w Kościele w Polsce 
i w Czechach.

Prelegenci wskazywali m.in. na istotny do-
robek teologicznego dialogu katolicko-lute-
rańskiego, owocującego m.in. dokumentem o 
wzajemnym uznaniu ważności chrztu święte-
go, jak też podpisaną Deklaracją o usprawied-
liwieniu. W obecnej fazie toczą się rozmowy 
na temat kolejnych zagadnień: prymatu Pio-
trowego, Eucharystii i sakramentów świętych. 
„Ta encyklika wniosła nowego ducha dialogu, 
zainspirowała do wielu inicjatyw na rzecz po-
jednania i na pewno stanowiła wyraz wielkie-
go pragnienia jedności, jakie żywił Jan Paweł II” 
– podkreśla ks. prof. Budniak.  TM

Wprawdzie na tle wielowiekowej historii 
parafii św. Wojciecha w Dankowicach  
100 lat może wydawać się tylko krótkim 
etapem, jednak nie ma wątpliwości,  
że przypadające 31 maja 100-lecie konsekracji 
dankowickiej świątyni było dla całej parafialnej 
wspólnoty wydarzeniem wielkiej wagi.

Jak zaznaczył biskup Tadeusz Rakoczy, 
który przewodniczył jubileuszowej Eucha-
rystii, modlitwa wdzięczności objęła zarów-
no ludzi, którzy tę świątynię 100 lat temu 
wybudowali, jak i tych, którzy ją w ostat-
nim czasie odnowili i zadbali o jej upiększe-
nie. W ciągu kilkuletnich przygotowań do 
100-lecia odnowione zostało wyposażenie 
kościoła: ołtarze, figury, ambona, przebudo-
wano prezbiterium, a w kościelnych oknach 
pojawiło się 14 nowych witraży, w większo-
ści wykonanych dzięki wielkiej ofiarności pa-
rafian. Witraż św. Barbary ufundowały rodzi-
ny górnicze, św. Maksymiliana – była więź-
niarka KL Auschwitz Julia Sadlok z Kaniówka 
z rodziną, a Jana Pawła II – Bożena Domasik. 
Darem dankowickich pszczelarzy do stulet-
niej świątyni był też – poświęcony podczas 
jubileuszowych uroczystości wraz z witraża-
mi i tablicą – obraz Matki Bożej Pszczelarzy. 
Uporządkowany został teren wokół kościo-
ła, zbudowano nowe ogrodzenie. 

Wyrazem wdzięczności za dar kapłań-
skiej posługi sprawowanej w 100-letniej 
świątyni jest tablica upamiętniająca pro-
boszczów tego kościoła, a próbą ukaza-
nia bogactwa toczącego się w niej życia re-
ligijnego – pamiątkowy jubileuszowy al-
bum. „Jest to ogromne wotum milenijne 
waszej wiary. Raduję się tym wszystkim ra-

zem z wami i dziękuję za to, co widać, ale 
przede wszystkim myślę o owocach wiary 
i łaski…” – mówił biskup Rakoczy, podsu-
mowując wielorakie inicjatywy, podejmowa-
ne przez parafian z Dankowic na rzecz ko-
ścioła i parafii.

O tym, jak ważna jest dla nich świątynia, 
świadczyła wielka liczba przybyłych na jubi-
leuszową uroczystość, a symbolicznej wy-
mowy nabrała kończąca modlitwę procesja 
eucharystyczna, której uczestnicy szerokim 
kręgiem otoczyli parafialny Boży dom – miej-
sce, które zawsze otaczają miłością, pamięcią 
i wdzięcznością.

„Głęboko przeżywają tajemnicę życia re-
ligijnego, które toczy się w tym wnętrzu. 
W ciągu całego roku widać, że cieszą się tą 
świątynią i wiążą z nią wiele spraw swoje-
go życia. Sami odkrywają potrzeby związa-
ne z jej godnym i bezpiecznym utrzymaniem. 
Często zdumiewam się też wielkim zaanga-
żowaniem, z jakim podchodzą do wspólnych 
przedsięwzięć. To cieszy i mobilizuje także 
mnie – przyznaje dankowicki proboszcz ks. 
kan. Jan Figura, wdzięczny za zaufanie, jakim 
obdarzają go parafianie na co dzień. Wyra-
zem uznania dla jego starań było przyznane 
przez Księdza Biskupa odznaczenie „Rochet-
to et Mantoleto”.

