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RRaaddaa PPaarraaffiiaallnnaa ww   cciieenniiuu ppaannddeemmiiii
Po dłuższej przerwie spowodowanej
pandemią koronawirusa w  dniu 13
września 2020 r. spotkała się pod
przewodnictwem ks.   proboszcza Józe-
fa Sowińskiego Duszpasterska Rada
Parafialna. Na wstępie ks.   proboszcz
poinformował, że na 20 – 21 grudnia
br. planowana jest, o  ile warunki epi-
demiczne pozwolą, wizytacja naszej
parafii przez ks.   bp. Piotra Gregera.
W  jej ramach ks.   biskup udzieli sa-
kramentu bierzmowania aż trzem
rocznikom młodzieży. Ks. proboszcz
zwrócił przy tym uwagę na bardzo
niepokojące zjawisko braku wiernych,
także młodzieży w  kościele, co czę-
ściowo spowodowane jest zagroże-
niem pandemią i  postępującą
w  związku z  tym laicyzacją społe-
czeństwa. Zjawiska te dotykają naszą
parafię, gdzie ubyło ok. 1/3 uczestni-
ków Mszy św. , ale i  w  innych sytu-
acja nie wygląda lepiej; w  niektórych
frekwencja w  kościele zmniejszyła się
nawet o  połowę. Rada z  troską pochy-
liła się nad tym poważnym proble-
mem, zachęcając parafian w  miarę
możliwości do bezpośredniego udzia-
łu w  liturgii Mszy św. , gdy tylko wa-
runki na to pozwalają, zwłaszcza, że
w  naszym kościele sprawowana jest
dodatkowa Eucharystia o  godzinie
16.00 w  każdą niedzielę.

W  dalszej części obrad podjęto
bieżące tematy inwestycyjne. Omó-
wiono zakup pozostałych elementów
oświetleniowych,   m. in. reflektorów
i  kinkietów do kościoła. Decyzje w  tej
sprawie konsultowane są z  osobami,
które przygotowywały oświetlenie na-
szej Drogi Krzyżowej i  z  ks.   dzieka-

nem S. Czernikiem. Ks. J. Sowiński
poinformował też o  przebiegu remon-
tu schodów kościelnych i  planowanym
założeniu poręczy. Kolejnym ważnym
tematem było przygotowanie parafii
do konsekracji kościoła, która wyma-
ga spełnienia pewnych wymogów: sta-
ły ołtarz murowany, chrzcielnica
i  ambonka. Powinien także być odpo-
wiedni, tzn. kompletny wystrój świą-
tyni. W  związku z  tym np. należałoby
dokończyć instalowanie witraży w  po-
zostałych oknach naszego kościoła.
Niestety projektant witraży nie do-
trzymuje obiecanych terminów i  nie
przedstawia parafii kolejnych propo-
zycji witraży. Budynek kościoła powi-
nien też odpowiadać wszystkim
wymogom technicznym.

Ks. proboszcz poruszył także te-
mat konieczności przejścia w  niedłu-
gim czasie na ogrzewanie gazowe
kościoła i  w  związku z  tym odpo-
wiedniej izolacji w  celu zmniejszenia
kosztów. Temu też mają służyć witra-
że, które składają się z  czterech war-
stwa szkła. Budynek kościoła jest
wyizolowany, jeśli chodzi o  stropy na-

wy głównej i  bocznej oraz kaplicy,
zabezpieczone są też styropianem
ściany pionowe pod dachem na stry-
chu, ale wymagają one jeszcze do-
kończenia prac. Jak wskazał
ks.   proboszcz, należałoby także wy-
konać zewnętrzną i  wewnętrzna izola-
cję wieży kościelnej a  jeszcze
wcześniej ścian kaplicy bocznej. Jak
się okazuje, bardzo potrzebne było
ocieplenie strychu wieży, gdzie były
duże ubytki ciepła. Przygotowany zo-
stał w  ostatnim czasie przez parafię
projekt zagospodarowanie leśnego,
który jest warunkiem pozyskiwania
drewna z  lasu. Zwrócono też uwagę
na potrzebę wyrównania nawierzchni
chodników wokół kościoła i  ich po-
szerzenia.

