
Okres świąteczny to czas wytężonej 
pracy parafialnych zespołów charyta-

tywnych. Nie szczędziły sił, by na żad-
nym stole nie zabrakło chleba. Tuż przed 
Bożym Narodzeniem obserwowaliśmy pra-
cę jednego z takich zespołów – w parafii 
św. Stanisława BM w Starym Bielsku. Tam 
od sześciu lat w każdą środę wydawane jest 
pieczywo, a w soboty wędliny i podroby. 
Przed świętami pojawia się jednak znacznie 
więcej potrzebujących, ale na szczęście w 
tym czasie zwiększa się też wsparcie ze 
strony parafian i dobrodziejów, dzięki któ-
rym można przekazać nie tylko pieczywo, 

ale też inne świątecz-
ne wiktuały, a także 
zabawki dla najmłod-
szych parafian.  

Więcej o starobielskich 
dobroczyńcach
– już wkrótce.

DLA TYCH, KTÓRZY SIĘ ŹLE MAJĄ...

Co środę 
starobielski zespół 
charytatywny 
obdarowuje 
potrzebujących 
pieczywem
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Witamy w nowym roku 
kalendarzowym! Świę-

tując Boże Narodzenie, za-
chęcamy do adorowania 
Dzieciątka Jezus, przyłącza-
my się do wszystkich zapro-
szeń na spotkania jasełkowe 
i kolędowe. W tym nume-
rze prezentacja parafii w 
Mazańcowicach kończy nasz 
czteroletni cykl, w którym 
staraliśmy się przedstawić 
wspólnoty parafialne naszej 
diecezji. Już za tydzień roz-
poczniemy nowy, także wią-
żący się z odwiedzinami w 
parafiach. Zapraszamy do to-
warzyszenia nam w wędrów-
kach po diecezji.  
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NOWY ROK NA MATYSCE. 
Pod jubileuszowym krzyżem na 
Matysce w Radziechowach tra-
dycyjnie już 31 grudnia o godzi-
nie 23.00 zostanie odprawiona 
uroczysta Msza święta na zakoń-
czenie starego i powitanie nowe-
go roku. Zapraszamy!

Tuż przed Wigilią, obok kościoła 
pw. św. Michała Archanioła, 
w kaplicy Matki Bożej stanęły 
okazałe figury szopki wilkowickich 
rzeźbiarzy amatorów. 

O tym, jak powstawała nie-
zwykła szopka plenerowa, pi-
saliśmy w 51 numerze GN. Nie 
byłoby jej, gdyby nie zachęta 
Zbigniewa Micherdzińskiego z 
Regionalnego Ośrodka Kultury 
w Bielsku-Białej, który na ten 
cel pozyskał środki z europej-
skiego grantu CBC Phare.

Dziś może-
my już zapro-
sić do obejrze-
nia szopki w 
pełnej okaza-
łości. W czwar-
tek, 22 grudnia, wikariusz para-
fii ks. Adam Pindel poświęcił ją w 
obecności artystów, ich nauczy-
ciela Stanisława Kwaśnego, władz 
i mieszkańców gminy.

Uroczystość uświetniła orkie-
stra młodzieżowa wilkowickiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod 
kierownictwem Ludwika Kusia.

UR

Szopka jak malowana

Wilkowickie Betlejem

Tuż przed 
Świętami 

wilkowicka 
szopka została 

poświęcona
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Beskidzkie śpiewanie

Pokolędujmy 
razem!
Kolejne spotkanie w cyklu 
„Beskidzkie kolędowanie” od-
będzie się tym razem 1 stycz-
nia 2006 r. o godzinie 19.00
w kościele pw. Chrystusa
Króla w Bielsku-Białej Lesz-
czynach. 

Na ten wyjątkowy wieczór 
zaprasza Biuro Promocji Kul-
tury i Sportu przy Kurii Diece-
zjalnej. Tegoroczne spotkanie 
będzie przede wszystkim za-
chętą do wspólnego pielęgno-
wania tradycji śpiewu kolęd – 
jest częścią akcji społecznej 
„Wyśpiewaj Święta!”. Będą do 
tego zapraszać podbeskidz-
cy artyści, a wśród nich m.in.: 
Iwona Loranc Maria Koterb-
ska, zespoły „Dzień dobry” z 
Bielska-Białej, „Hajduki” z Mi-
lówki oraz aktorzy Teatru Pol-
skiego i Teatru „Banialuka”. 
Całość poprowadzi Kuba Ab-
rahamowicz.

W imieniu organizatorów 
– zapraszamy do udziału!

IM



200560 lat po Auschwitz
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OŚWIĘCIM. W 60. rocznicę 
oswobodzenia KL Auschwitz 
do obozu-muzeum przyjecha-
li jego byli więźniowie, przy-
wódcy wielu państw oraz de-
legacje z kilkudziesięciu kra-
jów. Obchody rocznicy rozpo-

częło 26 stycznia nabożeństwo 
ekumeniczne w Centrum św. 
Maksymiliana w Harmężach. 
Główne uroczystości odby-
ły się nazajutrz przy pomni-
ku Męczeństwa Narodów w 
Brzezince

Pozostał w naszych sercach

1 i 2 kwietnia, na wieść o PO-
GARSZAJĄCYM SIĘ STANIE 
ZDROWIA OJCA ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II, wierni para-

fii naszej diecezji spontanicz-
nie gromadzili się na modlitwie 
w świątyniach i miejscach zwią-
zanych z jego pobytem na be-
skidzkiej ziemi. Na Mszach św. 
i marszach dla Papieża diece-
zjanie spotykali się codzien-
nie, aż do dnia papieskiego po-
grzebu 8 kwietnia. Wielu wy-
jechało na uroczystości do 
Rzymu. Diecezjalna uroczy-
sta Eucharystia w intencji Jana 
Pawła II została odprawiona w 
bielskiej katedrze 16 kwietnia.

