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P rzygotowania do łodygowickich 
jasełek ruszyły na początku li-

stopada. Zaczęło się od zbierania 
pomysłów, rekwizytów i strojów 
oraz montowania ekipy. Pierwszy 
akt oraz część trzeciego przygo-
towała Krystyna Mikociak wraz 
z „Magurzanami” – na scenie, obok 
postaci w szatach starożytnych, 

pojawiają się też pastuszkowie 
w strojach regionalnych góra-
li żywieckich. Pozostałą część 
przedstawienia, które powstało na 
podstawie „Betlejem polskiego” 
Lucjana Rydla, przygotował wraz 
z wychowankami ks. Grzegorz.

– Ma to ogromny wpły w 
na działalność duszpasterską 

młodzieży – tłumaczy łodygowicki 
duszpasterz. – Młodzi ludzie są po-
tem „prawą ręką” w wielu innych ak-
cjach podejmowanych w parafii.

Łodygowickie jasełka zobaczą 
też mieszkańcy sąsiednich Pietrzy-
kowic oraz widzowie andrychow-
skiego przeglądu jasełkowego.

ks. Jacek M. Pędziwiatr

Chrześci jański 
autobus
Bielsko-Biała – Szczyrk. 
Na trasie między tymi 
miastami kursuje pierwszy 
autobus z hasłem 
„Wierzysz w Boga? 
Nie jesteś sam!”. To kolejna 
akcja ks. Jana Byrta 
z parafii ewangelicko- 
-augsburskiej w Szczyrku- 
-Salmopolu, który 
w ten sposób reaguje 
na antychrześci jańskie 
kampanie ateistów 
europejskich 
i amerykańskich. 
Tekst akcji pojawi się 
na siedmiu prywatnych 
autokarach.
Pierwszy autobus 
z nalepką o wymiarach 
4 m długości i 60 cm 
wysokości pojawił się 
na trasie między stolicą 
Podbeskidzia a Szczyrkiem. 
Autobus należy do 
prywatnego przewoźnika 
Stanisława Żądło 
ze szczyrkowskiej parafii 
katolickiej.

Imponujące jasełka 
przygotowała młodzież 
łodygowickiej parafii 
śś. Szymona 
i Judy Tadeusza 
przy współpracy 
z miejscowym 
zespołem regionalnym 
„Magurzanie”. 
W jasełkowe role 
wcielili się również 
księża pracujący 
w parafii: Grzegorz 
Kierpiec i Tomasz 
Wojtyła.

Bielsko-Biała ma 
już swój budżet na 
2009 rok. Z przyję-
tych planów wy-

nika, że będzie 
to w mieście 

przede wszyst-
kim rok dużych 
inwestycji.

P rzedstawiając radnym zało-
żenia budżetowe, prezydent 

Jacek Krywult podkreślał, że 
w bieżącym roku bielski budżet 
jest wyższy o blisko 100 mln zł 
od ubiegłorocznego  i wyniesie 
760 mln zł.

– Jest to siódmy budżet, który 
przedstawiam Radzie 

i w ciągu tych siedmiu lat cały bu-
dżet zwiększyliśmy praktycznie 
o 100 proc. W tym czasie inwesty-
cje wzrosły siedmiokrotnie: z 39 
do 260 mln zł. 

Wśród głównych dziedzin te-
gorocznego budowania znajdą się 
inwestycje komunikacyjne, 

na które sam budżet miasta prze-
widuje ok. 160 mln zł, nie licząc 
wydatków na drogi budowane 
z innych środków. 

Wśród planowanych w 2009 r. 
inwestycji będą: nowe budynki 
komunalne, budowa gimnazjum 
nr 15, sali gimnastycznej przy 
SP 9, kontynuacja rewitalizacji 
bielskiej Starówki, budowy przed-
szkola w Mikuszowicach Śląskich, 
dokończenie modernizacji Gale-
rii BWA, modernizacja bazy dy-
daktycznej dla kształcenia usta-
wicznego, dokończenie budowy 
powiatowej strażnicy z siedzibą 
zarządzania kryzysowego.  aśs
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Młodzi dla parafii

Łodygowickie Betlejem

Łodygowickie Betlejem to rezultat współpracy księży, młodzieży 
i „Magurzan”

Bielski budżet przyjęty

Rok 2009 – dla budowania
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W 2009 r. nie zabraknie środków 
na dalszą rewitalizację bielskiej 
Starówki
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Przegląd WydArzeń 2008

Inauguracja 
Roku Rodziny
Bielsko-Biała. W święto Świętej 
Rodziny biskup Tadeusz Rakoczy 
zainaugurował w bielskiej kate-
drze pw. św. Mikołaja Rok Rodziny 
w naszej diecezji. W czasie uroczy-
stości ksiądz biskup poświęcił obrazy Świętej Rodziny, przyniesione 
przez wiernych.
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Kryształowe serca
Bielsko-Biała. „Za miłość do bliźniego, ofiarną służbę i godną naśla-
dowania – szlachetną postawę osób pracujących w hospicjum” – tak 
kapituła ogólnopolskiej Nagrody św. Kamila uzasadniła jej przyznanie 
Hospicjum im. św. Kamila z Bielska-Białej. Gala wręczenia kryształowych 
statuetek odbyła się w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji 
Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie, z okazji przypadającego 
11 lutego Światowego Dnia Chorego.

Zginął, służąc bliźniemu
Żabnica. Z należnymi honorami wojskowymi 29 lutego 
pochowany został śp. st. kapral Szymon Słowik – żoł-
nierz krakowskiej 6. Brygady Desantowo-Szturmowej 
pełniący misję w Afganistanie. Zginął 26 lutego, gdy 
jeden z samochodów wracających z akcji pomocy huma-
nitarnej dla ludności afgańskiej najechał na podłożony 
na drodze ładunek wybuchowy. Otrzymał pośmiertnie 
Krzyż Kawalerski Orderu Krzyża Wojskowego.
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VII Tydzień z Ewangelią
Bielsko-Biała. Od 22 do 29 lutego trwał zorganizowany po raz siódmy 
Tydzień z Ewangelią – „Do wygrania piękne życie”. Na jego przygoto-
waniem czuwał wydział ds. ewangelizacji kurii diecezjalnej.

