
Czy rozumiesz wiarę? Czy chcesz 
zmienić swoje życie? – to najczęst-

sze pytania, jakie zadawali członkowie 
Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji, 
którzy wraz z ks. Przemysławem Sawą 
poprowadzili rekolekcje ewangelizacyj-
ne w parafii Świętych Szymona i Judy 
Tadeusza w Kozach. Nauczanie rekolek-
cyjne w kościele poprzedziła ewangeliza-
cja domowa: 24 i 25 marca ewangeliza-
torzy odwiedzali rodziny. – Modlitewne 
przygotowanie do tych rekolekcji trwa-
ło już od początku Wielkiego Postu 
– mówi proboszcz ks. prał. Emil Dyrda. 
– Wprowadzeniem do nich była też od-

prawiona przez nas w 
piątek uliczna Droga 
Krzyżowa, którą rozpo-
częliśmy spod kapliczki 
Matki Bożej – koziań-
skiej „Panienki”. 

Koziańska 
Droga Krzyżowa 
zaczęła się 
pod kapliczką 
„Panienki”
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ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O dziecięcych RATOWNIKACH 

ŻYCIA z Jaworzynki
  O spotkaniach DIECEZJALNEJ 

SZKOŁY NOWEJ EWANGELIZACJI z 
parafianami z Kóz
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CZY ZNASZ ŻYWEGO JEZUSA?

Niedziela Palmowa to za-
razem Światowy Dzień 

Młodzieży: czas spotkania 
młodych diecezjan z księ-
dzem biskupem w katedrze. 
Jak podkreślił w zaproszeniu 
na tegoroczne spotkanie bi-
skup Tadeusz Rakoczy, inicja-
tor tego świętowania – Jan 
Paweł II w czasie tych spo-
tkań „umacniał wasz entu-
zjazm i zachęcał do refleksji 
nad kształtem swojego życia. 
Nie szukał taniej popularno-
ści, ale nade wszystko chciał 
wam dać mocny i trwały fun-
dament do budowania doj-
rzałego życia”. Dziś piszemy 
o tych, którzy podejmują pa-
pieskie wezwanie do troski 
o młodych – i o młodych, 
którzy na tym fundamencie 
już budują. 

Maturzyści na Jasnej Górze

Fundament życia
W piątkowy wieczór 23 marca 
około 1300 maturzystów z naszej 
diecezji zgromadziło się 
na nocnym czuwaniu przed 
obrazem MB Częstochowskiej, 
zawierzając Jej opiece swoją 
przyszłość i życiowe wybory.

– Wraz z młodzieżą w tej mo-
dlitwie uczestniczyło ponad 20 
księży i wielu katechetów. Jest 
to jedna z wielu podejmowanych 
przez maturzystów form ducho-
wego przygotowania do czeka-
jącego ich egzaminu dojrzało-
ści. Sporo grup wybrało np. piel-
grzymkę do Częstochowy w cią-
gu dnia poprzedzającego noc-
ne czuwanie – mówi ks. kan. 
Józef Oleszko, diecezjalny dusz-
pasterz młodzieży i organizator 
czuwania, w którym uczestniczy-
ła młodzież m.in. z Bielska-Białej, 
Cieszyna, Skoczowa, Oświęcimia, 
Żywca, Wisły, Węgierskiej Górki.

W prowadzenie nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej zaanga-
żowała się młodzież z Wisły pod 
przewodnictwem ks. Mirosława 

Karety, Różaniec popro-
wadzili: ks. Jerzy Gibas 
i ks. Wiesław Firlej z 
bielskiej parafii Przenaj-
świętszej Trójcy, a także 
młodzież z wiślańskiego 
Zespołu Szkół Gastrono-
miczno-Hotelarskich – pod opie-
ką s. Haliny Koćwin, salezjanki. 

Uroczystej Eucharystii o pół-
nocy przewodniczył ks. Cezary 
Dulka z katedralnej parafii św. Mi-
kołaja, a homilię wygłosił ks. Jan 
Froelich, proboszcz parafii w Wi-
śle Głębcach. 

Witając wszystkich maturzy-
stów i ich opiekunów, ks. kan. 

Józef Oleszko przy-
pomniał, ze wezwa-
nie do kontemplacji i 
modlitwy wielokrot-
nie kierował pod adre-
sem młodzieży Ojciec 
Święty Jan Paweł II. 

W specjalnym liście biskup Ta-
deusz Rakoczy życzył matu-
rzystom, aby dobro otrzyma-
ne podczas minionych lat w 
rodzinach, parafiach i podczas 
spotkań katechetycznych przy-
niosło obfity owoc i stało się 
fundamentem ich dorosłego 
życia.

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL

Modlitwę 
maturzystów 
wspierała 
schola z Bystrej 
Krakowskiej
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Msza i płomień pamięci

GROŃ JANA PAWŁA II. 
Trwają przygotowania do dru-
giej już rocznicy śmierci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. – Tak 
jak rok temu, przy udziale har-
cerzy z Andrychowa przygoto-
wujemy się do rozpalenia na 
Groniu ogniska, ale tę chwilę po-
przedzi oczywiście także modli-
twa w intencji rychłego wynie-

sienia Jana Pawła II na ołtarze – 
mówi Stefan Jakubowski, opie-
kun górskiej kaplicy na Groniu. 
W poniedziałek 2 kwietnia o 
19.00 ks. prał. Stanisław Czernik 
sprawować będzie Mszę Świętą, 
po której przewidziany jest 
Różaniec, Apel Jasnogórski i pro-
cesja światła. Ogień pamięci za-
płonie dokładnie o 21.37.

