
Przed zabytkową dzwonnicą na żywieckim 
rynku, tuż obok pomnika Jana Pawła II, 

od Wigilii stoi bożonarodzeniowa szopka. 
Przypomina ona mieszkańcom miasta i goś-
ciom o przeżywanym właśnie odświętnym 
czasie narodzenia Zbawiciela.
W szopce znajdują się naturalnej wielko-
ści drewniane figury Świętej Rodziny, wyko-
nane przez żywieckiego artystę Wiesława 
Wilgę. Nad żłóbkiem jest jeszcze anioł, a 
wokół owieczki. Każdego roku wnętrze 
zapełniać mają kolejne drewniane figury, 
związane z historią religijną i patriotycz-

ną Żywiecczyzny. Pieniądze 
na budowę szopki pocho-
dzą z dotacji Funduszu 
Wyszehradzkiego, którego 
główna część przeznaczo-
na została na organizację III 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek 
„Pastorałka Żywiecka”. 

Stojąca 
w centrum 
miasta szopka 
przypomina 
o świątecznym 
czasie Bożego 
Narodzenia
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URSZULA ROGÓLSKA
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O styczniowej EKUMENICZNEJ 

MODLITWIE w naszej diecezji
  O BESKIDZKIM KOLĘDOWANIU w 

Bielsku-Białej Leszczynach

WYSZEHRADZKI PREZENT NA ŻYWIECKIM RYNKU

Kiedy ten numer „Gościa” 
trafi do sprzedaży, 

Beskidzkie Kolędowanie, or-
ganizowane w noworoczny 
wieczór przez Biuro Kultury 
i Sportu przy kurii diece-
zjalnej, będzie już za nami. 
Koncertowi towarzyszy w 
tym roku kampania zachę-
cająca do kolędowania w ro-
dzinach, szkołach i podczas 
spotkań opłatkowych w róż-
nych instytucjach. Takiego ko-
lędowania nie zabrakło pod 
Szyndzielnią, gdzie spotkały 
się rodziny (s. I), w Książnicy 
Beskidzkiej, podczas promo-
cji albumu z unikatowymi 
zdjęciami ks. Wojtyły (s. III) 
czy w szkołach w Bielsku-
Białej i Jawiszowicach (s. VI). 
Do takiego kolędowania ser-
decznie zachęcamy! 

Spotkanie Modlitewne Rodzin „Familiaris Consortio”

Rodziny w Betlejem
W kościele św. Andrzeja Boboli w 
Bielsku-Białej spotkali się, 
by wspólnie kolędować, modlić się 
za rodziny, dzielić opłatkiem, 
składać sobie życzenia i słuchać, 
co ich dzieci myślą o miłości 
– tej największej – Pana Boga 
do ludzi i tej, której doświadczają 
od swoich rodziców.

Drugie z kolei Spotkanie 
Modlitewne Rodzin „Familiaris 
Consortio” odbyło się w ostat-
ni wtorek grudnia w bielskim 
kościele św. Andrzeja Boboli 
– u księży pallotynów pod 
Szyndzielnią. W świąteczny 
wieczór rodziny spotkały się 
przy Bożym żłóbku, by wspól-
nie śpiewać kolędy, dzięko-
wać Bogu za dar Jego Syna 
Jezusa i prosić o pomoc Ducha 
Świętego we wszystkich inten-
cjach, jakimi żyją na co dzień.
Podczas grudniowego spotka-
nia ważną rolę do spełnienia 
miały wszystkie dzieci, które 
przyszły do kościoła z rodzi-

cami, dziadkami i ro-
dzeństwem. Wraz z ko-
ordynującym spotkania 
FC ks. Piotrem Markiem 
SAC stanęły przy żłóbku 
i przedstawiając wszyst-
kie obecne w stajence 
postaci, mówiły o cudzie 
Bożego Narodzenia, o 
miłości Pana Boga, któ-
ry nie wahał się ludziom od-
dać swojego Syna, i o miłości, 
jakiej doświadczają od swoich 
rodziców, a zarazem modliły 
się za rodziny i dzieci, którym 
takiej miłości brakuje.

Swoje spotkanie uczest-
nicy modlitwy zakoń-
czyli dzieleniem się 
opłatkiem i świątecz-
no-noworocznymi ży-
czeniami. Kolejne spot-
kania rodzin będą się 
odbywały w pallotyń-
skiej świątyni w każdy 
czwarty wtorek miesią-

ca o godz. 19.00. Najbliższe – 
23 stycznia. W imieniu uczest-
ników tej modlitwy – serdecz-
nie zapraszamy całe rodziny 
lub ich przedstawicieli!

I.M.

O Bożym 
cudzie, jakim 
jest rodzina, 
opowiadały 
przy żłóbku 
dzieci wraz 
z ks. Piotrem 
Markiem SAC
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Radość Zmartwychwstanek

WATYKAN, KĘTY. Watykań- 
ska Kongregacja Spraw Ka-
nonizacyjnych ogłosiła de-
kret uznający cud, przypisy-
wany wstawiennictwu matki 
Celiny Borzęckiej – założyciel-
ki Zgromadzenia Sióstr Zmar-

twychwstanek, co jest równo-
znaczne ze zgodą na jej beaty-
fikację. Doczesne szczątki mat-
ki Celiny spoczywają w kapli-
cy przy kościele śś. Małgorzaty 
i Katarzyny w Kętach. To tutaj 
od lat wierni modlą się za jej 
wstawiennictwem – w Kętach 
matka Celina założyła pierw-
szy klasztor na ziemiach pol-
skich. Celina Rozalia Leonarda 
z Chludzińskich Borzęcka uro-
dziła się w 1833 r. w Antowilu. 
Wyszła za mąż i urodziła czwo-
ro dzieci. Po śmierci męża w 
1882 r. wraz z córką założy-
ła w Rzymie Zgromadzenie 
Zmartwychwstanek, którego ce-
lem było wychowanie młodzie-
ży i religijno-moralne odrodze-
nie Polaków. W 1900 r. rozpo-
częła pracę religijno-oświatową 
w Chicago. Zmarła w 1913 r. w 
Krakowie. Starania o jej beaty-
fikację rozpoczęto w 1944 r. 
Oficjalnie proces beatyfikacyjny 
ruszył w 1964 r. Dekret o hero-
iczności cnót matki Celiny pod-
pisał Jan Paweł II w 1982 r.

