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Za rodziny 
Kalwaria Zebrzydowska. 
Przy stacji „U Piłata” 
11 października o 10.00 
rozpocznie się diecezjalna 
pielgrzymka rodzin – jeden 
z głównych punktów 
programu Roku Rodziny. 
O 12.00 przy ołtarzu 
polowym w sanktuarium 
Matki Bożej sprawowana 
będzie Msza św. w intencji 
rodzin i małżeństw.

Pomóc misjom
Bielsko-Biała. Sesja 
„Jak rodzina może pomóc 
misjom?” odbędzie się 
11 października w siedzibie 
Radia Anioł Beskidów 
w Komorowicach. 
Po Mszy św. o 8.15 
zaplanowano wykłady: 
o misjach w Azji Centralnej 
(ks. dr Henryk Majkrzak 
SCJ), o działalności 
misyjnej św. Pawła 
(ks. Sławomir Szczotka)  
i o wolontariacie misyjnym 
(ks. Andrzej Policht SDB). 

W 35. rocznicę istnienia parafii  
św. Michała Archanioła w Leśnej 
koło Żywca biskup Tadeusz Rakoczy 
27 września dokonał konsekracji 
kościoła parafialnego.

P ierwsze starania o budowę kościoła w Leśnej rozpo-
częły się ponad 70 lat temu. Prace ruszyły jednak do-

piero po wojnie. W roku 1973 w Leśnej erygowana została 
parafia, a jej pierwszym proboszczem mianowany był 
ks. Zbigniew Szychowski. Pełnię blasku świątynia przy-
brała w ostatnich latach, kiedy to jej wnętrze przyozdo-
biono witrażami i złoconą polichromią. Od niedawna 
leśniański kościół ma też organy, podarowane przez jedną 
z niemieckich parafii, której przedstawiciele byli honoro-
wymi gośćmi uroczystości konsekracyjnej.

– Wasza wspólnota parafialna staje się wzorem działań 
duszpasterskich dla wielu innych – zaznaczył biskup 
Tadeusz Rakoczy, wskazując przy tym na fakt, iż dzięki 
staraniom proboszcza ks. kan. Piotra Sadkiewicza bu-
dowaniu i upiększaniu kościoła towarzyszą pożyteczne 
inicjatywy: leśniańscy parafianie w ostatnich latach oddali 
półtora tysiąca litrów krwi. Ponad 300 zarejestrowało 
się w ogólnopolskim banku dawców szpiku kostnego, 
dalszych 1500 podpisało deklarację oddania po śmierci 
swoich narządów oczekującym na przeszczepy. Taka 
właśnie postawa parafian, zaktywizowanych przez ks. 

proboszcza Piotra Sadkiewicza, jest – wraz z nowo kon-
sekrowaną świątynią – najcenniejszym świadectwem 
wiary mieszkańców leśniańskiej parafii. Ks.jmp

W parafii dawców krwi i szpiku kostnego

Konsekracja kościoła w Leśnej
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Bp Tadeusz Rakoczy postawił za wzór 
ks. prob. Piotra Sadkiewicza i jego parafian

Wiślańska skocznia im. Adama Małysza

Radość mistrza
To był ważny weekend w dzie-
jach Wisły, a także w życiu Adama 
Małysza – największego spor-
towca tego miasta i najlepszego 
polskiego skoczka narciarskiego. 
Tym razem Adam Małysz nie tyl-
ko skakał…

N ajpierw 26 września w cen-
trum miasta została uro-

czyście otwarta Aleja Gwiazd 
Sportu, z pierwszą pamiątkową 
tablicą dedykowaną oczywiście 
Adamowi Małyszowi. Mistrz nie 
ukrywał ani wzruszenia, ani ra-
dości, kiedy w piątkowy wieczór 
w obecności tłumów kibiców z ca-
łej Polski odsłaniał tablicę. Nie 
zabrakło wśród nich górali, śpie-
wających pieśni na cześć Adama… 
Następnego dnia, tuż przed roz- 

poczęciem Letnich Mistrzostw 
Polski w Skokach Narciarskich 
i Kombinacji Norweskiej, przeci-
nał wstęgę, otwierając w Wiśle- 
-Malince zmodernizowaną skocz-
nię imienia Adama Małysza.

– Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się, by ta skocznia 
powstała. Myślę, że będzie przy-
jazna zarówno nam ,jak i ekipom, 
które będą przyjeżdżały tu tre-
nować – mówił, podkreślając 

radość, że po latach oczekiwań 
i perturbacji nadeszła chwila, 
której pragnęli i sportowcy, 
i kibice. Druga duża skocznia 
niewątpliwie ułatwi polskim za-
wodnikom treningi. Nowy obiekt 
został uroczyście poświęcony. 
Pobłogosławili go wspólnie bi-
skup Paweł Anweiler i ks. infułat 
Władysław Fidelus, odczytany 
został list gratulacyjny Prezy-
denta RP, a miłośnicy skoków 
z podziwem oglądali nowocze-
sną skocznię, a także dobre skoki 
patrona. Adam Małysz był bo-
wiem najlepszy, zdobywając 33. 
w karierze tytuł mistrza Polski 
– i zarazem pierwszy na skoczni 
swego imienia. Aktualny rekord 
skoczni, jaki ustanowił, wynosi 
132,5 m. mb

Odsłaniając Aleję Gwiazd, Adam Małysz dziękował i cieszył się…
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O Bogu – po Auschwitz

