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Kanonizacja św. Józefa Bilczewskiego

Początek drogi
Za pośrednictwem telewizyjnej transmisji wielu z nas 
było świadkami tej chwili: Papież Benedykt XVI 
23 października zaliczył w poczet świętych 
arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.

„Tu, w Wilamowicach, zaczęła się droga św. 
Józefa Bilczewskiego do kanonizacji.  Tu uczył 
się modlitwy, tu spotykał się z Jezusem Chrystu-
sem, który dał mu łaskę kapłańskiego powoła-
nia” – kilkadziesiąt minut później mówił w wi-
lamowickim kościele  ks. prał. Stanisław Dadak, 
kanclerz Kurii Diecezjalnej. Podczas uroczystej 
Sumy na ołtarzu leżała zabytkowa księga me-
trykalna. „Na stronie 338 w roku 1860 zapisany 
został chrzest Józefa Bilczewskiego – teraz wpi-
szę, że jest świętym, tak jak 4 lata temu zapi-
sałem, że został beatyfikowany” – objaśniał ks. 
prał. Dadak, w obecności parafian dokonując te-
go historycznego wpisu.

Do Rzymu z samych Wilamowic wyjechało 
ok. 400 osób. Grupy pielgrzymów jechały też 
m.in. z Bielska-Białej, Brzeszcz i Oświęcimia. 
Podczas uroczystości kanonizacyjnych złożony 
został dar parafii wilamowickiej: monstrancja, 
którą w procesji z darami niósł pan Julian z Kóz, 
cudownie uzdrowiony za wstawiennictwem św. 
J. Bilczewskiego. Biskupowi Marianowi Buczko-
wi, który niósł relikwie Świętego, wraz z pro-
boszczem katedry lwowskiej towarzyszył pro-
boszcz wilamowicki ks. prał. Michał Boguta. 

W niedzielę 30 października 
w Wilamowicach o godz. 11.00 
uroczyste wprowadzenie ołta-
rza św. J. Bilczewskiego do jego 
kaplicy poprzedzi rozpoczęcie 
dziękczynnej Eucharystii. „Delegacja naszej pa-
rafii uda się też 10 listopada do Lwowa na uro-
czystości pokanonizacyjne. Później będziemy 
czekać na relikwie, które do Wilamowic przy-
wiezie ze Lwowa kard. Marian Jaworski. Ich po-
witanie będzie również okazją do uroczystości 
dziękczynnych za kanonizację” – zapowiedział 
ks. prał. Boguta.  AŚS

O więzi wilamowiczan ze świętym rodakiem 
– więcej na str. 4-5. 

P rzed nami Dzień Wszyst- 
kich Wiernych Zmarłych 

– pierwszy, podczas którego 
będziemy się modlić także za 
duszę sługi Bożego Jana Pawła 
II. Katedralne Duszpasterstwo 
Młodzieży w Bielsku-Białej za-
prasza też w sobotę 5 listopa-
da na godz. 20.00 do kościoła 
pw. Trójcy Przenajświętszej. 
Tam sprawowana będzie Msza 
św. i przypomniane zostanie 
nauczanie Jana Pawła II o pa- 
mięci dla zmarłych, a na za-
kończenie wszyscy przejdą na 
miejsce śmierci jego brata – 
Edmunda i o 21.37 zapalą zni-
cze. Tak jak modlitwa, będzie 
to znak miłości i pamięci... 

ZA TYDZIEŃ
  Jak PARAFIALNE KLUBY SPORTO-

WE uczciły patrona – św. J. Bil-
czewskiego

  Zapraszamy do PARAFII ŚW. 
MARCINA W OCHABACH

Tradycyjna Droga Krzyżowa w intencji 
męczenników totalitaryzmu odbędzie 

się w niedzielę 6 listopada na terenie byłego 
obozu zagłady w Brzezince. Rozpocznie się o 
godz. 14.00 przy Bramie Śmierci, a następnie 
uczestnicy nabożeństwa przejdą stałą trasą  
wśród baraków i krematoriów, obok miejsca, 
gdzie 26 lat temu sługa Boży Jan Paweł II 
sprawował Eucharystię. Na liczącej ok. 2,5 km 
trasie pątnicy będą rozważać stacje Drogi 
Krzyżowej, przypisane do poszczególnych 
miejsc kaźni obozowej. Na zakończenie 
– ok. godz. 15.30 – wezmą udział we Mszy 
św. w intencji pomordowanych w obozach, 

w kościele parafialnym w 
Brzezince. Po zakończeniu 
nabożeństwa specjalne au-
tobusy będą odwozić jego 
uczestników do dworca PKP 
w Oświęcimiu, do centrum 
miasta i na Osiedle. 

W BYŁYM OBOZIE KL BIRKENAU – ŚLADAMI MĘCZENNIKÓW
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Ta Droga 
Krzyżowa 
prowadzi 
szlakiem 
baraków 
i krematoriów 

Ks. prał. Dadak 
dokonuje 

historycznego 
wpisu…
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Spotkanie zespołów charytatywnych

BIELSKO-BIAŁA. Zwieńcze-
niem spotkań, organizowanych 
w parafiach z okazji 61. Tygodnia 
Miłosierdzia, było diecezjalne 
spotkanie przedstawicieli para-
fialnych zespołów charytatyw-
nych, które odbyło się 18 paź-
dziernika w bielskim kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Mszę św. w intencji osób angażu-
jących się w działalność charyta-
tywną odprawił biskup Tadeusz 
Rakoczy z ponad dwudziestoma 
kapłanami. Byli wśród nich dyrek-
tor diecezjalnej Caritas ks. kan. 
Józef Zajda, jego zastępca ks. 
kan. Ignacy Czader, oraz ks. pra-

łat Kazimierz Malaga, który orga-
nizował struktury Caritas w no-
wo powstałej diecezji bielsko-ży-
wieckiej i przez wiele lat nimi kie-
rował. W homilii biskup Rakoczy 
życzył członkom zespołów chary-
tatywnych, by otwarci na Bożą ła-
skę i umocnieni Eucharystią, po-
trafili z nową mocą i energią po-
dejmować swe zadania na miarę 
rosnących potrzeb. „Nie możemy 
zaradzić wszystkim bolączkom, 
ale niech świadomość tego mobi-
lizuje nas do jeszcze większego, 
skuteczniejszego zaangażowania 
w budowanie cywilizacji miłości i 
miłosierdzia” – podkreślił. 

