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Przejmujące misterium Męki  
i Zmartwychwstania Chrystusa – 
przygotowała grupa teatralna  
z parafii św. Michała Archanioła 
w Łękawicy. Obejrzeli go nie tylko 
miejscowi parafianie.

Przedstawienie odbiło się 
sporym echem na Żywiecczyź-
nie. Mogli je obejrzeć również 
uczniowie LO Zgromadzenia Có-
rek Bożej Miłości w Bielsku-Bia-
łej. Sztuka pobudza do reflek-
sji: losy bohaterów Chrystuso-
wej Pasji i Paschy splatają się w 
niej z przeżyciami współczesnej 
młodzieży – niezrozumianej, 
niekochanej, uciekającej w prze-
moc, narkotyki i grzech. Quo va-
dis – dokąd idziesz? – to pyta-
nie jak przejmującym echem po-
wraca w każdym akcie przedsta-
wienia.

– Grupa teatralna w Łękawicy 
działa już od kilku lat – mówi jej 
animatorka Ela Dudek. – Wspól-
nota skupia przede wszystkim 
gimnazjalistów, którzy dają świa-
dectwo swojej wiary nie tylko 

modlitwą, ale także za-
angażowaniem w reali-
zację teatralnych przed-
stawień.

Grupa ma ich na 
swoim koncie kilka. Są 
to najczęściej przedsta-
wienia okazjonalne, przygotowy-
wane na różne okresy roku litur-
gicznego, jak również w związku 
z bieżącymi przedsięwzięciami 
duszpasterskimi w parafii. Rów-
nie szerokim echem, jak ostat-
nie przedstawienie, odbiła się w 
parafii i okolicznych miejscowo-
ściach sztuka poświęcona osobie 
i męczeństwu ojca Michała To-
maszka, franciszkanina, rodaka z 
Łękawicy, który poniósł męczeń-

ską śmierć, pracując jako 
misjonarz w Peru.

– Teksty dyktuje 
nam Duch Święty – mó-
wi Ela Dudek. Scenariu-
sze przedstawień wy-
chodzą spod jej pióra. 

Ona też reżyseruje kolejne in-
scenizacje. Grupa samodzielnie 
przygotowuje stroje i dekoracje.

– To bardzo pożyteczny 
sposób zaangażowania – uwa-
ża opiekujący się grupą miej-
scowy wikariusz ks. Krzysztof 
Ciurla. – Młodzież nie tylko nie 
marnuje czasu, ale ma także 
okazję do rozwinięcia swoich 
zainteresowań i zdolności.

ks. Jacek M. Pędziwiatr
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Grupa teatralna 
z parafii 
św. Michała 
Archanioła  
w Łękawicy

teatr młodzieżowy z Łękawicy

Alleluja, dokąd idziesz?
Pięć lat temu w Centrum 

Zdrowia Dziecka Ani 
wszczepiono rozrusznik 
serca, którego elektroda 
miała je budzić, gdyby za-
pomniało o pompowaniu 
krwi. Przyszły dramatyczne 
chwile. Babcia Ani wysłała 
wtedy do Watykanu list z 
prośbą o modlitwę i zdjęcia-
mi rodziny. Wróciły podpisa-
ne przez Jana Pawła II. Życie 
Ani jest cudem... W szpitalu 
Anią opiekowała się doktor 
Joanna. Dziś to ona bardzo 
potrzebuje modlitwy. W in-
tencji jej uzdrowienia, do 
bram Bożego Miłosierdzia, 
dzięki akcji zorganizowanej 
przez Beatę, mamę Ani, pu-
kają dziś tysiące... Historię 
tę opisał ks. Jacek Pędziwiatr  
na str. IV–V. 

za Tydzień
  Zapraszamy na IX MIędzy-

narodowy FestIwal MuzykI 
sakralnej na PodbeskIdzIu 
sacruM In MusIca

V IDES – Stowarzyszenie Wolontariatu 
Międzynarodowego, założone przez 

salezjanki we Włoszech, od 1992 r. działa 
także w Polsce. Od początku celem VIDES-u 
była praca na rzecz dzieci, młodzieży, ko-
biet i ubogich, w duchu św. Jana Bosko i św. 
Marii Mazzarello – założycieli zgromadze-
nia sióstr salezjanek. W jego działalność 
zaangażowała się też młodzież z Trójwsi: 
Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, która od 
kilku lat prowadzi tam zajęcia dla najmłod-
szych. O ich skutecznej pracy dowiedziały 
się salezjanki z Kamerunu. Chcą, by młodzi 

i tam rozpoczęli zajęcia 
dla dzieci. A oni dodat-
kowo chcą pomóc w za-
kupie agregatora prądu i 
budowie studni głębino-
wej dla misyjnej placów-
ki. O projekcie młodych 
czytaj na str. VIII. 

Wolontariuszki  
z s. Haliną 
Koćwin 
przygotowują się 
do wyjazdu  
na misje  
do Kamerunu
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Filateliści pamiętają
bielsko-biała. Bielscy fila-
teliści i pocztowcy nie zapo-
mnieli o 3. rocznicy śmierci 
Ojca Świętego Jana Pawła II.  
2 kwietnia na Poczcie Głównej 
w Bielsku-Białej stosowany 
będzie datownik pocztowy 
z podobizną Ojca Świętego 
i napisem „Wrócił do domu 
Ojca...”. Ponadto wydane zo-
stały 4 karty pocztowe, na 
których pokazano fotografie 
Papieża z ostatniego okre-
su życia. Papieskiemu odej-
ściu poświęcona jest także 
koperta, wydana w dwóch 
wersjach kolorystycznych. – 
Niech te wydawnictwa będą 
upamiętnieniem sługi Bożego 
Jana Pawła II oraz wezwa-
niem do modlitwy w inten-
cji jego rychłej beatyfikacji – 

mówi Stefan Gonciarczyk z 
bielskiego oddziału Polskiego 
Związku Filatelistów.
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MI na osiedlu Karpackim
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RyceRstwo Niepoka-
laNej ma kolejną wspólno-
tę. Powstała ona w Bielsku- 
-Białej na osiedlu Karpackim. 
Liczy 164 parafian. Parafia 
Jezusa Chrystusa Odkupiciela 
Człowieka w tym roku obchodzi 
25-lecie swojego istnienia pod 
patronatem św. Maksymiliana 
Marii Kolbego. W roku jubileuszu 
relikwie Świętego przekazał pa-
rafii gwardian Niepokalanowa 
o. Stanisław Piętka. Rycerstwo 
na osiedlu Karpackim powsta-
ło dzięki inicjatywie ks. pro-
boszcza Jerzego Fryczowskiego, 
zaś animatorem przedsięwzię-

cia jest prezes Stowarzyszenia 
„Rycerstwo Niepokalanej” 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej 
Jerzy Kupnicki. Wspólnota ta 
jest drugą zawiązaną w Bielsku-
Białej w tym roku. Kilka miesię-
cy wcześniej grupa Rycerstwa 
powstała w sąsiedniej parafii 
św. Maksymiliana. Ożywienie 
kultu Niepokalanej oraz za-
interesowanie ruchem rycer-
skim wzrosło w naszej diece-
zji po ubiegłorocznym liście 
pasterskim biskupa Tadeusza 
Rakoczego, zachęcającego 
diecezjan do zaangażowania 
w to dzieło.