Owocne 60-lecie

Oświęcim. 27 wrze-
śnia w Centrum Dialogu 
i Modlitwy zakończył się 
tegoroczny zjazd człon-
ków Stowarzyszenia 
Polskich Teologów 
Fundamentalnych – 
wykładowców teologii 
f undamentalnej na 
polskich uczelniach. 
Głównym tematem trzy-
dniowej debaty były 
„Perspektywy teologii po 
Auschwitz”. Podjętą próbę 
wypracowania polskiego 
spojrzenia na teologiczną 
interpretację doświadcze-
nia II wojny światowej uzupełniła 
prezentacja ujęcia tego zagadnie-
nia w teologii niemieckiej i żydow-
skiej. Poszczególne stanowiska 

przedstawili: ks. prof. 
Henryk Seweryniak 
z Uniwersytetu Kardy- 
nała Stefana Wyszyń- 
skiego w Warszawie, 
prof. Gregor Maria Hoff 
z Salzburga i rabin 
dr Alon Goshen-Gott- 
stein z Jerozolimy. Wpro- 
wadzeniem do dysku- 
sji był głos ks. dr. Man- 
freda Deselaersa z CDiM 
– niemieckiego kapła-
na od lat podejmujące- 
go problem doświad-
czenia Auschwitz. Teo- 
logowie odprawili Dro- 

gę Krzyżową w byłym obozie 
Birkenau, modlili się w kaplicy 
sióstr karmelitanek i kościele 
w Brzezince. mb
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Żywiec. Mimo niezbyt przychyl-
nej aury kilkuset uczestników 
tradycyjnego „Pożegnania lata” 
– imprezy integracyjnej organi-
zowanej przez Stowarzyszenie na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Ziemi Żywieckiej – spotkało się 
na terenie Pensjonatu nad Sołą. – 
Staramy się zawsze przygotować 
program tak, by był atrakcyjny 
dla różnych osób – podkreśla-
ła Władysława Klinowska ze 

stowarzyszenia, zapraszając do 
wspólnej zabawy. Były więc arty-
styczne prezentacje: nowa wersja 
bajki o Kopciuszku i piosenki, zaję-
cia i konkursy plastyczne, zabawy 
i pokazy latawców. Organizatorzy 
zadbali o poczęstunek i prezen-
ty. Wśród tych ostatnich były 
też podnoszące bezpieczeństwo 
poruszających się na drodze ele-
menty odblaskowe, przekazane 
przez policję mb

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

bielsko@goscniedzielny.pl

Jesienna integracja

O modlitwie charyzmatycznej
Czechowice-Dziedzice. Die- 
cezjalna Szkoła Nowej Ewan- 
gelizacji przygotowała kurs 
animacji modlit w y chary-
z m at yc z nej,  prz y gotow u-
jący do modlitw y osobistej 

i wspólnotowej, prowadze- 
nia modlitw. – To zaprosze- 
nie kierujemy zwłaszcza do 
liderów i uczestników wspól- 
not i ruchów katolickich 
– mówi dyrektor DSNE, ks. dr 

Przemysław Sawa. Kurs od- 
będzie się w parafii św. Bar- 
bary od 24 do 26 paździer- 
nika, a zgłoszenia można skła- 
dać  pod adresem: www.sne.biel-
sko.pl. 
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Szczyrk.Podczas Mszy św. w kapli-
cy pw. św. Józefa w ośrodku Caritas 
w Czyrnej za jubileusz 60-lecia 
małżeńskiego pożycia dziękowali 
Wiktoria i Karol Laszczakowie. Jak 
podkreślił w liście gratulacyjnym 
biskup Tadeusz Rakoczy, państwo 
Laszczakowie swoim zaangażo-
waniem w dzieła charytatywne 
i służbę Bożym sprawom – m.in. 
poprzez budowę krzyża na stoku 
Skrzycznego, wspieranie budowy 
kościoła parafialnego, służbę na 

rzecz ratowania życia dzieci nie-
narodzonych – stanowili zawsze 
przykład ludzi głębokiej wiary. 
Wiktoria i Karol Laszczakowie 
to również ofiarodawcy, dzięki 
którym w Czyrnej powstał w ubie-
głym roku diecezjalny ośrodek 
rekolekcyjny Caritas: jubilaci prze-
kazali na ten cel ziemię i zabudo-
wania. Za swoją służbę otrzymali 
medal „Pro Ecclesia et Pontifice” , 
a także medal diecezjalnej Caritas
 tm

Al
IN

A 
Św

IE
ży

-S
O

BE
l

Wprowadze- 
niem do debaty 
był głos 
ks. Manfreda 
Deselaersa

Życzenia jubilatom składa dyrektor diecezjalnej Caritas 
ks. prał. Józef Zajda

Tradycją żywieckich integracyjnych „Pożegnań lata” stały się 
loty latawców

Groń Jana Pawła II.Bis- 
kup Janusz Zimniak w obecno-
ści blisko 2 tysięcy pielgrzymów 
odprawił w górskiej kaplicy na 
papieskim Groniu Mszę św., pod-
czas której poświęcił nowe krzyże 
przy ostatniej stacji plenerowej 
drogi krzyżowej. – Przy ich przy-
gotowaniu wzorowaliśmy się na 
ofiarowanym do kaplicy małym 
krzyżu z Ziemi Świętej: w jego 
poprzeczną belkę dzięki odpowied-
nim wycięciom wpisane zostało 
imię Jezus. Te nowe krzyże wyko-
nane są z metalu, więc będą odpor-
niejsze na wpływy atmosferyczne 
– podkreśla budowniczy i opie-
kun kaplicy Stefan Jakubowski 
z Andrychowa. Wspólnej modli-
twie turystów towarzyszył śpiew 
scholi „Opoka” z Wadowic. Grupy, 
zwłaszcza reprezentacje różnych 

szkół, zapowiedziały także swój 
udział w odbywających się na 
Groniu 12 października obchodach 
Dnia Papieskiego. – Serdecznie 
zapraszamy wszystkich do udziału 
w tej modlitwie o beatyfikację sługi 
Bożego Jana Pawła II. Mszę św. 
o 12.00 tego dnia sprawować będzie 
ks. kan. Jan Goryl z Pietrzykowic – 
dodaje Stefan Jakubowski.

