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Rozpoczął się maj. Miesiąc, w którym
w sposób szczególny oddajemy cześć Matce Bożej
w nabożeństwach majowych. Maj, to również
miesiąc rocznic w naszej bazylice. 4 maja przypada 70 rocznica śmierci bł. ks. Józefa Czempiela,
który w naszej parafii został ochrzczony i odprawił
Mszę św. prymicyjną. Więcej na temat tego
błogosławionego będziemy mogli przeczytać
w bieżącym numerze. W tym miesiącu swoje
rocznice święceń przeżywają księża pracujący
w naszej parafii: 9 maja – ks. Marek Leszczyna (3
rocznica), 11 maja – ks. Krzysztof Szudok (16 rocznica), 14 maja – ks. Jacek Starosta (18 rocznica), 15 maja – ks. Bogdan Wąż (19 rocznica) i ks.
Grzegorz Śmieciński (8 rocznica). Otoczmy ich
w tych dniach naszą modlitwą. 19 maja ks. abp
Wiktor Skworc będzie obchodził 64 rocznicę
urodzin. Pamiętajmy o nim w tym dniu w modlitwie.
Maj jest też miesiącem, w którym dzieci
przystępują do I Komunii Świętej. I tak Wczesna
Komunia Święta będzie w naszej parafii 6 maja,
a dzieci z klas drugich przystąpią do I Komunii
Świetej 13 maja.
Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do
Matki Bożej Piekarskiej odbędzie się 27 maja. Tego
dnia również zostaną wprowadzone relikwie bł.
Jana Pawła II do naszej bazyliki. Uroczystego
wprowadzenia dokona kard. Stanisław Dziwisz,
który będzie również przewodniczył Mszy św.
w czasie pielgrzymki.

ks. Jana A. N. Fietzka ... str. 16
Rozmaitości .................. str. 17

Piekarska Pani – chroniąca niedzielę Bożą
i naszą,

Statystyka .................... str. 19

Piekarska Pani – umacniająca trwałość
naszych rodzin, módl się za nami!
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KALENDARZ
LITURGICZNY

Nauczanie papieża Benedykta XVI
„W dniu, w którym się urodziłem, dzięki trosce mych rodziców
odrodziłem się też «z wody i Ducha», jak słyszeliśmy dopiero co w Ewangelii –
mówił Papież. – Jest to najpierw dar życia, który otrzymałem od rodziców
w bardzo trudnych czasach i za który muszę być im wdzięczny. Ale ludzkie
życie niekoniecznie musi być darem. Czy naprawdę zawsze jest dobrym
darem? Czy wiemy, co się może zdarzyć człowiekowi w czasach mrocznych,
jakie są przed nami, czy nawet w jaśniejszych, jakie mogą nadejść? Czy można
przewidzieć, na jakie udręki, jakie okropności będzie wystawiony? Czy można
tak po prostu dać życie? Jest to rozsądne czy zbyt niepewne? To dar
problematyczny, gdy zostanie sam. Samo życie biologiczne jest darem, ale
pod dużym znakiem zapytania. Staje się prawdziwym darem, kiedy wraz z nim
daje się obietnicę, która jest silniejsza od wszelkiego nieszczęścia, jakie
może zagrażać. Dzieje się to wtedy, gdy to życie zostaje zanurzone w Mocy
zapewniającej, że dobrze jest być człowiekiem, że dla tego człowieka dobre
jest, cokolwiek może przynieść przyszłość. W ten sposób do narodzenia należą
powtórne narodziny, pewność, że faktycznie dobrze jest tu być, bo obietnica
silniejsza jest od zagrożeń. Taki jest sens odrodzenia z wody i Ducha: być
zanurzonym w obietnicy, jaką tylko sam Bóg może dać: «Dobrze, że jesteś,
możesz być tego pewny, cokolwiek mogłoby przyjść». Dzięki tej pewności
mogłem żyć, odrodzony z wody i Ducha”.
Ojciec Święty podkreślił szczególny związek dnia swego urodzenia
i chrztu z paschalną tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. 85 lat
temu, w 1927 r., była to Wielka Sobota. Papież nawiązał ponadto do
przypadających dziś wspomnień dwojga świętych. Są nimi Bernadeta
Soubirous, prosta wiejska dziewczyna, której w XIX w. objawiła się w Lourdes
Matka Boża, i XVIII-wieczny bezdomny pątnik, również Francuz, Benedykt
Józef Labre. Mówiąc o jego pielgrzymowaniu po sanktuariach całej Europy,
Benedykt XVI przytoczył tradycję, raczej legendarną, że miał on dotrzeć
nawet do Polski. Podkreślił, że oboje ci święci, tak ubodzy, umieli dostrzegać
i wybierać w życiu to, co naprawdę istotne.
Na urodzinowej Mszy papieskiej w Kaplicy Paulińskiej byli m.in. liczni
goście z Bawarii, w tym tamtejsi biskupi. Życzenia Ojcu Świętemu złożył
w imieniu całego Kościoła, a szczególnie Kolegium Kardynalskiego, jego
dziekan, kard. Angelo Sodano. Z bawarskimi gośćmi Benedykt XVI spotkał się
potem na audiencjach. Przyjął biskupów ze swym następcą na
arcybiskupstwie monachijskim, kard. Reinhardem Marxem, premiera Bawarii
Horsta Seehofera, wreszcie całą delegację, liczącą ok. 170 osób. W improwizowanym przemówieniu przypomniał
swe związki z tym niemieckim landem
od urodzenia poprzez profesurę
uniwersytecką aż po arcybiskupstwo
jego stolicy. Obok katolików pozdrowił
też biskupa ewangelickiego i przedstawicieli tamtejszej wspólnoty
żydowskiej.

Msza św. w intencji Ojca Świętego
Benedykta XVI w bazylice – sobota
8.00.

3.05.2012
UROCZYSTOŚĆ NMP,
KRÓLOWEJ POLSKI,
głównej patronki Polski
I czyt.:
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
II czyt.: Kol 1,12-16
Ewangelia: J 19,25-27
6.05.2012
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
I tydzień psałterza
I czyt.: Dz 9,26-31
II czyt.: 1 J 3,18-24
Ewangelia: J 15,1-8
8.05.2012
UROCZYSTOŚĆ ŚW.
STANISŁAWA, BPA I MĘCZ.,
głównego patrona Polski
I czyt.: Dz 20,17-18a.28-32.36
II czyt.: Rz 8,31b-39
Ewangelia: J 10,11-16
13.05.2012
6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
II tydzień psałterza
I czyt.:
Dz 10,25-26.34-35.44-48
II czyt.: 1 J 4,7-10
Ewangelia: J 15,9-17
20.05.2012
UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO
I czyt.: Dz 1,1-11
II czyt.: Ef 1,17-23
Ewangelia: Mk 16,15-20
27.05.2012
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
I czyt.: Dz 2,1-11
II czyt.: 1 Kor 12,3b-7.12-13
Ewangelia: J 20,19-23
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Msza i audiencja z okazji 85.
urodzin Benedykta XVI.
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Radujmy się!
Rozmowa z ks. Markiem
Leszczyną, wikariuszem
bazyliki Najświętszej Maryi
Panny w Piekarach Śląskich.
Księże Marku. W czwartek 19 kwietnia odbyła się
w bazylice Droga Światła.
Analogiczne porównanie
z Drogą Krzyżową wydaje się
nieuniknione.