Kolejnym problemem, na który
zwrócił uwagę ks.   proboszcz, są za-
rośla wokół starego kościoła. Miały
być usunięte jakiś czas temu, ale po-
jawiła się koncepcja tzw. „ogrodów
biblijnych”, która wstrzymała prace.
Obecnie taki ogród ma być urządzony
przez diecezję po południowej stronie
starego kościoła. Cd. na s. 2.
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Tymczasem problemem pozostają za-
rośla, w  których często gromadzą się
osoby spożywające tam alkohol,
a  upomnienia kierowane w  ich stronę
nie przynoszą żadnego efektu. Ks.
proboszcz zaproponował, by różne or-
ganizacje społeczne, np. OSP i  mło-
dzieżowe pod patronatem gminy
uporządkowały ten teren, który na-
stępnie można by ogrodzić. Zabezpie-
czenia wymagają także lipy rosnące
przy starym kościele. Przed kilkuna-
stu laty sprawdzono ich stan i  podda-
no pielęgnacji, ale widać, że obecnie
wymagają odpowiednich zabiegów,
które by zapobiegły ewentualnemu
uszkodzeniu przez nie kościoła.

Radny Rady Gminy Wieprz Wła-

dysław Kasperek przekazał informa-
cję, że wójt Wieprza zadeklarowała
chęć przejęcia przez gminę nowego
cmentarza w  Nidku. Potrzebna jest
jednak w  tej kwestii decyzja Rady
Gminy. Otwarta pozostaje na razie
kwestia zagospodarowania starego
cmentarza.

Podjęto także temat remontu
nawierzchni parkingu. W  pierwszej
kolejności ma zostać wykonany pro-
jekt, na który środki w  wysokości
9  tys. zł przeznaczone zostaną z  fun-
duszu sołeckiego Nidku. Ks. pro-
boszcz zwrócił uwagę, że mimo iż
parking jest parafialny, to korzystają
z  niego zarówno mieszkańcy jak
i  różne firmy i  instytucje, np. przed-
siębiorstwa remontujące na zlecenie

gminy okoliczne drogi. Omówiono też
organizację Dnia Papieskiego i  kwesty
na Fundację Nowego Tysiąclecia. Pa-
dła także propozycja ufundowania ka-
miennej tablicy upamiętniającej osoby
z  Nidku, które zginęły podczas II
wojny światowej i  umieszczenia jej
obok tablicy z  I  wojny.

Kolejnym tematem, budzącym
zresztą ustawicznie troskę Rady, była
sprawa segregowania odpadów
i  sprzątania na cmentarzu. Zwrócono
się po raz kolejny do mieszkańców
z  apelem o  wpłaty na utrzymanie
cmentarza i  wywóz odpadów.

Spotkanie zakończyła wspólna mo-
dlitwa i  błogosławieństwo ks.   pro-
boszcza. (iż)

DDuucchhoowwoośśćć ww   cczzaassaacchh zzaarraazzyy
Nie ma wątpliwości, że to, co
dzieje się na świecie od początku
tego roku, to w  wielu dziedzinach
naszego życia ziszczenie się ja-
kiegoś koszmarnego snu. Koro-
nawirus z  Wuhan postawił nas
wobec sytuacji i  wyzwań, których
zupełnie nie spodziewaliśmy się.
Dotyczy to także sfery religijnej.
Poniżej osobiste świadectwo Pani
Wandy Szyc związane z  czasem
świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego w  naszej parafii a  także
tekst poświęcony niezwykłej
wielkopostnej akcji naszego pro-
boszcza, ks.   Józefa Sowińskiego.