Krzyże na Golgocie
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Nie brakowało chętnych 
do pamiątkowej fotografii 
u stóp nowych krzyży
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Prymas Tysiąclecia patronem

Dzień Papieski po raz ósmy

Wieprz k. Andrychowa. Pięć- 
dziesiąta rocznica powstania Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wieprzu, 
dziś wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 2, 
zbiegła się z uroczystością nada-
nia tej placówce imienia kard. 
Stefana Wyszyńskiego oraz prze-
kazania szkolnej społeczności 
ufundowanego przez rodziców 
sztandaru z wizerunkiem patro-
na. Jubileuszowej Mszy św. w wie-
przańskim kościele przewodniczył 
biskup Tadeusz Rakoczy, który też 
poświęcił szkolny sztandar. Dalsza 
część uroczystości odbyła się już 
w gmachu szkoły. – Kształtowanie 
nowych pokoleń pod sztandarem 

z imieniem kardynała Stefana 
Wyszyńskiego to trudne wyzwa-
nie. Przystępujemy jednak do jego 
wypełniania bogaci w wiele wizjo-
nerskich refleksji i wskazówek 
Wielkiego Patrona, które mimo 

zmian ustrojowych i cywilizacyj-
nych wciąż nie tracą swej warto-
ści – mówiła podczas uroczystości 
Aleksandra Kamionka, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
nr 2.  ak

Bielsko-Biała. Trwają przygoto-
wania do zaplanowanych na ten 
dzień uroczystych nabożeństw 
i koncertów dedykowanych 
Janowi Pawłowi – z okazji odby-
wającego się 12  października już 
po raz ósmy Dnia Papieskiego. 
Hasło tegorocznych obchodów 
brzmi: „Jan Paweł II – wycho-
wawca młodych”. Tego dnia też 
we wszystkich parafiach przepro-
wadzona zostanie zbiórka pienię-
dzy przeznaczonych na fundusz 
stypendialny dla dzieci, młodzie-
ży i studentów z najuboższych 
rodzin, najczęściej mieszkających 
na wsi lub w małych miejscowo-
ściach. Zebrane środki zasilą 
konto organizujących pomoc 
stypendialną fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” oraz „Światło 

Nadziei”. W przygotowania w całej 
diecezji włączają się stypendyści, 
którzy spotkali się na kolejnym 
dniu formacyjnym w Hałcnowie, 
gdzie konferencję wygłosił ks. 

Robert Samsel. Opiekunem 
duchowym stypendystów jest ks. 
dr Stanisław Lubaszka, czuwają-
cy nad systematyczną formacją 
i integracją wspólnoty.  tm
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników wieprzańskiej uroczystości

Ks. dr 
Stanisław Lubaszka

Stypendyści fundacji 
„Dzieło Nowego 

Tysiąclecia” i „Światło 
Nadziei” należą w swoich 

szkołach do grona 
najlepszych uczniów. 
Są utalentowani, ale 

często mają bardzo trudną 
sytuację materialną 

w domu. Wsparcie ich 
stypendiami jest wielką 

pomocą w rozwi janiu 
ich uzdolnień, zwykle 

jedyną realną szansą na 
zdobycie wykształcenia. 

Otoczeni duchową opieką 
już w szkole ci uczniowie 

angażują się w pomoc 
innym. Warto wesprzeć to 

szlachetne dzieło. 
Na pewno wyłożonych 

na ten cel pieniędzy nie 
będziemy żałować…
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Warto czytać
Pogwizdów. Z okazji Niedzieli 
Środków Społecznego Przekazu 
wierni w obu kościołach parafii: 
w Pogwizdowie i Marklowicach 28 
września otrzymali nowy numer 
pisma „Nepomuc”. Mogli się też 
zapoznać szczegółowo z ofertą 
„Gościa Niedzielnego”, którego 
zadania i tradycję przybliżyła 
red. Alina Świeży-Sobel. – Jestem 
przekonany, że katolicka prasa – 
zwłaszcza w dzisiejszych warun-
kach promowania modelu życia 
niezgodnego z chrześcijańskim 
systemem wartości – ma ważną 
rolę do spełnienia – uważa ks. dr 

Karol Mozor, proboszcz parafii św. 
Jana Nepomucena w Pogwizdowie, 
systematycznie zachęcając do się-
gania po prasę katolicką. Sam zaini-
cjował powstanie parafialnego mie-
sięcznika „Nepomuc”,  którego jest 
współredaktorem. tm

Kapłan uczniem
Korbielów. Pod hasłem „Bądźmy 
uczniami Chrystusa” od 21 do 24 
października w domu rekolekcyj-
nym ojców dominikanów odbędą 
się rekolekcje dla kapłanów. – To 
tegoroczny temat duszpasterski 
w Kościele w Polsce. Chcemy 
poszukać odpowiedzi na pytanie: 
Czy będąc pasterzami, potrafimy 
stanąć wobec Chrystusa i powie-
rzonego nam Kościoła w postawie 
owcy, która szuka pokarmu w sło-
wie Bożym? – mówi prowadzący 
rekolekcje o Jakub Kruczek OP. 
Szczegóły: www.rekolekcje.domi-
nikanie.pl. tm

Co roku z pomocy każdej z fundacji korzysta w naszej diecezji 
kolejnych kilkudziesięciu uczniów

Edukacja i pamięć
Czaniec. Powstanie diecezjalne 
stowarzyszenie szkół papieskich. 
Tak zdecydowali przedstawiciele 
13 z 24 szkół noszących imię Jana 
Pawła II, które znajdują się na 
terenie diecezji bielsko-żywiec-
kiej podczas spotkania zorganizo-
wanego w Czańcu. Stąd pochodzą 
dziadkowie Karola Wojtyły i do 
dziś mieszka tu najwięcej spo-
krewnionych z nim członków rodu 
Wojtyłów. W spotkaniu, którego 
gospodarzami byli: proboszcz ks. 
prał. Stanisław Śmietana oraz 
czanieckie Gimnazjum im. kard. 
Karola Wojtyły, uczestniczyli także 
przedstawiciele władz oświato-
wych i samorządowych, deklaru-
jący daleko idącą pomoc. Pojawił się 
też projekt zbudowania w Czańcu 
Papieskiego Centrum Edukacyjno-
Kulturalnego – miejsca spotkań, 
sympozjów i konferencji, jak 
również muzeum pamiątek Jana 
Pawła II i rodu Wojtyłów. jmp
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J ubileuszowej dziękczynnej 
Eucharystii przewodniczył 

kard. Franciszek Macharski, 
który erygował 25 lat temu nową 
parafię, a wcześniej z odwagą 
wspierał starania o budowę dzi-
siejszego kościoła parafialnego. 
Wraz z nim i całą parafią modli-
li się kolejni proboszczowie: ks. 
Edward Baniak, ks. kan. Jan Zając 
oraz obecny – ks. kan. Franciszek 
Janczy, a także pochodzący z pa-
rafii kapłani, których w ciągu 
ćwierć wieku lat było aż jedena-
stu, oraz dziekan dekanatu jawi-
szowickiego ks. kan. Kazimierz 
Kulpa. 

