
Ruch rzeźbi serce, umysł i ciało – pod takim 
hasłem w sobotę 2 lipca zakończyła się w 

Warszawie XVII Międzynarodowa Parafiada Dzieci 
i Młodzieży. To przekonanie podziela u nas wielu 
duszpasterzy, troszczących się o rozwój parafialne-
go życia sportowego – tak jak widoczny na zdję-
ciu obok ks. Alojzy Wencepel. Kibicował swoim 
ministrantom w czasie II Diecezjalnej Spartakiady  
– wtedy Tomek Baca (piąty z lewej) pobił swój ży-
ciowy rekord w rzucie piłeczką palantową. Z jego 
złotego medalu cieszyła się cała parafialna ekipa 
z Ustronia Polany. 2 lipca przywiózł z Warszawy 
medal brązowy. Piotr Zorychta (pierwszy z lewej) 
– w spartakiadzie drugi w biegach przełajowych 
– wrócił z medalem złotym. Razem ze swym opie-

kunem 15-osobowa parafialna 
reprezentacja przywiozła z para-
fiady 21 medali.
Więcej o diecezjalnych sportowcach 

– na str. 4 i 5, a o warszawskiej 
parafiadzie – za tydzień.

MISTRZOWIE Z NASZYCH PARAFII

Ks. Alojzy 
Wencepel 
z ministrantami 
z Ustronia 
Polany
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Już za kilka dni odbędą 
się w Rychwałdzie i na 

Groniu Jana Pawła II uro-
czystości jubileuszowe. 
Ich uczestnicy będą odwo-
ływać się do różnych wy-
darzeń z przeszłości, ale 
wspólnym motywem bę-
dzie pamięć o osobie sługi 
Bożego Jana Pawła II, po 
którym pozostało serdecz-
ne wspomnienie obecno-
ści. Będzie też wielkie 
dziękczynienie Bogu za 
dar jego posługiwania dla 
całego Kościoła i modli-
twa o rychłą beatyfikację. 
Dołączmy do niej            
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ZA TYDZIEŃ
   Wyjaśnimy, dlaczego w 

Harmężach tak CZĘSTO MÓWI 
SIĘ O UZBEKISTANIE

   Zapraszamy do parafii  
pw. OPATRZNOŚCI BOŻEJ W 
CIESZYNIE PASTWISKACH

ALINA 
ŚWIEŻY-SOBEL

redaktor wydania

10-lecie kaplicy

Papieski Groń
W najbliższą niedzielę 17 lipca 
o godz. 12.00 biskup Tadeusz 
Rakoczy przewodniczyć będzie 
Mszy świętej dziękczynnej z okazji 
10-lecia kaplicy na Groniu Jana 
Pawła II koło Leskowca. 

Zaproszenie do modlitwy w 
tym miejscu najpierw było kie-
rowane spod krzyża „Ludziom 
Gór”, zbudowanego przez Da-
nutę i Stefana Jakubowskich z 
Andrychowa. Z ich inicjatywy w 
1995 r. stanęła w tym miejscu 
kaplica z budynkiem zakrystii, 
potem dzwonnica, pomnik Jana 
Pawła II, plenerowa Droga Krzy-
żowa, kapliczki i Brama Trzecie-
go Tysiąclecia. W tym roku do-
szła kamienna ścieżka ze ślada-
mi stóp Ojca Świętego. „Biegnie 
ona spod papieskiego pomni-
ka w kierunku kaplicy, przypo-
minając wezwanie, jakie zosta-
wił nam ukochany Ojciec Święty: 
byśmy także podczas wędrówek 
po górach każdy nasz krok sta-
wiali z myślą o Bogu” – tłumaczy 
budowniczy kaplicy i tej ścieżki 

Stefan Jakubowski. Podczas jubi-
leuszowej dziękczynnej Euchary-
stii biskup Rakoczy pobłogosła-
wi tę szczególną pamiątkę, która 
dołączy do zbioru już przecho-
wywanych w tym miejscu przed-
miotów. Będzie też można na-
być okolicznościową publikację 
poświęconą 10-leciu kaplicy na 
Groniu.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Wszystk ich Czyte ln ików, 
a zwłaszcza duszpasterza i 
parafian z Grodźca, serdecznie 
przepraszamy za chochli-
ka, za którego sprawą w 
poprzednim numerze GN w 
trakcie redakcyjnych skrótów 
z listy miejsc, gdzie czczone są 
relikwie św. Melchiora i gdzie 
szczególnie wspominana była 
2 lipca 10. rocznica kanonizacji 
Świętego, zniknęło rodowe 
gniazdo Grodzieckich.

Tu zachowało się najwięcej 
śladów związanych z Grodzie-
ckimi – w ich dawnym zamku 
i w parafialnym kościele. Są 
także relikwie świętego Roda-
ka, któremu grodzieccy rodacy 
dedykowali też specjalną tabli-
cę upamiętniającą kanonizację. 
Zawsze ozdabiają ją kwiaty, a 
św. Melchior jest tu orędowni-
kiem wzywanym z największą 
ufnością 

W Grodźcu Śląskim

Rodacy 
świętego 
Melchiora
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Ścieżka zapraszająca do wędrówki 
śladami Jana Pawła II
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Podsumowanie jubileuszu
BIELSKO-BIAŁA. Biskup Ta- 
deusz Rakoczy podjął w kurii 
diecezjalnej osoby zaangażowa-
ne w przygotowanie uroczysto-
ści, zorganizowanych w maju 
w Bielsku-Białej, Skoczowie i w 
Żywcu dla upamiętnienia 10-lecia 
wizyty Jana Pawła II. „Obchody te 
miały wszechstronny charakter: 
religijny, artystyczny, kultural-
ny i ekumeniczny – powiedział 
podczas spotkania bp Tadeusz 
Rakoczy. – Ich sprawne i owoc-
ne przeprowadzenie było moż-
liwe dzięki połączeniu umiejęt-
ności, kompetencji i dobrej woli 
osób odpowiedzialnych za różne 
dziedziny życia w regionie”. Na 
spotkanie przybyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, ar-
tyści, naukowcy, dyrektorzy pla-
cówek kulturalnych oraz księża 
– członkowie komitetu organi-
zacyjnego obchodów, powołane-
go przez bp. Rakoczego. „Prace 
dotyczyły przygotowań do ob-
chodów, a także ich dokumenta-
cji – mówi kierujący pracami ko-
mitetu ks. prof. Tadeusz Borutka. 
– Mamy ponad 800 zdjęć, na ta-
śmie wideo nagrywaliśmy rów-
nież wszystkie homilie i przemó-
wienia”. To archiwum posłuży ja-