Główne obchody poprzedziła parafialna 
majówka w ogrodach plebańskich. Z kilku-
godzinnym programem co do minuty wypeł-
nionym przygotowanymi przez różne gru-
py prezentacjami i konkursami – była i ra-
dosnym rodzinnym świętowaniem, i jedno-
cześnie rodzajem podsumowania całorocz-
nej pracy tych grup. Udała się znakomicie i 
już wiadomo, że takie spotkanie będzie pa-
rafialną tradycją w następnych latach.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

100-lecie konsekracji kościoła w Dankowicach

Mieszkanie Boga z ludźmi
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Teologowie  
o ekumenizmie

Tego chciał  
Jan Paweł II

AL
IN

A 
ŚW

IE
Ż

Y–
SO

BE
L

Procesja eucharystyczna wokół 100-letniej świątyni

Cieszyńską sesję poprowadził ks. prof. Budniak
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A przypominać będą 
o nim liczne zachowane  
z przeszłości i pojawiające 
się właśnie obficie znaki  
i dowody pamięci 
o tym wszystkim, 
co papieskiej 
posłudze Jana 
Pawła Wielkiego 
zawdzięczamy. Znaki 
materialne i duchowe. 

tekst  
KS. JACEK  

M. PĘDZIWIATR 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Otej pamięci świad-
czyły częste powroty 
do słów Jana Pawła II 
– zarówno podczas 

indywidualnej lektury jego tek-
stów literackich i papieskiego 
nauczania, jak i wypowiadane 
podczas wspólnotowych uro-
czystości w świątyniach, szko-
łach, urzędach. 

Modlitwa za papieży

W Starej Wsi kultywowa-
ne od pokoleń tradycje dusz-
pasterskie żywo wpisują się w 
„dziś” Kościoła. Jedną z nich 
jest znany w  tej części diece-
zji zwyczaj odprawiania Mszy 
św. za zmarłych w 7. i 30. dniu 
po śmierci. Innym powszech-
nie praktykowanym obyczajem 
jest składanie przy okazji po-
grzebu – zamiast kwiatów – 
ofiar na Msze św. w intencji 
zmarłego.

W Starej Wsi w podobny spo-
sób uczczono pamięć Ojca Święte-
go Jana Pawła II. W 7. i 30. dniu od 
jego śmierci w zabytkowym koś-
ciele Podwyższenia Krzyża Święte-
go odprawiono uroczystą Eucha-
rystię za zmarłego Papieża. W sta-
rowiejskiej modlitwie uczestniczył 
także kapłan z Afryki.

– Zaprosiliśmy ks. Bolau, by 
uświadomić parafianom powszech-
ny wymiar Kościoła – mówi ks. 
Grzegorz Then, proboszcz parafii 
w Starej Wsi. – Nasz gość – od wie-
lu lat przebywający w Polsce, odbył 
formację kapłańską w tarnowskim 
seminarium, obecnie kończy studia 
w Krakowie, a niebawem powróci, 
by pracować w swoich ojczystych 
stronach – urzekł starowiejskich pa-
rafian żywym słowem Bożym, wy-
powiedzianym piękną polszczyzną. 
Dzięki niemu doświadczyliśmy mi-
łości, jaką otaczali Jana Pawła II ka-
tolicy na innych kontynentach.

W papieskich Mszach św. 
mieszkańcy Starej Wsi uczestni-
czyli bardzo licznie: nie mniejsze 
rzesze wypełniły zabytkowy ko-
ściółek także podczas Mszy św. 
odprawionej w intencji kolejnego 
następcy św. Piotra – Benedykta 
XVI. Ta wspólnota od wieków da-
je dowody swojej żywej wiary.

– Jej świadectwem jest podło-
ga w naszym kościele – dość za-
skakująco podsumowuje ks. Grze-
gorz Then. – Na jej deskach moż-
na zobaczyć głęboko odciśnięte 
wgłębienia. Niektórzy proponu-
ją nam nawet wykonanie nowej 
podłogi. Ale póki co nie mamy za-
miaru tego zrobić. Te wgłębienia i 
wyżłobienia odcisnęły w drewnie 
kolana modlących się tutaj poko-
leń – kochających Boga i modlą-
cych się za papieży.

Święto  
papieskiej szkoły
Sadzenie Dębu Pamięci, wystę-

py artystyczne, kiermasz ciast oraz 
bezpłatne badania lekarskie – to by-
ły tylko niektóre punkty otwartego 
dnia szkoły w bielskim Gimnazjum 
im. Jana Pawła II. Cykl imprez za- 
inaugurowała podniosła uroczy-
stość sadzenia Dębu Pamięci. 
Drzewko dotarło do Bielska z Wa-
dowic. 18 maja uczniowie z rąk me-
tropolity krakowskiego kard. Fran-
ciszka Macharskiego i burmistrza 
Wadowic Ewy Filipiak otrzymali na 

pamiątkę sadzonkę dębu, 
opatrzoną okolicznościo-
wym certyfikatem.

