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KALENDARZ
LITURGICZNY

Nauczanie papieża Benedykta XVI

Rozważanie przed modlitwą
„Anioł Pański” 10 czerwca 2007
Msza św. w intencji Ojca Świętego
Benedykta XVI w bazylice – sobota 8.00.

CZERWIEC 2012
3.06.2012 UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
I czyt.: Pwt 4,32-34.39-40
II czyt.: Rz 8,14-17
Ewangelia: Mt 28,16-20
7.06.2012 UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
I czyt.: Wj 24,3-8
II czyt.: Hbr 9,11-15
Ewangelia: Mk 14,12-16.22-26
10.06.2012
10 NIEDZIELA ZWYKŁA
II tydzień psałterza
I czyt.: Rdz 3,9-15
II czyt.: 2 Kor 4,13-5,1
Ewangelia: Mk 3,20-35
15.06.2012 UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
I czyt.: Oz 11,1.3-4.8c-9
II czyt.: Ef 3,8-12.14-19
Ewangelia: J 19,31-37
17.06.2012
11 NIEDZIELA ZWYKŁA
III tydzień psałterza
I czyt.: Ez 17,22-24
II czyt.: 2 Kor 5,6-10
Ewangelia: Mk 4,26-34
24.06.2012 UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
IV tydzień psałterza
I czyt.: Iz 49,1-6
II czyt.: Dz 13,22-26
Ewangelia: Łk 1,57-66.80
29.06.2012 UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
I czyt.: Dz 12,1-11
II czyt.: 2 Tm 4,6-9.17-18
Ewangelia: Mt 16,13-19