ko pomoc przy tworzeniu ogól-
nie dostępnej publikacji, upa-
miętniającej jubileusz. „A war-
to to zrobić, i z tego względu, 
że spotkaliśmy się z niezwykłą 
życzliwością mediów, które te 
obchody nagłośniły w bardzo 
serdeczny sposób i przy pomo-
cy języka religijnego, to jest ję-
zyka tajemnicy” – podkreślał bi-
skup Rakoczy, dziękując wszyst-
kim zaangażowanym w przygo-
towanie obchodów i wyraża-
jąc nadzieję na dalszą owocną 
współpracę Kościoła z instytu-
cjami przez nich reprezentowa-
nymi. Pamiątkowe albumy – fo-
tograficzną kronikę wydarzeń 
rocznicowych – otrzymali: bi-
skup Rakoczy, prezydent Jacek 
Krywult i starosta bielski Andrzej 
Płonka (na zdjęciu).
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Podwójna modlitwa
MILÓWKA. Po raz szósty pa-
rafia Wniebowzięcia NMP w 
Milówce i Gminny Ośrodek 
Kultury zorganizowały w czerw-
cu Przegląd Piosenki Religijnej. 
Na scenie, ustawionej na miej-
scowym boisku i ozdobionej ha-
słem „Kto śpiewa, dwa razy się 
modli”, wystąpiło łącznie blisko 
trzystu wykonawców – solistów 
lub członków zespołów mu-
zycznych. Przez dwa dni zapre-

zentowali publiczności 66 pieś-
ni i piosenek religijnych. Jurorzy 
przyznali łącznie blisko 30 na-
gród i wyróżnień. Najważniejszą 
nagrodę – Grand Prix Przeglądu 
– zdobył zespół „Albatus” z 
Żywca. Z kolei specjalna nagro-
da jurorów trafiła do członków 
zespołu wokalno-instrumen-
talnego „Promyczki” z Pewli 
Wielkiej. Więcej o przeglądzie 
– za tydzień.

Najważniejszą nagrodę milowskiego przeglądu zdobył istniejący 
od niespełna roku zespół „Albatus” z Żywca
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Franciszkański neoprezbiter
OCHABY. Miejscowa pa-
rafia pw. św. Marcina może 
poszczycić się nowym kapła-
nem rodakiem. Jest nim 26- 
-letni o. Bartosz Paszkiewicz, 
syn Barbary i Wiesława, któ-
ry ukończył seminarium przy 
franciszkańskiej prowincji 
Wniebowzięcia NMP, wybie-
rając zakonne imię Olgierd. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w bazylice w Katowicach 
Panewnikach z rąk arcybisku-
pa Damiana Zimonia. Ojciec 
Olgierd będzie pracował ja-

ko wikary we franciszkańskiej 
parafii św. Józefa Robotnika w 
Rybniku.

O. Olgierd Paszkiewicz OFM
podczas błogosławieństwa
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Jarmark Świętojański

BIELSKO-BIAŁA. Rycerze i 
ich giermkowie, damy dwo-
ru oraz wędrowni kuglarze i 

rzemieślnicy pojawili się 26 
czerwca w okolicach bielskie-
go zamku książąt Sułkowskich. 
Zorganizowano tam bowiem, 
sięgający odległych trady-
cji, I Średniowieczny Jarmark 
Świętojański. Na zamkowym 
dziedzińcu pojawiły się kra-
my tkaczy, powroźników, garn-
carzy, płatnerzy i bednarzy. 
Można było poznać tajniki po-
wstawania papieru czerpane-
go, lepienia garnków i bicia 
monet. Były też inscenizacje 
przedstawiające przybycie do 
zamku książęcej pary, nada-
wanie grodowi nad rzeką Białą 
kolejnych praw i przywilejów, a 
nawet karanie złoczyńców. 

Uczestnicy jarmarku mogli się 
przekonać, że to nie święci garnki 
lepią
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Człowiek – lekarstwem
CENTRUM TRZEŹWOŚCI. 
Działające w Bielsku-Białej 
Towarzystwo Trzeźwości za-
prasza wszystkich na trwają-
ce od 8 do 10 lipca I Spotkanie 
Przyjaciół  i  Sympatyków 
Bielskiego Centrum Trzeźwości. 
Przebiegnie ono pod hasłem: 
„Mowa serc – człowiek dla 
człowieka lekarstwem” i obej-
mie cykl mityngów AA, Al-
Anon, kiermasze i zabawy, od-

bywające się w BCT przy ul. 
Inwalidów 6. W piątek 8 lipca o 
18.00 biskup Tadeusz Rakoczy 
poświęci siedzibę BCT. W so-
botę BCT zaprasza od 16.00 na 
kiermasz, o 17.00 na mityng ot-
warty rodzinnej grupy wspar-
cia osób współuzależnionych 
AL-Anon „Niezależna”. W nie-
dzielę o 16.00 rozpocznie się 
tu kiermasz książek poświęco-
nych problemom uzależnienia.

BYSTRA KRAKOWSKA 
I JAWISZOWICE. Przypo- 
minamy, że trwają lipcowe 
koncerty organowe w Bystrej 
Krakowskiej (sobota 18.30) i w 
Jawiszowicach – Os. Brzeszcze 

(niedziela 19.00). 9 i 10 lipca za-
gra Rostislaw Wygranienko z 
Ukrainy, 16 i 17 lipca – Karol Hilla 
z Gdańska, a 23 i 24 lipca – Gail 
Arche z USA. W imieniu organiza-
torów serdecznie zapraszamy!

Organowa uczta
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Rychwałdzka Pani w koronie

Minęło 40 lat
18 lipca minie 40. rocznica koronacji 
wizerunku MB Rychwałdzkiej. 
Główne uroczystości rocznicowe 
odbędą się w niedzielę 17 lipca.

Początek obchodom da nabo-
żeństwo fatimskie – w środę 13 
lipca. O 18.00 rozpocznie się Ró-
żaniec, a następnie Mszy św. i pro-
cesji fatimskiej przewodniczyć bę-
dzie biskup Janusz Zimniak. Czu-
wanie zakończy Apel Jasnogórski. 
W czwartek 14 lipca w sanktuarium 
rozpoczną się trzydniowe rekolek-
cje maryjne. Codziennie o 7.00 i 
19.00 będzie Msza św. z nauką re-
kolekcyjną.