Smutno – łzy same
lały się z oczu

Czas epidemii utrudnił życie wszyst-
kim Polakom. Ograniczenia i  zakazy
dotknęły również życia religijnego.
Najpierw liczbę wiernych mogących
uczestniczyć w  nabożeństwach ogra-
niczono do 50 a  26 marca rząd ogra-
niczył tę liczbę do 5 osób, nie licząc
osób sprawujących liturgię. A  Wielki
Tydzień przypadający w  tym roku od
5 do 11 kwietnia tuż tuż…

My – starsi ludzie jesteśmy „uzie-
mieni” w  domach. Podobno chorobę
wywołaną przez koronawirusa najdo-
tkliwiej przechodzą właśnie seniorzy.
Tak więc w  domu na telefonie za po-
mocą Internetu oglądam nabożeństwa
Wielkiego Czwartku i  Wielkiego Piąt-
ku. Modlę się wraz z  naszym księ-
dzem i  pięcioma wiernymi
w  kościele. Nie mogę zrozumieć tego
całego zamieszczania. W  swoim życiu

co roku bowiem uczestniczyłam
w  Triduum Paschalnym. I  cała parafia
– poprzedni proboszcz ś.p. ks.   Jan
Stróżak żartował, że w  Wielkanoc
przychodzą do kościoła nawet „rocz-
niacy”, czyli ci, którzy tylko raz
w  roku uczestniczą we Mszy św. Nie
tym razem…

W  Wielką Sobotę (11.04) nie wy-
trzymałam. Wybrałam się do kościoła
wcześniej . Aby być wśród szczęśliwej
piątki, przybyłam godzinę przed na-
bożeństwem. Cd. na s. 3.

W kościele po wprowadzeniu ograniczeń
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Taki czas sprzyja modlitwie, medyta-
cji…
I  zaczęła się liturgia Wielkiej Sobo-

ty. Kościół pusty – pięć osób, przy oł-
tarzu ks.   proboszcz, organista
i  kościelny – to wszyscy. Bez lekto-
rów, bez ministrantów, bez oprawy
muzycznej, chóru, orkiestry. Cała li-
turgia okrojona, oczywiście nie przez
ks.   proboszcza, ale rozporządzenia
rządu i  ks.   biskupa.

Tak smutnych świąt jeszcze nie
przeżyłam. I  obym nigdy już nie mu-
siała przeżywać. W  Wielką Sobotę
zawsze szło się tłumnie do kościoła.
Po pierwsze święcić pokarmy –
w  tym roku nie było tego. Po drugie
– by uczestniczyć w  adoracji Grobu
Pańskiego (moja część wsi od  godz.
14.00 d0 15.00) – w  tym roku nie by-
ło tej adoracji. I  po trzecie – na nabo-
żeństwo Wielkiej Soboty połączone
z  rezurekcją. W  tej właśnie liturgii
uczestniczyłam i  ta liturgia odbyła się
bez pocztów sztandarowych górników
i  strażaków, bez tłumów wiernych,
bez procesji.

Smutno – łzy same lały się z oczu.
Ale Chrystus ZMARTWYCH-
WSTAŁ! Prawdziwie ZMAR-
TWYCHWSTAŁ! I  w  nim nasza
nadzieja.

tekst i foto: Wanda Szyc

Tego nikt nie spodziewał się…
W  Wielkim Poście w  związku z  ogra-
niczeniem przemieszczania się osób
oraz ograniczeniem liczby wiernych
mogących uczestniczyć w liturgiach,
ks. proboszcz Józef Sowiński posta-
nowił udać się z Najświętszym Sakra-
mentem na każdy przysiółek naszej
parafii, udzielając wiernym błogosła-
wieństwa.

Pierwszy raz uczynił to w sobotę,
28 marca br. Tuż przez wyjazdem za-
brzmiał kościelny dzwon. O godz.
15.00 odkrytym samochodem ks. pro-
boszcz przejechał ulicami naszej wio-
ski. Pan Leszek Bogunia udostępnił

auto i kierował nim a pan organista
Krzysztof Kolasa prowadził śpiew i
modlitwy w czasie przejazdów. Trasa
prowadziła przez ulice: Sosnową,
Wspólną, św. Judy Tadeusza, Białą
Drogą, Różaną, Sosnową, św. Jana
Pawła II, Lipową, Berno, Leśną, Li-
pową, św. Szymona, Słoneczną, św.
Barbary, Nidecką (Wieprz), Dolną,
św. Judy Tadeusza, św. Barbary, św.
Szymona, św. Jana Pawła II.