Doczesne szczątki matki Celiny  
i jej córki Jadwigi, przy których 
modlą się wierni, spoczywają  
w kaplicy kęckiej parafii  
śś. Małgorzaty i Katarzyny
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Zmarł o. Grzegorz Sroka
RYCHWAŁD. W piątek 22 
grudnia zmarł nagle znany polski 
zielarz, franciszkanin o. Grzegorz 
Sroka. Pogrzeb odbył się 27 grud-
nia w Rychwałdzie. Do końca był 
aktywny. Mimo swojego wieku – 
76 lat – nie oszczędzał się i du-
żo pracował. „Czasami skarżył 
się jedynie na nerki, ale zmarł 
na rozległy zawał serca” – tłu-
maczy przełożony klasztoru o. 
Radosław Kramarski. Mimo na-
tychmiastowej pomocy lekarskiej 
i przewiezieniu do szpitala w 
Żywcu, nie udało się uratować 
życia o. Grzegorza.
O. Grzegorz (Franciszek) Sroka 
urodził się 21 września 1930 r. 
w Gorliczynie. Do zakonu fran-

ciszkanów wstąpił 30 sierpnia 
1953 r. Na całe życie związał się 
z zakonem w 1960 r. 21 czerw-
ca 1963 r. przyjął święcenia ka-
płańskie. Od młodych lat inte-
resował się ziołami. Uważał, że 
zielarstwo może być uzupełnie-
niem medycyny konwencjonal-
nej. Stworzył punkt zielarski w 
Rychwałdzie; był autorem po-
radników zielarskich i autoryte-
tem w dziedzinie fitoterapii – le-
czenia z zastosowaniem roślin. 
Opracował ponad 20 prepara-
tów ziołowych. W zeszłym roku 
z jego inicjatywy w Rychwałdzie 
powstały groty solne. Planował 
także otwarcie ośrodka wód 
leczniczych.

Misyjne jasełka dzieci
WILKOWICE. Jasełka przygo-
towywane w Wilkowicach przez 
uczniów Szkoły Podstawowej 
pod kierunkiem Barbary Włodarz 
to już tradycja. Podobnie było i w 
tym roku. Dzieci z klasy drugiej 
wcieliły się nie tylko w role tra-
dycyjnych postaci z betlejemskiej 
szopki, ale i w postaci mieszkań-
ców krajów misyjnych, do których 
dotarła dobra nowina o Bożym 

Narodzeniu. Drugoklasistów 
wspomagali uczniowie klasy pią-
tej. Wszyscy wspólnie kolędowa-
li, zachęcając do śpiewu rówie-
śników, nauczycieli oraz przyby-
łych rodziców. Dzieci przygoto-
wały dla obecnych także niespo-
dziankę – zaśpiewały dwie kolę-
dy w językach krajów misyjnych: 
w jednym z języków afrykańskich 
i po hiszpańsku.

Wilkowickie dzieci podczas misyjnego przedstawienia jasełkowego 
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Bank urósł
LEŚNA. Do grona 218 osób, 
zarejestrowanych w banku 
dawców szpiku kostnego w pa-
rafii św. Michała Archanioła w 
Leśnej, po akcji przeprowadzo-
nej tutaj przez Fundację prze-
ciwko Leukemii z Warszawy, 
dołączyło kolejnych 47 osób.

Spośród potencjalnych daw-
ców, zarejestrowanych w 
Leśnej przed ostatnią akcją, 
już troje miało okazję urato-
wać życie chorym, w tym dwój-
ce dzieci leczących się we wro-
cławskiej Klinice Hematologii i 
Onkologii Dziecięcej.

Spełniona obietnica na Zaolziu
CZECHOWICE-DZIEDZI-
CE, ORŁOWA. Chór parafii 
św. Katarzyny w Czechowicach-
-Dziedzicach, którym kieru-
je Krystyna Borgieł, gościł 
w Orłowej na Zaolziu, gdzie 
wraz z Chórem „Zaolzie” (pod 
dyrekcją Urszuli Odstrc̆il) za-
prezentował koncert pie-
śni sakralnych pt. „Spełniona 
obietnica”. Recytacje w cza-
sie występu zaprezentowali 
Danuta Kuboszek i Edward 
Szpoczek. W spotkaniu 
uczestniczyli Polacy reprezen-
tujący 400-osobową społecz-
ność wśród 40 tys. obywateli 
tego miasta.

Obydwa chóry od lat współpra-
cują ze sobą – wspólnie koncer-
tując, wymieniając utwory mu-
zyczne, wzbogacające ich reper-
tuary. Tegoroczny koncert od-
był się w kościele ewangelickim. 
Wyrazem jedności chórów było 
wspólne wykonanie kolędy „W 
śniegu spowity świat” oraz pie-
śni „Już się nie bój dłużej”. Na 
zakończenie pieśni „Nie lękajcie 
się” przy słowach: „Przekażcie 
światu Mój ogień” została wnie-
siona zapalona świeca, ozdobio-
na symbolami bożonarodzenio-
wymi. Po koncercie odbyło się 
spotkanie opłatkowe w siedzi-
bie MK PZKO w Orłowej Lutyni.

Składając życzenia Polakom mieszkającym na Zaolziu, czechowiccy 
chórzyści wręczyli im zapaloną świecę
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Od lat 1 stycznia o piątej rano 
w żywieckim kościele pw. św. 
Floriana w Żywcu Zabłociu 
odprawiana jest tzw. Msza świę-
ta Dziadowska – dla kolędują-
cych jukaców, czyli noworocz-
nych dziadów żywieckich.

Jukace zabłoccy nawiązują 
do sięgającej XVII wieku trady-
cji i posługują się archaicznym 
typem maski, z wyciętymi otwo-
rami na oczy i usta. Nieodłącz-
nym atrybutem ich kolędowa-
nia są też przyczepione do ubra-
nia dzwonki i trzaskanie z bata. 
Na czele gromady stoi kasjer, a 
jego kompanami są poganiacze, 
dziad, kominiarz, diabeł i ba-
ba. Jukacem może być wyłącz-
nie kawaler.

Zbierają się jeszcze przed 
świętami w salce katechetycz-
nej, by wszystko uzgodnić. W syl-
westrowy wieczór spotykają się  
przed dworcem kolejowym i roz-
poczynają nawiedzanie uczestni-
ków zabaw i składanie życzeń. 
Rano docierają do kościoła, a 
po Mszy Dziadowskiej rozbiega-
ją się, by kolędować po domach 
i ulicach.