Rocznicowej Mszy św. w niedzie-
lę 17 lipca o godz. 11.00 przewod-
niczyć będzie kard. Franciszek Ma-
charski. „40 lat temu jego poprzed-
nik na krakowskiej stolicy biskupiej, 
abp Karol Wojtyła, był współkoro-
natorem rychwałdzkiego wizerun-
ku” – mówią ojcowie franciszkanie, 
opiekujący się sanktuarium. 18 lip-
ca 1965 r. w uroczystości koronacyj-
nej uczestniczyły setki kapłanów, a 
wśród nich – ks. Stanisław Dziwisz, 
wówczas wikary w Makowie Podha-
lańskim. „Prawdopodobnie uczestni-
czył w koronacji, prowadząc do Rych- 
wałdu grupę pielgrzymów z Mako-
wa” – mówią opiekunowie sanktu-
arium.

Oprócz jubileuszowej Euchary-
stii w niedzielę 17 lipca w Rychwał-
dzie odprawiane będą jeszcze Msze 
św. o 7.00, 9.00 i 17.00, a o 16. – nie-
szpory maryjne. Na pielgrzymów – 
podobnie jak 40 lat temu – czekają 
też świadectwa udziału w jubileuszu 
i inne pamiątki. Wśród nich są cen-
ne gobeliny z wizerunkiem MB Rych- 
wałdzkiej, przygotowane przez re-
nomowaną wytwórnię w Kowarach.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Koronację w Rychwałdzie wspominał 
Jan Paweł II w Żywcu 22 maja 1995 r., 
stojąc przed obrazem Maryi…
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Bielski Klub Inteligencji Ka- 
tolickiej zaprasza od 3 do 14 
września na wspólne piel- 
grzymowanie do grobu Jana 
Pawła II.

Na pielgrzymkowej tra-
sie znajdą się włoskie miasta 
ze znanymi sanktuariami: naj-
pierw Padwa i Asyż, następnie 
Rzym. Tu zaplanowano m.in. 
zwiedzanie Katakumb św. Ka-
liksta i najważniejszych zabyt-
ków, nawiedzenie Bazylik: św. 

Pawła i św. Piotra, udział w 
papieskiej audiencji general-
nej i modlitwę przy grobie Ja-
na Pawła II. Pielgrzymi odwie-
dzą także Monte Cassino, Ne-
apol, Herkulanum, Capri, Am-
alfi – z katedrą św. Andrzeja, 
Salerno – z katedrą św. Ma-
teusza, Monte San Angelo – 
z sanktuarium św. Michała Ar-
chanioła. Na zakończenie tej 
wędrówki pielgrzymi trafią do 
San Giovani Rotondo, Loreto 
i Wenecji. 

Koszt uczestnictwa – 2090 zł 
– obejmuje przejazd autoka-
rem turystycznym z barkiem, 
WC i klimatyzacją, 11 nocle-
gów w hotelach (pokoje 2–3- 
-osobowe), wyżywienie (11 
śniadań i 11 obiadokolacji), 
ubezpieczenie KL i NNW oraz 
opiekę pilota.

Przy zapisie należy wpła-
cić zaliczkę w wysokości 700 
zł. Zapisy przyjmuje Janina 
Królikowska – pod numerem 
telefonu 822 02 04. 

KIK zaprasza na pielgrzymkę

Do grobu Jana Pawła II

Delegacja władz i mieszkańców 
amerykańskiego Grand Rapids 
(stan Michigan) odwiedziła 
Bielsko-Białą w ramach 
współpracy siostrzanych 
miast. Jednym z członków 
amerykańskiej delegacji był 
ks. Edward Hankiewicz – 
proboszcz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Grand 
Rapids. 

„Dzięki tej wizycie mia-
łem okazję poznać wiarę, 
sposoby jej przeżywania i re-
alizacji w ojczyźnie naszego 
umiłowanego Ojca Święte-
go Jana Pawła II – stwierdził 
ks. Hankiewicz, który sam 
ma odległe polskie korzenie 
– jego dziadkowie wyemi-
growali do USA na początku 
XX wieku.

W trakcie spotkań z wier-
nymi bielskich parafii ks. 
Edward wspominał Jana Pa-
wła II: „Studiowałem w Kole-
gium Amerykańskim w Rzy-
mie, gdy Karol Wojtyła został 
wybrany na Stolicę Piotrową. 
Tuż po zakończeniu pierw-
szej wizyty apostolskiej w 
Polsce – 24 czerwca 1979 r. 
– z jego rąk przyjąłem świę-
cenia kapłańskie w Bazyli-
ce św. Piotra w Rzymie. Z tej 

okazji aż dwukrotnie 
miałem okazję oso-
biście spotkać się i 
rozmawiać z Janem 
Pawłem II. Te chwile 
stoją u podstaw mojego ka-
płaństwa”.

Ks. Edward Hankiewicz 
podczas swojej wizyty na 
Podbeskidziu złożył oficjalną 
wizytę bp. Tadeuszowi Rako-
czemu, przekazując list i po-
zdrowienia od arcybiskupa 
Detroit kard. Adama Majdy.

Ks. Hankiewicz odwie-
dził Bielsko, Skoczów, Ży-
wiec, Oświęcim – miejsca 
pobytu Jana Pawła II w na-
szej diecezji w 1979 i 1995 r. 
Spotykał się z wiernymi, 

zwłaszcza członka-
mi grup i wspólnot 
duszpasterskich w 
bielskich parafiach 
św. Jana Chrzcicie-

la i Nawiedzenia NMP, zwie-
dził żywiecką konkatedrę i 
drewniany kościół w Sta-
rej Wsi.

„Podczas tej wizyty naj-
bardziej poruszył mnie fakt, 
iż księża często i ofiarnie peł-
nią posługę w konfesjonale, 
a wierni tak tłumnie przystę-
pują do spowiedzi świętej – 
stwierdził gość zza oceanu. – 
W naszym kościele sakrament 
spowiedzi zaczyna stanowić 
coraz większy problem”.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Amerykanie na Podbeskidziu

Siostrzane odwiedziny

Ks. Hankiewicz 
rozmawia
z biskupem 
Rakoczym
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Sportowe zmagania w Zabrzegu, Wilamowicach, Gilowicach, Kaniowie…

Dla ciała i ducha
Przybywa w naszej diecezji 
dobrych przykładów na to, 
że można poprzez sportowe 
imprezy wzbogacać 
i pogłębiać duchową 
formację. Coraz częściej 
potwierdza się też 
przekonanie, że świetnie 
służyć temu mogą zarówno 
przedsięwzięcia na dużą 
skalę, jak i te o parafialnym 
zasięgu. Warto o tym 
pamiętać zwłaszcza 
podczas wakacji.