Wierni w domach zapalali gromni-
ce, modlili się z rodzinami, odmawia-
jąc koronkę do Miłosierdzia Bożego
oraz w wielkim sku-
pieniu przyjmowali
błogosławieństwo
Najświętszym Sakra-
mentem. Prosiliśmy
Boga o miłosierdzie
dla świata, zatrzyma-
nie epidemii, powrót
do zdrowia dla cho-
rych, siły dla senio-
rów, o Boże
błogosławieństwo dla
naszych rodzin, a dla

zmarłych o wieczny odpo-
czynek.

Po raz drugi w tego-
rocznym Wielkim Poście
ks. proboszcz przejechał
przez wioskę, błogosła-
wiąc parafian Najświęt-
szym Sakramentem w
Niedzielę Palmową, 5
kwietnia. Towarzyszyli
mu: nasz organista, który
śpiewał pieśni oraz p. L.

Bogunia jako kierowca (i właściciel
auta). Tym razem kapłan przejechał
przez wszystkie, także boczne ulice.
To błogosławieństwo wiernych zajęło
ponad 3 godziny! Mieszkańcy Nidku
przyjęli je z radością i wdzięcznością.

Wanda Szyc,
fot. K. Wysogląd

***
Kiedy po ograniczeniu liczby wier-
nych mogących uczestniczyć we Mszy

św. do pięciu osób, ks. Józef
Sowiński zdecydował się dwa
razy objechać z Najświęt-
szym Sakramentem przysiół-
ki w swojej miejscowości, nie
mógł przewidzieć, że stanie
się jednym z bohaterów foto-
reportażu założonej w 1851
roku brytyjskiej agencji pra-
sowej. A jednak – dzięki
uwiecznieniu przez „Reuter-

sa” jego przejazd z Najświętszym Sa-
kramentem obejrzały miliony osób.
(red. )

DDuucchhoowwoośśćć ww   cczzaassaacchh zzaarraazzyy
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Sytuacja, w  której się znajdujemy jest
dla nas wszystkich wezwaniem do od-
powiedzialności i  miłości bliźniego.
Zasady sanitarne oraz wprowadzane
obostrzenia mają nam pomóc zatrosz-
czyć się o  zdrowie i  życie nasze i  na-
szych bliskich. Dlatego bardzo
prosimy wszystkich Wiernych naszej
diecezji o  przyjęcie ze zrozumieniem
i  przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od soboty 17 października 2020 r.
obowiązują nowe zasady epidemicz-
ne:
(. . . ) W  strefie czerwonej:
W  kościołach może przebywać 1
osoba na 7m2 powierzchni (na
dzień 22.10). Nie wolno się groma-
dzić wokół kościoła. Obowiązuje za-
kaz organizowania wesel i  innych
spotkań (chrzciny, I  Komunia św.,
stypy).

W  związku z  powyższym bardzo
prosimy wszystkich Wiernych o  zapo-
znanie się i  przestrzeganie poniższych
zasad (zgodnie ze strefą, w  której
znajduje się parafia).
1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela
aż do odwołania dyspensy od uczest-
nictwa w  niedzielnej i  świątecznej
Mszy św. dla wszystkich wiernych
Diecezji i  przebywających na terenie
Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachę-
camy do uczestnictwa we Mszy św.
poprzez środki masowego przekazu
oraz wspólną modlitwę w  rodzinach.