Arcyksiężna z Oskarem
Katowice, Żywiec. Arcyksiężna Maria Krystyna 
Habsburg z Żywca znalazła się w gronie tegorocz-
nych laureatów Śląskiego Oskara. W uzasadnieniu 
werdyktu organizatorzy wskazywali na wielki patrio-
tyzm i przywiązanie laureatki do Polski, zwłaszcza 
do Żywiecczyzny, gdzie spędziła lata dzieciństwa 
i młodości. Tu także wróciła po 50. latach emigracji. 8 grudnia 2008 r.  
w Żywcu arcyksiężna świętowała 85. urodziny oraz imieniny.
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Kęckie dziękczynienie
Kęty. Wierni z całej diecezji pod-
czas uroczystości 12 kwietnia 
dziękowali Bogu za beatyfikację 
m. Celiny Borzęckiej, założycielki 

zmartwychwstanek. Mszę św. koncelebrowało ponad stu kapłanów. 
Przybył też bp Adam Dyczkowski – pochodzący z Kęt wychowanek 
ochronki prowadzonej przez siostry zmartwychwstanki.
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Korony dla Matki Bożej
Rzym, Szczyrk. 9 kwietnia korony dla MB z Górki pobłogosławił papież 
Benedykt XVI. 21 września 2008 r. w Szczyrku – w sanktuarium Na Górce 
– odbyła się koronacja wizerunku MB koronami papieskimi. Darem dla 
sanktuarium jest także mitra Jana Pawła II, podarowana przez przewod-
niczącego wrześniowej uroczystości kard. Stanisława Dziwisza.

Prymicje kardynała
Andrychów. 10 maja w andrychow-
skim kościele pw. św. Macieja odbyły 
się kardynalskie prymicje pocho-
dzącego z tej parafii kard. Stanisława 
Ryłki, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich.
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Pożegnanie Agaty Mróz
Wrocław, Bielsko-Biała. 4 czerwca Agata Mróz, 
znakomita siatkarka BKS Bielsko-Biała i reprezen-
tantka Polski, zmarła w wieku 26 lat, dwa tygodnie po 
przeszczepie szpiku kostnego. Długiej walce Agaty 
z białaczką – o zdrowie i życie – towarzyszyły liczne 
dowody przyjaźni ze strony zarówno bielskiego środo-
wiska sportowego, jak i wielu sympatyków kibiców.
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400 lat Siennej
Sienna. Uroczystościom 400-lecia 
wsi Sienna, należącej do parafii 
św. Michała Archanioła w Leśnej, 
przewodniczył 15 czerwca kardynał 
Franciszek Macharski. Po Mszy św. 
kardynał poświęcił figurę patronki 
Siennej św. Jadwigi Śląskiej oraz 
obelisk upamiętniający jubileusz.
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Do Maryi – dla rodzin
Jasna Góra. „Z rodziną – do Matki” – takie hasło towarzyszyło tego-
rocznej XVII Pieszej Pielgrzymce Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną 
Górę, która dotarła do celu 11 sierpnia. Równolegle pielgrzymowały grupy 
z Andrychowa, Cieszyna, Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic. Tradycyjna 
– już 397. – pielgrzymka żywiecka dotarła na Jasną Górę 29 sierpnia.

Skocznia im. Adama Małysza
Wisła. 27 września przed rozpoczęciem Letnich Mistrzostw Polski 
w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej, Adam Małysz przecinał 
wstęgę, otwierając w Wiśle-Malince zmodernizowaną skocznię. Nowy 
obiekt pobłogosławili biskup Paweł Anweiler i ks. infułat Władysław 
Fidelus.

Rodziny w Kalwarii
Kalwarii Zebrzydowska. W Roku Rodziny, 11 października, rodziny 
z całej diecezji przyjechały do sanktuarium Matki Bożej na diecezjalną 
pielgrzymkę. Uczestniczyły w Drodze Krzyżowej i w Eucharystii, kon-
celebrowanej pod przewodnictwem ks. infułata Władysława Fidelusa. 
W procesji z darami rodziny przyniosły m.in. swoje ofiary na rzecz 
powstającego diecezjalnego Domu Matki i Dziecka w Bielsku-Białej- 
-Lipniku. Dom został poświęcony 17 grudnia ub.r., a swoją działalność 
rozpoczyna 5 stycznia tego roku.

Biskup medalistą
Bielsko-Biała. Podczas uroczystego spotkania pracowników 
wydziału katechetycznego z przedstawicielami wojewódzkich władz 
oświatowych 29 października w Bielsku-Białej biskup Janusz Zimniak 
otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Przyznane przez mini-
stra odznaczenie jest podziękowaniem dla bp. Janusza Zimniaka za 
osiągnięcia w dziedzinie edukacji dzieci i młodzieży w województwie 
śląskim – zarówno podczas jego posługi w diecezji katowickiej, jak 
i bielsko-żywieckiej.
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Rekolekcje 
dla maturzystów
23–25 stycznia 2009 r., 
Pogórze, parafia NMP Królowej 
Polski. Rekolekcje dla dziewcząt 
i chłopców, temat: „U źródeł ra- 
dości”. Prowadzi ks. dr Marek 
Studenski. Przyjazd do godz. 15.00, 
zakończenie obiadem o godz. 13.00. 
Koszt: 70 zł. Zgłoszenia w Wydziale 
Katechetycznym (tel. 033/ 81-90-606) 
do 20 stycznia.
31 stycznia–3 lutego 2009 r., 
Kraków, klasztor sióstr ducha-
czek na ul. Szpitalnej 10.  
Rekolekcje dla dziewcząt, przyjazd 
pierwszego dnia do 18.00, wyjazd 
ostatniego o godz. 13.00. Koszt: 
dowolna ofiara. Zgłoszenia do 24 
stycznia 2009 r. u s. Ireny Drozd, 
tel. 012 422-54-59 (wewn. 48); e-mail: 
irena-dr@o2.pl.
27 lutego–1 marca 2009 r., 
Szczyrk, Diecezjalny Ośrodek 
Caritas, os. Czyrna 6.  Rekolekcje 
dla dziewcząt i chłopców. Prowadzi 
ks. Piotr Hoffmann. Uczestnicy są 
proszeni o przywiezienie zmiany 
pościeli (nie śpiwora). Przyjazd 
pierwszego dnia do 16.00, wyjazd 
ostatniego po obiedzie. Koszt 
80 zł. Zgłoszenia w Wydziale 
Katechetycznym (tel. 033/ 81-90-
606) do 20 lutego 2009 r.