Ewangelizacja w Rajsku
Rajsko. Ruch Światło–Ży- 
cie przy parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Rajsku za-
prasza 6,11 i 13 kwietnia na 
Ewangelizację ProChrist. 
Spotkania rozpoczynają się za-
wsze o godzinie 18.00. W progra-
mie między innymi: świadectwa, 
spotkanie z Ruchem Domowego 
Kościoła, koncerty Magdy Anioł 

i Mate.O itd.), teatr, pantomi-
ma i szereg innych propozycji. 
Motyw przewodni Ewangelizacji 
ProChrist to: „Zwątpienie, 
Zdziwienie”. Tematy spotkań: 
„Wolność Tomku w swoim dom-
ku”, „Wszędzie dobrze, gdzie 
nas nie ma (emigracja)”, „Miłość 
najtrudniejszą formą przeba-
czenia”.

Karty pocztowe przygotowane 
przez bielskich filatelistów  
w 3. rocznicę śmierci ojca Świętego

164 członków liczy wspólnota MI na osiedlu Karpackim

Akcja pomocy zakończona
szczyRk. Dwa tygodnie temu 
pisaliśmy o wspaniałej akcji po-
mocy, zorganizowanej przez ka-
płanów i wiernych ze Szczyrku 
dla miejscowej parafianki 36-let-
niej Katarzyny Rut, cierpiącej 
na śródmiąższowe zwłóknie-
nie płuc. Jedynym ratunkiem dla 
Katarzyny, matki trójki dzieci, był 
przeszczep płuc. Pieniądze na jej 
leczenie były zbierane przed ko-
ściołami w Szczyrku i w wielu in-
nych parafiach. Wpłaty przyjmo-
wane były na subkonto szczyr-

kowskiej parafii, a także groma-
dzone poprzez Fundację Anny 
Dymnej (dotyczyło to zwłaszcza 
jednego procentu od podatków). 
W akcję zaangażowało się bar-
dzo wiele osób, a rodzina oto-
czona została życzliwą pomocą 
całkiem obcych ludzi. Niestety, 
nie udało się wygrać tego wyści-
gu z czasem. W Wielki Wtorek 
Katarzyna Rut zmarła. Wkrótce 
zapadnie decyzja, na jaki cel zo-
staną przeznaczone środki zbie-
rane na jej leczenie.

bielsko-biała. 17 marca w 
wieku 83 lat zmarł Mieczysław 
Peterek, znany bielski foto-
graf, miłośnik zabytków, przy-
rody i folkloru. Od blisko  
60 lat utrwalał na zdjęciach  
górskie widoki, perełki archi-
tektury i wszelkie przejawy be-
skidzkiego folkloru. Jego zdję-
cia prezentowane były na licz-
nych wystawach oraz na kartach 
pocztowych, w albumach, prze-
wodnikach, książkach i prasie, 

także w „Gościu Niedzielnym”. 
Zawsze pogodny i życzliwy lu-
dziom, służył innym radą, po-
mocą i przepastnym archiwum 
fotografii, zebranych podczas 
ponad półwiecza. Był też auto-
rem artykułów, poświęconych 
historii, tradycji i kulturze re-
gionu Beskidów, a zwłaszcza 
Śląska Cieszyńskiego. Wydał 
tom opowiadań, napisanych 
gwarą cieszyńską pt. „Spóminki 
z downych roków”.

Zmarł Mieczysław Peterek
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Mieczysław peterek podczas wernisażu jednej ze swych licznych wystaw
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Azbest, acekol, eternit
demontaż, utylizacja

na terenie Śląska

Autoryzowany Zakład 
Ogólnobudowlany S.C.
Danuta i Piotr Gawlikowie

Cieszyn, ul. Kresowa 27

tel. 0 792 013 569 
lub 033 858 20 18

 r e K l a M a 

  Na pRezeNtację 
książki  
chiaRy lubich

Kiedy planowano zaprezento-
wanie w Polsce książki Chiary 
Lubich na przełom marca 
i kwietnia br., nikt nie przy-
puszczał, że założycielka Ruchu 
Focolari będzie patronowała te-
mu przedsięwzięciu już „z dru-
giej strony”. Zmarła 14 marca 
br. w Rocca di Papa. W pre-
zentacji „Charyzmatu jedno-
ści”, wydanego przez Fundację 
Mariapoli i Wydawnictwo M, za-
interesowane osoby mogą wziąć 
udział w Katowicach 3 kwietnia 
o godz. 17.00 (aula Wydziału 
Teologicznego UŚ, ul. Jordana 
18). W spotkaniu panelowym 
udział wezmą: o. dr Ludwik 
Mycielski OSB – biblista, Śląsk 
Opolski; prof. dr hab. Katarzyna 
Olbrycht – Uniwersytet Śląski, 
Wydział Pedagogiczno-Arty-
styczny, Cieszyn; prof. dr hab. 
Franciszek Piontek – Akademia 
Ekonomiczna, Katowice; prof. 
dr hab. Wojciech Świątkiewicz 
– Uniwersytet Śląski, Wydział 
Nauk Społecznych, Katowice; 
dr Michel Vandeleene – redak-
tor wydania włoskiego książki, 
Papieski Instytut Duchowości 
Teresianum, Centrum Studiów 
Ruchu Focolari, Rzym; red. 
Sylwester Strzałkowski – Radio 
eM, moderator panelu.  

W 1908 r. powstała wilamowicka 
Ochronka św. Anny. Wtedy też 
przybyły do Wilamowic pracujące 
w ochronce siostry służebniczki. 
Za oba te dary podczas 
jubileuszu 100-lecia ochronki 
i posługi sióstr wilamowianie 
dziękowali Panu Bogu i rodakowi 
– św. arcybiskupowi Józefowi 
Bilczewskiemu.

