
Sala Bielskiego Centrum Kultury 
wypełniona do ostatniego miejsca, 
prelegenci zasypani pytaniami – 
tak było 22 kwietnia podczas sesji 
„Współczesne zagrożenia kultury: 
neopogaństwo – okultyzm 
– satanizm”.

„Idą problemy – podejmijmy 
je” – stwierdził ks. kan. Franci-
szek Płonka, opiekun Rady Ru-
chów i Stowarzyszeń Katoli-
ckich w naszej diecezji, otwie-
rając sesję.

O tym, że problem narasta, 
świadczył liczny udział w sesji 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych oraz wielu instytucji i pla-
cówek oświatowych.

Sesję rozpoczął wykład ks. dr. 
Aleksandra Posackiego SJ, który 
zwrócił uwagę na zagrożenie w 
łonie tzw. kultury wysokiej, jakim 
coraz częściej bywają pseudona-
ukowe kursy samodoskonalenia, 
dokształcania, relaksacji, organi-
zowane pod auspicjami ministe-
rialnymi. Pod pozorem działań 
pozytywnych, otwierają one dro-

gę ku rzeczywistości du-
cha zła, prowadząc – jak 
mówił ks. Posacki – „do 
zdrady własnej inicjacji 
chrzcielnej”. „Musimy 
wracać do głębi naszej 
duchowości” – podkre-
ślał prelegent.

Z uwagą uczestnicy 
sesji słuchali wykładu ks. dr. Ma-
riana Piątkowskiego – koordyna-
tora posługi księży egzorcystów 
w Polsce, który, opierając się na 
własnym doświadczeniu, mówił o 
„Rzeczywistości ducha złego”.

O tym, że każdy z 
nas może zaobserwo-
wać najróżniejsze for-
my działania ducha zła 
w codzienności, a przy 
tym świadomie ustrzec 
się wejścia na jego dro-
gę, mówili ks. prof. dr 
hab. Andrzej Zwoliński i 

dr Stanisław Krajski.
Słuchacze mieli możliwość 

zadawania pytań wykładow-
com, a w przerwie sesji mo-
gli zaopatrzyć się w książki ich 
autorstwa.  IM

Budynki nowoczesnej apteki, poradni 
onkologicznej oraz zakładu radiotera-

pii to obiekty, o które wzbogacił się ostat-
nio największy na Podbeskidziu ośrodek 
leczenia onkologicznego – Beskidzkie 
Centrum Onkologii im. Jana Pawła II. W 
poniedziałek 24 kwietnia, w obecności 
licznie zebranych gości i pracowników, 
nowe budynki, wzniesione dzięki przy-
znanym funduszom unijnym, a także cen-
ny nabytek: nowy akcelerator liniowy do 
radioterapii poświęcił dziekan ks. prał. 
Jan Sopicki, na co dzień także obejmujący 
duszpasterską opieką pacjentów bielskie-
go szpitala. W nowych obiektach zawie-

szone zostały krzyże, a 
uczestnicy uroczysto-
ści odmówili wspólnie 
cząstkę Różańca świę-
tego w intencji pacjen-
tów. 

Ks. prał. Sopicki 
poświęcił 
także nowy 
akcelerator 
liniowy
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ZA TYDZIEŃ
  PRZYGOTOWANIA DO PIELGRZYMKI 

OJCA ŚWIĘTEGO Benedykta XVI 
do Oświęcimia

  Druga CZĘŚĆ PREZENTACJI DU-
CHOWEJ I ŻYCIOWEJ DROGI O. MI-
CHAŁA TOMASZKA, męczennika 
z Łękawicy
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DLA PACJENTÓW BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM. JANA PAWŁA II

Na pielgrzymujących na 
Ukrainę czekają roz-

maite doświadczenia: od 
nie zawsze łatwej drogi, 
przez spotkanie z pięknem 
krajobrazu czy architektu-
ry – po niezwykłe, pełne 
wzruszeń spotkania z ka-
płanami i ich parafianami. 
To dla nas także spotka-
nia z rodakami, dzięki któ-
rym łatwiej nam nie tyl-
ko poruszać się ziemski-
mi szlakami, ale również 
dostrzec na nich obecność 
Boga, znaleźć swoją drogę 
do Niego. O pielgrzymo-
waniu na Ukrainę piszemy 
na str. IV i V. 

Kiermasz 
książek na temat 
współczesnych 
zagrożeń kultury 
budził ogromne 
zainteresowanie 
uczestników sesji
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Pod patronatem „Gościa Niedzielnego”

Wróć do głębi
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O poszanowanie życia
BIELSKO-BIAŁA. Biskup Ta- 
deusz Rakoczy w liście paster-
skim odczytywanym w kościo-
łach w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego wezwał wszystkich wier-
nych do modlitwy wynagradza-
jącej wprowadzenie w Polsce 
ustawy aborcyjnej – w czwartek 
27 kwietnia, w dniu 50. rocznicy 
ogłoszenia tej ustawy. „Skutki 
tego ogromu zła ciążą na na-
szym narodzie moralnie, demo-
graficznie i w wielu innych wy-
miarach. Trzeba nam więc tym 
bardziej zmobilizować się, po-

czynając od modlitwy. Gorąco 
więc proszę i polecam, aby taka 
publiczna modlitwa, wynagra-
dzająca za wielorakie zło i grze-
chy wynikłe z owej tragicznej 
w skutkach ustawy, była podję-
ta w każdej parafii w najbliższy 
czwartek lub w następną nie-
dzielę 30 kwietnia” – zaapelo-
wał biskup Rakoczy. W katedrze 
pw. św. Mikołaja nabożeństwo 
wynagradzające za grzech abor-
cji oraz w intencji bezwzględne-
go poszanowania życia wyzna-
czone zostało na godz. 18.30.

Papieski dąb
SKOCZÓW. W obecności sko-
czowian i gości przedstawiciele 
Nadleśnictwa Ustroń 20 kwietnia 
posadzili na szczycie Kaplicówki 
papieski dąb. „Drzewko jest pa-
miątką pielgrzymki polskich leśni-
ków do Ojca Świętego Jana Pawła 
II, która miała miejsce w kwiet-
niu 2004 r. Delegacja leśników 
podczas audiencji poprosiła wów-
czas o poświęcenie kosza żołę-
dzi zebranych z dębu »Chrobry« 
– pomnika przyrody liczącego so-
bie ok. 740 lat, 29 metrów wy-
sokości i 10 metrów obwodu. Z 
tych żołędzi w szkółce w Rudach 
Raciborskich wyhodowano po-
nad 500 sadzonek. Wszystkie 
nadleśnictwa i regionalne dyrek-
cje Lasów Państwowych otrzy-
mały po jednej, by zasadzić ją 
w wybranym miejscu na swo-
im terenie – dla upamiętnie-
nia pontyfikatu Papieża Polaka 
– tłumaczy Leon Mijal, nadleś-
niczy Nadleśnictwa Ustroń. – 
My nie mieliśmy wątpliwości, 

gdzie posadzić nasze drzewko, 
a wybór zaakceptował ks. prał. 
Alojzy Zuber”. Dąb stanął na 
Kaplicówce w sąsiedztwie ka-
miennego monumentu, wznie-
sionego przed rokiem w miej-
scu, gdzie stał w 1995 r. ołtarz, 
przy którym Jan Paweł II sprawo-
wał Eucharystię.