W  sposób szczególny o  skorzystanie
z  dyspensy prosimy osoby starsze,
przewlekle chore i  te, dla których in-
fekcja stanowi wysokie ryzyko;
2. Zachęcamy, w  miarę możliwości,
do uczestniczenia we Mszy św. w  ty-
godniu, zachowując wszystkie zalece-
nia sanitarne;
3. Do odwołania zostaje zawieszone
udzielanie sakramentu bierzmowa-

nia;
4. Do odwołania zosta-
ją odwołane wszystkie
wizytacje kanoniczne;
5. Do odwołania nie or-
ganizujemy w  parafiach
spotkań formacyjnych
i  duszpasterskich dla
dzieci, młodzieży i  do-
rosłych;
6. W  kościołach i  kapli-
cach nie korzystamy
z  posługi chóru i  scholi;
7. Liczba osób mogą-

cych przebywać w  kościele podczas
Mszy św. i  nabożeństw będzie podana
na drzwiach kościołów i  na stronach
internetowych parafii;
8. Wszyscy obecni w  kościele (kapli-
cy) – oprócz sprawującego liturgię –
mają obowiązek pełnego zasłaniania
nosa i  ust (maseczka);
9. Maseczki obowiązkowo powinni
nosić również posługujący w  czasie
liturgii (służba liturgiczna, kościel-
ny);
10. Obowiązek noszenia maseczek
obowiązuje na cmentarzu – dotyczy
wszystkich, oprócz sprawującego po-
sługę;
11. Obowiązek noszenia maseczek
obowiązuje również w  czasie ślubów
i  chrztów – dotyczy wszystkich
oprócz sprawujących posługę;
12. Zachęcamy wiernych do przyjmo-
wania Komunii świętej na rękę.
W  czasie każdej Mszy świętej i  nabo-
żeństwa należy umożliwić wiernym
przyjmowanie Komunii świętej za-

równo na rękę jak i  do ust (jeżeli Ko-
munii świętej udziela jeden ksiądz
najpierw udziela na rękę, później do
ust, jeżeli Komunii świętej udziela
więcej szafarzy należy określić miej-
sca i  sposób udzielania);
13. Pogrzeby organizujemy zachowu-
jąc przepisy dotyczące ilości wier-
nych w  kościele. Nie ma
przeciwskazań do wnoszenia trumny
z  ciałem osoby zmarłej (w  tym na
Covid19) do kościoła;
14. Sakrament małżeństwa: prosimy
narzeczonych, którzy w  najbliższym
czasie mają zawierać związek mał-
żeński o  skontaktowanie się z  parafią,
aby ustalić dalsze postępowanie
(przeniesienie ślubu, bądź jego spra-
wowanie ze świadomością zakazu or-
ganizowania wesela);
15. Uroczystość Wszystkich Świę-
tych: Bardzo prosimy, aby cmenta-
rze nawiedzać w  dni poprzedzające
i  po uroczystości, o  zrezygnowanie
z  wyjazdów na cmentarze w  innych
miejscowościach i  o  nieorganizowa-
nie spotkań rodzinnych. W  Uroczy-
stość Wszystkich Świętych
i  w  Dzień Zaduszny nie organizuje-
my procesji na cmentarze i  Mszy
św. polowych na cmentarzach. Na-
bożeństwo za zmarłych można zor-
ganizować w  kościele, zachowując
obowiązujące przepisy dotyczące
ilości wiernych w  kościele.

Na ten trudny czas przyjmijmy
również słowa Przewodniczącego
KEP, Arcybiskupa Stanisława Gądec-
kiego: „Aktualna sytuacja epidemicz-
na i  nałożone restrykcje są trudne dla
nas wszystkich, ale musimy pamiętać,
że ich celem jest troska o  życie
i  zdrowie nasze i  naszych Rodaków.
W  tych trudnych okolicznościach
niech nam towarzyszy ufna modlitwa,
zwłaszcza w  intencji chorych oraz
tych, którzy stracili swoich najbliż-
szych.

