
Pod tym hasłem odbywały się 11 
września w Andrychowie uroczystości 

dożynkowe diecezji bielsko-żywieckiej i 
powiatu wadowickiego. Zgodnie z trady-
cją, starostowie: Irena Mazgaj z Inwałdu i 
Antoni Jończy z Wieprza przekazali dożyn-
kowy bochen chleba. Jak podkreślił bp T. 
Rakoczy, „chleb to symbol życia, pracy i wy-
siłku, materia Eucharystii”. Dożynki prze-
biegały jednak w szczególnej atmosferze 
pamięci o niedawnej powodzi. Burmistrz 
Andrychowa Jan Pietras przyznał, że decy-
zja o dożynkach w tak trudnej dla miasta 
sytuacji nie była łatwa. „Prosimy o nadzieję 
dla tych, którzy przeżywali ciężkie chwile, 
a za udzielenie nam dziś gościny z głębi 
serca dziękujemy” – mówił ks. kan. Jerzy 

Palarczyk, diecezjalny 
duszpasterz rolników.

Więcej o dożynkach 
– za tydzień.

EUCHARYSTIA PRZEMIENIA W ŚWIĘTOŚĆ PRACĘ LUDZKĄ

Dożynkowy 
ołtarz otaczały 
wieńce i chleby
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Jubileusz w Koszarawie

Urodziny kościoła
150 lat temu odbyła się 
konsekracja kościoła św. Karola 
Boromeusza w Koszarawie.

Parafia w Koszarawie po-
wstała w 1843 r. Jako jedyna 
w ówczesnej diecezji krakow-
skiej cieszyła się wezwaniem 
św. Karola Boromeusza. W tym 
samym czasie poświęcono też 
kościół, wzniesiony z kamie-
nia. Dalsze dwanaście lat przy-
szło czekać na jego konsekra-
cję. Dokonał tego 10 września 
1855 r. biskup Józef Pukalski.

Przygotowania do obcho-
dów jubileuszu tego wydarzenia 
objęły najpierw samą świątynię: 
odnowiono elewację, dach, po-
lichromię, ołtarze, chrzcielnicę, 
stacje Drogi Krzyżowej. Efekt ro-
bi wrażenie – to zasługa ofiar-
nych i pracowitych parafian, któ-
rych mobilizuje do działania pro-
boszcz ks. Adam Stopa.

Jubileuszowe obchody po-
przedziła dwuletnia nowenna. 
Jej uwieńczeniem były misje pa-
rafialne, przeżywane w pierw-
szym tygodniu września. Para-

fianie gromadzili się w 
kościele na modlitwie, 
słuchali nauk, uczestni-
czyli też w obrzędach, 
które na długo będą 
decydowały o wierze 
wspólnoty: błogosła-
wieństwie ojcowskim 
rodzin i zawierzeniu ich Matce 
Bożej, Drodze Krzyżowej ulica-
mi parafii, poświęceniu krzyża 
misyjnego i krzyży rodzinnych.

Uwieńczeniem przygo-
towań była uroczysta Eucha-
rystia odprawiona 10 wrześ-
nia pod przewodnictwem bi-

skupa Tadeusza Rako-
czego. Podczas Mszy 
św. modlono się tak-
że o rychłą beatyfika-
cję Jana Pawła II, któ-
rego chrzestny patron 
– św. Karol Boromeusz 
– opiekuje się kosza-

rawską świątynią.
Szczególną pamiątką jubile-

uszu jest monografia dziejów 
parafii, przygotowana przez hi-
storyka z Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie ks. 
prof. Piotra Natanka.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

Kiedy uczniowie SP im. 
kard. Wyszyńskiego 

z Żywca przyjechali po raz 
pierwszy do Bielska, by 
wziąć udział w „Poliglocie” 
– konkursie znajomości an-
gielskiego – byli najmłod-
szymi uczestnikami. A mimo 
to ich prezentacje znalazły 
się wśród ocenionych naj-
wyżej. Uczniowie Zespołu 
Katolickich Placówek Oś-
wiatowych w Cieszynie sta-
li się autorami publikacji 
o niezwykłościach Śląska 
Cieszyńskiego. Ich odkrycia 
zdumiewają nawet naukow-
ców z Cieszyna... O tym, 
dlaczego warto wybierać ka-
tolickie szkoły – w tekście 
„Kochać i wymagać”.          
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W procesji 
ofiarnej wierni 
złożyli dar 
pieniężny
na rzecz 
zabytkowej 
świątyni jubilatki

ZA TYDZIEŃ
   Wspólnota ŚW. JAKUBA W 

SIMORADZU
  O pielgrzymowaniu SZLAKIEM 

ŚW. MELCHIORA
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ZABRZEG. Tradycyjnie w 
pierwszą niedzielę września w 
Zabrzegu odbył się odpust ku 
czci Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny – patronki wznie-
sionej tu 102 lata temu kaplicy. 
Liczny udział wiernych potwier-
dził, jak żywa jest więź zabrze-
skich parafian z Matką Bożą, 
okazywana m.in. podczas co-
rocznych pielgrzymek do MB 
Gołyskiej w Chybiu czy maryj-
nych nabożeństw w maju i paź-
dzierniku. Podczas tegorocznej 
uroczystej Sumy sprawowanej 
w kaplicy kaznodzieja ks. kan. 

Marian Michalik, proboszcz pa-
rafii Narodzenia NMP w Bielsku-
Białej Lipniku, zachęcał do za-
wierzania swego życia Matce 
Bożej. To wezwanie wracało 
także podczas wieczornego na-
bożeństwa w kaplicy, będącego 
tradycyjnym punktem progra-
mu tych odpustów. „Skłaniały 
do niego rozważania związa-
ne z postacią sługi Bożego Jana 
Pawła II, który dał całym swoim 
życiem tak wspaniały przykład 
zawierzenia Maryi” – podkreśla 
ks. Jacek Kobiałka, proboszcz 
zabrzeskiej parafii.

