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1. 5 września, poniedziałek – diece-
zjalna pielgrzymka do Św. Melchio-
ra Grodzieckiego – początek godz. 
15.00 w kościele Św. Marii Magdaleny 
w Cieszynie, stamtąd procesjonalne 
przejście przez most graniczny na Ol-
zie do kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Czeskim Cieszynie.

2. 14 września, środa – godz. 16.00 
wymarsz procesji z Sarniego Stoku 
na Trzy Lipki na Mszę świętą ( godz. 
17.00)  z okazji Podwyższenia Krzy-
ża świętego w intencji mieszkańców 
Bielska-Białej. W drodze odprawimy 
Drogę Krzyżową.

3. 17 września, sobota – wyjazd o godz. 
7.30 na Diecezjalną Pielgrzymkę Ro-
dzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po 

drodze nawiedzenia kościoła Św Sta-
nisława Biskupa i Męczennika w An-
drychowie i obejrzenie budowy domu 
dla księży emerytów naszej diecezji. 

4. 19 września, poniedziałek – ponie-
działek godz. 13.30 – Msza święta w 
intencji młodzieży kształcącej się w 
szkołach położonych na ternie naszej 
parafii z okazji patronalnego święta 
Św. Stanisława Kostki

5. 24 września, sobota –  godz. 10.00 
w katedrze Św. Mikołaja jubileuszo-
we nabożeństwo dla dekanatów Biel-
skich, Czechowickiego i Łodygo-
wickiego z przejściem przez bramę 
miłosierdzia i możliwością zyskania 
odpustu zupełnego.

Co nas czeka we wrześniu?
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Od nowego roku szkolnego w naszej parafii roz-
począł posługę duszpasterską nowy ksiądz wi-
kariusz, którego poprosiliśmy o rozmowę.

Szczęść Boże. Witamy serdecznie Księdza w 
naszej parafii i na początek poprosimy o kilka 
słów o sobie...
Ksiądz Przemysław Gawlas: Nazywam się Prze-

mysław Gawlas i jestem kapłanem od 2012 roku 
czyli już 4 lata. Mój dom rodzinny znajduję się 
w Pierśćcu, miejscowości Wam znanej z racji co-
rocznych pielgrzymek do św. Mikołaja, który jest 
patronem tamtejszego kościoła. Ksiądz proboszcz 
zażartował sobie, że jestem takim prezentem od 
św. Mikołaja dla tej parafii, ale nie chciałbym być 
kojarzony broń Boże z jakąś rózgą (śmiech). W 
Pierśćcu zostawiłem rodziców oraz trzech braci, 
z których jestem najstarszy! Po święceniach zo-
stałem skierowany na parafię w Milówce, skąd po 
czterech latach przeniesiony zostałem do Serca 
przy Dworcu.

Ponieważ to Księdza druga parafia, jak wspo-
mina Ksiądz tą pierwszą, tą w Milówce?
Bardzo dobrze! Życzę takiej parafii każdemu 

księdzu prezbiterowi! Dużo dobrych, zaangażo-
wanych w życie parafii ludzi, na których pomoc 
zawsze mogłem liczyć. Tam  zajmowałem się mi-
nistrantami i młodzieżą z czynnym wsparciem 
rodziców. Udało mi się rozwinąć aktywną działal-
ność formacji, których efektem były wyjazdy na 
kolonie, a w tym roku na Światowe Dni Młodzie-
ży. Założyliśmy też Ruch Czystych Serc, w którego 
gronie zaczęliśmy regularne spotkania, i mam na-
dzieję, że będzie się on dalej rozwijał.

Chciałem zapytać o księdza powołanie, jak to 
było? Dojrzewająca decyzja czy „grom z jasne-
go nieba” ? 
I tak, i tak... (uśmiech) Na pewno po części doj-

rzewająca decyzja od wielu lat, kiedy jako mini-
strant patrzyłem na kapłana i myślałem, jak by to 
było stanąć za ołtarzem. Potem w okresie liceal-
nym troszeczkę ostudzenie tych pragnień, a nawet 
brak pewności, który skierował mnie po maturze 
na inne studia. Rozpocząłem naukę na Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach na kierunku: historia. 
Po półrocznych zmaganiach, jednak stwierdziłem, 
że to nie to i powrócił Głos kierujący mnie w progi 
seminarium. I to był ten grom z jasnego nieba! Po 
trzech tygodniach pobytu w seminarium spłynął 

na mnie Spokój, który upewnił mnie w mojej de-
cyzji. Cały okres studiów przeszedłem bez jakich-
kolwiek wątpliwości i kryzysów.

W czym Ksiądz czuje się mocny w Swoim dusz-
pasterstwie? 
Na pewno praca z młodzieżą! Na poprzedniej 

parafii zajmowałem się właśnie pracą z młodymi 
ludźmi i przynosiło mi to dużą satysfakcję. Cieszę 
się, że od nowego roku szkolnego rozpocznę kate-
chizację w tutejszym Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika, ponieważ szczególnie bliska 
mojemu sercu jest praca z młodzieżą licealną.