Papieskie drzewko posadzono 
w towarzystwie świerków 
istebniańskich

BESTWINA. Rozstrzygnięty 
został czwarty już ogólnopolski 
konkurs poetycki „O palmę wiel-
kanocną” – na wiersz o tematy-
ce religijnej, organizowany przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Spośród 200 nadesłanych prac 
jury najwyżej oceniło wiersze 

autorstwa Anny Piliszewskiej 
z Wieliczki i Anety Ubych z 
Czechowic-Dziedzic. Nagrodzeni 
zostali także: Maria Procyk z 
Bielska-Białej, Erazm Stefanowski 
z Augustowa, Agrypina Walaszek 
z Czechowic-Dziedzic, Paulina 
Szach z Dankowic, Tomasz 
Romejko z Ołoboku i Lech 
Lament z Turka. Wśród naj-
młodszych autorów wyróżnio-
ne zostały: Karolina Klimczak 
z Kaniowa i Barbara Mędrala z 
Bestwiny. Podczas uroczystości 
rozdania nagród piosenki dedy-
kowane słudze Bożemu Janowi 
Pawłowi II zaśpiewał bestwiń-
ski chór „Allegro” pod dyrekcją 
Magdaleny Wodniak-Foksińskiej. 
Owocem konkursu poetyckiego 
jest tomik wierszy nagrodzonych 
autorów, zatytułowany „W cieniu 
skrzydeł mojego anioła”, zapre-
zentowany przez dyrektor biblio-
teki Teresę Lewczak.

Palmy rozdane

Nagrodę odbiera najmłodsza 
uczestniczka konkursu: Karolina 
Klimczak z Kaniowa
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HAŁCNÓW–PORĄBKA–GI- 
LOWICE. Zakończyły się roz-
grywane w ramach Diecezjalnej 
Parafiady Dzieci i Młodzieży 
turnieje w tenisie stołowym. 
Uczestniczyli w nich zawodnicy 
Parafialnych Klubów Sportowych: 
„Arka” Kamienica, „Olimpijczyk” 
Gilowice, „Beskid” Hałcnów, 
„Milenium” Porąbka, „Leszczyny” 
Bielsko-Biała oraz UKS Las. Wśród 
dziewcząt w poszczególnych ka-
tegoriach wiekowych najlepsze 
okazały się: Sara Baczewska i 
Joanna Blachura („Beskid”), Anna 
Tatara („Olimpijczyk”), a wśród 

chłopców zwyciężyli: Radosław 
Pilarczyk i Michał Ormanie 
(„Olimpijczyk”), Kamil Baczewski 
i Marcin Topór („Beskid”). W po-
łączonej kategorii licealistów 
i opiekunów wygrali: Sabina 
Baczewska („Beskid”) i Tadeusz 
Szczur („Leszczyny”). Drużyno-
wo zwyciężył P-SKS „Beskid”. 
Dobiegają końca rozgrywki w 
piłce siatkowej, nożnej oraz ko-
szykówce. Wyłonią one uczestni-
ków wojewódzkich finałów. Ich 
zwycięzcy otrzymają nominację 
do udziału w Międzynarodowej 
Parafiadzie w Warszawie.

Parafiadowe turnieje

3 maja z Akcją
HAŁCNÓW. Akcja Katolicka 
diecezji bielsko-żywieckiej zapra-
sza do udziału w uroczystościach 
religijno-patriotycznych z oka-
zji święta Matki Bożej Królowej 
Polski i rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 maja. 3 maja br. o 
godzinie 10.30 w sanktuarium w 

Bielsku-Białej Hałcnowie zostanie 
odprawiona Msza święta z udzia-
łem członków Akcji, a po niej w 
hałcnowskim Domu Kultury od-
będzie się akademia, w czasie 
której nagrody odbiorą finaliści 
VI Przeglądu Pieśni Patriotycznej 
im. Małgorzaty Papiurek.
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Występy nagrodzonych śpiewaków stanowić będą ważne dopełnienie 
patriotycznego świętowania

BIELSKO -BIAŁA–KRA- 
KÓW. Kardynał Stanisław Dzi-
wisz w czwartek 20 kwietnia o 
godz. 12.00 spotkał się z laurea-
tami pierwszych miejsc w konkur-
sach przeprowadzonych z oka-
zji I rocznicy śmierci Jana Pawła II. 
Konkursy zorganizowane zostały 
przy współpracy Stowarzyszenia 

Forum Edukacyjne, Wydziału 
Katechetycznego Kurii Die- 
cezjalnej, Delegatury Kuratorium 
Oświaty i Rady Miejskiej w 
Bielsku-Białej. Spotkanie odby-
ło się w Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie i było nagrodą dla zwy-
cięzców poszczególnych konkur-
sów.

Laureaci u kard. Dziwisza
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W maju papież Benedykt XVI 
nawiedzi Warszawę, Jasną Górę, 
Kraków, Wadowice, Kalwarię 
Zebrzydowską, a także Golgotę 
XX wieku – obóz zagłady 
Auschwitz-Birkenau. 
Miejsca, które nawiedzi Papież, 
przedstawimy bliżej 
w kolejnych numerach „Gościa”.

Po raz trzeci Następca św. 
Piotra stanie na beskidzkiej 
ziemi. Papież Jan Paweł II był 
z nami dwukrotnie: w 1979 ro-
ku w Oświęcimiu oraz w 1995 
roku w Skoczowie, Bielsku-Bia-
łej i Żywcu – w sumie ponad 
13 godzin. Jego następca Bene-
dykt XVI przyjeżdża do Oświę-
cimia na niespełna dwie godzi-

ny. Większość tego czasu spę-
dzi w byłym obozie zagłady 
Auschwitz-Birkenau – na ob-
szarze, który Jan Paweł II na-
zwał Golgotą XX wieku. 