Pod papieskim 
pomnikiem
ŻYWIEC. Z okazji Dnia Papie-
skiego pod ustawionym przy ryn-
ku pomniku sługi Bożego Jana 
Pawła II młodzież zorganizowa-
ła modlitewne czuwanie, zapaliła 
znicze i złożyła kwiaty. Wcześniej 
w konkatedrze pw. Narodzenia 
NMP sprawowana była uroczy-

sta Eucharystia w inten-
cji rychłej beatyfika-
cji Ojca Świętego, a 
w Domu Katolickim 

noszącym imię 
Jana Pawła II Sła-
womir Kowale-
wski wygłosił
wykład „Jan Pa-
weł II w Ausch-
witz”. 

Mszy św. w intencji członków zespołów charytatywnych przewodniczył
bp Tadeusz Rakoczy
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BIELSKO-BIAŁA. 23 paździer-
nika w Bielskim Centrum Kul-
tury odbyła się inauguracja I 
Międzynarodowego Konkursu 
i IX Regionalnego Święta Pieśni 
im. Kazimierza Fobera „Gaude 
Cantem”. W ramach tego wiel-
kiego przeglądu chórów, orga-
nizowanego od lat przez biel-

ski Oddział Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr, spotykają się
zespoły chóralne nie tylko z Pol-
ski, ale i z zagranicy, dlatego
też impreza zyskała międzyna-
rodowy charakter. Uczestnicy 
„Gaude Cantem” koncertowali też 
w kościołach, m.in. w Mesznej, 
Buczkowicach, Kozach i Porąbce.

Wystawa dla hospicjum
MIKUSZOWICE ŚLĄSKIE. 
W dolnej części kościoła pw. NMP 
Królowej Świata w Mikuszowicach 
Śląskich prezentowana jest wysta-
wa fotografii Mieczysława Peterka 
pt. „Beskidzkie świątki i krzyże 
przydrożne” oraz kwiatowych 
kompozycji Urszuli Omylańskiej. 
Wcześniej ta sama wystawa pre-
zentowana była w bielskim koś-
ciele pw. NMP Królowej Polski. 
Obie parafie prowadzą księża sal-
watorianie. „To pierwsza wysta-
wa prezentowana w naszej para-

fii, będąca zaczątkiem działań w 
ramach apostolatu salwatoriań-
skiego. Urządziliśmy ją w od-
nowionej dolnej części kościo-
ła, w której chcemy też, obok 
kaplicy, utworzyć sklepik para-
fialny i miejsce spotkań naszych 
wiernych” – mówi ks. Tadeusz 
Słonina SDS. Dochód z wolnych 
datków osób odwiedzających tę 
wystawę, a także ze sprzeda-
ży kwiatów i widokówek, prze-
znaczony będzie na potrzeby 
Hospicjum św. Kamila. 

Wystawę obejrzeli m.in. uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 25 
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Z nowym 
duszpasterzem 
POGWIZDÓW. 
Zgodnie z posta-
nowieniem bisku-
pa Tadeusza Rako-
czego obowiązki
proboszcza para-
fii św. Jana Nepo-
mucena podjął ks. 
dr Karol Mozor, 
mianowany  administratorem pa-
rafii po śmierci dotychczaso-
wego proboszcza, śp. ks. kan. 
Jana Kuboszka. Ks. dr Mozor tra-
fił do Pogwizdowa ze skoczow-
skiej parafii Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Jest autorem licz-
nych publikacji poświęconych hi-
storii Kościoła na terenie Śląska 
Cieszyńskiego. Wśród najnow-
szych jego książek znalazło 
się m.in. obszerne wydawni-
ctwo albumowe dokumentują-
ce przygotowanie i przebieg 
pielgrzymki Ojca Świętego Jana 
Pawła II do naszej diecezji, w 
maju 1995 r.

Żywiecka 
młodzież 
zaprosiła

do modlitwy
pod 

pomnikiem

Ks. dr Karol 
Mozor

Nauczycielskie święto
CIESZYN. Podczas Mszy św.,
sprawowanej 14 paździer-
nika w kościele pw. św. Marii 
Magdaleny w intencji wszystkich 
nauczycieli i wychowawców, ks. 
prał. Stanisław Śmietana, dyrek-
tor Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej, poświę-
cił nowy sztandar cieszyń-
skiego Oddziału Związku Nau-
czycielstwa Polskiego. Do modli-
twy za nauczycieli zaprosiło ucz-
niów i ich rodziców stowarzy-
szenie „Dziedzictwo św. Jana 
Sarkandra”, a uczniowie i na-
uczyciele katolickich szkół pro-
wadzonych przez to stowa-
rzyszenie włączyli się w opra-
wę liturgii i przedstawili pro-
gram dedykowany pamięci 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Ks. 
prał. Śmietana podkreślił, jak 

wielka odpowiedzialność spo-
czywa na osobach podejmu-
jących się dzieła wychowania 
młodego pokolenia, a prezes 
„Dziedzictwa”, ks. kan. Henryk 
Satława, złożył okolicznościo-
we życzenia na ręce zasłużo-
nej cieszyńskiej nauczycielki 
Władysławy Sikory.

Nowy sztandar poświęcił
ks. prał. Śmietana
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Międzynarodowe „Gaude Cantem”
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Za 75 lat swej świątyni pw. 
Chrystusa Króla wierni z Chybia  
wraz ze swymi duszpasterzami 
– pod przewodnictwem biskupa 
Tadeusza Rakoczego – dziękowali 
podczas uroczystej Mszy św. 
5 października.