– Dziś Bogu dziękujmy nie 
tylko za to erygowanie parafii, 
powstały kościół, ale za całe 25 
lat, za wszystko to, co się stało w 

tym ćwierćwieczu w życiu naszej 
parafialnej rodziny – mówił ks. 
kan. Franciszek Janczy. Wspomi-
nał najpierw batalię o zdobycie 
zgody na wzniesienie świątyni 
w tym miejscu: w sąsiedztwie 
potężnych osiedli przy KWK 
„Brzeszcze”. Dzięki temu udało się 
zapobiec ateizacji, która groziła 
mieszkańcom. Dzieło budowy ko-
ścioła – jednego z największych 
w diecezji – energicznie popro-
wadził ks. Edward Baniak, który 
równocześnie tworzył początki 
parafialnej wspólnoty od 1983 r. 
jako jej proboszcz. 

– W ciągu 25 lat przed tym oł-
tarzem udzielono 2970 chrztów, 
3790 osób zostało bierzmowa-
nych, pobłogosławiliśmy 1306 
małżeństw i odprawiliśmy 1570 

katolickich pogrzebów. Rozdali-
śmy około 5 milionów Komunii 
świętych – wyliczał ks. kan. Jan-
czy. – Nie sposób policzyć wszyst-
kich spowiedzi, Mszy, modlitw, 
próśb i udzielonych wszystkim 
potrzebującym łask Bożych – bo 
też cyfry nie oddają najważniej-
szego. MB Bolesna od początku 
jest naszą Matką i Patronką i 
chcemy Jej dziś gorąco podzię-
kować za macierzyńską miłość 
i przyrzec: będziemy Ci wierni, 
będziemy robić wszystko, by wy-
konywać wolę Twego Syna.

Burmistrz Brzeszcz Teresa 
Jankowska mówiła o wdzięczno-
ści mieszkańców za dom Boży, w 
którym czekają na nich księża, 
za cenne inicjatywy społeczne 
i kulturalne, za artystyczny do-
robek parafialnego chóru Canti-
cum Novum i ciekawe spektakle 
teatralne... Ćwierćwieczu jubilatki 
poświęcono też numer parafial-
nego tygodnika „Mater Dolorosa”, 
wydawanego pod redakcją ks. Mi-
rosława Wądrzyka. Znalazły się w 
nim materiały na temat jubileuszu 
oraz archiwalne fotografie.  mb

Jawiszowicka parafia jubilatka

Owocny czas

I nauguracja TKCh odbędzie się 
o 12.30 w katedrze św. Mikołaja 

podczas Mszy św. pod prze-
wodnictwem biskupa Tadeusza 
Rakoczego. Zaśpiewa wówczas 
chór katedralny pod dyr. Tadeusza 
Czerniawskiego, na organach za-
gra Ewa Bąk. Tego dnia o 12.45 
w kościele Opatrzności Bożej w 
Jaworzu program „Biblia – ojczy-
zna nasza” do muzyki Krzysztofa 
Maciejowskiego wykonają akto-
rzy bielskiego Teatru Polskiego.  

W poniedziałek 13 października o 
16.30 w Kawiarence pod Pasterzami 
przy kościele NSPJ wykład „Ks. 
Karol Kulisz – twórca Zakładów 
Opiekuńczych i Diakonatu Eben-
-Ezer w Kościele ewangelicko-
-augsburskim” wygłosi Maciej 
Oczkowski.

O 19.15 w kościele św. Pawła Ap., 
na os. Polskich Skrzydeł obędzie się 
koncert Ewy Jaślar (harfa) i Rafała 
Sawickiego (słowo): „Gdybym mó-
wił językami ludzi i aniołów…”.

Szczegółowy program ko-
lejnych imprez na plakatach, 
stronie: www.kik.bielsko.opo-
ka.org.pl i za tydzień w „Gościu 
Niedzielnym”.

Po raz pierwszy głównego 
organizatora – Klub Inteligencji 
Katolickiej – wsparła młodzież 
z parafii NMP Królowej Polski z 
ks. Grzegorzem Skałeckim, sal-
watorianinem, przygotowując 
poprzedzający TKCh program 
dla młodych.

Weekend Młodych:
10 października – piątek
• 14.30 –  ks. Piotr Pawlukiewicz: 
„Damsko-męski Mount Everest” 
– wykład w Wyższej Szkole 
Bankowości i Finansów, ul. 
Tańskiego 5 oraz o 16.00 w Wyższej 
Szkole Administracji, ul. Frycza 
Modrzewskiego 12;

• 18.00 – klub Rude Boy, ul. 1 Maja 
20 (wejście od ul. Powstańców Śl.) 
– koncert zespołów: Aslan, Anti 
Babylon System, Full Power 
Spirit.
11 października – sobota
• 19.00 – kościół NMP Królowej 
Polski – koncert Sounds of Prasie 
w ramach kampanii „Hospicjum 
to też życie”, o 20.00 – spotka-
nie modlitewne: „Wszystko mi 
wolno, ale nie wszystko przynosi 
korzyść”.
12 października – niedziela
• 14.00 – Zespół Szkół Plas- 
tycznych, ul. Sikorskiego 8 – 
warsztaty artystyczne (m.in. 
plastyczne, bębny, teatr, taniec, 
wizaż, flagi, pojki, militaria);
• 18.00 – Kościół NMP Królowej 
Polski – rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego „Przestrzenie mojej 
wolności”; 18.30 – Eucharystia. •

Bielski Tydzień Kultury Chrześci jańskiej

Z młodymi i Ojcem Świętym
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„Napełniajcie się Duchem, śpiewając i wysławiając 
Pana w waszych sercach” (por. Ef 5, 18–19) 
– to hasło 24. już w Bielsku-Białej 
Tygodnia Kultury Chrześci jańskiej, 
który rozpocznie się w Dniu Papieskim 
– 12 października – i potrwa do 18 października.