– Ten zwyczaj występował 
dawniej tylko w Zabłociu, ale 
ostatnio jukace przestali prze-
strzegać zakazu przekraczania 
mostu na Sole i wędrują rów-
nież do centrum Żywca – mówi 
ks. kan. Stanisław Kozieł, który 
co roku w kościele św. Floriana 
wita ich i odprawia noworoczną 
Mszę. KŻ

Macierz Ziemi Cieszyńskiej i 
Zespół Śpiewaczo-Muzyczny 
„Przyjaźń” z Karwiny zaprasza-
ją 14 stycznia na koncert, pod-
czas którego zabrzmią kolędy 
oraz utwory muzyki sakralnej, 
operowej i ludowej.

Koncert odbędzie się o 
godz. 16.00 w ewangelicko-
-augsburskim kościele Jezu-
sowym na Wyższej Bramie w 
Cieszynie. Wystąpią soliści: 
Grażyna Wilk-Biernot – czło-
nek chóru przy Filharmonii 
Czeskiej w Pradze, Adelajda 
Pasz-Szymik, Władysław Cze-
piec oraz Joasia Wierzgoń, 

uczennica IV klasy Polskiej 
Szkoły Podstawowej w Kar-
winie, zdobywczyni 1 miej-
sca na ubiegłorocznym VIII 
Międzynarodowym Festiwalu 
Pieśni Ludowej im. Stanisła-
wa Hadyny w Wiśle.

Karwińska „Przyjaźń”, któ-
ra działa na Zaolziu 49. rok, 
koncertowała w ubiegłym ro-
ku m.in. w Wiśle, Koszęcinie 
i Bielsku-Białej. Tworzą ją 50-
-osobowy chór mieszany oraz 
22-osobowa kameralna orkie-
stra symfoniczna. Koncert po-
prowadzi kierownik artystycz-
ny i dyrygent Józef Wierzgoń. 
Wstęp wolny. IM

– To rok 1953. Bieszczady, przejście 
przez potok Wołosaty, ks. Karol 
Wojtyła – z dużym plecakiem.  
On zawsze sam nosił w nim wszystkie 
przedmioty potrzebne do odprawienia 
Mszy świętej... – wspominał  
w Książnicy Beskidzkiej Stanisław 
Rybicki, autor unikatowych zdjęć 
nowej publikacji Wydawnictwa  
Anima Media.

W listopadzie ubiegłego 
roku w krakowskim Muzeum 
Narodowym odbyła się pro-
mocja albumu „Karol Wojtyła 
– wiara, droga, przyjaźń – wę-
drówki z przyjaciółmi 1952–
1954”, wydanego przez biel-
skie Wydawnictwo Anima Me-
dia. W grudniu promocję al-
bumu przygotowano także w 
bielskiej Książnicy Beskidz-
kiej.

Książka zawiera unikato-
we zdjęcia z pierwszych wy-
praw górskich i kajakowych 
ks. Karola Wojtyły z krakow-
skim środowiskiem akademi-
ckim, do którego z czasem 

przylgnęło określenie 
„Rodzinka”.

Autorami zdjęć są 
członkowie „Rodzin-
ki” – sługa Boży Jerzy 
Ciesielski oraz Stani-
sław Rybicki. Pan Sta-
nisław wraz z żoną 
Danutą byli gośćmi 
bielskiego spotkania. Wspo-
minali wyprawy i okoliczności 
powstawania poszczególnych 
zdjęć, nie szczędząc anegdot. 
Jak choćby tej o wyprawie 
Brdą, kiedy to z dziewięcior- 
ga uczestników jedynie Jerzy 
Ciesielski miał pojęcie o kaja-

kowaniu. Na jednym 
ze zdjęć widać, że ka-
jakarze dopiero się 
uczą. Powstał wtedy 
wspominany do dziś 
wers: „I wiosłują obaj 
żwawo – jeden w le-
wo, drugi w prawo”.

Spotkaniu towa-
rzyszyła już świąteczna at-
mosfera, więc goście wspomi-
nali także wspólne kolędowa-
nie z ks. Wojtyłą, a później Ja-
nem Pawłem II.

„Ojciec Święty był zawsze 
»łakomy« na kolędy i na śpie-
wanie – wspominała Danu-

ta Rybicka. – I kiedy byliśmy 
studentami, a potem kiedy 
już mieliśmy własne rodzi-
ny, zapraszał nas na Francisz-
kańską. Najpierw była Msza, 
a potem w sali śpiewaliśmy 
wspólnie”.

Nie zabrakło wspomnień 
związanych ze zwrotkami 
układanymi do kolędy „Oj Ma-
luśki”. Danuta Rybicka opo-
wiadała, jak to „Rodzinka” na-
pisała w 1984 r.: „Oj dalekoś, 
daleko, daleko Wujku nasz ko-
chany/ co zostałeś na urząd do 
Rzymu na zawsze wezwany/ 
czy nie lepiej Tobie by, Tobie 
by, było tu w Krakowie/ choć 
i tutaj nikt nie dałby spoko-
ju Tobie/ Tam królowie, ksią-
żęta, prałaty różne kardynały/
a tu Twoje serdeczne kumple 
pozostały”.

Jak poinformował ks. Pa-
weł Danek z Wydawnictwa 
Anima Media, jeszcze w tym 
roku w Bielsku-Białej bę-
dzie można obejrzeć wysta-
wę „Prowadzi nas szlakami 
prawdy”, na której zgroma-
dzono zdjęcia opublikowane 
w albumie. UR

Album „Karol Wojtyła – wiara, droga, przyjaźń – wędrówki z przyjaciółmi 1952–1954”

Kolędy i wyprawy „Rodzinki”

Stanisław Rybicki  
z „Rodzinki” 
ks. Karola 
Wojtyły podczas 
spotkania 
w Książnicy 
Beskidzkiej
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Noworoczna żywiecka tradycja