P odbeskidzie podlega pod działa-
nia katowickiego oddziału IPN. 

Na terenie Bielska-Białej i powiatów 
dawnego województwa bielskiego 
były prezentowane liczne wystawy 
Instytutu, między innymi ostatnio 
podbeskidzka wersja ekspozycji 
„Twarze bezpieki”, pokazywana 
w Bielsku-Białej, Żywcu, Cieszynie 
i Skoczowie. Katowiccy historycy 
prowadzili tu badania naukowe, 
dotyczące między innymi wysie-
dleń na Żywiecczyźnie czy losów 
oddziału Bartka i innych zbrojnych 
ugrupowań antykomunistycz-
nych, działających na tym terenie 
tuż po wojnie. Z Instytutem na sta-
łe współpracuje m.in. Książnica 
Beskidzka. Podczas otwarcia punk-
tu konsultacyjnego IPN w Bielsku-

Białej dyrektor katowickiego od-
działu Instytutu Andrzej Drogoń 
zapewnił, że teraz działania te będą 
mogły być prowadzone bardziej 
intensywnie. Dotyczy to przede 
wszystkim edukacyjnych spo-
tkań w szkołach i zbierania relacji 
uczestników minionych wydarzeń 
historycznych. W swym wystąpie-
niu Andrzej Drogoń podkreślił 
wkład wicewojewody śląskiego 
Adama Matusiewicza oraz szefa 
podbeskidzkiej „Solidarności” 
Marcina Tyrny w pomoc przy 
tworzeniu bielskiego punktu.

Otwarcie punktu konsultacyj-
nego połączone zostało z sesją po-
święconą podbeskidzkiej „Solidar-
ności” w latach stanu wojennego, 
przygotowaną przez pracowników 
Oddziałowego Biura Edukacji Pu-
blicznej w Katowicach. Jarosław 

Neja mówił o kryzysach społecz-
nych czasów PRL na Podbeskidziu, 
a Dariusz Węgrzyn o materiałach 
archiwalnych z zasobów IPN na te-
mat działalności „Solidarności” na 
Podbeskidziu w latach 1980–1990. 
Z kolei Artur Kasprzykowski 
przedstawił działalność wydaw-
niczą podziemnej „Solidarności” 
w Bielsku-Białej w czasie stanu 
wojennego. Spotkanie zakończyła 
dyskusja, którą prowadził Andrzej 
Grajewski, mieszkający w Bielsku-
-Białej redaktor tygodnika „Gość 
Niedzielny”, a niegdyś szef Kole-
gium IPN.

Punkt Konsultacyjny Instytu-
tu Pamięci Narodowej mieści się 
w gmachu placówki zamiejscowej 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bielsku-Białej przy ulicy Piastow-
skiej 40. pm

Zwierzchnik diecezji 
cieszyńskiej Kościoła 
ewangelicko-augs-
burskiego biskup Pa- 
weł Anweiler został 
wybrany na nowego 
przewodniczącego Ślą- 
skiego Oddziału Pol- 
skiej Rady Ekume- 
nicznej.

W ybory nowego prze-
wodniczącego i pierw-

szego wiceprzewodniczącego 
Śląskiego Oddziału Polskiej Rady 
Ekumenicznej odbyły się 20 grud-
nia w Pszczynie. Wobec rezygnacji 
ks. Jana Grossa z funkcji przewod-
niczącego i ks. infułata Eugeniusza 
Stelmacha z funkcji wiceprzewod-
niczącego Śląskiego Oddziału PRE 
zgromadzenie wyborcze wskazało 

nowego przewodni-
czącego i pierwszego 
wiceprzewodniczące-
go Śląskiego Oddziału 
PRE. Na przewodni-
czącego wybrany zo-
stał Paweł Anweiler, 
biskup diecezjalny 
ewangelicko-augs-
burskiej diecezji cie-
szyńskiej z siedzibą 

w Bielsku-Białej. Funkcję wice-
przewodniczącego będzie zaś peł-
nił ks. proboszcz Adam Stelmach, 
wikariusz biskupi polskokatolic-
kiej diecezji częstochowsko-kra-
kowskiej z Sosnowca.

Wybrani będą pełnić swoje 
funkcje od 1 stycznia 2009 r. do 
15 grudnia 2010 r., tzn. do czasu 
wyboru na trzyletnią kadencję 
nowego zarządu. Na wniosek 

ks. proboszcza Pawła Szwedy 
z Kluczborka zgromadzenie jed-
nomyślnie wybrało ks. Jana Gros-
sa dożywotnim przewodniczącym 
Śląskiego Oddziału PRE.

