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Salezjanin Człowiekiem Roku 2008 w Małopolsce

Ksiądz
od sztuk przeróżnych

Dla katechetów
Wielkopostny dzień
skupienia w tym roku
odbędzie się dla wszystkich
katechetów świeckich oraz
sióstr zakonnych w jednym
terminie i miejscu: 21 marca 2009 r., godz. 10.30,
w sanktuarium NM
Królowej Polski
na Górce w Szczyrku.

Czuwanie
Częstochowa. Pielgrzymka
i modlitewne nocne
czuwanie maturzystów
z naszej diecezji na Jasnej
Górze odbędzie się w tym
roku 27 marca
– początek o 21.00.
Jak co roku uczestnicy
będą prosić Matkę
Bożą o opiekę nad
młodzieżą przystępującą
do tego ważnego
życiowego egzaminu.
Zgłoszenia przyjmowane
są w Wydziale
Katechetycznym Kurii
Diecezjalnej.

K

siędza Roberta Bielenia do udziału w 17. plebiscycie „Gazety
Krakowskiej” do tytułu Człowiek
Roku 2008 zgłosili współpracownicy salezjańscy i stowarzyszenie
SALOS – Zasole. Na poszczególnych
kandydatów głosowali czytelnicy
gazety, wypełniając specjalne kupony. Ostatecznego wyboru dokonała kapituła pod przewodnictwem
prof. Józefa Lipca z Instytutu Filozofii
Uniwersytetu Jagiellońskiego i senackiej komisji etyki UJ.
Ks. Robert pracuje na Zasolu
od sierpnia 2004 r. Jest inicjatorem

Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Salezjanin z parafii Miłosierdzia Bożego na Zasolu
w Oświęcimiu ks. dr Robert Bieleń otrzymał tytuł
Człowieka Roku 2008 w Małopolsce: „Za ogrom pracy
dla dobra dzieci i mieszkańców Zasola, za Akademię
Sztuk Przeróżnych oraz rozwijanie zainteresowań
dzieci i młodzieży w kontekście małej Ojczyzny”.
i współorganizatorem m.in. Marszu
Pamięci ku czci Jana Pawła II, festynów, turniejów sportowych, wyjazdów dla dzieci, wystaw artystycznych
i sesji naukowych. W 2005 r. powołał
Salezjańską Świetlicę Środowiskową
„Akademia Radości”, a przy niej „Akademię Rycerską”. W 2007 r. założył
Salezjańskie Centrum dla Dorosłych,
gdzie można skorzystać z kawiarenki,
poradni rodzinnej, zajęć sportowych
oraz wziąć udział w biesiadach muzycznych. Powołał także Akademię
Sztuk Przeróżnych na Zasolu i galerię
„Pod Aniołkiem”.
im

Ks. Robert Bieleń – Człowiek
Roku 2008 w Małopolsce,
wyróżniony za pracę na rzecz
lokalnej społeczności

Dr Wanda Półtawska w bielskiej Szkole Podstawowej nr 37

Rozmowy o bezcennym darze

Urszula Rogólska

O wartości życia ludzkiego, tajemnicy długoletnich przyjaźni
i o tym, kto powinien czytać pamiętniki GOPR-owców mówiła
dr Wanda Półtawska, przyjaciółka Jana Pawła II, w bielskiej
SP 37.

ycie jest bezcennym darem”
– takie hasło towarzyszyło
spotkaniu zorganizowanemu
7 marca przez SP 37 w Bielsku-Białej i Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej. Honorowymi gośćmi
były dr Wanda Półtawska i jej przyjaciółka – Władysława Sikora. Obie
panie przeżyły obóz koncentracyjny w Ravensbrück.
Uczestnicy spotkania obejrzeli film „Duśka”, o życiu urodzonej
w 1921 r. dr Półtawskiej – m.in.

Jak dotrzeć do młodzieży? Wystarczy ją kochać – mówiła
dr Wanda Półtawska na spotkaniu w SP 37

o przyjaźniach, które rozpoczęły się w latach młodości w drużynie harcerskiej w Lublinie,

o dramatycznych przeżyciach
w obozie i podjętej tam decyzji,
by studiować medycynę i chronić
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każde życie; o studiach w Krakowie, spotkaniach z biskupem Karolem Wojtyłą (i papieżem Janem
Pawłem II) i wspólnie podejmowanych przedsięwzięciach na rzecz
ochrony rodziny i życia poczętego.
Dr Półtawska zachęcała do zadawania pytań. Mówiła o wędrówkach
w góry z ks. Wojtyłą. Nie zabrakło
pytań o rolę mężczyzny i kobiety
w rodzinie. Tym pierwszym zaleciła czytanie pamiętników GOPRowców – bo to mężczyźni mają być
obrońcami i ratownikami.Jak zaznaczyła dr Półtawska, odpowiedzi
na większość pytań o jej wybory
życiowe można szukać w niedawno
wydanych „Beskidzkich rekolekcjach”: – To nie jest książka do przeczytania, ale do przemyślenia – jak
każde rekolekcje.
•
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W diecezjalnym etapie olimpijczycy odpowiadali na pytania
pisemnie

Bielsko-Biała. W środę 3 marca
zakończył się diecezjalny finał 19.
edycji Olimpiady Teologii Katolickiej dla młodzieży ponadgimnazjalnej – w tym roku odbywającej się pod hasłem „Otoczmy troską
życie”. – Pytania były trudne,
ale uczniowie znakomicie sobie
z nimi poradzili. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom – mówi
dyrektor Wydziału Katechetycznego ks. dr Marek Studenski.
Do finału zakwalifikowało się
107 osób. Po ocenie pisemnych
prac wyłonionych zostało troje
najlepszych licealistów, którzy

będą reprezentować naszą diecezję w etapie ogólnopolskim. Będą
to zwycięzca Przemysław Gorzołka z LO im. Osuchowskiego w Cieszynie, który przygotował się pod
kierunkiem katechety ks. Łukasza
Mieszczaka, oraz zajmujące ex
aequo drugie miejsce uczennice
z Bielska-Białej: Karolina Gościniak z III LO (katecheta: ks. Tomasz
Gorczyński) i Brygida Mika z LO
Zgromadzenia Córek Bożej Miłości
(katecheta: ks. Robert Szymocha).
Ogólnopolski finał olimpiady odbędzie się w kwietniu w Kaliszu.