Filateliści – Janowi Pawłowi II
BIELSKO-BIAŁA. Bielscy fila-
teliści, włączając się w obchody 
2. rocznicy śmierci sługi Bożego 
Jana Pawła II, przygotowali no-
we wydawnictwa i okolicznoś-
ciowy datownik. Z inicjatywy 
Zarządu Okręgu Beskidzkiego 
Polskiego Związku Filatelistów i 
Oddziału Rejonowego Centrum 
Sieci Pocztowej w Bielsku-Białej, 

dla upamiętnienia rocznicy wy-
dane zostały 4 kartki pocztowe 
i pamiątkowa koperta z histo-
rycznymi zdjęciami Jana Pawła II, 
m.in. wykonanymi podczas Drogi 
Krzyżowej w 2005 r., w której pa-
pież już nie mógł uczestniczyć 
osobiście. Na jednej uwiecznio-
na jest chwila modlitwy przy fi-
gurze MB Fatimskiej, a na ko-
percie: zegar z datą i godzina je-
go śmierci oraz napis: „Wrócił do 
domu Ojca”. – W poniedziałek  
2 kwietnia na Poczcie Głównej bę-
dzie stosowany okolicznościowy 
datownik przedstawiający Jana 
Pawła II. Tam także można będzie 
nabyć nowe wydawnictwa – infor-
muje Stefan Gonciarczyk, jeden z 
inicjatorów filatelistycznych ob-
chodów rocznicy.

Nadzieja-jubilatka
BIELSKO-BIAŁA. Z okazji 
15-lecia powstania Fundacji 
„Nadzieja” i prowadzonej 
przez nią w Komorowicach 
placówki pomocy dla uza-
leżnionych dzieci i młodzie-
ży w Bielskim Centrum Kultury  
23 marca odbyła się konfe-
rencja na temat: „Zagrożenia 
rozwoju dzieci i młodzieży – 
narkotyki, alkohol i nikotyna”. 
Swoim udziałem zaszczycili ją 
inicjatorzy powstania Fundacji 
Zapobiegania i Resocjalizacji 
Młodzieży „Nadzieja” – z ks. 

prof. Czesławem Cekierą na 
czele. Wśród słuchaczy domi-
nowali nauczyciele, wycho-
wawcy i katecheci, nie zabra-
kło też zainteresowanych ro-
dziców, a także przedsta-
wicieli władz miejskich i 
Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej. Wykład  
inauguracyjny wygłosił 
pierwszy i wieloletni dyrek-
tor Katolickiego Ośrodka 
Wychowania i Resocjalizacji 
Młodzieży „Nadzieja”, ks. kan. 
Józef Walusiak.

W intencji trzeźwości
OŚWIĘCIM-BRZEZINKA. 
Ponad 700 osób wzięło udział 
w tradycyjnej już wielkopost-
nej Drodze Krzyżowej w intencji 
trzeźwości, odprawianej na tere-
nie byłego obozu koncentracyjne-
go Auschwitz-Birkenau. Modlitwę 
przygotowaną przez człon-
ków oświęcimskiego Bractwa 
Trzeźwości dopełniały świade-
ctwa uczestników. Wśród przy-
byłych kapłanów znaleźli się m.in. 
diecezjalny duszpasterz trzeź-

wości, ks. kan. Władysław Zązel, 
oraz ks. Mirosław Żak, dusz-
pasterz trzeźwości z Krakowa, 
przed laty wikariusz oświęcim-
skiej parafii św. Maksymiliana i 
opiekun parafialnego Bractwa 
Trzeźwości im. św. Maksymiliana. 
Po nabożeństwie dla uczestników 
Drogi Krzyżowej odprawiona zo-
stała także Msza św. w inten-
cji trzeźwości – sprawowana w 
kościele pw. św. Maksymiliana w 
Oświęcimiu.

Błogosławiona matka Celina
RZYM–KĘTY. Wyznaczona zo-
stała już data beatyfikacji mat-
ki Celiny Borzęckiej, założy-
cielki Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego 
i zarazem kęckiego klasztoru – 
pierwszego domu zakonnego te-
go zgromadzenia na ziemiach pol-

skich. Beatyfikacja odbędzie się 
27 października 2007 r. w Rzymie 
– w bazylice św. Jana na Lateranie. 
Delegatem Ojca Świętego do 
przewodniczenia tej uroczystości 
będzie kard. José Saraiva Martins, 
prefekt Kongregacji do spraw 
Kanonizacyjnych.

Pamięci Jacka Kaczmarskiego
BIELSKO-BIAŁA. Ponad sto 
osób przyszło na wieczór wspo-
mnień o Jacku Kaczmarskim, któ-
ry odbył się 22 marca w Domu 
Kultury Włókniarzy. Spotkanie zo-
stało zorganizowane przez staro-
bielski Dom Kultury w ramach cy-
klu „Tramwaj Kulturalny” z oka-
zji pięćdziesiątej rocznicy urodzin 
tego poety i pieśniarza. W trakcie 
wieczoru utwory Kaczmarskiego 
wykonywali jego młodzi wielbicie-
le: Michał Mańka z Bielska-Białej i 
krakowianin, Łukasz Jęcek. 

Modlitwa na Groniu odbędzie się w kaplicy i pod pomnikiem Jana Pawła II

Utwory Jacka Kaczmarskiego śpiewa 
17-letni Michał Mańka

Jedna z okolicznościowych kart 
pocztowych Jubileuszowa konferencja była okazją do wymiany cennych doświadczeń
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Grupa teatralna działająca 
przy parafii Wniebowzięcia 

NMP w Bestwinie wraz z dusz-
pasterzami serdecznie za-
prasza wszystkich do udzia-
łu w nabożeństwie Drogi 
Krzyżowej ulicami tej miej-
scowości. Misterium będzie 
miało miejsce przed liturgią 
Wielkiego Piątku 6 kwietnia o 
godz. 16.00.