W deszczu róż
RELIKWIE ŚW. TERESY Z 
LISIEUX gościły w Żywcu, 
Trzebini, Bielsku-Białej, Kętach, 
Oświęcimiu, Czechowicach- 
-Dziedzicach i Skoczowie od 
5 do 9 maja. Peregrynację 
poprzedziło m.in. sympo-
zjum „Mała droga św. Teresy 
a wielkie drogi współczesno-
ści”, zorganizowane w biel-
skim Instytucie Teologicznym 
im. św. Jana Kantego.Relikwie św. Teresy w Bielsku-Białej

Kanonizacja abp. Józefa
WILAMOWICE, RZYM. 23 
października 2005 r., podczas 
liturgii na Placu św. Piotra 
w Rzymie, papież Benedykt 
XVI ogłosił świętym pocho-
dzącego z Wilamowic arcybi-

skupa Józefa Bilczewskiego, 
metropolitę lwowskiego ob-
rządku łacińskiego. W gro-
nie uczestników uroczysto-
ści było m.in. 400 pątników 
z Wilamowic.Pamięć i wdzięczność

BIELSKO-BIAŁA, SKO- 
CZÓW. Msza św. odprawiona 
22 maja pod przewodnictwem 
abp. Stanisława Dziwisza na 
skoczowskiej Kaplicówce by-
ła kulminacją obchodów upa-
miętniających 10. rocznicę wi-
zyty papieża Jana Pawła II w 
diecezji bielsko-żywieckiej. 
Dzień wcześniej abp Dziwisz, 
kard. Crescenzio Sepe, prefekt 

Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów, oraz nuncjusz apo-
stolski abp Józef Kowalczyk i bi-
skupi bielsko-żywieccy Tadeusz 
Rakoczy i Janusz Zimniak wraz 
ze 130 kapłanami koncelebro-
wali Mszę św. w bielskim koś-
ciele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa i uczestniczyli w 
sesji naukowej poświęconej na-
uczaniu Jana Pawła II.

RYCHWAŁD. 17 lipca w 
sanktuarium maryjnym w 
Rychwałdzie odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 40. rocz-

nicę koronacji wizerunku Matki 
Bożej. Współkoronatorem obra-
zu wówczas był biskup Karol 
Wojtyła.

Do Czarnej Madonny
NA JASNĄ GÓRĘ po raz 
czternasty, 11 sierpnia 2005 r., 
dotarła piesza pielgrzymka die-
cezji bielsko-żywieckiej. W 19 
grupach pielgrzymowało 5200 
osób. Pod względem liczby piel-
grzymów to czwarta piesza piel-
grzymka jas-
nogórska w 
skali kraju.

Diecezjanie 
na Jasnej Górze

W XX ŚWIATOWYCH 
DNIACH MŁODZIEŻY, któ- 
re odbyły się w sierpniu w Kolonii, 
wzięło udział także ok. 700 mło-
dych diecezjan bielsko-żywie-
ckich, którzy po-
jechali w zorga-
nizowanych gru-
pach pod opieką 
duszpasterzy.

Młodzi 
diecezjanie
 w Kolonii

BIELSKO-BIAŁA. 5 listopa- 
da 2005 r. biskup Janusz Zim- 
niak przewodniczył dziękczyn-
nej Mszy św. z okazji 25. rocz-

nicy swoich święceń biskupich. 
Mszę św. w bielskim kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
koncelebrowało 150 kapłanów.

Podwójny jubileusz
CIESZYN. Za podwójny ju-
bileusz – 100-lecie beaty-
fikacji i 10-lecie kanonizacji 
św. Melchiora Grodzieckiego 
dziękowali Bogu uczestni-
cy Eucharystii odprawionej 

4 września 2005 r. w cieszyń-
skim kościele pw. św. Marii 
Magdaleny. W modlitwie tra-
dycyjnie wzięli udział miesz-
kańcy polskiej i czeskiej czę-
ści Cieszyna.

40 lat po koronacji

25 lat sakry

Zaduszki na Matysce
RADZIECHOWY. Po raz 
pierwszy 12 listopada pod 
krzyżem jubileuszowym na 
szczycie Matyski w parafii św. 
Marcina w Radziechowach od-
były się Zaduszki. W intencji na-
rodwych bohaterów ofiarowa-
no modlitwę różańcową. W ka- 

plicy pod krzyżem złożo- 
no urny z ziemią pochodzą-
cą z grobów ks. Jerzego Popie- 
łuszki, Stanisława Pyjasa i Stani- 
sława Pietraszki. Rozpoczęto 
także usypywanie kurhanu upa-
miętniającego bohaterów naro-
dowych.

Oddali pokłon
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Trzeciopiątkowe nabożeństwo 
ku czci Bożego Miłosierdzia 
16 grudnia 2005 r. w kościele 
pw. św. Michała Archanioła w Leśnej 
było nieco inne niż zazwyczaj: 
przy ołtarzu brakowało gospodarza 
parafii – ks. Piotra Sadkiewicza. 
Ale był ze zgromadzonymi duchem, 
kiedy odbierał tego dnia 
w Warszawie nagrodę 
dla Proboszcza Roku 2005. 

Pod koniec 2004 roku spot-
kali się w leśniańskiej bibliote-
ce – około 40 osób – ludzie róż-
nych zawodów, w różnym wieku. 
Wszyscy są wiernymi bądź przy-
jaciółmi parafii św. Michała Archa-
nioła w Leśnej.

Maria Ciurla położyła przed 
nimi gazetę z informacją o or-
ganizowanym przez Katoli-
cką Agencję Informacyjną i Re-
dakcję Programów Katolickich 
TVP konkursie „Proboszcz Ro-
ku 2005”. „Zgłaszamy nasze-
go proboszcza” – zadecydo-
wali. Ściągnęli z Internetu re-
gulamin konkursu, zaczęli gro-
madzić dokumentację. Popro-
sili o pomoc franciszkanina o. 
Sławomira Zielińskiego, dusz-
pasterzującego wówczas w ich 
parafii.

Opasły segregator 

Pamiętają pierwszą reakcję 
ks. Piotra Sadkiewicza.

– Nie bardzo był przekona-
ny do naszego pomysłu – wspo-
mina Teresa Barteczko, szefu-
jąca leśniańskiej bibliotece. – 
To konkurs na proboszcza. Ks. 
Piotr jest u nas dziewięć lat, a 
od dwóch lat pełni funkcję ad-
ministratora. Dla nas te określe-
nia nie mają znaczenia, bo i tak 
o nim mówimy: nasz proboszcz. 
Dowiedzieliśmy się, że admini-
stratora też możemy zgłosić.

Powstawało konkursowe ar-
chiwum – opasły segregator z 
materiałami o dziełach podej-
mowanych w parafii pojechał do 
Warszawy. 

– Pomyśleliśmy, że to 
nasz obowiązek wobec 
wszystkiego, co Ksiądz 
dla nas robi – mówią pa-
rafianie.

– Kiedy wiosną 
Ksiądz przyszedł do biblioteki i 
pokazał list z KAI-u o tym, że za-
kwalifikowaliśmy się do finało-
wej dwunastki, nie wierzyliśmy 
własnym oczom! – mówi pani Te-
resa. – Uznaliśmy to za najwięk-
szy sukces! A jak dostaliśmy za-
proszenie na galę, to już było cał-
kowite zaskoczenie! 