aśs

Dokument sprzed 20 lat
Bielsko-Biała. W Książnicy
Beskidzkiej odbył się premierowy
pokaz 1,5-godzinnego filmu dokumentalnego, nakręconego 10 lutego
1989 r., podczas wizyty Lecha Wałęsy w Bielsku-Białej. Spotkanie z nim
odbyło się w należącym do Fabryki Samochodów Małolitrażowych
Zakładowym Domu Kultury
„Metalowiec”, a wizytę zwieńczyła
uroczysta Msza św. w kościele św.
Mikołaja. Przewodniczący nielegalnej wówczas „Solidarności” był
owacyjnie przyjęty przez tłumy
mieszkańców Podbeskidzia. Całe
to wydarzenie sfilmował ks. Wojciech Stokłosa, który w tamtym
czasie był proboszczem parafii
w Bystrej Krakowskiej i wielokrotnie udzielał pomocy działaczom podziemnej „Solidarności”.
Nagranie to nigdy nie było odtwarzane, a tym bardziej prezentowane

Ks. Wojciech Stokłosa
i Grażyna Staniszewska
po skończonej projekcji
filmu sprzed 20 laty

publicznie. Do jego odnalezienia
i publicznej prezentacji namówiła
księdza europosłanka Grażyna Staniszewska, która w 1989 r. kierowała
podbeskidzką „Solidarnością”.  ak

Oblicza kobiety

Małgorzata Kasolik-Piecha

Alina Świeży-Sobel

Teolodzy na olimpiadzie

Artur Kasprzykowski
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Harcerskie rekolekcje
Szczyrk. Rekolekcje wielkopostne
dla harcerek i harcerzy odbędą się
od 20 do 22 marca br. w Szczyrku,
w diecezjalnym ośrodku Caritas
na polanie Czyrna. Rozpoczęcie w piątek o 19.30. Zgłoszenia
przyjmuje ks. Tomasz Chrzan,
parafia św. Maksymiliana Kolbego – Bielsko-Biała 0 600 97 65 70 .
– W procesie pracy nad sobą

rekolekcje mają na celu refleksję
nad własnym wnętrzem i pogłębienie życia duchowego człowieka.
Zatem zachęcam i zapraszam –
mówi współorganizator rekolekcji
ks. phm Piotr Larysz, duszpasterz
harcerzy archidiecezji katowickiej
i kierownik Zespołu Wychowania
Duchowego przy Śląskiej Chorągwi ZHP.
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Młodzi w Wilnie
Żywiec/Wilno. Od lat modlitewna Grupa Taizè z konkatedralnej
parafii Narodzenia NMP w Żywcu
spotyka się regularnie na modlitwie w ciągu roku i organizuje
coroczne wyjazdy na sylwestrowo-noworoczne spotkania „Pielgrzymki zaufania przez ziemię”.
Tym razem żywiecka wspólnota
wraz ze swoim duszpasterzem
ks. Łukaszem Szwedą jest również jedną z tych, które w Polsce

przygotowują wyjazd na Regionalne Spotkanie dla Młodych
z Krajów Nadbałtyckich, które
odbędzie się od 1 do 3 maja br.
w litewskim Wilnie. Wyjazd
z Żywca – 30 kwietnia, powrót
– 4 maja. Koszt wyjazdu to 250
zł. Szczegółowych informacji
na temat wyjazdu udziela Marta
Wolska – tel. 0 501 070 648 (wieczorem) lub za pośrednictwem
e-maila: mwolska2@wp.pl. im

Laureaci konkursu fotograficznego z rodzinami

Kęty. Łukasz Fuczek i Justyna
Gworek zostali zwycięzcami II
Otwartego Konkursu Fotograficznego „Różne oblicza kobiety”,
zorganizowanego przez kęcki Dom
Kultury. Jury oceniało 50 prac 17
autorów, m.in. z Kęt, Oświęcimia,
Chełmka, Suchej Beskidzkiej,
Kielc, a nawet z australijskiego
Brisbane. Autorki i autorzy fotografowali codzienne życie kobiet
– matek, żon, przyjaciółek. Na fotografiach starali się utrwalić emocje
danej chwili. Łukasz Fuczek został
laureatem w kategorii reportaż.
Jest terapeutą zajęciowym, pracuje
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach. To tam powstało
jego zwycięskie zdjęcie. Laureatką
nagrody w kategorii portret została Justyna Gworek z Chełmka, fotografująca niespełna od pół roku

uczennica LO przy Powiatowym
Zespole Szkół nr 8 w Chełmku. –
Myślę, że zatrzymałam tę chwilę,
kiedy mojej koleżance udało się
znaleźć wyjście z trudnej sytuacji,
w jakiej wtedy była – podkreśla
laureatka. Nagrodzone, wyróżnione oraz zakwalifikowane
do wystawy prace można oglądać
w sali kameralnej Domu Kultury
do 22 marca.
im

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

gość bielsko-żywiecki

będzie hasło: „Ze świętym Maksymilianem Kolbem: dar i wyzwanie
relacji międzyosobowych”. Wśród
zaproszonych gości tegorocznych
Dni Kolbiańskich są: o. Stanisław
Piętka – gwardian Niepokalanowa
oraz profesor Claude Foster z Pensylwanii, autor najnowszej i – jak
dotąd – najobszerniejszej biografii św. Maksymiliana, napisanej
na podstawie relacji nieżyjących
już świadków jego drogi do świętości. Dni Kolbiańskie zainauguruje Msza św. w piątek 20 marca
o 18.00 w kościele w Harmężach.
Następny dzień – sobotę 21 marca –
wypełni cykl wykładów, które rozpoczną się o 9.00. W niedzielę o tej
samej porze rozpocznie się ostatnia
seria wykładów, a sesję zakończy
o 11.00 wspólna Eucharystia. Szczegółowy program można znaleźć
na stronach internetowych www.
kolbemission.org/pl oraz www.
harmeze.franciszkanie.pl. Tutaj
można również dokonać rezerwacji miejsc noclegowych na czas
trwania sesji.
jmp