– Niech to wydarzenie bę-
dzie dla wszystkich uczestni-
ków zachętą do głębokiej re-
fleksji nad własnym życiem – 
mówi Lucyna Nowak, prowa-
dząca grupę teatralną.

KRZYSZTOF WODNIAK

Oazowicze głosili rekolekcje 
dla młodzieży szkół średnich 
w kościele Znalezienia Krzyża 
Świętego w Wiśle Głębcach  
i dla gimnazjalistów u św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie.

– Oni wiedzą, co robią. Już 
wcześniej modlili w intencji tej 
młodzieży – mówi ks. Jan Froe- 
lich, proboszcz w Głębcach i ka-
techeta w wiślańskim Zespole 
Szkół Gastronomiczno-Hotelar-
skich. – Intensywną modlitwą 
wieczorną poprzedzali każdy na-
stępny dzień. Nie zawsze było 
tak, jak zaplanowali – Duch Świę-
ty nanosił swoje uwagi. Ale oni 
oddawali wszystko w ręce Pana 
Boga – byli Jego narzędziami.

– Pierwszy cud – miało nas tu 
być dwunastu. Czterech nie mo-
gło przyjechać, a mimo to by-
ło nas dwunastu! Drugi – w cza-
sie obiadu okazało się, że brak-
nie jednego kotleta. A wszyscy 
kotlet zjedli! Trzeci – w koście-
le padł prąd. Projektor multime-
dialny miał się spalić, a działa! – 
cieszyli się. 

– „Bóg Cię kocha” – słysza-
łam na okrągło. Czemu tego 
nie czuję? Dziś na drzwiach za-

uważyłam kartkę. Zno-
wu: „Bóg Cię kocha”. I 
Pan zrobił mi psikusa... 
To była ta chwila. Już 
jestem pewna. Dlatego 
stoję przed wami – mó-
wiła oazowiczka Magda  
w Wiśle Głębcach.

– Jesteśmy oazowi-
czami z różnych miej-
scowości. Wraz z ks. Grzego-
rzem Strządałą stworzyliśmy dia-
konię rekolekcyjną – opowiadają 
Marta Szewska, Bożena Hajduk, 
Justyna Rekiel i Magda Przybyła.

Tegoroczne hasło Ruchu 
Światło–Życie brzmi: „Idźcie i gło-
ście”. Diakonia to ich odpowiedź 
na nie. Przekonywali rówieśni-

ków, że Bóg kocha ich 
bezwarunkowo; że czło-
wiek zgrzeszył, ale ma 
oparcie w Jezusie – je-
śli Mu zaufa i obdarzy 
miłością. Mówili świa-
dectwa, przygotowywali 
scenki obrazujące tema-
ty dnia, wyświetlali frag-
menty filmu „Jezus”.

– Nie chodzi o to, by krzyczeć: 
Jezus jest Twoim Panem! – mówi 
Marta.  – Doświadczenie Bożej 
miłości musi się odzwierciedlać w 
moim postępowaniu. Ludzie chcą 
nas słuchać – wielu poprosiło nas 
o modlitwę wstawienniczą.

Podczas Mszy św., w przej-
mującej ciszy obecni przyjmowa-

li Jezusa w Komunii świętej – każ-
dy mógł wtedy głośno zadekla-
rować, że przyjmuje Go jako Pa-
na i Zbawiciela. Zdecydowała się 
większość.

Poruszyły ich świadectwa Bo-
żeny i Magdy, które mówiły, jak 
doświadczają Bożej miłości przez 
życzliwość, uśmiech, pomoc in-
nych ludzi wobec nich. 

– Nigdy jeszcze nie słysza-
łam świadectw młodych ludzi w 
kościele – mówi Sylwia Walczak, 
maturzystka z ZSGH. – Poruszy-
ły mnie te słowa, że kiedy zbli-
żyli się do Pana Boga, on zmie-
nił ich życie. 

– Rekolekcje głosi i ksiądz, i 
młodzi ludzie. Łatwiej do nas tra-
fić przez ich słowa – podkreśla-
ją Arek Zwierzchowski i Wojtek 
Michałek.

– Nie przypominam sobie ta-
kich rekolekcji. Do konfesjonału 
podchodzili ludzie, którzy wra-
cali po latach – podkreśla ks. Jan 
Froelich. – Przychodzili pytać o  
zranienia, których doświadczy-
li. Nie zawsze była to spowiedź, 
czasem ważna dla nich rozmo-
wa, ale chcieli, żeby była poufna. 
Chcą zmienić życie. Wielu myśla-
ło o tym już dawno, a rekolekcje 
stały się kropką nad „i”.

URSZULA ROGÓLSKA

Bestwińskie misterium

W drodze

„Idźcie i głoście” – oazowicze poszli z Ewangelią do Cieszyna i Wisły Głębce

Kartka na drzwiach
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Marta Szewska, 
Bożena Hajduk, 
Justyna Rekiel  
i Magda Przybyła 
– oazowiczki 
z Cieszyna, 
chcą odważnie 
świadczyć  
o Jezusie
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Maluchy czuły się trochę niepewnie. 
Starsi wchodzili do książęcej 

komnaty jak odważni rycerze. 
Wszyscy, zaproszeni przez 

Stowarzyszenie Forum Edukacyjne, 
przybyli na uroczyste 

otwarcie bielskiego 
Centrum Wędrowców 

Małego Księcia.

 tekst i zdjęcia: 
URSZULA ROGÓLSKA

Choć to komnata, to nie należy jej 
szukać w bielskim zamku. Wieści 
o niej rozchodzą się bardzo szyb-
ko wśród najmłodszych miesz-

kańców Bielska-Białej i okolicy. Wielu już 
wie, gdzie ona się znajduje, choć to miej-
sce – jak na komnatę – nietypowe. Bo 
komnata Małego Księcia znajduje się przy 
ulicy ks. J. Stojałowskiego 48 – na I piętrze 
Domu Rzemiosła. Na jej uroczyste otwar-
cie 17 marca przybyli rodzice z dziećmi, 
nauczyciele i przyjaciele Małego Księcia 
– wraz z proboszczem bialskiej para-
fii Opatrzności Bożej, księdzem prałatem 
Janem Sopickim. Tego dnia przez wspólną 
zabawę, poznawali się i dorośli, i dzieci. 