28 maja Papież nawiedzi naj-
pierw celę śmierci św. Maksymi-
liana w bloku 11 i pomodli się 
przy Ścianie Śmierci w byłym 
KL Auschwitz. Następnie spotka 
się z twórcami i pracownikami 
oświęcimskiego Centrum Dia-
logu i Modlitwy. Na koniec bę-
dzie przewodniczył międzyna-
rodowej i międzywyznaniowej 
modlitwie o pokój, odmówio-
nej w byłym obozie Birkenau. 
Tu modlić się będzie za ofiary 
nazizmu wszystkich narodów, 
wyznań i religii. To dlatego Pa-
pież będzie się posługiwał języ-
kiem włoskim, traktowanym w 
tym przypadku jako neutralny. 

Wizyta w Oświęcimiu będzie 
ostatnim punktem papieskiej 
pielgrzymki. Stąd Benedykt XVI 
uda się na lotnisko w Balicach, 
skąd powróci do Rzymu. 

Oświęcimska część wizy-
ty papieskiej będzie transmito-
wana przez radio i telewizję. 
Wiernych diecezji bielsko-ży-
wieckiej, którzy chcą osobiście 
pomodlić się z Benedyktem 
XVI, organizatorzy pielgrzymki 
zapraszają na Błonia w Krako-
wie, w niedzielę 28 maja przed 
południem. Dzień wcześniej – 
w sobotę wieczorem – w tym 
samym miejscu odbędzie się 
spotkanie młodzieży z Piotrem 
naszych czasów. Zaproszenia – 
bilety wstępu na krakowskie 
Błonia – można otrzymać w pa-
rafiach.

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Ks. prał. Józef Sanak – ze 
względu na lata swojej posługi 
najstarszy spośród kapłanów 
diecezji bielsko-żywieckiej – 
świętował 65. rocznicę święceń 
kapłańskich. 

Uroczystość odbyła się 17 
kwietnia w parafii Opatrzności 
Bożej w Bielsku-Białej – gdzie 
proboszczował przez 21 lat, aż 
do czasu przejścia na zasłużoną, 
choć pracowitą emeryturę. „Ta 
jubileuszowa uroczystość daje 
mi okazję, aby wyrazić wdzięcz-
ność za wszystko dobro, jakiego 
dokonałeś dla krzewienia świę-
tej wiary katolickiej, za miłość 
do Kościoła, za wszystkie mod-
litwy, poświęcenie, za świade-
ctwo życia i za cierpienia, któ-
re znosiłeś dla imienia Jezus” – 
napisał biskup Tadeusz Rakoczy 
w liście odczytanym przez ks. 
prał. Jana Sopickiego, obecnego 
proboszcza parafii Opatrzności 
Bożej i dziekana bialskiego. W 
dziękczynnej Mszy św. uczestni-
czyli liczni kapłani, przybył m.in. 
ks. infułat Emil Mroczek. W ho-
milii drogę życia jubilata przypo-

mniał ks. prof. Tadeusz Borutka, 
niegdyś uczeń ks. Sanaka, a obec-
nie dyrektor Instytutu Teologicz-
nego im. św. Jana Kantego. 

Niezwykły życiorys

Ks. Józef Sanak urodził się 28 
lipca 1917 r. w Przeciszowie. Se-
minarium duchowne w Krakowie 
kończył już potajemnie w czasie 
okupacji. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk abpa Adama Sapie-
hy 6 kwietnia 1941 r. w bazyli-
ce franciszkanów w Krakowie. Je-
go pierwszą placówką była para-
fia w Jawiszowicach, gdzie, obok 
pracy wikarego i katechety, niósł 
– jako żołnierz Armii Krajowej – 
pomoc więźniom z pobliskiego 
obozu Auschwitz-Birkenau. Z te-
go powodu musiał uciekać przed 
gestapo – przez rok ukrywał się 
w Austrii. 

Po wojnie zaczął posługę 
w parafii św. Macieja w Andry-
chowie. Tam w 1950 r. został 
aresztowany i skazany na 8 
lat więzienia za „szpiegostwo”, 
którego przejawem było dla 
komunistycznych władz wy-

spowiadanie ukrywa-
jącego się żołnierza. 
Przesiedział w więzie-
niach 5 lat.  „To by-
ło moje drugie semi-
narium” – wspominał 
podczas uroczystości. 
Z Andrychowa w 1961 r. tra-
fił do parafii w Kozach, gdzie 
był proboszczem i wicedzie-
kanem dekanatu bialskiego. W 
latach 1971–1992 był probosz-
czem parafii Opatrzności Bożej 
w Bielsku-Białej. W obu tych 

parafiach pozostał we wdzięcz-
nej pamięci wiernych jako 
gorliwy kapłan, płomienny ka-
znodzieja i troskliwy gospo-
darz. 

W latach stanu wojennego 
zasłynął jako niestrudzony or-
ganizator pomocy dla uwięzio-
nych działaczy „Solidarności” 
oraz inicjator comiesięcznych 
Mszy za Ojczyznę. Obecnie ja-
ko emeryt mieszka w domu 
parafialnym przy kościele pw. 
Opatrzności Bożej. Swą posługą 
pomaga w duszpasterskiej pra-
cy w tej parafii, jest też kapela-

nem środowisk komba-
tanckich i podbeskidz-
kiej „Solidarności”.

Po zakończeniu ju-
bileuszowej Euchary-
stii życzenia Księdzu 
Prałatowi składali par-
lamentarzyści, przed-

stawiciele władz miasta, repre-
zentanci środowisk kombatan-
ckich, związkowcy z podbe-
skidzkiej „Solidarności”, a tak-
że przedstawiciele parafii, w 
których pracował.

ARTUR KASPRZYKOWSKI

65 lat kapłaństwa ks. Józefa Sanaka

Gorliwy kapłan i patriota
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Przed papieską pielgrzymką

Benedykt XVI w Oświęcimiu

Tu rozlegną się słowa papieskiej 
modlitwy o pokój

Jubilat podczas 
Eucharystii 
dziękczynnej 
za dar 65 lat 
kapłaństwa
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Przykład ofiarnej posłu-
gi, na zawsze łączącej 
Podbeskidzie z Ukrainą, 
zostawił przed wiekiem 

kanonizowany niedawno św. Józef 
Bilczewski. W ciągu ostatnich kil-
kunastu lat do tej więzi nawiąza-
ło kilkunastu kapłanów z naszego 
terenu – należących do diecezji 
bielsko-żywieckiej, a także archi-
diecezji krakowskiej. Obecnie na 
Ukrainie pracuje 5 kapłanów na-
szej diecezji. Są to księża: Adam 
Bożek, Rafał Brzuchański, Marek 
Droździk, Edward Loranc i Jacek 
Waligóra. To oni stają się prze-
wodnikami duchowymi nie tylko 
dla tamtejszych parafian, ale i dla 
nas, pielgrzymów...