Jackowe „Ave Maryja”
Bielsko-Biała. „Ave Maryja
muzyką malowane” – to tytuł kolejnego „Jackowego spotkania”, organizowanego przez bielski Klub Inteligencji Katolickiej. W poniedziałek
16 marca o 18.00 w sali konferencyjnej Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej (ul. Słowackiego 17a) rozpocznie się połączona z pokazem
multimedialnym prelekcja na temat
Pozdrowienia Anielskiego jako źródła inspiracji artystycznej. Prowadzący spotkanie księża Jacek Gracz
i Jacek Pędziwiatr z diecezjalnego

Radia Anioł Beskidów zaprezentują arcydzieła malarstwa i muzyki
opisujące prawdę o Zwiastowaniu.
Cykl „Jackowych spotkań” zainaugurował bielski KIK przy współpracy z Radiem Anioł Beskidów
na początku roku. Pierwsze wykłady odbywały się w ośrodku „Józefów” przy ul. Grzybowej. Ze względu na wzrastające zainteresowanie
do współpracy zaproszono również
Książnicę Beskidzką, która gościć
będzie uczestników marcowego
spotkania.

Kęty. Uczestnicy spotkań kęckiego
Klubu Obieżyświatów, w ramach
projektu KANTKI, gościli Kazimierza Smazę, kęckiego podróżnika.
Opowiedział on zebranym m.in.
o swej podróży na Daleki Wschód:
do Tajlandii, Kambodży i Wietnamu, prezentując przy tym swoje
artystyczne zdjęcia z podróży. Miesięczna wyprawa
nie należała do najłatwiejszych,
ze względu
na klimat i różnice kulturowe,
Kazimierz
jednak opoSmaza
wieść podróżw kęckim
nika utwierdziKlubie
ła wszystkich
Obieżyświatów
w przekonaniu,
że w każdym
zakątku świata można poznać
życzliwych, pomocnych ludzi, o ile
samemu jest się również życzliwym i otwartym. Spotkanie było
więc także okazją do wymiany opinii i przemyśleń na ten temat.

Giełda dla edukacji
Żywiec. Po raz jedenasty w żywieckim Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych zorganizowano
Giełdę Edukacyjną. Uczniowie kończący w tym roku gimnazja mogli
zapoznać się z ofertą liceów, techników i cieszących się w ostatnim czasie dużym zainteresowaniem szkół
zawodowych. Prezentowały się placówki oświatowe z terenu Żywca,
Milówki, Łodygowic i Węgierskiej

Górki. Jednym z najbardziej obleganych przez przyszłych uczniów
było stoisko przygotowane przez
uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu – nie tylko
ze względu na oryginalną ekspozycję (na stoisku znalazły się między
innymi motocykl i silnik samochodowy), ale też dlatego, że absolwenci
szkoły mogą liczyć na dobrą pracę
i taką znajdują.
Tomasz Terteka

Centrum Świętego Maksymiliana w Harmężach – siostry
misjonarki Niepokalanej i ojcowie
franciszkanie – wraz z Katedrą
Kolbiańską Papieskiego Wydziału
Teologicznego św. Bonawentury –
Seraphicum w Rzymie organizują
od 20 do 22 marca br. VIII Dni Kolbiańskie. Spotkaniu, które łączy
modlitwę i refleksję, towarzyszyć

Kęczanie w podróży

Małgorzata Kasolik-Piecha

archiwum gn

Dni Kolbiańskie

III

Szansa dla bezrobotnych
socjalnym. Każdy uczestnik programu będzie mógł wybrać kurs
zawodowy. W poprzedniej edycji
programu najpopularniejsze były:
obsługa kas fiskalnych i podstawy
obsługi komputera. Program adresowany jest do osób bezrobotnych
z terenu Żywca. Wnioski do udziału w projekcie można składać do 31
marca br. Szczegółowe informacje
w siedzibie MOPS w Żywcu (ul.
Sienkiewicza 19) i pod numerem
telefonu 33 861 36 05.
im

Stoisko promocyjne Zespołu Szkół Samochodowych w Żywcu
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu przyjmuje wnioski od bezrobotnych mieszkańców
Żywca do udziału w bezpłatnym
projekcie pt. „Promocja aktywnej
aktywizacji w gminie Żywiec”. Podczas bezpłatnych szkoleń bezrobotni mogą nauczyć się praktycznych
umiejętności niezbędnych przy
poszukiwaniu pracy. Prowadzone są indywidualne konsultacje
z doradztwa zawodowego, zajęcia
z psychologiem i pracownikiem
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Zjazd
po
puchar
Przyjechali z 23 parafii
– 130 ministrantów i lektorów
wzięło udział w VI Zimowej
Olimpiadzie Ministrantów
Diecezji Bielsko-Żywieckiej
w narciarskim slalomie
gigancie.

Ks. Krzysztof Cojda

Ministrancki slalom gigant

Medaliści VI Zimowej Olimpiady
Ministrantów z księżmi opiekunami

M

inistranckie zawody narciarskie o puchar biskupa Tadeusza Rakoczego
odbyły się w Szczyrku na stokach
Skrzycznego w środę 4 marca. Zawody zorganizowano dzięki współpracy parafii św. Jakuba
w Szczyrku, tutejszego Centralnego Ośrodka
Sportu, Biura Promocji Kultury i Sportu przy
kurii diecezjalnej oraz proboszczów i wikariuszy, którzy przybyli z uczestnikami zawodów.
Każda parafia mogła wystawić reprezentację
liczącą od jednego do dwunastu zawodników

Konkurs o polskiej demokracji

– po czterech w każdej z trzech kategorii wiekowych: uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum,
lektorów ze szkoły średniej i studentów. W tym
roku na podium – zwłaszcza w kategorii najmłodszych zawodników i gimnazjalistów – najczęściej
stawali ministranci z parafii Nawiedzenia NMP
w Zwardoniu.
im

Bez zamętu

Minęło 20 lat od rozpoczęcia rozmów przy
Okrągłym Stole, od których zaczęło się wprowadzanie w Polsce ustroju demokratycznego.
Dom Kultury w Kętach zachęca mieszkańców
gminy Kęty do udziału w konkursie literackim
„Blaski i cienie polskiej demokracji”.