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL 

STEFAN ZUBER

Katolickie wychowanie 
poprzez sport to dome-
na coraz liczniejszych 
parafialnych klubów 

sportowych, których przedstawi-
ciele spotkali się w czerwcu na 
V Parafiadzie w Wilamowicach. Z 
kolei w Zabrzegu odbyła się druga 

już Spartakiada Lekkoatletyczna 
Ministrantów i Lektorów, umac-
niająca przyjaźnie i kształtująca 
charaktery. Do parafialnej spo-
łeczności Kaniowa ciekawe za-
proszenie skierował tamtejszy 
PKS „Caniovia” – organizator I 
Parafialnych Mistrzostw w siat-
kówce plażowej.

V Diecezjalna Parafiada 

W finale V Diecezjalnej Para-
fiady uczestniczyło łącznie oko-
ło 900 członków parafialnych klu-
bów sportowych diecezji biel-
sko-żywieckiej, zrzeszonych w 
Międzypowiatowym Związku Pa-
rafialnych Klubów Sportowych – 
wraz z diecezjalnym Biurem Pro-
mocji Kultury i Sportu, organi-
zującym rozgrywki w piłce noż-
nej, siatkówce, koszykówce, teni-
sie stołowym – na obiektach LKS 
Wilamowice. „Liczba 900 uczest-
ników dotyczy tylko finału. W cią-
gu roku angażowało się znacznie 
więcej osób” – podkreślają orga-
nizatorzy.

Nad przebiegiem Diecezjalnej 
Parafiady czuwali: ks. Paweł Da-
nek, Henryk Pasko i Stefan Zu-
ber, a zawody można było roze-
grać dzięki wsparciu finansowe-
mu Urzędu Miasta Bielsko-Bia-
ła, Stowarzyszenia Parafiada im. 
św. Józefa Kalasancjusza w War-
szawie, Urzędu Gminy Wilamowi-
ce, miejscowych działaczy sporto-
wych, jak również bielskiego Sta-
rostwa.

Finałowe rozgrywki mia-
ły swoich faworytów, choć nie 
zabrakło też niespodzianek, jak 

podczas siatkarskiego 
meczu licealistów, gdy 
niepokonany dotychczas 
zespół z Hałcnowa uległ 
po wyrównanej grze ko-
legom z PKS „Arka” Ka-
mienica. W pozostałych katego-
riach siatkarskich wygrywał PSKS 
„Beskidy” Hałcnów. 

Nie było niespodzianek w roz-
grywkach koszykarskich, gdzie 
zwyciężały drużyny gimnazjali-
stek z PKS „Millenium” z Porąbki, 
gimnazjaliści z PKS „Olimpijczyk” 
Gilowice, a wśród licealistów – 
PSKS „Beskidy” Hałcnów. Wyso-
ki i wyrównany poziom miały me-

cze piłki nożnej. Najbar-
dziej wyrównany poje-
dynek stoczyli gimnazja-
liści PKS „Arka” Kamie-
nica z PKS Leszczyny. O 
zwycięstwie „Arki” zde-

cydowały rzuty karne. W tenisie 
stołowym, gdzie klasą dla siebie 
była trzecioklasistka Asia Blachu-
ra z Hałcnowa, wygrywająca rów-
nież z koleżankami z gimnazjum, 
w gronie najlepszych znaleźli się: 
Wojtek Musiał, Tymek Micherda, 
Marcin Topór  i Kamil Martyniak z 
Hałcnowa, Ela Górna, Barbara Ku-
rowska, Mateusz Gawron i Jan Ku-
rowski z Gilowic.

Ministranci 
zdobywali 
medale i uczyli 
się zdrowej 
rywalizacji

Bieg przełajowy ministrantów to konkurencja 
dla wytrwałych

Ks. Jan Mamcarz prezentuje 
medale Parafialnych Mistrzostw

Plażowa siatkówka ma swoje 
wymagania

Prawdziwy kibic też wygrywa! 
– Spartakiada miała ich wielu
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Sportowe zmagania w Zabrzegu, Wilamowicach, Gilowicach, Kaniowie…

Dla ciała i ducha

W rozegranych w Gilowicach 
biegach przełajowych w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych 
zwyciężyli: Kasia Kastelik, Łukasz 
Zakrzewski, Kamila Legut, Mak-
symilian Capiga, Elżbieta Miesz-
czak, Bartłomiej Kastelik, Edyta 
Haratyk, Damian Janik, Bernadeta 
Berger, Bogusław Homa. 

Najlepsi zawodnicy i zespo-
ły otrzymali nominację do udzia-
łu w XVII Międzynarodowej Pa-
rafiadzie w Warszawie. W ogól-
nym współzawodnictwie V Para-
fiady kolejny raz z rzędu pierw-
sze miejsce zajął PSKS „Beskidy” 
Hałcnów, zdobywając 13 medali, 
w tym 7 złotych. Kolejne miejsca 
zajęli: PKS „Millenium” Porąbka, 
PUKS „Maksymilian” Cisiec, PKS 
„Olimpijczyk” Gilowice, PKS „Ar-
ka” Kamienica.

Ministranci na boisku

Około 500 zawodników wzię-
ło udział w odbywającej się w 
Zabrzegu 22 czerwca II Diece-

zjalnej Lekkoatletycznej Sparta-
kiadzie Ministrantów i Lektorów, 
zorganizowanej przez Diecezjal-
ne Duszpasterstwo Służby Litur-
gicznej, przy wsparciu biskupa Ta-
deusza Rakoczego, Starostwa Po-
wiatowego w Bielsku-Białej, LKS 
„Sokół” Zabrzeg, MOSiR Czecho-
wice-Dziedzice i parafii św. Jó-
zefa w Zabrzegu. „Cieszymy się 
z większej niż w ubiegłym ro-
ku liczby uczestników” – przy-
znawał ks. Robert Samsel, przyj-
mujący zgłoszenia. Dla wszyst-
kich, nawet tych, którzy zgłosi-
li się w ostatniej chwili, zapew-
niony był start w poszczególnych 
konkurencjach: biegach, skokach, 
rzutach piłeczką palantową. Było 
sporo radości i dopingowania ko-
legów, na wszystkich czekał też 
posiłek, a całość rozpoczęła i za-
kończyła się wspólną modlitwą. 