Dziękując Panu Bogu 

16 grudnia o 4.30 autobus pe-
łen wiernych z Leśnej ruszył do 
stolicy. Kapela ludowa organisty 
Bogdana Biernata, panie z koła 
gospodyń, dzieci, kto tylko mógł, 
chciał towarzyszyć ks. Piotrowi.

– Zabraliśmy nasze góralskie 
stroje i termosy z naszymi potra-
wami, żeby wszystkich w War-
szawie poczęstować góralskimi 
przysmakami. Prażuchy, chleb ze 
smalcem, kiszone ogórki, maślan-
ka – nie miały sobie równych! Z 
napięciem czekali na werdykt. 

– Kiedy usłyszeliśmy, że to 
nasz Proboszcz zdobył tytuł, nie 
potrafiliśmy opanować łez wzru-
szenia i radości! – opowiadają. – 
Ks. Piotr też był bardzo zaskoczo-
ny. „Bogu na chwalę robimy to 
wszystko. Bóg zapłać wszystkim” 
– mówił wzruszony... 

– Zaraz zadzwoniliśmy do na-
szych bliskich. W Leśnej tego dnia 
przecież, jak co miesiąc, wielka 
uroczystość – nabożeństwo ku czci 
Bożego Miłosierdzia. Ks. Piotra za-
stępował w parafii o. Sławomir. 

Trzeba mu było czym prę-
dzej dać znać, żeby Panu 
Bogu dziękowali za ten 
sukces!

Nie przypadek 

Dla nich to nie przypadek, że 
wyróżnienie spotkało ich właśnie 
w tym dniu. 

– Kiedy ks. Piotr do nas przy-
szedł, uświadomił nam, jak waż-
na jest estetyka domu Bożego 
i jego otoczenia – mówią para-
fianie. – Widząc jego wielkie za-
angażowanie i fachowość, przy-
łączyliśmy się do niego i razem 
wzięliśmy się ostro do 
pracy przy odnowie 
kościoła i zagospoda-
rowaniu terenu wokół 
niego. Potem kolejny 
krok – uroczyste po-
wierzenie nas Boże-
mu Miłosierdziu, zain-
stalowanie relikwii św. 
Faustyny – zrodził sze-
reg dzieł miłosierdzia, 
do podjęcia których 

zachęcał nas swoim przykładem 
Ksiądz Proboszcz: Parafialny Klub 
Honorowych Dawców Krwi, Bank 
Dawców Szpiku Kostnego, popu-
laryzowanie „gościowych” dekla-
racji wyrażających zgodę na po-
śmiertne pobranie organów do 
przeszczepu, zawody sportowe 
dla niepełnosprawnych. Do tego 
akcje pomocy misjom, pogorzel-
com, powodzianom, wsparcia dla 
uzdolnionej młodzieży. Powsta-
ła parafialna siłownia, parafia ob-
jęła patronatem drużynę siatkar-
ską; na wieży powstaje muze-
um dewocjonaliów, przed pleba-
nią – piękny park. Dzięki ogło-
szonej przez Księdza akcji zbiór-
ki książek dla biblioteki, do księ-
gozbioru trafiło ponad 700 cen-
nych publikacji!

Parafianie mówią: „to nasi 
Święci nam pomagają!”. Nasi, to 
ci, których relikwie sprowadził do 
parafii ks. Piotr. 

– Zdajemy sobie sprawę, że 
tak wielki honor i zaszczyt zo-
bowiązuje całą naszą wspólno-
tę – mówi pani Teresa. – Ufamy 
Bożemu Miłosierdziu i opiece 
Świętych, że pomogą nam spro-

stać zadaniom, jakie 
ma dla nas Pan Bóg. 
Naszemu Księdzu 
obiecujemy modlitwę 
i wdzięczność. Pomi-
mo młodego wieku 
jest dla nas wielkim 
autorytetem. Wyma-
ga od nas, ale przede 
wszystkim od siebie 
– widzimy to.
URSZULA ROGÓLSKA

Ks. Piotr 
Sadkiewicz 
podczas gali 
w Warszawie

W XX ŚWIATOWYCH 
DNIACH MŁODZIEŻY, któ- 
re odbyły się w sierpniu w Kolonii, 
wzięło udział także ok. 700 mło-
dych diecezjan bielsko-żywie-
ckich, którzy po-
jechali w zorga-
nizowanych gru-
pach pod opieką 
duszpasterzy.

Ks. Piotr Sadkiewicz Proboszczem Roku 2005

Bogu na chwałę!

Zawsze otwarty 
na pomysły innych 
– na zdjęciu podczas 
konkurencji 
rozgrywanych  
w ramach 
wyścigów dla 
niepełnosprawnych, 
organizowanych 
w Leśnej ze 
Stowarzyszeniem 
Dzieci Serc
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Tak najkrócej sformułować 
można program,  

jaki zostawił św. Ignacy 
Loyola, założyciel 

Towarzystwa Jezusowego,  
1 stycznia obchodzącego 

swe święto patronalne.  
„Ad maiorem Dei 

gloriam”,  
czyli „ku większej 

chwale Bożej” 
realizowali go także jezuici 

w istniejącym od 100 lat 
Domu Rekolekcyjnym  

św. Józefa w Czechowicach-
-Dziedzicach.

Dom poświęcony został 
8 grudnia 1905 roku, 
a tego samego dnia 
2005 r. świętowanie 

jubileuszu stulecia zgromadziło 
zarówno jezuitów tu pracujących, 
jak i pochodzących z Czechowic, 
przedstawicieli krakowskiej pro-
wincji, a także wielu mieszkań-
ców. Dziękczynnej modlitwie 
przewodniczył biskup Tadeusz 
Rakoczy, a towarzyszyła jej piękna 
oprawa muzyczna. Dziekan cze-
chowicki ks. kan. Andrzej Raszka 
podkreślał: „Pragniemy ojcom je-
zuitom serdecznie podziękować 
za obecność wśród nas, ale też za 

wspaniały konfesjonał dla całego 
miasta, i życzyć, by i następne lata 
były przepełnione łaską Bożą”. 

Zaufaj Bogu

– a nie komunistom! 
– to najważniejsze prze-

słanie, jakie w odpowiedzi na 
apel papieża Leona XIII jezui-
ci starali się przekazywać pod-
czas rekolekcji organizowanych 
w Czechowicach od 1905 r.  
dla robotników. Przymusową 
przerwę w tej pracy przynio-
sły lata hitlerowskiej okupa-
cji, kiedy jezuitów aresztowa-
no, a w budynku utworzono fi-
lię oświęcimskiego obozu kon-
centracyjnego. Niechęć powo-
jennych władz nie powstrzymała 
jezuitów, którzy wsparci przez 
mieszkańców przywrócili dom 
do dawnej funkcji. Próby likwi-
dacji tego centrum duchowej 
pracy nie powiodły się, dzięki 
erygowaniu przy klasztornej ka-
plicy parafii św. Józefa.  