Z Brennej – na Ukrainę

W tę trasę wyruszył  osiem 
lat temu ówczesny wikariusz pa-
rafii św. Jana Chrzciciela w Bren-
nej – ks. Marek Droździk. Obec-
nie jest w ukraińskich Medeni-

cach proboszczem i wi-
cedziekanem. „Stamtąd 
do Brennej co roku wraz 
z ks. Markiem przyjeż-
dżają na wakacyjne re-
kolekcje i wypoczynek 
dzieci, a od nas co jakiś 
czas wyrusza grupa piel-
grzymkowa” – tłumaczy 
Helena Musioł, zaanga-
żowana od lat w tę mię-
dzyparafialną współpracę. 

Przyznaje, że wszystko zaczę-
ło się od wyjazdu księdza i je-
go pierwszej prośby, by z pa-
rafii w Brennej przybyła grupa 
świadków parafialnego bierzmo-
wania, w Medenicach udzielone-
go wówczas po raz pierwszy po 
kilkudziesięciu latach. „Potem po-

jechaliśmy na 10. rocz-
nicę odzyskania kościo-
ła, potem zawieźliśmy 
meble do remontowane-
go domu parafialnego – 
i tak już jeździmy co ro-
ku. Odwiedzamy Mede-
nice, ale także inne pa-
rafie i miasta, ksiądz Ma-
rek pomaga ustalić tra-
sę, podpowiada, gdzie 

warto być. Mamy tam coraz wię-
cej dobrych znajomych, również 
wśród księży z Polski” – mówi pa-
ni Helena. 

Na pielgrzymkowej trasie 
znajduje się zwykle Stryj, gdzie 
duszpasterzuje ks. dziekan Jan 
Nikiel – rodak z Wilkowic. Na 
modlitwę zatrzymują się za-

Ukraina to coraz 
częściej cel 

pielgrzymowania 
wiernych naszej diecezji. 

Pomagają w tym nasi 
kapłani, którzy postanowili 

pracować tam  
dla Kościoła katolickiego, 

odradzającego się  
po latach komunizmu  

i zniewolenia.

Na Ukrainę, śladami naszych kapłanów, wyruszają pielgrzymi…

Na ścieżkach modlitwy

tekst 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Sonda

RADOŚĆ SPOTKANIA

KS. EDWARD LORANC  
PROBOSZCZ I WICEDZIEKAN  
W DOBROMILU (UKRAINA)

– Pracuję na 
Ukrainie od 13 
lat. Najpierw 
wraz z inny-
mi dwoma ka-
płanami dusz-

pasterzowaliśmy w Nowym 
Mieście i okolicy – łącznie w 
9 parafiach. Obecnie jestem 
proboszczem w Dobromilu. 
Tu kościół zachował się w 
dobrym stanie, bo jako je-
den z nielicznych nie został 
przed laty zamknięty i prze-
znaczony do innych celów. 
Wyremontowaliśmy świąty-
nię i plebanię, a obecnie 
kończymy remont kościoła 
w Starej Soli. Kontakty na-
szych parafian i odwiedza-
jących nas pielgrzymów z 
Polski wiążą się z obopólną 
korzyścią. To oczywista po-
moc dla nas, ale zauważamy, 
że i pielgrzymi wyjeżdżają 
stąd ubogaceni, zmienieni. 

KS. JACEK WALIGÓRA  
OJCIEC DUCHOWNY SEMINARIUM 
WE LWOWIE, DUSZPASTERZ  
W NIŻANKOWICACH

– W sześćsetlet-
nim kościele ni-
żankowickim w 
czasach komu-
nizmu była sa-
la gimnastycz-

na, a w zakrystii trzymano 
konie. Dziś niezbędny jest 
więc remont. Na pewno w 
jednym z odnowionych oł-
tarzy znajdzie się tu miej-
sce dla naszego rodaka z 
Wilamowic – św. arcybisku-
pa Józefa Bilczewskiego. Na 
pewno też serdecznie po-
witamy przybywających tu 
pielgrzymów z naszej die-
cezji. Ta obecność to tak-
że przykład pobożności, po-
magający w ożywianiu wia-
ry ludzi, którzy przez dzie-
sięciolecia o Bogu zapomnie-
li. Dlatego do pielgrzymowa-
nia po Ukrainie – ścieżkami 
modlitwy – gorąco wszyst-
kich zapraszamy.

Pielgrzymi 
ze Starej Wsi 
modlili się  
w świątyni  
w Niżankowicach 
pod 
przewodnictwem 
ks. Grzegorza 
Thena
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wsze w Sądowej Wiszni, u oj-
ca Kacpra, franciszkanina pra-
cującego kiedyś w Cieszynie, a 
także ojca Piotra Smolki, sale-
zjanina – w Przemyślanach. We 
Lwowie odwiedzają bielszcza-
nina ks. Jacka Waligórę…

Szlakiem świątyń

„W tym roku również orga-
nizujemy pielgrzymkę z Bren-
nej na Ukrainę, a naszym du-
chowym opiekunem będzie ks. 
Wojciech Pastwa – wikariusz z 
Brennej, rodzinnie związany ze 
Stanisławowem” – dodaje He-
lena Musioł. Oprócz Stanisła-
wowa (dziś Iwanofrankowska) 
na trasie pielgrzymkowej znaj-
dzie się oczywiście Lwów, a 
także Kamieniec Podolski, Cho-
cim, Drohobycz, Truskawiec.

Pielgrzymi wyjadą z Brennej 
przez Bielsko-Białą we wtorek 
20 czerwca wieczorem, a wrócą 
w niedzielę w godzinach noc-
nych. Planowane jest we Lwo-
wie – 21 czerwca rano – spotka-
nie z przewodnikiem, Msza św. 
w katedrze, zwiedzanie miasta, 
obiadokolacja i nocleg w Do-
mu Pielgrzyma w Przemyśla-
nach. Do piątku wędrować bę-
dą przez Iwanofrankowsk, Ja-
złowiec, Kamieniec Podolski i 
Chocim – czwartkowy nocleg 
przewidziany jest w Kamieńcu 
Podolskim. Na piątkową kola-
cję dotrą do Medenic, gdzie bę-
dą nocować u rodzin. W sobo-
tę odwiedzimy m.in. Drohobycz 
i Truskawiec, a wieczorem pla-
nujemy spotkanie przy ognisku 
w Medenicach. Tam w niedzielę 
o 10.00 będzie Msza św., a na-
stępnie obiad i wyjazd.