Maj 2012

Droga Światła to kontynuacja Drogi Krzyżowej.
Polega ona na rozważaniu 14
spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami. Przy
Drodze Krzyżowej eksponowany jest krzyż, w Drodze
Światła - paschał. Męka,
śmierć i zmartwychwstanie
stanowią jedną całość. Od
roku 2002 nabożeństwo to
jest promowane przez Kon-
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gregację do spraw Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Tego typu nabożeństwo
odbyło się w piekarskiej
bazylice pierwszy raz w historii. Skąd pomysł na takie
spotkanie?
W zasadzie już od dwóch
lat przymierzaliśmy się do
zaproponowania tego nabożeństwa w parafii. W tym
roku w końcu się udało. A
skąd pomysł? Myślę, że zrodził się z chęci radowania się
z okresu wielkanocnego,
który w zasadzie nie ma
swoich nabożeństw, a jest
przecież dla nas najważniejszym okresem w roku.
Czy planują Księża kolej-

ne takie nabożeństwa?
W Wielkim Poście Droga
Krzyżowa odbywa się przynajmniej raz w tygodniu.
Mam nadzieję, że takie
spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym zagoszczą na
stałe w naszej parafii. Droga
Światła jest tak naprawdę
bardzo„ młodym”
nabożeństwem. Nie ma stricte
określonej formy, dlatego
można ją dostosowywać do
potrzeb i warunków parafii.
Może być bardzo rozbudowana, jak to miało miejsce
w tym roku. Druga sprawa,
nie ma określonego dnia,
kiedy mogłaby być sprawowana. My wybraliśmy
czwartek, bo jest to dzień,
kiedy rozważa się różańcowe
tajemnice światła. Tak się
złożyło, że to nabożeństwo
wkomponowało się również w
dzień papieski, który
obchodziliśmy w parafii.
W Niedzielę Zmartwychwstania ks. Krzysztof
podczas kazania zacytował
słowa "Chrystus zmartwychwstał, a wy i tak w to nie
wierzycie". Te słowa brzmią
przerażająco. Czy jest aż tak
źle?
Niedawno nasze archidiecezjalne radio eM, podało, że według statystyk

5
tylko część katolików wierzy
w zmartwychwstanie,
a wśród nich wielu traktuje je
jako reinkarnację. To jest
przerażające. Niestety często nasza postawa podczas
świąt jest tylko zewnętrzną
maską. Zmartwychwstanie
Chrystusa wymaga od nas
radości oraz chęci podzielenia się tym faktem z innymi. Wielkanoc to nie tylko
malowanie jajek i suma, ale
przede wszystkim nasze
dzielenie się świadectwem
wiary. Tego niestety nieraz
brakuje w rozmowach przy
rodzinnym stole.
Z jednej strony media
cały czas piszą o kryzysie

wiary, a jednak w okresie
wielkanocnym zarówno
w kościele jak i w komunii,
wiernych jest wielu...
Ilość osób w tych dniach
w kościele jest rzeczywiście
niespotykana, ale trzeba
zapytać, czemu tych ludzi nie
ma systematycznie w kościele w każdą niedzielę?
Nieobecność na Eucharystii
niedzielnej jest przecież
grzechem ciężkim. I niestety
wielu ludzi tak żyje, z dala od
Pana Boga. Brakuje osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym,
doświadczenia Go w Słowie
Bożym i Eucharystii, na
modlitwie i w sakramentach.

Nasza wiara to nie tylko
"masówka" z okazji świąt,
środy popielcowej czy
z okazji wizyty papieża, ale
przede wszystkim osobista
relacja z Jezusem.
Czego Ksiądz chciałby
życzyć wszystkim parafianom? Wciąż mamy przecież okres Wielkanocny.
Przede wszystkim radości! Smutek nie ma prawa
gościć w sercu chrześcijan,
jak mówił bł. Piotr Jerzy
Frassati. A więc RADUJMY SIĘ,
tak na poważnie.
Rozmawiał
Adam Reinsz

Maj 2012
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„Biblicum Śląskie”

Informacja o inauguracji działalności Multimedialnego Studium Formacji Biblijnej
„Biblicum Śląskie”

Maj 2012

Drodzy Diecezjanie!
W związku ze zbliżającym
się Rokiem Wiary – ogłoszonym
przez papieża Benedykta XVI –
jesteśmy szczególnie wezwani, by odnowić korzenie naszej
duchowości, modlitwy i formacji intelektualnej. Winniśmy
pochylić się nad Pismem
Świętym, które uczy „mądrości
wiodącej ku zbawieniu przez
wiarę w Jezusie Chrystusie”
(2Tm 3,15).
Wszystkich, którzy pragną
poznawać Jezusa Chrystusa
i kształtować swoje życie
według słowa Bożego, zapraszam do uczestnictwa w Multimedialnym Studium Formacji
Biblijnej „Biblicum Śląskie”,
które rozpocznie swoją działalność w Niedzielę Biblijną (22
kwietnia 2012). „Biblicum
Śląskie” będzie obejmowało
cotygodniowe wykłady
radiowe, przygotowane przez
śląskich biblistów i prezentowane w „Radiu eM” oraz
na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Co miesiąc
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zaś przeprowadzane będą
spotkania modlitewne z lectio
divina – transmitowane
z różnych kościołów naszej
Archidiecezji. Wykłady podzielono na Kurs Wprowadzający
(do czerwca 2012) oraz Kurs
Zasadniczy, który rozpocznie
się po wakacjach (02 września
2012) z kontynuacją przez
cały rok szkolny. Ponadto, na
łamach „Gościa Niedzielnego”
ukazywać się będzie comiesięczna wkładka z materiałami duszpasterskimi, by
umożliwić prowadzenie formacji biblijnej we wspólnotach parafialnych. Natomiast nakładem Wydawnictwa
Św. Jacka zostanie przygotowany do publikacji Kwartalnik „Biblicum Śląskie”,
pomyślany jako pełna forma
zebranych, uzupełnionych
i poszerzonych materiałów
formacyjnych (wraz z płytą
CD), z przeznaczeniem dla
księży opiekujących się
duszpasterstwem biblijnym
w różnych grupach, stowarzyszeniach, kołach i wspól-

notach modlitewnych.
„Biblicum Śląskie” zostało
tak przygotowane, by połączyć
pogłębianie wiedzy o Biblii
z modlitwą i stałą zachętą do
kształtowania postawy każdego wiernego według zasad
zawartych w Piśmie Świętym.
Stąd szczególna troska
o przeniesienie działań internetowo-radiowych na grunt
życia wspólnotowego i osadzenie ich w modlitwie,
w lectio divina, w adoracji
Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Multimedialne Studium Formacji Biblijnej uruchomi także
Pasmo Interaktywne, w ramach
którego – po każdym wyemitowanym i opublikowanym
na stronie internetowej wykładzie – będzie istniała
możliwość zadawania pytań
prelegentowi (w radio i w internecie) oraz wypowiedzenie
swojej opinii lub komentarza,
odnośnie do zamieszczanych
materiałów. Natomiast w Paśmie dla Stałych Audytorów,
osoby zainteresowane
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uzyskaniem dyplomu ukończenia konkretnej edycji
„Biblicum Śląskiego” otrzymają po każdym wykładzie
zestaw zadań, pozwalających
na zaliczenie konkretnego
modułu. Stali odbiorcy (studenci) „Biblicum Śląskiego” –
w momencie zapisu – przyjmują na siebie obowiązek
modlitwy w intencji pożytków
edukacyjnych i duchowych,
wynikających z takiego trybu
kształcenia.
Zapraszam Wszystkich Diecezjan, zwłaszcza należących
do stowarzyszeń i ruchów
katolickich, członków Parafialnych Rad Duszpasterskich,
parafialnych Oddziałów Caritas, nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej, młodych
z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, Ruchu ŚwiatłoŻycie, lektorów oraz całe
rodziny, do skorzystania z tej
możliwości poznania Pisma