Rycerze Róży

Komnata przyciąga przytulnym wy-
strojem. Na widocznym miejscu oczywi-
ście – Róża i duży portret Małego Księ-
cia. Wystrój to dzieło Marty Lelek, któ-
ra jeszcze w dzieciństwie zaprzyjaźniła 
się z Małym Księciem – bohaterem opo-
wieści Antoine’a Saint-Exupéry’ego, opo-
wiadającej o tym, co w życiu najważniej-
sze, o przyjaźni, miłości, relacjach z inny-
mi ludźmi.

Do komnaty Wędrowców Małego Księ-
cia, przez cały tydzień mogą przybywać 
wszyscy, którzy chcą wspólnie, pod opie-
ką dorosłych, bawić się, śpiewać, malo-
wać, tańczyć, oglądać dobre filmy, uczyć 
się kultury życia, języków obcych, korzy-
stać z pomocy w odrabianiu lekcji.

Ale bycie rycerzem stawia też wymaga-
nia, więc dzieci i młodzież będą także po-
znawać i odkrywać Kodeks Rycerzy Małe-
go Księcia i wspólnie się zastanawiać, jak 
stać się rycerzem, co robić, by być szczęś-
liwym, jak odszukać w sobie ukryte talen-

ty, jak troszczyć się o swoją różę i 
pomóc odnaleźć ją innym.

– Bardzo się ucieszyłam, kiedy 
się dowiedziałam, że powstaje ta-
kie miejsce – uśmiecha się Teresa, 
mama Natalii, Izy, Mariusza i Ma-
rzenki Kołodziejczyków. – Wie-
rzę, że dzieci nauczą się tutaj, jak 
odkryć w sobie i rozwijać talen-
ty. Wiem, że będzie się zwracało 
tu uwagę na ich zachowanie, na uczenie 
szacunku dla innych, na to, czym jest na-
prawdę miłość.

Beata Wygaś, trzymając na ręku rocz-
ną Maję, mówi: – O tym miejscu dowie-
dzieliśmy się w Szkole Podstawowej nr 10,  
gdzie uczą się moje starsze córki: Wio-
la, Iwonka i Angelika. Chciałabym, by tu 
dziewczynki podszkoliły angielski, żeby 
spotykały się z innymi dziećmi i zaprzy-
jaźniły z nimi. 

– Żeby dzieci oderwały się od kompu-
tera i więcej czasu spędzały na zajęciach, 
które je naprawdę rozwiną – dodaje Sabi-

na Herma, mama Mateusza i Se-
bastiana.

Gospodarz Mały Książę

Pomysł Centrum Wędrowców 
Małego Księcia zrodził się w gro-
nie nauczycieli, katechetów i ro-
dziców ze Stowarzyszenia Forum 
Edukacyjne, które z kolei zosta-

ło powołane ze struktury Forum Wspo-
magania Katechetów diecezji bielsko-ży-
wieckiej.

„Mózgiem” całej operacji wszyscy na-
zywają s. Teresę Biłyk, felicjankę.

Ukończyła teologię, pedagogikę, kate-
chetykę; jest liturgistą, kursantką psycho-
logii komunikacji i katechetką. Od roku 
1994 wraz z jezuitą, o. Tomaszem Homą, 
zaczęła tworzyć i realizować program for-
macyjny dla nauczycieli, wychowawców i 
katechetów „Ku pełni człowieczeństwa”. 
Stał się on podstawą autorskiego progra-
mu formacyjno-edukacyjnego: „Wędrowa-

Grupa nauczycieli i katechetów powołała Centrum Wędrowców Małego Księcia

Książę szuka rycerzy

Wzajemnie 
będziemy się 
uczyć i bawić 
– zapewniają 
organizatorzy 
Centrum 
Wędrowców 
Małego Księcia
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nie ku pełni człowieczeństwa”, na reali-
zowanie którego zezwoliła Kuria Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej.

W roku 2003 siostra Teresa założyła 
Forum Wspomagania Katechetów. Od lip-
ca 2005 r. pełni funkcję prezesa Stowarzy-
szenia Forum Edukacyjne. W bielskim In-
stytucie Teologicznym prowadzi zajęcia z 
katechetyki, mikronauczania i jest opieku-
nem praktyk.

– Edukacja, wychowanie – to cel na-
szego Stowarzyszenia – tłumaczy s. Te-
resa. – Chcemy wielokierunkowo objąć 
działaniami rozwój człowieka, zwłaszcza 
młodego – by pomóc mu odkryć pasje, 
zagospodarować wolny czas. Stworzyli-
śmy Centrum, by tutaj dzieci czuły się jak 
w domu. Serdecznie zachęcamy do korzy-
stania z niego także grupy, wspólnoty pa-
rafialne i szkolne. Gospodarzem miejsca 
został Mały Książę – bo ta postać uosa-
bia najważniejsze wartości, uniwersalne 
tak dla wierzących, jak i niewierzących. 
Chcemy uczyć dzieci właściwej toleran-
cji, pragniemy, by poznawały lokalne śro-
dowisko, by uczyły się rozmawiać.