Wierni Maryi

Wieczorne nabożeństwo poświęcone Janowi Pawłowi II zgromadziło przy  
kaplicy w Zabrzegu rzeszę wiernych

Żywieckie dożynki
GMINA CZERNICHÓW jest 
gospodarzem tegorocznych – 
siódmych w historii – dożynek 
powiatu żywieckiego, których 
świętowanie zaplanowano na 
18 września br. Obchody roz-
pocznie o 9.30 otwarcie wy-
stawy rolniczej obok hangaru 
Górskiej Szkoły Szybowcowej 
w Międzybrodziu Bialskim; o 
10.00 sprzed galerii „Roztoka” 
w Międzybrodziu Żywieckim 
wyruszy korowód dożynkowy. 
Jego uczestnicy przejdą na teren 
lotniska Szkoły Szybowcowej, 
gdzie Mszy św. o 11.00 bę-

dzie przewodniczył biskup 
Janusz Zimniak. O 12.30 roz-
pocznie się obrzęd dożynko-
wy w wykonaniu m.in.: chóru 
„Miedzybrodzianka” i zespołu 
„Roztoka”. O 13.30 – wręczenie 
nagród w konkursie wieńców 
dożynkowych, o 14.00 wspólny 
posiłek i koncert orkiestr dętych 
z terenu gminy Czernichów; 
od 15.00 – koncerty: zespołu 
„Turnioki”, zespołu regionalne-
go „Ziemia Żywiecka” i towarzy-
szący im festyn rodzinny z wie-
loma atrakcjami. Zapraszamy do 
udziału!

Nowa parafia ewangelicka
DZIĘGIELÓW. 1 września po-
wstała tu nowa parafia, wchodzą-
ca w skład diecezji cieszyńskiej 
Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego. Do tej pory funkcjonowa-
ła ona jako filia ewangelickiej pa-
rafii w Cieszynie. Pierwszym pro-
boszczem administratorem zo-
stał ks. Emil Gajdacz. W obrębie 

nowej parafii znajduje się też ist-
niejący w Dzięgielowie od 82 lat 
Diakonat „Eben – Ezer”, prowa-
dzący domy opieki, oraz Centrum 
Misji i Ewangelizacji, które od kil-
ku lat organizuje m.in. doroczny 
Tydzień Ewangelizacyjny. Nowa 
parafia jest 22. w diecezji cieszyń-
skiej, a 132. w Polsce.

Kalendarz na jubileusz
BYSTRA ŚLĄSKA. Dopiero 
w przyszłym roku parafia 
Wniebowzięcia NMP w Bystrej 
Śląskiej, w której pracują księ-
ża salwatorianie, będzie ob-
chodziła 25-lecie swojego 
istnienia, ale już dziś moż-
na nabyć pięknie wydany, bo-
gato ilustrowany „ Kalendarz 
Jubileuszowy” parafii.
Każdy miesiąc ilustrują fotografie 
prezentujące parafię – począwszy 
od archiwalnego zdjęcia pierw-
szej kaplicy pw. Wniebowzięcia 
NMP i fotografii ks. Ignacego 
Szołtyska, który w 1946 r. roz-
począł tu regularne duszpa-
sterstwo, poprzez m.in. zdję-
cia kościoła parafialnego, kaplicy 
Miłosierdzia Bożego, groty z figu-
rą MB z Lourdes, klasztoru Sióstr 
Służebniczek, nowego cmenta-

rza, krzyży stojących na terenie 
Bystrej, a także bystrzańskiego 
szpitala czy Fałatówki.
W kalendarzu znajdziemy także 
informacje o terminach licznych 
nabożeństw, przygotowywanych 
w parafii, a także tekst modli-
twy o beatyfikację sługi Bożego 
ks. Franciszka Jordana – założy-
ciela zgromadzenia księży salwa-
torianów.
Kalendarz można nabyć w by-
strzańskiej parafii.

Twórcy na zdjęciach
BIELSKO-BIAŁA. W Klubie 
Nauczyciela przy ul. Wzgórze 
czynna jest wystawa fotografii 
Mariana Koima pt. „Twórcy lu-
dowi z Bielska-Białej”. Autor od 
kilkudziesięciu lat dokumentu-
je wszelkie formy folkloru be-
skidzkiego oraz pracę ludo-
wych twórców z Podbeskidzia. 
Tym razem na barwnych zdję-
ciach, wykonanych w ostatnich 
trzech latach, pokazał bielskich 
rzeźbiarzy: Czesława Olmę, 
Ernesta Kunce i zmarłego nie-
dawno Adama Grygla, a także 

bibułkarkę Rozalię Kastelik. 
„Najwięcej jest tu Czesława 
Olmy i jego Madonn, gdyż te 
zdjęcia, robione w różnych 
porach roku, mają być ba-
zą przyszłego kalendarza. Na 
każdy miesiąc przewidziana 
jest inna rzeźba Matki Bożej. 
Teraz szukam sponsorów te-
go wydawnictwa” – śmieje 
się Marian Koim. Na wysta-
wie uzupełnieniem fotogra-
fii są oryginalne prace, wy-
konane przez utrwalonych na 
zdjęciach twórców.

DANKOWICE. Na 17 wrześ-
nia Biuro Promocji Kultury i 
Sportu przy kurii diecezjalnej 
zaplanowało Finały Rozgrywek 
Ministrantów i Lektorów w 
Piłce Nożnej „O Puchar Biskupa 

Tadeusza Rakoczego” (począ-
tek o godz. 10.00). Finały mia-
ły się odbyć już w czerwcu br., 
jednakże ze względu na złe 
warunki atmosferyczne termin 
rozgrywek zmieniono.

Ministranckie finały
Marian Koim i jego fotografie w Klubie Nauczyciela
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O beatyfikację Jana Pawła II

Odpust 
na Groniu
Wsamo południe, w niedzielę 18 

września br., w kaplicy-sanktuarium 
górskim na Groniu Jana Pawła II koło 
Leskowca, ks. infułat Władysław Fidelus 
odprawi Mszę świętą odpustową z oka-
zji uroczystości Podwyższenia Krzyża 
Świętego o rychłą beatyfikację Ojca 
Świętego Jana Pawła II oraz w intencji lu-
dzi dotkniętych dramatem powodzi.

Wszystkich serdecznie zapraszamy do 
udziału!

Śp. ks. kan. Jan Kuboszek (1947–2005)

Odszedł 
po wieczną nagrodę

W środę 31 sierpnia 2005 r. zmarł 
ks. kanonik Jan Kuboszek, długoletni 
proboszcz parafii św. Jana Nepomucena 
w Pogwizdowie. Odszedł do Pana 
po długiej chorobie w 59. roku życia 
i 33. roku kapłaństwa.

Urodził się 27 stycznia 1947 r. w Brono-
wie koło Czechowic-Dziedzic. Święcenia ka-
płańskie przyjął 30 marca 1972 r. w kate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach z rąk bi-
skupa Herberta Bednorza. Jako wikary pra-
cował w Brzęczkowicach, Katowicach Gi-
szowcu i parafii Zmartwychwstania Pańskie-
go w Piekarach Śl. Od 1982 r. był probosz-
czem w Szczejkowicach koło Żor. Po dzie-
więciu latach zostawił tam po sobie nie tyl-
ko wdzięczną pamięć parafian, ale też nową 
świątynię, którą wybudował wraz z wierny-
mi. W 1989 r. został skierowany na Śląsk Cie-
szyński do parafii w Pogwizdowie, obejmują-
cej swym zasięgiem także sąsiednie Marklo-
wice i Brzezówkę.