Ulubiona Księdza postać, autorytet, którym 
się Ksiądz szczególnie fascynuje?
Bez wątpienia św. Jan Paweł II. Jego postać, Jego 

pontyfikat, Jego nauczanie są  dla mnie fascynują-
ce. Zawsze znajduje coś nowego, coś inspirującego, 
coś ważnego. Podziwiam i cenię również kolejnych 
papieży: Benedykta XVI za duchowość oraz mą-
drość teologiczną i Franciszka za prostotę z jaką 
trafia do naszych serc, a także za szerzenie kultu 
Bożego Miłosierdzia, który jest dla mnie szczegól-
nie ważny. 

Jak Ksiądz spędza wolny czas? Pytam o zainte-
resowania, hobby...
Lubię poczytać dobrą książkę, zaś jeżeli chodzi 

o wypoczynek czynny, to tu pana zaskoczę... praca 
w ogrodzie! Oczywiście nie do końca rycie łopatą 

Ks. Przemysław, nowy wikariusz
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Dziękując kard. Stanisławowi Dziwiszowi za 
przyjęcie podczas Światowych Dni Młodzieży, 
papież Franciszek pisał o „niezapomnianych 
dniach wiary i modlitwy”. I  pewnie tak naj-
krócej można byłoby podsumować wydarzenia 
tego szczególnego czasu.

Czasu dla rzeszy wiernych niezapomnianego, 
świętego. Choć przez wielu z nas przeżywanego 
nie aż tak intensywnie, jak w przypadku młodych 
uczestników ŚDM, jednak takiego, obok którego 
nie przechodzi się obojętnie. Również dlatego, że 
tak naprawdę wcale nie skończył się on wraz z wy-
jazdem papieża i pielgrzymów z Krakowa, z Polski. 
To był czas siewu, który dopiero, miejmy nadzieję, 
przyniesie owoce. Na wielu płaszczyznach, na wie-
le sposobów, w wielu sercach, nie tylko młodych 
– choć oni byli sednem tej wizyty. Czas wielkiej 
nadziei w miłosierdziu Bożym.

Wiele pięknych inspiracji zostawił nam Piotr 
naszych czasów – pięknych mądrością i głębią, 
zachęcających do przemyśleń, rozważania życia 
w świetle wiary i Chrystusowej nauki, a przede 
wszystkim do czynu. Że wspomnę tylko tę, która 
na pewno już zamieszkała w powszechnej świado-
mości – o myleniu szczęścia z kanapą.

Papież mówił przede wszystkim o sprawach 
podstawowych, o służeniu Jezusowi ukrzyżo-
wanemu w ludziach cierpiących, spychanych na 
margines, głodnych, chorych, samotnych, bezro-
botnych... Mówił o problemach najbardziej nas 
dziś absorbujących, choćby o świecie pełnym ter-
roru, potrzebie modlitwy o nawrócenie serc ter-
rorystów i za ich ofiary, a także o uchodźcach i 
imigrantach. Z tymi zagadnieniami długo jeszcze 

będziemy się zmagać, walczyć z wątpliwościami i 
lękami, mając świadomość, że to, o czym papież 
przypomina wciąż na nowo, jest podstawą Ewan-
gelii. A my, bezpieczni, syci, żyjący według zasad, 
które uznajemy za uczciwe, mamy problem, by się 
na to nauczanie, to przypominanie otworzyć. Jak-
że bowiem trudno jest myśleć na przykład o umie-
rających za wiarę (co 5 minut ginie jeden chrześci-
janin), rozważać dramaty uchodźców, pokonywać 
swoje opory wobec obcych przybyszów. Franciszek 
konsekwentnie przypomina: coście uczynili jed-
nemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście 
uczynili; podróżnego w dom przyjmijcie, głodne-
go nakarmcie, spragnionego napójcie, więźnia na-
wiedźcie... Wytrwale uczy nas szacunku do innych 
– do wszystkich ludzi, również innej wiary, innego 
języka, innej kultury. Wstrząsa raz po raz naszym 
ustabilizowanym życiem, by zwrócić nasze oczy 
na rzeczywiste i palące potrzeby świata oraz na 
postawę, jaką powinien przyjąć wobec nich uczeń 
Chrystusa. Po raz kolejny mówił o tym również w 
Polsce i to nie tylko do młodych.

Ojciec Święty uczy nas także, co bardzo ważne, 
miłości i szacunku do siebie samych. Jakże może-
my miłować braci, być dla nich miłosiernymi, jeśli 
nie jesteśmy w stanie zaakceptować siebie i sobie 
przebaczyć, by móc iść dalej? Tak było podczas 
Mszy posłania, kiedy to bohaterem homilii uczy-
nił celnika Zacheusza. Ten, by Mistrza zobaczyć, 
z powodu niskiego wzrostu musiał wspiąć się na 
drzewo, podjął jednak to wyzwanie. Nie pozostał 
„uwięziony w zwątpieniu” – jak ujął to fenome-
nalnie bp Grzegorz Ryś, autor rozważań Drogi 
krzyżowej, która miała miejsce na krakowskich 
Błoniach (naprawdę, warto do tych rozważań wra-

Dni wiary i modlitwy

w ziemi, ale skoszenie trawnika, wypielęgnowanie 
grządki, pograbienie liści stanowi dla mnie miłą 
formę wypoczynku.

Jak wracam do domu zawsze coś czeka do zro-
bienia w ogrodzie, celowo zostawiane dla mni 
(śmiech).