Jukace z Zabłocia
Koncert karwińskiej „Przyjaźni“

Noworoczny śpiew  
z Zaolzia
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Dzwonek w prezbite-
rium rychwałdzkie-
go kościoła bije – 
trochę tak jak w te-

atrze – pół godziny przed 
Mszą św. Nie jest to jednak 
znak dla jakiejś publiczności. 
Na jego dźwięk w stallach, 
ustawionych bokiem wzdłuż 
ścian, podnoszą się i stają na-
przeciw siebie dwa chóry bra-
ci. W półmroku świątyni ich 
długie cienie kładą się na wy-
gniecionej kolanami pątników 
posadzce. Szeleści cieniutki 
pergamin kart brewiarzy. W 
górę, aż po samo sklepienie, 
rośnie równa i mocna melo-
dia psalmów. Właśnie zakoń-
czyły się całoroczne obcho-
dy sześćdziesięciolecia mod-
litwy i posługi ojców fran-
ciszkanów w Rychwałdzie. 
Zainaugurował je 

podczas majowej 
„Fatimy”

biskup Tadeusz Rakoczy. „To była 
błogosławiona myśl kardynała Sa-
piehy, aby do tego miejsca spro-
wadzić ojców franciszkanów” – 
powiedział. Złożył zakonnikom 
podziękowanie za ich pracę, opie-
kę nad sanktuarium, za rozszerza-
nie kultu maryjnego. Comiesięcz-
ne nabożeństwa fatimskie są te-
go żywym przykładem. Od maja 
do października, trzynastego dnia 
miesiąca, do Rychwałdu przyby-
wają tysiące pielgrzymów. Na pla-
cu przykościelnym wyrasta nagle 
dwadzieścia, trzydzieści przenoś-
nych konfesjonałów. Ludzie przy-
chodzą po zdrowie duszy i ciała. 
W Rychwałdzie znajdą je nieza-
wodnie. Ta franciszkańska posta-
wa służby zachwyca i rodzi

nowe powołania

w rychwałdzkiej i sąsiednich pa-
rafiach. Niektórzy odeszli już do 
Pana, by wspomnieć sługę boże-
go o. Michała Tomaszka z pobli-
skiej Łękawicy czy zmarłego w 
czerwcu ubiegłego roku histo-
ryka o. Symeona Barcika. Jest 
dwóch kleryków franciszkań-
skich, kilku absolwentów Niż-
szego Seminarium Duchowne-

go. Są też kapłani diece-
zjalni. Niedawno w Ry-
chwałdzie powstał Fran-
ciszkański Dom Forma-
cyjno-Edukacyjny, pro-
wadzący regularne reko-
lekcje i dni skupienia. 
Jednym z celów, jakie sobie sta-
wia, jest pogłębienie duchowo-
ści, jak również pomoc w roze-
znaniu powołania życiowego. Do 
sanktuarium często przyjeżdżają 
franciszkańscy klerycy z Krako-

wa. Uczestniczą w mod-
litwie, dają świadectwo 
życia. Modlą się, śpie-
wają. Przyciągają licznie 
przybywających tu mło-
dych uśmiechem i spon-
tanicznością. Stanowią 

też znak związków łączących

Rychwałd z Krakowem.

Najpierw historycznych: Ry-
chwałd jako osada i parafia na 

Prawie każdy
łaskami słynący

wizerunek Matki Boskiej 
okalają postaci

barwnych aniołów. 
W Rychwałdzie jest jeszcze 

piękniej – anioły,
co służą Pani

Ziemi Żywieckiej, 
nie są malowane, 

ale prawdziwe 
– z krwi i kości – 

i od sześćdziesięciu 
lat noszą czarne 

franciszkańskie habity, 
na każdym kroku 

pobrzękujące różańcem.

tekst i zdjęcia
KS. JACEK

M. PĘDZIWIATR

60 lat posługi ojców franciszkanów w Sanktuarium Pani Żywieckiej

Rychwałdzkie anioły
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250-LECIE KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
Nie wiadomo, kiedy zbudowano pierwszy kościół w Rychwałdzie. Być może miej-
sce kultu istniało tu już w XIII w. Pierwsze pewne wzmianki o świątyni pochodzą 
z XV stulecia. Kolejny drewniany kościół zbudował tutaj w 1545 r. dziedzic Krzysztof 
Komorowski. Nie minęło 200 lat, kiedy okazało się, że dla liczby przybywających do 
słynącego już łaskami wizerunku Maryi pielgrzymów dotychczasowa świątynia jest 
zbyt mała. W 1732 r. rozpoczęto więc budowę nowego, murowanego kościoła. 2 lipca 
1756 r. – w dniu, w którym wówczas obchodzono uroczystość Nawiedzenia NMP, kon-
sekrował tę świątynię biskup Franciszek Potkański z Krakowa. Podczas uroczystości do 
nowej świątyni przeniesiono też ze starego kościoła i umieszczono w głównym ołta-
rzu obraz Pani Rychwałdzkiej. Nową świątynię konsekrowano pod wezwaniem Matki 
Bożej Anielskiej. Zaś poprzedni, drewniany kościół przeniesiono do sąsiednich Gilowic, 
gdzie służy wiernym po dziś dzień. Tak więc obchody 60-lecia posługi pasterskiej oj-
ców franciszkanów z Rychwałdzie zbiegły się z 250-leciem konsekracji tutejszego koś-
cioła oraz instalacji w nim łaskami słynącego wizerunku Pani Żywieckiej.



Kościół 
MB Anielskiej 
konsekrowany 
dwa i pół wieku 
temu
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obrzeżach Żywca rósł na począt-
ku XIII w. Dokładnie w tym samym 
czasie, kiedy wojewoda Teodor 
sprowadzał z Pragi do Krakowa 
pierwszych franciszkanów. Póź-
niej personalnych – skupionych na 
osobie arcybiskupa Sapiehy, który 
darzył franciszkanów serdecznym 
szacunkiem. Często zachodził do 
ich kościoła na modlitwę, odpra-
wiał Pasterkę, Drogę Krzyżową – 
te zwyczaje kontynuowali później 
jego następcy z kardynałem Woj-
tyłą na czele. O zażyłości świadczy 
i ten fakt, iż pomnik kardynała Sa-
piehy stoi na krakowskich Plantach 
właśnie przed bazyliką ojców fran-
ciszkanów.

Wiosną 1946 roku kardynał 
wizytował parafię w Rychwał-
dzie. Leżała mu na sercu spra-
wa koronacji czczonego tutaj od 
wieków wizerunku Matki Bożej i 
stworzenie wokół niego sanktu-
arium. Wiedział, że siłami kapła-
nów diecezjalnych, uszczuplony-
mi niedawno zakończoną woj-
ną, nie sposób podołać temu za-
daniu. Doświadczenie uczyło, że 
najlepiej poradzą sobie z tym za-
konnicy. Wybór arcybiskupa padł 
na franciszkanów. Objęli placów-
kę już w sierpniu. Przyjechało ich 
tutaj trzech i od razu wzięli się do 
pracy. Zaczęli od remontu znisz-
czonych wojną organów. Odno-

wili kościół. Na plebanii urządzi-
li klasztor. Wprowadzili nowen-
nę do św. Antoniego i inne na-
bożeństwa. Już w rok po przyby-
ciu w lipcu 1947 roku – na Matkę 
Bożą Szkaplerzną – zorganizowa-
li spotkanie 20 tysięcy pątników, 
by w ten sposób uczcić trzechset-
ną rocznicę pierwszego udoku-
mentowanego cudu za przyczy-
ną Pani Rychwałdzkiej. I już czy-
nią starania o koronację obrazu 
Matki Bożej. I jeszcze prowadzą 
gospodarstwo rolne, które żywi 
franciszkańskich kleryków w Kra-
kowie, słowem

tytani ducha i pracy.