„Dom reko-
lekcyjny napro-
wadził do Bo-
ga wielu ludzi, 
nieraz różnych 
stanów. To tu-
taj odbywały 
się w okresie 
PRL-u rekolekcje dla kapelanów 
wojskowych. W okresie stanu wo-
jennego w klasztorze spotykali 
się działacze »Solidarności« i ro-
dziny internowanych” – przypo-
minał burmistrz Jan Berger, dzię-
kując ojcom jezuitom za to całe 
stulecie pracy wśród mieszkań-
ców miasta, owocującej też licz-
nymi powołaniami kapłańskimi. 

Bliżej Świętych 

Obecności jezuitów Czecho-
wice zawdzięczały, że w czerwcu 
1938 r. zatrzymały się tu, prze-
wożone z Rzymu do Warszawy, 
relikwie św. Andrzeja Boboli i od-
była się wielka uroczystość reli-
gijna i patriotyczna. „To przeży-

tekst i zdjęcia 
ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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Iść śladami św. Ignacego – propozycja nie tylko dla jezuitów

Kochać i służyć

Jubileusz był 
okazją,  

by podziękować 
Panu Bogu  

za owoce 
jezuickiej służby

Sonda 

NA TRUDNE CZASY…
O. STANISŁAW BIEL SJ, DY-
REKTOR DOMU REKOLEKCYJNE-
GO ŚW. JÓZEFA W CZECHOWI-
CACH-DZIEDZICACH

– Każdy czas ma 
swoją specyfikę, 
swoje wyzwania. 
Przyjeżdża tu 
wiele osób pora-
nionych, cierpią-

cych na brak poczucia włas-
nej wartości. Poprzez ludz-
ki wymiar akceptacji miłości, 
dochodzą do miłości Boga. 
Osoby, które przyjeżdżają do 
nas na rekolekcje, najczęś-
ciej potrzebują uporządko-
wania pewnych sfer, swego 
wnętrza, uczuć – a to właś-
nie proponuje duchowość ig-
nacjańska. Ludzie mają kon-
kretne oczekiwania i nie bo-
ją się, że ich realizacja będzie 
wiązała się z pewnymi wy-
maganiami. Potwierdzeniem 
może być wzrastająca licz-
ba uczestników rekolekcji. W 
ciągu mijającego roku jubile-
uszowego, do końca listopa-
da, przyjęliśmy około 1500 
osób – czyli tyle samo co w 
całym poprzednim roku. 

O. PIOTR BLAJEROWSKI SJ,  
REKOLEKCJONISTA

– Staramy się to-
warzyszyć każ-
demu, kto do 
nas przyjeżdża 
na rekolekcje, 
pomagając zna-

leźć w bardzo różnych sytu-
acjach to najważniejsze: od-
niesienie do Pana Boga. Trze-
ba pokazać nadzieję, per-
spektywę bliskości Boga. Po-
maga na co dzień zalecenie 
św. Ignacego: Tak pracuj, jak-
by wszystko zależało od cie-
bie, a tak ufaj Bogu, jakby 
wszystko od Niego zależa-
ło. Nie ustajemy więc i za-
raz po zakończeniu jubileu-
szowych obchodów obecna 
ekipa naszego domu od razu 
wróciła do rekolekcyjnej pra-
cy, a pierwszy rok w tym no-
wym stuleciu rozpoczęto se-
sją poświęconą duchowości 
św. Ignacego wobec wyzwań 
współczesnego świata. 



cie było tak wielkie i jego łaska 
obfita, że należy ono także do 
trwałych wzruszeń i wspomnień 
mojego wczesnego dzieciństwa: 
tak żywo opowiadali o tej pere-
grynacji moi dziadkowie i rodzi-
ce, którzy w niej uczestniczyli” – 
wspominał biskup Rakoczy.

Rozpoczętej przez jezuitów 
w Czechowicach-Dziedzicach 
50 lat później budowie nowej 
świątyni patronował właśnie 
św. Andrzej Bobola. Jemu zosta-
ła też ostatecznie oddana pod 
opiekę parafia, a od 1999 r. pa-
tronuje on całemu miastu i jego 
mieszkańcom.  

Po latach do świątyni św. 
Andrzeja Boboli powróciły też 
relikwie, umieszczone w małej 
trumience-relikwiarzu, który w 
1938 r. wędrował wraz z zasad-
niczymi relikwiami Świętego. Tu 
znalazły się też relikwie męczen-
ników koszyckich, wśród któ-
rych był urodzony na cieszyń-
skiej ziemi jezuita Melchior Gro-
dziecki. W kaplicy domu reko-
lekcyjnego znalazły się relikwie 
innego wybitnego jezuity – bł. 
o. Jana Beyzyma. 

Ignacjańska lekcja 

Podczas jubileuszowych ob-
chodów o. prowincjał Krzysztof 
Dyrek SJ podkreślał: „Chcemy 
wspominać po to, by odżywał w 
nas duch św. Ignacego. Wspomi-
namy tę setną rocznicę obecno-
ści księży jezuitów po to, by du-
chem tym napełniać się także i 
dzisiaj: duchem gorliwości, zapa-
łu, troski o ludzi, którzy tutaj bę-
dą żyli i pracowali, szczególnie o 
robotników”.

A następnego dnia w trak-
cie konferencji, rozpoczynającej 
pierwszą w nowym stuleciu do-
mu rekolekcyjnego sesję o du-
chowości św. Ignacego, o. Bo-
gusław Steczek SJ przypominał: 
„Wielkość św. Ignacego i jego 
metody duchowego doskonale-
nia polega na tym, że nie zatrzy-

muje w drodze ku Bogu.  On naj-
pierw sam przeżył osobiste na-
wrócenie i potrafił to swoje du-
chowe doświadczenie uporząd-
kować, a także przekazać to in-
nym”. Kolejni prowadzący za-
chęcali do czerpania z tego do-
świadczenia, które mimo upły-
wu wieków okazuje się wciąż 
aktualną receptą na uporząd-
kowanie relacji człowieka z Bo-
giem. „Jezuici pracują w 127 
krajach, prowadzą wszędzie za-
proponowane przez św. Ignace-
go Ćwiczenia Duchowne, uniwer-
sytety, szkoły, centra społeczne. 
To potwierdza, że jest zapotrze-
bowanie na duchowość igna-
cjańską” – dodaje o. Steczek.