W niektórych parafiach na-
szej diecezji służbę ołtarza podej-
mują też dziewczęta, stąd po raz 
pierwszy pojawiły się też na za-
wodach ministrantki. Startowały z 
wielkim zaangażowaniem, i choć 
na podium stanęli jednak tylko 
chłopcy, to ich wyniki wzbudzi-
ły również uznanie kibicujących, 
i można się spodziewać, że w 
przyszłorocznej spartakiadzie 
spróbują poprawić swoje lokaty. 

Będą miały na to szansę, bo – 
jak zapewnia ks. dr Zawada, die-
cezjalny duszpasterz służby litur-
gicznej – już dziś wiadomo, że 
za rok odbędzie się kolejna edy-
cja tych zawodów. „Mamy zamiar 
kontynuować te sportowe spot-
kania ministrantów i lektorów co 
roku. Chcielibyśmy, aby i kolejne 
zawody odbywały się w Zabrze-
gu – zawsze w stałym terminie: 
w środy, w ostatnim tygodniu ro-
ku szkolnego” – dodaje ks. Za-
wada, dziękując za wielką życzli-
wość gospodarzy, współorganiza-
torów oraz księży-opiekunów pa-
rafialnych grup. 

Drużynowo I miejsce zajęli 
ministranci z parafii św. Stani-
sława w Czechowicach-Dziedzi-

cach Podraju, tuż za nimi upla-
sowali się zawodnicy z Cieszyna 
Mnisztwa, a trzeci byli reprezen-
tanci parafii św. Barbary w Cze-
chowicach-Dziedzicach. Na kolej-
nych miejscach znaleźli się mini-
stranci z Leśnej, Ustronia Polany 
i Pruchnej. 

Podczas wakacji ministranci 
spotkają się jeszcze na rekolek-
cjach w Pogórzu, a od 7 do 17 
sierpnia – nad morzem, na ko-
loniach w Trzęsaczu. Są jeszcze 
wolne miejsca! – zgłoszenia przyj-
muje ks. dr Zawada pod numerem 
telefonu: 0-601 501 606. „Chcemy 
korzystać z różnych form wspól-
nego spędzania czasu, a zajęcia 
sportowe i rekreacyjne bardzo 
nam pomagają umocnić tę więź, 
którą nawiązujemy podczas spot-
kań służby liturgicznej” – dodaje 
ks. dr Zawada.

Razem – z „Caniovią” 

W niedzielę 26 czerwca ka-
niowski Parafialny Klub Sporto-
wy „Caniovia” zorganizował swe 
pierwsze Parafialne Mistrzostwa – 
w siatkówce plażowej. „Nie wiem, 
ale chyba jesteśmy pierwszym pa-
rafialnym klubem organizującym 
zawody w tej dyscyplinie – zasta-
nawia się Artur Beniowski, prezes 
„Caniovii”. – Nie to jednak jest tu 
najistotniejsze. Największym suk-
cesem jest, że sport wybrało tak 
wiele osób”. 

W mistrzostwach wzię-
ło udział 12 drużyn – ucznio-
wie szkoły podstawowej, gim-
nazjum i starsi. Część osób siat-
kówkę trenuje w „Caniovii” – 
pod okiem Michała Walusia. In-
ni przyszli, zachęceni zaprosze-
niem ks. proboszcza Jana Mam-
carza. Niektórzy zagrali, inni ki-
bicowali, pomogli przygotować 
dodatkowe atrakcje, kwizy i po-
częstunek. „To bardzo ważne, że 
znalazły się osoby, które włączy-
ły się w przygotowanie imprezy, 
która jest dla całych rodzin kon-
kretną propozycją dobrego spę-

dzenia wolnego czasu” – pod-
kreśla ks. Mamcarz. 

Udało się nie tylko zaintereso-
wać coraz popularniejszą ostatnio 
dyscypliną sportową, ale przede 
wszystkim zintegrować parafial-
ne środowisko wokół tej sprawy. 
Impreza zgromadziła wielu para-
fian i spodobała się tak bardzo, że 
już wiadomo, iż pożegnanie wa-
kacji nie obędzie się bez podob-
nego turnieju. „Zamierzamy też 
zaproponować jako klub przygo-
towanie takich rozgrywek dla mi-
nistrantów z całej diecezji. Chce-
my ich zaprosić na rozgrywki w 
pierwszych dniach września” – 
dodaje Artur Beniowski.  

Oznaczeniu sportu w 
życiu człowieka prze-

konywał wielokrotnie Jan 
Paweł II. Jako młody chłopiec 
lubił spędzać wiele czasu na 
boisku, także jako kapłan nie 
stronił od sportu, który ni-
gdy nie przestał być dla nie-
go ważny. Nawet jako papież 
nadal jeździł na nartach, a w 
Castel Gandolfo nakazał wy-
budować basen. Postrzegał 
sport jako ważną dziedzinę 
ludzkiego życia, mówił na-
wet, że jest rodzajem po-
wołania, umacniającego w 
człowieku uczciwość wobec 
siebie i innych, wytrwałość, 
ducha współpracy, wspania-
łomyślności. Tego też mini-
stranci uczą się na boisku: 
widzieć w rywalu bliźniego, 
budować przyjaźnie, cieszyć 
się z uczciwego współza-
wodnictwa, umieć zwycię-
żać, ale i przegrywać. Bo 
liczą się nie tylko wyniki...

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR SŁAWOMIR ZAWADA 
diecezjalny duszpasterz

służby liturgicznej
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Wakacje – czas werbunku do sekt

Światło, które oślepia
Rozmowa z ks. dr. 
Andrzejem Wołpiukiem, 
konsultantem Punktu Informacji 
o Sektach i Destrukcyjnych 
Ruchach Religijnych, działającego 
przy bielskim Urzędzie Miasta

URSZULA ROGÓLSKA: Często Ksiądz 
mówi młodzieży: Jeśli uważacie, 
że problem werbunku do ruchów 
destrukcyjnych was nie dotyczy, 
to uważajcie, bo jesteście dla 
nich świetnym materiałem. 

KS. DR ANDRZEJ WOŁPIUK: Do 
grup zagrożenia należą: oso-
by przeżywające kryzys wie-
ku średniego, wrażliwi ideali-
ści, którzy nie potrafią zaspoko-
ić swoich potrzeb duchowych. 
Najbardziej zagrożeni są mło-
dzi podejmujący na przykład 
studia czy pracę poza miejscem 
dotychczasowego zamieszkania 
– czują się obco, szukają akcep-
tacji, przyjaznego środowiska. 
Czasem problem pojawia się 
już w domu – młodzi się buntu-
ją, chcą się czuć kochanymi, za-
uważonymi, a najbliżsi lekcewa-
żą to – wtedy otwiera się furt-
ka dla sekt.