Nie ma już dziś gospodar-
stwa. Ale na brak zajęć ojcowie 
nie narzekają. Prowadzą zwyczaj-
ne duszpasterstwo w parafii: ka-
techizacja, kancelaria, wspólnoty 
Żywego Różańca, Rycerstwo Nie-
pokalanej, ministranci, grupa Ca-
ritas. Tworzy się właśnie parafial-
ny oddział Akcji Katolickiej. Jego 
powstanie ma być pamiątką jubi-
leuszu sześćdziesięciolecia poby-
tu franciszkanów w Rychwałdzie. 
Równolegle z troską o parafię to-
czy się życie religijne sanktuarium. 
Mają swoje pielgrzymki żołnierze, 
kierowcy, chorzy, dzieci pierwszo-
komunijne, Rycerstwo Niepoka-

lanej, róże różańcowe. 
Już blisko czterdzieści lat 
trwa fenomen nabożeń-
stwa fatimskiego, z ty-
sięcznymi rzeszami czci-
cieli Maryi. Jego wielkim 
orędownikiem jest pro-
boszcz konkatedry w 
Żywcu ks. infułat Włady-
sław Fidelus. Dawne po-
mieszczenia gospodar-
skie zaadaptowano na 
potrzeby pielgrzymów – 
by mieli gdzie odpocząć. 
W części z nich znajdu-
je się również słynna zie-
larnia założona przez 
niedawno zmarłego oj-
ca Grzegorza, a także 
otwarta ostatnio grota 
solna. W Rychwałdzie zabieganie 
o czystość duszy idzie w parze z 
troską o zdrowie ciała. Niemal co-
dziennie przewijają się tutaj rze-
sze wiernych, w niedziele i święta 
– wręcz tłumy. Sanktuarium tętni 
życiem. Ale ma też swoje drugie, 
ukryte oblicze. Jest nią

cisza klasztoru.

Na jego potrzeby synowie św. 
Franciszka zaadaptowali dawną 
plebanię. Na parterze znajduje się 
pokój rekreacyjny, w którym bra-
cia spotykają się codziennie, by 
budować wspólnotę. Do niedaw-
na pełnił on także funkcję refek-
tarza. Ale od kiedy w Rychwał-
dzie działa Dom Formacji, ojco-
wie pracujący w parafii stołują 
się wspólnie z jego „załogą”. 
Tuż obok znajduje się mieszka-
nie gwardiana – przełożonego 
domu, który w Rychwałdzie 
jest też proboszczem para-
fii. Na schodach prowadzą-
cych na piętro zaczyna się 
klauzura – nie wolno tu 
wchodzić postronnym. 
W myśl przepisów za-

konnych jest też tutaj 
maleńka, przeznaczona 
tylko do użytku francisz-
kanów, kaplica, w któ-
rej zbierają się na własne 
modlitwy w ciągu dnia, 
odprawiają dni skupie-
nia i przystępują do spo-
wiedzi. Cisza klasztoru 
rozlewa się wokół, do-
sięga kościoła. W jego 
wnętrzu unosi się niepo-
wtarzalny zapach kościo-
ła: wyjątkowy bukiet ka-
dzidła, świec, kwiatów, 
starych mebli. Wysoko 
na ołtarzu promieniu-
je blaskiem wizerunek 
Matki Boskiej z Dzieciąt-
kiem. To tutaj pół go-

dziny przed poranną i wieczor-
ną Mszą św., pobrzękując koron-
ką różańców, w wiekowych stal-
lach zasiadają usługujące im anio-
ły w czarnych habitach przepasa-
nych białym sznurem. Ławki ugi-
nają się dotykane ciężarem opa-
słych brewiarzy przez sześćdzie-

siąt lat niezmien-
nie w tym samym 

miejscu. 

60 lat posługi ojców franciszkanów w Sanktuarium Pani Żywieckiej

Rychwałdzkie anioły

Na jego potrzeby synowie św. 
Franciszka zaadaptowali dawną 
plebanię. Na parterze znajduje się 
pokój rekreacyjny, w którym bra-
cia spotykają się codziennie, by 
budować wspólnotę. Do niedaw-
na pełnił on także funkcję refek-
tarza. Ale od kiedy w Rychwał-
dzie działa Dom Formacji, ojco-
wie pracujący w parafii stołują 
się wspólnie z jego „załogą”. 
Tuż obok znajduje się mieszka-
nie gwardiana – przełożonego 
domu, który w Rychwałdzie 
jest też proboszczem para-
fii. Na schodach prowadzą-
cych na piętro zaczyna się 

siąt lat niezmien-
nie w tym samym 

miejscu. 

Aż po samo 
sklepienie 
rychwałdzkiego 
kościoła rośnie 
równa 
i mocna melodia 
psalmów. 
Poniżej: Gwardian 
rychwałdzki 
o. Radosław 
Kramarski 
z kroniką parafii, 
w której 
znajduje się 
wpis abpa 
Sapiehy oraz 
historia pracy 
franciszkanów 
w Rychwałdzie



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
7 

st
yc

zn
ia 

20
07

VI

Jawiszowicka szopka: jak w Ziemi Świętej

Tu narodził się Jezus Chrystus….
Nawiązując do Ewangelii 
św. Łukasza spróbowali wydo-
być prostotę tych, którzy pierw-
si przyszli oddać pokłon Bożej 
Dziecinie i przenieść te uczu-
cia na swojski grunt, do swo-
jej parafii. Tak powstała tego-
roczna szopka w kościele pw. 
MB Bolesnej w Jawiszowicach 
– osiedlu Brzeszcze.

– Już od lat szopki w naszym 
kościele przygotowują wraz ze 
swymi nauczycielami uczniowie 
szkół. I robią to z wielkim zaan-
gażowaniem. Potrzebne mate-
riały zapewnia parafia, ale kon-
cepcja i wykonanie należy do 
nich. W ten sposób co roku po-
wstaje inna szopka – owoc ich 
własnych przemyśleń – tłuma-
czy proboszcz ks. kan. Franci-
szek Janczy. 