Ciąg dalszy na st. 5.
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Pamiętajmy także o  tych osobach,
które poświęcają swoje życie i  zdro-
wie w  służbie społecznej – za pra-
cowników służby zdrowia, służb
mundurowych, w  tym wojska, policji
i  straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych
w  duszpasterstwa parafialne i  akade-
mickie, prosimy o  bezpieczną pomoc
osobom starszym i  potrzebującym.
Nie zapominajmy o  tym, że zwykła
rozmowa telefoniczna może dać po-
ciechę i  nadzieję

Niech udział w  Eucharystii, spo-
wiedź, adoracja, modlitwa Słowem
Bożym, również w  ciągu tygodnia –
z  zachowaniem wszelkich wymogów
bezpieczeństwa sanitarnego – staną
się dla nas źródłem odwagi i  ducho-
wej siły.”

OO   wwaarrttoośśccii EEuucchhaarryyssttiiii -- ddoo pprrzzeemmyyśślleenniiaa

.

TToo kkwweessttiiaa ccyywwiilliizzaaccjj ii.. .. ..
Przedstawiamy Państwu fragmenty
tekstu kard. Roberta Saraha, gwinej-
skiego kardynała, prefekta Kongrega-
cji Kultu Bożego i  Dyscypliny
Sakramentów. Mówi on, że świat mi-
mo zapewnień o  pełnej kontroli bez-
pieczeństwa wciąż jest paraliżowany
strachem przed śmiercią. Odpowiedzi
w  tej kwestii udziela tylko wiara i  Ko-
ściół, ale i  Kościół po epidemii
koronawirusa z  Wuhan powinien się
zmienić. Taka jest diagnoza kard. Sa-
raha. Zapraszamy do lektury!
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TToo kkwweessttiiaa ccyywwiilliizzaaccjj ii.. .. ..
Ciąg dalszy ze strony 5.

Coraz bliżej listopada – miesiąca szczególnej pamięci o  zmarłych. W  polskiej tradycji wyrażamy ją „na sposób cia-

ła” – dbając o  wygląd grobów i  „na sposób ducha” – modląc się o  to, by bliscy nam zmarli mogli cieszyć się nie-

skończonym szczęściem nieba. Bożemu Miłosierdziu naszych drogich Zmarłych polecamy w  wypominkach.

W  naszej parafii wypominki roczne i  jednorazowe można składać w  zakrystii.

Wypominki - szczególna pamięć o  zmarłych



Nidecki Dzwon

7

ŻŻyycciiee ppaarraaffiiii ww   ffoottooggrraaffiicczznnyymm sskkrróócciiee -- II   KKoommuunniiaa śśwwiięęttaa
To szczególny czas, więc i  szczególne
okoliczności uroczystości I  Komunii
Świętej . Nie w  maju, a  dopiero 27
czerwca dzieci z  naszej parafii przy-

jęły po raz pierwszy Najświętszy Sa-
krament. Dziękujemy dzieciom,
dziękujemy ich rodzinom. Wierzymy,
że trudny czas pandemii koronawiru-
sa z  Wuhan nauczy nas jeszcze moc-
niej doceniać to, co w  życiu
najważniejsze. Dzieciom życzymy
wytrwałości w  pielęgnowaniu głębo-

kiej przyjaźni z  Tym, Który zamiesz-
kał w  ich czystych sercach.

Sakrament przyjęli: Dudek Justy-
na, Dyba Anna, Goc Jakub, Foryś

Ksawery, Kasperek Da-
wid, Kruczała Alan,
Lipowiecki Piotr,
Mączka Aleksandra,
Mejza Dawid, Miśko-
wiec Maksym, Mreńca
Patryk, Pawlica Tymo-
teusz, Rybak Emilia,
Saferna Bartłomiej, So-
cała Patryk, Szłapa
Martyna, Wyso-
gląd Michał,
Zięba Paweł,
Zoń Zofia, Żaba