Często się nam wydaje, że je-
steśmy tak silni, że mamy kontro-
lę nad własnym życiem. Tymcza-
sem największym zwycięstwem 
sekt jest to, że ludzie przestali się 
ich bać. A okres wakacji to dla ta-
kich grup czas wzmożonej akcji 
werbunkowej.

Z działalnością jakich grup spo-
tyka się Ksiądz jako konsultant 
Punktu?

– Najwięcej pytań dotyczy 
grup satanistyczno-okultystycz-
nych, ostatnio „modne” są grupy 
szerzące kulty neopogańskie, bę-
dące wstępem do satanizmu. Co-
raz częściej mamy do czynienia 
także z grupami uzależniającymi 
ekonomicznie oraz oferującymi 
tzw. kursy pozytywnego myśle-

nia, wywierania wpływu na ludzi, 
bioenergoterapii, reiki. Wiele py-
tań dotyczy Świadków Jehowy.

Kto i dlaczego szuka pomocy w 
Punkcie?

– Osoby, które chcą zweryfi-
kować ofertę nowej dla nich gru-
py. Zgłaszają się też osoby, któ-
re już zostały uwikłane w dzia-
łalność sekty i chciałyby się wy-
dostać, oraz bliscy, którzy szuka-
ją pomocy, najczęściej obserwu-
jąc, że ktoś w ich otoczeniu zmie-
nia się in minus . Czasem młodzi 
zauważają, że ich rówieśnik za-
czyna lekceważyć czy wręcz kpić 
z wartości religijnych i pytają: jak 
mu pomóc.

Co robić, gdy ktoś z najbliższego 
nam otoczenia wszedł w grupę 
destrukcyjną?

– Nie wolno takiej osoby po-
tępiać, nie można przestać jej ko-
chać. Trzeba być przy niej. Osobę 
uwikłaną trzeba „zmusić” do szu-
kania. Nauki sekt zazwyczaj prze-
czą same sobie, a człowiek wcho-
dzący w sektę nie widzi półcie-
ni. Mamy obowiązek pokazać mu 
prawdę. To wymaga często facho-
wej wiedzy i w pewnych sytua-

cjach potrzeba specjalisty – leka-
rza, psychologa, prawnika. Naj-
lepszą ochroną przed grupami de-
strukcyjnymi jest tworzenie do-
brej atmosfery – sekty są zawsze 
reakcją na niedomagania społe-
czeństwa, które nie potrafi odpo-
wiedzieć na podstawowe potrze-
by człowieka.

Jakiego typu pomoc można uzy-
skać w Punkcie?

– Przede wszystkim informa-
cję. Nie wyciągam z sekt, nie przy-
gotowuję spektakularnych akcji. 
Pomóc osobie uwikłanej można 
tylko wtedy, gdy ona sama tego 
chce. Nastawiam się na profilakty-
kę – spotkania z młodzieżą, mó-
wienie o zagrożeniach. Czasem 
ludzie nie wiedzą, gdzie szukać 
pomocy. W Punkcie jestem kon-
sultantem, ale pomaga mi grono 
osób – psychologowie, lekarze, 
policjanci.

 



Punkt Informacji o Sektach i Destrukcyjnych 
Ruchach Religijnych, Bielsko-Biała, 
plac Ratuszowy 6, czynny w czwartki 
od godz. 15.00 do 17.00, tel. 497 16 56 
lub stały kontakt – 0 602 72 73 60, 
e-mail: piodrr@bielsko.opoka.org.pl, 
www.piodrr.bielsko.opoka.org.pl 
lub www.bielsko.kulty.info

Wczerwcu ustroński chór 
AVE wraz z opiekunem, 

ks. kan. Antonim Sapotą, piel-
grzymował do Lwowa. Gościł 
w Wyższym Seminar ium 
Duchownym w Brzuchowicach, a 
podczas zwiedzania Lwowa wę-
drował szlakiem kultu Bożego, 
docierając do kościołów i ka-
plic prawosławnych i grecko-
katolickich, a także do kościo-
ła Ormian. „Ogromne wrażenie 
wywarły na nas mozaiki, poli-
chromie i freski oraz ikony, które 
czczone są przez wiernych pra-
wosławnych – wspomina chó-
rzystka Ania. – Wszędzie czuje 
się polskość – historia nie pozwa-

la o sobie zapomnieć. Kolejny 
dzień przyniósł doniosłe prze-
życia związane ze zwiedzaniem 
Cmentarza Łyczakowskiego, 
gdzie spoczywa wiele znanych 
osobistości oraz cmentarza 
Orląt Lwowskich. Tam, w kapli-
cy, zaśpiewaliśmy Gaude Mater 
Polonia.” 

Tego samego dnia czekał 
ich jeszcze koncert w katedrze 
lwowskiej. „Staliśmy się uczest-
nikami łaski i po raz kolejny 
doświadczyliśmy Bożej obecno-
ści” – mówili po koncercie, któ-
ry powiększył listę ich zagra-
nicznych występów. Wcześniej 
śpiewali też w Wilnie, Austrii, 

Czechach i Rzymie – na pry-
watnej audiencji u Ojca Świę-
tego. Ten koncert był najwięk-
szy – i pozostanie niezatartym 
przeżyciem dla całego zespo-
łu, podobnie jak ten na Kapli-
cówce podczas pobytu Papieża 
w Skoczowie. Chórzyści uczci-
li także pamięć Jana Pawła II, 
śpiewając w Skoczowie 22 ma-
ja podczas uroczystości 10-lecia 
pielgrzymki oraz koncertem „W 
hołdzie Ojcu Świętemu za Jego 
nauczanie”, który odbył się w 
kościele św. Klemensa.  MB

Ustroński chór AVE we Lwowie

Śpiewający pielgrzymi

Chór AVE na cmentarzu Orląt 
LwowskichBA
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90 lat ma Liceum 
Ogólnokształcące
im. ks. Stanisława Konarskiego
w Oświęcimiu. Historia tej szkoły 
to nie tylko czas chwały,
ale też dni próby...

Szkoła powstała w czasie, 
kiedy burmistrzem był Roman 
Mayzel – aptekarz, działacz 
społeczny i polityczny, obroń-
ca polskości zachodniej Mało-
polski i Śląska. 