Na koniec zapytam jeszcze o pierwsze wraże-
nia z naszej parafii.
Dużo drzwi (głośny śmiech). Przychodzę z dużo 

mniejszej parafii i póki co fascynuje mnie liczba po-

mieszczeń, do których prowadzi niezliczona liczba 
drzwi... A poważnie to jestem zbyt krótko, żeby co-
kolwiek powiedzieć. Jest  tu stały konfesjonał, jest 
to dla mnie czynna forma służenia ludziom, szcze-
gólnie w Roku Miłosierdzia. Moje motto prymicyj-
ne brzmi: „Posłał mnie, abym głosił Dobrą Nowinę 
ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych.” (Iz 
61,1) Wierzę, że Pan Bóg pokaże mi zadania i miej-
sce w tej parafii.  Proszę o modlitwę.

Szczęść Boże
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cać, budzą sumienie!). „Także i dzisiaj może nam 
grozić – mówił papież – że będziemy stali z daleka 
od Jezusa, bo wydaje się nam, że nie dorastamy, bo 
mamy niską opinię o sobie. Jest to wielka poku-
sa, która dotyczy nie tylko samooceny, ale dotyka 
również wiary. Wiara mówi nam bowiem, że jeste-
śmy »dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jeste-
śmy« (1J 3, 1)” – zawsze, jak w opowieści o marno-
trawnym synu i miłosiernym Ojcu. Bezczynność, 
niewiara w siebie, trwanie w niezadowoleniu i ne-
gatywne myślenie oznaczają „brak uznania naszej 
najprawdziwszej tożsamości: to jakby odwrócić się 
w inną stronę, kiedy Bóg chce, by na mnie spo-
częło Jego spojrzenie, i to jakby chcieć zgasić ma-
rzenie, jakie Bóg żywi wobec mnie”. Drugą prze-
szkodą, którą celnik musiał pokonać, był wstyd: 
co pomyślą inni? „Niemniej przezwyciężył wstyd, 
ponieważ silniejsza była ciekawość Jezusa. (...) 
Zaryzykował i zaangażował się. Również dla nas 
jest to tajemnica radości: nie gasić pięknej cieka-
wości, ale zaangażować się, aby życie nie było za-
mknięte w szufladzie”. Zacheusz musiał też stawić 
czoło tłumowi szemrzącemu, że Pan nie powinien 
wchodzić do domu grzesznika. „Jakże trudno jest 
naprawdę przyjąć Jezusa, jak trudno zaakceptować 
»Boga bogatego w miłosierdzie« (Ef 2, 4)”. I dalej 
mówił papież: „Tego dnia tłum osądził Zacheusza, 
spojrzał na niego z góry; Jezus przeciwnie, doko-
nał czegoś odwrotnego: spojrzał w górę na niego”. 
„Zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzy-
mać w twoim domu!”

Niegdyś na oazowych drogach śpiewaliśmy z 
wielkim entuzjazmem pieśń o Zacheuszu, która 
zaczynała się tak: „Do celnika Zacheusza przy-
szedł Pan, by przemienić jego życie”. Zacheusz 

tej zmiany chciał i nie pozostał bezczynny wobec 
swojego pragnienia. A jak to jest ze mną? Kiedy 
myślę o papieskiej wizycie i o samym Franciszku, 
dostrzegam jasne przesłanie mówiące o potrzebie 
przemiany. I widzę mędrca, ale nie takiego, który 
osiągnął już cel, zdobył mądrość i spoczął. Raczej 
kogoś, kto jest nieustającym jej poszukiwaczem 
(a więc filozofem, „miłującym mądrość”, w uję-
ciu klasycznym), gotowym na zmiany w swoich 
poglądach, postępowaniu, ocenach, a to dlatego, 
by móc iść do przodu, by się rozwijać. I tego nas 
uczy. Sądzę, że papież przygotowuje nas na wielkie 
zmiany, które nadchodzą i są nieuchronne, a my 
jeszcze nie jesteśmy na nie gotowi. Przygotowuje 
konsekwentnie, cierpliwie, powiedziałabym na-
wet, że z pewną dozą pobłażliwości wobec naszej 
niechęci i obaw – jakby dawał nam czas na przej-
rzenie. Lecz nieustępliwie. Parafrazując nieco jego 
słowa o kanapie, można rzec, że nadchodzi czas, 
by „zdecydować się na zamianę kanapy na parę 
butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o ja-
kich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie 
pomyślałeś”.

Nie sposób nie docenić faktu, że dzięki współ-
czesnym możliwościom technicznym wszystkie 
pielgrzymkowe wydarzenia i myśli zamknięte w 
słowach są dostępne zarówno w formie elektro-
nicznej, jak i drukowanej. Możemy z nich korzy-
stać do woli. Wracać do nich i wciąż się nimi sycić, 
umacniać, uczyć się i weryfikować naszą chrześci-
jańską postawę. I czerpać z nich pełną nadziei od-
wagę.

Małgorzata
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Niewiele diecezji w Polsce może poszczycić się 
dwoma diecezjalnymi pielgrzymkami pieszymi.

Wśród nich jest nasze diecezja bielsko-żywiecka. 
W weekend majowy diecezjanie pielgrzymowali od 

soboty 30 kwietnia do wtorku 3 maja do światowego 
centrum miłosierdzia do Łagiewnik, zaś w sierpniu 
od piątku 6 sierpnia do 11 sierpnia do Matki Boskiej 
Częstochowskiej na Jasną Górę.