W tym roku jubileusz 25-lecia swego istnienia 
świętuje parafia MB Bolesnej w Jawiszowicach-
-Osiedlu Brzeszcze, parafia-córka jawiszowickiej 
parafii św. Marcina.

Jubileuszowej Mszy dziękczynnej przewodniczył kard. Franciszek 
Macharski



VGość bielsko-żywiecki
G

o
ść N

iedzielN
y

5 PA
ŹD

ZIERN
IKA 2008

Pod hasłem: 
„Szlachetne zdrowie” 
w sali Domu Żołnierza 
w Bielsku-Białej 
9 października odbędzie się 
szeroka prezentacja dorobku 
i różnorodnych inicjatyw 
organizacji pozarządowych 
 – ze szczególnym 
uwzględnieniem działań 
związanych ze zdrowiem.

O d 10.00 trwać 
będzie konfe-

rencja z udziałem 
prze d s taw ic ieli 
władz samorządo-
wych i parlamen-
tarzystów, a także 
reprezentantów organizacji po-
zarządowych z całego regionu. 
Podbeskidzkie organizacje repre-
zentować będą m.in. przedstawiciele 

BSA Teatr Grodzki, bielskiej fun-
dacji Arka i cieszyńskiej fundacji 
Być Razem. Oprócz debaty na temat 
promocji zdrowia, aktywizowania 
lokalnych społeczności i współ-
pracy organizacji pozarządowych 
z administracją publiczną, orga-
nizatorzy forum przygotowali też 
warsztaty, punktu konsultacyjne 
oraz targi, umożliwiające wymianę 
doświadczeń. mb

pod
patronatem
„Gościa”

II Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych

Szlachetne zdrowie – polecamy!
Na anielskiej fali 
90,2 FM 

Radio Anioł Beskidów  
ul. św. Jana Chrzciciela 
14 43-346 Bielsko-Biała
tel. 033 821 20 00

nr konta bankowego:  
35 1020 1390 0000 6002 0168 
0446
www.radio.diecezja. bielsko.pl
„gość Niedzielny” 
w Aniele Beskidów 
– w każdą sobotę o 9.00 i 19.00.

K iedy w 1993 r. młoda mama 
i żona trójki dzieci Beata 

Waluś – dziś już świętej pamię-
ci – zachęcała zaprzyjaźnione 
rodziny do tworzenia wspól-
noty Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, szybko znalazła entu-
zjastów pomysłu. Teoretyczne cele 
stowarzyszenia: wszechstronne za-
interesowanie sprawami rodziny, 
umacnianie wartości moralnych, 
pogłębianie formacji religijnej 
oraz kultury życia małżeńskiego 
i rodzinnego, troska o zachowanie 
życia ludzkiego od poczęcia i o wła-
ściwe warunki jego rozwoju, praca 
wychowawcza, wkrótce stały się 

świadomym wyborem ich życia. 
W 2000 r. stowarzyszenie powo-
łało znakomicie funkcjonujące 
gimnazjum. Niestety, ze względu 
na kłopoty lokalowe dwa lata temu 
trzeba było je zamknąć.

– Kiedy powstawało stowarzy-
szenie, większość z nas miała małe 
bądź dorastające dzieci. Wzajemne 
kontakty, wymiana doświadczeń 
rodzicielskich pomagały nam 
podejmować właściwe decyzje w 
ich wychowywaniu, rozwiewały 
wątpliwości – mówi Stefania Ko-
łek, przez lata będąca w zarządzie 
diecezjalnym SRK. – Nasze rodziny 
wciąż dojrzewają – każdy rok uczy 

nas tego, co jest zwykłą koleją życia 
każdej rodziny. Dzieci dorastają, 
zostajemy dziadkami, czekają nas 
nowe zadania. Ale trwamy we 
wspólnocie i chcemy służyć sobie 
nawzajem i innym. Dołączają do 
nas nowe, młode rodziny. Bogatsi 
o nasze doświadczenia, chcemy 
szczególnie im pomagać.

Wiara we wspólnocie
– Jesteśmy zróżnicowani wie-

kowo, stażem małżeńskim, rodzin-
nym. Wykonujemy najróżniejsze 
zawody, mamy różne pasje, ale 
łączy nas chęć przeżywania na-
szej wiary w Chrystusa we wspól-
nocie rodzin – podkreśla Stefania 
Kołek. – Można nas umiejscowić 
między Akcją Katolicką a oazą 
rodzin. Działamy apostolsko w 
parafiach, mamy swoje rekolek-
cje, spotkania formacyjne, ale 
jednocześnie potrzebujemy zwy-
czajnych spotkań towarzyskich. 
Zapraszamy się więc nawzajem 
na pielgrzymki, rajdy, ogniska, 
konkursy dla dzieci. To nas zbliża, 
pomaga budzić zaufanie i służyć 
sobie pomocą, kiedy jej potrzebu-
jemy. Z myślą o rozwiązywaniu 
rodzinnych problemów organi-
zujemy także spotkania z fachow-
cami w dziedzinie wychowania 

czy psycholo-
gii. Program 
naszej forma-
cji odpowiada 
najpilniejszym 
potrzebom, ja-
kie zauważamy 
wokół siebie. 

Zawsze opieramy ją na lekturze 
Pisma Świętego. Pomocą służy 
nam ks. dr Franciszek Płonka – 
od początku duchowy opiekun 
SRK w naszej diecezji.

Elementem struktury SRK są 
koła parafialne, skupiające 8–10 
rodzin. Te, które powstawały w 
naszej diecezji na początku lat 90., 
do dziś są najsilniejszymi ogniwa-
mi:  w Czańcu, Mesznej, Ustroniu, 
Żabnicy i Bielsku-Białej-Hałcno-
wie, Komorowicach i w centrum. 
Każde koło najlepiej zna potrzeby 
swojej parafii i samo odnajduje w 
niej pole do działania służącego 
zarówno rodzinom zrzeszonym 
w kole, jak i wszystkim w parafii. 
Doskonale współpracują z miej-
scowymi organizacjami i wspól-
notami – szkołami, strażakami, 
kołami gospodyń.