Złapani w sieć

– Praca z młodzieżą jest moją pasją – opo-
wiada Sabina Janica, polonistka z Godziszki. 
– Bardzo chciałam zrobić coś więcej. I... sio-
stra Teresa złapała mnie w sieć! W Internecie 
na stronie diecezjalnej znalazłam informację 
o Forum Wspomagania Katechetów.

Katarzyna i Tadeusz Karolini z Biel-
ska-Białej o forum także dowiedzieli się 
od s. Teresy w czasie studiów. W Centrum 
będą odpowiedzialni za przygotowywanie 
zajęć z rodzicami. Wiesławę Marszałek, 
katechetkę z Wapienicy, również zwerbo-
wała s. Teresa. Będzie prowadziła z ryce-
rzami zajęcia taneczno-teatralne.

Sabina, Katarzyna, Tadeusz, Wiesła-
wa, podobnie jak i coraz liczniejsza gru-
pa nauczycieli i katechetów, wzięli udział 
w spotkaniach seminaryjnych programu 
„Wędrowanie ku pełni człowieczeństwa”. 
Zakłada on odkrywanie i rozwijanie włas-
nego człowieczeństwa przez doświadcza-
nie i poznawanie jego ważnych obsza-
rów w spotkaniu: z sobą samym (etap I), 
z drugim człowiekiem (etap II) i z Bogiem 
(etap III).

Dziś absolwenci seminarium profe-
sjonalnie poprowadzą zajęcia z dziećmi i 
młodzieżą  w Centrum. We wrześniu roz-
pocznie się także cykl spotkań dla doro-
słych. 

współpraca: Tomasz Michłanowicz

Więcej o organizatorach Centrum Wędrowców 
Małego Księcia – na stronie internetowej: 
www.forumedukacyjne.pl.  
Jeżeli chcesz się wpisać 
na zajęcia, zadzwoń: 0 602 463 620.

Grupa nauczycieli i katechetów powołała Centrum Wędrowców Małego Księcia

Książę szuka rycerzy
Sonda

LUDZIE MAŁEGO KSIĘCIA
S. TERESA BIŁYK, FELICJANKA
– Tak jak Mały Książę spo-
tykał się z lotnikiem, kró-
lem, bankierem, latarnikiem, 
geografem, tak chcemy, by 
w Centrum Wędrowców 
Małego Księcia dzieci pozna-
wały osoby związane z lokalnym środowi-
skiem. Mały Książę spotkał też Próżnego 
czy Pijaka i to też wykorzystamy – bo 
chcemy wprowadzić także spotkania na 
temat bezpieczeństwa. Wszystkie inicja-
tywy Centrum wynikają z naszych obser-
wacji. Zawsze są odpowiedzią na potrze-
by ludzi, z którymi się spotykamy.

SABINA JANICA, POLONISTKA Z GODZISZKI
– Postać Małego Księcia 
jest jedną z moich ulubio-
nych. „Otwieranie pudeł-
ka z wyobraźnią” – taką 
nazwę będą nosić prowa-
dzone przeze mnie i jedną 
z koleżanek zajęcia słowno-plastyczne, 
w czasie których będziemy bawić się 
słowem, odblokowywać wyobraźnię i 
próbować słowa przenosić plastycznie 
na obrazy i odwrotnie – obrazowi na-
dawać odpowiednie słowo.

WIESŁAWA MARSZAŁEK, 
KATECHETKA Z WAPIENICY
– Będę prowadzić zajęcia 
teatralno-taneczne, w cza-
sie których będziemy szu-
kać swoich talentów tak-
że w tej dziedzinie, a przy 
tym uczyć się odważne-
go wychodzenia naprzeciw trudnoś-
ciom, które nas onieśmielają w rela-
cjach z innymi ludzi. W czasie semina-
rium „Wędrowania ku pełni człowie-
czeństwa” sami się przekonywaliśmy, 
że drzemią w nas talenty, którymi mo-
żemy służyć innym. Trzeba je obudzić.

KATARZYNA I TADEUSZ KAROLINI Z BIELSKA- 
-BIAŁEJ, RODZICE PAWEŁKA I KRZYSIA 
– Mamy małe dzieci, 
sami wiemy juz z do-
świadczenia, że zda-
rzają się w życiu rodzi-
ny różne sytuacje. Nie 
chcielibyśmy przegapić 
jakiegoś momentu, który będzie istotny 
dla rozwoju naszych dzieci; kiedy będzie-
my im bardzo potrzebni, by pomóc żyć w 
tym świecie. Wierzymy, że jest wielu ro-
dziców, którzy chcą się wzajemnie wspo-
magać i temu będą skutecznie służyć na-
sze spotkania.

STOWARZYSZENIE 
FORUM EDUKACYJNE

powstało w Bielsku-Białej w 2005 r. Jego ko-
rzenie sięgają jednak roku 2003 r., kiedy to ze-
spół katechetów z s. Teresą Biłyk postanowił 
urzeczywistnić pragnienie, jakim jest wspoma-
ganie siebie nawzajem w posłudze Ewangelii w 
szkołach, parafiach i w rodzinach. Tak powsta-
ło Forum Wspomagania Katechetów. Po dwóch 
latach, podczas których spotykali się raz w 
miesiącu, rozważając Słowo Boże, postanowili 
nadać organizacji strukturę stowarzyszenia.
Główne działania SFED to: wspomaganie ro-
dziców i wychowawców w wychowywaniu dzie-
ci, zagospodarowanie im wolnego czasu, wspo-
maganie organizacji już istniejących w szko-
łach, świetlicach, przy parafiach oraz działa-
nia mające na celu zaradzanie niedostosowa-
niom społecznym, a także organizowanie semi-
nariów, szkoleń sympozjów, wdrażanie w życie 
programów wychowawczych.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku pub-
licznego i można mu przekazywać 1 proc. po-
datku. Formularz można pobrać ze strony: 
http://forumedukacyjne.pl/images/stories/da-
rowizna.pdf.
Można również przekazać mu darowiznę: 
Bank PKO BP, ul. 11 Listopada 15, 43-300 
Bielsko-Biała. Numer konta: 22 1020 1390 
0000 6302 0156 9565.