Czas wolny od szkoły nie musi
być wypełniony zamętem
kanałów telewizyjnych
czy wirtualnym światem gier
komputerowych. Takiego
zdania są wolontariusze
ze świetlicy środowiskowej
przy parafii św. Maksymiliana
Kolbego w Nowej Wsi.

D
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szkoła podstawowa:
Rafał Węglarz – Zwardoń
Przemek Zwardoń – Zwardoń
Mateusz Duraj – Wieprz
Mikołaj Rudnicki – Zwardoń
gimnazjum:
Kamil Zwardoń – Zwardoń
Piotr Jachowicz – Zwardoń
Marcin Śleziak – Zwardoń
Szymon Gołąbek – Szczyrk
szkoła średnia
Borys Madejczyk – Wisła Głębce
Grzegorz Przybyła – Szczyrk
Dariusz Jakubiec – Szczyrk
Tomasz Grabowski – Bielsko-Biała (par. NSPJ)

W świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi

Blaski i cienie

om Kultury w Kętach zaprasza mieszkańców gminy do pisania konkursowych prac
wspomnieniowych, dotyczących lat przełomu.
W pracach autorzy mogą opisywać swe spełnione i niespełnione oczekiwania związane
ze zmianą ustrojową w Polsce. – Powinni też
zastanowić się nad następującymi pytaniami:
Jakie dla ciebie były pierwsze lata po upadku PRL? Co ci się udało, a czego najbardziej
żałujesz? Jakie marzenia stały się rzeczywistością, a które legły w gruzach? Może spotkanie z kimś wywróciło twoje życie do góry
nogami? – zachęcają organizatorzy. – W myśl
łacińskiej sentencji: „Słowa uciekają, napisane
zostają” ambicją organizatorów jest wydanie
pokonkursowego zbioru wspomnień, by w ten
sposób przyczynić się do utrwalania historii
najnowszej.
Prace należy składać do 4 maja br. w siedzibie Domu Kultury lub przysyłać drogą internetową: Dom Kultury w Kętach, ul. Żwirki
i Wigury 2a, 32-650 Kęty, www.dk-kety.com.pl,
e-mail: dk@dk-kety.com.pl.
Termin rozstrzygnięcia konkursu i spotkanie z jurorami – 4 czerwca br.
im

Wyniki zawodów:

A

trakcyjną ofertę spędzenia minionych
ferii zimowych przygotowali dla dzieci
w różnym wieku wolontariusze ze świetlicy
środowiskowej przy parafii św. Maksymiliana
Kolbego w Nowej Wsi. Wśród licznych propozycji znalazły się dwa wyjazdy do kina do Bielska-Białej. Wycieczki odbyły się dzięki finansowemu
wsparciu gminy Kęty oraz funduszom własnym
świetlicy, pozyskanym z organizacji kiermaszów
świątecznych i jasełek. Młodym kinomanom
zaproponowano dwa filmy: „Cziłała z Beverly
Hills” i „Hotel dla psów”. Dla niektórych dzieci
był to pierwszy w życiu kontakt z kinem, dlatego
nawet jazda ruchomymi schodami okazała się
niebywałą frajdą. Bywalcy świetlicy mogli
także spędzić czas na śniegu, którego w tym
roku nie zabrakło. Czas wolny od zajęć szkolnych, oprócz uczestnictwa w grach i zabawach,

Katarzyna Kajor

IV

Młodzi kinomani z Nowej Wsi w Bielsku-Białej

wielu wychowankom wypełniały przygotowania do konkursu „Jonasz” z Ewangelii według św.
Marka. Czy minione ferie zamkną się w miłym
wspomnieniu? Zima nie zawiodła, a dzięki pomysłowości wolontariuszy zapewniono młodym
i tym najmłodszym gościom świetlicy ciekawą
alternatywę spędzenia wolnego czasu. Okazuje
się, że nawet skromnymi nakładami można dać
dzieciom wiele radości, a jak pokazuje przykład
świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi – chętnych nie brakuje. Wszystkim wolontariuszom
i nauczycielom z Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego
z Nowej Wsi serdecznie dziękuję za poświęconą
energię i czas dla świetlicy! To dzięki Wam można powiedzieć, że to były udane ferie!

Katarzyna Kajor
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Dajmy dzieciom
szansę

W auli LO nr IV im. KEN w Bielsku-Białej 17 marca o 10.00 rozpocznie się konferencja „Rodzina
zastępcza dla dzieci bez przyszłości”.

K

onferencja poświęcona
będzie upowszechnianiu
efektywnego modelu rodzinnej pod
opieki zastępczej, niezbędnych patronatem
warunków jego realizacji oraz „Gościa”
prezentacji dobrych praktyk w tej
dziedzinie. Specjaliści – naukowcy, przedstawiciele stowarzyszeń rodziców zastępczych – zeprezentują modele rodzinnej opieki zastępczej
i formy przygotowania rodziców do takiej roli,
a następnie o 12.00 o warunkach powodzenia tej
opieki w dyskusji panelowej mówić będą przedstawiciele środowisk akademickich i niezależni
eksperci. Od 13.20 o swoich doświadczeniach i systemie wsparcia rodzin zastępczych wypracowanym przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne

W IV rocznicę śmierci
sługi Bożego Jana Pawła II

zdjęcia Alina Świeży-Sobel

O rodzicielstwie zastępczym

– Wyjdźcie z domów,
przyłączcie się do nas!
Wolontariusze – pomóżcie!
– apelują organizatorzy pieszej
pielgrzymki „Ogień Lolek”,
która odbędzie się 28 marca br.
pod hasłem:
„Idziemy Twoim Szlakiem”.