W naszej parafii jest jedna osoba, która w tym roku 
uczestniczyła w obydwóch pielgrzymkach, to pani 
Irena, którą poprosiłem o refleksje na temat tych piel-
grzymek.

Oto one: W tym roku po raz czwarty pielgrzymka 
diecezjalna przemierzyła trasę od Hałcnowa do Ła-
giewnik. Jej hasłem były słowa: „Miłosierni jak Oj-
ciec”. Pan Bóg dał nam pogodę w sam raz na piel-
grzymowanie. Spotkaliśmy się z wielką życzliwością 

ludzi na trasie pielgrzymki. Pielgrzymka to rekolekcje 
w drodze. Źródłem mocy było codzienna Msza świę-
ta, oraz bogate życie modlitewne pielgrzymów. Śpiew 
pozwalał budować wspólnotę i zapominać o zmęcze-
niu. Światowe Centrum Miłosierdzia osiągnęło ok. 
2000 pielgrzymów.

Pan Bóg dał mi w tym roku po raz 29 uczestniczyć 
w pielgrzymce pieszej na Jasną Górę. Cztery razy, za-
nim rozpoczęto pielgrzymowanie nowoutworzonej 
diecezji bielsko-żywieckiej,  pielgrzymowałam w ra-
mach Krakowskie pielgrzymki pieszej. Tegoroczna 
pielgrzymka diecezjalna była 25 i miała hasło: „Mi-
łosierdzie źródłem nadziei”. Z Hałcnowa wyruszyło  
1015 pielgrzymów. Potem dołączyły grupy z Oświę-
cimia, Andrychowa, Cieszyna i Czechowic-Dziedzic 
oraz pielgrzymki rowerowe z Andrychowa i Czecho-
wic-Dziedzic. Jasną Górę zdobyło ponad dwa tysiące 

Wspomnienia z tegorocznych
pielgrzymek diecezjalnych
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pielgrzymów. Przez jeden dzień towarzyszyła nam 
mżawka, która nie była bardzo uciążliwa. Na końcu 
Alei NMP tuż przed wkroczeniem na plac pod wa-
łami witał nas ksiądz biskup Ordynariusz Roman 
Pindel i grupa kapłanów, a wśród nich nas ksiądz 
proboszcz. Mocnym przeżyciem była prośba skiero-
wana podczas pielgrzymki przez lekarza: Módlcie się 
za maleńkiego Kubusia z Warszawy, który jest bardzo 
ciężko chory i lekarze nie dają mu większych szans 
na życie. Bardzo to zmobilizowało pielgrzymów. Po 
kilku dniach dał znać, że ku wielkiemu zdziwieniu 
lekarzy, Kubusiowi poprawiło się na tyle, że minęło 
zagrożenie utraty życia. Bardzo to nas wzruszyło, bo 
było namacalnym dowodem jaką moc ma modlitwa 
wznoszona do Boga przez wstawiennictwo Pani z Ja-
snej Góry. Właściwie nie trzeba było zabierać ze sobą 
jedzenia. Wszystko co konieczne było dostępne. Bar-
dzo dobrym jest postawienie prawie 3 tysięcy krzeseł 
po wałami jasnogórskimi. To ułatwia uczestniczenie 
w dziękczynnej Mszy świętej zdrożonym pielgrzy-

mom. Jak Bóg pozwoli, to w przyszłym roku znów się 
wybiorę na pielgrzymi szlak. 

Brawo pani Ireno!. Szkoda, że tylko śladowa ilość 
z naszej parafii uczestniczy w tych pielgrzymka. Łza 
w oku się kręci jak dowiaduję się, że innych parafii 
wybiera się po 200 osób. Trzeba nam nad tym popra-
cować!

Warto jeszcze napomknąć, że w tym roku po raz 
dziewiąty przeżyliśmy nocne czuwanie modlitewne 
w intencji całej diecezji. Odbyło się ono na Jasnej 
Górze z 19 na 20 sierpnia br. Że jest zapotrzebowanie 
na taką modlitwę świadczy przepełniona kaplica cu-
downego obrazu. Modlitwa od 18.30 do 4.00 nad ra-
nem była czasem świętym i uświęcającym. W tej mo-
dlitwie uczestniczyło ponad 30 parafianek i parafian 
z Serca. I ja chcę serdecznie zachęcić by nasza parafia 
się obudziła, czy wybudziła z religijnego letargu, bo 
może się zdarzyć, że inni, bardziej zdolni do wysiłku 
i ofiar wyprzedzą nas do Królestwa Niebieskiego.

Ks. Krzysztof
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Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ow-
szem, aczkolwiek wśród nich są tacy, których odej-
ście sprawia, iż zaczynamy się zastanawiać i wyszu-
kiwać w pamięci wszystkie sytuacje i wydarzenia, w 
których ten ktoś grał rolę główną lub chociaż dru-
goplanową – w szczególności te pozytywne wspo-
mnienia...

Był słoneczny poranek, 1. sierpnia. Z otrzymane-
go sms-a dowiedziałam się o śmierci Ks. Pawła, któ-
ra nastąpiła niecałą dobę wcześniej. Wiedziałam, że 

chorował, że ostatnimi czasy był coraz słabszy, więc 
w zasadzie nie powinno mnie to zadziwić, jednak 
wiadomość ta odbiła się echem gdzieś w moim wnę-
trzu, jak kamień wrzucony do pustego sagana.