Czerwiec 2012

„Dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała, która w Watykanie i w niektórych
krajach była obchodzona w zeszły czwartek, zachęca nas do kontemplowania
wielkiej tajemnicy naszej wiary: Najświętszej Eucharystii, rzeczywistej
obecności Pana Jezusa Chrystusa w sakramencie ołtarza. Za każdym razem,
kiedy kapłan na nowo sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, powtarza w modlitwie
konsekracyjnej: «To jest Ciało Moje... to jest Krew Moja». Mówi to, użyczając
swojego głosu, swoich rąk i serca Chrystusowi, który zechciał zostać z nami
i być bijącym sercem Kościoła. Lecz także po zakończeniu sprawowania
Bożych tajemnic Pan Jezus pozostaje żywy w tabernakulum; dlatego wielbimy
Go w sposób szczególny w adoracji eucharystycznej, jak przypomniałem
w niedawno opublikowanej Posynodalnej Adhortacji apostolskiej
Sacramentum caritatis (por. nn. 66-69). Istnieje wręcz ścisły związek między
celebracją i adoracją. Msza św. jest bowiem największym aktem adoracji
Kościoła: «Niech nikt nie spożywa tego Ciała — pisze św. Augustyn — jeśli Go
najpierw nie adorował» (Enarr. in Ps. 98, 9: CCL XXXIX, 1385). Adoracja poza
Mszą św. przedłuża i umacnia to, co wydarzyło się podczas liturgii, i umożliwia
pełne i głębokie przyjęcie Chrystusa. Dziś we wspólnotach chrześcijańskich na
całym świecie odbywają się procesje eucharystyczne, będące szczególnym
rodzajem publicznej adoracji Eucharystii, wzbogaconej o różne, piękne
i tradycyjne formy pobożności ludowej. Chciałbym skorzystać ze sposobności,
jaką mi daje dzisiejsza uroczystość, by gorąco zachęcić pasterzy i wszystkich
wiernych do praktykowania adoracji eucharystycznej. Wyrażam moje uznanie
instytutom życia konsekrowanego, a także stowarzyszeniom i bractwom,
które poświęcają się adoracji w sposób szczególny: przypominają one
wszystkim o centralnym miejscu Chrystusa w życiu każdego z nas i całego
Kościoła. Z radością stwierdzam również, że wielu młodych ludzi odkrywa
piękno adoracji, zarówno indywidualnej, jak wspólnotowej. Wzywam
kapłanów, by zachęcali do tego grupy młodzieży, a także nad nimi czuwali, aby
adoracja wspólnotowa miała zawsze stosowną i godną formę, przewidującą
odpowiednią ilość czasu na ciszę i na słuchanie słowa Bożego. W dzisiejszym
życiu, często wypełnionym hałasem i krzątaniną, bardziej niż kiedykolwiek
ważne jest, byśmy odzyskali umiejętność wewnętrznego wyciszenia
i skupienia: adoracja eucharystyczna pozwala czynić to, koncentrując się nie
tylko na własnym «ja», lecz w towarzystwie owego «Ty» pełnego miłości,
którym jest Jezus Chrystus, «Bóg nam bliski». Niech Najświętsza Maryja
Panna, Niewiasta Eucharystii, wprowadzi nas w tajniki prawdziwej adoracji.
Jej serce, pełne pokory i prostoty, było zawsze skupione na tajemnicy Jezusa,
w którym wielbiła obecność Boga i Jego odkupieńczej miłości. Za Jej
wstawiennictwem niech rośnie w całym
Kościele wiara w tajemnicę eucharystyczną, radość płynąca z uczestniczenia
w Mszy św., zwłaszcza niedzielnej,
i pragnienie świadczenia o ogromnej
miłości Chrystusa”.
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Pielgrzymka Lourdes – Paryż
Na szlak pielgrzymkowy do
Francji pod duchowną opieką
i przewodnictwem ks. proboszcza Władysława Nieszporka
wyruszyliśmy 28 kwietnia. Grupa
pielgrzymów licząca 38 osób
uczestniczyła przed wyjazdem
we Mszy św., a na drogę, już
w autokarze pobłogosławił nas
ks. Jacek. Matka Boża Piekarska
towarzyszyła nam na całej trasie,
jej wizerunek każdy miał przy
sobie, a przez przednią szybę
autobusu każdy przechodzień
mógł zobaczyć jak wygląda nasza
Pani Piekarska. Celem naszego
pielgrzymowania było zapoznanie się ze świętymi urodzonymi
na ziemi francuskiej. 29 kwietnia zawitaliśmy w Lisieux – miejscu związanym z życiem św.
Teresy od Dzieciątka Jezus
i Najświętszego Oblicza, zwaną
również Małą Tereską, Małym
Kwiatkiem.
Podążając wzdłuż plaż normandzkiego wybrzeża – miejsca
desantu wojsk alianckich w czasie II wojny światowej mogliśmy
wyobrazić sobie ogrom tej
wojskowej operacji.
W poniedziałek 30 kwietnia
zwiedzaliśmy sanktuarium św.
Michała Archanioła i opactwo
benedyktynów wzniesione na
Wzgórzu św. Michała.
Do Lourdes – miejsca objawień Matki Boskiej dotarliśmy
1 maja, a wyjeżdżaliśmy rankiem
3 maja. To tutaj w Grocie
Massabielle w 1858 r. Bernadecie
Soubirous 18 razy ukazała się
Matka Boża. Cel objawień został
ukazany przez samą Maryję, gdy
przedstawiła się Bernadecie
„Jestem Niepokalane Poczęcie”.
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Matka Boża poprosiła, by Bernadeta
odgarnęła trochę ziemi
w grocie i wtedy wypłynęła woda.
Źródło to istnieje do dzisiaj i jest
miejscem pielgrzymek milionów
ludzi, a wielu z nich daje świadectwo duchownego i fizycznego
uzdrowienia. My też swoje kroki
skierowaliśmy do cudownej wody, by się jej napić i obmyć swoje
twarze. Nasze modlitwy pozostawiliśmy w Grocie Massabielle,
bazylice Różańcowej, bazylice
Niepokalanego Poczęcia, bazylice św. Piusa X i wielu, wielu
uświęconych tam miejscach.
O godzinie 17.00 uczestniczyliśmy w procesji Eucharystycznej. Procesja niezwykła: rzesze pielęgniarek ubranych na
biało, a na niebiesko wolontariuszy, którzy otaczają opieką
osoby chore, niepełnosprawne,
na wózkach. Bazylika św. Piusa X,
która może pomieścić 25 tys.
osób była zapełniona. Z kolei
o godzinie 21.00 braliśmy udział
w procesji ze świecami. Zaopat-