„Trafiłem tu z budowy w Szczejkowicach, 
więc niejako z rozpędu wziąłem się za pra-
ce remontowe przy pogwizdowskiej świą-
tyni. Postanowiłem systematycznie w ciągu 
kilku lat zająć się kompleksowym, planowa-
nym już przez poprzednich proboszczów re-
montem świątyni” – mówił ks. kan. Jan Ku-
boszek niespełna trzy lata temu, gdy na ła-
mach GN przedstawialiśmy panoramę jego 
parafii. Nie zaniedbując żadnych obowiąz-
ków duszpasterskich i administracyjnych, 
zdołał między innymi przeprowadzić kapital-
ny remont blisko dwustuletniej świątyni, do-
budować nową zakrystię, rozbudować pro-
bostwo i wznieść kaplicę przedpogrzebo-

wą na przykościelnym cmentarzu. 
Równolegle prowadził budowę fi-
lialnej kaplicy w Marklowicach. Za 
swą pracę w 2002 r. został uho-
norowany laurem „Srebrnej Cie-
szynianki”, przyznanym mu przez 
cieszyńskie starostwo na wniosek 
radnych gminy Hażlach.

„Coraz bardziej się śpieszył, 
jakby wiedział, że nie ma zbyt wiele czasu. 
Brał się za prace ponad swe siły – wspomi-
na ks. kan. Stefan Sputek, proboszcz cieszyń-
skiej parafii św. Jerzego i rocznikowy kolega 
zmarłego. – Nie uskarżał się, gdy pojawiły się 
choroby i świadomość coraz bliższego końca. 
Pewno pamiętał słowa rektora naszego semi-
narium, który powtarzał, że lepiej krótko i in-
tensywnie świecić jasnym blaskiem, niż długo 
kopcić. W kazaniu przy jego trumnie mówi-
łem, że przykład jego krótkiego życia pokazu-
je, że nie jest ważne jak długie będzie nasze 
życie. Najważniejsze, by było ono piękne, a ta-
kie właśnie było życie księdza Janka”.

Ks. kan. Jan Kuboszek zmarł na plebanii 
pogwizdowskiej parafii. Przy jego łożu do 
końca czuwało rodzeństwo i zaprzyjaźnie-
ni kapłani. Uroczystości pogrzebowe w Po-
gwizdowie rozpoczęły się 5 września. Prze-
wodniczył im biskup Janusz Zimniak. Na-
stępnego dnia żałobnej Mszy św. przewodni-
czył biskup Tadeusz Rakoczy w asyście blisko 
stu kapłanów. W świątyni i wokół niej zgro-
madziły się tłumy wiernych z Pogwizdowa, 
Marklowic i Brzezówki, delegacje z parafii, 
w których pracował zmarły kapłan oraz 
mieszkańcy rodzinnego Bronowa.

Zgodnie ze swą ostatnią wolą, śp. ks. 
Jan Kuboszek pochowany został na pogwiz-
dowskim cmentarzu.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

Instytut Teologiczny im. św. Jana Kantego 
jeszcze przyjmuje zapisy na pierwszy rok 
studiów teologicznych.

Uczelnia ma status wyższej szkoły 
kościelnej i jest afiliowana do PAT w Kra-
kowie. Kandydaci będą przyjmowani na 
podstawie ocen na świadectwie matural-
nym (70 proc.) oraz otrzymanych na roz-
mowie kwalifikacyjnej (30 proc.). Roz-

mowa kwalifikacyjna (wiadomości z reli-
gii w zakresie nauczania szkoły średniej 
oraz zagadnienia z historii Kościoła po-
wszechnego i Kościoła w Polsce, adhor-
tacja Ecclesia in Europa, List do młodych 
oraz przemówienia Jana Pawła II wygło-
szone podczas pielgrzymki do naszej 
diecezji w 1995 r.) odbędzie się w bu-
dynku Instytutu przy ul. Żeromskiego 5 
w poniedziałek 26 września o 9.00. Kan-

dydaci powinni złożyć do 23 września w 
dyrekcji Instytutu (pokój nr 62): wypeł-
niony kwestionariusz podania i życiorys, 
kserokopię dowodu osobistego, świade-
ctwo maturalne (oryginał), opinie księ-
dza proboszcza, cztery fotografie, świa-
dectwo lekarskie. Studia są odpłatne. 
Dodatkowe informacje – w sekretariacie 
Instytutu lub telefonicznie pod nr. (033) 
81 90 670. 

Instytut Teologiczny zaprasza

Studiuj teologię
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Pomnik Jana Pawła II na Groniu
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Zasada – najpierw wy-
chowanie, a dopiero 
potem nauczanie – nie 
przeszkadza im w tym, 

by osiągały czołowe lokaty w wo-
jewódzkich i powiatowych ran-
kingach na najlepsze placówki 
oświatowe. W świat wypuszcza-
ją ludzi wrażliwych, otwartych 
na potrzeby słabszych, potrzebu-
jących, niepełnosprawnych, któ-
rzy chcą i potrafią angażować się 
w życie lokalnych społeczności.

Nowy rok szkolny rozpoczęły 
także katolickie placówki oświa-
towe w naszej diecezji. Odwie-
dziliśmy żywiecką Szkołę Pod-
stawową i Gimnazjum im. Stefa-
na kard. Wyszyńskiego oraz cie-
szyński Zespół Katolickich Placó-
wek Oświatowych.

Niż w odwrocie

Tutaj trudno zauważyć nad-
chodzący niż demograficzny. W 
żywieckiej podstawówce każda 
klasa liczy po 14–16 osób. Co 
roku liczba chętnych do nauki 
jest większa, ale warunki loka-
lowe nie pozwalają na przyjęcie 
wszystkich. W tym roku powstało 
tu także katolickie gimnazjum – 
bez specjalnej reklamy udało się 
stworzyć pierwszą klasę – chętni 
jeszcze mogą się zgłaszać.

W cieszyńskim zespole szkół 
przygotowano dodatkowe po-
mieszczenia, by do Przedszkola 
im. Dzieciątka Jezus przyjąć 36 

dzieci. 90 pozostanie w dawnym 
budynku, a nowa grupa będzie 
miała zajęcia w SP im. Świętej 
Rodziny. Do pierwszej klasy Gim-
nazjum im. św. Melchiora przy-
jęto 24 osoby – a chętnych było 
jeszcze ośmioro!