Urszula Rogólska

Uczniowie
ze wszystkich
narodów
Wspólnoty oazowe naszej diecezji spotkają się
21 marca br. w kościele św. Pawła Apostoła
w Bielsku-Białej na IV Diecezjalnej Kongregacji
Ruchu Światło–Życie.
Po raz czwarty oazowicze spotkają się
na diecezjalnej kongregacji w bielskim
kościele św. Pawła. Na zdjęciu ewangelizacja na jednym z poprzednich spotkań

IV Diecezjalna Kongregacja
Ruchu Światło-Życie
9.00 –zgłaszanie uczestników kongregacji,
9.15 – zawiązanie wspólnoty, 9.40 – panel
dyskusyjny, 10.40 – praca w grupach,
12.00 – Eucharystia; następnie – Agapa
oraz koncert ewangelizacyjny.
Kontakt: Ks. Marcin Aleksy – moderator
diecezjalny Ruchu Światło–Życie,
e-mail: maleksy@neostrada.pl;
Anna Kapela – sekretarz diecezjalnej
sekcji Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu
Światło–Życie”;
e-mail: annkapela@poczta.onet.pl;
506 033 331.

W

10. rocznicę swojej pracy na rzecz
niepełnosprawnych i w związku z 4.
rocznicą śmierci sługi Bożego Jana Pawła II,
radziechowskie Stowarzyszenie „Dzieci Serc”
zaprasza do udziału w pieszej pielgrzymce spod
Krzyża Trzeciego Tysiąclecia na Trzech Lipkach
w Bielsku-Białej do krzyża jubileuszowego
na Matysce w Radziechowach. Pielgrzymom
towarzyszą dwie główne intencje modlitewne:
o wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II oraz
w obronie życia.
– Do udziału zapraszamy wszystkich – zachęca prezes „Dzieci Serc” Jadwiga Klimonda.
– Prosimy, by pomóc w dotarciu z informacją
także do osób niepełnosprawnych. Bardzo prosimy również o zgłaszanie się wolontariuszy,
którzy pomogą im w pokonaniu trasy.
Opiekunem pielgrzymki jest ks. Marcin
Mendrzak, wikary z parafii Narodzenia NMP
w Porąbce. Honorowy patronat zaś sprawują:
biskup Tadeusz Rakoczy, ks. kan. Stanisław
Bogacz – dziekan dekanatu radziechowskiego, Andrzej Płonka – starosta bielski, Jacek
Krywult – prezydent Bielska-Białej, Andrzej
Zieliński – starosta żywiecki oraz Grzegorz
Figura – wójt gminy Radziechowy-Wieprz
Program pielgrzymki „Ogień Lolek”
9.00 – powitanie pod Krzyżem Trzeciego Tysiąclecia na Trzech Lipkach, zapalenie
pochodni od ognia z grobu Jana Pawła II, 9.15
– wymarsz w stronę Kurii Diecezjalnej, 9.45 –
spotkanie z księdzem biskupem, modlitwa pod
pomnikiem Papieża, 10.00 – wymarsz na trasę:
Bielsko-Biała, Bystra, Meszna, Buczkowice, Godziszka, Lipowa, Twardorzeczka, Radziechowy;
17.30 – Msza św. na Matysce.
Szczegóły w Biurze Pielgrzymkowym, Radziechowy, ul. Abramska 2, w poniedziałek
od 15.00 do 18.00, e-mail: dzieciserc@o2.pl, tel.:
0 501 355 794.
ur
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ongregacja poświęcona będzie nowemu
tematowi roku formacyjnego „Czyńcie
uczniów ze wszystkich narodów” – wyjaśnia
Anna Grulich ze Stowarzyszenia „Diakonia”
Ruchu Światło–Życie, które jest organizatorem
spotkania. – To kontynuacja i dopełnienie tematu
zeszłorocznego „Czyńcie uczniów” oraz wcześniejszego „Idźcie i głoście”. Ci, którzy uwierzą, dalej
wezwani są do pójścia za Jezusem, a stając się Jego
uczniami, zostają posłani, by „czynić uczniów”
wszędzie, gdzie dotrą. Główne zagadnienia, nad
którymi skupią się uczestnicy, to: „Budowanie
jedności” i „Ewangelizacja”. Wśród zaproszonych
gości będzie m.in. ks. Adam Wodarczyk – moderator generalny Ruchu Światło–Życie i główny postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego.
– Wymiar budowania jedności w praktyce
przybliżą przybyłym spotkania w grupach –
dodaje Anna Grulich. – W ewangelizacji tylko
„będąc jedno” jesteśmy autentyczni. Każdy z nas
jest powołany do budowania jedności i jest za nią
odpowiedzialny.
im

Na szlak
z
„Lolkiem”

mówić będą rodzice zastęp- Dajmy szansę
dzieciom
czy: Magdalena i Marek Niezabitowscy z Żywca, Magdalena
i Grzegorz Tęczowie ze Skoczowa, Jolanta i Paweł
Sadlokowie z Zamarsk oraz Kinga i Paweł
Policzewowie z Zabrza.
Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej
i bielski oddział Towarzystwa Psychoprofilaktycznego, które są organizatorami konferencji,
zapraszają do udziału wszystkich mogących
mieć wpływ na niesienie pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym,
a zwłaszcza kuratorów rodzinnych, samorządowców, pracowników socjalnych, pedagogów,
rodziców zastępczych, pracowników domów
dziecka i świetlic środowiskowych.
aśs