Świętego. Wszystkich chętnych zapraszam do zapisania
się do grona słuchaczy. Szczegółowe informacje o działalności Studium Biblijnego
będzie można znaleźć w katowickim „Gościu Niedzielnym”, na falach „Radia eM”
oraz na stronie internetowej:
www.biblicum.pl .

ność. Wszystkim słuchaczom
Multimedialnego Studium
Formacji Biblijnej „Biblicum
Śląskie” życzę wytrwałości
i radości, płynącej ze spotkania ze słowem Bożym. W tej
myśli udzielam pasterskiego
błogosławieństwa!
Katowice, 2012-04-12

Bracia i Siostry! Drodzy
Diecezjanie!
Zachęcam Was do skorzystania z proponowanej
oferty. Wyrażam nadzieję,
że głębsze poznanie Pisma
Świętego przybliży Was do
Chrystusa i doda odwagi w głoszeniu Ewangelii. Niech
zbliżający się Rok Wiary odrodzi nas duchowo, wzmocni
fundamenty naszej więzi
z Jezusem, obecnym we
wspólnocie Kościoła i rozwinie
naszą ewangeliczną poboż-

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI

Maj 2012
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Studia o bł. ks. Józefie Czempielu
„Studia Piekarskie”
to periodyk popularnonaukowy, wydawany przez
parafię.
Trzeci tom „Studiów
Piekarskich” został poświęcony bł. ks. Józefowi
Czempielowi. Ukaże się już
niebawem. Błogosławiony
J. Czempiel to postać
ważna dla historii Śląska XX
w. i męczennik Kościoła
katolickiego. Urodził się na
terenie obecnej dzielnicy
Piekar Śląskich – Józefki.
W piekarskiej bazylice został ochrzczony i tym samym
rozpoczęło się Jego życie
z Chrystusem i dla Chrystusa. Polska tożsamość ks.
Czempiela zrodziła się
podczas studiów teologicznych we Wrocławiu,
a ukształtowała i umocniła
w pracy duszpasterskiej
w Rudzie Śląskiej, Żędowicach. Posługę proboszcza pełnił w Hajdukach
Wielkich (dziś Chorzów
Batory). Stamtąd został
zabrany przez gestapo
i umieszczony w obozie
Dachau, gdzie zginął,
najprawdopodobniej zagazowany w maju lub czerwcu 1943 r. Wieloletni proces
beatyfikacyjny zakończył
się 13.06.1999 r., kiedy Jan
Paweł II ogłosił Józefa
Czempiela, wraz z innymi
107 męczennikami okresu II
wojny światowej, błogosławionym Kościoła.
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W
gronie autorów trzeciego tomu
znaleźli się
pracownicy
naukowi,
doktoranci,
nauczyciele, duchowni, świadkowie i krewni
Błogosławionego. To
przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: historii, teologii, filologii
polskiej.
Wielość
i różnorodność spojrzeń buduje pełny obraz
osoby i dzieła ks. Józefa
Czempiela. Obok tekstów
znanych już czytelnikom,
pojawiają się nowe. Na
uwagę zasługuje
inspirujący autorski komentarz do Litanii do bł.
ks. Józefa Czempiela
Doroty Wilk. Autorka odczytuje wezwania modlitwy w świetle działalności
proboszcza z Hajduk Wielkich. Ciekawe spojrzenie
prezentuje Ryszard Bochynek w artykule „Tu się
wszystko zaczęło. Wielki
kapłan rodem z Piekar
Śląskich – bł. ks. Józef
Czempiel”. Autor podej-

muje próbę odczytania wydarzenia chrztu Błogosławionego (w piekarskiej
bazylice) nie tylko w kontekście historycznym, ale
teologicznym. W tomie
znajdują się również artykuły duszpasterzy: ks. dr
Henryka Olszara, który od
wielu lat interesuje się
w swojej pracy naukowej
biografiami śląskich księży
oraz ks. Rajmunda Machulca, wieloletniego
proboszcza parafii św.
Józefa w Piekarach Śląskich – Józefce. Pierwszy
z autorów zwraca uwagę na
szczególne aspekty działalności chorzowskiego
proboszcza: troskę o rodzi-
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ny zagrożone oraz ruch
trzeźwościowy, które znalazły swój wyraz w procesie
beatyfikacyjnym. Ks. Machulec opisuje ks. Czempiela jako ważną postać
Roku Kapłańskiego, przypomina działania parafian
i wspomina beatyfikację.
Natomiast wywiad z drem
Jackiem Kurkiem, autorem
monografii „Śląski Machabeusz”, podsumowuje najważniejsze aspekty działalności chorzowskiego
proboszcza. Zastanawia
się, czego może dzisiaj uczyć współczesnych księży
przykład bł. Czempiela,
stawia również pytanie
o to, jak powinien wyglądać kult patrona rodzin

zagrożonych, kapłana robotników. Ważnym elementem publikacji, szczególnie
dla tych czytelników, którzy zechcą szukać inspiracji
do własnych badań, stanowi bibliografia – wykaz
źródeł o bł. Józefie Czempielu. Po raz pierwszy
dokonano pełnej kwerendy
opracowań, artykułów,
fotografii i innych istotnych
pamiątek, dokumentów.
Niezwykle cenne w tomie
są relacje krewnych bł. ks.
Józefa Czempiela. Można
w nich odnaleźć wizerunek
kapłana silnie przywiązanego do rodziny, szanującego ponad wszystko
swoich rodziców, człowieka
zatroskanego o wykształce-

nie swoich bratanków
i siostrzenic, wreszcie
świętego, który przemienia
życie konkretnych osób.
Publikacja tomu
poświęconego pamięci bł.
ks. Józefa Czempiela przypomina i upamiętnia tą
postać. Jednak prawdziwym owocem pamięci
o Błogosławionym „rodem
z Piekar Śl.” powinna być
troska o rodzinę, wspólnotę parafialną, modlitwa,
abstynencja, większa
odpowiedzialność za siebie
i drugiego człowieka, bycie
świadkiem Ewangelii
w każdych czasach.
JK
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Symboliczny grób bł. ks. Józefa Czempiela na piekarskim cmentarzu.
fot. Katarzyna Tomaszewska
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fot. Stanisław Dacy
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Znani ludzie w Piekarach – analiza księgi pamiątkowej (5)
Historia Piekar świadczy
o tym, że były one zawsze
ostoją życia katolickiego
i polskiego na Śląsku. Potwierdzeniem bogatej historii
ruchu polskiego są wpisy
w Księdze Pamiątkowej. Znajdujemy tu nazwiska ludzi,
którzy z pełnym poświęceniem wzywali do pielęgnowania języka polskiego oraz
poszanowania wszystkiego, co
polskie, nazwiska bojowników
odrodzenia polskiego ruchu
narodowego, przywódców
ruchów politycznych i społeczno-kulturalnych, ludzi,
którzy przez całe życie
walczyli i budowali na Śląsku
przyszłą Polskę.
I przychodzili do Matki
Boskiej w Piekarach.
Taką postacią był niewątpliwie polityk, mąż stanu,
czołowy przywódca powstań
śląskich -Wojciech Korfanty,
którego wpis widnieje pod
datą 19.06.1923. Urodził się
20.04.1873 r. w Sadzawce
k. Siemianowic w rodzinie
górniczej. Studiował prawo
i ekonomię na uniwersytetach
we Wrocławiu i Berlinie. Od
1901 r. był redaktorem
„Górnoślązaka”. Jego działalność publicystyczna
i społeczna przyczyniła się do
umocnienia polskiej świadomości Górnoślązaków. Za działalność polityczną był kilkakrotnie więziony przez władze
pruskie.
W latach 1903-1912 i w roku 1918 był posłem do
Reichstagu, następnie członkiem naczelnej Rady Ludowej