– Wasi pradziadkowie 75 lat  
temu chcieli mieć świątynię tu-
taj, blisko, by blisko rodzinnych 
stołów był ołtarz i tabernaku-
lum, by widać było wieżę i sły-
chać było dzwony. I zakasali rę-
kawy, zjednoczyli się w modli-
twie, ofierze i pracy – wspominał 
Ksiądz Biskup, przywołując tak-
że sylwetki zasłużonych dla póź-
niejszego życia parafialnego ka-
płanów, m.in. długoletniego pro-
boszcza Franciszka Jarczyka. 

Wydane z okazji jubileu-
szu historyczne opracowa-
nie, autorstwa proboszcza ks. 
kan. Ludwika Lasoty, przed-
stawia ten wielki zryw miesz-
kańców, koordynowany przez 
Towarzystwo Budowy Kościo-
ła, zrzeszające przedstawicie-
li wszystkich stanów. Pokaźną 
kwotę zebrano przez organiza-
cję zbiórek, festynów, wydawa-
nie kart pocztowych. Gospoda-
rze ofiarowali drewno, wielu 
mieszkańców Chybia, Mnicha 

i Frelichowa – swoją 
pracę. W poświęconej 
5 października 1930 r. 
świątyni piękny witraż 
Chrystusa Króla zapro-
jektował Jan Wałach z 
Istebnej, którego dziełem są 
też obrazy ołtarzowe św. Józe-
fa i Matki Najświętszej. Ambo-
nę ufundowało Stowarzyszenie 
Młodzieży Katolickiej, a Stowa-
rzyszenie Niewiast – chrzciel-
nicę. Kaplice Krzyża Świętego 
była darem Towarzystwa „So-
kół”. Dzwony, skonfiskowane 
w 1942 r. przez hitlerowców, 
zakupili pracownicy Cukrowni 
„Chybie”.

W 1954 r. zawitała tu MB 
Gołyska w słynącym łaskami wi-
zerunku z kaplicy MB Śnieżnej 

z Zarzecza. Postano-
wieniem biskupa Rako-
czego 26 października 
1999 r. kościół w Chy-
biu ustanowiony został 
lokalnym sanktuarium 

maryjnym, a 15 maja 2004 r. 
czczony w nim obraz MB Goły-
skiej otrzymał koronę biskupią.

W latach poprzedzających te 
ważne w dziejach świątyni i pa-
rafii wydarzenia parafianie pod 
przewodnictwem ks. kan. Laso-
ty podjęli intensywne prace, by 
świątyni nadać jak najpiękniej-
szy wygląd. I udało się sprawić, 
że z każdym rokiem sanktua-
rium w Chybiu pięknieje. Prze-
budowano prezbiterium, wymie-
niono dach na miedziany, zain-
stalowano nowe drzwi i okna, 

centralne ogrzewanie. Wykona-
ne zostały nowe instalacje, poli-
chromie, marmurowe boazerie, 
pomalowano elewację. Nowego 
wyglądu nabrał też plac kościel-
ny i cmentarz. 

Darem parafian na rok 2000 
był dzwon „Chrystus Król”. Pa-
miątką jubileuszu 75-lecia koś-
cioła jest poświęcony 5 paź-
dziernika 2005 r. przez bisku-
pa Rakoczego dzwon „Święty 
Józef ”. Od dziś także on wzy-
wa do kościoła. – Myślę, że ten 
jubileusz ożywi serca, pobudzi 
do jeszcze większej gorliwości 
w modlitwie – mówił ks. kan. 
Lasota do licznie zgromadzo-
nych parafian. MB

Z Chrystusem Królem w Chybiu

Bogate 75-lecie

Nowy dzwon ufundowali parafianieJubileuszowa 
Eucharystia 
w sanktuarium 
MB Gołyskiej
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Cieszyński Zespół Teatralny 
Parafii św. Elżbiety serdecznie 
zaprasza 15, 16 i 17 listopada 
na sztukę „Gość Oczekiwany”, 
którą można będzie zobaczyć 
w Teatrze im. A. Mickiewicza.

To przedstawienie, zrealizo-
wane na podstawie utworu  Zo-
fii Kossak-Szatkowskiej, w reży-
serii s. Jadwigi Wyrozumskiej, el-
żbietanki, już od lat znajduje się 
w repertuarze cieszyńskiego Ze-
społu Teatralnego i niezmiennie 
cieszy się dużym zainteresowa-
niem publiczności. Wpływa na 

to popularność pięknej i mądrej 
opowieści, a także walory insce-
nizacji, starannie i z rozmachem 
przygotowanej przez Zespół. 

Bilety na listopadowe przed-
stawienia „Gościa…”, odbywa-
jące się zawsze o godz. 17.00, 
można rezerwować telefonicznie 
pod numerem: 0-601 452 716.

Do swojego repertuaru ze-
spół włączył też ostatnio pro-
gram poetycki 
dedykowany 
słudze Boże-
mu Janowi Pa-
włowi II. Zna-

lazły się w nim m.in. wiersze Ka-
zimierza J. Węgrzyna oraz wspo-
mnienia ze spotkania z Ojcem 
Świętym na Kaplicówce. „Ten 
program przygotowaliśmy na 
uroczystości z okazji 10. roczni-
cy papieskiej obecności w naszej 

diecezji. Przedstawiliśmy go tak-
że w kościele św. Elżbiety w Cie-
szynie podczas obchodów Dnia 
Papieskiego. Chcieliśmy oddać 
hołd Papieżowi – mówi s. Jadwi-
ga. – Już dziś zapraszamy też na 
»Gościa Oczekiwanego«”.  MB

Zapraszamy do teatru

Przybywa „Gość Oczekiwany”

Zespół Teatralny 
w hołdzie 
Papieżowi TA
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Był wzorem czci 
dla Eucharystii. 