– Każda rodzina ma swoją spe-
cyfikę; pod wieloma względami 
jesteśmy różni, ale łączy nas pra-
gnienie życia i wzajemnego umac-
niania naszej wiary w Kościele. 
Nawzajem uczymy się i dzielimy 
doświadczeniem, jak na co dzień 
żyć Ewangelią. Wszystkich, któ-
rzy chcieliby poznać wspólnotę 
Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich, zapraszamy 12 paździer-
nika do parafii św. Bartłomieja 
w Czańcu. Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 14.00. W programie: 
Msza św. z konferencją oraz 
spotkanie przy stole – zachęcają 
członkowie SKR. 

 Urszula Rogólska

Nasz cykl „Dla rodziny”

Dojrzewamy
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W diecezjalnym Roku Rodziny, prezentujemy 
kolejną wspólnotę. Oni sami mówią, że w parafiach 
można ich umiejscowić między Akcją Katolicką 
a Domowym Kościołem. Zresztą członkowie 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich często 
angażują się zarówno w działalność Akcji, 
jak i oazy rodzin.

Rodziny 
podczas 
swojego dnia 
skupienia w 
Bielsku-Białej- 
-Hałcnowie
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projektowane jako instru-
ment koncertowy i wyko-
nane z wielkim kunsztem 

przez renomowaną niemiecką fir-
mę Walker, potężne 38-głosowe 
organy używane były wcześniej 
w szkole muzycznej we Freiburgu 
i w kościele św. Wawrzyńca 
w Berlinie. Mają 8,30 m szeroko-
ści i 6,50 m wysokości. Dźwięki 
wydobywa ok. 3000 piszczałek 
z najszlachetniejszych materia-
łów: cyny i miedzi. Instrument 
posiada w całości mechaniczną 

trakturę gry, obejmującą wszyst-
kie klawiatury oraz połączenia 
międzyklawiaturowe. 

– Można zaliczyć te organy 
do najwyżej klasyfikowanych 
obecnie organów – jako wszech-
stronny instrument koncertowy 
– podkreśla dr Tomasz Orlow, 
muzyk i organmistrz zarazem. 
On pierwszy zachwycił się ich 
brzmieniem jeszcze w Berlinie. 
Gwarancję jakości dawał też pro-
ducent: firma Walker. Jej dziełem 
są m.in. organy w warszawskiej 
Akademii Muzycznej…

Wyjątkowy okaz
– Szukaliśmy używanego in-

strumentu do naszego kościoła i nie 
marzył się nam taki wyjątkowy 

okaz. Opatrzność sprawiła, że za-
interesowaliśmy się akurat tym 
instrumentem, a głosy muzyków 
były tak entuzjastyczne, że nie 
zrezygnowaliśmy, choć właściciel 
wycofał się z początkowej oferty 
bezpłatnego przekazania. W bły-
skawicznym tempie zebraliśmy 
potrzebne pieniądze i zaczęliśmy 
przenosiny – mówi proboszcz ks. 
kan. Ignacy Czader. 

Organy zwykle rozbiera się 
około trzech tygodni. Kilkunasto-
osobowa grupa parafian z Pogórza 
poradziła sobie z tym zadaniem 
w zaledwie 10 dni. – Wszystkie 
części wypełniły szczelnie dwa 
tiry – wspominają. 

Przeszło rok trwało po-
nowne składanie instrumentu, 

dopasowanie do 
nowego wnętrza, 
wymiana zuży-
tych elementów. 
– 270 abstraktów 
trzeba było skró-
cić i dopasować, 
by zmieściły się 
na chórze – wy-

licza Tomasz Orlow, który wraz 
z Sebastianem Thielem oraz grupą 
osób wspierających zrekonstru-
ował organy. 

Na gotowym instrumencie 
pod koniec czerwca nagrał płytę 
„Z dawna Polski Tyś Królową” – 
organowe improwizacje na tematy 
pieśni maryjnych. Z zachwytu nad 
brzmieniem instrumentu się nie 
wycofał…

Kiedy dziś spojrzy się na 
kościelne polichromie – piękne 
i oryginalne dzieło bielskiego 
artysty Wiesława Wnętrzaka – 
i porówna je z łukami organowego 
prospektu – wszystko okazuje się 
tak idealnie dopasowane i harmo-
nijne, jakby było projektowane 
do tego wnętrza. Subtelne freski 
i brzmienie muzyki także tworzą 
jedną całość.

– Wszystko tu zgodnie służyć 
będzie naszej lepszej modlitwie – 
przyznaje ks. kan. Czader.

Perła absolutna!
Wprawdzie organy są wła-

snością  parafii, a ich przeznacze-
niem jest ubogacanie liturgii, ale 
na pewno służyć będą w znacznie 
szerszym zakresie muzycznemu 
środowisku.

– Organy te zbudowano z my-
ślą o koncertach i takie też zada-
nie mogą z powodzeniem spełniać 
w Pogórzu – dr Tomasz Orlow nie 
ma wątpliwości. 

Jako organista, improwizator, 
pedagog, organolog i organmistrz  
prowadzi zajęcia z zakresu gry 
organowej, improwizacji oraz or-
ganoznawstwa, dużo koncertuje.  
Ma na swoim koncie m.in. zwy-
cięstwo w III Międzynarodowym 
Konkursie Organowym im. J. P. 
Sweelincka w Gdańsku w 1997 r. 
Znalazł się też w gronie laureatów 
Międzynarodowego Konkursu 

Pogórze. Są piękne i cenne. Brzmią jak szlachetny instrument 
barokowy, ale też wprowadzają nowatorskie, ciekawe barwy 
głosów, co daje grającemu niespotykane i wszechstronne 
możliwości. Poświęcenie organów i pierwszy koncert w kościele 
NMP Królowej Polski zaplanowano 5 października o 18.00.

tekst
Alina Świeży-Sobel

asobel@goscniedzielny.pl

Organowy skarb
– Te organy 
będą służyć 
naszej parafii 
i całemu 
środowisku 
– mówi 
ks. Ignacy 
Czader
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Organowego w Warszawie w 1997 
roku. 