Z Piekarskich Wież

w Poznaniu. Jako czołowy
przywódca powstań śląskich
i komisarz plebiscytowy (w Bytomiu) położył wielkie zasługi
dla sprawy polskiej. Po
przyłączeniu części Śląska do
Polski był posłem na Sejm
Śląski (1922 – 1935). W 1922 r.
dwukrotnie kandydował na
stanowisko prezesa Rady
Ministrów, był popierany przez
ND i ChD, ale musiał ustąpić
wobec sprzeciwu Naczelnika
Państwa – Józefa Piłsudskiego.
27.10.1923 wszedł w skład
gabinetu Wincentego Witosa
jako wicepremier Rzeczpospolitej Polskiej i członek
Komitetu Politycznego Rady
Ministrów. Po upadku rządu
rozwinął szerszą działalność
w województwie śląskim.
W Katowicach wydawał dziennik „Polonia”, na łamach
którego ostro zwalczał sanację i Piłsudskiego. W 1930 r.
wraz z działaczami Centrolewu był więziony w twierdzy
brzeskiej. Po zwolnieniu
emigrował do Czechosłowacji,
a następnie do Francji. Kiedy
potajemnie wrócił do kraju,
został aresztowany i uwięziony. W parę dni po zwolnieniu zmarł 17.08.1939 r., tuż
przed wybuchem II wojny
światowej.
Spośród bogatej publicystyki politycznej Korfantego
warto zwrócić uwagę na jego
przemówienia w berlińskim
Reichstagu, opublikowane
w sprawozdaniach posiedzeń,
na cykl artykułów ogłoszonych
najpierw na łamach „Polonii”
(1931 r.), a następnie w bro-

szurze „Marzenia i zdarzenia”, w której dokonał
analizy czynu powstańczego
i jego politycznych konsekwencji, a także na broszurę
polemiczną wydaną po
zwolnieniu go z twierdzy
brzeskiej pt. „Odezwa do ludu
śląskiego”.
O odwadze głoszenia
poglądów mogą świadczyć
fragmenty przemówienia
wygłoszonego na posiedzeniu
parlamentu niemieckiego
w Berlinie w dniu 25 października 1918 roku:
„ … żą d a m y p ol sk i c h
powiatów Górnego i Średniego
Śląska, Wielkiego Księstwa
Poznańskiego oraz polskich
powiatów Prus Książęcych….
Zresztą pozwalam sobie
zauważyć, że my Polacy od
pierwszej chwili, gdyśmy
tylko do tego parlamentu
wstąpili, uważaliśmy się
zawsze za przedstawicieli
narodu polskiego, tymi
przedstawicielami jesteśmy
także i dzisiaj, mając szczególny obowiązek obrony tutaj
wyłącznie interesów całego
narodu polskiego.… Gdyby
propozycje Ludenndorffa były
się ziściły, to tak zwana wolna
Polska, stworzona przez
Rzeszę niemiecką, obejmowałaby zaledwie Warszawę
z Saską Kępą oraz najbliższą
okolicę. Bo tak się działo
i dzieje, że Niemcy wciąż
mieli na ustach wolność
Polski, lecz czyny ich były
nieustannym zaprzeczeniem
tej wolności. Nie będę tu
kreślił obrazu cierpień narodu
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towany przez Niemców
i ciężko pobity. Jest to człowiek idei. Jako poseł do Sejmu
Śląskiego, diety swoje
rozdawał między ubogich
i poświęcał na cele narodowe.
Pan Jan Ludyga siedział
dziewięć miesięcy w więzieniu niemieckim w Bytomiu
w czasie drugiego powstania.
Pan Przybyłek i Kazimierz
Polak byli również w czasie
powstania aresztowani
i ciężko pobici. Ale wracam do
organizacji kolportażu. Ja
jeździłem do Bobrka,
Szopienic i w okolice tych
miejscowości, zdobywałem
czytelników dla gazet
i książek polskich, organizowałem ludność i zakładałem towarzystwa polskie
w okresie od 1908 r. do
wybuchu wojny”.
Po podziale Górnego
Śląska zamieszkał w Świętochłowicach, gdzie przez kilka
lat, do momentu wybuchu II
wojny światowej był naczelnikiem gminy. 3.03.1940 r.
aresztowany przez gestapo

i osadzony w Dachau, a następnie Mauthausen-Gusen,
gdzie został zamordowany.
Wpisy w piekarskiej
księdze pamiątkowej świadczą o tym, że miłość do
ojczyzny szła w parze
z miłością do Boga, że wielcy
mężowie stanu żyli zgodnie
z tym, co w swoim wierszu
p r o p a g o w a ł Wa w r z y n i e c
Hajda – Śląski Wernyhora:
„… Miłość ojczyzny,
pobożność, oświata
Niech twoje życie w jeden
węzeł splata”
Na podstawie:
J. Moskal, St. Wilczek
„Album pisarzy śląskich”,
D. Sieradzka, A. Żydek
„Wawrzyniec Hajda. Śląski
działacz społeczno –
narodowy”,
Encyklopedia Powstań
Śląskich,
Wydawnictwo Instytutu
Śląskiego w Opolu.
oprac.
Krystyna Wrodarczyk
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polskiego w czasie wojny.
Przypominam tylko o zupełnym zniszczeniu przemysłu
polskiego, o wywożeniu i zdemontowaniu maszyn o zagarnięciu wszystkich surowców
i gotowych wyrobów”.
Na następnej stronie wpis
człowieka, który odegrał
wybitną rolę w akcji uświadamiania narodowego na
terenie Piekar i okolicy.
W i k t o r Po l a k – u c z e ń
Wawrzyńca Hajdy, działacz
plebiscytowy, powstaniec.
Urodzony w Piekarach Śląskich
w rodzinie górniczej. Po
ukończeniu szkoły ludowej
kształcił się w gimnazjum
w Bytomiu, relegowany za
kontakty z wydawnictwem
„Katolika”. Założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”
w Piekarach Śląskich, członek
Towarzystwa Alojzjanów.
Uczestnik trzech powstań.
W okresie kampanii plebiscytowej współredaktor
„Kocyndra” oraz licznych
broszur i ulotek. Współpracownik bytomskiego „Katolika”, „Głosu z nad Brynicy”
i „Gazety Świętochłowickiej”.
W 1920 r. wydał drukiem
wiersze i pieśni piewcy
powstań śląskich Augustyna
Świdra pt. „Z głębin duszy
polskiej syna ziemi górnośląskiej”. Na łamach „Polonii”
Wiktor Polak wspominał
dawne pruskie czasy:
„Wszyscy byliśmy prześladowani przez Niemców, każdy
z nas stawał przed sądem,
siedział w więzieniu, płacił
kary pieniężne i był narażony
na ciągłe rewizje domowe.
Pan Józef Kałdonek jeszcze
w roku 1919 został aresz-
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Czy czynienie dobra się opłaca?
Pytanie proste i może naiwne
trochę. Odpowiedź nasuwa się
sama. Oczywiście tak. W życiu
spotykają nas różne sytuacje,
różni ludzie, różne przejścia.
Sytuacje czasem nie do ogarnięcia
prostymi pojęciami rozumu.
Ludzie dobrzy i źli, ze wszystkimi
ich zaletami i wadami.
Przejścia dobre i złe, ale
odciskające się na naszym życiu
śladem nie do usu-nięcia. W tych
naszych kon-taktach, w tych
wszystkich sytuacjach mieszczą
się nasze uczynki. Są one dobre
lub – czy – złe. Mamy w nich swój
udział. Czy jesteśmy z nich dumni?
Z dobrych możemy być dumni, ale
źle jest, gdy czujemy się dumni ze
złych uczynków. Jakie one są? Ano
na przykład, iż dokopaliśmy
komuś, nawet mając rację, iż
pogrążyliśmy kogoś – odpła-cając
mu za wyrządzone nam zło innym
większym złem. Czasem czujemy
satysfakcję, gdy w sporze
pogrążyliśmy bliźniego; czy jest
to satysfakcja pozytywna? Chy-ba
nie. Bóg stworzył nas do czynienia
dobra, dając nam największy
przykład czynie-nia dobra przez
fakt daro-wania nam Swego Syna
Jezusa Chrystusa, aby nas zbawił.
Czy my zasłużyliśmy się czymś
Bogu, aby Jego dar stał się
w ludzkiej mierze zapłatą za
nasze uczynki dobra? Nie! Nie
zasłużyliśmy się niczym! Ten Boski
dar wynika jedynie z wielkiej
miłości, jaką Bóg miał, ma i nadal
będzie miał dla nas. Jest to punkt