Bo wolą arcybiskupa było, 
aby wilamowianie mieli pomoc 
– jak to sam ujął – „w wychowa-
niu dziatwy w duchu katolickim 
i polskim, przyzwyczajając je do 
mądrości i cnót chrześcijańskich 
i wzbudzając w nich przywiąza-
nie do świętego Kościoła kato-
lickiego i do Ojczyzny”. Dlatego 
przeznaczył z własnych funduszy 
środki na budowę ochronki dla 
dzieci, a jej prowadzenie powie-
rzył siostrom służebniczkom.

– To był wielki i wspaniały dar, 
który wydał błogosławione owo-
ce dla całej naszej parafii. Tyle po-
koleń rozpoczynało w tej ochron-
ce swoją drogę do życia i do po-
bożności – podkreśla ks. prał. Mi-
chał Boguta. – I jako proboszcz 
nie wyobrażam sobie pracy w tej 
parafii bez sióstr.

owocne stulecie
Siostry przez sto lat 

dzieliły z mieszkańcami 
Wilamowic ich los: głód 
w czasie wojny, troskę 

o wychowanie dziewcząt w la-
tach międzywojennych. W latach 
II wojny światowej musiały opu-
ścić Wilamowice. Wróciły zaraz 
po wojnie, pracowały w szkole, 
troszczyły się o najuboższe dzie-
ci, chorych, o kościół parafialny, 
przygotowywały różne uroczysto-
ści. Władze komunistyczne odsu-
nęły siostry od pracy wychowaw-
czej z dziećmi i dopiero w 1990 
r. siostry odzyskały przedszko-
le i podjęły na powrót pracę w 
ochronce. 

Obecnie pod opieką kieru-
jącej ochronką s. Barbary Trzop 
znajduje się 38 dzieci w wieku 
od 2 do 4 lat. Tu poznają wszyst-
ko, czego wymaga przedszkol-
ny program, ale wraz z siostra-
mi uczą się też pamiętać, że Bo-
ża Opatrzność czuwa nad nimi, 
że mają swojego Anioła Stróża. – 
Pamiętają też o codziennej modli-
twie, uczą się odpowiedzialności, 
porządku, zasad, szacunku dla ro-
dziców. Ogromnie cieszy praca z 
nimi – są wspaniałe, otwarte i tak 
wiele z tego, czego się tu razem 
uczymy, świetnie rozumieją – mó-
wi s. Barbara.

na nowy czas
Na jubileuszową dziękczyn-

ną Mszę św. pod przewodnic-
twem bp. Tadeusza Rakocze-

go zostały zaproszo-
ne wszystkie siostry, 
które w Wilamowi-
cach niegdyś pracowa-
ły. Przybyła matka pro-
wincjalna Bronisława 

Wieczorek i asystentka gene-
ralnej przełożonej s. Bernade-
ta Dudziak.

– Dla mnie ta uroczystość by-
ła wielkim przeżyciem. Podobnie 
jak cała praca w Wilamowicach, w 
miejscu urodzenia św. J. Bilczew-
skiego, do którego mam wielkie 
nabożeństwo – mówi przełożona 
wilamowickiej wspólnoty s. Leon-
tyna, nie ukrywając wdzięczności 
także za związaną z jubileuszem 
parafialną inicjatywę budowy no-
wej siedziby ochronki.

– To dzieło parafii, które od-
damy siostrom służebniczkom – 
mówi ks. prał. Boguta. – Bę-
dzie formą realizacji testamentu 
abp. Bilczewskiego – by wszyst-
kie wilamowickie dzieci miały za-
pewnione wychowanie w duchu 
katolickim i patriotycznym. Pra-
gniemy, żeby to wychowanie do-
konywało się w dobrych warun-
kach. Stuletni budynek, wpraw-
dzie gruntownie wyremontowa-
ny w latach 90., dziś już z coraz 
większym trudem może spro-
stać współczesnym wymogom. 
Mamy gotowy projekt nowego 
przedszkola, miejsce pod budo-
wę i znaczną część potrzebnych 
funduszy. Cieszę się, że włączy-
ły się też władze gminy, bo bę-
dzie można starać się o dota-
cję unijną.

O Boże błogosławieństwo dla 
tego dzieła i wstawiennictwo św. 
J. Bilczewskiego oraz św. Józefa 
modlił się biskup Rakoczy, który 
poświęcił plac, na którym wkrót-
ce staną mury nowej ochronki.

aśs

Zaproszenie

Podwójne dziękczynienie w wilamowicach

Dary świętego Bilczewskiego
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siostra barbara 
z podopiecznymi 
wilamowickiej 
ochronki
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Życie nie rozpieściło 
Ani. Po raz pierwszy 
zemdlała, kiedy miała 
pięć lat. Potem jeszcze 

raz w roku 2001 i trzy razy w 
2003. Pięć lat temu w Centrum 
Zdrowia Dziecka wszczepiono 
jej rozrusznik serca, którego 
elektroda miała je budzić, gdy-
by zapomniało o pompowaniu 
krwi. Babcia Ani wysłała wte-
dy do Watykanu list z prośbą 
o modlitwę i zdjęciami rodzi-
ny. Wróciły podpisane przez 
Jana Pawła II. W szpitalu Anią 
opiekowała się doktor Joanna. 
Oboje – papież i pani doktor – 
pojawią się jeszcze w tej opo-
wieści.

Wieczór 3 stycznia

Ania traci przytomność. Upa-
da w przedpokoju. Mama z bab-
cią wydzwaniają na pogotowie. 
Trzeba czekać, bo erka musi wró-
cić od innego, ciężkiego przypad-
ku. Agnieszka – starsza siostra 
Ani – bez ustanku wdmuchuje 
powietrze w jej usta i uciska mo-
stek. Ania sinieje. Wreszcie wpa-
da ekipa pogotowia. Lekarz po-
wie potem, że podjął się reani-
macji tylko ze względu na to, że 
Ania ma 15 lat. Bo wszystkie obja-
wy wskazywały na śmierć. Po go-
dzinie wraca akcja serca. Pogoto-
wie zawozi Anię na oddział inten-
sywnej opieki medycznej cieszyń-
skiego szpitala. Tu znów trwa 
walka o utrzymanie Ani przy ży-
ciu. Ponieważ nie ma wolnego re-
spiratora, erka odwozi ją do klini-
ki w Katowicach Ochojcu.

sen Ani trwa tydzień.
Nie wiadomo, czy się obu-

dzi. A jeśli się obudzi, nie wiado-
mo, w jakim będzie stanie. Bab-
cia – schorowana, niewychodzą-
ca z domu, obdzwania pół Pol-
ski. Za Anię modlą się ojcowie 

paulini i pielgrzymi na Jasnej Gó-
rze i w Leśniowie, słuchacze Ra-
dia Maryja i widzowie Telewizji 
Trwam, Tarnów, Kraków i rodzin-
ny Cieszyn. Modli się Jan Paweł II 
– wszyscy, którzy pukają do bram 
Bożego miłosierdzia, czynią to za 
jego wstawiennictwem.