Jest zafascynowany specy-
ficzną dziedziną – improwizacją 
organową. Improwizuje symfonie, 
sonaty, fugi. Z uśmiechem wspomi-
na swój koncert doktorski, będący 
godzinną improwizacją. Na kon-
cercie z okazji poświęcenia orga-
nów też będzie improwizował na 
temat pieśni maryjnych. 

– Ten instrument stwarza do 
tego wyjątkowo dobre warunki 
– podkreśla znakomity organi-
sta i improwizator. – Liturgiczne 
potrzeby wykorzystają możli-
wości tego instrumentu pewnie 
w 10, może 20 procentach. To na-
prawdę wyjątkowy instrument, 
myślę, że na całym Śląsku nie 
znajdzie konkurenta. Dysponuje 
takimi głosami, których nie ma 
w tradycyjnych instrumentach. 
Są tu nietypowe, niespotykane 
gdzie indziej brzmienia. Cieka-
wą konstrukcję mają piszczałki 
i myślę, że to temat nadający się 
na naukowe opracowania. Te or-
gany mają osiem mikstur, które 
tworzą w tutti koronę brzmienia: 
jasnego, srebrzystego. W tym in-
strumencie blask brzmienia jest 
wyraźnie zwielokrotniony i ubar-
wiony poprzez niespotykane głosy, 
nigdzie wcześniej nie opisane. To 
prawdziwa perła! – dodaje. Z rado-
ścią zaangażował się też w projekty 
związane z tym instrumentem.

Organowe centrum
Organy kościoła NMP Królo-

wej Polski w Pogórzu mają wysokie 
walory akustyczne i techniczne. 
Bardzo dobra jest czytelność 
dźwięku. 

– Nie marzyliśmy o takim 
szczególnym instrumencie, ale 
teraz – skoro tu jest –  chcemy 

go jak najpełniej wykorzystać – 
mówi ks. kan. Czader. Dlatego już 
powstają pierwsze koncepcje dzia-
łań kulturalnych, które sprawią, 
że wokół wyjątkowych organów 
rozwinie się prawdziwe centrum 
życia muzycznego.

Pierwszy projekt to festiwale 
muzyki organowej w Pogórzu. Za-
planowane są już cztery pierwsze 
koncerty organowe, organizowane 
we współpracy z władzami samo-
rządowymi Skoczowa. Możliwe 
jest też wykorzystanie instrumen-
tu dla celów edukacyjnych, by mo-
gli tu pogłębiać swoje umiejętności 
organiści.

– Są plany organizowania kur-
sów interpretacji organowej i im-
prowizacji, prowadzonych przez 
wybitnych pedagogów. Swój udział 
zapowiedział już prof. Wolfgang 
Seifen z Düsseldorfu – mówi To-
masz Orlow. 

I nie ukrywa nadziei, że inau-
guracyjny koncert 5 października 
rozpocznie nowy etap nie tylko 
w dziejach parafii NMP Królowej 
Polski, ale także w muzycznym 
życiu całego regionu. •

88x84_oferta_medcentrum_spring081   1 2008-03-06   19:54:07
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Cenny dar
Ks. kan. Ignacy Czader, proboszcz parafii w Pogórzu
– Nowy instrument posiadający tyle głosów to wydatek 
ok. 2–3 milionów złotych. Parafię w Pogórzu nowy 
nabytek kosztował wprawdzie „tylko” 250 tysięcy złotych 
– wsparcie fundacji Renovabis  i sponsorów spoza 
parafii okazało się wielką pomocą – ale dla liczącej 1200 

wiernych wspólnoty była to i tak ogromna kwota. Zakup wymagał 
ogromnej ofiarności i heroicznego zaangażowania, za które 
parafianom należy się najwyższe uznanie. Zdajemy sobie sprawę, 
że takiego instrumentu nie ma w okolicy w żadnej sali koncertowej 
czy domu kultury, i chcemy, by jako dobro kultury organy te służyły 
całemu regionowi. to dar ze strony naszej wspólnoty…

Janina Żagan, burmistrz Skoczowa
– Bardzo cieszymy się z nowego instrumentu parafii 
w Pogórzu i możliwości włączenia go w życie kulturalne 
Skoczowa. Podjęliśmy już wstępne rozmowy związane 
z organizacją w przyszłym roku cyklu czterech 
koncertów, powiązanych m.in. z patriotycznymi 

świętami: 3 Maja i 11 listopada. Chcemy, by te koncerty miały 
charakter edukacyjny i były zarazem promocją naszej gminy.  Jest 
też projekt, by powstało w Pogórzu centrum edukacji organowej 
dla młodych. Na pewno włączymy się w tę inicjatywę. Chcielibyśmy, 
by mogły się tam odbywać warsztaty muzyczne dla naszych 
uczniów, a także transgraniczne spotkania integracyjne. 

Dr Tomasz Orlow podczas 
strojenia organów.
Poniżej: Organowy stół 
gry z trzema manuałami 
i klawiaturą pedałową
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P an Aleksander urodził się 
siedem kilometrów stąd, 

w Brennej. Po latach pracy w sto-
larstwie, wskutek gospodarczych 
zawirowań, musiał szukać nowego 
sposobu na utrzymanie rodziny. 
I wtedy znalazł się tu, na Salmopolu. 
Kupił działkę na górskim zboczu 
przy drodze i 15 lat temu przeniósł 
na nią stary drewniany dom, odzie-
dziczony po rodzicach. Zabytkowa 
góralska chałupa ma ponad 170 
lat i goście urządzonego w niej 
regionalnego zajazdu chwalą nie-
powtarzalny klimat tego miejsca. 
Dla Aleksandra Bojdy miejsce było 
niezwykłe także z tego względu, że 
jako właściciel działki stał się rów-
nież odpowiedzialny za stojący na 
niej już wcześniej biały krzyż…

Nie zasłaniać…
– Na tablicy ustawionej w są-

siedztwie wyczytałem, że pierwszy 
krzyż z brzozowego drzewa posta-
wili tu konfederaci barscy stacjo-
nujący w Cieszynie, wracający po 

potyczce w okolicy Rybarzowic. 
Wtedy tędy przebiegała granica 
austriacka. Dziś tu stykają się: Bren-
na, Szczyrk i Wisła. My siedzimy 
jeszcze w powiecie bielskim, ale 
już tamten młody modrzew rośnie 
w powiecie cieszyńskim – śmieje 
się Aleksander Bojda, pokazując 
rosnące nieopodal drzewko.