„Dobrą opinię robią nam nasi 
absolwenci – mówi Jadwiga Mię-
kina-Pindur dyrektor naczelna Ze-
społu Placówek Katolickich w Cie-
szynie. – Często nas odwiedzają. 
Mówią, że przyszli pooddychać 
atmosferą, za którą tesknią”.

Programowy Dekalog

Żywiecka Szkoła Podstawo-
wa im. kard. Wyszyńskiego we-
szła w ósmy rok istnienia. Upór 
i zaangażowanie jej założyciela 
Ryszarda Słapy owocują dziś suk-
cesami. Bazą dla szkoły stało się 
założone przez niego żywieckie 
Centrum Języka Angielskiego.

„Mam sześcioro dzieci i kiedy 
pierwsze poszło do szkoły, wią-
zaliśmy z nim pewne oczekiwa-
nia – mówi.– To, co obserwowa-
liśmy, nie do końca nas zadowa-
lało. Było też Centrum i byli ro-
dzice, którzy tutaj posyłali swo-
je dzieci. Zaistniała możliwość 
założenia szkoły. Od początku 
byłem przekonany, że jeśli two-
rzyć szkołę, to tylko taką, w któ-
rej wartości katolickie będą pod-
stawą. Poznałem ks. Jerzego Ko-
lasińskiego, z którym porozma-
wiałem o tych planach. Odwie-
dziliśmy SP im. Świętej Rodziny 
w Krakowie”.

Na pierwsze spotkanie w 
Żywcu przyszło około 30 rodzi-
ców. Ktoś zapytał: „Panie dyrek-
torze, a jaki program wychowaw-
czy będziecie realizować?”. Ry-
szard Słapa: „Prosto z serca po-
wiedziałem: Dekalog jest najlep-
szym programem wychowaw-
czym, jaki znam... To była nasza 
deklaracja i po niej od razu poło-
wa rodziców się zdecydowała. To 
zrobiło na mnie wrażenie”.

Przykłady pociągają...

Pierwszy rok szkolny rozpo-
częło dwanaścioro uczniów. W 
kolejnym – 18. W 2000 r. – Ro-
ku Wielkiego Jubileuszu – za-
padła decyzja o nadaniu szkole 
imienia. Patronem został wybra-
ny Stefan kardynał Wyszyński.

„Prymas dyplomatycznie 
przeprowadzał naród przez dzie-

jowe rafy, ale kiedy dochodziło 
do spraw najważniejszych, po-
trafił mówić: non possumus – mó-
wi dyrektor Słapa. – Żyjemy w in-
nych, ale mimo wszystko podob-
nych czasach – są sytuacje, kiedy 
jako katolicy musimy mówić: nie 
pozwalam”.

Takiej odwagi w trwaniu przy 
nauce Chrystusa nauczyciele 
uczą się sami i chcą jej uczyć wy-
chowanków.

„Dziecko uczy się także, ob-
serwując nauczyciela. »Słowa na-
uczają, przykłady pociągają« – 
podkreślają Genowefa Jeziorska, 
dyrektor SP, i siostra Noemi Racz-
kowska, dyrektor gimnazjum. – 
Chcemy, by w naszych szkołach 
w ten sposób dzieci uczyły się 
wzajemnej akceptacji, szacun-
ku, miłości, otwartości na dru-
giego”.

„W pracy wychowawczej kła-
dziemy nacisk na kształtowanie 
postaw wiernych wartościom ka-
tolickim we współczesnym świe-
cie – mówi ks. kan. Henryk Satła-

wa, prezes Stowarzyszenia św. Ja-
na Sarkandra, organu założyciel-
skiego cieszyńskich szkół. Widzi-
my efekty – szkoły katolickie są 
wspólnotami, które w wyjątkowy 
sposób trzymają młodzież blisko 
Chrystusa i Kościoła. Na naszych 
Mszach świętych w środy o 8.00 
– tłum młodzieży – rozśpiewanej, 
zaangażowanej w liturgię. To do-
daje i nam ducha”.

Wspólnota

Pierwsze wspólne spotkanie 
uczniów i nauczycieli żywieckie-
go gimnazjum było specyficz-
ne... Pojechali razem do Warsza-
wy – byli przy grobie kardynała 
Wyszyńskiego, wspólnie zwie-
dzali stolicę. W miejscu nocle-
gów nie zamówili jednak po-
siłków. 

„Wspólnie je przygotowywa-
liśmy – opowiada s. Noemi. – By-
liśmy wzajemnie sobie potrzeb-
ni. Mam nadzieję, że to zawiąza-
nie wspólnoty się udało. Bo ta-

tekst 
URSZULA ROGÓLSKA
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Kochać i wymagać
Niczym dziwnym nie jest 

dla nich wspólne, 
drugie śniadanie z dyrekcją. 

Albo to, że „kosa” 
z biologii gra z nimi 

w zespole muzycznym. 
Nie „poklepują” się po 

plecach, nie są „na ty”, 
a jednak 

są przyjaciółmi.



ka jest recepta na do-
brą szkołę. Nie dydak-
tyka pierwsza, ale wy-
chowanie przez działa-
nia, które łączą”.

W żywieckim gim-
nazjum jest na razie 
dziesięcioro uczniów.

„Spędzamy ze so-
bą cały czas – także na 
przerwach – wspólne 
śniadania; a to ktoś przyniesie 
owoce, a to ciasto. Lepiej się po-
znajemy, a i w takiej atmosferze 
wiedzę lepiej się zdobywa”.

„Dziś mogę powiedzieć od-
ważnie, co robić, by szkoła do-
brze funkcjonowała: kochać i wy-
magać – mówi Ryszard Słapa. – 
Zawsze pamiętamy o słowach Ja-
na Pawła II : „»Pokażcie dzieciom 
taki świat, żeby się mogły nim za-
chwycić«”.

Mundurek i tożsamość

„W szkole lekcje zaczynają się 
od modlitwy, dzieci mają możli-

wość wspólnego uczestniczenia 
we Mszy św. w święta zniesio-
ne, w niedziele razem z rodzi-
nami i konkaderalnymi parafia-
nami uczestniczymy w Euchary-
stii; wszyscy staramy się tworzyć  
atmosferę, w której każdy uczeń 
jest zauważany – mówi Genowe-
fa Jeziorska.

Uczniowie podstawówki ma-
ją swój „mundurek” – białe bluzki 
oraz spódnice i kamizelki w krat-
kę. Mundurek to budowanie na-
szej tożsamości i etosu szkoły.

Katolickie szkoły są otwarte 
na wszystkich, pod warunkiem że 
zaakceptują nasz katolicki system 
wychowania.

„W naszej szkole nie jest ni-
czym nadzwyczajnym obecność 
dzieci, których rodzice są obco-
krajowcami – mówi Ryszard Sła-
pa. – Te dzieci w grupie bardzo 
szybko uczą się polskiego, a na-
szym dzieciom łatwiej opanowy-
wać angielski”.