„To – jak zawsze podczas 
pielgrzymowania po Ukrainie 
– będzie okazja do wędrów-
ki szlakiem miejsc tak moc-
no związanych z historią Pol-
ski, jak i do modlitwy w tam-
tejszych sanktuariach, ocala-
łych nieraz cudem i odnawia-

nych właśnie świątyniach. I do 
zawsze wzruszających spotkań 
z ludźmi, z którymi łączy nas 
wiara, ukochanie tradycji, do 
odwiedzin kapłanów” – doda-
je pani Helena, zachęcając, by 
dołączyć do pielgrzymkowej 
grupy.

Starowiejskie 
kolędowanie
Zespół regionalny „Trady-

cja” ze Starej Wsi, pracują-
cy pod kierownictwem Renaty 
Mocały, w styczniu tego roku 
pojechał na Ukrainę ze swoim 
programem staropolskich ko-
lęd. Dołączyła do nich grupa 
parafian. Planowali zaśpiewać 
kolędy w lwowskiej katedrze, 
wspólnie cieszyć się z Naro-
dzenia Pańskiego. W Złoczo-
wie na zaproszenie tamtejsze-
go dziekana spotkali się z Po-
lakami i konsulem RP ze Lwo-
wa. W Przemyślanach, gdzie 
dotarli po 4 koncertach póź-
nym wieczorem, czekało po-
nad 50 osób, z proboszczem 
ks. Piotrem Smolką na cze-
le. Nie planowali występu, ale 
po nocnym obiedzie, na któ-
ry zabrakło w ciągu dnia cza-
su, śpiewali dla nich do pół-
nocy…

Niezwykła serdeczność  
gospodarzy – to zapamię- 
tali najmocniej. No i Niżan-
kowice.„Wielkie wrażenie na 
całej grupie wywarła modlitwa 
w kościele w Niżankowicach, 
u stóp tamtejszej figury Mat-
ki Bożej – przyznaje ks. kan. 
Grzegorz Then, proboszcz pa-
rafii w Starej Wsi i ducho-
wy opiekun pielgrzymów. – 
Pielgrzymowanie za wschod-
nią granicę wiąże się z niezwy-
kłymi doświadczeniami i prze-
życiami. Dlatego w czasie wa-
kacji wyruszy z naszej parafii 
kolejna pielgrzymka na Ukra-
inę. W Niżankowicach pojawi-
my się na pewno!

Chodzi o modlitwę

W Niżankowicach, ok. 13 
km od Przemyśla, tuż przy gra-
nicy, w zabytkowym kościele z 
1461 r., ufundowanym przez 
Kazimierza Jagiellończyka, cze-
kać będzie na nich rodak ks. Ja-
cek Waligóra, ojciec duchow-
ny lwowskiego Wyższego Se-
minarium Duchownego, od kil-
ku tygodni mianowany przez 
kard. Mariana Jaworskiego tak-
że współpracownikiem pro-
boszcza niżankowickiej parafii 
i opiekunem niezwykłej figury. 
Bo w niżankowickim kościele 
od 5 stycznia 2005 r. co jakiś 
czas Matka Boża płacze. 

„Wtedy w kościele był 
15-stopniowy mróz. Woda w 
kropielnicy zamarzła, a łzy z 
oczu Madonny płynęły” – wspo-
mina ks. Edward Loranc, dusz-
pasterz w niedalekim Dobro-
milu, upoważniony przez kard. 
Jaworskiego do informowania 
o niezwykłym zjawisku. Wytar-
li łzy, ale następnego dnia po-
jawiły się znowu. Tak jest do 
dzisiaj, najczęściej trzynastego 
dnia miesiąca, czasem kilka go-
dzin, czasem przez kilka dni. 
Tak było w przeddzień śmier-
ci Ojca Świętego Jana Pawła II 
i samego 2 kwietnia zeszłego 
roku, a także ostatnio, w Wiel-
kim Tygodniu. W sierpniu 2005 
r. sprzątający w kościele czu-
li zapach róż… „To niesamowi-
te wrażenie, kiedy widzi się, jak 
najpierw szkli się źrenica, a po-
tem z oka wypływa łza” – wspo-
minają pielgrzymi ze Starej Wsi, 
którzy modlili się do Niżanko-
wickiej Pani w styczniu.

Zjawisko poruszyło nie tyl-
ko mieszkańców Niżankowic. 
Przyjeżdżały liczne pielgrzym-
ki, prasa, radio, ekipy telewi-
zyjne z Ukrainy i Polski. Sprawa 
jest analizowana zgodnie z wy-
mogami prawa kanonicznego. 
Nie ma na razie żadnego oficjal-
nego oświadczenia Kurii Lwow-

skiej ani ks. kardynała Mariana 
Jaworskiego. Są natomiast licz-
ni wierni, którzy dołączają do 
liczącej zaledwie 23 osoby gro-
madki tutejszych parafian, spra-
wiając, że niżankowicki kościół 
stał się miejscem szczególnie 
intensywnej modlitwy pielgrzy-
mów, jak inne znane sanktua-
ria. Bywa, że jednego dnia przy-
jeżdża tu 200–300 osób.

„Mamy się modlić i tak żyć, 
żeby nie zasmucać Matki” – 
tłumaczą ci, którzy próbują od-
kryć sens niewytłumaczalne-
go zjawiska. „To figura MB z 
Lourdes i zwraca uwagę fakt, 
że większość próśb powierza-
nych tu Maryi przez pielgrzy-
mów dotyczy zdrowia. Ze skła-
danych podziękowań wynika, 
że są to też prośby wysłucha-
ne” – dodaje ks. Waligóra. 

Na Ukrainę, śladami naszych kapłanów, wyruszają pielgrzymi…

Na ścieżkach modlitwy

PIELGRZYMKA  
Z BRENNEJ  

NA UKRAINĘ – 20–25 
CZERWCA 2006

Program przewiduje: 21 – Lwów: 
Msza św. w katedrze, zwiedzanie 
miasta, obiadokolacja i nocleg w 
Przemyślanach; 22 – Stanisławów 
i Jazłowiec – nocleg w Kamieńcu 
Podolskim; 23 – Kamieniec Podolski 
i Chocim, kolacja i nocleg u rodzin 
w Medenicach; 24 – Drohobycz, 
Truskawiec, spotkanie przy ognisku 
w Medenicach; 25 – Msza św. w 
Medenicach, obiad, wyjazd.
Koszt uczestnictwa wynosi 350 zł i 
obejmuje: przejazd autobusem, 2 
noclegi z obiadokolacją, przewod-
nika, bilety wstępu i ubezpiecze-
nie. Zgłoszenia chętnych przyjmuje 
Helena Musioł pod numerem telefo-
nu: 033-853 65 00 – do 15 maja.