Dlatego w dniu jego 
kanonizacji mieszkańcy 
rodzinnych Wilamowic, 

w odpowiedzi na apel 
proboszcza 

ks. prał. Michała Boguty, 
postanowili przystąpić 

do Komunii świętej, 
by tak wyrazić swą gotowość 
do naśladownictwa świętego 
rodaka i wdzięczność Bogu. 

tekst i zdjęcia 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Na trzy dni przed kanoni-
zacja w Wilamowicach 
trwają ostatnie przy-
gotowania. W do-

mu Barbary Tomanek, wnucz-
ki jednego z braci Arcybiskupa, 
ostatnie spotkania krewnych 
przed wyjazdem, chwile wspo-
mnień. W oknach pojawiają 
się portrety św. Bilczewskiego, 
kwiaty i świece. Pierwsze gru-
py pielgrzymów już wyjechały 
do Rzymu. 

Domu, w którym urodził 
się św. Józef Bilczewski, już nie 
ma. Po świętym rodaku zosta-
ło w Wilamowicach sporo pa-
miątek, a wśród nich wzno-
szony za jego zachętą kościół, 
zbudowana przy jego wspar-
ciu ochronka dla dzieci, szko-
ła i klasztor sióstr służebni-
czek NMP. W kościelnych zbio-

rach: stuła, pas biskupi 
i biret oraz rękawiczki. 
To najbardziej dobitne 
dowody na to, że Arcy-
biskup do Wilamowic 
wracał i zawsze o nich 
pamiętał.

Dowodem pamięci 
wzajemnej jest wyda-
na  książka „Wilamowickie sac-
rum. W drodze do kanoniza-
cji abpa Józefa Bilczewskiego”, 
przybliżająca jego dorobek.

„Podjęliśmy już przygoto-
wania do uruchomienia obiek-
tu, w którym znalazłaby się 
stała ekspozycja poświęcona 
św. J. Bilczewskiemu, a tak-
że zachowane po nim pamiąt-
ki, książki wydane w związku 
z beatyfikacją i kanonizacją. 
Arcybiskup jest patronem uli-
cy, przy której kiedyś stał je-

go dom, patronuje też 
szkole i ochronce. My-
ślę, że trzeba też pod-
jąć dyskusję nad odda-
niem  pod jego patro-
nat całych Wilamowic” 
– mówi burmistrz Ma-
rian Trela, wyruszający 
do Rzymu na czele de-

legacji wilamowickich władz.

Święty patron

W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym im. abpa Józefa Bil-
czewskiego uczniowie bliżej po-
znają postać swego patrona po-
przez konkursy wiedzy czy pla-
styczne. Odwiedzają miejsca 
związane z jego osobą. „Stara-
my się, choć to dosyć trudne za-
danie – nie ukrywa dyrektor Re-
nata Merta – bo z jednej strony 

Wilamowiczanie dziękują Bogu za świętość rodaka – arcybiskupa Bilczewskiego

Był wielki i pokorny
Sonda

UCZCIĆ ŚWIĘTOŚĆ

KS. PRAŁ. MICHAŁ BOGUTA 
Z WILAMOWIC

To wielka radość. 
Jej zewnętrz-
nym wyrazem 
są udekorowane 
okna domów. 
Duchowym – 

przyjęta tego dnia Komunia 
Święta. Na pewno inaczej niż 
zwykle w tym roku przeżyje-
my uroczystość Wszystkich 
Świętych – przecież wśród 
nich po raz pierwszy będzie 
nasz rodak. Liczne są łaski, 
których dostępują modlą-
cy się za wstawiennictwem 
abpa Bilczewskiego, więc 
myślę, że kult będzie nie 
tylko trwał, ale rozwinie się 
w przyszłości. Jak szeroko, 
o tym zadecyduje już wo-
la Boża… Każdy uczestnik 
Eucharystii w dniu jego ka-
nonizacji otrzymał pamiąt-
kowy obrazek z modlitwą, a 
w kaplicy – teraz już kaplicy 
Świętego – on będzie czekał 
na wszystkich szukających 
jego orędownictwa.

JERZY STAŃDA,WNUK BRATA 
ABPA BILCZEWSKIEGO 

W rodzinie sło-
wo „stryj” wy-
mawiało się za-
wsze z ogrom-
nym szacun-
kiem, kult 

Arcybiskupa istniał ca-
ły czas. Spotkałem się z 
nim także we Wrocławiu, 
dokąd trafiła po II wojnie 
światowej część środowi-
ska naukowego Lwowa. 
Przekonywałem się o wiel-
kim szacunku, jaki żywi-
li dla jego osoby lwow-
scy profesorowie. Z rodzin-
nych opowieści rodziła się 
moja wiedza o działalności 
abpa Bilczewskiego, o je-
go wielkich zasługach dla 
Kościoła, niezwykłym ta-
lencie budowania zgody w 
podzielonym religijnie i na-
rodowościowo Lwowie. W 
całym bogactwie tej oso-
bowości najbardziej ujmu-
je mnie skromność…

Przed 
kanonizacją 
mieszkańcy 
Wilamowic 
wyszli na ulicę 
w procesji 
z obrazem 
św. Józefa 
Bilczewskiego



onieśmiela wybitność tej posta-
ci – duszpasterza, uczonego, dy-
plomaty, a przy tym trzeba zna-
leźć odpowiedni język, by poka-
zać jego wielkość dzieciom”. To 
zadanie udało się realizatorkom 
teatralnego widowiska o św. Bil-
czewskim. 

Na podstawie scenariusza s. 
Laury Jagosz, służebniczki NMP, 
wyreżyserowały sztukę nauczy-
cielki: Beata Biesik, Anna Dusik, 
Renata Nowak i s. Ewa Wicher 
(służebniczka NMP). Wystąpili 
w niej uczniowie oraz Piotr Bie-
sik – w roli dorosłego Arcybi-
skupa. W poszczególnych sce-
nach pojawia się Józef Bilczew-
ski w kolejnych etapach życia: 
najpierw jako dziecko starannie 
wychowywane przez rodziców, 
potem jako uczeń wilamowi-
ckiej szkoły ludowej, wadowi-

ckiego gimnazjum (tego same-
go, do którego później uczęsz-
czał Karol Wojtyła), student teo-
logii i filozofii na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, kleryk, kapłan, 
wikary w Krakowie i Kętach, 
doktorant studiujący w Rzymie 
i Paryżu, a we Lwowie – profe-
sor, rektor i arcybiskup.