„Coraz częściej przy-
jeżdżają do nas młodzi 
z różnych części Polski. 
Na czas nauki mogą za-
mieszkać w bursach – 
mówi Jadwiga Mięki-
na-Pindur. – Wśród ucz-
niów jest chłopak z oko-
lic Nowego Sącza, który 
o naszej szkole dowie-
dział się od naszej by-
łej uczennicy, która – 

mimo naszych usilnych starań – 
nie była w stanie poradzić sobie 
w liceum. Okazało się, że szkoła 
krawiecka jest tą, w której świet-
nie się odnalazła. I pomimo te-
go, że nie dane jej było skończyć 
naszej szkoły, robi nam wspania-
łą reklamę. Naszymi uczniami co-
raz częściej są też młodzi miesz-
kańcy Czech. Przed nami zadanie 
nauczenia ich języka polskiego, 
bo maturę z niego muszą zdać”.

Uczniami katolickich szkół nie 
są jedynie najlepsi z najlepszych.

„Mamy także uczniów, którzy 
może nie są wybitnie zdolni, ale 
są pracowici. W małych grupach 

łatwiej z nimi pracować. Nauczy-
ciel jest w stanie każdemu po-
święcić więcej czasu. Dodatko-
wym plusem są zajęcia pozalek-
cyjne – to kolejna możliwość lep-
szego ich poznawania – mówi dy-
rektor Miękina-Pindur.

Po godzinach

Szkoły katolickie realizu-
ją obowiązujący wszędzie pro-
gram dydaktyczny, ale dodatko-
wo proponują szereg zajęć do-
datkowych.

Żywieckie dzieci mają wspól-
ne zajęcia z niepełnosprawnymi 
z ośrodka „Per Corda” – razem 
tworzą zespół wokalno-muzycz-
ny. Mają też zajęcia taneczne, 
plastyczne, z kultury gestu, uczą 
się pływać. Na pewno wielkim 
sukcesem dydaktycznym szkoły 
jest bardzo wysoki poziom nauki 
języka angielskiego. Szkoła po-
wstała na bazie Centrum Języka 
Angielskiego – jedynej w Polsce 
objętej patronatem Oxford Uni-
versity Press.

W cieszyńskich szkołach ucz-
niowie mają dodatkowe lekcje 
angielskiego, niemieckiego i fran-
cuskiego. Chętni mogą się uczyć 
także włoskiego i czeskiego.

„Uczniowie mają duży wybór 
rozszerzeń fakultatywnych. Plan 
zajęć układamy wręcz pod jed-
nostki. To duży wysiłek organiza-
cyjny, ale widzimy, że dla dobra 
uczniów warto” – mówi Jadwiga 
Miękina-Pindur.

Dumą szkoły jest koło mło-
dych humanistów, które w tym 
roku przygotowało publikację o 
niezwykłościach Śląska Cieszyń-
skiego – miejscach owianych le-
gendą, niewyjaśnionych zagad-
kach. Lada dzień ukaże się ona 
w księgarniach.

Marzeniem dyrektorów pla-
cówek jest, by ich szkoły były 
bezpłatne. Żadna z nich nie jest 
placówką dochodową. Wielu ucz-
niów może jednak liczyć na zniż-
ki. Niższe czesne płacą także ro-
dzice kolejnych dzieci podejmu-
jących naukę w szkole. W Cieszy-
nie część uczniów korzysta tak-
że z utworzonego Funduszu Sty-
pendialnego.

Nie zdarzyło się jednak, by 
pieniądze były barierą w przy-
jęciu do katolickiej szkoły ucz-
nia, który naprawdę chce się tu-
taj uczyć – podkreślają dyrekto-
rzy wszystkich placówek

Wielkie kroki

W szkołach normą jest częsty 
kontakt rodziców ze szkołą.

„Bardzo sobie cenię kon-
struktywne uwagi rodziców – 
mówi dyrektor Słapa. – Potrafią 
odważnie zwrócić nam uwagę, 
jeśli nasze działania budzą ich 
wątpliwości”.

Rodziców nie brakuje pod-
czas różnorakich przedsięwzięć 
artystycznych.

„Nieraz nie kryją zaskoczenia, 
że w szkole ich dziecko odkryło u 
siebie taki czy inny talent – uśmie-
cha się dyrektor Jeziorska.

„Nasz syn nigdy nie garnął 
się za bardzo do nauki - zwłasz-
cza niemieckiego – dodaje ma-
ma Marcina z SP w Cieszynie. – 
Minął jego pierwszy rok – piąta 
klasa – w tej szkole podstawo-
wej i byliśmy bardzo zaskoczeni 
za granicą, że tak świetnie potra-
fił sobie poradzić przy zamawia-
niu posiłków. Mąż jeszcze zwró-
cił uwagę – patrz jak on świetnie 
pływa! Mimochodem dowiadu-
jesz się, że po roku twoje dzie-
cko zrobiło tak wielki krok!”.

Żeby dobrze służyć dzieciom, 
sami nauczyciele chcą budować 
także wspólnotę między sobą: 
wspólne spotkania, pielgrzym-
ki, wyjazdy do teatru, na reko-
lekcje.

Cieszyńscy nauczyciele stwo-
rzyli także własne kółko plastycz-
ne, na którego zajęciach nieraz 
podpatrują ich uczniowie. Uczą 
się szydełkować, doraźnie powo-
łują nauczycielski chór, wspólnie 
z uczniami stworzyli zespół wo-
kalno-muzyczny.

W Polsce istnieje ok. 450 
szkół katolickich. Wyniki naucza-
nia plasują je na czołowych miej-
scach w kraju. Efekty wychowaw-
cze trudno ująć w liczby, ale ła-
two zauważyć w codziennym ży-
ciu rodzin i środowisk, w jakich 
żyją uczniowie i absolwenci ka-
tolickich szkół... 