Kiedy nietrwałe drewno ule-
gało zniszczeniu, górale stawiali 
w miejsce starego nowy krzyż. 
Prawdopodobnie obecny to już 
35. w tym miejscu. Jego poprzed-
nik był sporo niższy, więc kiedy 
obok stanął dom, pierwszą myślą 
Aleksandra Bojdy była troska, by 
dom krzyża nie 
zasłaniał. Krzyż 
musiał być wyż-
szy. Nowy krzyż 
z modrzewia 
przygotowywał 
wspólnie z całą 
rodziną. Wszy-
scy pomagali. 
O poświęcenie 

poprosili Ojca Świętego Jana Pawła 
II, też wspólnie – podczas audiencji 
w Castel Gandolfo. Przed papieską 
pielgrzymką do Skoczowa Alek-
sander Bojda gotowy krzyż zawiózł 
tam i na Kaplicówce 22 maja 1995 r. 
Papież go poświęcił tuż po ekume-
nicznym nabożeństwie i spotkaniu 
z ewangelikami. 

Z wiarą i miłością
Pod krzyżem Aleksander Bojda 

zbudował kamienny ołtarz, przy-
gotował miejsce, by można było 
zgromadzić się tu na modlitwie: 
z ogrodzeniem, ławeczkami. Od-
wiedzającym to miejsce turystom 
wiele razy opowiadał historię bia-
łego krzyża. Wokół krzyża rosną 
piękne kwiaty. Również o nie dba 
pan Aleksander, choć utrzymanie 
ich w surowym klimacie nie jest 
wcale łatwe. Są tu górskie naparst-
nice i biało-czerwone róże. – Malwy 
mi się w tym roku udały: nasiona 
zawsze przynoszę od Matki Bożej 
z Górki, gdzie ładnie kwitną. Tutaj 
przez parę lat z trudem się rozra-
stały, ale w końcu doczekałem się 
– mówi z dumą.   Bardzo się cieszy, 
że może troszczyć się o krzyż. – Jak 
mi czasem ciężko, też idę pod krzyż. 
To wielka rzecz, mieć go tak blisko – 
przyznaje pan Aleksander. I cieszy 
się z obietnic burmistrza, że zain-
stalowane zostanie na stałe pod-
świetlenie, dzięku któremu krzyż 
będzie lepiej widoczny. Cieszy go 
jednak przede wszystkim, że pod 
nim modlą się ludzie. 

Razem z braćmi
– Ja miałem ojca ewangelika, 

a matkę katoliczkę, a moja małżon-
ka odwrotnie: ojca katolika i matkę 
ewangeliczkę. W domu uczyliśmy 
się wzajemnego szacunku i miło-
ści do Boga oraz ludzi – wspomina 
Aleksander Bojda, tłumacząc swe 
pragnienie, by biały krzyż nosił 
tytuł Krzyża Zgody Chrześcijan. 
– Jednym powietrzem oddychamy, 

jeden jest Chrystus i Jego krzyż 
– dodaje. Przy stawianiu białego 
krzyża wśród licznych gości obec-
ni byli przedstawiciele ewangelic-
kiej wspólnoty. Z radością przyjął 
kilka lat temu inicjatywę braci 
ewangelików, którzy u stóp krzyża 
postawili kamienne tablice z Deka-
logiem, upamiętniając w ten spo-
sób wejście Polski do zjednoczonej 
Europy.  Na tablicy umieszczonej 
na krzyżu z okazji koronacji Matki 
Bożej Szczyrkowskiej obok Jej wi-
zerunku znalazła się informacja 
o tym, że Krzyż Zgody Chrześcijan 
pobłogosławił Jan Paweł II, i jego 
słowa: „Autentyczny ekumenizm 
jest łaską prawdy”. Kiedy bracia 
ewangelicy z zespołu „Wiślanie” 
zaśpiewali pod krzyżem „Ojcow-
ski dom”, w oczach Aleksandra 
Bojdy widać było autentyczną 
radość…

Alina Świeży-Sobel

W mojej opinii
Ks. kan. Andrzej 
Loranc, proboszcz 
parafii św. Jakuba 
Ap. w Szczyrku
– Aleksandra 
Bojdę znam 

przede wszystkim 
z kościoła, z obecności 
na nabożeństwach 
różańcowych, piątkowych 
Eucharystiach. widać, 
że to człowiek głębokiej 
modlitwy. Z ogromnym 
szacunkiem odnosi się 
do ludzi. wielka jest 
też jego troska o krzyż 
i ekumeniczna otwartość. 
Krzyż Zgody Chrześci jan 
to tytuł, który sam 
zaproponował dla białego 
krzyża. to człowiek, który 
w praktyce stara się 
realizować ekumenizm. 
Chce jedności, tak żyje 
i postępuje. Jestem bardzo 
zbudowany postawą pana 
Aleksandra, który daje 
przykład, jak szukać tego, 
co łączy. A łączy chrześci jan 
krzyż, Boże przykazania…

Panorama parafii – Świadkowie Chrystusa

Aleksander Bojda – budowniczy Białego Krzyża w Szczyrku-Salmopolu

Jeden krzyż…
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Aleksander 
Bojda 

z kapłanami 
po poświęceniu 

tablicy 
na Krzyżu 

Zgody 
Chrześci jan

Jego białą sylwetkę na górskim zboczu widzą wszyscy przejeżdżający tędy 
drogą ze Szczyrku do Wisły. Przełęcz Salmopolska zwana jest z jego powodu 
Białym Krzyżem. Dla Aleksandra Bojdy ten krzyż ma szczególne znaczenie.