Bożonarodzeniową scenerię 
w tym roku przygotowali i wy-
konali uczniowie Powiatowego 

Zespołu nr 6 Szkół Zawodo-
wych i Ogólnokształcących w 
Brzeszczach – pod opieką pań: 
Grażyny Lachendro i Anety Jar-
mułowicz oraz katechety ks. Łu-
kasza Wieczorkowskiego.

– To, co uderza, kiedy oglą-
damy na fotografiach miejsca 
związane z narodzeniem Pa-

na Jezusa, to skromność i pro-
stota. Postanowiliśmy jakoś od-
dać tamten klimat. Zainspiro-
wały nas zamieszczone w „Ma-
łym Gościu” materiały roratnie, 
tematycznie związane z Ziemią 
Świętą. Sięgnęliśmy do obrazu 
prawdziwej betlejemskiej groty, 
a na umieszczonym w tle obra-
zie – kopii fresku z kościoła w 
Betlejem pojawiły się postacie 
pasterzy. Chcieliśmy podkreślić, 
że każdy z nas pragnie dołączyć 
do nich – wyjaśnia zamysł całej 
konstrukcji Grażyna Lachendro.

– To już druga szopka, któ-
rą nasza młodzież wraz z na-
uczycielami naszej szkoły wyko-
nała w ostatnich latach. Jestem 
dumny z ich dzieła, bo to nie 

tylko taki nasz 
szkolny dar 
dla wspólnoty 
parafialnej, ale 
także świade-
ctwo łączącej 

młodzież i pedagogów pasji. Je-
stem im za to wdzięczny – mó-
wi dyrektor szkoły Jan Rataj.

Szkoła przygotowuje ucz-
niów w różnych kierunkach za-
wodowych, uczą się tu m.in. in-
formatycy, ekonomiści. – Nie 
ma w tych programach naucza-
nia przedmiotów artystycznych, 
ale to wcale nie znaczy, że na-
sza młodzież nie potrafi uze-
wnętrznić swoich odczuć, po-
kazać niezwykły potencjał swo-
jej wrażliwości, a także talen-
tów. Podczas przygotowań du-
żo rozmawialiśmy i te rozmo-
wy pokazywały całe bogactwo 
ducha – podkreśla Aneta Jar-
mułowicz.

Dla Ani Cygan, Beaty Ru-
dzińskiej, Natalii Gugulskiej, Jo-
asi Kaczmarek i wielu ich kole-
żanek oraz kolegów budowanie 
szopki było wspaniałym przygo-
towaniem do przeżycia Świąt 
Bożego Narodzenia. AŚS

Na powitanie Bożej Dzieciny

Gwiazdkowa Jedynka
Jasełka są już stałym punktem 
w życiu uczniów bielskiej Szkoły 
Podstawowej nr 1  
– im. Bohaterów Westerplatte. 
Dzieci prezentują je co roku 
w szkole, a później także 
w swoich parfialnych kościołach 
– pw. św. Pawła lub 
św. Maksymiliana.

Nad całością jasełkowych 
przygotowań czuwały jak co ro-
ku szkolne katechetki: Krystyna 
Gola i Irena Podleśna, a od stro-
ny muzycznej wspierał je Janusz 
Zmełty ze swoim zespołem. 

– Dzięki jasełkowemu przed-
stawieniu chcemy przybliżyć ucz-
niom to wszystko, z czym wią-
że się przeżycie świąt Bożego 
Narodzenia – tłumaczy Krysty-
na Gola.

Tym razem piękne jasełka 
stanowiły zwieńczenie szkolne-

go dnia otwartego, pod-
czas którego dla całej 
szkolnej społeczności 
dzieci i rodziców oraz 
wszystkich zaintereso-
wanych, uczniowie „je-
dynki” prezentowali tuż 
przed Świętami Bożego Naro-
dzenia swoje talenty artystycz-
ne. Był też koncert muzyczny, 
kiermasz świątecznych kart i 
stroików.

– W przygotowaniu jasełek 
tradycyjnie już uczestniczą dzie-

ci ze szkolnego koła mi-
syjno-biblijnego, które 
na co dzień pomaga-
ją też w opracowaniu 
ściennej gazetki „Aniel-
skie wiadomości Jedyn-
ki”. Kiedy zaczynamy 

przygotowywać jasełka, z wiel-
ką radością dołączają do nich 
także inni uczniowie – przyzna-
je katechetka Krystyna Gola. – 
Dla każdego staramy się przewi-
dzieć jakąś rolę, aby wszyscy by-
li zaangażowani.

– Uczniowie przychodzą z 
różnych klas i choć nie jest im 
łatwo znaleźć dogodną porę na 
wspólną próbę, co roku przyby-
wa chętnych – dodaje Irena Pod-
leśna. 

Obie same przygotowują 
scenariusz, wraz z dziećmi wy-
konują dekorację, szykują ko-
stiumy. Na scenie oprócz biblij-
nych postaci pojawili się w tym 
roku swojscy krakowiacy i góra-
le, ze śpiewem i tańcami witają-
cy Pana Jezusa. Zabrzmiały ko-
lędy… 

Dla wszystkich uczestników 
tego przedstawienia to ogrom-
ne przeżycie i prawdziwa ra-
dość.

– Na te próby i występy dzie-
ci przychodzą bardzo chętnie, 
wkładają w nie dużo serca – 
przyznają z radością panie ka-
techetki. A dzieci często posta-
nawiają później pogłębiać swoją 
więź z Chrystusem podczas za-
jęć koła misyjno-biblijnego. TM

Swą radość 
uczniowie 
Jedynki  
wyrazili 
na scenie
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Betlejemskie Światło Pokoju zobowiązuje – mówią żywieccy harcerze

Światła lilijki
Kilkanaście dni temu, przed 
Wigilią Bożego Narodzenia, 
harcerze zapukali do drzwi wielu 
domów, przynosząc Betlejemskie 
Światło Pokoju. Ale to światło 
– światło dobroci, nadziei 
i miłości – niosą przez cały rok.

– Trzymając w dłoniach świat-
ło pokoju, odczuwaliśmy auten-
tyczne ciepło płynące od światła 
Groty Betlejemskiej i radość, któ-
ra daje nadzieję, że świat może 
być piękniejszy, a ludzie bardziej 
życzliwi – mówi harcmistrz Wie-
sław Tomiczek, komendant Huf-
ca im. Wojsk Ochrony Pogranicza 
w Żywcu, którego harcerze wraz 
z druhami z Węgierskiej Górki, 
Bielska-Białej i Cieszyna przejęli 
światło od słowackich skautów.