O tym mówią najlepiej świa-
dectwa uczestników rekolekcji ig-
nacjańskich.  Przyjeżdżają do Cze-
chowic z całej Polski – i to coraz 
liczniej. Od lat spotykają się w do-

mu rekolekcyjnym małżeństwa. 
Od bieżącego roku będą tu mieć 
swoje rekolekcje także narzecze-
ni. Stałe rekolekcje mają Kluby In-
teligencji Katolickiej, księża, sio-
stry zakonne. Odbywają się też 
sesje tematyczne. „Największym 
zainteresowaniem cieszą się se-
sje poświęcone problemom eg-
zystencjalnym, duchowym, psy-
chologicznym – sprawom,  które 
tak bezpośrednio dotyczą uczest-
ników. Widać potrzebę tych reko-
lekcji i na pewno będą one konty-
nuowane w przyszłości. Chcemy 
też zaprosić nowe środowiska, 
m.in. lekarzy, psychologów. Ob-
serwujemy również potrzebę or-
ganizacji jednodniowych dni sku-
pienia, na które łatwiej jest przy-
jechać niż na dłuższe rekolekcje” 
– mówi dyrektor o. Stanisław Biel 
SJ, zapraszając do domu rekolek-
cyjnego.  
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JEZUICI ZAPRASZAJĄ
W 2006 r. w Domu Rekolekcyjnym św. 
Józefa w Czechowicach-Dziedzicach 
odbędą się sesje tematyczne: 
17–19 marca: Pomiędzy wiarą, mi-
styką a okultyzmem. Praktyczne ro-
zeznawanie duchowe – prowadzi fi-
lozof o. dr Aleksander Paszkowski SJ 
19–21 maja: Przygotowanie do 
małżeństwa – organizuje i prowa-
dzi Duszpasterstwo Akademickie z 
Katowic 
26–28 maja: Jak żyć moralnie w XXI 
wieku? – prowadzi etyk o. dr Jerzy 
Oleksy SJ 
29 września–1 października: Stra-
pienie duchowe a depresja – prowa-
dzą Dorota Przygrodzka – psychiatra, 
o. Stanisław Biel SJ, o. Piotr Blajero-
wski SJ, o. Dariusz Wiśniewski SJ
20–22 października: Nie mężat-
ka, nie zakonnica, a szczęśliwa…
czyli o tym, jak samotna kobieta 
może być szczęśliwa – prowadzi 
Danuta Prokulska, psycholog, te-
rapeuta i kierownik duchowy
24–26 listopada: By lepiej poznać 
Ducha Świętego – prowadzi ks. dr 
hab. Roman Pindel 
1–3 grudnia: Rozeznawanie ducho-
we – prowadzi teolog duchowości o. 
dr Wacław Królikowski SJ 
8–10 grudnia: Niepokalanie Poczęta 
i Matka Pięknej Miłości – prowadzi 
o. prof. dr hab. Józef Augustyn SJ
Więcej informacji o zakresie te-
matycznym sesji oraz warun-
kach zgłoszenia na stronie inter-
netowej: www.jezuici. pl/drczdz 
oraz pod numerem telefonu: 
032/215 33 67. 



Iść śladami św. Ignacego – propozycja nie tylko dla jezuitów

Kochać i służyć

Jestem Panu Bogu wdzięczny za powołanie: że pozwolił mi być 
jezuitą. Z jezuitami spotkałem się ponad 52 lata temu właś-

nie w Czechowicach, gdy jako 8-letni chłopiec rozpocząłem mi-
nistrancką posługę w czechowickim klasztorze. Później sam po-
szedłem drogą jezuickiego powołania. Studiowałem w Polsce i 
za granicą. Po powrocie do kraju po studiach przez pięć lat mo-
ją pierwszą placówką był właśnie tutejszy dom rekolekcyjny. Choć 
jezuickie powołanie nie przypisuje do miejsca i było mi dane wię-
cej pracować za granicą niż w kraju, później wielokrotnie tutaj 
wracałem – najpierw jako prowincjał, a później jako asystent ge-
nerała do spraw Europy Wschodniej. Teraz wracam jako rodak 
– zawsze z radością. Pamiętam wzruszające chwile: w czerwcu 
1988 r. biskup Damian Zimoń święcił plac pod budowę kościoła 
– łąkę, na której stanęła później świątynia, konsekrowana w 1998 
r. przez bp. Tadeusza Rakoczego. To było dla mnie wielkie prze-
życie, przecież starałem się kiedyś o zezwolenie na tę budowę. 
Przeżyłem również te jubileuszowe obchody stulecia, z którego 
ponad połowę ogarniam pamięcią, znam ludzi, którzy tu praco-
wali, i tych, którzy się dziś w nowym kościele modlą... i tak wspa-
niale śpiewają!

MOIM ZDANIEM

O. DR BOGUSŁAW STECZEK SJ
WSFP Ignatianum, w latach 1980–1983 dyrektor czechowickiego 

Domu Rekolekcyjnego św. Józefa
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Pierwszy Gminny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek odbędzie się 
w Międzybrodziu Bialskim w 
sobotę 14 stycznia 2006 r.

W przeglądzie, który od-
będzie się w remizie OSP w 
Międzybrodziu Bialskim, mo-
gą wziąć udział dzieci do lat 
10 i młodzież do lat 15 – 
indywidualnie lub w zespo-
le. Każdy uczestnik wykonuje 
dwa utwory – w tym co naj-
mniej jedną kolędę  a cappel-
la lub z własnym akompania-
mentem. Jury będzie oceniać 
muzykalność, walory głoso-
we oraz nowatorstwo prezen-
tacji. Uczestników przeglądu 
należy zgłosić telefonicznie 
lub osobiście u Wioletty Kad-
łubickiej – tel. 033/866 13 25 
wew 103.

Przegląd organizują Urząd 
Gminy Czernichów oraz Og-
nisko Młodzieżowe. Wszyscy 
występujący otrzymają dyplo-
my uczestnictwa, zwycięzcy 
w kategorii grupowej zosta-
ną nagrodzeni statuetkami, a 
najlepsi wykonawcy w kate-
gorii indywidualnej otrzyma-
ją atrakcyjne nagrody. 

KS. JMP

Kolędowy przegląd  
w Międzybrodziu 

Bialskim

Zaśpiewaj!

Tym razem w „Sercu”

Pielgrzymi opłatek
Spotkanie opłatkowe uczest-
ników diecezjalnej pieszej 
pielgrzymki na Jasną Górę 
odbędzie się w niedzielę 15  
stycznia w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Bielsku-Białej.