W drugiej części spotkania 
Kościoły członkowskie PRE Od- 
działu Śląskiego z terenu woje-
wództwa śląskiego spotkały się 
z oficjalnymi przedstawicielami 
Kościoła rzymskokatolickiego 
z archidiecezji katowickiej, z die-
cezji bielsko-żywieckiej i sosno-
wieckiej. Przedmiotem obrad było 
ustalenie programu wspólnych 
nabożeństw na Ekumeniczny 
Tydzień Powszechnej Modlitwy 
o Jedność Chrześcijan, trwający 
od 18 do 25 stycznia 2009 r., który 
będzie przebiegał pod hasłem: 
„Aby byli jedno w Twoim ręku” 
(Ez 37,17). rk

zaproszenia

Stały punkt IPN w Bielsku-Białej

Sesja na otwarcie

Nowy zarząd Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej

Wybór biskupa Pawła Anweilera

W Bielsku-Białej 
utworzony został stały 
punkt konsultacyjny 
Oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej 
w Katowicach. Jego 
otwarcie połączone 
zostało z sesją 
popularnonaukową, 
poświęconą 
27. rocznicy 
wprowadzenia stanu 
wojennego.
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Podbeskidzie ze swą ciekawą, bogatą historią zasłużyło na stałą 
placówkę Instytutu Pamięci Narodowej – przekonywał podczas 
spotkania Andrzej Grajewski
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Na anielskiej fali 
90,2 FM 
radio Anioł 
Beskidów

ul. Św. Jana 
chrzciciela 14 
43-346 Bielsko-Biała
tel. 033 821 20 00

nr konta bankowego:  
35 1020 1390 0000 6002 0168 
0446
www.radio.diecezja.bielsko.pl

Adres redakcji: 
ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon/faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor 
oddziału, Artur Kasprzykowski, Urszula 
Rogólska, asystent kościelny – ks. Jacek 
M. Pędziwiatr

bielsko@goscniedzielny.pl
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P ierwszy dar to trzy okazałe dzwony, od-
lane w renomowanej ludwisarni w nie-
mieckim Passau, zainstalowane przez 

firmę „Rduch”. Spiżowe dzwony: „Św. Barbara”, 
„Święta Rodzina” i „Sługa Boży Jan Paweł II” 
zastąpią dzwony skonfiskowane w 1942 r. przez 
hitlerowców. Ważą 820, 500 i 350 kg – tyle samo, 
ile historyczne, które parafii zrabowano. 

– Są odzwierciedleniem tamtych dzwonów, 
a ich poświęcenie odbywa się w 10. rocznicę 
śmierci ks. kan. Alojzego Raszki, długoletniego 
proboszcza strumieńskiego, który po wojnie 
postarał się o dwa zastępcze stalowe dzwony. 
Te po renowacji trafią do budowanego obecnie 

w Zbytkowie kościoła filialnego – mówił dzie-
kan strumieński ks. prał. Oskar Kuśka.

Św. Barbara jest w Strumieniu patronką 
kościoła, parafii i całego miasta. Nowy dzwon 
to kolejna dedykowana jej pamiątka. Jej postać 
przedstawia też historyczny obraz ze starego 
kościoła, podświetlany witraż, figura z brązu. 
– Naszym pragnieniem jest, by nasz kościół 
mógł się stać sanktuarium św. Barbary – mówi 
ks. prał. Kuśka. 

Biskup Rakoczy odwiedził też budowni-
czych nowego kościoła w Zbytkowie. Wcześniej 
nawiedził zbudowaną w 1870 r. przez rodzinę 
Brandysów niedużą kaplicę, otoczoną później 
opieką przez potomków – rodzinę Kojzarów. 
Odprawiane są tu Msze św., ale mieszkających 
dziś  w Zbytkowie 600 parafian w żaden sposób 
nie może się pomieścić w szczupłym wnętrzu, 
a ruchliwa droga szybkiego ruchu Katowice–
Wisła, która przecina teren parafii, stanowi 
duże zagrożenie dla bezpieczeństwa idących 
do kościoła w Strumieniu.

Wprawdzie budowa murów – pod prze-
wodnictwem ks. Pawła Hubczaka – ruszyła 
w Zbytkowie zaledwie od września, ale dzięki 
zapałowi mieszkańców i całej strumieńskiej 
parafii osiągnęła już znaczące postępy. Biskup 
Rakoczy pogratulował budowniczym, a w pod-
stawę przyszłego ołtarza świątyni wmurował 
akt erekcyjny. 

Bp Rakoczy poświęcił też zbudowane 
już po raz drugi „Strumieńskie Betlejem” – 
żywą szopkę, pełną zwierząt i ptaków różnego 
gatunku. 

– Przygotowanie szopki to trud wielu 
dobrych ludzi – głównie Bractwa św. Bar-
bary – podejmowany w ciągu miesięcy. To 
ofiarowane nam materiały, zwierzęta, pomoc. 

To także trud osób, które będą tu dyżurować 
podczas świąt jako żywi pasterze, aniołowie 
i Święta Rodzina z Dzieciątkiem. Oni też będą 
nas prowadzili do prawdziwego Chrystusa, 
który czeka na nas w świątyni – podkreślał 
organizator szopki ks. Paweł Hubczak. 

Na czele pierwszych gości żywej szopki 
znaleźli się oczywiście najmłodsi, którzy roz-
poczynając od wysłanego baranią skórą żłóbka 
ruszyli do zagród, podziwiając osiołki, lamy, 
kuce, barany, owce, jelenie, daniele, świnki 
wietnamskie, muflon, a wśród ptaszków św. 
Franciszka całą gromadę egzotycznych oka-
zów i zwyczajnych kurek, kaczek...

Szopka czynna będzie codziennie do 11 
stycznia, kiedy na zakończenie odbędzie się 
tu tradycyjny koncert kolęd. aśs

Uroczyste otwarcie żywej szopki 
w Strumieniu
Po lewej: Bp Tadeusz Rakoczy wmurował 
akt erekcyjny kościoła w Zbytkowie
Poniżej: Nowe dzwony 
dla strumieńskiej świątyni 

Radość w Strumieniu i Zbytkowie

Dzwony nad Betlejem

Na Boże Narodzenie 
strumieńscy parafianie 
i duszpasterze ofiarowali wiele 
różnorodnych darów: nowe 
dzwony ze spiżu, budowę 
kościoła i żywą szopkę. 
Wszystkie dzieła pobłogosławił 
biskup Tadeusz Rakoczy.
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U stroński koncert kolęd był o tyle szczególny, 
że młodzi z gimnazjów i szkół średnich 

w Skoczowie, Ustroniu, Świnnej, Bielsku-Białej, 
Cieszynie, Wiśle, Kryrach, Mysłowicach, 
Wodzisławiu Śląskim i słowackiej Żylinie, 
śpiewali kolędy w... języku francuskim. Nie 
zabrakło jednak także bożonarodzeniowych 
pieśni zarówno  w języku polskim, jak i sło-
wackim. Koncert przygotowali nauczyciele 
francuskiego Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – 
Joanna Iskrzycka-Marianek , Gimnazjum nr 2 
w Skoczowie – Tomasz Szkudliński oraz II LO 
im. M. Kopernika w Cieszynie – Aleksandra 
Żołnowska przy współudziale Stowarzyszenia 
Nauczycieli Języka Francuskiego Prof-Europe. 
Nie zabrakło na nim również gości z krajów 
francuskojęzycznych. Jednym z nich był Jean-
-Pierre Darcel wykładowca Instytutu Filologii 

Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, któ-
ry nie tylko  zaprezentował młodym francuskie 
pieśni bożonarodzeniowe, ale i sam zagrał na 
lirze korbowej.