kulminacyjny dzieła Bożego. Jego
skutki wykraczają poza granice
naszego, znanego nam świata i
czasu oraz pozwalają nam
uczestniczyć w wiecznej chwale
Bożej. Zrozumienie tego nie jest
proste. Uważam, iż (mówiąc
dzisiejszym językiem biznesowym) wielką korzyścią dla nas
jest czynienie dobrych uczynków
ludziom, którzy albo nic dla nas
nie zrobili, ale bardziej tym,
którzy nas czymś skrzywdzili. To
będzie jako swoisty wkład w
biznes naszego życia (wybaczcie
trywializm), który odsetki wypłaci
nam po życiu. Tam wysoko i
daleko. Znamy powiedzenie dość
kontro-wersyjne: za zło dobrem
odpłacaj. Ku pociesze swojej i
Waszej myślę, iż dzisiaj niemało
jest ludzi, którzy uważają, że
dobrymi uczyn-kami zjednają
sobie Boga lub zasłużą na niebo.
Św. Paweł w jednym z listów mówi
nam: „Kto na podstawie nowego,
Bożego życia i niezmie-rzonego
doczesnego i wie-cznego
błogosławieństwa Bożego ma
pragnienie dawać innym, ten
otrzyma nie tylko wystarczająco
wszystkiego dla siebie, ale także
dla innych”. Znalazłem w Piśmie
Świętym jeszcze parę miejsc,
gdzie mówi się o wartości
czynienia dobra:
„A wy, bracia, nie ustawajcie
czynić dobrze" (2 Tes 3,13).
„I baczmy jedni na dru-gich w
celu pobudzenia się do miłości i
dobrych uczynków" (Hbr 10, 24).

„Bogaczom tego świata
nakazuj, ażeby dobrze czy-nili,
bogacili się w dobre uczynki" (l Tm
6,17.18).
„Kto kradnie niech kraść
przestanie, a niech raczej żmudną
pracą własnych rąk zdobywa
dobra, aby miał z czego udzielać
potrze-bującemu" (Ef 4,28).
Biblia zawiera jeszcze
bardziej dosadne wersety
dotyczące tego tematu:
„Tak i wiara, jeżeli nie ma
uczynków martwą jest sama w
sobie" (Jk 2,7).
„Kto więc umie dobrze
czynić, a nie czyni, dopuszcza się
grzechu" (Jk 4,17).
Jak często pod tym względem grzeszymy i jak bardzo
potrzebujemy przebacza-jącej
Bożej łaski!
Uważam, iż chrześcijanin nie
powinien sobie zadawać pytania:
Czy ktoś sobie zasłu-żył lub jest
wart tego, abym czynił mu dobro?
Przecież nikt z nas nie zasłużył
sobie na niezmierzone dobro,
które każdego dnia i każdej
godziny wyświadcza nam Bóg.
Zasta-nówmy się nad takim
faktem: Bóg nas umiłował i
wyświad-czył nam wiele dobrego,
gdy byliśmy jeszcze jego wrogami. Z tymi myślami i nie w pełni
rozumiejąc to Boże nauczanie,
kłaniam się Naszym Czytelnikom.
Jerzy KOMOR
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Już jest!
Nowa strona internetowa bazyliki piekarskiej
Od 1 kwietnia jest już w sieci
nowa strona internetowa naszej
Parafii – Bazyliki – Sanktuarium.
Nowy adres to:
www.bazylikapiekary.pl
Prace nad stroną trwają już
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od kilku miesięcy. Jest ona ciągle
uzupełniana i doskonalona.
W zmienionej formie i szacie
graficznej będzie pomocą dla naszych parafian, ale i również dla
wszystkich pielgrzymów. Zapraszamy także do jej współtworzenia – choćby przez zgłasza-

nie pomysłów i informacji, które
mogą być ważne i użyteczne dla
innych. Stąd też nowy adres
m a i l o w y p a r a f i i :
kontakt@bazylikapiekary.pl
Po wpisaniu adresu strony
pojawia się strona główna, a na
niej charakterystyczny obraca-
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jący się baner powitalny. Klikając,
możemy przejść na fragment wirtualnego spaceru po Bazylice
i okolicy. Tuż pod banerem widnieją 3 kolumny – to zapowiedzi 3
głównych tematów: „O nas…” – tu
będą pojawiać się prezentacje
grup parafialnych i ruchów przy
Bazylice, druga kolumna dotyczy
zapowiedzi ważniejszych wydarzeń w Bazylice i trzecia to
„Z życia Bazyliki” – relacja z tego
co już się wydarzyło, a zasługuje
na szczególną uwagę.
U góry strony pojawia się
menu główne podzielone na 9
głównych sekcji:
MSZA ŚW. – znajdziemy tu informacje o godzinach Mszy św.
w Bazylice w niedzielę, w dni
powszednie i w święta zniesione.
Znajdziemy tam także informacje, które Msze św. transmitowane są przez Radio Piekary.
NABOŻEŃSTWA – tu umieściliśmy całą listę nabożeństw
sprawowanych w naszej Bazylice.
Najbardziej powszechne posiadają wielowiekową tradycję.
Podzielono je na różne kategorie
i okresy. Dowiemy się tutaj o jakich godzinach i kiedy odprawiane
są poszczególne nabożeństwa.
SPOWIEDŹ – informacje na

temat godzin spowiedzi świętej,
a także pomoc w przygotowaniu
się do spowiedzi w formie 5
warunków dobrej spowiedzi.
DLA PIELGRZYMÓW – ta
zakładka skierowana jest przede
wszystkim dla pielgrzymów, ale
niekoniecznie. Znajdują się tu informacje z historii naszego sanktuarium, jak i na temat całego
zaplecza dla pielgrzymów: Centrum Pielgrzymkowego, Domu
Pielgrzyma, muzeum, kawiarenki,
sklepiku, zakrystii, a także warunki zyskiwania odpustów zupełnych.
GRUPY PARAFIALNE – jeśli
ktoś szuka swojego miejsca we
wspólnocie parafialnej i zastanawia się nad możliwościami aktywniejszego uczestniczenia w jej życiu, to odpowiedź znajdzie właśnie w tej zakładce. Są tu informacje na temat życia poszczególnych grup parafialnych. Jak na razie informacje bardzo skromne
i lakoniczne. Mamy jednak nadzieję, że z czasem wzbogacą się
o obszerniejsze teksty, zdjęcia
i relacje.
PARAFIA – tu znajdziemy wiadomości dotyczące ściśle tego
wszystkiego, co dzieje się w parafii, a zatem informacje, które