„Zdecydowałyśmy się na 
takie przedstawienie, dzięki 
któremu dzieci mogły zoba-
czyć, jakim w tych wszystkich 
momentach życia był człowie-
kiem: zawsze  dobrym, skrom-
nym, wrażliwym” – tłumaczy 
s. Ewa Wicher. „Chodziło o to, 
by przybliżyć, że Święty też 
był dzieckiem, pokazać, w ja-
kim środowisku się wychowy-
wał – dodaje Anna Dusik.

Wzruszające sceny rozmów 
matki Józefa z synem pokazy-
wały, jak prosto i zarazem wy-
raziście można wskazać młode-
mu człowiekowi wartości naj-
ważniejsze w życiu. „Cieszymy 
się, że udało się pokazać rolę 
rodziny, matki, domowego wy-
chowania” – przyznaje Beata 
Biesik. „Przede wszystkim uda-
ło się przekonać, że wychowa-
nie wcale nie 
wymaga krzy-
ku, natomiast 
potrzebny jest 
czas dla dzie-
cka, miłość 
i spokój” – 
podkreśla Re-
nata Nowak. 

Ania Wo-
las doskonale 
sprawdziła się w roli matki Jó-
zefa Bilczewskiego. „To było dla 
mnie wielkie przeżycie i na pew-
no na długo takim zostanie. Ar-
cybiskup Bilczewski od dawna 
był postacią dla mnie ważną i 
bliską. Często z mamą chodzi-
łam modlić się w jego kaplicy”.

Magda Jarosz zaznacza: „To 
przedstawienie przybliżyło nas 
wszystkich do osoby Arcybi-
skupa, pomogło zrozumieć, że 

przede wszystkim był to czło-
wiek dobry, który zawsze umiał 
być sobą i do tego dobra nakło-
nić innych”.

Łukasz Grygierczyk – zagrał 
ojca przyszłego Arcybiskupa – 
mówi z przekonaniem: „Mam 
nadzieję, że to przeżycie zosta-
nie w naszej pamięci do końca 
życia. I to poczucie, że arcybi-
skup Bilczewski był kimś wiel-
kim, zawsze komuś pomagał, 

zawsze żył blisko ludzi i każdy 
mógł się do niego zwrócić”. 

Sztuka o Świętym z Wilamo-
wic przemawia z wielką ekspre-
sją do wyobraźni widza. „Bo to 
wielki i wspaniały Święty, a kie-
dy się go bliżej poznaje, sta-
je się rzeczywiście kimś bliskim, 
zawsze znajdującym dobre sło-
wo, proste rozwiązanie proble-
mu” – tłumaczą sukces twórczy-
nie spektaklu.  
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Wilamowiczanie dziękują Bogu za świętość rodaka – arcybiskupa Bilczewskiego

Był wielki i pokorny

Dla 
współtwórców 

szkolnego 
przedstawienia 

św. Józef 
Bilczewski 
to przede 

wszystkim ktoś 
bliski i dobry

MOIM 
ZDANIEM

BISKUP MARIAN BUCZEK
ze Lwowa

Cieszymy się wspólnie. To wielka radość, że w 630-let-
niej historii archidiecezji lwowskiej możemy zanotować 

pierwszą kanonizację. Wcześniej odnowiony został grobo-
wiec św. Bilczewskiego na Cmentarzu Janowskim we Lwowie. 
Przygotowany został też obraz kanonizacyjny. W lewym górnym 
rogu jest monstrancja z Najświętszym Sakramentem i podpisem: 
„Bóg jest miłością”. Te słowa to jego biskupie zawołanie. Ten 
obraz podkreśla, że bogate owoce kapłańskiej posługi Świętego 
wypływają z mocy, jaką czerpał z Eucharystii.
Wydaliśmy wszystkie listy pasterskie arcybiskupa Bilczewskiego, 
jego książkę o Eucharystii.
W kazaniach dużo mówi się o jego działalności nie tylko jako bu-
downiczego kościołów – których powstało wiele dzięki niemu, 
ale i o jego działalności charytatywnej. Do jej prowadzenia za-
prosił do diecezji wiele zakonów żeńskich i męskich. 
Wszystkim znany jest jego kult Eucharystii, cześć dla Maryi, tro-
ska o rodziny, młodzież, o mniejszości narodowe. Z Eucharystii 
czerpał niezwykłą moc, by przeżyć trudne czasy wojenne, roz-
maite konflikty i wśród największych przeciwności znaleźć do-
bre rozwiązanie, zgodę. Naśladować go wcale nie jest łatwo... 
Myślę, że najcenniejsza jest wskazówka duszpasterska: wejść w 
lud. W zachowanych pismach widać, jak mocno żył tymi zwykły-
mi problemami ludzi.
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V Dzień Papieski w diecezji bielsko-żywieckiej

Orędownikowi prawdy
Wraz z całym Kościołem w Polsce 
w niedzielę 16 października 
wspominaliśmy wszystko, 
co zawdzięczamy rozpoczętemu 
27 lat wcześniej pontyfikatowi 
Jana Pawła II.

Podczas tej niedzieli nie by-
ło chyba w naszej diecezji pa-
rafii, w której obchody Dnia 
Papieskiego ograniczyłyby się 
tylko do zbiórki pieniężnej na 
Fundację „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”, finansującej stypen-
dia dla uzdolnionej młodzieży. 
Odbyło się wiele nabożeństw, 
imprez artystycznych i spotkań 
dedykowanych pamięci sługi 
Bożego Jana Pawła II, przypo-
minających jego pontyfikat i 
podejmujących papieskie na-
uczanie.