– Tego typu wspólne spotkanie kolędowe 
uczniów klas frankofońskich z naszego regionu 
odbyło się po raz czwarty, ale po raz pierwszy 
na Podbeskidziu – wyjaśnia Aleksandra Żoł-
nowska. – To zarówno okazja do popularyzacji 
i doskonalenia języka francuskiego, jak i do 
świętowania, poznawania tradycji świątecz-
nych krajów francuskojęzycznych. Bo radość 
z faktu Bożego narodzenia wszędzie jest taka 
sama – niezależnie od dzielących nas różnic 
językowych czy kulturowych. im

Polsko-francusko-słowackie 
kolędowanie młodych

Radość 
ponad 

granicami
– O narodzinach Boga- 
-Człowieka w Betlejem mówi 
Ewangelia. Ludzie, którzy się 
o tym dowiedzieli, odczuwali 
potrzebę radosnego głoszenia 
tej nowiny – tak zaczęły 
powstawać kolędy! 
– opowiadali młodzi 
uczestnicy koncertu, który 
odbył się w ustrońskim  
Domu Kultury „Prażakówka”.
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W szystkich, którzy chcą wspomóc remont 
kolejnych pokoi Diecezjalnego Domu 

Matki i Dziecka, zapraszamy na Charytatywny 
Bal Karnawałowy. Na zakończenie Roku 
Rodziny biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił 
pierwsze dwa pomieszczenia Diecezjalnego 
Domu Matki Dziecka w Bielsku-Białej-Lipniku. 
W pokojach mogą już zamieszkać cztery ko-
biety, które znalazły się w trudnej sytuacji ży-
ciowej przed porodem i po urodzeniu dziecka. 
Docelowo na kolejnym piętrze będzie mogło 
zamieszkać 18 mam, ale by wyremontować po-
mieszczenia, potrzeba co najmniej 800 tys. zł.

Prowadzące dom Stowarzyszenie Diece-
zjalny Ośrodek Wspierania Rodziny zapra-
sza na Charytatywny Bal Karnawałowy pod 
honorowym patronatem biskupa Tadeusza 
Rakoczego. Odbędzie się on 17 stycznia 2009 r. 
w sali balowej OSP w Bielsku-Białej-Lipniku. 
Całkowity dochód z balu zostanie przezna-
czony na potrzeby DDMiD. 

W programie m.in.: zabawa prowadzona 
przez wodzireja i orkiestrę, minirecital Marty 
i Rafała Sawickich – aktorów Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej, aukcja obrazów, loteria fanto-
wa, wybór króla i królowej balu, konkursy z 
nagrodami, pokazy tańca towarzyskiego. Cena 
biletów – 150 zł od pary; rezerwacja – pod nu-
merem telefonu stowarzyszenia: (033) 814 88 66 
lub (033) 810 12 55 od poniedziałku do piątku od 
9.00 do 16.00. im

Niezwykłych kolędników przyjęła w Żywcu ar-
cyksiężna Maria Krystyna Habsburg. Wspólnie 
z opiekunkami odwiedziły ją dzieci z przed-
szkola, któremu arcyksiężna patronuje.

D zieci z Przedszkola im. Arcyksiężnej Marii 
Krystyny Habsburg śpiewały honorowej 

obywatelce Żywca kolędy, recytowały przygoto-
wane na tę okazję wierszyki. Księżna – bardzo 
wzruszona – opowiadała o swoim dzieciństwie; 
o zwyczajach świątecznych, które panowały w 
domu żywieckich Habsburgów. Arcyksiężna 
najlepiej pamięta atmosferę wyczekiwania na 
prezenty. Podczas spotkania z przedszkolakami 
wspominała, że zawsze otrzymywała prezenty 
praktyczne, a najczęściej książki.

Dzieci zasypały księżną mnóstwem pytań 
– pytały o przeszłość i dzień dzisiejszy. Wzru-
szona Maria Krystyna serdecznie dziękowała 
dzieciom za przygotowany dla niej program 
artystyczny. Wszystkie dzieci z przedszkola 
– blisko siedemdziesięcioro – otrzymały od 
arcyksiężnej świąteczny upominek – pięknie 
wydane bajki polskie. Do każdej książki dołą-
czona została własnoręczna dedykacja Marii 
Krystyny Habsburg.

– Księżna sama wybrała taki prezent, po-
nieważ uważa, że to właśnie książki są dla 
dzieci najlepszym elementem poznawczym 
i edukacyjnym – podkreśla Tomasz Terteka, 
rzecznik żywieckiego magistratu. •

Uczniowie Gimnazjum nr 8 w Bielsku-
-Białej w swojej prezentacji kolędy 
o Trzech Królach 

Zaproszenie

Bal dla Domu
Prezenty księżnej Marii Krystyny dla kolędników

Książki dla maluchów
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Mali kolędnicy u księżnej Marii Krystyny
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P rzez dwa tygodnie, codziennie od 9.00 
do 22.00 można było spotkać grupy 
uczniów bielskich szkół – wolontariu-
szy Fundacji „Drachma” – w bielskiej 

galerii handlowej „Sfera”, gdzie udostępniono 
im nieodpłatnie stoisko w pasażu. Z plakatów na 
klientów galerii spoglądały oczy ciemnoskórych 
dzieci, a napis zachęcał: „Patrz Sercem”. Jedni 
przechodzili obojętnie, inni udawali, że nie wi-
dzą młodych. Ale nie brakło także tych, którzy 
chętnie się zatrzymywali i interesowali akcją.