We wrześniu 1915 r. roz-
poczęła zajęcia pierwsza klasa 
gimnazjum. „Uczyliśmy się na 
krańcu miasta, koło cmentarza. 
Dwie klasy rano, dwie klasy po 
południu w małym domeczku. 
Węgiel w zimie chowało się 
pod katedrą” – wspominał w 
1932 r. jeden z absolwentów. 
Szkole służył wynajęty budy-
nek. Boiskiem szkolnym była 
łąka, a salą gimnastyczną „dom 
chlebowy”. W mieście uczniów 
nazywano „studentami”. Chłop-
cy nosili skrojone na wojskową 
modłę mundury szkolne, a na 
głowie – granatowe rogatyw-
ki z dużą literą „G”. Dziewczę-
ta ubierały bluzki i długie gra-
natowe spódnice. Nauka religii 
i niedzielne praktyki były wów-
czas obowiązkowe: uczniowie 
zbierali się przy szkole, profe-
sor sprawdzał obecność, a póź-
niej cała grupa maszerowała do 
kościoła. W maju 1923 r. pierw-
szą maturę zdało 11 uczniów. 
Kiedy ich liczba zaczęła rosnąć, 
podjęto dzieło budowy własne-
go budynku.

Cud nad Sołą

W 1930 r. powstał komi-
tet budowy, na którego czele 
stanęli: proboszcz oświęcimski 
ks. Jan Skarbek i burmistrz Ro-
man Mayzel. W lipcu rozpoczę-
to prace, które przebiegały bły-
skawicznie. 1 września 1932 r. 
rozpoczęły się pierwsze zajęcia, 
a 20 listopada tego roku odby-
ło się poświęcenie gmachu, któ-
ry po rozbudowie do dziś słu-
ży szkole. W 1934 r. placówka 
otrzymała sztandar. Rok później 

szkołę wi-
zytował abp 
Adam Stefan 
Sapieha. To 
właśnie wów-
czas przed-
sięwzięcie – 
ze względu 
na tempo i 

rozmach realizacji – określono 
mianem cudu nad Sołą. 

Jesienią 1939 r. hitlerowcy 
zawiesili działalność szkoły, a 
w budynku ulokowali koszary. 
Na wojnie życie straciło co naj-
mniej 9 profesorów i 20 wycho-
wanków. Upamiętnia ich mar-
murowa tablica na oświęcim-
skim cmentarzu.

Po wyzwoleniu pierwsi ucz-
niowie zasiedli w ławach szkol-
nych już 1 marca 1945 r. Ich pra-
ca zasługuje na miano kolejne-
go cudu: jeszcze w tym samym, 
1945 roku 18 uczniów zdało 
maturę, a 136 uzyskało promo-
cję do następnej klasy.

Kuźnia powołań

W 1936 r. patronem gimna-
zjum został ks. Stanisław Ko-
narski. Po wojnie „zgubiły się” 
dwie małe literki poprzedzają-
ce imię. Choć został Stanisław 
Konarski, i tak wszyscy wiedzie-
li, że to ksiądz. Przez długie lata 
placówka była jedynym liceum 
ogólnokształcącym w mieście. 
Dziś popularne określenie „Ko-
nar” odróżnia liceum od innych, 
powstałych w latach 90.

Tuż po wojnie placówce tra-
fił się niezwykły katecheta – ks. 
Adolf Baścik – znakomity mów-
ca. Zasłynął tym, że podczas 

każdej katechezy, po przerobie-
niu treści programowych, ostat-
nich kilka minut lekcji poświęcał 
nauce dobrych manier. Pociągał 
za sobą młodych, także do ka-
płaństwa.

Wśród absolwentów oświę-
cimskiego liceum jest kilku-
dziesięciu kapłanów, m.in. ks. 
prał. Józef Sanak (matura ’36) – 
emerytowany proboszcz z Bia-
łej, kapelan „Solidarności”, ks. 
kan. Kazimierz Rybak (matura 
’53) – proboszcz z Żywca Spo-
rysza, ks. prał. Stanisław Da-
dak (matura ’62) – kanclerz ku-
rii diecezjalnej, ks. kan. Józef 
Walusiak (matura ’72), dyrek-
tor Katolickiego Ośrodka Wy-
chowania Młodzieży. Grono za-
konników reprezentuje o. Bog-
dan Waliczek (matura’79), prze-
or Jasnej Góry.

Świętowanie 

Obchody 90. rocznicy roz-
poczęły się w kwietniu ot-
warciem szkolnej izby pamię-
ci. Główne uroczystości odby-
ły się w sobotę 18 czerwca. Za-
inaugurowała je Msza św. w 
oświęcimskim kościele Wnie-
bowzięcia NMP, koncelebrowa-
na przez księży absolwentów 
szkoły, pod przewodnictwem 
ks. prał. Stanisława Dadaka, 
kanclerza kurii diecezjalnej.

Po Eucharystii społeczność 
szkolna ze sztandarem na czele 
przemaszerowała na cmentarz, 
pod szkolną ścianę pamięci oraz 
obelisk poświęcony nauczycie-
lom i uczniom, którzy zginęli 
w czasie II wojny światowej. Tu 
odsłonięto pięć imiennych tabli-

czek osób za-
służonych dla 
historii szkoły.

W szko -
le po akade-
mii absolwen-
ci mieli okazję spotkać się i po-
rozmawiać – często po wielo-
letniej przerwie. Najbardziej 
wzruszające okazały się spot-
kania seniorów – tych, którzy 
naukę gimnazjalną rozpoczy-
nali jeszcze w wynajętym bu-
dynku obok cmentarza.

„Dziękuję dziś Bogu, że 
w trudną historię Oświęcimia 
wpisał to piękne miejsce, od 
90 lat wciąż otwarte na przy-
szłość i tchnące nadzieją” – 
napisał w liście do uczest-
ników jubileuszu biskup Ta-
deusz Rakoczy, ubierając w 
słowa odczucia wielu absol-
wentów.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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90 lat oświęcimskiego „Konara”

Szkoła tchnąca nadzieją

Tablica 
upamiętniająca 
zasłużonych dla 

powstania
i istnienia szkoły
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Nauczyciele, 
uczniowie
i absolwenci 
„Konara”
w przemarszu 
z kościoła 
Wniebowzięcia 
NMP na cmentarz

KS. PRAŁAT STANISŁAW 
DADAK

kanclerz kurii diecezjalnej

Kiedy tuż po maturze 
w 1962 r. wstępowa-

łem do seminarium, ar-
cybiskup Karol Wojtyła 
spytał mnie: „ Jaką szkołę 
kończyłeś?”. „Liceum w 
Oświęcimiu” – odpowie-
działem. „A, to bardzo do-
bra szkoła” – skwitował 
krótko.