Do końca świata

Diecezjalne obchody V 
Dnia Papieskiego zainauguro-
wała uroczysta Eucharystia w 
intencji rychłej beatyfikacji Ja-
na Pawła II odprawiona 15 
października w bielskiej kate-
drze pod przewodnictwem bi-
skupa Tadeusza. „Podczas tej 
Eucharystii dziękujemy Bogu 
za „już” Jana Pawła II, za cały 
jego pontyfikat, a równocześ-
nie prosimy o „jeszcze”: o ry-
chłą jego beatyfikację, gdyż 
zawołanie „Santo subito” ma 
w Nim pełne uzasadnienie – 
powiedział biskup Rakoczy. 
W czasie Mszy św. koncele-
browanej przez kilkudziesię-
ciu kapłanów z całej diecezji 
homilię wygłosił biskup po-
mocniczy archidiecezji lwow-
skiej Marian Buczek, który 
podkreślił, że wszystkie naro-
dy słowiańskie zostały przez 
Opatrzność wyróżnione fak-
tem, że 27 lat temu na Stoli-
cy Piotrowej zasiadł pierwszy 
ich przedstawiciel – papież z 
Polski. „Dzień Papieski powi-
nien trwać wiecznie, gdyż jest 
nie tylko wspomnieniem wiel-
kiego Jana Pawła II, ale przede 
wszystkim w sposób szczegól-

ny uczula nas na to, 
czego nauczał nas Oj-
ciec Święty, i do koń-
ca świata powinniśmy 
czerpać z tego wiel-
kiego skarbu, jakim 
jest jego nauczanie, jego sło-
wa” – podkreślił bp Buczek.

Galowy koncert

W program obchodów V 
Dnia Papieskiego wpisany zo-
stał koncert finałowy V Festi-
walu Kompozytorów Polskich, 
który odbył się 15 październi-
ka w kościele pw. św. Maksy-
miliana Kolbego w Bielsku-Bia-
łej Aleksandrowicach. Jego bo-
haterami byli Krzysztof Pen-
derecki i Henryk Mikołaj Gó-
recki. Wśród 2,5-tysięcznej 
publiczności znajdowali się 
m.in. biskup Tadeusz Rako-
czy, zwierzchnik diecezji cie-
szyńskiej Kościoła ewangeli-
cko-augsburskiego biskup Pa-
weł Anweiler, parlamentarzy-
ści, przedstawiciele władz sa-
morządowych.

Krzysztof Penderecki za-
prezentował swój utwór 
„Te Deum”, dedykowany Oj-
cu Świętemu, oraz poprowa-
dził chór Akademii Muzycz-
nej w Krakowie, który wy-
konał kompozycję Góreckie-
go „Amen”. Muzycznym wy-
darzeniem było też świato-
we prawykonanie III Kwarte-
tu Smyczkowego H. M. Gó-

reckiego „Pieśni śpie-
wają”. Bielskiej pub-
liczności utwór ten 
zaprezentował świa-
towej sławy „Kronos 
Quartet” z Nowego 

Jorku, prawykonawca dwóch 
poprzednich kwartetów Gó-
reckiego. 

Rodzinnie i artystycznie

„Rodziny w hołdzie Jano-
wi Pawłowi II” – ta-
kie hasło przyświeca-
ło obchodom Dnia Pa-
pieskiego w Oświęci-
miu, zorganizowanym 
przez Salezjańskie 
Oratorium Młodzieży 
pod kierunkiem ks. dr. 

Roberta Bielenia SDB, Stowa-
rzyszenie Lokalne Salos RP „Za-
sole”, oświęcimskich duszpa-
sterzy salezjańskich, Chrześci-
jański Ruch Samorządowy, Ra-
dę Osiedla Zasole oraz hufiec 
ZHP. „Chcieliśmy przez to przy-
pomnieć, jak bardzo Janowi Pa-
włowi II leżało na sercu dobro 
rodziny” – mówi proboszcz pa-
rafii MB Wspomożenia Wier-
nych ks. Sławomir Zdoliński 
SDB. Uroczystości rozpoczęło 
nabożeństwo w kaplicy św. Ja-
cka, skąd  uczestnicy w asy-
ście licznych pocztów sztanda-
rowych przeszli w procesji na 
Mszę św. do sanktuarium MB 
Wspomożenia Wiernych. Po-
tem przy salezjańskim kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego odbył 
się festyn rodzinny.

Z kolei w oświęcimskiej pa-
rafii św. Maksymiliana 16 paź-
dziernika zainaugurowano 12. 
Tydzień Kultury Chrześcijań-
skiej, zorganizowany przez 
miejscowy KIK. Obchody ty-
godnia rozpoczęła okolicznoś-
ciowa Msza św. Po niej od-
był się recital artysty scen kra-
kowskich Piotra Piechy, który 

przedstawił m.in. frag-
menty „Tryptyku rzym-
skiego”. Przez cały ty-
dzień w parafii odby-
wały się spotkania au-
torskie, odczyty, spek-
takle i konkursy. 

Oprac. AK, KS. JMP
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Biskupi: 
Tadeusz Rakoczy 
i Marian Buczek 
w bielskiej  
katedrze 

Bohaterowie 
koncertu 
światowej
rangi – Henryk 
Mikołaj Górecki 
i Krzysztof 
Penderecki



Na zakończenie Roku Eucha-
rystii w pisarzowickim kościele 
parafialnym odnowiono taber-
nakulum. Szczególne taberna-
kulum…

Pojawiło się 32 lata temu 
w odbudowanym po pożarze 
kościele św. Marcina. Jego og-
nioodporną skrzynię z grubej 
na pół centymetra blachy zro-
bił miejscowy parafianin Ma-
rian Gacek. Wyzłocenia blach 
oraz drzwi ozdobione metalo-
plastyką wykonano w specja-
listycznym warsztacie w Kra-
kowie. Fundatorem tych prac 
był… kardynał Karol Wojtyła. 
„To był osobisty wkład Księ-
dza Kardynała w odbudowę pi-
sarzowickiego kościoła – pod-
sumowuje obecny proboszcz 
ks. Janusz Gacek. – Już wów-
czas pisarzowianie wielce so-
bie ów dar serca cenili, skoro 
z boku tabernakulum sprawi-
li tabliczkę z adnotacją o jego 
fundatorze”.