Zaproszenie na kongregację
Ruchu Światło–Życie

K

V
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Rok św. Pawła. Dla jednych jego życie jest jak fascynujący
film przygodowy z nietuzinkowym bohaterem. Dla innych –
także głęboką szkołą wiary, dopingiem do poszukiwań Jezusa
i przemiany życia. Gimnazjaliści i oazowicze opowiadają o swoich
spotkaniach ze św. Pawłem.
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Paulina Kasperek,
współreżyser
przedstawienia
o św. Pawle
w bielskim
Gimazjum nr 1
– Przedstawienie o św. Pawle
było dla nas bardzo
ciekawym doświadczeniem.
Próbowaliśmy poznać jego
czasy, stroje ludzi, zwyczaje,
to, jakie wówczas były relacje
między różnymi narodami.
Dowiedzieliśmy się,
że św. Paweł nie unikał nikogo.
Każdemu chciał mówić
o Jezusie, ale z wielkim
szacunkiem. Był niezwykle
odważny w wyznawaniu
wiary, aż po męczeńską śmierć.
Byłam odpowiedzialna
m.in. za scenografię i kostiumy.
Wspólnymi siłami
przygotowaliśmy przedstawienie, które – mamy nadzieję
– przybliżyło nam i naszym
rówieśnikom św. Pawła.
Sylwester Pilarz,
odtwórca ról
Gamaliela
i Ananiasza
w przedstawieniu
Gimnazjum nr 1
– Może przedstawienie
nie wymagało od nas
szczególnej gry aktorskiej,
ale musieliśmy dobrze
poznać życiorys św. Pawła
na podstawie Dziejów
Apostolskich i listów.
Obserwowaliśmy jego stopniową przemianę – od Szawła
prześladowcy wyznawców
Chrystusa po człowieka,
który nie wahał się dla Niego
podejmować największych
trudów, aż po cierpienie
i męczeńską śmierć. Dla
wielu z nas to było pierwsze,
prawdziwe spotkanie
z tą postacią.

tekst
Urszula Rogólska
urogolska@goscniedzielny.pl

A

lbowiem Bóg jest mi
świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami
wszystkimi ożywiony
miłością Chrystusa Jezusa – te słowa św. Pawła z listu do Filipian
(Flp 1,8) wielokrotnie brzmiały
w uszach oazowiczów, którzy spotkali się w jubileuszowym kościele
pod jego wezwaniem na bielskim
os. Polskich Skrzydeł podczas
tegorocznej Oazy Modlitwy.
– Św. Paweł tęsknił za sobie współczesnymi, również za tymi, którzy
dopiero mieli przyjąć Słowo Boże.
Tęsknił za nami, za naszym nawróceniem, dlatego zaprosił nas do siebie – mówi ks. Grzegorz Strządała,
moderator oazy w Rajczy. – Paweł
Apostoł był przewodnikiem ewangelizacyjnej Oazy Modlitwy.

Pawłowa droga
Dla oazowiczów to przewodnik
wyjątkowy. Od kilku lat każdy rok
formacyjny członków Ruchu Światło–Życie przywołuje jego postać.
Poszczególne hasła: „Idźcie i głoście”
dwa lata temu, „Czyńcie uczniów”
rok temu i tegoroczne – „Czyńcie
uczniów ze wszystkich narodów”,
inspirują do podążania śladem Apostoła Narodów – jego nagłego nawrócenia i szalonego zapału w niesieniu
Dobrej Nowiny wszystkim. Także
mieszkańcom terenów tak odległych
od siebie, że nawet dziś ich pokonanie nie należy do najłatwiejszych.
– Pośród świata, który żyje modelem człowieka zmiksowanego,
czyli homix, odnajdywaliśmy aktualizację Bożego słowa – opowiada ks. Grzegorz Strządała. – Tak
jak nasz przewodnik św. Paweł –
napełnieni prawdą o Bożej miłości
i wynikającej z niej miłości międzyludzkiej i zdemaskowawszy naszą
grzeszność, odkrywaliśmy drogę
przebaczenia darowanego przez
Boga i tak bardzo potrzebnego nam,
między ludźmi. Pan dotykał sumień
i oczyszczał serca w sakramencie

Archiwum Oazy

Stary Szaweł
nowy Paweł

Wędr

pokuty i pojednania. A Msza święta rozpoczęła się przez to czy raczej
dzięki temu – 45 minut później.
O swoim doświadczeniu spotkania
z Panem, do którego prowadziły
słowa św. Pawła, mówi Ania: – Pan
Bóg pokazał mi na nowo moją drogę nawrócenia i pozwolił dostrzec
na niej swoją obecność! Pokazał mi,
że nigdy nie byłam sama. Pozwolił
mi uświadomić sobie znaczenie
prawdy. Dodał mi odwagi, aby wyznać to, co ciążyło w moim sercu.
I przyszedł z darem cierpliwości
i wytrwałości, żeby ustrzec mnie
przed pokusą natychmiastowych
efektów.

Czas błogosławiony
Na spotkanie z drogą św.
Pawła zdecydowali się także
Irena i Józef z Oazy Domowego Kościoła – nieliczni dorośli
w gronie młodzieży na spotkaniu.
– Mogliśmy doświadczyć, jak
wielki jest Bóg i jak bardzo pragnie naszego dobra. Na ewangelizacyjną Oazę Modlitwy planowaliśmy się wybrać już od dawna.
Bardzo cieszyliśmy się, że możemy po raz trzeci oderwać się
od codziennych zajęć i wspólnie
wyjechać, aby pogłębić nasze
relacje z Bogiem. Tam nastąpiło
oczyszczenie duszy w sakramencie pokuty i pojednania, przebaczenie sobie i innym, zbliżenie się
do siebie, a przez to zbliżenie się
do Boga. To był błogosławiony
czas.Ania dodaje: – Myślałam,
że po raz kolejny zostanę zalana

Modlitwa za wstawiennictwem św. Pawła towarzyszyła oazowiczom podczas
spotkania w jubileuszowym
kościele, któremu patronuje
Apostoł Narodów
Po prawej: Gimnazjaliści
z Leszczyn w swoim
przedstawieniu o św. Pawle

Bożą miłością i będę wręcz latać
na skrzydłach. Pan chciał inaczej.
Owszem, przychodził i pokazywał mi swoją moc, pokazywał
mi swą doskonałość i miłość.
Jednak zamiast euforii i radości
przyniósł uniżenie, pokorę, łzy
i ciszę. To w niej najpełniej dostrzegłam Jego wiselkie miłosierdzie, to w ciszy najpełniej przemawiał. Jak u Pawła... Wiem, że bez
Niego nic nie mogę. Ale wiem
też, że On pozwala mi wybierać,
dał mi wolną wolę, powiedział:
„zrobisz, jak zechcesz”. W niedzielny poranek ktoś przypomina
mi te słowa: „Wszystko mi wolno,
ale ja niczemu nie poddam się
w niewolę”. Słowa te tym bardziej
uderzyły, że tego dnia przypadła
– tak ważna dla mnie – moja rocznica chrztu świętego. I Pan daje
mi wolność. Tak jak wtedy, gdy
zmywał ze mnie grzech pierworodny i przygarniał do wspólnoty Kościoła. I daje mi tę wolność
codziennie, i ciągle pozwala wybierać; w tym wszystkim kocha
i wybacza, wspiera i podnosi.