PIELGRZYMKI  
DO NIŻANKOWIC

Wybierających się do Niżankowic 
pielgrzymów ks. Jacek Waligóra pro-
si o wcześniejszy kontakt (tel. +48 
602 552 103, +380679825035, 
e-mail: waligora@lviv.farlep.net).





G O Ś Ć  B I E L S K O - Ż Y W I E C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
30

 k
w

ie
tn

ia 
 2

00
6

VI

Łękawickie misterium
Pięknym przeżyciem okazało się dla 

parafian z Łękawicy przygotowane przez 
młodzież gimnazjalną i wystawione w 
kościele parafialnym 15 kwietnia 
– po uroczystościach Wigilii Pas-
chalnej – misterium Męki Pańskiej 
zatytułowane: „Aby uwierzyć”.

Młodzi są członkami kółka te-
atralnego, działającego od 3 lat 
przy łękawickim gimnazjum. Po-
mysłodawcą i opiekunem 25-oso-
bowej grupy jest ks. Krzysztof 

Ciurla, wikariusz w parafii w Łękawicy. 
Teksty – z wykorzystaniem Ewangelii we-
dług św. Jana – jak również reżyseria, 
aranżacje sceniczne i dobór muzyki to 
dzieło Eli Dudek – uczennicy trzeciej kla-
sy gimnazjum.

Po czterdziestodniowym czasie prób i 
przygotowań ta współczesna Pasja rozpo-
częła się od sceny pojmania Jezusa, aby 

poprzez wydarzenia zbawcze za-
kończyć swój bieg na spotkaniu 
zmartwychwstałego Jezusa  z nie-
wiernym Tomaszem. Ta ostatnia 
scena stała się mottem całego 
przedstawienia. Były nim słowa 
Zbawiciela: „Błogosławieni, któ-
rzy nie widzieli, a uwierzyli”…

JACEK RACZEK

Odszedł do Pana

Śp. ks. Józef Marek Fiut SDS
W Wielką Sobotę, 15 kwietnia 2006 roku, 
odszedł do Pana ks. Józef Marek Fiut, 
salwatorianin z parafii Wniebowzięcia NMP 
w Bystrej Śląskiej. Miał 52 lata, z których 29 
przeżył w zgromadzeniu salwatorianów.

Urodził się 9 lipca 1954 r. w  Brzeznej ko-
ło Limanowej. Nowicjat w Towarzystwie Bo-
skiego Zbawiciela rozpoczął 10 października 
1976 r. „Po wielu wahaniach i próbach znala-
złem swoje miejsce, w którym najbardziej i 
najlepiej będę mógł się oddać sprawie Boga i 
ludziom” – napisał w podaniu, prosząc o przy-
jęcie do zgromadzenia. Już wówczas prośbę 
tę motywował „pragnieniem zostania misjo-
narzem”. Pierwszą profesję zakonną złożył 11 
października 1977 r., a cztery lata później pro-
fesję wieczystą. Święcenia kapłańskie otrzymał 
28 kwietnia 1983 r. w Bagnie z rąk abpa Hen-

ryka Gulbinowicza. Na swym obraz-
ku prymicyjnym umieścił słowa św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, patron-
ki misji katolickich: „Liczy się tylko 
miłość” oraz „Bo moje niebo, moje 
przeznaczenie: żyć w Twej miłości”.

Najpierw pracował jako wika-
riusz w parafii pw. Nawiedzenia 
NMP w Kocurkach, a do lutego 
1986 r. – w Obornikach Śląskich. W 1984 r. 
zwrócił się do przełożonych o pozwolenie na 
wyjazd do pracy misyjnej w Zairze. Pisał wów-
czas: „Mam nadzieję, że przy pomocy Bożej 
byłbym przydatny w pracy duszpasterskiej na 
tym terenie i w ten sposób mógłbym realizo-
wać jeden z głównych apostolatów Zgroma-
dzenia”. Po odbyciu kursów językowych w 
Belgii i Szwajcarii wyjechał na misje do Zai-
ru. Pracował tam przez 14 lat, między inny-

mi w rejonie Sandoa. Jego zada-
niem było prowadzenie sesji kate-
chetycznych w różnych miejscach 
tej ogromnej parafii, mającej oko-
ło 90 kaplic, a także odwiedzanie 
wspólnot w najbardziej niedostęp-
nych miejscach.

Do Polski powrócił na stałe w 
2000 roku. Krótko był tymczaso-

wym administratorem parafii w Olszewie Wę-
gorzewskim. Od września 2000 r. przez blisko 
6 lat pomagał w posłudze duszpasterskiej w 
parafii Wniebowzięcia NMP w Bystrej Śląskiej. 

Po krótkiej, ciężkiej chorobie zmarł w 
Wielką Sobotę, 15 kwietnia, w szpitalu w Cho-
rzowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
20 kwietnia w Bystrej Śląskiej. Został pocho-
wany w grobowcu księży salwatorianów na 
miejscowym cmentarzu. AK

LISTY   DAWCY SZPIKU W LEŚNEJ
Po raz drugi dawcy szpiku kostnego z 

całej Polski spotkają się na swoim dorocz-
nym zjeździe. Tym razem – od 1 do 3 ma-
ja br. – miejscem spotkania będą Żywiec i 
Leśna. Głównymi organizatorami spotka-
nia są warszawska Fundacja przeciw Leu-
kemii oraz parafia św. Michała Archanioła 
w Leśnej, a patronat sprawują: bp Tadeusz 
Rakoczy, starosta Andrzej Zieliński, bur-
mistrz Żywca Antoni Szlagor i wójt Lipo-
wej Władysław Zuziak. 

W programie przewidziano m.in.  uro-
czystą sesję 2 maja o godzinie 11.00 w ży-
wieckim Ratuszu (wykład wygłosi m.in. 
prof. Alicja Chybicka z Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu) oraz spotkanie z ar-
cyksiężną Marią Krystyną Habsburg w ży-
wieckim zamku. Zjazd zakończy uroczysta 
Msza św., odprawiona 3 maja o godz. 9.30 
w kościele w Leśnej – w intencji dawców i 
biorców szpiku kostnego, członków i wo-
lontariuszy Fundacji przeciw Leukemii.

  O EKSPERYMENTACH BIOME-
DYCZNYCH
W sobotę 6 maja o 14.00 w Instytucie 

Teologicznym im. św. Jana Kantego w Biel-
sku-Białej przy ul. Żeromskiego 5 rozpo-
cznie się, zorganizowana we współpracy 
z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii 
Diecezjalnej, sesja poświęcona kwestiom 
medycznym i etycznym związanym z za-
płodnieniem in vitro i innymi eksperymen-
tami biomedycznymi. W programie znala-
zły się wykłady ks. dr. Andrzeja Muszali 
(PAT) i lek. med. Adama Kuźnika, a także 
świadectwo pary małżeńskiej.