Krystian, Żurek Xavier.
***

I  jeszcze uzupełnienie doty-
czące minionego roku. Zwró-
cili nam Państwo uwagę, że
w  tamtym roku nie opubliko-
waliśmy informacji o  I  Komu-
nii św. Jako że nasze

czasopismo pełni również rolę dodat-
kowej kroniki parafialnej, powracamy
do tego wydarzenia. W  ubiegłym ro-
ku do sakramentu przystąpili: Bogu-
nia Laura, Ćwiertnia Wojciech,
Drabczyk Nikola, Gąsienica-Stasze-
czek Wiktoria, Goleniowski Kamil,
Kadamus Dawid, Kamiński Błażej,
Kliś Agnieszka, Marszałek Michali-
na, Matlak Łucja, Niedziela Roman,
Nikliborc Kacper, Nykiel Milena,
Pietras Alicja, Sarka Angelika, Stu-
glik Wiktor, Szota Julia, Ślagor Ad-
rian, Żurek Radosław. (red. )

EEDDKK zz   nniieessppooddzziiaannkkąą
18 września bieżącego roku postano-
wiłam wybrać się na andrychowską
Ekstremalną Drogę Krzyżową. Pier-
wotnie miała ona odbyć się, jak co ro-
ku, w  Wielkim Poście, tydzień przed
Świętami wielkanocnymi, jednak tej
wiosny nie doszła do skutku z  powo-
du pandemii.

Kiedy dowiedziałam się w  ogłosze-
niach księdza proboszcza, że jesienią
jest organizowana ta EDK, to pomy-
ślałam, że muszę się wybrać, mimo
że z  reguły brakuje mi czasu, ciężko
o  wolny dzień w  pracy czy urlop.
I  pojawia się zapytanie, czy dam radę
po całym dniu i  tygodniu pracy iść ca-
łą noc, kiedy towarzyszy nam ciem-
ność, zmęczenie i  senność.

Przełamałam jednak strach i  obawę
i  postanowiłam iść z  myślą, że
w  chwilach słabości Pan Bóg mi do-

pomoże. Przed wyjściem
o  godzinie 18.00 została
odprawiona Msza św.
w  kościele parafialnym
św. Macieja w  Andry-
chowie, na której
ks.   dziekan Stanisław
Czernik obchodził imie-
niny i  prosił nas, piel-
grzymujących
o  modlitwę, a  w  niej
o  zdrowie  m. in. dla niego, jak pój-
dziemy nocą. Po Mszy przed kościo-
łem zostały rozprowadzone broszurki
z  rozważaniem EDK, zatytułowanym
tym razem „Droga przebaczenia – od
zranienia do uzdrowienia”.

W  tym roku wybrałam trasę św.
Józefa, bo w  poprzednich latach
szłam trasą św. Teresy: Andrychów –
Wadowice, trasą św. Macieja – An-

drychów – Kalwaria Zebrzydowska,
trasą św. Klary: z  Andrychowa do
Rychwałdu. Przez całą drogę, która
pokonywałam, w  sercu miałam swoje
intencje; siły dodawały mi rozważania
i  ciągłe rozmowy z  Panem Bogiem,
pamięć o  tym, że On dla mnie nie
zrezygnował z  krzyża, nie odpuścił
swej męki. Jednak spotkały nas na
trasie małe niespodzianki.

Ciąg dalszy na stronie 8.

Fot.: Aleksander Mejza
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Jak nas widzą, tak nas piszą – „Niedziela na Podbeskidziu”, wydanie z  23 sierpnia 2020 r.

PPookkrryycciiee nnaa llaattaa
Na dachu zabytkowej świątyni Apostołów Szymona i  Judy
Tadeusza w  Nidku pojawili się cieśle. Ich praca dotyczy
wymiany gontu oraz jego impregnacji. To już kolejny etap
przywracania tego obiektu sakralnego do dawnej świetno-
ści.

- Dach liczy około 700 metrów kwadratowych. Zerwali-

śmy stary gont świerkowy, a   na jego miejsce położyliśmy

modrzewiowy. Na pewno będzie trwalszy – mówi Tadeusz
Szczerba z  firmy „Robgont” z  Czerwiennego na Podhalu.
- Technika kładzenia gontów jest taka jak dawniej. Nic no-
wego się nie wymyśli . Zacięcia , krokwie są takie same.