rzeni w lampiony, dołączyliśmy
do pielgrzymki emigrantów polskich mieszkających na stałe we
Francji i podążaliśmy za figurą
Niepokalanej z modlitwą różańcową na ustach, przeplataną
pieśnią ,,Ave Maria''. Następnego
dnia chodziliśmy śladami św. Bernadety, zwiedziliśmy kościół
parafialny, w którym została
ochrzczona dn. 9.01.1844 r., Młyn
Boly – miejsce urodzenia i pierwszych lat życia Bernadety, La
Cachot – dawne więzienie, w którym mieszkała Bernadeta w czasie objawień. Na Mszę św. poszliśmy do kaplicy św. Gabriela, a po
Drodze Krzyżowej, kto chciał,
mógł zanurzyć się w cudownej
wodzie w specjalnie wybudowanych wannach. Wieczorem po
raz wtóry braliśmy udział w procesji Eucharystycznej i procesji
ze świecami.
Rano 3 maja
w Grocie Massabielle dla wszystkich pielgrzymów przybyłych
z Polski i nie tylko, odbyła się koncelebrowana Msza św. oczywiście
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w języku polskim.
Tego samego dnia odwiedziliśmy św. Marcina, który był
biskupem w Tours. W drodze do
Orleanu – mieście św. Joanny
d´Arc patronki Francji, wstąpiliśmy na zamek w Blois
i Chambord w Dolinie Loary.
Paryż, stolica Francji wywarła na nas ogromne wrażenie,
był rejs po Sekwanie, zwiedzanie
Katedry Notce-Dame, nowoczesnej dzielnicy La Defense,
bazyliki
Sacre-Coeur na
Montmartre, Wieży Eiffla, Łuku
Triumfalnego, Sainte-Chapelle
(Świętej Kaplicy) – dwukondygnacyjnej kaplicy zamkowej
ufundowanej przez króla Francji
Ludwika IX jako miejsce pochówku cennych relikwii Chrystusa: korony cierniowej, gwoździa,
oraz kawałka krzyża.
W ostatnim dniu naszego
pobytu w Paryżu, ks. Proboszcz

odprawił Mszę św. dla nas w Kaplicy Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. To tutaj Katarzynie
Laboure w 1830 r. objawiła się
Najświętsza Maryja Panna, która
powiedziała ,,Postaraj się o wybicie medalika według tego
wzoru: wszyscy którzy będą go
nosili, dostąpią wszelkich łask,
szczególnie jeśli go będą nosili na
szyi. Tych którzy we mnie ufają ,
wieloma łaskami obdarzę”.
Kaplica jest dziś znana jako
Paryskie Sanktuarium Matki Bożej
Cudownego Medalika, upamiętniające objawienia maryjne
z 1830 r. Jest jednym z najbardziej znanych sanktuariów
maryjnych na świecie, odwiedzanych w ciągu roku przez
ponad 1,5 mln pielgrzymów ze
wszystkich kontynentów. W drodze do Japonii, modlił się tutaj
św. Maksymilian Kolbe. Cudowny
Medalik stał się jego narzędziem

w szerzeniu czci Niepokalanej
i walce ze złem.
Następnie przeszliśmy do
domu macierzystego Zgromadzenia Misji przy Rue de Sevres
w Paryżu, gdzie w kryształowej
trumnie spoczywają relikwie św.
Wincentego a Paulo.
Czas naszego pobytu we
Francji się kończył. Pełni wrażeń,
naładowani dobrą energią, kontemplując życie świętych,
szczęśliwi, że mogliśmy brać
udział w tej pielgrzymce, wracaliśmy do naszych domów.
Wyrazem naszej wdzięczności
jest dar wotywny, który przywieźliśmy z Lourdes dla Matki
Bożej – różaniec z masy perłowej
ze złotym krzyżem.
Grażyna Orbotnik
Przewodnik
Sanktuarium NMP

„Dom, w którym rodzi się wspólnota – Rodzina, Społeczeństwo, Kościół”
– XXI Piekarskie Sympozjum Naukowe
do drugiego człowieka”.
Tematyka Święta w tym roku
była poświęcona wielopokoleniowym rodzinom, przekazywanym w niej tradycjom
i wartościom. Odbywało się pod
hasłem „Przez pokolenia”.
I ten problem określił tematykę Piekarskiego Sympozjum.
Temat rodziny i jej roli
w życiu każdego człowieka obecny jest każdego roku na
Piekarskim Wzgórzu, jednak
wygłoszone na sympozjum wykłady pozwoliły tę problematykę
pogłębić, przemyśleć, w myśl
tego, co przed jedną z majowych
piekarskich pielgrzymek powiedział ks. abp Damian Zimoń:
„... przed majową pielgrzymką piekarską są organizowane sympozja naukowe.