W tym tygodniu…

Gimnazjaliści 
z Łękawicy 
włączyli się 
w parafialne 
przeżycie 
tajemnicy 
Zmartwych- 
wstania
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Papież w oczach beskidzkich artystów

Na granicy życia…
Śmierć w ramionach Maryi 
– to jedna z artystycznych wizji 
przedstawienia Jana Pawła II, 
jakie można zobaczyć na wystawie 
w istebniańskim Gminnym 
Ośrodku Kultury. Eksponowane 
prace to dzieła kilkudziesięciu 
artystów związanych z Istebną, 
Koniakowem i Jaworzynką, 
pragnących uczcić pamięć 
Ojca Świętego.

W jednej sali wystawowej na 
pierwszy rzut oka zwraca uwa-
gę duża rozpiętość materiału, for-
my i stylu: od rzeźb w marmu-
rze i drewnie, przez obrazy ma-
lowane, tkane gobeliny, koronki, 
metaloplastykę, grafiki, wiersze 
– wszystko, co wyobraźnia arty-
styczna podsuwa twórcom. Połą-
czył ich temat: refleksja nad prze-
słaniem, jakie odczytali ze świa-
dectwa wiary, złożonego przez Ja-
na Pawła II podczas całego ponty-
fikatu i w pamiętnych dniach, gdy 
żegnał się z życiem. 

„Czuliśmy potrzebę wypowie-
dzi na temat przeżycia, jakim by-
ła dla nas wszystkich śmierć Oj-
ca Świętego. Artyści potrzebu-
ją nieco więcej czasu, stąd po-
mysł, by taką ekspozycję przygo-
tować z okazji rocznicy śmierci” 
– tłumaczy Bolesław Michałek, 

inicjator wystawy. Uda-
ło się zgromadzić prace 
blisko 40 twórców pro-
fesjonalnych i ludowych 
– wszystkich skupiła tu 
chęć włączenia się w 
tę szczególną wystawę 
wdzięczności. To prag-
nienie było tak silne, że 
ani przez moment ta wy-
stawa nie okazała się za-
mknięta: wciąż przybywa tu prac 
i autorów uczczenia pamięci o Oj-
cu Świętym. „Ta wystawa ciągle 
się rodzi. Jeżeli ktoś chce, wciąż 
może dołączyć do tych, które już 
tu są. Chodziło nam o to, by każ-
dy mógł się tu wypowiedzieć, 
kim był dla niego Ojciec Święty” 
– podkreśla Michałek. 

Katarzyna Rucka, która po-
mogła w przygotowaniu wysta-
wy, zwiedzającym przybliża doko-
nania autorów. Nie sposób wymie-
nić tu wszystkich. Swoje „papie-
skie” dzieła i pamiątki prezentują 
m.in. Jan Bojko, Antoni Ćwięk, Bar-
bara Wałach, Iwona Konarzewska, 
Tadeusz Rucki, Bolesław Michałek, 
Paweł Jałowiczor, Józef Zowada, Ja-
kub Gazurek, Zbigniew Krężelok, 
Magda Kohut. Są tu znane z mi-
sterności koronki Beaty Legierskiej 
i Heleny Kamieniarz. 

Świętość i krzyż

Wystawa – choć wyraźnie de-
dykowana pamięci Jana Pawła II 
– ma znacznie szerszy, uniwer-
salny wymiar: przypomina o od-
wiecznej wędrówce człowieka do 
Boga. Jest też potwierdzeniem, 

że Bóg, o którym przy-
pominał nam wszystkim 
Papież, jest bliski tutej-
szym twórcom od poko-
leń – stąd obok aktyw-
nych dziś twórców zna-
lazły się tutaj także pra-
ce wybitnego istebniań-
skiego artysty Jana Wa-
łacha, zmarłego w 1979 
r., w rok po wyborze Oj-

ca Świętego. Można tu zobaczyć 
jego obraz „Dobra śmierć”– frag-
ment dwuczęściowej alegorycz-
nej kompozycji – oraz dwie sta-
cje niedokończonej Drogi Krzy-
żowej. 

Do refleksji nad naturą ludz-
kiego wędrowania między życiem 
a śmiercią zachęca tu wszystko 
– począwszy od tych, ekspono-
wanych chyba po raz pierwszy 
poza pracownią artysty, dzieł, a 
skończywszy na symbolicznej, 
niedokończonej płaskorzeźbie Jó-
zefa Kukuczki z Mlaskawki. Je-
go „Ostatnia Wieczerza” zyska-
ła szczególną wymowę: okaza-
ła się też ostatnim dziełem życia 
twórcy, który zmarł nagle na kil-
ka dni przed otwarciem wystawy. 
„To próba, przed którą stanie kie-
dyś każdy, odpowiadając na pyta-
nie, czy wszystkie swe dzieła do-
kończył” – podkreśla Bolesław Mi-
chałek.

Każde spotkanie z Janem Pa-
włem II, bez różnicy, czy zapisa-
ne w słowie, rzeźbie, czy obra-
zie, przypomina o tym, co najważ-
niejsze…

Wystawę w Istebnej można 
oglądać do 5 maja. AŚS

Agnieszka 
Kukuczka, 
której dziełem 
są na wystawie 
prace tkackie, 
przy „Ostatniej 
Wieczerzy” 
swego ojca 
– Józefa Kukuczki
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NA ANIELSKIEJ FALI

Beskidzkie Radio Katolickie 
Anioł Beskidów 
nadaje swój program 
na częstotliwości 90,2 FM 
oraz 92,7 FM. 
Gość Niedzielny 
w „Aniele Beskidów”  
– w każdą sobotę 
o 9.00 i 19.00.

DZIĘKUJEMY ZA ŻYCZENIA i po-
zdrowienia, które radio 
AB otrzymało w okresie 
świątecznym. O wszyst-
kich, którzy przekaza-
li nam je na kartach, za 
pomocą SMS-ów, e-maili 
oraz telefonicznie, pamię-
tamy w naszej modlitwie 
przy Chrystusie Królu w 
trzeci piątek miesiąca o 
godz. 17.00 w kościele św. 
Jana Chrzciciela w Bielsku-
-Białej Komorowicach.

ANIELSKA MAJÓWKA. Co-
dzienne nabożeństwo 
majowe radio AB będzie 
transmitować na fali 90,2 
FM o 17.30, zaś w niedzie-
le i święta – o 17.15 (wów-
czas – z nieszporami). 
Radio AB zaprasza też słu-
chaczy codziennie o 6.15 
na Godzinki i o 21.00 na 
Apel i Różaniec. 3 maja – 
podobnie jak w niedziele i 
święta – na radiową Mszę 
św. zapraszamy o 9.00.