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

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
1 

kw
ie

tn
ia 

20
07

VI

Za przykładem św. Ojca Pio

Przeciw obojętności
Od lat aktywnie niosą pomoc 
najuboższym, szczególną troską 
otaczając dzieci i młodzież
z Czechowic-Dziedzic. 
Odpowiadają na konkretne, 
materialne potrzeby bliźnich,
a w modlitwie szukają duchowego 
oparcia dla nich.

W intencjach wszystkich pod-
opiecznych, członków i sympa-
tyków czechowickiego Towarzy-
stwa Charytatywnego im. św. Oj-
ca Pio w każdy pierwszy pią-
tek modlą się pod przewodni-
ctwem swego duchowego opie-
kuna – ks. Wojciecha Koszyka SJ. 
Co roku uczestniczą w rekolek-
cjach, wspólnie też pielgrzymu-
ją i podejmują peregrynujący ró-
żaniec. W najbliższej przyszło-
ści chcieliby też pod kierunkiem 
ks. Marcina Sandoka zainauguro-
wać działalność Grupy Modlitew-
nej o. Pio.

Towarzystwo działa w Cze-
chowicach-Dziedzicach od 1991 r. 
Prowadzi m.in. świetlicę profilak-
tyczną „U Hildy”, punkt pomo-
cy doraźnej – udzielający pomo-
cy głównie na zakup żywności, 
lekarstw i opału na zimę, a tak-
że Bank Chleba, wydający pieczy-
wo przekazywane przez czecho-
wickich piekarzy i PSS „Społem”, 
oraz punkt wydawania odzieży. 
Co roku organizowany jest Fe-
stiwal Piosenki i Poezji Religij-
nej, koncert charytatywny, a tak-
że impreza dla dzieci z placówek 

opiekuńczych, domów 
dziecka, świetlic: Festi-
wal Twórczości Dziecię-
cej „O uśmiech dziecka”. 
Przy wigilijnym stole 
spotykają się tu samotni, 
a dzieci korzystają z ko-
lonii i półkolonii. Trwają 
przygotowania do orga-
nizowanych we współpracy z pa-
rafią św. Andrzeja Boboli spotkań 
dla ludzi chorych.

 – Nie chcemy być obojętni na 
żadną ludzką niedolę. To wszyst-
ko jest możliwe dzięki współ-
działaniu władz miasta i powia-
tu bielskiego, a także dzięki wiel-
kiej ofiarności naszych darczyń-
ców, którzy podczas akcji prowa-
dzonych dzięki życzliwości dusz-
pasterzy dekanatu czechowickie-
go przy kościołach, a także indy-
widualnie, również w ramach od-
pisu podatkowego – przekazują 
nam potrzebne środki. Jesteśmy 
za nie bardzo wdzięczni – mó-
wi Florian Grzybek, prezes To-
warzystwa.

Jak podkreślił, wiel-
kie serce swą codzien-
ną pracą okazują też 
wolontariusze Towa-
rzystwa. Podczas do-
rocznego podsumo-
wania działalności po-
dziękowania i gratula-
cje odebrała jedna z 

najbardziej zasłużonych wolon-
tariuszek – Waleria Indeka. Ze 
wzruszeniem wspominano też 
pamięć zmarłego niedawno dar-
czyńcy i wielkiego sympatyka 
TCh – Józefa Machalicy, któ-
ry wspierał członków Towarzy-
stwa nie tylko swoimi ofiarami, 
ale także osobistym przykładem 
zaangażowania i pobożności.
 TM

Towarzystwo jest organizacją pożytku 
publicznego i można je wspierać, 
przekazując 1 procent należnego 
podatku na konto: TCh im. św. Ojca 
Pio – Koło nr 1 – ul. Mickiewicza 37, 
43-502 Czechowice-Dziedzice – nr: 95 
1020 1390 0000 6802 0126 1486.

O dorobku 
Towarzystwa
o. Pio
i potrzebach 
podopiecznych 
mówi prezes 
Florian Grzybek
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Zapraszamy
  Z „EFFATHĄ”

– DO RAJCZY
Rajczański zespół teatralny 
„Effatha” zaprasza w niedzie-
lę 1 kwietnia o 19.00 do sa-
li Centrum Kultury na premie-
rę przedstawienia „Proces oby-
watela J.”. Będzie to zrealizo-
wany na podstawie tekstu ks. 
Bogusława Załuckiego dramat 
zachęcający do osobistej re-
fleksji nad życiem i dylemata-
mi sumienia. To artystyczne na-
wiązanie do przygotowanego 

przez „Effathę” tradycyjnego 
już inscenizowanego nabożeń-
stwa ulicznej Drogi Krzyżowej, 
odprawionej 30 marca.
  DO WĘGIERSKIEJ 

GÓRKI 
Po Mszy św. sprawowanej 2 
kwietnia o 17.00 w kościele 
pw. Przemienienia Pańskiego i 
otwarciu w Ośrodku Promocji 
Gminy wystawy „Jan Paweł II 
wczoraj, dziś i jutro” – o 18.30 
w Herbaciarni Literackiej „Góry 
Boga” Gimnazjum Publiczne 

im. K.K.Baczyńskiego i SP im. 
Obrońców Węgierskiej Górki 
zapraszają na wieczór wspo-
mnień o Ojcu Świętym. W pro-
gramie m.in. wystąpienie ks. 
prał. Józefa Sanaka, projekcja 
slajdów z górskich wędrówek 
Karola Wojtyły oraz prezentacja 
utworów Tadeusza Gołucha z 
dedykowanego Ojcu Świętemu 
tomiku „Ciszy wołanie”. Na za-
kończenie – o 21.00 na Skwerze 
Jana Pawła II – Apel Jasnogórski 
i zapalenie zniczy. 