Od jasełek do Pawła
Swoje specyficzne spotkanie ze św. Pawłem przeżyli także
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Konrad Wolski

rówki z Pawłem

Konrad Wolski

gimnazjaliści z Bielska-Białej-Leszczyn – 24 uczniów z klas trzecich
i pomagający im pierwszoklasiści.
– Jeszcze w ubiegłym roku wystawialiśmy jasełka. Było przy tym
trochę pracy, ale i sporo zabawy
– opowiada trzecioklasista Sylwester Pilarz. – Kiedy dowiedzieliśmy się, że w marcu naszą szkołę
odwiedzi biskup Tadeusz Rakoczy
w czasie, kiedy trzecioklasiści

przygotowują się do sakramentu
bierzmowania, pomyśleliśmy, żeby
znów przygotować jakieś przedstawienie. Obchodzimy Rok św. Pawła,
więc zasadniczy pomysł już był.
– Nie tworzymy koła teatralnego. Pani katechetka Wioletta
Łakomiec, która nam pomagała,
nie uczy nas religii, ale pomyśleliśmy, że razem możemy znów coś
zrobić dla innych. Spotykaliśmy się

po lekcjach – mówi Marta Luber.
– Czasu nie mieliśmy zbyt wiele.
Scenariusz przedstawiał się następująco – narrator, czyli Aneta
Dyduch czytała fragmenty z Pisma Świętego o życiu św. Pawła,
a my przedstawialiśmy scenki
pantomimiczne. Była wśród nich
i scena ukamienowania Szczepana,
i spotkanie z Jezusem w Damaszku,
i scena w więzieniu, a nawet upadek
Eutycha z trzeciego piętra – o tym
mało kto z nas wiedział – i sceny
z podróży misyjnych. Dobrze było
poznać szczegóły z życia Pawła. Nad
scenografią i strojami wraz z panią
czuwała Paulina Kasperek. Wspólnie wymyślaliśmy stroje i elementy
dekoracji, które pasowały do czytanych słów. Swoją rolę miał też
Mateusz Dyjas. Choć nie odtwarzał żadnej postaci, przygotował
podkład muzyczny i wraz z nauczycielem muzyki Piotrem Barteczką nauczył kolegów piosenki
o św. Pawle. Gimnazjaliści chętnie
opowiadają o odtwarzanych przez
siebie postaciach: Patryk Płoskoński i Michał Skrzesiński grali przyjaciół świętego, Agnieszka Fiedor
i Paulina Połomska – Ateńczyków,
Marta Luber, Paulina Dzierzgowska – Szczepana, Marta Szczygieł
– Żydów, a Marcelina Kopaczka
– opętaną.

Zaintrygowani

Ks. Grzegorz
Strządała,
moderator
Ruchu Światło–
Życie w Rajczy,
prowadzący Oazę
Modlitwy
– Św. Paweł Apostoł
stał się przewodnikiem
ewangelizacyjnej Oazy
Modlitwy, która miała
miejsce na osiedlu Polskich
Skrzydeł w Bielsku-Białej.
Tak jak u Apostoła Narodów,
słowo nie okazało się
bezskuteczne. Na Oazie
Modlitwy zebrało się 60 osób
z różnych wspólnot oazowych.
Były reprezentowane bielskie
parafie: Leszczyny, Troclik,
św. Brat Albert, Złote Łany.
Byli również uczestnicy
z Gilowic, Cieszyna, Kęt,
Kóz, Ligoty, Wilkowic, Ujsół,
Krzyżowej, Bystrej, Tychów,
Żywca i Rajczy. Jak na razie
to rekordowa ilościowo Oaza
Modlitwy z moją posługą
moderatora. Obok ilości,
było też miejsce na jakość.
Św. Paweł inspirował swoim
nawróceniem, ale również
swoją posługą głoszenia. Tak
też odkrywaliśmy go w czasie
tego spotkania.
Paweł Kasperek,
odtwórca roli św.
Pawła w bielskim
Gimnazjum nr 1
– Tak się złożyło,
że ja, imiennik
św. Pawła, zagrałem jego
postać w naszym szkolnym
przedstawieniu. Oczywiście
postać Apostoła nie była
mi obca, ale była mi znana
jedynie powierzchownie.
Dzięki temu, że czytaliśmy
razem Pismo Święte – Dzieje
Apostolskie i listy św. Pawła,
poznawaliśmy znacznie lepiej
jego życie, drogę nawrócenia,
ludzi, których spotykał,
nauczanie.
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W przygotowanie przedstawienia włączyli się także uczniowie,
którzy mówią o sobie, że są ateistami. Ale także ich zaintrygowała
postać św. Pawła, który – jak sami
mówią – daleki jest od stereotypu
cichego świętego z obrazka.
– Uczniowie z wielkim zaangażowaniem przygotowywali się
do przedstawienia. Podziwiamy
ich za to, że robili to w swoim wolnym czasie, po lekcjach – mówią
nauczyciele, którzy widzieli spektakl. – To postać, z którą będą się
spotykać nieraz na innych lekcjach. Nie tylko na katechezie.
Przez takie formy łatwiej ich zainteresować ważnymi wydarzeniami, którymi żyją ludzie wierzący
na całym świecie. A takim jest Rok
św. Pawła.
•

Stary Szaweł
nowy Paweł
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Panorama parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Słotwinie

Najmłodsza w diecezji
Wspólnota
w Słotwinie
jest najmłodszą
parafią diecezji
bielsko-żywieckiej.
Jednak początki
zorganizowanego
duszpasterstwa
sięgają tutaj XVI w.,
a własną kaplicę
zbudowano tu
z górą sto lat temu.