Chodzi o pogłębienie problematyki poruszanej co roku na
piekarskim wzgórzu. Historia
Górnego Śląska, a także współczesność przynoszą tak wiele
zagadnień do przemyślenia, że
nie starcza czasu w samym dniu
tradycyjnej pielgrzymki. (...)
Czasy, w których przypadło nam
żyć są dramatyczne, ale i fascynujące... Stąd potrzeba wielkiej
modlitwy i wielkiej teologicznej
refleksji”.
XXI Piekarskie Sympozjum
Naukowe odbywało się w dwóch
dniach. Sesja zaczęła się modlitwą do Ducha Świętego.
Rozpoczęcie miało miejsce
25 maja w Katowicach, w Auli
Wydziału Teologicznego UŚ, a temat brzmiał: „Rodzina domem”.
Sympozjum rozpoczął
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Po raz dwudziesty pierwszy,
przed majową pielgrzymką
mężczyzn do Matki Boskiej
Piekarskiej, zostało zorganizowane sympozjum naukowe.
Tegoroczne Sympozjum Piekarskie stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń V Metropolitarnego Święta Rodziny.
Patronat honorowy objął Arcybiskup Metropolita Katowicki
Wiktor Skworc, który podczas
pierwszego spotkania organizacyjnego powiedział: „Serdecznie gratuluję pomysłu i dzieła,
które z takim powodzeniem
udaje się realizować. Rodziny
pokoleniowe są najpiękniejszą
szkołą życia w społeczeństwie.
W takich rodzinach człowiek
uczy się dwóch podstawowych
relacji: relacji do Boga i relacji
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Dziekan Wydziału Teologicznego
UŚ ks. dr hab. Andrzej Żądło,
słowo powitania wygłosił Metropolita Katowicki ks. abp Wiktor
Skworc
Na Sesji I – „Rodzina domem:
wybrane obszary wychowania do
wspólnotowości” podjęto tematy:
?
„Aksjologia domu i wychowania do wspólnotowości” – dr
hab. Marek Rembierz,
?
„Wychowanie w rodzinie
jako wychowanie do wartości
„domu” – prof. zw. dr hab.
Katarzyna Olbracht, „Człowiek
istotą relacyjną (wychowanie do
miłości)” – dr hab. Maria Ryś,
?
„Wychowanie prospołeczne
(wolontariat)” – dr Katarzyna
Braun.
Moderatorem Sesji była dr
Mariola Kozubek. Po wykładach
odbyła się dyskusja panelowa
z udziałem prof. dra hab. Krzysztofa Wieleckiego i prof. zw. dra
hab. Krzysztofa Wieczorka.
Podsumowania Sesji dokonał
ks. dr hab. Antoni Bartoszek.
Sesja II – „Rodzina – domem
w sytuacjach specjalnych”.
Moderatorem był dr Marek
Wójtowicz, a podjęte tematy, to:
?
„Duszpasterstwo osób
żyjących w separacji i samotnie
po rozwodzie” – ks. dr hab.
Antoni Bartoszek,
?
„Związki niesakramentalne. Jakie duszpasterstwo?” –
ks. Jarosław Ogrodniczak,
?
„Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie” – prof. zw. dr
hab. Wiesław Wójcik,
?
„Rodzina po stracie dziec-
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ka”- mgr Olga Komornicka.
Po wykładach odbyła się
promocja książki Angeliki Felki
„Naznaczeni Łaską. Jak dostrzec
wartość życia po śmierci dziecka” i spotkanie z autorką.
W drugim dniu, 26 maja,
Sympozjum rozpoczęło się o godzinie 9.00 Mszą św. w bazylice
pw. NMP i św. Bartłomieja
w Piekarach Śląskich. O godz.
10.15 w auli Miejskiego Domu
Kultury w Piekarach Śląskich wystąpił Chór Halka pod kierunkiem
p. Aleksandry Poniszowskiej.
Tematyka pieśni (m.in. „Dzieweczko ze Śląska”, „Brzozo
kochanko”, „Zachodzi słoneczko”, „Gorzkie dymy nad miastem mym”, „Maleńka ptaszyna”)
była preludium do wystąpień.
Pieśń kończąca występ – „Bracia
wołamy dzisiaj znów, do Matki
znów idziemy” była zapowiedzią
następnego dnia – męskiej
pielgrzymki do Matki Boskiej
Piekarskiej.
Otwarcia obrad i przywitania
gości dokonał Prezydent Miasta
Piekary Śląskie Stanisław Korfanty. P. Prezydent podziękował
współorganizatorom oraz podzielił się refleksjami po
I Sesji, szczególnie skupiając się
na pytaniach – jak trafić do
młodego pokolenia, aby ocalić
świat wartości, tradycji, jak ocalić więzy społeczne, rodzinne?
Słowo wstępne wygłosił
Metropolita Katowicki ks. abp dr
Wiktor Skworc. Arcybiskup dziękował za współpracę między
samorządami, mówił o randze
Metropolitarnego Święta Rodziny