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.

Wielki Tydzień w Radiu 
AB. W Wielki Poniedziałek, 
Wtorek i Środę program 
Radia AB pozostaje bez 
zmian. Od Wielkiego 
Czwartku polecamy słucha-
czom – zwłaszcza chorym i 
nie wychodzącym z domu 
– następujące audycje:

Wielki Czwartek:
10.00 – transmisja Mszy 
św. Krzyżma św. z katedry św. 
Mikołaja w Bielsku-Białej
18.00 – transmisja Mszy św. 
Wieczerzy Pańskiej, po niej ra-
diowa adoracja Pana Jezusa w 
Ciemnicy

Wielki Piątek:
8.15 – transmisja Ciemnej 
Jutrzni
15.00 – transmisja Koronki 
i Wielkopiątkowej Drogi 
Krzyżowej 
18.00 – transmisja liturgii 
Wielkiego Piątku

Wielka Sobota:
19.00 – transmisja liturgii 
Paschalnej Wielkiej Soboty

Niedziela 
Wielkanocna:

9.00 – transmisja Mszy św.
17.15 – transmisja świątecz-
nych nieszporów

„Gość Niedzielny”
w „Aniele Beskidów”
– w każdą sobotę
o 9.00 i 19.00.

NA ANIELSKIEJ
FALI 90,2 FM 
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Krwiodawstwo – masowa dobroczynność

5820 litrów krwi
Taką ilość – rekordową
w skali kraju – oddali honorowi 
dawcy krwi w powiecie bielskim 
i sąsiednich podczas ponad 
120 akcji krwiodawstwa 
zorganizowanych w ubiegłym roku 
– w większości przy parafiach.

W Bielsku-Białej, jeszcze 
w latach 70. zorganizowano 
pierwszą na wolnym powietrzu 
– a więc poza szpitalem czy 
ambulatorium – akcję krwio-
dawstwa, w namiotach woj-
skowych, ustawionych na placu 
Wojska Polskiego. Od wielu lat 
szczególnym miejscem krwio-
dawstwa są parafie. Prawie co 
niedzielę przy którymś z koś-
ciołów organizuje się zbiór-
kę krwi.

– Nie zdarzyło się 
jeszcze, żeby któryś z 
księży odmówił współ-
pracy z nami – mówi 
Leszek Główka z Ra-
dy Rejonowej Honoro-
wych Dawców Krwi. – 
Księżom proboszczom 
i wikariuszom należą się słowa 
szczególnego uznania nie tyl-
ko za przychylność wobec ak-

cji, ale także za zachę-
tę i mobilizację parafian 
do udziału w niej, a tak-
że za osobisty przykład 
w oddawaniu krwi.

Tam, gdzie warun-
ki są odpowiednie, ak-
cję prowadzi się w po-

mieszczeniach parafialnych. Je-
żeli w parafii nie ma odpowied-
nich pomieszczeń, wówczas przy 

kościele parkuje specjalny auto-
bus-laboratorium. Jeżeli któraś 
parafia sama chciałaby zorgani-
zować akcję, wystarczy kontakt 
z Rejonową Radą HDK w Biel-
sku-Białej (ul. Sobieskiego 6, tel. 
033 822 82 12). To również waż-
ny kontakt dla rodzin osób ocze-
kujących na operację, której ter-
min uzależniony jest od oddania 
krwi przez bliskich.

– Jeżeli ktoś potrzebuje krwi 
do operacji, a nie ma wystar-
czająco wielu przyjaciół i znajo-
mych, może liczyć na naszą po-
moc – zapewnia Leszek Główka.

Akcja honorowego krwio-
dawstwa ma głęboki wymiar 
chrześcijański. Jest przede 
wszystkim formą oddania części 
siebie, swojego życia – „za przy-
jaciół swoich”. 

KS. JACEK M. PĘDZIWIATR
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Członkowie Rady 
HDK w Bielsku-
-Białej – mogą 
być dumni 
z efektów akcji 
krwiodawstwa



Wspólnota Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich w katedralnej 
parafii św. Mikołaja ma już 
za sobą 120 lat istnienia. 
Kroczenie śladami św. Franciszka 
wyznaczyło tu już ścieżkę do 
lepszego chrześcijańskiego życia 
pokoleniom…

Kiedyś nazywano ich brać-
mi i siostrami od pokuty, pokut-
nikami, braćmi trzeciej reguły, 
tercjarzami. Od 1305 roku ich 
wspólnota nosiła nazwę Trze-
ciego Zakonu, a po Soborze Wa-
tykańskim II zaczęto określać ją 
jako braterstwo. Ich celem jest 
dążenie do doskonałości i apo-
stolat: modlitwa, cierpienie, do-
bry przykład życia chrześcijań-
skiego. Przełożone – siostra Da-
niela Knapek czy siostra Ade-
lajda Laszczak – dawały przy-
kład skromności i pokory. W sy-
stematycznej formacji pomaga-
ją ojcowie franciszkanie.