zainteresują w pierwszej kolejności naszych wiernych. Znajdziemy tu aktualne ogłoszenia parafialne, które duszpasterze odczytują na niedzielnej Eucharystii.
Bardzo cenną zakładką jest Kancelaria, a w niej wszystko to, o co
może zapytać parafianin udający
się do kancelarii w przeróżnych
sprawach. Odnajdziemy tutaj
także informacje na temat kapłanów (pochodzących, kiedyś pracujących i aktualnie duszpasterzujących w bazylice piekarskiej).
Mamy tu także informację na temat miesięcznika „Z Piekarskich
Wież”. Z czasem myślimy o stworzeniu archiwum poprzednich
numerów. Jest też informacja na
temat parafialnej biblioteki,
ochronki i dwie zakładki mówiące
o tym, co wydarzyło się w minionym już czasie: Kronikę wydarzeń
i ważniejsze wydarzenie z życia
Bazyliki.
KALENDARIUM – tu można pooglądać, czym żyje nasza parafia
i sanktuarium. Zamieszczane tu
będą wydarzenia poparte kilkoma
zdjęciami. Rzecz jasna, że to tylko wycinek naszej codzienności.
Zasadniczo tylko ten, który udało
się sfotografować.
GALERIA – tutaj zamieszczono
zdjęcia o bardziej ogólnym charakterze, jak: Bazylika w obiektywie, Bazylika nocą, kalwaria,
pielgrzymki i zdjęcia archiwalne.
KONTAKT – jeśli ktoś szuka
kontaktu lub chce dowiedzieć się
więcej o tym wszystkim, co tworzy parafię i zaplecze sanktuaryjne, to z pewnością w tej
zakładce wszystko to odnajdzie.
Zachęcamy do odwiedzania
naszej nowej strony i do współpracy. Niech dzięki naszej wspólnej pracy strona internetowa bazyliki piekarskiej znajdzie swoje
dobre miejsce w społeczności
internetowej.
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W imieniu Duszpasterzy
i Redaktorów strony
www.bazylikapiekary.pl
ks. Grzegorz Śmieciński
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150. rocznica śmierci ks. Jana A.N. Fietzka
1862 --- ROK FIETZKOWY --- 2012
HISTORIA O BUDOWANIU NOWEGO KOŚCIOŁA MATKI BOSKIEJ W PIEKARACH - cz. III
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Założenie
węgielnego – cd.

kamienia

Śnieg i mróz dopiero
przerwały murowanie. Przez
zimę tylko materiały zwożono,
co wszystko prawie ludzie
ofiarowali, przy tym składki
i podarki szły ciągle, a ksiądz
proboszcz (ks. Fietzek – przyp.
red.) zabiegał, starał się o więcej, i robotnika pilnował, a przecież po dawnemu i w duchowym
staraniu koło parafii całej nic
a nic się nie opuszczał; tedy
niech sobie ludzie wyobrażają,
ile się ten proboszcz napracował
i jaki był z niego gorliwy robotnik
winnicy Pańskiej.
Ale był też i jeden pan
dyrektor, dobry księdza przyjaciel, jakich każdemu uczciwemu życzyć należy, i on to proboszczowi pomagał, dzień
w dzień przy budowie stojąc,
a pilnując by z Bogiem wszystko
szło. U niego tylko proboszcz
z braćmi swymi i z innymi księżmi, gościnę przystojną znajdowali, budując się wzajem statecznymi rozmowami, radząc
nad dalszą budową kościoła i nad
dobrem duchowym robotnika.
A taka miłość święta i zacna
wiązała społem tych przyjaciół
tak się naradzających, że ją za
wzór potomności można było
zalecić, bo nie ma na ziemi nic
rozkoszniejszego nad święte
przyjaźni uczucie. Tenże to
przyjaciel i pomocnik księdza
proboszcza i dom swój nowy
podarował na chwałę Bożą, a był
zamiar aby w nim zakonnice
umieścić, lecz potem gdy się
czasy zmieniły i nie udało się
tego zamiaru doprowadzić do
skutku, wtedy dom ów za
półszosta (dawne pięć i pół –
przy. red.) tysiąca sprzedano,
a pieniądze te użyto na kościół.
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I znów dawali i ten i ów i pan
Edler, i Rheinbaben, i Miketa,
i Karol Piekoszowski, i nawet
jeden starozakonny, Metzer
z nazwiska, posyłał swoje konie
do wożenia, i Barbara Mikowa,
i hr. Hugo Donersmark i różne
gminy pomagały wciąż i nie tylko
Piekary, ale Rozbark, Chorzów,
Dąb, Michałkowice, Łagiewniki,
Dąbrówka, Szywold, Trynek,
Wojtowawieś, Szobieszowice,
a i pan Markewka i jego matka ,
i siostra Józefa. Jedna też uboga
kobieta 10 talarów przyniosła,
ofiarując je jako pierwszy jej
dwóch synów zarobek. Ci byli jedni z pierwszych, ale ile ludzi
następnie coraz więcej ofiar
czyniło, tego pióro nie potrafi
wypisać, ani nazwisk ich wyliczyć, ani nawet i ludzka pamięć
zapamiętać, lecz Bóg ich wszystkich co do jednego, tych którzy
na dom Boży ofiarowali, wypisał
i wyliczył, i zapamięta … !
O przypadkach bez nieszczęścia i o figlach wśród
mularzy.
Z wiosną zbiegli się ze
wszystkich stron mularze
Niemcy i Polacy i inni robotnicy
i dalej robotę murowania
kościoła prowadzono. Ale
najpierw było nabożeństwo, po
którym każdy robotnik, cieśla,
mularz, czy inny, który tylko
miał się kościoła tknąć, musiał
słowo swoje na to dać, że nie
będzie ani klnąć, ani tytoniu
palić, ani wódki pić, a to po to,
aby było błogosławieństwo
Boskie na tej robocie; jakoż
i było; gdyż chociaż się nie
obeszło bez przypadków, to
obeszło się bez nieszczęścia.
A było to tak:
1. Pierwszy przypadek stał
się, gdy fundamenta wykopano

pod starą zakrystią, gdzie też
zaraz nową miano murować, ale
nadeszła niedziela i na prymicje
jednego kapłana, ludu się dużo
zgromadziło, więc na tę
niedzielę nakryto szczelnie
deskami owe fundamenta
i konfesjonał postawiono, który
zawsze w zakrystii stawał.
W niedzielę, gdy kapłan słuchał
spowiedzi, wtedy póki po
jednemu ludzie przystępowali,
wszystko dobrze było, ale gdy
się tłumniej nacisnęli, naraz
deski się załamały i wszyscy
i wszystko i ksiądz z konfesjonałem, wpadli do dołu. A jednakże jak wpadli tak i wyszli
wszyscy zaraz szczęśliwie, tylko
jedną kobietę troszeczkę przygniotło, ale i ta zdrowa jak ryba
wkrótce chodziła. Więc choć
wypadek był, to się bez nieszczęścia obeszło. Cdn. …
Oryginalny tekst z „Historya
Bytomia, Piekar i okolicy oraz
opis cudownego Obrazu i Kościoła w Piekarach. Zebrane
z autentycznych podań ludu”,
Bytom, 1890.
Zebrał
ks. Jacek Starosta
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???
ROZMAITOŚCI
Parafialne
„Patrz na Jezusa krzyż”
W piątek, 23 marca na Rajskim Placu o godz.19.00 zgromadziła się młodzież dekanatu Piekary Śląskie, by uczestniczyć
w Drodze Krzyżowej, prowadzonej
na kalwarii. Rozważania, połączone z konkretnymi znakami i gestami, rozpoczęte w Ogrodzie Oliwnym stacją spod znaku posłuszeństwa i kontynuowane na
dróżkach, m.in. poprzez znak
samotności, wymagań, odpowiedzialności, zakończono u stóp
Wzgórza, przy pomniku Jana Pawła
II modlitwą apelową.
W czasie Wielkiego Postu
udział w pasyjnym nabożeństwie
był możliwy zarówno w każdy piątek, gdy w piekarskim kościele
o godz. 16.00 gromadziły się dzieci,
zaś o godz. 17.15 – dorośli, jak
i w każdą sobotę, gdy o godz. 10.45
z Rajskiego Placu wyruszano na
kalwarię piekarską.
Każda wielkopostna niedziela sprzyjała duchowemu odrodzeniu poprzez udział w nabożeństwie Gorzkich Żalów, podczas których kazania pasyjne głosił wikariusz bazyliki piekarskiej ks. Grzegorz Śmieciński. Tematykę tegorocznych rozważań „nakreśliły”
różańcowe tajemnice bolesne.
25 marca, w 5. niedzielę
Wielkiego Postu zorganizowany
został Koncert Pieśni Pasyjnej,
którego wykonawcą był parafialny
chór kameralny „Legato”.
„Majestat przyoblókł się
w pokorę”