fot. Jerzy Wrodarczyk

zorganizowanego po raz piąty,
wyraził nadzieję, że będą kolejne. Refleksje na temat Śląska
zakończył słowami: „Śląsk to
szczególny dom, w którym rodzi
się wspólnota, rodzina, społeczeństwo, Kościół”.
Temat podjął ks. abp Damian
Zimoń, który ponadto wyraził radość z faktu, że Piekary stały się
stolicą katolicyzmu społecznego.
Rozpoczęła się I Sesja: „Jak
miasto i ojczyznę czynić domem?
– „Działając razem możemy
osiągnąć więcej”. Moderatorem
był dr Marek Wójtowicz (Wydział
Teologiczny UŚ). Na Sesji I zostały omówione tematy:
?
„Człowiek, sekularyzacja
i podmiotowość: między indywidualizmem egocentrycznym
i wspólnotą” – prof. dr hab.
Krzysztof Wielecki, Uniwersytet
Warszawski,
?
„Światowy kryzys finansowy z perspektywy rodziny,
miasta i kraju” – dr hab. prof. UJ
Wiesław Gumuła, Uniwersytet
Jagielloński, dyrektor NBP
w Krakowie,
?
„Dobra relacyjne – pomiędzy życiem ekonomią a życiem
prywatnym. Bez wspólnoty życie
nie ma jakości” – prof. Benedetto
Gui, Uniwersytet w Padwie, ks.
prof. dr hab. Piotr Morciniec,
Instytut Nauk o Rodzinie –
Uniwersytet Opolski.
Po wykładach odbyła się
dyskusja panelowa z udziałem
profesorów Uniwersytetu Śląskiego – prof. zw. dra hab.
Katarzyny Olbracht i prof. dra
hab. Krzysztofa Wieczorka.

fot. Jerzy Wrodarczyk
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Sesja II przebiegała pod
hasłem „Kościół jest domem –
wymiar ekumeniczny”, moderatorem była dr Mariola Kozubek,
Wydział Teologiczny UŚ, a omawiane tematy to:
?
„Kościół domem w kontekście współczesnych przemian
rodziny” – ks. dr hab. Antoni
Bartoszek, Wydział Teologiczny

UŚ,
?
„Rodzina

jako Kościół
domowy – perspektywa prawosławna” – ks. Mitrat płk Sergiusz
Dziewiatowski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny,
?
„Ewangelicka reinterpretacja metafory domu” – ks. dr hab.
Marek Uglorz, prof. ChAT, Kościół
Ewangelicko – Augsburski.

Po omówieniu tematów
autorzy zaprezentowanych referatów wzięli udział w dyskusji.
Podsumowania Sympozjum i podziękowania dokonał ks. dr hab.
Andrzej Żądło, profesor Uniwersytetu Śląskiego, dziekan Wydziału Teologicznego.
Tegoroczne Piekarskie Sympozjum Naukowe dostarczyło
uczestnikom „wielkiej teologicznej refleksji” na temat
domu, rodziny, społeczeństwa,
Kościoła, pozwoliło odpowiedzieć sobie na wiele istotnych
pytań związanych z życiem
rodzinnym, przyniosło wiele
zagadnień do przemyślenia,
a także pozwoliło się lepiej przygotować do majowej pielgrzymki
do Matki Boskiej Piekarskiej.
Opracowała
Krystyna Wrodarczyk

fot. Jerzy Wrodarczyk

Czcijcie bł. Jana Pawła II jako męczennika
Podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców 27 maja do
Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej kard. Stanisław
Dziwisz, metropolita krakowski,
przekazał relikwie bł. Jana
Pawła II metropolicie katowickiemu. Od tego dnia w piekarskiej bazylice pielgrzymi będą
mogli w sposób szczególny czcić
błogosławionego papieża
z Polski.

Jan Paweł II – wierny piekarski
pielgrzym – będzie tam z nami
w znaku relikwii, jak jest z nami
od dnia odejścia do Domu Ojca

Czerwiec 2012

Kard. Dziwisz, wieloletni
sekretarz Jana Pawła II, metropolita krakowski w procesji wraz
z duchowieństwem archidiecezji
katowickiej wniósł na Wzgórze
Kalwaryjskie złoty relikwiarz.
Kardynał przewodniczył Mszy
św., w której uczestniczyło
kilkadziesiąt tysięcy wiernych.
Kilka tygodni przed tym
wydarzeniem abp Wiktor Skworc
napisał w liście do diecezjan:

„W pewnym sensie spełni się
zapewnienie Ojca Świętego, że
z tego wzgórza się nie wyprowadzi (…) Cieszymy się, że odtąd
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w tajemnicy Świętych Obcowania oraz w swoim ciągle
aktualnym nauczaniu”.
W relikwiarzu, który znajdzie się w bocznym ołtarzu
w bazylice piekarskiej, umieszczono kroplę krwi Jana Pawła II
na kawałku materiału. Kard.
Dziwisz, przekazując przedmiot
kultu, powiedział: „Karol
Wojtyła, pielgrzymując na to
miejsce przed czterdziestoma
laty jako metropolita krakowski,
związał się ogromnie z tym
wzgórzem, z Matką Bożą Piekarską, z tutejszym ludem
Bożym. Wysoko cenił ten ważny
dla naszej ojczyzny region.
Powiedział kiedyś: ja tego
wzgórza łatwo nie opuszczę”.
Długoletni sekretarz polskiego
papieża dodał, że tym razem Jan
Paweł II pielgrzymuje do Piekar,
aby tu pozostać i zaapelował do
Ślązaków, aby czcili go jako
męczennika. Bowiem swoją
krew przelał podczas zamachu
na Placu św. Piotra 13 maja 1981
r.
Relikwie Jana Pawła II, które
znajdą się w piekarskiej bazylice
to relikwie pierwszego stopnia,

fot. M.Lubecka

tzw. pochodzące z ciała świętego. W sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
znajdują się inne pamiątki,
przedmioty przeznaczone do
kultu, przekazane przez polskiego papieża: stuła, ornat, świeca
i złoty różaniec. Jako kardynał,

metropolita krakowski głosił
kilkanaście razy słowo Boże do
pielgrzymów w Piekarach. Później jako papież przekazywał
telegramy na majową pielgrzymkę mężczyzn.
Jola Kubik

Czerwiec 2012

Mężczyźni, dbajcie o wasze domy!
Po raz pierwszy na kalwaryjskim wzgórzu podczas 66. pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców
do Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej powitał wiernych abp
Wiktor Skworc, nowy metropolita
katowicki. Zwrócił uwagę na ważne problemy społeczne: obniżający się poziom edukacji, niestabilność służby zdrowia i chwiejny
rynek pracy. Kaznodzieja pielgrzymkowy abp Stanisław Budzik
powiedział: - Tam, gdzie budowanie społeczności odbywa się bez
Boga zaczyna się niezrozumienie
i walka, a bliźni staje się wrogiem.
Od najwcześniejszych godzin porannych do Piekar Śl. zmierzały rzesze wiernych: pieszo, na
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rowerach, samochodami i autokarami. Sanktuarium Matki Bożej
Piekarskiej w czasach kryzysu stało się miejscem, w którym wiara
odżywa. Wśród niosących sztandary w procesji z bazyliki na wzgórze
byli nie tylko górnicy, hutnicy
i strażacy, ale również stoczniowcy
z Wybrzeża.
Korporacje
oczami biskupów
O godzinie 10.00 procesja
duchownych na czele z kard.
Stanisławem Dziwiszem weszła na
Wzgórze Kalwaryjskie, gdzie
metropolicie katowickiemu został
przekazany relikwiarz z cząstką
krwi bł. Jana Pawła II. Mszy św.

przewodniczył kard. Dziwisz,
metropolita krakowski, a homilię
wygłosił abp Budzik, metropolita
lubelski, dotychczasowy sekretarz
generalny Konferencji Episkopatu
Polski. Koncelebransami byli biskupi, w tym arcybiskup-senior Damian Zimoń, tegoroczni neoprezbiterzy oraz zaproszeni księża.
Witając pielgrzymów, abp
Wiktor Skworc wyraził zaniepokojenie o język debaty politycznej.
To język pełen agresji i wzajemnych oskarżeń, nierzadko posługujący się kpiną, drwiną i wulgaryzmami – mówił. – Niepokój budzą
także ataki na Kościół, w celu zbicia kapitału politycznego – podkreślił arcybiskup i zaapelował do
polityków, by podnosili standardy
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moralne życia publicznego i nie
bali się wprowadzać do niego
pozytywnych cech: roztropności
i męstwa, mądrości, odpowiedzialności, miłości i sprawiedliwości. Metropolita wskazał, że
wybierając swych przedstawicieli,
wyborcy powierzają im przyszłość.
Apelował do polityków, by nie
zawiedli tego zaufania. Fragment
swego wystąpienia abp Skworc
poświęcił przypadającej w tym
roku 90. rocznicy przyłączenia
Śląska do Polski. Odniósł się także
do aktualnej sytuacji w kraju –
sprzeciwił się słabemu – jego zdaniem – wsparciu rodzin przez państwo. Sensowna reforma emerytalna musi wiązać się z właściwą
polityką rodzinną – przekonywał.
Hierarcha upomniał się – w imieniu
pracowników handlu – o wolne od
pracy niedziele. Apelował też
o prawdę w życiu publicznym
i w mediach. W tym kontekście
wyraził zaniepokojenie z powodu
odmowy umieszczenia Telewizji
Trwam na multipleksie naziemnej
telewizji cyfrowej.
Metropolita lubelski w homilii przekonywał: - Okazuje się
bowiem, że wszędzie tam, gdzie
ludzie budują społeczność bez
Boga albo wbrew Niemu, tam zaczyna się niezrozumienie i walka.
Bliźni staje się wrogiem, którego
trzeba upokorzyć, zniszczyć,
wyeliminować.