– Pomógł nam pięć lat temu, 
na pewno nie zapomni o nas i te-
raz, w domu Ojca – zapewniają 
się nawzajem.

Agnieszka i Andrzej – ro-
dzeństwo Ani – martwią się. 
Mama Beata telefonuje do 
Warszawy, do doktor Joanny z 
Centrum Zdrowia Dziecka. Jej 
uśmiechnięty, silny głos w słu-
chawce telefonu komórkowe-
go będzie podsycał nadzieję.

po tygodniu  
Ania budzi się
Nie chodzi, ale rozmawia i 

uśmiecha się. Lekarze przyzna-
ją teraz, że szanse na wznowie-
nie akcji jej serca oscylowały wo-
kół jednego procenta. Zaś po-
wrotu do życia w takim stanie, 
bez uszkodzeń mózgu, nie da się 
wytłumaczyć w żaden sposób. 
Kwiaty, które Beata przynosi im z 

wdzięczności, lądują w szpitalnej 
kaplicy. Między wierszami po-
jawia się myśl o cudzie. Jeszcze 
jedna, trzygodzinna operacja. Le-
karze usuwają rozrusznik, a w je-
go miejsce wszczepiają Ani kar-
diowerter. To podobne urządze-
nie, również z elektrodą w sercu, 
ale działa inaczej. Kiedy Anię do-
pada migotanie komór, które w 
praktyce oznacza tętno przekra-
czające 200 uderzeń na minutę, 
kardiowerter spowalnia je.

po dwudziestu dniach
od szóstego omdlenia Beata z 
córką wraca do domu. Telefonu-
je do Warszawy, do doktor Joan-
ny w Centrum Zdrowia Dziec-
ka. Dziękuje. – Opowiem wszyst-
ko, kiedy przyjedziemy na wizy-
tę w maju – zapewnia. Głos dok-
tor Joanny załamuje się nagle. – 
Nie wiem, czy się zobaczymy, nie 
wiem, czy będę tutaj w maju.

Okazuje się, że w czasie, kie-
dy Ania „spała”, doktor Joanna 
przeżyła gwałtowny nawrót cho-
roby. Stwardnienie rozsiane po-
waliło ją tak samo jak Anię – na 
podłogę. A potem przykuło do 
łóżka. Doktor Joanna nie przyzna-

Pukając do bram bożego miłosierdzia

Córka Jaira i uśmiechnięty anioł

tekst i zdjęcia  
ks. Jacek M. 
Pędziwiatr

3 stycznia Ania zemdlała 
szósty raz. Nie umarła. 

Spała przez tydzień, 
a przez następne dwa 

wracała do życia. przez 
nią tysiące ludzi 

kołaczą dziś  
w bramy bożego 

miłosierdzia.

DzIęKuję WszystKIM
beata, MaMa anI

– Najbardziej wzruszający moment tej historii? 22 lu-
tego, w rocznicę objawień św. siostry Faustyny, wraz z 
Apostolstwem Dobrej Śmierci, do którego należy ca-
ła moja rodzina, uczestniczyłam w nocnym czuwaniu 
modlitewnym w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach. Podczas Mszy św. na ołtarzu 

składaliśmy swoje intencje. Ja położyłam tutaj zdjęcie Ani z dok-
tor Joanną i listy z podpisami, które udało mi się zebrać do tego 
czasu. Ofiarowałam wtedy Panu Jezusowi wszelkie owoce tej mo-
dlitwy. Podziękowałam Jezusowi Miłosiernemu za wszytko, co się 
w naszym życiu zdarzyło, za moja mamę, która organizowała mo-
dlitwę za Anię, za Agnieszkę, która jako pierwsza reanimowała 
Anię i zrobiła najpiękniejszą rzecz: uratowała życie swojej siostry, 
za Andrzeja – najmłodszego z rodzeństwa, który wspierał nas w 
trudnych chwilach, i za Anię, która uczy nas, że życie jest cudem. 
Dziękuję lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim, którzy pomagali i 
pomagają nam swoją modlitwą.
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ła się Beacie, że jest cho-
ra. Ona przecież tak po-
trzebowała jej silnego, 
uśmiechniętego głosu w 
słuchawce telefonu.

beata jedzie  
do Warszawy
Staje w drzwiach po-

koju szpitalnego. Chwy-
ta spojrzenie doktor Jo-
anny.

– Całą drogę zastana-
wiałam się, co zrobić. Te 
oczy utwierdziły mnie w 
przekonaniu, że muszę 
pomóc. Ale jak? Jedyne, 
co mogę ofiarować, to modlitwa.

Beata nie marnuje czasu. Ru-
sza wszędzie tam, gdzie ludzie 
modlili się o cud dla jej dziec-
ka. Spotyka się z nimi. Dzię-
kuje im. Ale ma jeszcze jedną 
prośbę. Opowiada o doktor Jo-
annie, o tym, jak wiele jej za-
wdzięcza. I prosi tym razem o 
modlitwę za nią. Poczyna sobie 
całkiem śmiało: – Nie modlimy 
się o ulgę dla doktor Joanny, o 
poprawę, ale o cud powrotu do 
zdrowia, jeśli taka wola Boża! – 
mówi. – A pomaga nam w tym 

niebiańskie konsylium 
świętych: Maksymilia-
na, Alberta, ojca Pio,  
siostry Faustyny i Jana 
Pawła II, który ich wy-
niósł na ołtarze.

przypomina  
to kampanię  
wyborczą

albo akcję uskutecznia-
nia protestów w słusz-
nej sprawie. Beata zbie-
ra podpisy tych, któ-
rzy obiecują modlić się 
za doktor Joannę. Roz-

kłada kartki w pokoju nauczy-
cielskim i klasach gimnazjum, w 
którym uczy języka polskiego, 
podczas obrad Rady Miasta i Po-
wiatu, w cieszyńskich parafiach, 
w sąsiednich miejscowościach, 
w krakowskim seminarium du-
chownym, w Radiu Anioł Beski-
dów, w kościołach ewangelic-
kich. Opowiada historię swojej 
córki i doktor Joanny, a ludzie 
ustawiają się w kolejce, cierpli-
wie czekają na długopis i miej-
sce przy stoliku, opowiadając o 
swoich chorobach i mniej lub 

bardziej cudownych uzdrowie-
niach. Liczba zebranych podpi-
sów przekracza półtora tysiąca. 
Modlić się będzie za doktor Jo-
annę trzy, może nawet pięć razy 
więcej osób. Będzie nawet troje 
niewierzących.