– Przez ponad trzy 
tygodnie pieczołowicie 
przechowaliśmy umiesz-
czoną w doniczce sadzon-
kę dębu, by u progu świę-
ta szkoły zasadzić ją przy 
głównym wejściu do szkoły – wy-
jaśnia dyrektor gimnazjum Bogu-
sława Beniowska.

Dopełnieniem uroczystości 
była przygotowana przez uczniów 
inscenizacja pod tytułem  „Kwiat-
ki Jana Pawła II”. Złożyło się nań 
kilkanaście krótkich scenek, pre-
zentujących zarówno dość popu-
larne, jak i nieznane anegdoty z 
życia Karola Wojtyły.

Dzień otwarty szkoły ma w 
papieskim gimnazjum wieloletnią 
tradycję – spełnia ważną funk-
cję integracyjną w życiu lokalne-
go środowiska, ułatwia też za-
cieśnienie więzów placówki z ro-
dzicami. To właśnie oni pieką cia-
sta i przygotowują upominki, któ-
re pozwalają zorganizować kier-
masz. Towarzyszą mu występy ar-
tystyczne, do których w tym roku 
przyłączyli się także młodzi mu-
zycy z działającej od niedawna or-

kiestry dętej, składającej 
się w sporej części z by-
łych i obecnych uczniów 
gimnazjum. Tego dnia w 
holu szkoły działał także 
punkt sanitarny, w któ-
rym można było poddać 
się badaniom lekarskim: 
bezpłatnym w zakresie 

OB i morfologii, zaś za symbolicz-
ną opłatą – ciśnienia i poziomu 
cukru we krwi.

Dąb Pamięci w Kozach

Dąb Pamięci Jana Pawła II za-
sadzono też obok SP nr 2 i Gim-
nazjum w Kozach. Roślina z cer-
tyfikatem oznaczonym numerem 
231 dotarła do Kóz z Wadowic 
również 18 maja, w ramach ogól-
nopolskiej akcji zorganizowa-
nej z okazji 85. urodzin Jana Pa-
wła II pod patronatem kard. Fran-
ciszka Macharskiego. Koziańska 
podstawówka sąsiaduje z gimna-
zjum, które w maju przyszłego 
roku otrzyma imię Jana Pawła II. 
„Ten dąb to nie tylko honor i za-
szczyt, ale również zobowiązanie 
dla szkoły i całej naszej społecz-
ności” – uważa Alicja Nykiel, dy-
rektor placówki.

Ostatnie tygodnie przyniosły w parafiach naszej diecezji wiele przykładów trwania pamięci o Janie Pawle II

Papieskie przesłanie trwa…
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Władysława 
Klinowska  
z wielką pasją 
włączyła się  
w przygotowanie 
papieskiej 
wystawy  
w Żywcu
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Do tego symbolu lokalna spo-
łeczność przywiązuje należną wa-
gę, skoro zasadzeniu dębu nada-
no tak dostojny charakter. W uro-
czystości wzięli udział przedsta-
wiciele wszystkich szkół działają-
cych w Kozach oraz władz oświa-
towych i samorządowych. Zasa-
dzenie Dębu Pamięci poprzedziła 
akademia, podczas której ucznio-
wie zaprezentowali program arty-
styczny, złożony z tekstów poety-
ckich Jana Pawła II. Po niej uczest-
nicy szkolnego święta stanęli na 
placu przed budynkiem szkoły, 
prawie każdy z nich brał kolejno 
do ręki łopatę, by rzucić do stóp 
małego jeszcze drzewka choćby 
trochę ziemi i mieć w ten sposób 
udział w wiekopomnym przedsię-
wzięciu. Uroczystość odbyła się w 
strugach ulewnego deszczu, któ-
ry – w powszechnej opinii – bę-
dzie sprzyjał szybkiemu wzrosto-
wi dębu-pomnika.

Totus Tuus

To znane wszystkim Maryj-
ne zawołanie Jana Pawła II przy-
pominała zorganizowana w ma-
ju w sali Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Żywieckiej wystawa portre-
tów Papieża i wizerunków Mat-
ki Bożej. 