Drzwi tabernakulum zdo-
bi motyw hostii wplecionej w 
krzyż – symbol tajemnicy Cia-
ła i Krwi Pańskiej, którego do-
pełnieniem są wyryte w meta-

lu krótkie cy-
taty z naucza-
nia Pana Jezu-
sa o Euchary-
stii.

„Przez la-
ta tabernaku-
lum czyszczo-
no raz w roku 
– wyjaśnia ks. 
kan. Gacek. – 
W Wielki Pią-
tek, kiedy Naj- 
świętszy Sa-
krament znaj-
dował się w 
ciemnicy, księża wikarzy z po-
mocą ministrantów polerowa-
li wnętrze pustego tabernaku-
lum. Jednak czas robi swoje: z 
roku na rok zabiegi te były co-
raz bardziej bezskuteczne.

Tabernakulum więc częś-
ciowo zdemontowano, by pod-
dać je specjalistycznej renowa-
cji, a oficjalnie na powrót od-
dano je do użytku w niedzielę, 
w Dniu Papieskim 16 paździer-
nika, a jednocześnie tuż przed 
zakończeniem Roku Euchary-
stii – w ten sposób przypomi-
nając o osobie fundatora.

„Mam nadzieję, że fakt, iż 
mamy papieskie tabernaku-
lum, przyczyni się do wzrostu 
pobożności eucharystycznej w 
naszej wspólnocie – podsu-
mowuje ks. Janusz Gacek – 
nie tylko podczas nabożeństw, 
ale też nawiedzania kościo-
ła w ciągu dnia, i to nie tylko 
przez osoby starsze, ale rów-
nież młodzież i dzieci”.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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Zakończenie Roku Eucharystii w Pisarzowicach

„Papieskie” 
tabernakulum

Kard. Karol 
Wojtyła  

z ks. Franciszkiem 
Macharskim 

(wówczas 
rektorem 

seminarium 
duchownego)  

i ks. Stanisławem 
Pielą podczas 
uroczystości 
konsekracji 

pisarzowickiego 
kościoła  

i poświęcenia 
tabernakulum

Tabernakulum po odnowieniu
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Dedykowane Ojcu Świętemu

Zdjęcia, wiersze, 
wspomnienia…

Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej 
uczciła V Dzień Papieski wernisażem 
wystawy fotografii oraz programem 
„Wieczór z Janem Pawłem II”. 
Współorganizatorem spotkania był 
bielski Klub Inteligencji Katolickiej. 

Wystawa, zatytułowana „Oj-
czyzno moja – Ojciec Święty Jan 
Paweł II i Polska w czasie bólu 
i nadziei”, została udostępniona 
przez Katolickie Centrum Kultury 
w Krakowie. Zaprezentowano na 
niej zdjęcia Stanisława Markow-
skiego, wykonane w latach 1978–
1989. Przedstawiają one nie tylko 
chwile kolejnych papieskich od-
wiedzin w Ojczyźnie, ale też zma-
gania Polaków o wolność w cza-
sach „Solidarności” i stanu wo-
jennego. „Dokładnie 27 lat temu 
także do Polski – poprzez mgły 
i ciemności – dotarły słowa »Ha-
bemus Papam«. Był to nasz po-
czątek wychodzenia z ciemności 
kłamstwa i zniewolenia ku świat-
łu prawdy i wolności” – powie-
dział podczas wernisażu biskup 
Tadeusz Rakoczy. Podkreślił, że 
obowiązkiem ludzi, którzy mieli 
szczęście żyć w czasach Jana Pa-
wła II, jest ciągłe podejmowanie 
wielkiego dziedzictwa jego pon-
tyfikatu i przekazywanie go kolej-
nym pokoleniom. 

W Andrychowie ważnym 
punktem obchodów Dnia Papie-
skiego była modlitwa w 
kaplicy na Groniu Jana 
Pawła II nieopodal Le-
skowca. Ale i w samym 
mieście sporo się dzia-

ło. W sobotę w Domu Kultury od-
był się recital poezji franciszkani-
na o. Leona Pokorskiego, w któ-
rym wystąpiła Dorota Wawrysz-
czuk z synem. W kinie natomiast 
można było uczestniczyć w bez-
płatnym pokazie filmu „Papież Po-
lak”. Przykościelną kwestę prowa-
dzili członkowie Akcji Katolickiej 
oraz harcerze ZHP. Dopełnieniem 
obchodów były 23 października: 
darmowy pokaz filmu „Z życia 
do życia” oraz koncert laureatów 
konkursu poezji papieskiej

Podczas wernisażu wystawy 
papieskich plakatów, zorganizo-
wanej przez Towarzystwo Miłoś-
ników Bestwiny W Muzeum Re-
gionalnym im. Ks. Zygmunta Bu-
baka, dużym zainteresowaniem 
zebranych cieszyły się obydwa 
tomy powstającej tu od kwiet-
nia księgi „Pro memoriam”. „Za-
prosiliśmy do zapisywania w niej 
wspomnień i refleksji dotyczą-
cych tego, jak spotkania z Ojcem 
Świętym wpływały na nasze ży-
cie – tłumaczy Waleria Owczarz. 
– Było tych spotkań sporo, bo ja-
ko biskup i kardynał bywał wie-
le razy w Bestwinie, wielu z nas 
brało udział w jego pielgrzym-
kach do kraju i jeździło do Waty-
kanu. Te zapisane świadectwa są 
nie tylko naszym hołdem dla Pa-
pieża, ale też ważnym rozdzia-
łem do pisanej od wieków mo-
nografii bestwińskiej parafii, jed-
nej z najstarszych w diecezji”. W 

księdze oprócz relacji 
znalazły się też zdjęcia 
i inne pamiątki z tam-
tych spotkań.