Solidarni
– Akcję „Patrz Sercem” organizują Ruch 

Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Ma-
itri” i Fundacja „Drachma” z Bielska Białej 
– wyjaśniają młodzi. – Na początku grudnia 
spotkaliśmy się z Tadeuszem Makulskim 
z ruchu „Maitri”. Od niego dowiedzieliśmy 

się wiele na temat potrzeb i form pomocy dla 
Afryki. Nasza akcja polega na rozprowadza-
niu cegiełek, którymi są specjalnie przygoto-
wane kalendarze. Pieniądze z ich sprzedaży, 
a także wolne datki przekażemy ruchowi 
„Maitri”, a on z kolei prześle je misjonarzom 
pracującym w Afryce. Ale to nie wszystko. 
Wszystkich zachęcamy do zainteresowania 
się akcją adopcji na odległość – Adopcji Serca. 
Polega ona na zadeklarowaniu i regularnym, 
comiesięcznym wpłacaniu kwoty od 13 do 17 
dolarów, która pomoże w edukacji i wyżywie-
niu konkretnego dziecka.

Do akcji włączył się także chór Angels ze 
Szkoły Muzycznej. Chórzyści pod kierunkiem 
Zuzanny Pradeli w kościele Trójcy Przenaj-
świętszej w Bielsku-Białej przedstawili spe-
cjalny koncert pieśni gospel. Każdy uczestnik 
tego wzruszającego koncertu mógł złożyć 

ofiarę, ale i uzyskać szczegółowe informacje 
na temat adopcji na odległość. Akcję zakończy 
w marcu charytatywny koncert „Patrz Ser-
cem”. – W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
wraz z naszymi młodymi wolontariuszami 
akcję zbierania funduszy na pomoc dzieciom 
z ośrodka dla trędowatych w Puri w Indiach, 
w tym roku zaś zwracamy naszą uwagę na 
Afrykę i na afrykańskie dzieci, często nie 
mające środków do życia – podkreśla ks. Mi-
rosław Szewieczek prezes „Drachmy”.

– Także w naszym kraju nie brakuje biedy, 
ale u nas nie umierają z głodu tysiące dzieci. 
Przedstawione statystyki obejmują liczbę dzie-
ci najmłodszych, a ile tych niewiele starszych 
również umiera? Tym serdeczniej zachęcamy 
do włączenia się do naszej akcji – zapraszają 
młodzi.

Miłość i tęcza
„Miłość jest światłem, jest jak promień 

światła, który przechodząc przez kroplę wody, 
rozszczepia się w kolory tęczy. I za każdym 
razem wszystkie kolory światła mają w sobie 
nieskończoną ilość odcieni. Tak jak tęcza ma 
siedem kolorów, podobnie miłość może budo-
wać wspólnotę dóbr, rozkwitać apostolatem, 
prowadzić drogą świętości, budować komunię, 
rozwijać się na polu kultury” – te słowa Chiary 
Lubich, założycielki Dzieła Maryi – Ruchu 
Focolari, są ideą działania powstałej przed 
rokiem „Drachmy.

Drachma patrzy 
sercem tekst i zdjęcia 

Urszula Rogólska
urogolska@goscniedzielny.pl

Fundacja „Drachma” i Ruch „Maitri” pomagają Afryce. 
 – Co tydzień pół miliona dzieci do piątego roku życia 
umiera w Afryce z głodu! Kiedy się o tym dowiedzieliśmy, 
to był odruch – nie można być obojętnym. Robimy tak 
niewiele, ale wierzymy, że to nasze „niewiele” pomoże. 
Ponad stu wolontariuszy włączyło się w akcję pomocy 
Afryce.
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Powołanie fundacji jest wynikiem wie-
loletnich doświadczeń, wspólnych inicjatyw 
i działań ludzi oddających się pracy na rzecz 
drugiego człowieka. Wśród nich jest ks. Miro-
sław Szewieczek – duszpasterz, katecheta, ini-
cjator przedsięwzięć stawiających sobie za cel 
integrację i kształcenie młodzieży, niesienie 
pomocy potrzebującym, a przede wszystkim 
zbliżenie ludzi do Boga.

W zeszłym roku wolontariusze realizowa-
li kampanię mającą na celu wsparcie finanso-
we ośrodka dla trędowatych w Indiach zało-
żonego przez polskiego misjonarza śp. ojca 
Mariana Żelazka. Jej organizatorami wraz 
z ks. Mirosławem Szewieczkiem byli siostra 
Teresa Biłyk – prezes Stowarzyszenia „Fo-
rum edukacyjne”, Marta Lelek, Edyta Liptak 
i Kuba Abrahamowicz. Kampania składała się 

z dwóch głównych przedsięwzięć. Pierwszym 
było wydanie kalendarza ściennego, zawie-
rającego szczegółowe informacje na temat 
działalności ośrodka w Puri oraz sposobów 
wspierania przebywających w nim dzieci. 
Drugim – koncert charytatywny 9 grudnia 
2007 roku w Bielskim Centrum Kultury. Prze-
kaz artystyczny koncertu miał dotyczyć trę-
dowatych w szerszym pojęciu niż dosłowne 
znacznie tego słowa. Chodziło o zwrócenie 
uwagi na różne formy, przyczyny „wyklucze-
nia” ze społeczeństwa czy też zepchnięcia na 
jego margines drugiego człowieka.

Aby byli jedno
– Utworzyliśmy Fundację „Drachma”, by 

kontynuować nasze wcześniejsze działania na 
rzecz drugiego człowieka. Pragnęlibyśmy, by 
w przyszłości organem wykonawczym celów 
fundacji stało się Centrum Animacji Działań 
Twórczych – podkreślają twórcy „Drachmy”. 
– Chcemy odpowiedzieć na narastające po-
trzeby rozwoju i samorealizacji młodych lu-
dzi. Zakładamy integrację różnych środowisk 
młodzieżowych. Kładziemy nacisk na uwraż-
liwienie młodzieży w kierunku niesienia 
pomocy (wolontariat). Aby pomóc młodemu 
człowiekowi otworzyć się, chcemy realizo-
wać konkretne zadania związane z edukacją 
i animacją kulturalną. Mamy świadomość, 
że w naszym mieście działa wiele ośrodków 
kulturalno-oświatowych. Cechą odróżniającą 
nas najmocniej jest to, że edukacja młodzieży 
w naszym centrum będzie się zasadzała na 
całościowym spojrzeniu na człowieka, także 
w sensie nadprzyrodzonym.