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STE-
FANA KARD. WYSZYŃSKIEGO W ŻYW-
CU, UL. SIENKIEWICZA 19, TEL. (0 33) 
861 29 42
 GIMNAJUM IM. STEFANA KARD. 
WYSZYŃSKIEGO W ŻYWCU, UL. PO-
GODNA 12, TEL. 033/861-33-47
 ZESPÓŁ KATOLICKICH PLACÓWEK 
OŚWIATOWYCH, PL. DOMINIKAŃSKI 
2, 43-400 CIESZYN, TEL. (0 33) 
852 51 84
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Mundurki 
w żywieckiej 
szkole są 
elementem 
budowania jej 
tożsamości. 
Na zdjęciu 
klasa trzecia 
z wychowawczynią 
Magdaleną Mrozik

Program wychowawczy na kamiennych tablicach

Kochać i wymagać
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Zaproszenie dla szkół

Z papieskim imieniem
Przypominamy, że pierwsze 
diecezjalne spotkanie szkół 
noszących imię Jana Pawła II 
odbędzie się we wtorek 20 
września w bielskim kościele 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

W diecezji bielsko-żywie-
ckiej 12 szkół różnego stop-
nia nosi imię Papieża Polaka i 
to przede wszystkim do nich – 
ich uczniów, nauczycieli – jest 
skierowane zaproszenie. Or-
ganizatorzy – Wydział Kate-
chetyczny Kurii Diecezjalnej i 

bielska Delegatura Kuratorium 
Oświaty – liczą także na przy-
bycie rodziców, przedstawicie-
li władz samorządowych miej-
scowości, w których znajdu-
ją się szkoły oraz katechetów  
i duszpasterzy.

Spotkanie rozpocznie się 
we wtorek 20 września o godz. 
10.00 Mszą św., odprawioną 
pod przewodnictwem biskupa 
Tadeusza Rakoczego w koście-
le pw. Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa w Bielsku-Białej. Po 
Mszy św. nauczyciele i rodzice 
pozostaną w głównym koście-

le, by wysłuchać wykładu prof. 
Mariana Śnieżyńskiego na te-
mat drogowskazów, jakie pol-
ska edukacja winna znajdo-
wać w postawie Jana Pawła II. 
Po wykładzie uczestnicy spot-
kania zobaczą program arty-
styczny „Karola Wojtyły me-
dytacja o cierpieniu i nadziei”, 
oparty na młodzieńczych dra-
matach Karola Wojtyły „Jere-
miasz” i „Hiob”. W tym sa-
mym czasie dzieci i młodzież 
w krypcie kościoła obejrzą wi-
dowisko „W hołdzie Janowi Pa-
włowi II”, przygotowane przez 

Zespół Teatralny św. Elżbiety 
w Cieszynie. Spotkanie zakoń-
czy około 13.00 wspólna degu-
stacja żołnierskiej grochówki.

Organizatorzy proszą szko-
ły o oddelegowanie na spotka-
nie szkół noszących imię Jana 
Pawła II 30-osobowych grup z 
pocztem sztandarowym oraz 
telefoniczne potwierdzenie 
udziału w siedzibie Wydzia-
łu Katechetycznego Kurii Die-
cezjalnej pod numerem (0-33) 
819-06-06, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00–13.00.

KS. JMP

W niedzielę 4 września mieszkańcy 
bielskiej dzielnicy Straconka 
przeżywali swój parafialny odpust. 
Tego dnia biskup Janusz Zimniak, 
który przewodniczył uroczystej 
Sumie, poświęcił plac pod rozbudowę 
straceńskiego kościółka.

„Do tego dzieła dojrzewa-
liśmy przez wiele lat. Pamię-
tam wizytę biskupa Jana Pie-
traszki w 1985 roku, gdy mówił 
o potrzebie rozbudowy naszej 
świątyni” – opowiada ks. prałat 
Kazimierz Malaga, proboszcz 
parafii Matki Bożej Pociesze-
nia w Straconce. Wybudowa-
ny 130 lat temu kościółek od 
dawna nie mieścił wszystkich 
wiernych na swych niespełna 
trzystu metrach powierzchni. 
Część tłoczyła się w środku, 
sporo z konieczności stało na 
zewnątrz. Decyzja o rozbudo-
wie zapadła w połowie ubie-
głego roku. Zaakceptowali ją 
wszyscy parafianie, którzy od 
lipca ub.r. składają pieniądze 
na sfinansowanie tej poważnej 
inwestycji.

Wstępne kosztorysy szacu-
ją koszt rozbudowy na co naj-
mniej 1,5 mln zł. „Ufam, że w 
rzeczywistości kwota ta będzie 
znacznie mniejsza, gdyż bar-

dzo wiele osób ofiaro-
wuje nie tylko pienią-
dze, ale też nieodpłat-
ną pracę. Są też wyko-
nawcy, którzy rezygnu-
ją z części zapłaty” – 
opowiada ksiądz pro-
boszcz. O tym, że lu-
dzie potrafią robić pre-
zenty dla parafii, przekonał się 
już w fazie opracowywania pro-
jektu rozbudowy. Podjął się te-
go jeden z parafian, architekt 
Krzysztof Lelek. „Przygotował 
bardzo interesującą koncepcję, 
którą później przekształcił we 
wspaniały projekt i... przeka-
zał w darze parafii. Normal-
nie za taką pracę trzeba by za-
płacić co najmniej 50 tys. zł” – 
mówi gospodarz parafii. Pod-

czas wspomnianej Su-
my odpustowej biskup 
Janusz Zimniak pub-
licznie – w imieniu pa-
rafii i diecezji – podzię-
kował architektowi za 
ten wspaniały gest.

Projekt przewiduje 
wydłużenie istniejące-

go kościoła o 12 metrów i do-
budowanie naw bocznych. Tak 
więc obecny kościółek nie znik-
nie, ale będzie trzonem no-
wej świątyni. Co więcej, zarów-
no bryła nowego kościoła, je-
go elewacja i detale architekto-
niczne będą nawiązywać do do-
tychczasowego wyglądu domu 
Bożego w Straconce. Jego po-
wierzchnia powiększy się trzy-
krotnie.

Po pokonaniu biurokratycz-
nych przeszkód, w połowie 
sierpnia ruszyły prace przy fun-
damentach naw bocznych. Pod-
czas odpustu bp Janusz Zimniak 
przekazał parafii błogosławień-
stwo na trud rozbudowy. „To 
dzieło podejmuje wspólnie ca-
ła parafia dla siebie i następnych 
pokoleń. Wierzę, że uporamy się 
z rozbudową w ciągu trzech lat” 
– mówi ksiądz proboszcz.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

 Dzieło rozbudowy kościoła 
w Straconce można wspomóc 
poprzez wpłaty na parafial-
ne konto: BPH O. BIELSKO-BIAŁA 
NR 21 1060 0076 0000 3200 
0059 3967 z dopiskiem „ROZ-
BUDOWA KOŚCIOŁA”.

Dla siebie i następnych pokoleń

Rozbudowa straceńskiego kościoła

Od lewej: 
Tak obecnie 
wygląda kościół 
w Straconce...
Po prawej: A tak 
będzie wyglądał 
po zakończeniu 
rozbudowy
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Dla „wózkowiczów” i nie tylko...

Bajeczne wyścigi
Już po raz drugi 24 wrześ-
nia w Leśnej odbędą się Wo- 
jewódzkie Wyścigi Wózków 
Nieprofesjonalnych oraz Osób 
z dysfunkcją narządu ruchu.