się za nami! A w pieśniach i modlitwach nazywamy Ją Oblubienicą Ducha Świętego! Duch
Święty odegrał decydującą rolę
w życiu Matki Najświętszej. To On
uświęcił Ją już w chwili poczęcia,
napełnił Bożą obecnością, zachował od wszelkiego grzechu. W ten
sposób przygotował w Niej godne
mieszkanie dla Bożego Syna,
Jezusa Chrystusa. Było to pierwsze
Zstąpienie Ducha Świętego na
Maryję – powiedział kaznodzieja
pielgrzymkowy abp Stanisław
Budzik.
Francuski bokser
Po południu z młodzieżą
spotkał się Philippe Guénard znany
jako Tim Guénard, francuski
bokser, autor Silniejszego od
nienawiści. Pięściarz został
porzucony przez matkę w wieku
trzech lat i był wychowywany
przez ojca, który go maltretował.
Mimo wieloletniego znęcania się,
wybaczył swemu ojcu i udało mu
się wyjść z traumy dzieciństwa
naznaczonego przemocą ze strony
najbliższych. Mieszka we Francji,
niedaleko Lourdes, gdzie wraz
z żoną udziela pomocy ludziom
z problemami. „Moje życie jest
równie pokiereszowane jak moja
twarz. Choćby mój nos. Złamany
dwadzieścia siedem razy. Dwadzieścia trzy złamania to sprawa
boksu, cztery – dzieło mojego
ojca. Najbardziej brutalne razy
dostałem od tego, który powinien
wziąć mnie za rękę i powiedzieć:
„kocham cię” (…) Ja, syn alkoholika, porzucone dziecko, podłożyłem nogę losowi. Genetyce kazałem skłamać. I z tego jestem
dumny (…) Moja zraniona pamięć
była trudniejsza do okiełznania niż
dziki koń czystej krwi (…) Po latach
walki zakopałem topór wojenny
w zmaganiach z ojcem, z samym
sobą i ze swoją przeszłością” –
pisze Tim Guénard w książce
Silniejszy od nienawiści.