MOIM 
ZDANIEM



Wiele tu może zadziwić. 
Najpierw widok: 
drewniany kościół, 
otoczony malowniczo 
drzewami, wyłania się 
po niespełna godzinnym 
marszu przez las, szlakiem 
czerwonym z Kubalonki 
na Baranią Górę. 

Choć w pobliżu nie 
widać zabudowań czy 
większej osady, ta świą-
tynia jest autentycznym 
i pełnym życia centrum 
religijnym tutejszej nie-
wielkiej, ale dobrze zin-
tegrowanej wspólno-
ty. Wprawdzie 460 pa-
rafian mieszka w 7 roz-
rzuconych po okolicy 
przysiółkach (Leszczy-
na, Łączyna, Mlaskaw-
ka, Pietraszonka, Skała, 
Stecówka, Murzynka) i 
modlą się w dwóch koś-
ciołach: parafialnym – na 
Stecówce i w filialnym – 
na Mlaskawce, jednak, 
jak podkreśla ks. Jacek 
Wójcik, modlą się chęt-
nie. Ani zła pogoda, ani 
późna pora nie stanowią 
przeszkody dla uczestni-
ctwa w nabożeństwach, 
choć niektórzy mają na 
Stecówkę spory kawa-
łek drogi. Do trudów są 
przyzwyczajeni: prze-
cież dawniej wędrowali 
stąd przez góry do od-
dalonego o 7 kilome-
trów kościoła w Istebnej 
i też nie rezygnowali.

Co miesiąc 
– odpust
Ta odległość spra-

wiła jednak, że ich 
dziadkowie i rodzice 

bardzo chcieli, żeby – 
jak ujęła to w pięknej 
książeczce Beata Sa-
bath-Rozmus – „Mat-
ka Boża na Stecówkę 
przyszła”, by zamiesz-
kał tu z Nią Jej Syn. 
Nie przestraszyli się 
zakazów komunistycz-
nej władzy i w 1957 
r., w wielkiej tajem-
nicy na polu Michała 
Kukuczki położyli fun-
damenty i przystąpili 
do wznoszenia ścian. 
C i ekawsk im  mówi -
li, że budują owczar-
nię. Budowali własny-
mi rękami i po kilku 
miesiącach – 12 stycz-
nia 1958 r. – ks. Adolf 
Gawłowski poświęcił 
dom Boży pod wezwa-
niem MB Fatimskiej.

Rzeźbami ozdobili 
świątynię: Ludwik Ko-
narzewski z Istebnej 
i ludowi twórcy: Jó-
zef Bocek z Mlaskaw-
ki, Jan Bojko z Jawo-
rzynki i Jan Krężelok 
z Koniakowa. W ołta-
rzu znalazł się obraz 
Maryi z Fatimy, nama-
lowany przez znane-
go istebniańskiego ar-

tystę Jana Wałacha, na 
tle beskidzkiej pano-
ramy. 

Tradycją stały się na 
Stecówce comiesięcz-
ne czuwania fatimskie 
– od maja do paździer-
nika w soboty po 13. 
dniu miesiąca. Na mod-
litwie gromadzą się pa-
rafianie i sąsiedzi, koń-
czy ją zawsze maryjna 
Pasterka o północy, a 
w niedzielę mieszkań-
cy kolejnych przysiół-
ków świętują swój od-
pust. Wcześniej anga-
żują się w świąteczne 
przystrojenie kościoła, 
na uroczystej odpusto-
wej Mszy świętej poja-
wiają się zwykle w tra-
dycyjnych strojach gó-
ralskich, w modlitwie 
wspiera ich muzycznie 
regionalny zespół „Wa-
łasi”, a wspólne świę-
towanie kończy się ko-
łaczem. Na co dzień, 
zgodnie z pragnieniem 
Pani Fatimskiej, często 
sięgają po Różaniec 
i swojej Gaździnie za-
wierzają troski i ra- 
dości.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

KS. JACEK 
WÓJCIK 

Pochodzi z parafii św. 
Wojciecha w Radzionkowie. 
Po otrzymaniu święceń ka-
płańskich w 1989 r. pra-
cował w Rudzicy, Kętach, 
Kończycach Wie lk ich , 
Ustroniu. Na Stecówce 
duszpasterzuje od roku.

PANORAMA PARAFII 
Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce

Gaździna ze Stecówki
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Pierwszym stałym duszpasterzem na Stecówce w 
1971 r. został ks. Antoni Goliasz. Od 1972 r. istnie-
je tu rektorat, a od 1981 r. – parafia. Następcami 
pierwszego proboszcza byli: ks. Marian Kubecki, 
ks. Jan Gawlas i ks. Jerzy Matoga. W 1997 r. biskup 
Tadeusz Rakoczy poświęcił drugą świątynię: filial-
ny kościółek pw. św. Józefa na Mlaskawce – prze-
niesiony tam z Trzylatka. Parafianie są wspólnotą 
bardzo mocno zintegrowaną wewnętrznie i zwią-
zaną z Kościołem. Interesują się sprawami para-
fii, troszczą o świątynię, chętnie uczestniczą we 
wszystkich nabożeństwach. Niedawne Msze św. 
w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II czy dedy-
kowany mu koncert również odbywały się przy 
licznym udziale wiernych. Także Msze św., regu-
larnie sprawowane w domach chorych parafian, 
gromadzą zawsze mieszkańców z całej okolicy. 
Parafialne uroczystości świętują ubrani w regio-
nalne stroje, zarówno starsi, jak i przystępujące do 
Pierwszej Komunii Świętej dzieci. Do usytuowane-
go tuż przy szlaku kościoła na Stecówce chętnie 
wstępują też turyści. Niektórzy wracają i tu zawie-
rają sakrament małżeństwa. Z gościny w parafial-
nym ośrodku korzystają uczestnicy wakacyjnych 
rekolekcji oazowych oraz kilkudniowych rekolek-
cji odbywających się w ciągu całego roku.

Zapraszamy do kościoła
  Msze święte niedzielne
 na Stecówce: 9.00, 11.00; w sobotę wieczorem o 18.00 (zi-
mą o 17.00)
na Mlaskawce: 7.30

Z lewej: kościół parafialny
na Stecówce i filialny

– na Mlaskawce (po prawej)

bielsko@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
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