Stowarzyszenie „Dzieci 
Serc” z siedzibą w Radzie-
chowach wraz z parafią św. 
Michała Archanioła w Leśnej, 
Kołami Gospodyń Wiejskich 
oraz strażakami ochotnikami 
z Leśnej i Siennej organizu-
je II Wojewódzkie Wyścigi 
Wózków Nieprofesjonalnych 
oraz Osób z dysfunkcją narzą-
du ruchu.

Wielu zapewne jeszcze pa-
mięta ubiegłoroczne zmaga-
nia uczestników zawodów – 
godne podziwu postawy fair 
play Wiesława Wojtusiaka i Ka- 
mila Lizaka, którzy chętnie 
oddali zwycięstwo tym, dla 
których miało ono o wie-
le większe znaczenie, nie-
ocenioną pomoc wolontariu-
szy Stowarzyszenia i... zaan-
gażowanie uczniów miejsco-
wych szkół w przygotowanie 
imprezy, którzy przygotowali 
wspaniałą paradę przebierań-
ców – postaci bajkowych. Nie 
inaczej będzie i w tym roku.

Konkurencje – w wielu ka-
tegoriach – odpowiadającym 
możliwościom osób z różny-
mi dysfunkcjami narządu ru-
chu – rozpoczną się 24 wrześ-
nia o godzinie 10.00. Zakoń-
czenie – czyli dekorację me-
dalami – przewidziano na go-
dzinę 13.00.

Do udziału w zawodach 
organizatorzy serdecznie za-
praszają wszystkich niepeł-
nosprawnych z całego woje-
wództwa śląskiego. Nie trze-
ba zgłaszać swojego udziału 
przed 24 września. Wystarczy 
przyjechać w dniu zawodów 
przed godziną 10.00, zgłosić 
się do punktu zapisów przy 
kościele w Leśnej i... wystar-
tować!

Do Leśnej zaproszeni są 
także kibice. Będą mogli nie 
tylko dopingować niepełno-
sprawnych uczestników wy-
ścigów, ale i oklaskiwać para-
dę postaci bajkowych, przy-
gotowaną przez uczniów SP 
w Siennej, Leśnej oraz Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w 
Twardorzeczce.  UR

Podobnie jak w ubiegłym roku, 
wyścigom niepełnosprawnych 
w Leśnej będzie towarzyszyć 
parada postaci bajkowych, 
przygotowana przez uczniów 
miejscowych szkół

Odtwarzacz DVD i koniakowskie 
koronki były nagrodami 
dla uczestników II Rodzinnego Rajdu 
Rowerowego, zorganizowanego 
28 sierpnia w Leśnej. 
Otrzymali je wykonawcy 
najoryginalniejszych map trasy. 
Nagrody rozdano 4 września 
w parafialnym kościele  
pw. św. Michała Archanioła.

Szkoła Podstawowa im. ks. 
Jana Twardowskiego w Siennej 
co roku, na początku czerwca, 
z okazji swojego święta, zapra-
sza mieszkańców Siennej i oko-
lic na rodzinne świętowanie. W 
tym roku zrodziła się myśl, by z 
okazji święta szkoły, Dnia Dzie-
cka, a także 90. urodzin jej Patro-
na, zorganizować jeszcze jedną 
atrakcję dla rodzin uczniów szko-
ły i wszystkich chętnych. I tak 
4 czerwca, przy współudziale pa-
rafii św. Michała Archanioła oraz 
strażaków z OSP w Siennej, szko-
ła przygotowała I Rodzinny Rajd 
Rowerowy do Zimnika w Ostrem. 
Wzięło w nim udział 150 rowe-
rzystów. Atrakcji – z konkursem 
na najbardziej zardzewiały rower 
„na chodzie” – nie brakowało.

Uczestnikom rajdu tak się 
impreza spodobała, że postano-
wili ją powtórzyć na zakończenie 
wakacji. 28 sierpnia wy-
ruszyli na 21-kilometro-
wą trasę – „Szlakiem są-
siednich parafii” – przy-
gotowaną przez Wiesła-
wa Wolnego, uczestnika 
rowerowej pielgrzymki 
do La Salette przed kil-
ku laty. Deszczowa po-

goda nieco pokrzyżowała orga-
nizatorom plany, ale w niedzie-
lę na stracie przy kościele w Leś-
nej stanęło 50 dzielnych rowe-
rzystów.

Z kościoła pojechali przed 
szkołę w Siennej, następnie do 
Pietrzykowic, gdzie ich serdecz-
nie przywitał proboszcz parafii 
ks. kan. Jan Goryl, dalej do Kalnej 
– tu gościła ich parafia ks. Kazi-
mierza Hanzlika i z powrotem do 
Siennej. Na boisku szkolnym już 
czekało ognisko i poczęstunek.

Całą trasę zabezpieczali stra-
żacy ochotnicy z Siennej. A wszy-
scy uczestnicy zaliczali punkty 
kontrolne i obmyślali projekty 
mapy trasy – dwa najciekawsze 
miały zostać nagrodzone – od-
twarzaczem DVD oraz koronka-
mi koniakowskimi, podarowany-
mi przez nowego wikariusza pa-
rafii ks. Henryka Waszuta pocho-
dzącego właśnie z Koniakowa.

Były mapy ze zdjęciami tra-
sy, dowcipnymi komentarzami, 
zasuszonymi kwiatami zebrany-
mi podczas rajdu, a nawet mapa 
przestrzenna, wykonana z pla-
steliny. Trudno było wybrać tę 
najciekawszą, bo wszystkie były 
bardzo oryginalne. Zdobywców 
nagród wyłoniło więc losowanie. 
Nagrody zdobyła rodzina pań-
stwa Olaków i Wiesław Wolny.

„ Już dziś wraz z dyrek-
cją szkoły w Siennej myślimy o 

tym, by kontynuować to 
przedsięwzięcie – mówi 
proboszcz leśniańskiej 
parafii ks. Piotr Sadkie-
wicz. – Tym bardziej że 
tak wspaniale integruje 
ono różne środowiska 
działające na terenie ca-
łej naszej parafii. UR

Sportowo-rodzinna integracja parafii

Na rowerach 
u sąsiadów

Mimo ulewnego 
deszczu 
 podczas 
II Rodzinnego 
Rajdu 
Rowerowego 
humory 
dopisywały
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Telefon Zaufania

33 /8 12  26  67

Pod takim numerem, codziennie 
od godz. 16.00 do 21.00, czynny 
jest Katolicki Telefon Zaufania, 
prowadzony przez Fundację 
„Nadzieja”. Dyżurują przy nim 
m.in. psychologowie, pedagodzy, 
księża, z którymi można poroz-
mawiać na wszelkie tematy, w 
tym dotyczące uzależnień, prob-
lemów wychowawczych, kon-
fliktów rodzinnych i innych sytu-
acji kryzysowych. W
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Na parafii w Zarzeczu 
spoczywa podwójny ciężar 
odpowiedzialności: 
za własną tożsamość, 
ale również za znamienitą 
przeszłość nieistniejącej 
już dziś osady.