Podczas uroczystego otwar-
cia wystawy ks. kan. Stanisław Ko-
zieł omówił ten ważny wątek pa-
pieskiego nauczania Jana Pawła II. 
Władysława Klinowska prezento-
wała poezję Karola Wojtyły – tak-
że tę związaną z miłością do Oj-
czyzny, a Józef Czekaj, opiekun 
zespołu „Dzieci Żywieckie”, wraz 
ze swymi podopiecznymi przygo-
tował muzyczny program, na któ-
ry złożyły się napisane przez nie-
go pieśni o Papieżu: o tym, jak w 
1995 r. przyjechał do Żywca, co 
przeżywali wówczas uczestnicy 
tego pamiętnego spotkania i co 
wówczas śpiewali. Nie zabrakło 
ulubionej przez Papieża „Barki”, 
śpiewanej przez Andrzeja Szy-
mańskiego. Słuchacze z prawdzi-

wym wzruszeniem, nierzadko ze 
łzą w oku wspominali tamte chwi-
le. Nikt też nie miał wątpliwości, 
że ta piękna śpiewana relacja sta-
nie się kolejną pamiątką związaną 
z Janem Pawłem II. 

Taką pamiątką są również 
dzieła sztuki medalierskiej z nu-
mizmatycznych zbiorów Edmun-
da Zaiczka, poświęcone pontyfi-
katowi Jana Pawła II. Na towarzy-
szącej obrazom wystawie numiz-
matyków był też medal okolicz-
nościowy, upamiętniający obec-
ność Papieża w Żywcu.

Niewątpl iwym świade-
ctwem więzi z Papieżem są 
także wykonane różną techni-
ką i przez różnych autorów pa-
pieskie portrety, malowane na 
szkle, rysowane, tkane i haf-
towane. Na żywiecką wystawę 
swoje prace przekazało blisko 
60 twórców. Wiele z nich po-
chodziło z prywatnych zbio-
rów Władysławy Klinowskiej. 
„To dzieła zarówno uznanych 
artystów, jak i utalentowanych 
amatorów. Złączone w jednej 
ekspozycji wraz z obrazami 
Matki Bożej mówią nie tylko o 
szczególnej miłości Ojca Świę-
tego do Maryi, ale przypomina-
ją też, że wszyscy kochamy Pa-
pieża” – podkreśla pani Włady-
sława, która sama ze szczegól-
ną pieczołowitością gromadzi 
właśnie papieskie portrety. 

Obok profesjonalnych prac 
malarskich oraz grafik znalazły 
się tu dedykowane Papieżowi 
dzieła plastyczne najmłodszych 
żywczan, w tym także mister-
ne koszyczki żywieckich bibuł-
kowych kwiatów w papieskich 
barwach.  Wśród zwiedzających 
żywiecką wystawę byli i starsi 
mieszkańcy miasta, i przycho-
dzące całymi grupami dzieci. Ni-
kogo nie trzeba było przekony-
wać do tych odwiedzin, a wszy-
scy wychodzili z wdzięcznością. 
„Bo wszyscy kochamy Papieża” 
– tłumaczy prosto Władysława 
Klinowska. 

 



Ostatnie tygodnie przyniosły w parafiach naszej diecezji wiele przykładów trwania pamięci o Janie Pawle II

Papieskie przesłanie trwa…
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Bogusława Beniowska, dyrektor 
Gimnazjum: „Pieczołowicie 
przechowaliśmy sadzonkę dębu”

Każdy chciał mieć swój udział  
w sadzeniu papieskiego dębu  
w Kozach

Pieśni o Papieżu zaśpiewały „Dzieci Żywieckie”        
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Modlitwa w starowiejskim kościele
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Zapraszamy

Rodzinnie!
Ruch Domowego Kościoła 

organizuje od 30 lipca do 
13 sierpnia rekolekcje II stop-
nia dla rodzin. Poprowadzi je ks. 
Łukasz Jończy, a odbędą się w 
Choczewie (powiat wejherow-
ski). Rekolekcje mogą więc być 
okazją nie tylko do ćwiczeń 
duchowych – z codzienną 
Eucharystią, modlitwą i for-
macją duchową – ale również 
do wypoczynku nad morzem. 
Rekolekcje mają charakter 
ewangelizacyjny, a więc mogą 
na nie pojechać także rodzi-
ny nienależące do Domowego 
Kościoła. Koszt udziału wyno-
si 400 zł – dla dorosłych i 150 
zł – dla dzieci (jeżeli rodzina 
liczy troje dzieci lub więcej, 
płaci się za nie łącznie tylko 
300 zł). W cenę wliczono wy-
żywienie i zakwaterowanie. 

Wyjazd organizują Katarzy-
na i Marek Moczkowie. Oni też 
przyjmują zapisy oraz udzie-
lają szczegółowych informacji 
na temat rekolekcji (tel. 0–33 
818-50-56 – codziennie po 
godz. 16.00). 

 

JMP

List do redakcji

Z Wilkowic na Ukrainę
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
przy OSP w Wilkowicach aż 
dwukrotnie uczestniczyła w te- 
gorocznych obchodach Bożego 
Ciała – w czwartek 26 maja 
u siebie, a trzy dni później w 
Stryju na Ukrainie.