Radio „Anioł Beskidów”, 
ul. św. Jana Chrzciciela 14, 

43-346 Bielsko-Biała
tel. 033 821 2000, 
fax 033 810 41 89, 

www.radio.diecezja.bielsko.pl
nr konta bankowego: 

35 1020 1390 0000 6002 
0168 0446Bolesław Michałek: „Cieszymy się, 

że udało się pokazać też prace 
Jana Wałacha…”
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Ruch Pasterzy Nowego Serca „Corda Pia” w Rychwładzie

Mój brat kapłan
W ubiegłym roku sanktuarium maryjne 
w Rychwałdzie przeżywało 40-lecie koronacji 
cudownego obrazu koronami papieskimi. 
Wśród inicjatyw podjętych wówczas 
przez miejscową wspólnotę wiernych powstała 
idea modlitwy wstawienniczej za kapłanów, 
która zrodziła Ruch Pasterzy Nowego Serca 
„Corda Pia”.

W Ruch Pasterzy Nowego Serca włą-
czyło się dotąd 91 osób – z Rychwałdu, in-
nych regionów Polski, a nawet z zagranicy 
(USA i Ukraina).

„Corda Pia” – czyli „Pobożne Serca” – 
jest ruchem katolickim, do którego mogą 
należeć chrześcijanie wszystkich stanów. 
Nie muszą oni zmieniać swojego zaanga-
żowania w świecie ani powołania: świec-
cy pozostają w swoich rodzinach, podej-
mują pracę zawodową i społeczną, mogą 
przynależeć do innych instytucji, ruchów i 
wspólnot kościelnych. Osoby konsekrowa-
ne pozostają w swoich zakonach 
czy zgromadzeniach, a kapłani – 
w swoich jurysdykcjach oraz peł-
nią wyznaczone przez ordynariu-
szy posługi.

Brat w sercu

Członkowie ruchu starają się 
być coraz bardziej odpowiedzial-
ni za dar kapłaństwa. Odkrywa-
ją i pogłębiają przede wszystkim 
na płaszczyźnie duchowej kapłań-
stwo – zarówno powszechne, jak i hierar-
chiczne – a także noszą w sercach i co-
dziennej modlitwie tych, do których zo-
stali posłani, oraz tych, którzy są wezwani 
do posługi pasterskiej. Z nową troską wy-
pełniają zadanie opieki duchowej nad ka-
płanami, którzy z natury swojego powoła-
nia są wystawieni na szczególne oddziały-
wanie zła.

Wyrazem tej troski jest zobowią-
zanie do codziennej modlitwy za kon-
kretnego kapłana, które trwa przez całe 
życie wstawiennika. Członkowie ruchu 
modlą się za kapłanów do niego należą-
cych i za tych, którzy takiej przynależ-
ności nie zgłosili. Intencją ruchu jest bo-

wiem to, aby każdy kapłan żyją-
cy na świecie miał swojego wsta-
wiennika, czyli siostrę lub brata 
w wierze, który przed Panem bę-
dzie wypraszał potrzebne łaski 
związane z jego życiem kapłań-
skim i apostolskim. Wstawiennik 
zobowiązuje się codziennie od-
mawiać Koronkę do Bożego Mi-
łosierdzia oraz modlitwę przez 
wstawiennictwo Maryi Matki Ka-
płanów. 

– Kapłan, który zostaje otoczony du-
chową troską wstawiennika, zostaje mu 
przydzielony przed Najświętszym Sakra-
mentem na zasadzie losowania, które od-
bywa się w każdy pierwszy czwartek mie-
siąca – mówi promotor ruchu o. Bogdan 
Kocańda OFMConv. – Losowanie zapew-
nia obu osobom swego rodzaju „duchowy 
komfort” – nie znają się osobiście. Tym sa-
mym więc łączy ich przede wszystkim to, 
co najistotniejsze – modlitwa.

Nowe serce

Do ruchu należą również kapłani, 
którzy pragną odpowiedzieć na papie-

skie wezwanie zawarte w liście do ka-
płanów z 2000 r. W liście tym Jan Paweł 
II zachęca kapłanów m.in. do wytrwałej 
i jak najczęstszej adoracji Najświętszego 
Sakramentu.

Kapłani przynależący do ruchu prag-
ną odnowić swoje serca, by były one co-
raz bardziej napełnione miłością do Sy-
na Bożego i Jego Matki oraz do każdego 
człowieka. Kapłani ci, świadomi ducho-
wego wstawiennictwa braci i sióstr, jak 
najczęściej podejmują osobistą adorację 
Najświętszego Sakramentu oraz z miłoś-
cią i pokorą stają przy ołtarzu Chrystu-
sowym, aby gorliwie celebrować Ofia-
rę zbawienia. Są również zaproszeni do 
tego, by w swej posłudze na pierwszy 
plan wysuwać postawę ochotnego nie-
sienia pomocy duchowej wszystkim po-
trzebującym.

KB

W MOJEJ OPINII
O. DR BOGDAN KOCAŃDA OFMCONV 
Z RYCHWAŁDU,
PROMOTOR RUCHU PASTERZY 
NOWEGO SERCA „CORDA PIA”
– Istotą ruchu „Corda Pia” 
jest odnowa serc kapłań-
skich przez upodobnienie 
ich do Serca Jezusowego, 
uświadomienie świeckim 
i osobom konsekrowanym 
wartości kapłaństwa powszechnego i 
współodpowiedzialności za kapłań-
stwo hierarchiczne oraz niesienie du-
chowej pomocy tym wszystkim, któ-
rzy wezwani przez Boga do służ-
by w Kościele świętym pragną gorą-
cym sercem wypełniać Chrystusowe 
posłannictwo Dobrego Pasterza. 
Dziełu temu patronują Matka Boża 
Rychwałdzka oraz sługa Boży papież 
Jan Paweł II.
Zależy nam na tym, by ruch nabierał co-
raz bardziej uniwersalnego charakteru, 
stąd naszą zachętę do modlitwy kieru-
jemy do wszystkich. Każdy, kto czuje 
się wezwany do misji uświęcania świa-
ta przez włączenie się w Ruch Pasterzy 
Nowego Serca „Corda Pia”, może zgło-
sić swoją gotowość, pisząc na adres:
Ruch Corda Pia,
ul. Franciszkańska 10,
34-322 Rychwałd
Do pisemnego zgłoszenia proszę włożyć 
znaczek i kopertę ze swoim adresem.

bielsko@goscniedzielny.pl
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„Miłość 
Ukrzyżowana” 
– obraz 
namalowany 
przez 
s. Chrystianę  
(serafitkę) 
jest symbolem 
ruchu 
„Corda Pia” 
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