„Błogosławiony Ten, który
przychodzi w imię Pańskie!”
1 kwietnia, wraz z całym
Kościołem przeżywano Niedzielę
Palmową Męki Pańskiej. Uroczysta
Eucharystia sprawowana o godz.
10.30 rozpoczęła się na Rajskim
Placu procesją z palmami, poprzedzoną odczytaniem Słowa, niosącego opis uroczystego wjazdu
Pana Jezusa do Jerozolimy. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył
ks. prob. Władysław Nieszporek.
W tym dniu, o modlitwę
i pomoc materialną dla chrześcijan, żyjących w Ziemi Świętej,
zaapelował metropolita katowicki
abp Wiktor Skworc.
Triduum Paschalne:
szczyt roku liturgicznego
Wielki Czwartek, 5 kwietnia, o godz. 18.30 zgromadził
w bazylice piekarskiej uczestników

Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej,
podczas której dziękowano Bożej
Opatrzności za sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Przewodniczył
jej ks. prob. Władysław Nieszporek. Czas poranny wypełniły
Gorzkie Żale - cz. I i II oraz obchody
kalwaryjskie, prowadzone przez
ks. Jacka Starostę.
Wielki Piątek, 6 kwietnia
rozpoczął się wspólnym nabożeństwem o godz. 9.00, na które
złożyły się Gorzkie Żale – cz. III oraz
Droga Krzyżowa na kalwarii, którą
prowadził spowiednik, ks. Krzysztof Szudok. Przez cały dzień, od
godz. 6.30, trwała indywidualna
modlitwa w ciemnicy. Wieczorne
obrzędy liturgiczne rozpoczęły się
o godz. 18.30 celebracją Męki
Pańskiej. Po ceremoniach, którym
przewodniczył ks. Grzegorz
Śmieciński, do godz. 24.00 trwano
na adoracji.
Wielka Sobota, 7 kwietnia
to modlitewne czuwanie w ciszy
Bożego Grobu. Wieczorem, o godz.
20.00, rozpoczęło się sprawowanie
Wigilii Paschalnej, liturgii niezwykle bogatej w znaki. Jej
głównym celebransem był ks.
Proboszcz. Homilię wygłosił ks.
Bogdan Wąż. Liturgii towarzyszył
śpiewem parafialny chór kameralny „Legato”.
Nazajutrz, 8 kwietnia,
w Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego, o godz.
5.30 procesją wokół kościoła
rozpoczęła się Msza Rezurekcyjna.
Kustosz sanktuarium przewodniczył zarówno Rezurekcji, jak i Eucharystii, sprawowanej w intencji
parafian o godz. 10.30. Podczas
niej, „nasz Parafianin” – ks. dr hab.
Józef Kozyra, prof. UŚ dziękował
Bożej Opatrzności za dobro,
otrzymane podczas 40-letniej
posługi kapłańskiej. Homilia tego
dnia, głoszona przez spowiednika
ks. Krzysztofa Szudoka, stanowiła
wezwanie do paschalnej radości.
Nieszporami, popołudniową
modlitwą Kościoła, sprawowanymi
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Co roku, przypadająca 25
marca uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, sławiąca początek
dzieła naszego zbawienia, jest
zarazem Dniem Świętości Życia.
Modlitwą obejmowane są dzieci
zagrożone śmiercią przed narodzeniem. W tym roku uroczystość
tę obchodzono w poniedziałek, 26
marca.

W bazylice piekarskiej
podczas każdej Mszy św. można
było podjąć duchową adopcję, co
uczyniło 80 osób. Intencja ochrony
życia poczętych stała się też
obecna w czasie modlitwy różańcowej, prowadzonej przez wikariusza ks. Bogdana Węża.
Po wieczornej Mszy św.
w auli muzeum sanktuaryjnego zaprezentowano „Misterium Dziecka”, które przypomniało niezmienną prawdę: „Życie ludzkie zaczyna
się od chwili poczęcia”. W ukazaniu istoty tej prawdy pomocą stały
się czytane świadectwa osób, które
dokonały aborcji lub ją wykonywały, jak również słowo-pamiętnik
dziecka nienarodzonego. Swoistą
rolę spełniły też wykorzystane
rekwizyty: podgrzewacze, klepsydry, mała biała trumienka.
Misterium przygotowała parafialna
grupa Dzieci Maryi, ukierunkowana
przez opiekuna ks. Marka Leszczynę oraz animatorkę Kingę
Łopaciuk.
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przez ks. prob. Władysława Nieszporka, zakończono Triduum Paschalne. Podczas nich odprawiona
została też, trwająca od Wielkiego
Piątku, nowenna do Miłosierdzia
Bożego, kontynuowana przez
kolejne dni Oktawy Wielkanocy.
-Konwent„kapłańskie święto”
12 kwietnia, w czwartek
w Oktawie Wielkanocy kapłani
dekanatu Piekary Śląskie spotkali
się w Brzezinach Śl. w parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Wspólnie celebrowanej Eucharystii
przewodniczył ks. dziekan Władysław Nieszporek. Modlitwą
objęto księży żyjących i zmarłych
oraz intencję nowych powołań.
Ojciec duchowny dekanatu, ks.
Damian Gatnar – prob. parafii
Świętej Rodziny, podczas wygłoszonej homilii, podkreślił jedną
z cech codziennej kapłańskiej
posługi – dobroć.
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Jezu, ufam Tobie
15 kwietnia przypadała
Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Podczas każdej Mszy św. homilie
głosił ks. Grzegorz Śmieciński. Wikariusz, ukazując istotę miłosierdzia, przywołał osobę bł. Jana
Pawła II, zapraszając jednocześnie
do podjęcia dziedzictwa i „uczynienia swoim” papieskiego nauczania.
W tym dniu ks. prał.
Władysław Nieszporek obchodził
36. rocznicę święceń kapłańskich,
przyjętych w katowickiej katedrze
z rąk ks. bpa Herberta Bednorza.
W dalszej realizacji posłania, „by
głosić Dobrą Nowinę”, szczególnym
czasem modlitwy dziękczynnobłagalnej stała się Eucharystia,
sprawowana o godz. 10.30.
Prowadzona przez Kustosza sanktuarium, popołudniowa modlitwa
Kościoła, zakończyła okres Oktawy
Wielkanocnej.
Via lucis
19 kwietnia, o godz. 19.00
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w bazylice piekarskiej rozpoczęło
się paschalne nabożeństwo – Droga
Światła. Stanowiąc „uzupełnienie”
pobożności pasyjnej pobożnością
paschalną, przyniosło w darze rozważanie wydarzeń, mających
miejsce po zmartwychwstaniu
Jezusa Chrystusa. Podczas każdego
z czternastu spotkań, składających
się na Via lucis, odczytywano odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. Nabożeństwu, prowadzonemu przez ks. Grzegorza Śmiecińskiego i ks. Marka Leszczynę,
„towarzyszył” paschał i świece od
niego odpalane, krzyż ze stułą oraz
figura Zmartwychwstałego.
Jeszcze wielkopostne i już
wielkanocne pielgrzymowanie
24 marca trzy grupy pielgrzymów wpisały się w wielkopostną gościnę u Matki Bożej
Piekarskiej. W 55-osobowej grupie
przybyła tyska parafia Ducha Świętego wraz z ks. prob. Michałem
Kostoniem. Z Siemianowic Śląskich
– Bytkowa, również spod znaku Ducha Świętego, 400 osób przybyło
pod duchowym przewodnictwem
wikariuszy i ks. prob. Tomasza
Kopczyka, który przewodniczył
Eucharystii oraz prowadził pasyjne
nabożeństwo Drogi Krzyżowej na
kalwarii. Trzecią grupę tworzyło
200 osób – przedstawiciele Cechu
Piekarzy i Cukierników.
30 marca grupa piekarskiej
młodzieży wraz z wikariuszami: ks.
Grzegorzem Śmiecińskim i ks.
Markiem Leszczyną, udała się do
Chełmu Śląskiego, gdzie tradycyjnie w piątek poprzedzający Wielki
Tydzień odbywa się misterium Męki
Pańskiej, przygotowane przez
młodzież chełmskiej par. Trójcy
Przenajświętszej.
31 marca o godz. 10.00
w Centrum Pielgrzymkowym zgromadziła się 30-osobowa grupa, by
uczestniczyć w Wielkopostnym
Dniu Skupienia Samorządów Lokalnych dekanatu Piekary Śląskie.
Oprócz spotkania formacyjnego,
jego elementami stały się: adoracja Najświętszego Sakramentu
oraz Msza św. sprawowana