Miasto szczyci się silnymi 
związkami z Polską – urząd woje-
wody pełnił tutaj późniejszy król 
Jan Sobieski. Z miastem wiążą 
się też nazwiska słynnych pol-
skich twórców: Artura Grottgera, 
Kazimierza Wierzyńskiego i Kor-
nela Makuszyńskiego. Do wybu-
chu II wojny światowej większość 
mieszkańców stanowili Polacy. Po 
wojnie tutaj właśnie znajdował 
się jeden z trzynastu kościołów, 
czynnych na terenie dawnej ar-
chidiecezji lwowskiej przez cały 
okres komunizmu. Po jego upad-
ku w Stryju rozpoczął się proces 
odbudowy wiary.

Proboszczem stryjskiego koś-
cioła, sanktuarium Matki Bożej 
Piastunki Ludzkich Nadziei, jest 
pochodzący z Wilkowic ks. Jan 
Nikiel. To na jego zaproszenie 

młodzi wilkowiczanie przyjecha-
li do Stryja. Zagrali pieśni religij-
ne, najpierw podczas Mszy św., 
a następnie w czasie procesji eu-
charystycznej do czterech ołta-
rzy. „Po raz pierwszy od wojny 
mamy taką uroczystość!” – miej-
scowi parafianie nie kryli radości 
i wzruszenia.

Po zakończeniu uroczysto-
ści liturgicznych wilkowicka or-
kiestra zagrała jeszcze wiązan-
kę utworów patriotycznych i re-
gionalnych na świątecznym fe-
stynie, z którego dochód prze-
znaczono na potrzeby remonto-

we i budowlane stryjskiej para-
fii. A te wciąż są duże. Choć w 
ostatnich latach, staraniem ks. 
Jana Nikla, odbudowano kościół 
filialny w Skolem i w znacznej 
mierze odremontowano miej-
scową świątynię, wciąż trwa-
ją prace przy budowie nowego 
obiektu, w którym swoją sie-
dzibę znajdą przedszkole i sie-
rociniec.

Wizyta na Ukrainie dla wilko-
wickiej młodzieży była również 
okazją do zapoznania się z histo-
rią Kresów.

BOŻENA TOBIASZ

I rodzinny festyn w Brennej

Anioły w parafialnym ogrodzie
„Anioły – nie ludzie!”  
– mówią o uczestnikach  
I Festynu Parafialnego w Brennej 
jego organizatorzy.  
Dzięki „aniołom” 45 dzieci 
wyjedzie na 11 dni w Bieszczady.

We wrześniu ubiegłego roku 
wikariusz parafii ks. Wojciech Pa-
stwa zachęcił młodzież do udzia-
łu w piątkowych spotkaniach 
przy parafii św. Jana Chrzciciela 
w Brennej. Grupa szybko odkryła 
swoje talenty – powstał młodzie-
żowy zespół „Agape”. Niedługo 
potem przygotowali wieczór ko-
lęd. Na wiosnę postanowili za-
prosić do parafialnego ogrodu 
aniołów... „Postanowiliśmy zjed-
noczyć parafian wokół pomy-
słu wakacyjnego wyjazdu dzie-

ci i młodzieży do Polany 
w Bieszczadach. Od po-
czątku mogliśmy liczyć 
na proboszcza, ks. Cze-
sława Szweda – opowia-
da ks. Pastwa. – Przeko-
naliśmy się, że możemy polegać 
także na dorosłych. »Zostań anio-
łem!« – takie hasło wymyśliliśmy 
dla naszej zabawy parafialnej”.

Przygotowano koszulki i dłu-
gopisy z hasłem festynu, mło-

dzież z „Agape” nagra-
ła płytę, parafianie po-
darowali 50 kg maku, 
40 kg sera, jabłek, 500 
jaj! Rodzice Dzieci Ma-
ryi upiekli z tego 60 ko-

łoczy. O gastronomię zadbał Jan 
Olszar ze „Skalnego Dworku”. 
Udało się zebrać 400 fantów na 
loterię – wśród nich znalazły się 
m.in.: odtwarzacz DVD, rower 
i... żywa owieczka! Rzeźbiarz Pa-

weł Szkaradnik podarował na li-
cytację swoje prace. Do udziału 
w występach na scenie zgłosiły 
się muzyczne zespoły regionalne 
i kabaret młodzieżowy. Pomogli 
także ewangelicy z Brennej – de-
ski na budowę estrady podarował 
tartak Emila Pilcha. Na niedzielę 
5 czerwca wszystko było gotowe. 
Późnym wieczorem rodzinną za-
bawę zakończył występ zespołu 
młodzieżowego z Jawiszowic.