Ks. Paweł Grządziel odszedł na wieczny spoczy-
nek w 72. roku życia i 47. roku służby kapłańskiej. 
Wg swej woli został pochowany na cmentarzu para-
fialnym w Mazańcowicach, 3. sierpnia br.

Z pochodzenia Ślązak. Urodził się 23. maja 1944 r. 
w Gliwicach. Ukończył studia w Wyższym Śląskim 

Ś.p. Ks. Prałat Paweł Grządziel

Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 26. marca 1970 r. w katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach.

Pracował jako wikariusz w Olzie, Łaziskach Gór-
nych, w parafii NSPJ w Bielsku-Białej, Michałko-
wicach, Dąbrówce Małej i w Rybniku. Przez 16 
lat służył jako proboszcz w parafii św. Mateusza w 
Ogrodzonej. Od 2000 r. do czasu przejścia na eme-
ryturę w 2014 r., był proboszczem w Mazańcowi-
cach. W diecezji pełnił funkcję dyrektora Unii Apo-
stolskiej Kleru.

Księdza Pawła poznałam w roku milenijnym, 
2000, w którym wg dekretu Bp. Rakoczego, został 
skierowany do parafii św. Marii Magdaleny w Ma-
zańcowicach. Jako nowy proboszcz tamtejszej para-
fii wprowadził liczne zmiany w funkcjonowaniu lo-
kalnej wspólnoty. Przez następne 14 lat pełnił służbę 
kapłańską doświadczając sukcesów i porażek, któ-
rymi naznaczone jest każde ludzkie istnienie. Jaki 
był? Rozważny, pomocny, każdemu życzliwy. Nigdy 
nie dawał oczywistych odpowiedzi na zadane mu 
pytania, ale naprowadzał, ukierunkowywał i tym 
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samym nakłaniał do samodzielnego poszukiwania 
rozwiązań nurtujących problemów, przewidywania 
konsekwencji podejmowanych decyzji. Spokojny, 
opanowany, uśmiechnięty.

Wiele osób znało go, jako „badacza historii”, „od-
krywcy skarbów minionych lat” - tak, historia była 
tą dziedziną, w której potrafił zatracać się bez wy-
tchnienia. 

Odznaczenie katechetki, Heleny Biernot, Papie-
skim medalem „Pro Ecclecia et Pontifice” za jej wie-
loletnie zasługi, odnalezienie zabytkowego obrazu z 
drewnianego mazańcowickiego kościoła, opracowa-
nie rozważań do Drogi Krzyżowej rytu jerozolim-
skiego, wspólne spisanie dziejów Parafii w Mazań-
cowicach, czy sprowadzenie i uroczysty pochówek 
szczątków doczesnych Edwarda Biesoka „Edka” 
- partyzanta walczącego o wolność kraju, to tylko 
nieliczne sprawy, których Ks. Paweł był inicjatorem.

Był kapłanem przekonanym o tym, iż nie moż-
na podążać dalej bez świadomości skąd się wyszło, 
jakich się miało przodków, jaka jest osobista, nie-
jednokrotnie mało znana lub zapomniana historia 
miejsca czy ludzi.

Pamiętam jak zasiadał za obszernym biurkiem 
w swej kancelarii; wszystko notował, zapisywał. 
Skrupulatnie gromadził informacje, pamiątki, któ-

rymi lubił się dzielić z innymi. Różni ludzie, róż-
ne opinie – tak był widziany oczami innych: „Dla 
mnie Ks. Paweł był wielkim miłośnikiem przyrody 
i piękna świata. Z miłością i zachwytem wypowia-
dał się o otaczających cudach natury - od najmniej-
szych roślinek po rzeczy naprawdę wielkie. Kochał 
i szanował życie w każdym jego przejawie, doceniał 
trud codziennej pracy i smak chleba. Znane jest 
również jego zamiłowanie do historii Kościoła jak 
i powszechnej. Nie szukał tego co wielkie ale w rze-
czach zwykłych i codziennych widział Boga.” (Jo-
lanta Kuś, parafianka),  „Był człowiekiem o dobrym 
sercu, mądry, serdeczny, skromny i cierpliwy. Jak 
przyjeżdżał do mojego śp. tatusia z Panem Juzusem, 
zawsze coś krzepiącego szepnął mojej mamusi. Cie-
pły i serdeczny. Pamiętam, że bardzo lubił słuchać 
w naszym wykonaniu „Alleluja” Haendla i powta-
rzał (z uśmiechem) żebyśmy to zaśpiewali na jego 
pogrzebie. Co też z bijącymi sercami uczyniliśmy 
. Mojego Mateusza uczył religii w 4 klasie. Zawsze 
mówił o nich (nawet jak już byli dorosli) -”moje 
kochane papugi.” (Renata Kosma, członkini Chóru 
„Hejnał”), „Ks. Paweł towarzyszył mi od początku 
mojej posługi jako ministranta, a następnie lektora. 
To był „mój proboszcz” od zawsze. Podczas wizyt 
kolędowych, nieraz w srogi mróz troszczył się o nas, 
a w zakrystii służył dobrym słowem.” ( Sławek Kry-
wult, były ministrant).

Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Ks. Pawła, 
wielokrotnie i różnym osobom zadawałam pytanie: 
dlaczego ludzi doceniamy dopiero po ich odejściu? 
Dlaczego, jeśli mamy ich obok, są nam obojętni; ich 
zasługi lekceważymy a upadki wyolbrzymiamy? Dla-
czego, w końcu, nie chcemy przyjąć, że będąc nam 
życzliwi, są autorytetami pod względem życiowego 
doświadczenia i kopalnią wiedzy i swoistej mądro-
ści, z której powinniśmy czerpać nieustannie? Dla-
czego jest „ciągle za mało i stale za późno...”?

Pamiętam go przechodzącego z budynku plebanii 
do kościoła, zazwyczaj z Brewiarzem, aktówką pod 
pachą... I w ten właśnie sposób udał się w ostatnią 
drogę, jeszcze raz, lekko się uśmiechając, uchyliw-
szy biret, życzliwie skłaniał głowę w stronę starszych 
pań zmierzających na mszę, pogłaskał małe dzieci, 
a młodzieży, tym jego „Dzieciarom” z Oazy, podał 
dłoń... Kapłan, katecheta, przyjaciel, brat. Pozosta-
wił po sobie jedynie wspomnienie i westchnienie 
nadziei, że nie należy się żegnać. „Obyśmy tam do-
szli, gdzie nie będziemy przemijać...”. Obyśmy się 
tam spotkali.

M. KrzeMień
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Wakacje za nami, piękny i słoneczny czas wypo-
czynku również. Dla wielu są one czasem „luźniej-
szym”, gdy wiele codziennych spraw odkładamy na 
bok, by mieć ten czas dla siebie i po prostu wypo-
cząć. Młodzież i dzieci starają się niejako „zapo-
mnieć” o szkole, bo to przecież 2 miesiące waka-
cji i „luzu od szkoły”, dla studentów zaś 3 miesiące 
przerwy od wykładów i egzaminów. Jednak to, o 
czym nie można zapomnieć przez cały rok, a więc 
również w wakacje to nasze życie z Bogiem, nasze 
codzienne spotkanie na modlitwie, codzienne spo-
tkanie z Bogiem w naszym życiu. 

Dla wielu młodych nowa szkoła wymaga odna-
lezienia się w życiu od września, ale nie tylko mło-
dzi winni odnaleźć się po wakacjach. Każdy para-
fianin powinien odnaleźć na nowo swe miejsce w 
Kościele, w parafii. Istotą chrześcijaństwa jest gło-
szenie Zmartwychwstałego Jezusa, to zaś wymaga 
zaangażowania. Nie wystarczy tylko raz w tygodniu 
przychodzić do kościoła, bo taki mam obowiązek, 
ważne jest aktywne uczestniczenie w Eucharystii. 
Nie tylko minimalizm przychodzenia, ale także ko-
nieczność zaangażowania w życie parafialne.

Papież Franciszek podczas Światowych Dni Mło-
dzieży w Krakowie skierował do młodych wiele 
wspaniałych słów. Jestem jednak przekonany, że te 
słowa były nie tylko dla młodzieży zgromadzonej 
w Krakowie, ale dla nas wszystkich. Przestrzegał 
przed postawą obojętności, aby nie było w nas po-

stawy „na kanapie”, kiedy nic nam się nie chce, mó-
wimy, że to jest miejsce dla nas. Sądzimy, że abyśmy 
byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy, która 
pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, bezpiecznie 
- mówił papież Franciszek do młodzieży zgroma-
dzonej na Campus Misericordiae w Brzegach pod-
czas nocnego czuwania. 

Właśnie ta postawa jest niebezpieczna, bo to nie 
jest pełne chrześcijaństwo, ale takie marne wegeto-
wanie. Kochani młodzi, mówił papież Franciszek, 
nie przyszliśmy na świat, aby „wegetować”, aby wy-
godnie spędzić życie, żeby uczynić z życia kanapę, 
która nas uśpi. Przeciwnie, przyszliśmy z innego po-
wodu, aby zostawić ślad. A gdy wybieramy wygodę, 
myląc szczęście z konsumpcją, ceną, którą płacimy, 
jest bardzo wysoka. Tracimy wolność - powiedział 
papież Franciszek.

Ten nasz ślad to ma być nasze zaangażowanie. 
Konkretne i realne, dla młodych i dla starszych. 
A gdzie jest taka możliwość w naszej parafii? Dla 
chłopców zaproszenie do wspólnoty ministrantów, 
do liturgicznej służby ołtarza. Spotkania obywają 
się w każdą środę o godz. 17:00   grupa młodsza, 
a o godz. 19:00 grupa starsza oraz lektorzy. Opie-
kunem grupy jest ks. Sebastian Fajfer i czeka na 
nowych kandydatów. Formacja i ciekawe spotkania 
dla dziewcząt to Dzieci Maryi. Spotkania tej grupy 
odbywają się w każdą sobotę o godz. 8:45 w salce 
Dzieci Maryi. Opiekunem grupy jest ks. Sebastian 

Moje zaangażowanie czy bierność w parafii?
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Fajfer. Na młodych czekają również ciekawe spo-
tkania Oazy Żywego Kościoła. W tej grupie, której 
opiekunem jest ks. Sebastian, spotkania odbywają 
się w sobotę o godz. 10:00. 