Jak starzy cieśle robili , tak i   my robimy. Kiedyś te gonty

ręcznie nacinano, teraz ułatwia sprawę maszyna. Tyle jest

prościej – stwierdza majster. Zleceniodawcą remontu jest
diecezja bielsko-żywiecka. Środki na realizację zadania
udało się jej pozyskać z  funduszy ministerialnych w  ra-
mach projektu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektu-
ry Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej –
udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia po-
przez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym
obiektom zabytkowym.”

- Jestem tu proboszczem od 16 lat i   to jest już drugi

raz , jak widzę pracę nad wymianą gontu na tym kościółku.

Szperając w  parafialnych archiwach, trafiłem na zapis jed-

nego z   moich poprzedników, który pisał, że utrzymanie

drewnianego kościoła kosztuje tyle , co dwóch murowa-

nych. Z  tych notatek wynika też , że cały czas mieli problem

z   dachem, który trzeba było wiecznie reperować – mówi
ks.   proboszcz Józef Sowiński. Jak dodaje duchowny, za-
bytkowa świątynia w  ub. roku była w  okresie wakacyjnym
udostępniona do zwiedzania. Zainteresowanie nią okazało
się jednak nikłe.

Obecnie z  racji remontu i  koronawirusa akcja ta nie
jest kontynuowana. Jednocześnie wspomina, że zabytkowa
świątynia w  czasie pandemii i  rygorów z  nią związanych
służyła parafii jako dodatkowe miejsce sprawowania kultu
religijnego. (. . . )
Obecnym pomysłem na zagospodarowanie obiektu jest
wpisanie go na listę innych drewnianych kościołów Podbe-

skidzia, które razem będą tworzyły Beskidzkie Muzeum
Sakralnej Architektury. Ich wnętrza staną się przestrzenią
wystawienniczo-edukacyjną, miejscem, w  którym odby-
wać się będą koncerty, prezentacje regionalnej twórczości
muzycznej. Jako przykłady architektury i  budownictwa
drewnianego Podbeskidzia mają się stać schronieniem dla
unikatowych projektów z  zakresu malarstwa, rzeźby i  rze-
miosła artystycznego, w  tym złotnictwa i  tkanin liturgicz-
nych z  terenów całej diecezji, począwszy od średniowiecza
aż po wiek XX.

Mariusz Rzymek

PS. Prace na naszym starym kościele wykonano w  ramach
projektu „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury
Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie
dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie
nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabyt-
kowym” realizowanego w  ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020 VIII Oś Prioryteto-
wa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i  rozwój zasobów
kultury.

W  ciągu niecałych trzech lat mają zostać wykonane ob-
jęte umową prace budowlane i  konserwatorsko-restaurator-
skie w  drewnianych obiektach: Grojcu, Gilowicach,
Łodygowicach, Nidku, w  Osieku, w  Polance Wielkiej,
szkole parafialnej w  Starej Wsi. Po zakończeniu inwestycji
obiekty zostaną udostępnione dla odwiedzających w  ra-
mach rozproszonego Muzeum Sakralnej Architektury
Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. (red. )
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EEDDKK zz nniieessppooddzziiaannkkąą
Ciąg dalszy ze strony 7.

Musieliśmy ze znajomymi zawrócić,
zmienić drogę, ponieważ grupa 8-oso-
bowa, która szła przed nami, zawróciła
nas ostrzegając, że w  lesie jest niedź-
wiedź.

Mimo tego szczęśliwie dotarłam na
miejsce, w  moich oczach pojawiły się

łzy. Tego, co człowiek przeżywa, nie
da się opisać, przelać na papier. To
trzeba przeżyć, spróbować przejść…
Polecam każdemu i  serdecznie zapra-
szam na kolejną Ekstremalną Drogę
Krzyżową.

Iwona Brońka