Udało się zebrać blisko 7 tys. 
zł! „Ten festyn pomógł nam nie 
tylko zebrać pieniądze na waka-
cyjny wyjazd dzieci – mówi ks. 
Pastwa. – Ponad sto osób włączy-
ło się w przygotowania. Jesteśmy 
im wszystkim bardzo wdzięcz-
ni. To zaangażowanie pozwala 
nam już dziś snuć plany kolejnych 
przedsięwzięć”.

URSZULA ROGÓLSKA
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Na scenie 
– młodzież  
z parafii św. Jana 
Chrzciciela  
w Brennej

Wilkowicka młodzież zagrała w Stryju
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Śladami „Bartka” i na Kozią Górę….

Dobre wędrowanie
Wakacyjny czas warto choć  
w części przeznaczyć na wyprawy 
w góry, także te najłatwiej 
dostępne dla nas – Beskidy. 

Warto też postarać się, by 
rozumiane dosłownie wędrów-
ki w górę wiązały się też z na-
szym duchowym wzrastaniem. 
Jak to osiągnąć? Oto dwa przy-
kłady, jak chodzenie po górach 
połączyć z modlitwą, kształto-
waniem charakteru i zdobywa-
niem wiedzy.

Na Koziej Górze

Zebrali się przed kościołem 
w Mikuszowicach Śląskich w pa-
rafii Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Świata: dzieci, mło-
dzież, rodzice, mieszkańcy Do-
mu Nauczyciela, skąd wyruszy-
li na Kozią Górę, aby wspólnie 
pomodlić się przy górskiej ka-
pliczce. Tam, z wysokości 680 
metrów n.p.m. spogląda ich pa-
tronka – NMP Królowa Świata. 
Wszystkich poprowadzili księża: 
Aleksander Jasiński oraz Piotr 
Ryba. Wraz z marszem przyby-
wało pielgrzymów, do których 
na górze dołączyła grupa szwaj-
carsko-polskiej młodzieży odpo-
czywającej w Beskidach.

„Bardzo podobały nam się 
piosenki, które śpiewaliście” 
– powiedział po zakończeniu 
jeden ze szwajcarskich chłop-
ców przysłuchujący się nabo-
żeństwu. Młodzież z zaintere-
sowaniem przyglądała się też 
kapliczce, o którą na co dzień 
dbają pracownicy schroniska. Na 
rozśpiewanych parafian czeka-
ła w schronisku niespodzianka – 
pyszny poczęstunek – kiełbasa z 
rożna i gorąca herbata z cytryną. 
Zejście z Koziej Góry poprzedzi-
ło odśpiewanie Apelu Jasnogór-
skiego.

Pomysłodawcą tej nieco-
dziennej majówki był kochający 
góry wiceprezydent Bielska-Bia-
łej Henryk Juszczyk – parafianin 
z Mikuszowic Śląskich. „Schro-
nisko leży w naszej parafii, mi-
mo iż nie każdy o tym pamięta – 
znajduje się ono przy ulicy Pocz-

towej. Bardzo chcieliśmy, aby 
wizerunek naszej Patronki kró-
lował nad górami i nad turysta-
mi, dlatego został wybrany właś-
nie ten obraz. Kapliczka została 
poświęcona siedem lat temu w 
maju” – mówi Henryk Juszczyk.

Mieszkańcy Mikuszowic 
tę małą górską wyprawę bę-
dą pamiętać długo. „Dzięku-
jemy za gościnność gospoda-
rzom schroniska oraz ludziom 
dobrego serca, którzy przy-
gotowali dla nas poczęstu-
nek, a przede wszystkim panu 
Juszczykowi za pomysł. Bardzo 
chcielibyśmy częściej się tutaj  
spotykać” – dodają, już pla-
nując kolejne modlitewne wę-
drówki pod kapliczkę na Ko-
ziej Górze i zachęcając do nich 
innych.

Śladami „Bartka”

Dosłownie i w przenośni wy-
ruszyli w taką drogę uczestni-
cy rajdu górskiego, wiodącego z 
Wapienicy przez Palenicę, Wyso-
kie, Błatnią, Stary Groń, Gronik i 
Trzy Kopce do Wisły. Rajd był for-
sowny, ponad 20 kilometrów in-
tensywnego marszu pozostawi-
ło ślad nie tylko w obolałych no-
gach, ale także pozwoliło lepiej 
zrozumieć, czym były znane z 
opowieści szybkie przerzuty par-
tyzanckich grup z jednej okolicy 
Beskidów w inną. Bo to wędrowa-
nie miało być zarazem przybliże-
niem pamięci o związanych z hi-
storią naszego regionu partyzan-
ckich oddziałach dowodzonych 
przez kapitana Henryka Flamego 
ps. „Bartek”, właśnie w beskidz-

kich lasach w drugiej połowie lat 
40. chroniących się przed władzą 
komunistyczną, z którą podjęli 
nierówną walkę. 