Słowa te w ustach komen-
danta wcale nie brzmią jak po-
bożne życzenia, bo żywieccy har-
cerze wiedzieli, jak obudzić życz-
liwość w sobie i innych. Przygo-
towywali paczki świąteczne dla 
najuboższych rodzin, wystawia-
li jasełka; kwestowali w super-
marketach, zasilając konta swo-
ich drużyn, z których pieniądze 
przeznaczą na pomoc uboższym 
druhom.

Po godzinach

– Wychowywanie, okazywa-
nie dobra, szacunku, nauka życia 
w grupie, współpraca z rodzica-
mi to jedne z naszych głównych 
celów – podkreśla harcmistrz Ce-
cylia Słowik,  emerytowana na-
uczycielka. – Ogromna w tym ro-
la instruktorów. Do tego trzeba 
powołania, bo to najczęściej pra-
ca po godzinach.

Chociaż dziś drużyny harcer-
skie nie są już tak liczne, wciąż 
przyciągają poszukiwaczy dobrej 
przygody i młodych społeczni-
ków.

Druhna Cecylia pamięta, jak 
kiedyś dostało się jej wychowaw-
stwo w klasie, z którą nikt nie 
mógł sobie poradzić... Zapropo-
nowała uczniom, by stworzyli dru-
żynę harcerską. I to był strzał w 
dziesiątkę. „Postępuj tak, jakbyś 

chciał, żeby inni postę-
powali z tobą” – kołatało 
im w głowach. Nauczy-
ciele i rodzice nie mogli 
się nadziwić, jak szybko 
łobuzy zaczęły się mobi-
lizować do nauki, poma-
gania innym i okazywa-
nia im szacunku.

Otwartość

– Kiedy widzisz zadowolenie 
dzieci, po prostu samo się chce 
– mówią Renata Orawczak i Ga-
briela Droździk z Międzybrodzia 
Żywieckiego oraz Łucja Konior z 
Czernichowa, nauczycielki, a za-
razem drużynowe. – Lokalne śro-
dowisko bardzo dobrze odbiera 
działalność dzieci noszących har-
cerską lilijkę – to mobilizuje.

Ich drużyny wspólnie uczest-
niczą w rajdach i obozach, uro-
czystościach patriotycznych; 
tworzą chór, przygotowują wy-
stępy dla rodziców i mieszkań-
ców ośrodków pomocy i regu-
larnie wpłacają pieniądze na po-
moc swojemu rówieśnikowi, w 
ramach Adopcji Serca.

Wielu harcerzy to dzieci z ro-
dzin wielodzietnych. Wyjazdy z 
drużyną  to czasem dla nich jedy-
na możliwość spędzenia wolne-
go czasu poza domem.

W żywieckim hufcu są zrze-
szone także dwie drużyny „nie-
przetartego szlaku” – drużynową 
jednej z nich jest harcmistrz Ja-
dwiga Klimonda z Radziechów.

– Harcerskiej otwar-
tości doświadczają tak-
że niepełnosprawni. 
Harcerze mojej drużyny 
zawsze znajdą miejsce 
we wszystkich przedsię-
wzięciach hufca – pod-
kreśla druhna Jadwiga.

Starsi druhowie lu-
bią wspominać czasy, 

kiedy ich drużyny liczyły po kil-
kuset harcerzy, ale i dziś widzą, 
że nawet tym kilkunastoosobo-
wym warto poświęcać uwagę.

URSZULA ROGÓLSKA

Sonda

DLA INNYCH
EWA KRZAK, 
DRUŻYNOWA ZE ŚWINNEJ

– Jednym ze 
stałych przed-
sięwzięć mo-
jej trzydziesto-
osobowej dru- 
żyny działają-

cej w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Świnnej 
jest akcja „Zostań św. 
Mikołajem”. Dzieci z 
ogromnym zaangażowa-
niem włączyły się w przy-
gotowywanie paczek dla 
rodzin z sześciu wiosek, 
dla ponad stu dzieci. To 
wielka radość, że chęt-
nych do służby harcerskiej 
jest aż tylu.

MARCIN FABER, 
DRUŻYNOWY Z ŻYWCA

– Za zachętą 
druha komen-
danta moja dru- 
żyna specjali- 
zuje się w  
ratownictwie 

medycznym i obro-
nie. Drużynę tworzy 
szesnaście osób, któ-
re uczestniczą w szkole-
niach Harcerskiej Szkoły 
Ratowniczej. Uczymy się 
także współpracować 
m.in. z policją, ze strażą 
pożarną, żeby wtedy, kie-
dy zajdzie taka potrzeba, 
móc profesjonalnie poma-
gać poszkodowanym.

MICHAŁ NIKIEL, 
DRUŻYNOWY PRZYBOCZNY 
Z ŻYWCA I SŁOTWINY

– W mojej me-
dyczno-strze-
leckiej druży- 
nie, działają- 
cej przy Ze-
spole Szkół 

Drzewnych w Żywcu, jest 
dwanaście osób. Są to lu-
dzie, którzy autentycznie 
chcą służyć innym. Być 
może kiedy ktoś z nas bę-
dzie świadkiem na przy-
kład wypadku drogowe-
go, będzie praktycznie 
przygotowany i gotowy 
do udzielenia pomocy.

PIENIĄDZE 
TO NIE WSZYSTKO

WIESŁAW TOMICZEK, 
KOMENDANT HUFCA ZHP 
W ŻYWCU
– Chcemy uczyć 
młodych, że 
pieniądze to 
nie wszystko i 
przekonywać 
ich do uczenia 
się odpowiedzialności za 
siebie i za innych. Mamy 
bardzo dobry kontakt z ro-
dzicami, przygotowujemy 
spotkania z nimi – wiemy, 
jak ważne jest, by orien-
towali się, co się dzieje z 
ich dziećmi; że w drużynie 
harcerskiej mają zagwaran-
towane bezpieczeństwo.

Betlejemskie 
Światło Pokoju, 
które żywieccy 
harcerze przejęli 
od słowackich 
skautów, 
zobowiązuje 
przez cały rok
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Dziękczynne „Magnificat”  
za sto lat posługi w Andrychowie 
wyśpiewały w grudniu 2006 r. 
Siostry Służebniczki Starowiejskie. 
Uroczystościom jubileuszowym 
przewodniczył kard. Franciszek 
Macharski.