w bazylice piekarskiej.
10 kwietnia, we wtorek,
celem wyjazdu, zorganizowanego
z inicjatywy ks. Marka Leszczyny
i ks. Grzegorza Śmiecińskiego, stał
się Beskid Śląski. W górskie tereny
wyruszyły dwie grupy parafialne:
Dzieci Maryi oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. Pierwszy „wycieczkowy
przystanek” miał miejsce w Dream
Parku Ochaby – parku rozrywki
i edukacji, pełnym pradawnych
stworzeń, w którym poznawano
sekrety dinozaurów, bawiąc się
w odkrywców. Drugim punktem
stała się Równica. Stamtąd „piesza” droga wiodła do Brennej,
gdzie w domu rekolekcyjnym Sióstr
Maryi Niepokalanej piekarska grupa uczestniczyła we Mszy św.,
prowadząc podczas homilii dialog
z ks. Grzegorzem.
13 kwietnia grupa młodzieży wraz z ks. Markiem Leszczyną udała się Katowic, by w parafii
Matki Boskiej Piekarskiej - Tysiąclecie Górne uczestniczyć we Mszy
św., podczas której wprowadzono
do tamtejszego kościoła relikwie
bł. Piotra Jerzego Frassatiego,
Włocha – patrona studentów i młodzieży oraz ludzi gór i turystów.
Jego siostrzenica, Wanda Gawrońska, w tym dniu nawiedziła piekarskie sanktuarium.
21 kwietnia, wieczorem,
140-osobowa grupa wyruszyła do
Częstochowy. Poza główną intencją, którą w tym roku stała się
modlitwa za chrześcijan prześladowanych w Nigerii, każdy z pątników niósł bagaż własnych próśb i
podziękowań. Nocne pielgrzymowanie do Czarnej Madonny
rozpoczęto Eucharystią, celebrowaną w bazylice piekarskiej
przez Braci Mniejszych Kapucynów,
sprawujących opiekę duchową nad
pielgrzymami. Przewodniczył jej
br. Marcin Grec z Prowincji Krakowskiej. Po modlitwie apelowej,
na Rajskim Placu, pielgrzymów,
wśród których było Bractwo św.
Jakuba z diecezji bielsko-żywieckiej. uroczyście pobłogosławił ks.
prob. Władysław Nieszporek.
Uczestnicy pielgrzymki, którą –
wzorem lat ubiegłych,
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zorganizował piekarzanin - Michał
Piec, na Jasną Górę dotarli w niedzielne południe, 22 kwietnia.
Parafialne „nowości”
1 kwietnia „ruszyła” nowa
strona internetowa parafii NMP
i ś w. B a r t ł o m i e j a www.bazylikapiekary.pl , nowoczesna i przejrzysta, dostosowana
zarówno do potrzeb parafian, jak
i pielgrzymów.

22 kwietnia parafianie
i pielgrzymi zostali zaproszeni do
„zaopatrzenia się” w dwie płyty –
CD i DVD, związane z sanktuarium,
przygotowane w oparciu o panoramy sferyczne.
Księgi Życia – Przewodnikiem

nowić przymierze z Bogiem. Podczas każdej niedzielnej Eucharystii
odczytano list, w którym Pasterze
Kościoła, podkreślając, że Bóg
objawia się poprzez Pismo Święte,
zachęcili, by budować swoją
tożsamość na mocnym fundamencie. Niedziela rozpoczęła
Tydzień Biblijny.

3. niedziela wielkanocna,
przypadająca 22 kwietnia, po raz
4. obchodzona była jako Niedziela
Biblijna. Stanowiła okazję, by od-

Opracowała:
Agnieszka Nowak

Statystyka KWIECIEŃ 2012
ŚLUBY:
1. DUC Wojciech – MARKITON Marzena
2. USAREK Bartosz – SIWEK Katarzyna
3. MAZUR Kamil – ROSIŃSKA Patrycja
4. WALESZCZYŃSKI Michał – SZNAJDER
Agnieszka
5. HOŁOWATY Marek – KOREK Hanna
6. NIZIOL Marcin – KACPERSKA Katarzyna
7. GOŁEK Sebastian – SCHWARZ Daria
8. SANNER Bartosz – MARCINKOWSKA Maja
9. SZYK Sławomir – SIER Agnieszka
10. SANNER Bartosz – MARCINKOWSKA
Maja
CHRZTY:
1. KULAWIK Michał
2. KUC Łukasz
3. JAKSIK Maja
4. OGRODNIK Hanna
5. RACIBOR Szymon
6. DIKTA Adrian
7. WACHOWIAK Weronika
8. KATRYK Kamil
9. ŻARKOWSKI Franciszek

ZŁOTE GODY:
1. Marianna i Emanuel ŚCIGAŁA
2. Irena i Jan ŻALEK
POGRZEBY:
Uzupełnienie z miesiąca marca 2012
1. SIEJA Matylda l. 100
2. WRÓBEL Róża l.91
3. CZERNECKA Danuta l.55
4. BOGACKI Marian l.48
5. ŻYDEK Barbara l.87
6. SKRZYŃSKA Renata l.70
miesiąc KWIECIEŃ 2012
1. SOLIPIWO Maria l.102
2. PANEK Krzysztof l.27
3. NOWOSIELSKI Stanisław l.77
4. WOLNA Weronika l.87
5. RYBOK Józef l.63
6. WYBRANOWSKA Janina l.56
7. BIBIELA Gertruda l.91
8. FABER Matylda l.83
9. CELNIK Jerzy l.74
10. STEINER Waldemar l.69
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ROCZKI:
1. DRZYZGA Dariusz
2. HETMAŃCZYK Bartosz
3. ŁODYGA Wiktoria
4. NOWAK Mateusz

5. JANECZEK Zofia
6. SERYŁO Hanna
7. WYDERKA Oliwia
8. WOJTASZEK Aleksander

Z Piekarskich Wież

„Z Piekarskich Wież”
na tle budującego się kościoła
w Schuchinsku (Kazachstan)