„Kierowała nami troska o pa-
mięć historyczną, a także o to, 
by w tej historii młodzi umie-
li znaleźć wzory moralne, wzo-
ry charakteru. Każdy region po-
trzebuje swojej małej, lokalnej, 
patriotycznej tradycji. Właśnie 
działalność kapitana Flamego tę 
tradycję tworzy. Ważne jest, by 
młodzi ludzie wiedzieli, kto w 
przeszłości dla Polski pracował, 
kto za Polskę walczył, kto dla 
Polski zginął, a kto Polsce szko-
dził i Polskę zdradził. Wiado-
mo, że za swoją postawę żoł-
nierza patrioty zapłacił życiem. 
Nie można zapomnieć tragedii 
jego żołnierzy, podstępnie wy-
mordowanych. To są losy i lu-
dzie, o których trzeba pamiętać. 
O to chodziło mnie i młodym lu-
dziom, którzy pomagali ten rajd 
organizować” – tłumaczy Stani-
sław Pięta, inicjator rajdu i je-
go kierownik, w pracy wspo-
magany przez LO Zgromadze-
nia Córek Bożej Miłości w Biel-
sku-Białej i Ligę Licealną. Wśród 
uczestników znalazła się mło-
dzież gimnazjalna i licealiści z 
Bielska-Białej i okolicy. Opiekę 
duszpasterską nad grupą spra-
wował ks. Marcin Kulig, a hono-
rowym patronatem objął euro-
parlamentarzysta prof. Wojciech 
Roszkowski. 

Bardzo ciepło przyjęli uczest-
ników rajdu księża salezjanie w 
Wiśle. Czekała gorąca herbata, 
nocleg. Wieczorem nie zabrakło 
czasu na rozmowy o przeszłości i 
tym, co w beskidzkich lasach dzia-
ło się przed laty.

Następnego dnia w parafial-
nym kościele w Wiśle po Mszy 
świętej złożono kwiaty pod tab-
licą upamiętniającą żołnierzy Na-
rodowych Sił Zbrojnych i odmó-
wiono modlitwę. Na zakończe-
nie rozlosowane zostały rajdowe 
nagrody. Główną – wycieczkę do 
Brukseli, ze zwiedzaniem Parla-
mentu Europejskiego, ufundowa-
ną przez prof. Roszkowskiego  – 
otrzymała Agata Buczek.

KINGA GIERULA, AŚS

Krótki odpoczynek na rajdowej trasie
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Pod kapliczką Królowej Świata na Koziej Górze
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Malownicze położenie 
Międzybrodzia Żywieckiego 
– w dolinie wśród 
zalesionych górskich 
stoków – skłania wielu 
turystów przybywających 
w okolice góry Żar, 
by tu zagościć.

Coraz mocniej za-
znacza się turystyczny 
charakter miejscowości.
Zwłaszcza od czasu uru-
chomienia kolejki na gó-
rę Żar nasilił się ruch 
związany z przyjazdem 
gości. „Cieszymy się, że 
tak chętnie do nas dołą-
czają także w świątyni, 
zarówno podczas Mszy 
świętych, jak i parafial-
nych uroczystości, na 
przykład ostatnio w cza-
sie Bożego Ciała” – pod-
kreśla ks. kan. Józef Ślu-
sarczyk. Furtka na ko-
ścielny dziedziniec, oto-
czony gęsto drzewami i 
kwiatami, rzadko bywa 
zamknięta.

Chętnie odwiedzają 
tutejszą świątynię wy-
poczywający w okolicy 
wczasowicze, także wę-
drująca po górach mło-
dzież. Swoimi świade-
ctwami wiary dzielą się 
uczestnicy oazowych re-
kolekcji, którzy korzy-
stają z gościny w para-
fialnym domu rekolek-
cyjnym i zapraszają na 
spotkania modlitewne, 
konferencje czy wspól-
ne śpiewanie.

Nasz Boży dom

Zawsze otwarty jest 
kościół, a orędownictwa 
dla swoich próśb wier-

ni szukają zwłaszcza u 
MB Nieustającej Pomo-
cy, której obraz znajdu-
je się w kaplicy w przed-
sionku kościoła, jak rów-
nież u św. Antoniego Pa-
dewskiego. Uwagę na-
wiedzających świątynię 
zwracają oryginalne pła-
skorzeźby Drogi Krzyżo-
wej i pięknie rzeźbiona 
postać Chrystusa ukrzy-
żowanego na frontowej 
ścianie kościoła – dzieło 
miejscowego artysty Au-
gustyna Szwajca.