Siostry sprowadziło do An-
drychowa działające tutaj od 
października 1904 r. Katoli-
ckie Stowarzyszenie Ochron-
ki św. Józefa. Jego celem była 
opieka nad sierotami. Do jego 
realizacji postanowiono spro-
wadzić zgromadzenie, dla któ-
rego tego rodzaju działalność 
stanowiła fundament chary-
zmatu.

Służebniczki starowiejskie 
nadawały się do prowadzenia 
ochronki jak nikt inny. Ich za-
łożyciel, bł. Edmund Bojanow-
ski, często powtarzał: „Każda 
dobra dusza jest jak świeca, 
która sama się spala, a innym 
przyświeca”. Pierwszą ochron-
kę założyły w 1861 r. nieopo-
dal Łańcuta. Potem siostrom 
przyszło się zmagać z prześla-
dowaniem ze strony władz za-
borczych. Mimo to nieustan-
nie prowadząc działalność do-
broczynną, służebniczki zosta-
ły w 1904 r. uhonorowane spe-
cjalnym dekretem pochwal-
nym papieża Piusa X.

W Andrychowie

siostry zajęły się najpierw 
opieką nad dziećmi. Jednak 
wkrótce, w okresie I wojny 
światowej, zakres ich działal-
ności znacznie się poszerzył: 
od opieki nad pacjentami woj-
skowego szpitala wojennego, 
poprzez kursy wyrobu guzi-
ków nicianych i siatek dla pa-
nien z ubogich rodzin, aż po 
codzienny wypiek chleba i go-
towanie mleka dla biednych w 

najcięższych latach powojen-
nych. W tym okresie andry-
chowskie służebniczki zaczęły 
poświęcać się również pielęg-
nacji chorych. Siostry uczest-
niczyły także w działalności 
duszpasterskiej.

Jeszcze przed wojną pro-
wadziły w Andrychowie ko-
ło Katolickiego Stowarzysze-
nia Młodzieży Żeńskiej, Kru-
cjatę Eucharystyczną oraz Sto-
warzyszenie Aniołów Stróżów. 
Przygotowywały jaseł-
ka, przedstawienia te-
atralne oraz tzw. po-
pisy publiczne, w któ-
rych najmłodsi mo-
gli wykazać się swo-
imi umiejętnościami. 
Zakres tej działalności 
nie zmienił się do cza-
sów obecnych: siostry 
katechizują, pomagają 
w pracy grup formacyj-
nych, pełnią posługę w 
andrychowskich koś-
ciołach, prowadzą ochronkę. 
Ich działalność w trwały spo-
sób wpisuje się w krajobraz 
miasta. W archiwach zachowa-
ła się korespondencja miasta z 
władzami zakonnymi, w której 
można znaleźć nie tylko listy 
pochwalne dla sióstr, ale tak-
że prośby, by ta lub inna sio-
stra mogła pracować w Andry-
chowie jak najdłużej, by nie 
przenosić jej na inną placów-
kę albo nawet przeniesioną na 
powrót skierować do pracy w 
mieście.

Uroczystości 
jubileuszowe

w stulecie pracy sióstr służeb-
niczek w Andrychowie rozpo-
częła Msza św. w tutejszym 
kościele św. Macieja, pod 
przewodnictwem kard. Fran-
ciszka Macharskiego. Prócz 
duszpasterzy z dekanatu an-
drychowskiego i licznie zgro-

madzonych wiernych 
przybyły na nią tak-
że siostry służebnicz-
ki z blisko 20 parafii, 
należących do prowin-
cji krakowskiej zgro-
madzenia. Na zakoń-
czenie Mszy św. mat-
ka prowincjalna s. 
Bronisława Wieczo-
rek odmówiła w imie-
niu uczestniczących w 
uroczystości zakonnic 

akt zawierzenia zgromadze-
nia Matce Bożej. Zaś przeło-
żona generalna s. Mariola Ka-
raś przekazała andrychowskiej 
parafii św. Macieja relikwie za-
łożyciela bł. Edmunda Boja-
nowskiego, które wierni mo-
gli uczcić na zakończenie uro-
czystości. Po Mszy św. jubile-
uszowej kard. Franciszek Ma-
charski dokonał otwarcia oko-
licznościowej wystawy, przed-
stawiającej historię posłu-
gi służebniczek w Andrycho-
wie, zaś w domu parafialnym 
można było obejrzeć spek-
takl poświęcony bł. Edmun-
dowi Bojanowskiemu. Andry-
chowskie placówki sióstr słu-
żebniczek – w parafii św. Ma- 
cieja i św. Stanisława – nie 
są jedynymi w naszej diece-
zji. Służebniczki pracują także 
w Wilamowicach i w Brzesz-
czach.

KS. JACEK
M. PĘDZIWIATR
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Jubileusz andrychowskich służebniczek

100 lat służby 

bielsko@goscniedzielny.pl
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W jubileuszu 
andrychowskich 
służebniczek 
uczestniczyli 
parafianie, byli 
wychowankowie 
oraz 
przedstawiciele 
organizacji 
społecznych  
i samorządu

W MOJEJ OPINII
S. BRONISŁAWA WIECZOREK,
PRZEŁOŻONA PROWINCJALNA 
SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP
Dziękujemy Bo-
gu za dobro, 
które poprzez 
siostry słu-
żebniczki do-
konało się w 
Andrychowie w ciągu stu 
lat ich posługi. Sierociniec, 
ochronka, katecheza – te for-
my pracy sióstr miały i mają 
na celu przygotowanie naj-
młodszych do dorosłego ży-
cia. Z okazji jubileuszu kie-
rujemy słowo wdzięczności 
do Opatrzności Bożej za na-
szego założyciela Edmunda 
Bojanowskiego, który swoje 
życie poświęcił służbie ubo-
gim, dzieciom i chorym.

S. MARIOLA KARAŚ,
PRZEŁOŻONA GENERALNA 
SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP
Siostry służeb-
niczki podję-
ły posługę w 
Andrychowie w 
najtrudniejszym 
okresie tak zwa-
nej nędzy galicyjskiej. Z oka-
zji jubileuszu modlimy się z 
wdzięcznością do Boga za 
wszystkie siostry, które tutaj 
pracowały, zwłaszcza w cza-
sach biedy i doświadczeń, i 
za te siostry, które stąd wy-
szły, których powołanie zro-
dziło się w Andrychowie, po-
śród miejscowej ludności.
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