Żyć modlitwą

– Modlimy się w różnych in-
tencjach, włączamy się w życie 
Kościoła. Mamy własne kółko 
misyjne i zbieramy ofiary, któ-
rymi systematycznie wspieramy 
jednego z misjonarzy w Afryce 
– wylicza s. Rozalia Banet, od 
wielu lat przełożona parafialnej 
franciszkańskiej wspólnoty. Ta 
codzienna modlitwa – 12 „Ojcze 
nasz” czy odmawiana przez nie-
których Liturgia Godzin – jest 
ich darem, ale także potrzebą…

– Ta modlitwa pozwoliła mi 
umocnić wiarę, zobaczyć Pana 
Boga w każdym człowieku. Nie 
jest obowiązkiem być codzien-
nie na Mszy świętej, przyjmo-
wać Komunię Świętą – ale je-
stem, bo z codziennego kon-
taktu z Bogiem płynie przecież 
cała nasza siła – dodaje.

Podczas Eucharystii 
dziękczynnej za 120-le-
cie istnienia FZŚ przy 
parafii św. Mikołaja uro-
czystej modlitwie prze-
wodniczył biskup Ja-
nusz Zimniak, przybyli 
liczni goście z braterskich wspól-
not z okolicznych parafii, ojco-
wie franciszkanie i franciszkań-
scy klerycy z Katowic Panewnik. 
Wśród słów wdzięczności były 
i podziękowania za wielkie ser-
ce dla proboszcza – ks. prał. Zbi-
gniewa Powady, od 23 lat opie-
kującego się wspólnotą. 

Spełnione marzenie

– Znalazłam się w tej wspól-
nocie w 1973 r. Miałam wtedy 
40 lat i było to spełnienie mo-
ich dawnych marzeń o zako-
nie. Powojenne trudności zmu-
siły mnie do rezygnacji z nich, 
ale nie bez znaczenia okazał 
się przykład mojej mamy, któ-
ra umiała życie rodzinne połą-
czyć z przynależnością do Trze-
ciego Zakonu w parafii św. Mi-
kołaja. W naszym domu zawsze 
było wiele modlitwy. Modliliśmy 
się z mamą o wszystko: o znale-
zienie dachu nad głową w 1945 
r., o pracę dla niej. Dlatego kie-
dy jeden z ojców franciszkanów, 

podczas nauk głoszo-
nych w naszym koście-
le, zaprosił chętnych do 
postulatu – nie zastana-
wiałam się wcale. Mia-
łam wtedy męża, tro-
je dzieci, pracowałam 

– i byłam szczęśliwa, że w koń-
cu znalazłam się w zakonie. I je-
stem szczęśliwa nadal – wspo-
mina Rozalia Banet. 

– To nie tylko rodzinna at-
mosfera i bardziej ugruntowa-
na wiara – zaznacza Ewa Soje-
cka, zastępczyni siostry prze-
łożonej, która w zakonie rów-
nież kontynuuje rodzinną ter-
cjarską tradycję, zapoczątko-
waną jeszcze przez babcię. – 
To niepowtarzalne doświad-
czenie, które pozwala przeko-
nać się, jak zwykłe życie może 
okazać się niezwykłe.

I razem z s. Ewą, promien-
nie uśmiechnięte, zapraszają na 
wspólną modlitwę, organizu-
ją rekolekcje. – Czasem prze-
żywamy też chwile zwątpienia, 
ale wtedy oparciem dla nas jest 
wspaniały wzór: św. Franciszek. 
On pomaga wytrwać, znaleźć si-
ły, by się uśmiechnąć do drugie-
go człowieka, przekonuje, że ni-
kim nie można gardzić, uczy, by 
za wszystko dziękować Panu…

ALINA ŚWIEŻY-SOBEL
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PANORAMA PARAFII – ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA 
Franciszkański Zakon Świeckich z parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej

Niezwykła zwykłość

bielsko@goscniedzielny.pl
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W MOJEJ OPINII

KS. PRAŁ. ZBIGNIEW POWADA
– Wspólnota 
skupia oso-
by rzeczywi-
ście zaangażo-
wane w życie 
Kościoła, w sta-
łą formację i doskonale-
nie własnej wiary i świa-
dectwa chrześcijańskiego 
życia. Co miesiąc groma-
dzą się na Eucharystii i 
na spotkaniu – i dzięki 
nim umacnia się to nasze 
parafialne zaplecze mod-
litewne. Ich modlitwa jest 
wielkim skarbem dla para-
fii, a jeżeli się uwzględni, 
że trwa ona nieprzerwa-
nie już od 120 lat, to ła-
twiej docenić fenomen tej 
wspólnoty, tak mocno za-
korzenionej w parafialnej 
tradycji. 

FRANCISZKAŃSKI 
ZAKON ŚWIECKICH

Za swój wzór uznaje 
św. Franciszka z Asyżu. 
Franciszkanie świeccy po-
przez profesję zobowią-
zują się w swoim świe-
ckim stanie żyć Ewangelią 
według duchowości fran-
ciszkańskiej. Powinni od-
ważnie dawać świade-
ctwo konsekwencji i sta-
łości w wypełnianiu obiet-
nic chrześcijańskich. Ich 
celem jest dążenie do do-
skonałości
Włączenie do wspólno-
ty obejmuje okres forma-
cji trwającej przynajmniej je-
den rok (postulat i nowicjat), 
po której następuje złożenie 
profesji, która jest zobowią-
zaniem wieczystym.
Comiesięczne spotkania 
wspólnoty w parafii św. 
Mikołaja odbywają się za-
wsze w pierwszy poniedzia-
łek o 16.30 i obejmują Mszę 
świętą i spotkanie w salce.

Tercjarze 
z parafii 
katedralnej 
podczas 
rekolekcji
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