– Nie modlimy się – powiedzą. 
Ale poruszeni tą historią obiecują 
pamiętać o chorej pani doktor i 
też wpisują się na listy. Beata po 
Niedzieli Bożego Miłosierdzia za-
wiezie je do Warszawy, do doktor 
Joanny, żeby wiedziała o ludziach, 
którzy pukają do bram Bożego 
miłosierdzia w jej sprawie.

Ania pisze wiersze po 
angielsku
I teksty piosenek też. Nie-

które tłumaczy na polski. Ta-
lent odziedziczyła po mamie. 
Nie chodzi do szkoły. Zorgani-
zowano jej indywidualne na-
uczanie. Nauczyciele przycho-
dzą na lekcje do domu. Siostra 
Tobiana, która pięć lat temu po-
średniczyła w sprawie przeka-
zania Janowi Pawłowi II zdjęć 

Ani, powiedziała jej: – Dziew-
czyno, masz prowadzić ludzi 
do Boga.

Wówczas wydawało się, że 
to znaczy coś ważnego, ale tak 
w ogóle, bez konkretów. Kiedy 
Ania zemdlała szósty raz, sło-
wa siostry Tobiany zaczęły sta-
wać się proroctwem.

– Ania urodziła się w Dniu 
Matki – mówi Beata. – Ona naj-
więcej mnie nauczyła. To, co 
stało się 3 stycznia, zmieniło 
moje postrzeganie Boga, świa-
ta i ludzi. Myślę, że Ania jest 
znakiem dla innych, właśnie w 
związku z jej śmiercią i powro-
tem do życia.

Na stole leży wachlarz kar-
tek z podpisami, zdjęcia, jest 
kilka opakowań leków i mała 
figurka anioła. Kiedy Beata go 
kupiła dla Ani, na twarzy miał 
tylko oczy. Postawiła go na 
szpitalnym stoliku. Ania dory-
sowała aniołowi usta. Teraz ma 
się czym uśmiechać. Pewnie 
przy doktor Joannie też stoi 
uśmiechnięty anioł. Tak samo  
jak u wezgłowia córki Jaira. 

Pukając do bram bożego miłosierdzia

Córka Jaira i uśmiechnięty anioł
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Z lewej: od lewej – 
Agnieszka, Ania, 
Andrzej, beata...  
i anioł,  
który wraz  
z całą 
rozmodloną 
rodziną 
uśmiecha się do 
doktor joanny 

Z prawej: 
rozrusznik, 
który 
wszczepiono Ani, 
gdy modlił się za 
nią jan paweł II
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w 3. rocznicę odejścia do domu 
ojca Jana Pawła ii, 2 kwietnia, 
naszą diecezję odwiedzi kopia 
obrazu Mb wniebowziętej z 
Niegowici oraz „ogień lolek” 
zapalony przy grobie ojca 
Świętego. sztafeta biegaczy 
pobiegnie z ogniem spod krzy-
ża jubileuszowego w starym 
bielsku pod krzyż na Matysce.

część I – na terenie 
bielska-białej

 13:30 – przybycie delega-
cji watykańskiej z kopią obra-
zu Matki Boskiej z Niegowi-
ci (pierwszej parafii ks. Karola 
Wojtyły) i „Ogniem Lolek” do 
Bielska-Białej, pod krzyż jubile-
uszowy na Trzech Lipkach,
 13.35 – modlitwa i zapale-
nie ogniska pod krzyżem; pro-
wadzi ks. kan. Antoni Kulawik, 
proboszcz w Starym Bielsku,

 13.45 – pielgrzymi, niosąc 
obraz i ogień, wyruszą z Trzech 
Lipek ulicami Bielska-Białej: 
Portową, Nad Potokiem, Listo-
padową, Asnyka, Starobielską, 
Struga, do kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa,
 14.40 – powitanie przez bi-
skupa Tadeusza Rakoczego,
 15.00 – Koronka do Miło-
sierdzia Bożego i czuwanie – 
prowadzi ks. Krzysztof Ryszka, 
proboszcz parafii NSPJ,
 15.50 przejście z „Ogniem Lo-
lek” pod pomnik Jana Pawła II,
 14.45 – 16.45 – zapisy dla 
biegaczy – obok kościoła na ul. 
Traugutta 13, zapisy w Biurze 
Organizacyjnym Biegu, 
 16.40 – przekazanie kopii 
obrazu delegacji z Radziechów 
oraz „Ognia Lolek” biegaczom,
 16.45 – bieg przez Bielsko-Bia-
łą, Bystrą, Meszną, Buczkowice, 
Godziszkę, Lipową, Twardorzecz-
kę, do Radziechów – na Matyskę.

część II  
– w radziechowach  
na Matysce

 19.30 – czuwanie przy kapli-
cy pod jubileuszowym krzyżem 
na Matysce,
 19.45 – Msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem 
ks. Jarosława Cieleckiego, dy-
rektora Watykańskiego Serwi-
su Informacyjnego,
 20.50 – powitanie biegaczy i 
zapalenie Płomienia Pamięci,
 21.00 – Apel Jasnogórski i 
czuwanie, 21.36 – cisza, 21.38 – 
wspólny śpiew „ Abba, Ojcze”.

Organizatorami Biegu 
„Ogień Lolek” są Stowarzy-
szenie Dzieci Serc i parafia 
św. Marcina w Radziecho-
wach. Jego tempo będzie tak 
dostosowane, aby wszyscy za-
wodnicy zwartą grupą ukoń-
czyli bieg. Zgłoszenia: przez 
Internet na stronach: www.

dzieciserc.org, www.golgota-
beskidow.pl lub bezpośred-
nio w biurze zawodów przed 
startem przy kościele NSPJ w 
Bielsku-Białej, 2 kwietnia od 
14.45 do 16.45.