Dla dorosłych jedną z form zaangażowania jest 
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Spotkania odbywają się w każdy II czwartek miesią-

ca o godz. 16:00. Dotychczasowym opiekunem gru-
py był ks. Grzegorz Badura, od września będzie nim 
nowy wikariusz, ks. Przemysław Gawlas. Kolejna 
ciekawa możliwość zaangażowania to uczestnictwo 
we wspólnocie modlitewnej dla świeckich - III Za-
kon Św. Franciszka. Spotkania grupy odbywają się 
w każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 
7:30.  Opiekunem grupy był ks. Grzegorz Badura, 
od września nowy wikary,  ks. Przemysław Gawlas.

Zaangażowanie w modlitwę różańcową realizują 
Róże różańcowe. Spotkania tej grupy odbywają się 
w każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 
7:30. Dla dorosłych parafian miejscem zaangażo-
wania może być również Parafialna Akcja Katolic-

ka. Jej spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek 
miesiąca o godz. 19:00 w kawiarence, a opiekunem 
tej grupy jest ks. proboszcz, Krzysztof Ryszka. Rów-
nież na dorosłych czeka grupa Odnowy w Duchu 
Świętym, która ma swoje spotkania w poniedziałek 
wieczorem, po wieczornej Eucharystii. Specjalnie 
dla panów czeka zaproszenie na bardzo ciekawe 
spotkania w męskim kręgu biblijnym, gdzie opie-
kunem grupy jest ks. Sebastian. Osobiście mogę po-
lecić tę grupę panom, którzy pragną lepiej poznać 
Biblię i zupełnie inaczej spojrzeć przez to na chrze-
ścijaństwo i Kościół.

Zaangażowanie w życie parafii oznacza również 
zainteresowanie się tym, co dzieje się w parafii, 
czym ona żyje, co się w niej zmienia. Ciekawe wia-
domości z ostatniej chwili, czyli to, że od  sierpnia 
2016 mamy nowych mieszkańców w  Domu Księży 
Emerytów na terenie naszej parafii. Po zmianach 
personalnych biskupa i decyzjach mianowania no-
wych proboszczów, w Domu Księży Emerytów za-
mieszkali na terenie naszej parafii nowi księża, do-
tychczasowi proboszczowie z różnych parafii: ks. 
prałat Michał Boguta, dotychczasowy proboszcz z 
parafii Przenajświętszej Trójcy w Wilamowicach, 
ks. kanonik Władysław Droździk, dotychczasowy 
proboszcz z parafii Świętej Małgorzaty w Bielsku-
-Białej (Kamienica), ks. infułat Władysław Fidelus, 
dotychczasowy proboszcz konkatedry w Żywcu, 
ks. prob. Marian Mozgowiec, dotychczasowy pro-
boszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Inwałdzie, ks. kanonik Jan Nalepa, dotychcza-
sowy proboszcz parafii  Świętego Jakuba (Rzyki). 
Jest z nami również ks. kanonik Adam Stopa, do-
tychczasowy proboszcz parafii Świętego Karola Bo-
romeusza w Koszarawie, oraz ks. kanonik Zdzisław 
Zieleźnik, dotychczasowy proboszcz parafii Imienia 
Najświętszej Marii Panny w Cieszynie. Wcześniej, 
bo wiosną 2016 zamieszkał w Domu Księży Emery-
tów ks. bp. Janusz Zimniak. 

Wiele dzieje się w życiu parafii, ale parafia to nie 
tylko mury, ale przede wszystkim parafianie. Parafia 
czeka na zaangażowanie każdego, bo właśnie taka 
postawa buduje życie wspólnoty parafialnej, buduje 
również życie duchowe innych, jak działo się to już 
w pierwotnym Kościele. Niezależnie od wieku czy 
wykształcenia masz szansę włączyć się aktywnie w 
życie parafii, masz szansę duchowego rozwoju, oraz 
możesz zbudować duchowo siebie i innych. Odpo-
wiedz sobie na pytanie czy jesteś tym zainteresowa-
ny, czy raczej wolisz kanapę obojętności i bierności?

JaceK  zaMarsKi
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Już w najbliższą sobotę 17 września odbędzie się 
organizowana po raz dziewiąty diecezjalna piel-
grzymka małżeństw i rodzin do sanktuarium 
Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

W programie pielgrzymowania jest najpierw na-
bożeństwo Drogi Krzyżowej, które rozpocznie się o 
10.00 przy stacji „u Piłata”. O 12.00 będzie czas na 
składanie rodzinnych świadectw, a po nich o 12.30 
rozpocznie się Msza Święta koncelebrowana pod 
przewodnictwem biskupa Romana Pindla. 

Po Eucharystii będzie czas na piknik rodzinny, a o 
15.00 na Dziedzińcu Rodzin rozpocznie się spotka-
nie rodzin z bp. Romanem Pindlem.

Wrześniowe pielgrzymowanie i modlitwa rodzin 
na kalwaryjskich Dróżkach stała się już stałym punk-
tem w programie diecezjalnych wydarzeń. Jak pod-
kreślali podczas poprzednich rodzinnych spotkań 
ich uczestnicy, modlitwa u MB Kalwaryjskiej jest w 
wielu rodzinach stałym elementem życia religijnego, 
bez którego nie wyobrażają sobie wychowania wła-
snych dzieci.