Starego Żywca nie 
ma dziś na mapach. 
Miejscowość zlikwido-
wano podczas budowy 
zapory w Tresnej i Je-
ziora Żywieckiego. Osa-
dę wznieśli pasterze 
świń, licznie przybywa-
jący tu ze swymi sta-
dami zarówno ze Ślą-
ska i Oświęcimia, jak i 
z Czech. Wykarczowa-
li lasy, pobudowali do-
mostwa i kościół. Nada-
li mu wezwanie Wszyst-
kich Świętych, bo w po-
łowie jesieni kończył się 
wypas trzody i był czas 
na świętowanie odpu-
stu. Od XIII w. wznie-
siono kolejno trzy drew-
niane kościoły. Ostatni 
spłonął podczas działań 
wojennych w 1945 r.

Po przejściu frontu do 
Starego Żywca sprowa-
dzono poniemiecki drew-
niany barak i ustawiono 
go na fundamencie spa-
lonego kościoła. Budow-
la z zewnątrz siermiężna, 
w środku została urzą-
dzona jak każda świąty-
nia. Jednak na początku 
drugiej połowy XX w. jej 
los, podobnie jak i ca-
łej miejscowości, został 
przesądzony: decyzja o 
budowie zbiornika wod-
nego była równoznaczna 
z likwidacją wszystkich 
zabudowań. Ludzie prze-
nieśli swój dobytek. To 
samo chcieli zrobić z koś-

ciołem. Znalazło się nań 
miejsce trochę wyżej, w 
Zarzeczu. Jednak trzeba 
było kilkudziesięciu dele-
gacji do Warszawy i Kra-
kowa, by ówczesne wła-
dze na to pozwoliły.

Dziś w Zarzeczu 
stoi murowana świąty-
nia. Dwa lata temu od-
była się jej konsekracja. 
Ćwierć wieku wcześniej 
poświęcił ją kardynał 
Karol Wojtyła. Pamięć o 
nim żyje. Od kilku lat 
miejscowa świątynia po-
siada figurę Matki Bożej 
Fatimskiej z cedrowego 
drewna, którą Jan Pa-
weł II poświęcił w Rzy-
mie osobiście. Od maja 
do października odpra-
wia się przy niej nabo-
żeństwo fatimskie. Co-
dziennie po Mszy św. 
wierni odmawiają ta-
jemnicę Różańca w in-
tencji beatyfikacji Papie-
ża Polaka. Kult maryjny 
w Zarzeczu ma zresztą 
jeszcze inny, bardziej lo-
kalny wymiar.

Nie wiadomo skąd ani 
kiedy w Zarzeczu wzięła 

się kopia obrazu Matki 
Boskiej Sokalskiej. Ory-
ginał z Białorusi jest dziś 
u Bernardynów w Kra-
kowie. Wizerunek bywa 
mylony z częstochow-
skim, choć Sokalska Pani 
nie ma blizn na policzku, 
a Jej oblicze – choć rów-
nie ciemnie – ma jed-
nak inne, mniej pocią-
głe rysy. Dlatego jeszcze 
przed wojną starożywie-
cki proboszcz sprawił do 
kościoła wierną replikę 
Czarnej Madonny, a do-
tychczas czczony obraz 
umieścił w kapliczce na 
Zadzielu, w drodze do 
Międzybrodzia. Podczas 
działań frontowych ko-
pia jasnogórska spłonęła 
wraz z kościołem. Pocisk 
artyleryjski uderzył też 
w kapliczkę na Zadzie-
lu, roznosząc ją w pył. 
Ocalał tylko ołtarzyk z 
obrazem Sokalskiej Pa-
ni. Wizerunek uroczy-
scie przeniesiono do 
kościoła, w którym od-
biera cześć do dziś.

KS. JACEK M.  
PĘDZIWIATR

KS. KAN. TADEUSZ 
RATAJEWSKI

Święcenia kapłańskie przyjął 
38 lat temu. Od 1979 r. pra-
cuje jako proboszcz parafii 
Wszystkich Świętych w Za-
rzeczu.

PANORAMA PARAFII 
Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu

Na brzegu Jeziora Żywieckiego

ZDANIEM PROBOSZCZA
Zarzeckich parafian cechuje ofiarność i przywią-
zanie do Kościoła. Ci ludzie kochają swoją świą-
tynię. Najpierw starali się o pozwolenie na jej bu-
dowę. Potem sami ją wznieśli i również sami wy-
posażyli i przyozdobili. Ufundowali organy, dzwo-
ny, poświęcone przy okazji konsekracji w 2003 r., 
oraz całe wyposażenie świątyni. Dach kościoła po-
kryto miedzią.
O oddaniu Kościołowi świadczy również poboż-
ność zarzeczan: codziennie przed Mszą św. od-
mawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po 
nabożeństwie Różaniec. W poniedziałki Mszy św. 
towarzyszy ucałowanie relikwii św. Faustyny, we 
wtorki nabożeństwo do św. Antoniego, w środy 
Nowenna do Matki Bożej. W trzecie piątki odpra-
wiamy Godzinę Miłosierdzia, a od maja do paź-
dziernika raz w miesiącu nabożeństwo fatimskie. 
To sporo, jak na parafię, która liczy niewiele po-
nad 1300 wiernych.
Ich liczba wzrasta w czasie wakacji i w weeken-
dy. W Zarzeczu jest kilkanaście ośrodków wcza-
sowych, są prywatne kwatery dla uprawiających 
sporty wodne, wielu mieszkańców Śląska ma tutaj 
całoroczne domy. Cieszymy się, że i oni stają wraz 
z nami na modlitwie.
W pracy duszpasterskiej od niedawna pomaga mi 
ks. Wiesław Ostrowski. Katechezę dla najmłod-
szych prowadzi w parafii pani Alfreda Pilarz. W pa-
rafii działa również oddział Akcji Katolickiej, gru-
pa Dzieci Maryi, dziesięć róż różańcowych oraz 
wspólnota ministrantów i lektorów.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. niedzielne w kościele Wszystkich Świętych 

w Zarzeczu: 7.30, 9.30, 11.00, 18.00 (w sobotę – 18.00).bielsko@goscniedzielny.pl

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