W biegu mogą startować 
osoby, które do 2 kwietnia 
2008 r. ukończą 18 lat i pod-
piszą oświadczenie, że star-
tują na własną odpowiedzial-
ność, młodzi od 16. roku życia 
pod warunkiem, że są czynny-
mi członkami klubu sportowe-
go, który bierze udział w bie-
gu, posiadają legitymację klu-
bu oraz pisemną zgodę rodzi-
ców na udział w biegu.

Wszelkie informacje do-
tyczące biegu „Ogień Lolek” 
można uzyskać u kierownika 
biegu Jadwigi Klimondy – tel. 
0501 355 794; po godz. 20.00: 
033 867 63 63; e-mail: jadwiga_
kl@o2.pl, dzieciserc@o2.pl

iM

Po raz trzeci 2 kwietnia oraz 
w dniach najbliższych tej daty 
spotkamy się w naszych parafiach 
na modlitwie, koncertach  
i wystawach, pamiętając o osobie 
sługi Bożego Jana Pawła II.

Centralne diecezjalne obcho-
dy 3. rocznicy śmierci Ojca Świę-
tego Jana Pawła II będą mia-
ły miejsce 2 kwietnia br. w ko-
ściele NSPJ (obok dworca PKS). 
W programie o godz. 19.30 – 
Msza święta koncelebrowana 
pod przewodnictwem biskupa 
Tadeusza Rakoczego. Oprawa 
muzyczna: Bielski Chór Kame-
ralny, Chór Akademii Technicz-
no-Humanistycznej, Bielska Or-
kiestra Kameralna oraz soliści 
Barbara Bałda (sopran) i Bogdan 
Desoń (tenor) wykonają podczas 
Eucharystii „Mszę góralską” Ta-
deusza Maklakiewicza. O godz. 
20.45 – koncert pieśni w wyko-

naniu dzieci z zespołów 
„Bielsko” i „Jarzębin-
ki” Bielskiego Centrum 
Kultury z udziałem Ka-
peli Góralskiej zespo-
łu „Bielsko”. O godz. 
21.15 przejście pod po-
mnik Jana Pawła II, mo-
dlitwa.

płomień na Groniu
Rodzinne Koło PTTK „Sza-

rotka” z Andrychowa i Grupa 

Modlitewna z Gronia 
Jana Pawła II zwró-
ciły się do człon- 
ków towarzystw tu-
rystycznych z ape-
lem, by w rocznicę 
śmierci Jana Pawła II 
– 2 kwietnia o 21.37 
– zapalić ogniska na 

szczytach gór, a także świe-
ce w oknach domów i schro-
nisk. Taki ogień po raz trze-
ci zapłonie też na Groniu Ja-
na Pawła II.

Spotkanie na Groniu roz-
pocznie się o godz. 19.00 Mszą 
św., którą sprawować będzie ks. 
Jacek Pędziwiatr, wicedyrektor 
diecezjalnego radia  Anioł Be-
skidów. Po Mszy św. – Różaniec, 
Apel Jasnogórski i procesja świa-
tła do miejsca, w którym zapło-
nie o 21.37 Płomień Pamięci. 

„Wołanie” w juszczynie
Gminne Centrum Kultury, 

Promocji, Turystyki w Radzie-
chowach-Wieprzu oraz parafia 
Nawiedzenia NMP w Juszczy-
nie serdecznie zapraszają w so-
botę 5 kwietnia na uroczysto-
ści poświęcone pamięci Ojca 
Świętego Jana Pawła II. W pro-
gramie o godz. 18.00 – Msza 
św. w intencji rychłej beatyfi-
kacji w kościele parafialnym w 
Juszczynie, a o 19.00 Wałasi i 
Lasoniowie zapraszają na kon-
cert „Wołanie”. Wstęp wolny – 
zapraszamy! 

bieg pamięci Jana Pawła ii z bielska-białej do radziechów

„Ogień Lolek” na Podbeskidziu

w 3. rocznicę odejścia sługi bożego Jana Pawła ii do domu ojca

Pamięć i modlitwa

Wokół ognisk, 
które zapłoną  
w górach, ludzie 
skupiają się 
na modlitwie 
w intencji 
beatyfikacji  
jana pawła II
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Od kilku miesięcy działa  
w Bielsku-Białej Rada Rycerzy 
Kolumba. To pierwszy przyczółek 
tego stowarzyszenia w diecezji 
bielsko-żywieckiej i dziewiąta 
Rada w Polsce.

Rycerze Kolumba nie są zna-
ni w Polsce. Zdziwienie budzi sta-
roświecka nazwa, śmieszą nazwy 
funkcji – Wielki Rycerz, Kanclerz, 
Kustosz, Powiernik... Jednak w 
wielu krajach działalność stowa-
rzyszenia jest zupełnie oczywista. 
Na świecie jest już blisko 15 tys. 
oddziałów Rycerzy Kolumba, sku-
piających blisko 2 mln osób. Biel-
ska Rada, licząca obecnie ponad 
30 członków, w międzynarodo-
wym rejestrze tego stowarzysze-
nia nosi numer 14428!

Jednym z założycieli bielskiej 
Rady jest Jacek Umel. Mówi, że 
początkowo informacje o Ryce- 
rzach Kolumba traktował jeśli nie 
podejrzliwie, to na pewno z przy-
mrużeniem oka. Potem jednak 
przekonał się do tej idei. – Ry-
cerze Kolumba są katolicką orga-
nizacją wzajemnej pomocy, sku-
piającą wyłącznie mężczyzn. Po-
wstała w XIX w. w Stanach Zjed-
noczonych, aby udzielać pomocy 
finansowej rodzinom irlandzkich 
emigrantów, którzy jako katolicy 
stanowili wyznaniową mniejszość 
w Ameryce. Do dziś Rycerze Ko-
lumba pomagają sobie nawzajem 
w wypadku choroby, kalectwa, 
a także w każdej innej potrze-
bie – tłumaczy Jacek Umel. Pod-
kreśla, że rycerze mają pielęgno-
wać i szerzyć cnoty miłosierdzia, 
jedności, braterstwa oraz patrio-
tyzmu. – Pomoc słabym i cho-
rym, wspieranie wdów i sierot, 

praca z trudną 
młodzieżą – to 
główne przeja-
wy działalności 
Rycerzy Kolum-
ba – dodaje. 