 Centrum Animacji Działań Twórczych 
pragnie budować relacje, których mottem są 
napisane do fokolarinów 25 grudnia 1973 r. 
słowa Chiary Lubich: „Jeśli dzisiaj miałabym 
opuścić tę ziemię i poproszono by mnie o ja-
kieś słowo, jako ostatnie, które wyraża nasz 
Ideał, powiedziałabym wam – pewna, że mnie 
właściwie zrozumiecie – »Bądźcie rodziną«. (...) 
Tam, dokąd idziecie, by zanieść ideał Chrystusa, 
aby powiększyć wielką rodzinę naszego Dzieła, 
najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to starać 
się – dyskretnie, roztropnie, ale zdecydowanie 
– tworzyć ducha rodziny. Jest to duch pokory, 
pragnie dobra innych, nie wynosi się, […] jest 
prawdziwą, pełną miłością. Jednym słowem, 
gdybym miała od was odejść, oddałabym głos Je-
zusowi we mnie, aby wam powtarzał: »Miłujcie 
się wzajemnie, aby wszyscy byli jedno«...” •

Niewielki wysiłek, 
wielka pomoc

Dominka Handzlik
– robiąc niewiele, naprawdę 
można pomóc. kwestowaliśmy 
w galerii „Sfera” bardzo 
chętnie na rzecz małych 
Afrykanów, choć spotykaliśmy 

się z różnymi reakcjami – od 
obojętności, unikania nas, aż po szczere 
zainteresowanie. cieszę się, że mogłam 
się w tę akcję włączyć.

Szymon Pawiński
– Musieliśmy się przygotować, 
szczegółowo dowiedzieć, 
czym jest Adopcja Serca, by 
móc wszystkim chętnym 
udzielić jak najbardziej 

kompetentnej odpowiedzi. każdemu 
zainteresowanemu wręczaliśmy także 
ulotki. Mamy nadzieję, że te spotkania 
przyniosą dobry skutek.

Zosia Adamiec
– ludzie są zabiegani, wielu 
ucieka wzrokiem, kiedy 
widzą kogoś kwestującego. 
chcieliśmy uniknąć takiej 
sytuacji, by nasza obecność 

kogoś krępowała czy do czegoś 
zobowiązywała. Staraliśmy się być 
taktowni i nienachalni. Tym serdeczniej 
dziękujemy wszystkim, którzy nie chcieli 
przejść obojętnie.

Wojtek Szpara
– Wielu z nas zainteresowało 
się pomocą dla Afryki. Podczas 
naszego dwugodzinnego 
dyżuru w „Sferze” było nas 
nawet jedenastu, z różnych 

szkół Bielska. kiedy nas tu widzieli nasi 
koledzy, dołączali do nas.

Andrzej Wranik
– Nie trzeba nas było 
specjalnie zachęcać, żebyśmy 
się włączyli w wolontariat 
na rzecz Afryki. To tylko kilka 
godzin w całym tygodniu. 

choć nie przeżywaliśmy oblężenia 
naszego stoiska, wielu ludzi naprawdę 
chciało pomóc. za to im dziękujemy.

komentarz
Ks. Mirosław Szewieczek

prezes Fundacji „drachma”

Uczymy się patrzeć

W ciąż wędrujemy, bo nasze 
życie to nieustanne bycie 

w drodze. Odszukanie celu wędrówki 
i wytyczenie do niego ścieżek to jedno 
z najważniejszych zadań w życiu 
człowieka. I chociaż niejednokrotnie 
doświadczamy trudności, to jednak 
wciąż powstajemy i ruszamy dalej. 
Bogatsi o nowe doświadczenia, 
dojrzalsi. Każdy z nas podejmuje trud 
własnej wędrówki, a nasze drogi 
się krzyżują, splatają i wzajemnie 
wzbogacają. Jest nas wielu, chociaż nie 
wszyscy się znamy. Chcemy wspólnie 
tworzyć przestrzeń i możliwości 
dla spełniania naszych marzeń. 
Wspomagamy siebie nawzajem 
w odkrywaniu, jak powinien wyglądać 
świat, a przede wszystkim – jak patrzeć 
sercem. Takiemu patrzeniu ma służyć 
działalność Fundacji „Drachma”. 
Zachęcamy do włączania się.

Szczegóły na temat działalności Fundacji 
„drachma” można znaleźć na internetowej 
stronie: www.drachma.org.pl

Wolontariusze – uczniowie Szkoły Muzycznej 
kwestują na rzecz Afryki w bielskiej „Sferze”
Na stronie obok: Koncert gospel dla Afryki 
– w wykonaniu chóru „Angels” 
Szkoły Muzycznej 
pod kierunkiem Zuzanny Pradeli
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K alna liczy nieco ponad 700 
wiernych, ale uporem, pra-

cowitością i wiarą obdzieliliby oni 
niejedną taką wspólnotę. Przez 
lata wioska należała do parafii 
MB Szkaplerznej w Godziszce. Na 
Msze św. i nabożeństwa miesz-
kańcy Kalnej gromadzili się 
w niewielkiej kaplicy. Z biegiem 
lat zrodziło się jednak u nich pra-
gnienie posiadania trochę więk-
szej świątyni.