Pielgrzymie opłatki do tej po-
ry odbywały się w kaplicy św. Oj-

ca Pio w Wapienicy. Jednak piel-
grzymów chcących się spotkać w 
świątecznym nastroju z roku na 
rok przybywa. 

– To dlatego tym razem na 
miejsce wspólnego kolędowania 
wybraliśmy kościół przy dworcu 
– mówi główny przewodnik piel-
grzymki ks. kan. Józef Walusiak. 
– Łatwiej tutaj dojechać i może-

my się wszyscy bez problemu po-
mieścić.

Opłatek rozpocznie się Mszą 
św. o godz. 14.00. Po Eucharystii 
pątnicy podzielą się życzeniami i 
opłatkiem. Jak co roku, również 
i tym razem będzie można obej-
rzeć filmową relację z pielgrzym-
ki. Jej kopie będą do nabycia pod-
czas spotkania. KS. JMP

Dzięki dzieciom z bielskiej Szkoły 
Podstawowej nr 1, Jezusowi 
złożonemu w żłóbku przyszły 
pokłonić się Afrykanki, Indianie, 
Hinduska, Chińczyk, beskidzcy 
górale i wiele innych postaci... 

Na początku listopada Irena 
Podleśna i Krystyna Gola, kate-
chetki ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 na bielskim osiedlu Wojska 
Polskiego, zaczęły przygotowa-
nia do przedstawienia jasełek mi-
syjnych. Opracowały scenariusz, 
role dla kilkunastu tradycyjnych 
postaci jasełkowych, pięciu re-
prezentujących mieszkańców po-
szczególnych kontynentów, wy-
myśliły stroje, dekorację. Pozo-
stawało tylko zachęcić dzieci do 
udziału w przedstawieniu.

– Prowadzimy w szkole po 
dwa kółka biblijne i misyjne dla 
dzieci młodszych (z klas III–IV) 
i starszych (IV–VI) – mówi Irena 
Podleśna. – To dodatkowe, nie-
obowiązkowe zajęcia w szkole. 
I tym dzieciom postanowiłyśmy 
zaproponować udział w przed-
stawieniu. Ponieważ nie wiedzia-
łam, ile dzieci będzie chciało wy-
stąpić, powiedziałam we wszyst-
kich grupach. I...dzieci zupełnie 
nas zaskoczyły! 

Okazało się, że pierwotny 
scenariusz trzeba było całkowi-
cie przebudować i wymyślić role 
dla ponad czterdzieściorga akto-
rów, bo aż tylu chciało wystąpić!

20 grudnia dzieci pokazały 
swój spektakl rodzicom. Na sce-

nie pojawiły się więc: 
Święta Rodzina, Anioło-
wie, Pasterze, Trzej Kró-
lowie, Herod, Śmierć, 
Diabeł, Żołnierz, Osio-
łek, Gospodynie z Bet-
lejem, ale i Misjonarze 
oraz mieszkańcy pię-
ciu kontynentów. Stroje dla po-
szczególnych postaci pomogli 
przygotować rodzice.

Nie zabrakło wspólnego ko-
lędowania, któremu przewodził 
szkolny zespół „Tutti” pod kie-
runkiem Aleksandry Kurzac, oraz 
wzruszających bożonarodzenio-
wych życzeń.

– Kółko biblijne ma już swo-
je stałe miejsce w szkole, ale 
misyjne to nowość – wyjaśnia 
Krystyna Gola. – Przystąpiliśmy 
w tym roku do programu „Mój 
szkolny kolega z Afryki”, i w je-
go ramach postanowiłyśmy za-
chęcić dzieci do udziału w za-

jęciach kółka misyjne-
go. Ich zainteresowanie 
pracą misjonarzy i sytu-
acją ich  rówieśników 
w krajach misyjnych 
przeszło nasze oczeki-
wania. W październiku 
bardzo chętnie prowa-

dziły w kościele misyjny Róża-
niec. Wszystkie mają różańce 
z paciorkami w kolorach kon-
tynentów i chcą się modlić za 
swoich rówieśników. Kiedy po-
wiedziałyśmy im o misyjnych ja-
sełkach, znów zgłosiła się cała 
czterdziestka gotowa do pracy! 

Swoje przedstawienie jaseł-
kowe dzieci z SP nr 1 zaprezen-
tują 6 stycznia, w święto Trzech 
Króli (które jest także Misyj-
nym Dniem Dziecka), w koście-
le pw. św. Maksymiliana w Alek-
sandrowicach po Mszy św. o 
godz. 16.30.

URSZULA ROGÓLSKA

Na Misyjny Dzień Dziecka

Cały świat przy żłóbku

Chór Soli Deo, działają-
cy przy parafii Chrystusa 

Króla w Bielsku-Białej Lesz- 
czynach serdecznie zaprasza 
na koncert kolęd, który ze-
spół zaprezentuje w niedzie-
lę 8 stycznia o godz. 16.00 
w leszczyńskim kościele. W 
imieniu wykonawców bar-
dzo serdecznie zapraszamy 
wszystkich do udziału – na 
pewno nie zabraknie okazji 
do wspólnego śpiewu!

IM

Zaproszenie

Soli Deo 
kolędowo
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W bielskiej SP nr 
1 nie brakowało 
chętnych  
do udziału 
w misyjnych 
jasełkach
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Harcerska akcja po raz piętnasty

Światło Pokoju
Po raz piętnasty dzięki harcerzom 
Betlejemskie Światło Pokoju trafiło 
na Podbeskidzie. Mieszkańcy mogli 
je zabrać do siebie także  
z kościołów.

Druhowie i druhny Hufca 
Oświęcim pojechali 18 grudnia 
po światło do  Krakowa. Po uro-
czystym apelu, który odbył się 
na wzgórzu wawelskim, wzię-
li udział we Mszy św. w koś-
ciele Mariackim. Tutaj przyjęli 
światło betlejemskie z rąk me-
tropolity krakowskiego arcybi-
skupa Stanisława Dziwisza. Po 
powrocie do rodzinnego mia-
sta najpierw przekazali światło 
prezydentowi Oświęcimia, po-
tem przez trzy dni można je by-
ło odebrać w siedzibie oświę-
cimskiego hufca. W ostatnie dni 
poprzedzające Wigilię światło 
betlejemskie 
udostępnio -
no wiernym 
modlącym się 
i przystępują-
cym do przed-
świątecznej 
spowiedzi w 
k o ś c i o ł a c h 
Oświęcimia. 
Harcerze przekazali światło tak-
że do sąsiednich gmin. 