P ier wsze 
działania or-
ganizacyjne w 
Bielsku-Białej 
Rycerze Kolum-
ba podjęli pod 
koniec ubiegłe-
go roku. Publiczną pracę zainau-
gurowali w lutym tego roku, gdy 
rozpoczęli akcję „Wózek”. W ko-
ściele w Aleksandrowicach pod-
czas uroczystej Mszy św. poświę-
conych zostało 45 wózków inwa-
lidzkich, otrzymanych od rycerzy 
z innych krajów. Trafiły one przez 
parafialne zespoły charytatywne 
do osób niepełnosprawnych z te-
renu naszej diecezji. – To symbo-
liczne rozpoczęcie naszej brater-
skiej działalności charytatywnej – 
tłumaczy Jacek Umel.

Kapelanem bielskiej Rady Ry-
cerzy Kolumba jest ks. dr Jerzy 
Fryczowski, proboszcz parafii Je-
zusa Chrystusa Odkupiciela Czło-
wieka z os. Karpackiego w Biel-
sku-Białej. – Służę Rycerzom Ko-
lumba posługą kapłańską, radą i 
wszelką pomocą. Widzę, że na 
bazie Kościoła i wiary katolic-
kiej chcą podejmować działania 
dobroczynne. To bardzo cenne, 
zwłaszcza że stowarzyszenie sku-
pia wyłącznie mężczyzn – to ewe-
nement w mozaice kościelnych 
grup i stowarzyszeń – mówi ks. 
dr Jerzy Fryczowski.

Więcej informacji na temat 
historii i obecnej działalności 
Rycerzy Kolumba można zna-
leźć w internecie na stronie 
www.kofc.org.pl. ak

Ministranci z pięciu dekanatów: 
bielsko-biała i, Jawiszowice, 
oświęcim, wilamowice, 
żywiec wzięli udział w die-
cezjalnym finale ministranckich 
rozgrywek tenisa stołowego w 
gilowicach.

Finalistów, którzy zapewnili 
kibicom pasjonującą rywalizację 
sportową, gościło Gimnazjum im. 
św. Jadwigi w Gilowicach.

– Dzięki życzliwości dyrekto-
ra szkoły Wojciecha Bąka i oso-
bistemu zaangażowaniu Henryka 
Pasko, prezesa Parafialnego Klubu 
Sportowego „Olimpijczyk” z Gi-
lowic, który pełni obowiązki go-
spodarza, zwycięzcy rejonowych 
rozgrywek tenisa stołowego mieli 
zapewnione świetne warunki do 
sportowej rywalizacji – podkreśla 
ks. Jerzy Gibas, odpowiedzialny 

za ministrancką rywalizację w te-
nisie z ramienia głównego organi-
zatora – Biura Promocji Kultury i 
Sportu przy Kurii Diecezjalnej.

Ministranci spotkali się ze so-
bą, by wyłonić w trzech kate-
goriach wiekowych tych najlep-
szych. Wyniki ich rywalizacji pre-
zentujemy w ramce.

– W imieniu organizatorów 
turnieju dziękuję wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w rozgryw-
ki ligi – uczestnikom, a także 
ich opiekunom. Ten już 7. tur-
niej wzbudził wiele emocji, rado-
ści i wspaniałego ducha rywaliza-
cji sportowej wśród ministrantów 
i lektorów naszej diecezji – mówi 
ks. Jerzy Gibas. – Zapraszam do 
wytrwałych ćwiczeń w nadcho-
dzącej edycji rozgrywek Tenisa 
Stołowego „O puchar biskupa Ta-
deusza Rakoczego”. iM

bielscy rycerze Kolumba nr 14428

Bractwo wzajemnej 
pomocy

finał ministranckiej ligi tenisa stołowego

Emocje i duch rywalizacji

pierwszą 
publiczną akcją 
bielskich rycerzy 
Kolumba było 
rozprowadzenie 
kilkudziesięciu 
wózków 
inwalidzkich. 
poświęcił je 
kapelan rady 
ks. dr jerzy 
Fryczowski
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 I.Ministranci młodsi (szkoła 
podstawowa):
 singiel
1. Jakub Ledwoń – Rajsko
2. Witold Mrowiec – Oczków
3. Marcin Kasperczyk – Oświęcim
 debel
1. Andrzej Wojciech i Szymon Żak 
– Bielsko-Biała, parafia Trójcy 
Przenajświętszej
2. Dawid Górka i Bartłomiej Hankus 
– Trzebinia
 II. Ministranci starsi (gimna-
zjum):
 singiel
1. Maciej Niemczyk – Bestwinka
2. Hubert Rodak – Oczków
3. Bartosz Korczyk – Przecieszyn

 debel
1. Dominik Mrowiec i Dawid Stadnik 
– Trzebinia
2. Maciej Niemczyk i Michał 
Wójtowicz – Bestwinka
3. Adrian Błasiak i Krzysztof Wojtas 
– Rajsko
 III. Lektorzy ( szkoła średnia):
singiel
1. Michał Krutak – Świnna
2. Piotr Kędzior – Bestwinka
3. Mateusz Jeżewski – Żywiec 
Sporysz
 debel
1. Michał Krutak i Damian Wróbel 
– Świnna
2. Piotr Kamiński i Łukasz Sobik – 
Dankowice

VII FInAŁ MInIstrAncKIej lIGI tenIsA stoŁoWeGo



radość i duch sportowej rywalizacji towarzyszył ministrantom podczas 
rozgrywek tenisowych
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„Jesteście nam potrzebni tu,  
w Kamerunie!” – przekonywała 
salezjanka s. Joanna Wala. Trudno 
im było być obojętnymi. W lipcu 
wolontariusze z Istebnej wyruszają 
pomagać do Afryki.

Do tej pory najdalej za grani-
cą były w Czechach, na Ukrainie, 
w Austrii, Anglii, Chorwacji. Te-
raz czeka je podróż tak daleka, że 
aż trudno sobie wyobrazić tę od-
ległość – Afryka, centralny Kame-
run, salezjańska placówka misyjna 
Bafi. Tu czekają na nich s. Joanna, 
Włoszka s. Vilma i... rzesza dzieci, 
które w tej społeczności zajmu-
ją najniższą pozycję. Kiedy przy-
chodzi pora posiłku, najpierw je 
ojciec, inni dorośli, młodzież i je-
śli coś zostanie – dzieci. Dziećmi 
nikt się nie zajmuje. Jeśli nie zara-
biają na życie drobnym handlem, 
to wciągane są w prostytucję al-
bo gangi złodziei. W Bafi nie ma 
studni, z której wodę można by 
pić bez obaw. W Bafi nie ma prą-
du, który ułatwiłby życie wszyst-
kim mieszkańcom.