Rodzinna pielgrzymka do Kalwarii
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Kąc i k Małeg o Paraf i a n i n aJ
Z doświadczenia wiem, że czę-

sto znamy miejsca i  budowle nam 
odległe a nie posiadamy wiedzy na 

temat ”pereł” architektur y ,  które 
mamy w pobliżu! Dlatego w tym roku 
szkolnym przyglądniemy się star ym 
kościołom Bielska i  Białej.  Powinienem 
może zacząć od najstarszego kościoła, 

ale skoro w naszym mieście jest kate-
dra, to trudno nie postawić ją na pier wszej pozycji! 
Katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej  – katedra 
diecezji  bielsko-ży wieckiej,  a także jeden z najwięk-
szych kościołów w Bielsku-Białej.  Położona jest na 
Star ym Mieście, przy pl.  św. Mikołaja i  leży na terenie 
Dekanatu Bielsko-Biała I  – Centrum. Pełni również 
funkcję kościoła parafialnego (parafia św. Mikoła-
ja).  Katedra powstała w latach 1443–1447, jednak 
obecny kształt uzyskała dopiero w 1912 r.  Na skutek 
licznych przebudów posiada elementy większości sty-
lów architektonicznych – od gotyku po modernizm. 
W latach 1909 – 1912 dokonano, według projektu 
architekta wiedeńskiego Leopolda Bauera, gruntow-
nej przebudow y przez rozszerzenie naw y i  wzniesie-
nie neoromańskiej fasady z w ysoką (61 m) wieżą. W 
1992 r.  została utworzona diecezja bielsko-ży wiecka, 
a dotychczasow y kościół parafialny pw. św. Mikołaja 
podniesiono do rangi katedr y. 27.11. 2011 r.  po raz 
pier wszy w historii  bielskiej katedr y w jej murach 
odbyły się święcenia biskupie. Wyświęcony został bp 
Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji  bielsko-ży-
wieckiej.  Konsekracji  dokonali:  kardynał Stanisław 
Dziwisz, abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski 
w Polsce i  bp Tadeusz Rakoczy, ówczesny ordynariusz 
diecezji  bielsko-ży wieckiej.

Ludzie budują domy, uży wając do tego różnych 
rzeczy. Jezus mówił o tym, jak mądrze budować. Użyj 
właściw ych materiałów, aby dowiedzieć się, kto jest 
mądr ym budowniczym.

Przeczytaj Ewangelię wg św. Mateusz 7,24-29 aby 
dowiedzieć się więcej.

Rozwiązania z podanym imieniem i nazwiskiem 
można składać w zakr ystii  lub do koszyczka w ysta-
wionego przed ołtarzem 18 września, kiedy to po 
mszy świętej o 10.30 w ylosujemy zw ycięzcę!

STARE KOŚCIOŁY BIELSKA I BIAŁEJ

PISMO PARAFIALNE „Z GŁĘBI SERCA”
Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 13 
tel. 33 819 12 12

www.serce.katolik.bielsko.pl
nr konta: Bank Śląski oddz. Bielsko-Biała

96 1050 1070 1000 0022 7331 6477
REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DOKONYWANIA 

SKRÓTÓW W NADESŁANYCH MATERIAŁACH
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„w celu zebrania opinii n/t naszej gazetki parafialnej i ewentualnej jej modernizacji 
prosimy o odpowiedzi na kilka poniższych pytań

Proszę postawić znak „X” przy wybranej odpowiedzi.
1. Czy czytasz prasę katolicką ?
o nie,  nie czytam
o czytam „Gościa Niedzielnego”
o czytam „Niedzielę”
o czytam inne tytuły
2. Jak często kupujesz gazetkę „Z głębi Serca” ?
o kupuję każdy numer
o kupuję raz na 2-3 miesiące
o kupuję rzadziej niż raz na 3 mies.
o dotychczas nie kupowałem
3. Podaj proszę jaki Twoim zdaniem jest „poziom” gazetki ?
o kiepski, nie warto czytać
o niezły
o dobry, ciekawe wydawnictwo
o bardzo dobry, czytam z zainteresowaniem
4. Jaka Twoim zdaniem jest tematyka artykułów ?
o artykuły są nudne
o artykuły sa trudne w odbiorze
o niektóre artykuły są ciekawe
o czytam cała gazetkę „od deski do deski”
5. Oceń objętość gazetki (ilość stron) :
o aż za duża, powinna być mniejsza
o wystarczająca, „w sam raz”
o mogłoby być jeszcze więcej stron
6. Jakich tematów Twoim zdaniem brakuje w gazetce ?
o ogłoszeń duszpasterskich
o opisu wydarzeń i zjawisk z terenu naszej parafii
o tematyki „ściśle” duchowej
o problematyki życia społecznego, kultury chrzescijańskiej, etyki
7. Zaproponuj co zmieniłbyś w obecnym kształcie gazetki, by była ona bardziej 

wartościowa: 

Dziękujemy, za wypełnienie ankiety.
Wypełnione ankiety prosimy składać do skrzynek na stoiskach z prasą

w kościele lub kaplicy.

ANKIETA na temat gazetki  „Z GŁĘBI SERCA”