 AK, KS. JMP, AŚS

Papieska 
wystawa 
przyciągnęła 
wielu bielszczan
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W Ogrodzonej sięganie 
do tradycji nie jest trudnym 
zadaniem, bo bogata jest 
tu historia chrześcijaństwa. 
Pierwsze wzmianki na temat 
tutejszego kościoła pochodzą 
z XV w., a parafia została 
erygowana jeszcze przed 
1447 rokiem. 

Są w tej historii roz-
działy podobne do tych, 
które składają się na dzie-
je całego Śląska Cieszyń-
skiego. Od początków, 
kiedy stanęła tu, prawdo-
podobnie na przełomie 
XIII i XIV wieku, drewnia-
na świątynia, przez wy-
trwałe umacnianie para-
fialnej wspólnoty, któ-
rej staraniem wzniesio-
ny został w 1529 r. go-
tycki kościół murowany, 
i okres utraty świątyni. 
Po przywróceniu kościoła 
katolikom czasowo sta-
nowił on świątynię filial-
ną parafii św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie. W 
1784 r. ustanowiona zo-
stała w Ogrodzonej lo-
kalia, a w 1925 r. – po-
nownie erygowano sa-
modzielną parafię. 

Od 1784 r. kościół 
w pobliskim Kisielowie 
stanowi świątynię filial-
ną parafii. Obecny kisie-
lowski kościół wybudo-
wano w 1933 r., na miej-
scu zabytkowego drew-
nianego, który spłonął. 
Został poświęcony 15 
sierpnia 1935 r. – pod 
wezwaniem Wniebo-
wzięcia NMP. Dziś wo-
kół tej świątyni skupia 
się licząca ok. 460 kato-
lików wspólnota miesz-
kańców Kisielowa.

Świadectwo wiary

Przykład daje niewąt-
pliwie św. Mateusz, apo-
stoł i ewangelista – od 
początku patron kościo-
ła i parafii w Ogrodzonej. 
Jego wizerunek – nama-
lowany przez Ignacego 
Bergera z Nowego Jiczy-
na w 1869 r. – od tego sa-
mego roku do dziś zapra-
sza tu wiernych do słu-
chania Bożego słowa.

Materialnymi pa-
miątkami tutejszej tra-
dycji wiary są zachowa-
ne w obu świątyniach za-
bytki sztuki sakralnej, fi-
gury i obrazy, a także 
XVIII-wieczny ołtarz 
główny w Ogrodzonej, 
który stanął w świątyni w 
1869 r. dzięki staraniom, 
jakie poczynił proboszcz 
ks. Antoni Langer. 

O rozwiniętym w tej 
okolicy kulcie św. Jana 
Nepomucena przypomi-
na pochodząca z 1857 r. 
figura w sąsiedztwie koś-
cioła parafialnego. 

Do jednego Boga

Wśród mieszkańców 
Ogrodzonej, Gumnej, Ki-
sielowa i Łączki – miej-
scowości, które swo-
im zasięgiem obejmuje 
parafia – od kilku wie-
ków żyją zarówno kato-
licy, jak i ewangelicy. Pa-
rafialny kościół pod ko-
niec XVI wieku, jak więk-
szość świątyń katolickich 
na Śląsku Cieszyńskim, 
przez kilkadziesiąt lat 
znajdował się w rękach 
protestantów. 

Dziś tradycją w Ogro-
dzonej są ekumeniczne 
nabożeństwa z udziałem 
strażaków całej parafii, 

przy okazji wspomnienia 
św. Floriana, organizowa-
ne na przemian w kościo-
łach katolickim i ewan-
gelickim, a uczestniczą 
w nich obydwaj duszpa-
sterze: ks. proboszcz Ta-
deusz Pietrzyk i pastor 
parafii ewangelickiej ks. 
Roman Dorda. „Wspól-
nie też rozpoczynamy re-
kolekcje dla dzieci – od 
modlitwy w szkole, po 
której dzieci już w swo-
ich grupach słuchają re-
kolekcyjnych nauk” – mó-
wi ks. Tadeusz Pietrzyk.

„Systematyczne ucze- 
stnictwo w niedzielnej 
Eucharystii to podstawa 
naszej wiary, podobnie 
jak przystępowanie do 
sakramentów, spowie-
dzi i Komunii świętej. Te 
treści przywołane zosta-
ły tak mocno w czasie za-
kończonego właśnie Ro-
ku Eucharystii, pozwala-
jąc na bliższe poznanie 
wartości tego daru, jakim 
jest obecność Pana Jezu-
sa w Eucharystii. O po-
głębianie udziału w Eu-
charystii staram się dbać 
w mojej pracy duszpa-
sterskiej od samego po-
czątku” – podkreśla ks. 
Tadeusz Pietrzyk. 

Na kształt duchowe-
go życia parafii wpływ 
ma też aktywność grup 
formacyjnych i apostol-
skich: Akcji Katolickiej, 
Żywego Różańca, Świe-
ckiej Rodziny Francisz-
kańskiej. Systematycznie 
odbywa się też formacja 
młodych parafian: mini-
strantów, Dzieci Maryi i 
młodzieży gimnazjalnej, 
od kilku lat uczestniczą-
cej w spotkaniach kate-
chetycznych przy parafii.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

PANORAMA PARAFII 
Pod wezwaniem św. Mateusza w Ogrodzonej

Czerpać z tradycji wiary

PROBOSZCZ
Ks. mgr lic. Tadeusz Pietrzyk  urodził się 6 grudnia 
1960 r. w Zabrzegu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1987 r. 
Pracował jako wikariusz w Katowicach Zawodziu (parafia 
Opatrzności Bożej), w parafii św. Barbary w Czechowicach-
-Dziedzicach, w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 
W Ogrodzonej jest proboszczem od 2000 r.

Zapraszamy do kościołów 
Msze św. niedzielne:
  w Ogrodzonej – 8.00, 11.00, sobota 18.00 (od paź-

dziernika do marca – o 17.00)
  w Kisielowie – 9.30

Parafialna świątynia w Ogrodzonej 
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Filialny kościół w Kisielowie