Agregator i studnia
Kiedy Karina Czyż, Marta Kacz-

marzyk, Weronika Karch, Zuzanna 
Kawulok, Ania Kędzior, Jola Mu-
cha, Grzegorz Grobosz z Istebnej 
dowiedzieli się o Bafi (także dzię-
ki s. Halinie Koćwin, salezjance z 
Wisły), wiedzieli, że to kolejne za-
danie dla nich. Kolejne, bo są wo-
lontariuszami Międzynarodowe-
go Stowarzyszenia Wolontariatu 
VIDES. Marta i Jola – także sty-
pendystkami Fundacji Dzieło No-
wego Tysiąclecia.

By pomóc mieszkańcom Bafi, 
chcą zebrać pieniądze na zakup 
agregatora prądu, budowę stud-
ni głębinowej i rozpocząć organi-
zację stałych zajęć dla dzieci.

– A nie widzicie, że tutaj, na 
miejscu, jest też mnóstwo dzie-

ci, które potrzebują wa-
szego zainteresowania? 
Trzeba od razu do Afry-
ki? – te pytania słyszą 
często.

Ale tym, co robią od 
kilku lat, dają świadec-
two, że widzą także pro-
blemy obok siebie. Re-
gularnie prowadzą zaję-
cia sportowe, artystycz-
ne, turystyczne i inne dla 
dzieci z Trójwsi. 

Teraz swoje doświadczenie 
chcą wykorzystać w Kamerunie – 
od 20 lipca do 20 sierpnia.

– VIDES obejmuje wolontariat 
socjalny, taki, w jaki angażują się 
młodzi w Trójwsi, oraz wolonta-
riat zagraniczny, związany z wy-
jazdem na misje – wyjaśnia s. Ha-
lina Koćwin. – Rok temu dowie-
dzieliśmy się o możliwości wy-
jazdu na misje do Egiptu. Ale wi-
docznie nie taki był plan Boży, bo 
do wyjazdu nie doszło.

– Początkowo wahałyśmy się, 
czy nie będzie tak też z Kameru-
nem – śmieje się Weronika Karch. 
– Ale teraz już mamy błogosła-
wieństwo bp. Tadeusza Rakocze-
go, już mamy bilety na samo-
lot, umawiamy się w parafiach na 
kwesty, które pomogą kupić agre-
gator i wybudować studnię. Zor-
ganizowałyśmy akcję informacyj-
ną w cieszyńskiej filii Uniwersy-
tetu Śląskiego, wydrukowałyśmy 
plakaty. To dla nas Boże znaki, że 

nie możemy się wycofać. 
Co więcej – nie zostawi-
my „naszych” dzieci na 
czas wakacji. Przygoto-
wujemy dla nich plan za-
jęć – jak co roku.

Modlitwa
– Będziemy się stara-

ły porozumieć z miesz-
kańcami Bafii wszelki-
mi sposobami, ale wie-

my też, że potrzebujemy podstaw 
francuskiego, dlatego uczymy się 
tak solidnie, jak tylko jesteśmy w 
stanie – zapewnia Ania Kędzior. A 
francuskiego uczy je romanistka 
Agata Kołacz.

– Wiemy, że to nie będzie 
wyjazd na wakacje – podkreśla-
ją. – Zabieramy minimum swo-
ich rzeczy. Musimy wziąć mate-

riały, które wykorzystamy w pra-
cy z dziećmi. Chcemy też zaanga-
żować tamtejszą młodzież, by po 
naszym wyjeździe kontynuowała 
nadal zajęcia – dodaje Marta.

– Wierzymy w Bożą pomoc. 
Jedziemy tam, by dawać świadec-
two naszej przynależności do Je-
zusa, by skraść serca dzieci i po-
kazać im, że są kochane – pod-
kreślają. – Modlitwa, modlitwa, 
modlitwa, powtarza nam siostra 
cały czas. – Chcemy dać z sie-
bie wszystko! Najbardziej boimy 
się tego, żeby nie zawieść, żeby 
strach przed pająkami czy innymi 
stworkami nie zabrał nam ochoty 
do działania – uśmiechają się.

Są przygotowane na to, że 
to może być dla nich drugi Wiel-
ki Post. – Może nie być ulubionej 
herbaty, może nie być wody, mo-
że wyjdą z nas słabości, o których 
dziś nie wiemy. Dlatego tak bar-
dzo potrzebujemy modlitwy. 

UrszUla rogólska

paNoRama paRafii – Świadkowie chRystusa 
wolontariusze Vides z parafii dobrego Pasterza w istebnej

Lecą kraść serca

 W Mojej opInII
s. HalIna koćwIn,  
salezjanka z wIsły
– Każda działal-
ność VIDES nie 
jest jedynie do-
broczynnością. 
Jest ewangeliza-
cją. Wolontariu-
sze nie lecą do Kameru-
nu na wakacje. Już pokonu-
ją wiele barier i trudności. 
Kończą studia, zdają ma-
turę, a przy tym myślą, jak 
zdobyć środki na realiza-
cję projektu. Na ich wyjazd 
musieli wyrazić zgodę ro-
dzice. Wiedzieli, że nicze-
go nie powinni robić wbrew 
ich woli. Spotkałam się z ro-
dzicami, przedstawiłam im 
projekt. Wiem, że mamy 
są bardzo zatroskane, ale 
wiem też – bo to było wi-
dać także na spotkaniu – że 
to osoby ogromnie rozmo-
dlone; powierzają Panu Bo-
gu to, co dla nich trudne. 
Na to wsparcie modlitewne 
będziemy cały czas liczyć.

nie lecimy na 
wakacje – mówią 
wolontariuszki 
z Istebnej. 
Od lewej: Ania 
Kędzior, zuzanna 
Kawulok, 
jola Mucha, 
Weronika 
Karch, s. Halina 
Koćwin i Marta 
Kaczmarzyk

z
d

Ję
c

ia
 U

rs
z

U
la

 r
o

g
ó

ls
Ka

projeKt KAMerun
Możesz pomóc mieszkańcom mi-
sji Bafi w zakupie agregatora 
prądu i budowie studni głębino-
wej. Bliższe informacje: s. Halina 
Koćwin wisla@cmw.waw.pl, tel. 
(0 33) 855 22 91. Ofiary pienięż-
ne można przekazywać na konto: 
79 1050 1096 1000 0022 8730 
6548 (dopisek „Kamerun”). 