N

azwę miejscowości „Dziejopis
Żywiecki” wywodzi od „słodkich jagód albo trześni tam rodzących się i tam wiele będących
drzew”. Słotwina leży u podnóża
Beskidu Zachodniego, w cieniu
Skrzycznego. Rozpościera się stąd
także wspaniały widok na Jezioro
Żywieckie.

Wiekowa kaplica
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Pierwsza pisemna wzmianka
o Słotwinie pojawia się w dokumentach z 1509 r., dotyczących budowy
kościoła parafialnego w Lipowej.
Przez cztery wieki słotwinianie
przychodzili tutaj na modlitwę:
latem w skwarze, jesienią w strugach deszczu. Najgorzej było zimą,
kiedy trzeba było pokonać kilka
kilometrów zasp. Niekiedy było
to niemożliwe. W czerwcu 1900 r.
zwrócili się do konsystorza biskupiego w Krakowie z prośbą o zezwolenie na budowę. W krótkim czasie
wzniesiono kaplicę. Odtąd mieszkańcy Słotwiny chodzili do Lipowej
na Mszę św. A w niedzielne popołudnia i codzienne wieczory w swojej
kaplicy śpiewali nieszpory, litanie
i odmawiali Różaniec.

Dzieło jubileuszu
Z czasem miejscowość zaczęła się rozrastać. Mieszkańcy znaleźli pracę w pobliskich ośrodkach
miejskich. Obok kaplicy powstał
punkt katechetyczny, by dzieci
na religię nie musiały chodzić
aż do Lipowej. Coraz częściej pojawiała się myśl o budowie własnego kościoła. Jutrzenka nadziei

zdjęcia Ks. Jacek M. Pędziwiatr

W mojej opinii

zaświtała wraz ze zbliżaniem się
Roku Wielkiego Jubileuszu 2000.
Poderwani zapałem lipowskiego
proboszcza ks. Jana Krysty mieszkańcy Słotwiny, Poddzielca i Bugaja
w ciągu jedenastu miesięcy, wykorzystując dotychczasowy punkt katechetyczny, zbudowali nową świątynię wraz z zapleczem: zakrystią,
salką na spotkania i mieszkaniem
dla księdza.

Serdeczny patronat
Początkowo do Słotwiny dojeżdżali księża z macierzystej parafii:
uczyli religii, odprawiali nabożeństwa i Msze święte w niedziele,
święta i pierwsze piątki miesiąca
– od początku Serce Jezusowe cieszyło się w Słotwinie szczególną
czcią. Jego obraz góruje w głównym ołtarzu nowo zbudowanej
świątyni, której patronuje. Trzy
i pół roku temu kolejny lipowski
wikariusz ks. Mieczysław Grabowski otrzymał od biskupa bielskożywieckiego polecenie podjęcia
pracy duszpasterskiej w Słotwinie i tworzenia tutaj samodzielnej
jednostki kościelnej. Te działania
uwieńczył dekret bp. Tadeusza Rakoczego, wydany 8 grudnia ubiegłego roku: w tym dniu powstała
parafia Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Słotwinie.

Wyzwania przyszłości
Utworzenie słotwińskiej parafii jest nie tylko uwieńczeniem
wysiłków tutejszych mieszkańców. Stanowi też dla nich nie lada
wyzwanie. Już pierwsze miesiące

W jednym stuleciu
w Słotwinie zbudowano
kaplicę, a później kościół
Poniżej: Ołtarzem jest
otwarta księga Ewangelii

samodzielności pokazują jednak,
że sobie poradzą. Budynki kościelne wymagają wciąż jeszcze nakładów. Wiekowa kaplica została
w znacznej części odrestaurowana.
Jej położenie sprawia, że doskonale nadaje się na urządzanie w niej
szopki czy ciemnicy. Z kolei nowo
zbudowany kościół trzeba jeszcze
wyposażyć. Na wykonanie czeka
główny ołtarz, stacje Drogi Krzyżowej, ołtarz, ambonka i chrzcielnica.
Zainstalowano nowe nagłośnienie
i elektroniczny system sterowania
dzwonów, ale przydałyby się jeszcze solidniejsze organy. A wszystko
to musi przecież iść w parze z budowaniem wspólnoty na solidnych,
duchowych fundamentach.
Ks. Jacek M. Pędziwiatr

Ks. Mieczysław
Grabowski,
proboszcz parafii
w Słotwinie
– Obszar parafii
pokrywa się
z rejonizacją szkoły w Słotwinie,
mającej swoje piękne tradycje.
To sprzyja pracy duszpasterskiej.
W naszej parafii są ministranci,
Dzieci Maryi, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży,
jest też oddział Akcji Katolickiej,
Żywy Różaniec i zespół
charytatywny. Integracji
sprzyjają wspólne pielgrzymki
i spotkania. Na konto
działalności nowej parafii
trzeba zapisać opłatek dla
samotnych oraz pierwszą
w historii zimową parafiadę,
czyli sportowe zmagania
dla całych rodzin. Mamy też
radę parafialną. To na niej
spoczywa główny ciężar
troski o zaplecze budowlane
parafii i prowadzone tutaj
prace. Wszystko, co do tej
pory powstało dla budowania
parafii w Słotwinie, mieszańcy
zawdzięczają jedynie swojej
gospodarności, hojności i trosce
o wspólne dobro. Podczas
budowy kościoła nie szukano
wsparcia w innych parafiach,
nie zbierano składek
u sąsiadów. Świątynia, w której
dziś modlą się mieszkańcy
Słotwiny, jest świadectwem
ich miłości do Kościoła.