P ierwszy kościół 
zbudowany został tu 
ponad 70 lat temu. Po-
zwoliły na to fundusze, 
jakie miejscowa Gro-
mada otrzymała w za-
mian za wywłaszcze-
nie gruntów pod budo-
waną wówczas zaporę 
wodną na Sole. Parafial-
nie mieszkańcy Między-
brodzia najpierw nale-
żeli do Żywca, a potem 
do Starego Żywca, któ-
rego tradycję dziedziczy 
dziś parafia w Zarzeczu. 
Erygowana w 1947 ro-
ku parafia międzybrodz-
ka obejmowała począt-
kowo swoim zasięgiem 
także Czernichów, który 
od 1994 r. stanowi już 
odrębną wspólnotę.

Po II wojnie świa-
towej pierwotny ko-
ściół gruntownie prze-
budowano i poszerzo-
no, bez zmian pozo-
stawiając jedynie pre-
zbiterium. 26 czerwca 
1977 r. świątynię kon-
sekrował biskup Stani-
sław Smoleński, w oł-
tarzu głównym umiesz-
czając relikwie św. Sta-
nisława. Na przełomie 
lat 80. i 90. przepro-
wadzona została reno-

wacja wnętrza świąty-
ni, obejmująca też wy-
konanie witraży. 

W 1997 r., z okazji 
uroczystości jubileuszu 
50-lecia istnienia parafii, 
biskup Tadeusz Rakoczy 
poświęcił 3 nowe dzwo-
ny, ofiarowane przez pa-
rafian, Elektrownię Po-
rąbka-Żar oraz Halinę i 
Adama Kosów. Pamiąt-
ką tego jubileuszu jest 
też zbudowana na placu 
kościelnym grota Mat-
ki Bożej z Lourdes. Od 
pięciu lat dumą między-
brodzian jest chór para-
fialny, który pod batutą 
organistki Katarzyny Sa-
dlik ubogaca parafialną 
modlitwę pięknym śpie-
wem.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

PANORAMA PARAFII
W parafii NMP Nieustającej Pomocy w Międzybrodziu Żywieckim

W gościnie u Matki

ZDANIEM PROBOSZCZA
Międzybrodzia Żywieckiego nie omijają zmia-
ny, jakim ludzka pobożność podlega wszędzie. 
Młodzież jest wystawiona na pokusy, propagowa-
ne przez czasopisma, telewizję czy Internet, ale 
też broni się przed nimi, korzystając zwłaszcza z 
formacji zaproponowanej w Ruchu Światło–Życie 
przez ks. Franciszka Blachnickiego. Udało się w 
naszej parafii utworzyć krąg Oazy Rodzin. Dobry 
przykład umacniania wspólnotowej więzi dają też 
starsi, uczestniczący w organizowanych z inicjaty-
wy Koła Gospodyń Wiejskich spotkaniach opłat-
kowych. Wielką radością napawa gorliwość, z 
którą parafianie przystępują do Komunii Świętej. 
Wśród blisko 1400 parafian rozdaję rocznie ok. 
50 tysięcy Komunii. Oczywiście ta liczba obejmu-
je też goszczących tu latem wczasowiczów. W 
ubiegłym roku biskup Jan Zając z Krakowa, któ-
ry niegdyś duszpasterzował w Międzybrodziu, 
poświęcił sztandar dla naszej szkoły, noszącej 
imię św. Jadwigi Królowej. Byłem zbudowany, wi-
dząc, jak w tegoroczne święto Patronki – 8 czerw-
ca – wszyscy uczniowie, a nawet przedszkola-
ki, wraz z nauczycielami i wychowawcami przy-
szli na Mszę świętą. 14 sierpnia 2004 r. poświęco-
ny został także nowy sztandar dla elektrowni na 
górze Żar, z wizerunkiem patrona elektryków, św. 
Maksymiliana.

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. niedzielne: 8.00, 11.00, 16.00
 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy – w środy o 18.00

Parafialny kościół 
w Międzybrodziu Żywieckim, 
otoczony zielenią i górskimi 

stokami

bielsko@goscniedzielny.pl
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KS. KAN. JÓZEF 
ŚLUSARCZYK

Urodzony w 1940 r. w No- 
wej Wsi, święcenia ka- 
płańskie otrzymał w 1964 r. 
Pracował w Zawoi, Żyw- 
cu, Andrychowie, Skawi- 
nie, Chełmku, Strumia- 
nej i Zawadzie. W Mię- 
dzybrodziu Żywieckim od 
1988 roku.