Pragnienia, 
modlitwa, post

– Mówi się: „Jeśli szukasz cu-
dów, idź do Antoniego”. Kalna to 
wioska licząca zaledwie dwieście 
rodzin – mówi ks. kan. Kazimierz 
Hanzlik, który wraz z mieszkań-
cami Kalnej budował świątynię, 
tworzył i wciąż tworzy jej wspól-
notę. – Jej piękne położenie za-
sługuje na szczególną uwagę. 
Z jednej strony Zalew Żywiecki, 
a z drugiej pięknie widoczny 
szczyt Skrzycznego. Tu od wielu 
lat św. Antoni dokonuje cudów. 
Figurę Świętego przywieziono 
do Kalnej z Tyrolu na początku 
XX wieku i umieszczono w nie-
wielkiej kaplicy – wyjaśnia pro-
boszcz parafii. Kiedy powstała 
myśl o budowie kościoła, to wła-
śnie Matkę Bożą i św. Antoniego 
mieszkańcy szczególnie prosili 
o wstawiennictwo.

W 1991 r. Ojciec Święty Jan 
Paweł II poświęcił w Wado-
wicach kamień węgielny pod 
nowy kościół. W 1998 r. podczas 
peregrynacji obrazu Matki Bo-
żej Jasnogórskiej przed budową 
nowej świątyni zatrzymała się 

procesja, a mieszkańcy prosili 
Maryję o pomoc.

– Od tego czasu modlitwa 
i post wielu wiernych wspoma-
gały to dzieło. Pracowali wszy-
scy, również dzieci i młodzież 
– podkreśla ksiądz proboszcz. 
– Od czasu budowy powstają też 
Podwórkowe Koła Różańcowe, 
które skupiają prawie wszystkie 
dzieci na codziennej modlitwie 
różańcowej. Pasterka Roku Jubile-
uszowego otworzyła drzwi nowej 
świątyni.

Z kamieni starej kaplicy utwo-
rzono grotę liczącą ponad 50 m 
długości i 9 m wysokości. Na jej 
szczycie znalazł się krzyż z kapli-
cy oraz figura Maryi z Lourdes, 
podarowana przez parafię Zebrzy-
dowice. Tam przez długi czas stała 
w bocznym ołtarzu ich kościoła. 
5 października 2002 r. biskup Ta-
deusz Rakoczy konsekrował nowy 
kościół.

Własny dom
– Wioska jest niewielka. Ko-

ściół stoi w jej centrum. Znamy się 
tu wszyscy dobrze – podkreśla ks. 
Hanzlik. – Cieszę się, że parafia-
nie – w każdym wieku – traktują 
to miejsce jak swój dom. To natu-
ralne dla dzieci, jak i młodzieży, 
że trzeba dbać o jego otoczenie. 
Sami, bez zachęty, angażują się 
we wszelkie prace porządkowe. 
Dzieci niemal w komplecie uczest-
niczą w cotygodniowej Mszy św. 
szkolnej. Z nich wyrasta młodzież, 
z której możemy być naprawdę 

dumni. 100 proc. młodych bierze 
udział w comiesięcznych spotka-
niach formacyjnych. Aktywnie 
uczestniczą w życiu Kościoła. 
Od lat obserwuję, jak tworzą do-
bre rodziny.

Dla dorosłych to powód do 
prawdziwej dumy, że autokary 
pielgrzymów odwiedzających 
szczyrkowską Górkę, w drodze 
do sanktuarium w Rychwałdzie 
zatrzymują się także u św. Anto-
niego. Jeśli nie może proboszcz, 
zawsze znajdzie się jeden z sza-
farzy Najświętszego Sakramentu, 
który przyjmie pielgrzymów, opo-
wiada im o historii tego miejsca, 
zaprasza do modlitwy. Parafia-
nie w czasie czuwań fatimskich 
dekorują domy i sami zajmują 
się także wszelakimi sprawami 
porządkowymi.

Święty Antoni odbiera należ-
ną cześć w każdy wtorek o godz. 
18.00. Wewnątrz świątyni znaj-
duje się figura Maryi przywie-
ziona z Fatimy w 2001 r. Od maja 
do października w sobotę po 13. 
dniu miesiąca o godz. 18.00 Ma-
ryja gromadzi tu tłumy swoich 
czcicieli. Zaś w pierwszą sobotę 
listopada odprawiane jest tutaj na-
bożeństwo fatimskie za zmarłych. 
Zawsze w sobotę po uroczystości 
Trzech Króli odbywa się tutaj 
także wieczór z Dzieciątkiem – 
kalniańskie kolędowanie. Już dziś 
zapraszamy na to świętowanie!

Urszula Rogólska

W mojej opinii
Ks. kan. Kazimierz 
Hanzlik, 
proboszcz 
w kalnej
– każdemu 
duszpasterzowi 

życzę tak zaangażowanych 
parafian, jacy mieszkają 
w kalnej. Niech Bóg 
im wynagrodzi każde 
wyrzeczenie związane 
z budowaniem tej 
świątyni, a uwieńczone 
powołaniem 8 grudnia 
nowej parafii św. Antoniego. 
Ta mała miejscowość dzięki 
niezwykłemu orędownictwu 
świętego oraz mocy 
Maryi staje się miejscem 
pielgrzymek. Przygotowano 
tutaj 60 miejsc 
noclegowych. każdego 
roku w okresie wakacyjnym 
podczas pięciu turnusów 
rekolekcyjnych ponad 
200 ministrantów z diecezji 
katowickiej przeżywa tutaj 
czas swego umacniania 
wiary. To jak dotąd jedyna 
parafia w naszej diecezji, 
której patronuje św. Antoni 
z Padwy. cieszę się także, 
że liczni goście obrali 
sobie to miejsce, by prosić 
świętego o wstawiennictwo.

Kościół w Kalnej, któremu patronuje św. Antoni – duma 
miejscowych parafian

Panorama parafii – świadkowie Chrystusa 
Parafia św. Antoniego w Kalnej

Idź do Antoniego
– To byłby cud! – jeszcze 10 lat temu niewielu 
wierzyło, że Kalna wybuduje własny kościół. 
Ale mieszkańcy bardzo chcieli mieć  
Boży dom blisko swoich domów. 
Dziś mają nie tylko piękny kościół. 
Od 8 grudnia 2008 r., 
dekretem biskupa 
Tadeusza Rakoczego, 
Kalna jest samodzielną 
parafią.
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