Również druhowie i druhny 
z Bielska-Białej pracowicie roz-
nosili światło pokoju. 20 grudnia 
przynieśli je do najstarszej świą-
tyni miasta – kościoła św. Stani-
sława w Starym Bielsku. Świat-
ło przekazano tutaj uroczyście 
podczas niedzielnej Mszy św. W 
stolicy Podbeskidzia, podobnie 
jak i w innych miejscowościach, 
światło pokoju można było ode-
brać zarówno w placówkach har-
cerskich, jak i w kościołach. 

Sztafetę światła pokoju zai- 
naugurowali w 1986 roku 
skauci austriaccy. Płomień, za-
palony w betlejemskiej gro-
cie, trafia najpierw do wiedeń-
skiej katedry, skąd rozwozi się 
go na cały kontynent. Polscy 
harcerze uczestniczą w akcji 
już po raz piętnasty. Przejmu-
ją światło pokoju od swoich 
słowackich kolegów na przej-
ściu granicznym w Łysej Pola-
nie i, po roznieceniu go w ca-
łym kraju, przekazują dalej, 
do wschodnich sąsiadów, na 
Ukrainę, Białoruś, do Rosji i na 
Litwę. KS. JMP

Śp. ks. Józef Sularz (1940–2005)

Apostoł Wspomożycielki
14 grudnia – w 65. 
roku życia i 37. roku 
kapłaństwa – odszedł 
po wieczną nagrodę 
do Pana ks. Józef Sularz 
– salezjanin, proboszcz i 
kustosz sanktuarium MB 
Wspomożenia Wiernych  
w Przyłękowie. 

Ostatni etap ziemskiej piel-
grzymki ks. Józefa rozpoczął się 
w pierwszy piątek grudnia. Od-
wiedzał starszych i chorych pa-
rafian z Komunią świętą. W ko-
lejnym domu zasłabł. Na szczęś-
cie stało się to nie gdzieś wysoko, 
w górach, ale w dolnej części pa-
rafii, więc karetka pogotowia mo-
gła dojechać bez przeszkód. Le-
karze w żywieckim szpitalu przez 
blisko dwa tygodnie walczyli o ży-
cie księdza. Jednak Bóg chciał ina-
czej: powołał swego sługę wprost 
od pracy na niwie Pańskiej.

Ks. Józef Sularz pochodził 
ze Skawy koło Jordanowa (arch.  
krakowska). Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1968 r. w Krako-
wie, w zgromadzeniu księży sa-
lezjanów. Pracował w kilku pla-
cówkach, w tym, w latach 70., 
w oświęcimskiej parafii salezjań-
skiej. Dwukrotnie był probosz-
czem i przełożonym domu za-
konnego w Przemyślu oraz w 

Kielcach. W latach 90. 
pracował jako kateche-
ta w Krakowie Pycho-
wicach. 1 sierpnia 1999 
r. został proboszczem 
w podżywieckim  Przy-
łękowie. 

Dał się poznać ja-
ko gorliwy czciciel i apostoł MB 
Wspomożycielki Wiernych. Ze 
szczególnym oddaniem organi-
zował nabożeństwa ku Jej czci, 
od maja do października, 24. 
dnia każdego miesiąca. Zachę-
cał wiernych z okolicznych para-
fii do wspólnej modlitwy, zawsze 
serdecznie przyjmował pielgrzy-
mów. Każdej, nawet niewielkiej 
grupie, która wspięła się do przy-
łękowskiego kościółka, opowia-
dał historię sanktuarium, prowa-
dził wspólną modlitwę. Nierzad-
ko samochodem podwoził tych 
pątników, dla których wspinaczka 
do kościoła albo powrót na niziny 
był zbyt forsowny. Kochał sanktu-
arium, któremu poświęcił się bez 
reszty: jego staraniem odnowio-
no także wnętrze kościoła.

Uroczystości pogrzebowe śp. 
ks. Józefa Sularza odbyły się w 
sobotę 17 grudnia w Przyłęko-
wie. Stąd jego ciało przewiezio-
no do rodzinnej Skawy i złożono 
na miejscowym cmentarzu. 

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR

Dzięki 
harcerzom 

Betlejemskie 
Światło Pokoju 

dotarło  
na Podbeskidzie

Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy...

Serdeczne ,,Bóg zapłać” za uczestnictwo we Mszy świętej, 
ofiarowaną Komunię świętą oraz modlitwę w intencji

ŚP. EDWARDA KOSTRZEWY

ks. bp. Ordynariuszowi Tadeuszowi Rakoczemu za modlitewną pamięć oraz 
przekazane słowa współczucia, ks. prob. Stefanowi Sputkowi 

i wspólnocie parafii św. Jerzego w Cieszynie,  
ks. prob. Stanisławowi Czernikowi i wspólnocie parafii  

św. Macieja w Andrychowie, ks. prob. Stanisławowi Kuczkowi i parafianom 
z parafii MB Królowej Różańca w Trzebini k. Żywca, ks. prob. Andrzejowi 

Wieliczce ze wspólnotą parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, 
księżom dekanatów: andrychowskiego, cieszyńskiego,  

goleszowskiego i żywieckiego, księżom z rocznika święceń 1996,  
księżom rodakom i przyjaciołom, rodzinie bliższej i dalszej,  

siostrom karmelitankom misjonarkom, elżbietankom, albertynkom,  
delegacjom szkół w Trzebini, Kończycach Wielkich i Andrychowie,  

pracownikom i emerytom Fabryki Automatyki Chłodniczej  
oraz Domu Narodowego w Cieszynie,  

orkiestrze dętej z Trzebini, wszystkim przyjaciołom, znajomym i sąsiadom

składają żona Irena i syn, ks. Leszek

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Modlitwa i refleksja
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Z JANEM PAWŁEM II – 
O RODZINIE. Katedralne 
Duszpasterstwo Młodzieży za-
prasza na kolejne czuwanie 
modlitewne, połączone z rozwa-
żaniem nauczania Ojca Świętego 
Jana Pawła II – w sobotę 7 stycz-

nia o godz. 20.00 w salwato-
riańskim kościele pw. NMP 
Królowej Polski. Spotkanie po-
święcone będzie refleksji na te-
mat rodziny i przypomnieniu pa-
pieskiej homilii wygłoszonej w 
Kielcach w 1991 r. 



KS. KAN. PAWEŁ 
GRZĄDZIEL

Urodził się w 1944 r. w 
Mysłowicach. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1970 r. Był 
wikariuszem w Łaziskach G., 
Bielsku-Białej, Michałkowicach, 
Dąbrówce M., i Rybniku. W 
1984 r. został proboszczem w 
Ogrodzonej. W Mazańcowicach 
jest proboszczem od 2000 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
W parafii działają aż trzy grupy oazowe młodych: 
Oaza Dzieci Bożych, oaza młodzieży oraz gimna-
zjalistów. Od czterech lat przy parafii spotyka się 
też grupa Odnowy w Duchu Świętym, przyciąga-
jąc coraz liczniejsze grono parafian. Moderatorką 
modlitwy w Żywym Różańcu, dziś podejmowanej 
przez parafian skupionych w 20 różach, przez wie-
le lat była nasza zasłużona katechetka Helena Bier-
not. Wspólnota różańcowa nie tylko się modli, ale 
czuwa też nad wieloma dziedzinami życia parafial-
nego: dba o świątynię, świąteczny wystrój kościoła.   
Za swoje zaangażowanie w religijne wychowanie 
dwóch pokoleń mazańcowiczan pani Helena zo-
stała odznaczona medalem „Pro Ecclesia et Pontifi-
ce”. Najcenniejszym darem, jaki mazańcowiccy pa-
rafianie ofiarowali mnie i pracującym tu wcześniej 
księżom są margaretki – grupy modlące się w in-
tencji kapłanów. 
Wspólnota parafialna czuje się też odpowiedzialna 
za misyjną działalność Kościoła, wspierając ostatnio 
m.in. pracę duszpasterską na Ukrainie, dokąd wyje-
chał stąd były wikariusz ks. Adam Bożek. O sprawy 
misyjne troszczy się zwłaszcza związana ze zgro-
madzeniem ojców pallotynów grupa formacyjna 
„Sequere me”. 

Zapraszamy do kościoła
  Niedzielne Msze święte: 7.00, 9.00, 11.00, 15.30 (od 

września do czerwca), sobota 18.00

Świątynia stanęła 105 lat 
temu, ale tradycja wiary  

w Mazańcowicach  
sięga czasów znacznie 
bardziej odległych…

Adres redakcji: ul. Żeromskiego 5–7, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 033 812 51 39
Redagują: Alina Świeży-Sobel – dyrektor oddziału, 
Artur Kasprzykowski, Urszula Rogólska
asystent kościelny – ks. Jacek M. Pędziwiatrbielsko@goscniedzielny.pl
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PANORAMA PARAFII  
Parafia św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach

Na trwałym fundamencie
Nowy, rozpoczynający się 
właśnie 2006 rok  
dla istniejącej 
niespełna sto lat parafii 
mazańcowickiej  
jest zarazem wejściem 
w nowy, ósmy już, 
wiek przynależności 
mieszkańców tej ziemi  
do Chrystusa.

W przeszłości Mazań-
cowice, jak cały Śląsk Cie-
szyński, należały do die-
cezji wrocławskiej. O tym 
najdobitniej świadczy naj-
starszy zachowany zapis 
na temat Mazańcowic, do-
konany w 1305 r. w księ-
dze fundacyjnej biskup-
stwa wrocławskiego. Po-
twierdza on też, jak dale-
ko w historię sięgają ko-
rzenie wiary współczes-
nych parafian. Do 1911 r., 
kiedy to erygowana zo-
stała samodzielna parafia, 
macierzystą była dla ma-
zańcowiczan parafia św. 
Marcina w Międzyrzeczu. 

Piętno historii  

O historycznej tradycji 
i żywej więzi z Kościołem 
świadczą liczne pamiątki z 
parafialnej  przeszłości, za-
chowane w poświęconym 
w 1901 r. nowym kościele. 
Okazją do przypomnienia 
tej historii było świętowa-
ne kilka lat temu 100-le-
cie świątyni, a także przy-
padające w minionym ro-
ku 700-lecie Mazańcowic. 
„Odbiciem przeżywanych 
w trakcie wznoszenia tej 
świątyni milenijnych ob-
chodów ku czci świętych 
Cyryla i Metodego, sta-
ło się umieszczenie ich fi-

gur w ołtarzu głównym. 
Obu Świętym dedykowa-
ny został też ufundowa-
ny w tamtym czasie nowy 
dzwon kościelny” – wyjaś-
nia ks. kan. Grządziel. 

Ciekawym odkryciem 
okazał się odrestaurowa-
ny i umieszczony w jed-
nym z ołtarzy dwa lata te-
mu piękny obraz przed-
stawiający biblijną scenę 
spotkania św. Marii Mag-
daleny ze Zmartwychwsta-
łym. Pochodzący z 1836 r. 
obraz jest jednym z naj-
starszych elementów koś-
cielnego wyposażenia i 
pochodzi z poprzedniej 
świątyni. Taki też rodo-
wód mają rzadko dziś spo-
tykane stacje tzw. jerozo-
limskiej Drogi Krzyżowej. 
Podobne stacje zachowa-
ły się jeszcze w pobliskiej 
Ligocie, a specjalne roz-
ważania modlitewne do 
tej wersji Drogi Krzyżo-
wej dla obu parafii ułożył 
ligocki proboszcz ks. Bła-
żej Olejak. 

Cennym zabytkiem 
sztuki sakralnej i zara-
zem świadectwem wiary 
przodków jest barokowa 
kamienna rzeźba Chrystu-
sa upadającego pod krzy-
żem z 1780 r., umieszczo-
na w sąsiedztwie kościo-
ła. „Historia odciska swo-
je piętno i nawet jeżeli 
o niej nie pamiętamy na 
co dzień, to dziedzictwo 
wpływa na naszą współ-
czesność, na kształt naszej 
wiary” – podkreśla ks. kan. 
Grządziel. 

Czas zmian?

W Mazańcowicach za-
skakiwać może ostatnio 
parafialna statystyka. Ina-
czej niż w większości pa-

rafii, liczba chrztów no-
wych parafian, jak rów-
nież liczba zawierających 
sakrament małżeństwa, 
dwukrotnie przewyż-
sza tu liczbę pogrzebów. 
Przy okazji kolędowych 
odwiedzin odbywa się 
co roku poświęcenie kil-
kudziesięciu nowych do-
mów. „To znak dynamicz-
nego rozwoju, jaki doko-
nuje się w naszej okoli-
cy, która cieszy się jesz-
cze urokami nieskażonej 
cywilizacją natury, choć 
stanowi już właściwie 
przedmieście Bielska-Bia-
łej” – mówi ks. kan. Pa-
weł Grządziel. Znakiem 
tego rozwoju są m.in. co-
raz liczniej powstające 
tu zakłady przemysłowe, 
które stopniowo wypie-
rają dawną działalność 
rolniczą. 

Nowe pokolenie para-
fian stanie przed nowy-
mi wyzwaniami, ale swoje 
budowanie będzie mogło 
oprzeć na solidnym funda-
mencie wiary przodków.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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