Jola Kubik
(KAI, PAP)
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Spotkanie w Sanktuarium
Matki Bożej Piekarskiej stało się
także okazją do przypomnienia, że
rolą każdego z nas jest troska
o Kościół, który jest naszym
domem. – Możemy powtórzyć za
o. Jackiem Salijem: „Kocham
Kościół również dlatego, że (…)
w czasach, kiedy różni ludzi z taką
zapalczywością walczą o prawo do
dokonywania aborcji, eutanazji
czy najrozmaitszych eksperymentów uwłaczających ludzkiej
godności, Kościół, nie bacząc na
to, że jest nazywany ciemnogrodem, że przysporzy sobie w ten
sposób ludzi niechętnych, głosi
z całą jasnością, iż nie wolno
zabijać dzieci, że człowiek cierpiący i umierający domaga się
prawdziwej miłości bardziej niż
ktokolwiek inny. Kocham Kościół,
bo daje świadectwo prawdzie,
sprzeciwiając się zrównywaniu
związków homoseksualnych z małżeństwem. Kocham Kościół za to,
że z całą jasnością powiada: „Tak
nie się godzi! Człowiek ma swoją
godność, której nie wolno deptać!” – powiedział kaznodzieja.
– Bądźmy świadkami tej miłości do
Kościoła i do człowieka. Jej
wyrazem niech będzie nasze
zaufanie do nauki Kościoła
i stosowanie jej w życiu, troska
o Jego dobre imię i obrona przed
krzywdzącymi opiniami, zaangażowanie w życie Kościoła i w Jego
misję nowej ewangelizacji. Poczuć się w Kościele jak we własnym
domu to również uczestniczyć
w Jego wydarzeniach, tak jak
w życiu własnej rodziny; troszczyć
się i zaradzać materialnym potrzebom Kościoła; odnaleźć swoje
własne miejsce we wspólnocie
poprzez obecność w życiu
stowarzyszeń i grup parafialnych –
podkreślił abp S. Budzik.
Majowa pielgrzymka mężczyzn zbiegła się z obchodami
Zielonych Świątek, o których
wspominał kaznodzieja: – Tu
w sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej musimy powiedzieć, że
szczególnym obrazem Ducha
Świętego jest Matka Boża, Maryja.
To do Niej wołamy w litanii:
Przybytku Ducha Świętego, módl
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Znani ludzie w Piekarach – analiza księgi pamiątkowej (6)
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W poprzednim numerze
odkrywaliśmy wpisy, pod którymi
kryły się biografie osób zaangażowanych w walkach o polskość
Śląska. Kolejne karty raz jeszcze
potwierdzają, że Piekary były zawsze ostoją życia katolickiego i polskiego na Śląsku.
20 czerwca Piekary będą uroczyście obchodziły 85. rocznicę
powstania Kopca Wyzwolenia.
W Księdze Pamiątkowej znajdujemy dwa wpisy związane z Kopcem –
pierwszy z 17 września 1932 r. –
„Rozpoczęcie sypania Kopca
Wyzwolenia”, drugi z 20 czerwca
1937 r. – „Poświęcenie Kopca
Wyzwolenia”. Pomysł usypania
pamiątkowego kopca po raz
pierwszy pojawił się w 1883 r. kiedy to Wawrzyniec Hajda zaapelował do mieszkańców Piekar, by
w ten sposób uczcili 200 rocznicę
bitwy pod Wiedniem i przemarszu
wojsk polskich Jana III Sobieskiego. Projekt spotkał się jednak
z dezaprobatą władz pruskich,
które nie wyraziły na to zgody. Nie
zrealizowany projekt został zaktualizowany 20 sierpnia 1930 r. na
zebraniu byłych powstańców. Tym
razem postanowiono usypać kopiec dla uczczenia powstań. Jednak z powodu braku warunków do
urzeczywistnienia tego przedsięwzięcia powrócono do tego pomysłu w 1932 r., kiedy to w Piekarach
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zawiązał się Komitet Obchodu 250.
rocznicy bitwy pod Wiedniem. 17
września 1932 r. wmurowano akt
erekcyjny pod budowę kopca.
Uroczystość poświęcenia kopca
odbyła się 20 czerwca 1937 – w 15
rocznicę wkroczenia WP do Piekar.
Z tej okazji odbyła się wielka
manifestacja narodowa pod kopcem, w której uczestniczył m.in.
ówczesny wicepremier Eugeniusz
Kwiatkowski. Jego obecność na tej
uroczystości potwierdza wpis
w Księdze. Z bogatej biografii
polityka, działacza gospodarczego
trzeba by wspomnieć o jego
udziale w walkach podczas I wojny
światowej, pracy jako dyrektora
technicznego Państwowej Fabryki
Związków Azotowych w Chorzowie, pełnionej funkcji ministra
przemysłu i handlu, przyczynienia
się do budowy portu w Gdyni i floty
handlowej oraz rozwoju gospodarki morskiej. W latach 1935-39
był wicepremierem i ministrem
skarbu.
Kolejny podpis – Michał
Grażyński – Wojewoda Śląski. Ten
działacz plebiscytowy, zwolennik
walki zbrojnej, sam brał udział w II
i III powstaniu. Zwalczał wpływy
niemieckie w gospodarce i kulturze. Historiografia doceniła jego
działalność szczególnie w dziedzinie oświaty i kultury. To jemu
zawdzięcza się m.in. rozwój

szkolnictwa polskiego, powstanie
I n s t y t u t u Pe d a g o g i c z n e g o ,
Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Śląskiego Towarzystwa Literackiego stawiającego sobie za cel
nie tylko prowadzenie akcji
odczytów, ale i publikowanie prac
naukowych, a także utworzenie
Instytutu Śląskiego, radiostacji
w Katowicach, Śląskiego Konserwatorium Muzycznego czy Biblioteki Śląskiej. Za czasów
Grażyńskiego zaczęto też budowę
katedry, która w planach architektów miała swą imponującą kopułą dominować nad Katowicami.
Swoim podpisem obecność
w tym ważnym dniu potwierdził
Konstanty Wolny – Marszałek
Sejmu Śląskiego. Ten przywódca
narodowy, działacz plebiscytowy
był bliskim współpracownikiem
Wojciecha Korfantego w pracach
nad projektem autonomii Górnego
Śląska. Był organizatorem sądownictwa w województwie śląskim,
założycielem Izby Adwokackiej
w Katowicach, członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wśród podpisów wielu księży –
ks. Józef Gawlina – Biskup polowy
Wojsk Polskich. „Biskup – Tułacz”
w określeniu Jana Pawła II,
„Prawdziwy Pasterz” – nazwany
przez Sekretariat Generalny Soboru Watykańskiego po śmierci.
Biskup urodził się w Strzybniku na
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Górnym Śląsku, studia na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego przerwało powołanie go
do armii pruskiej i wysłanie go na
front zachodni, a później do Syrii.
Po zakończonej wojnie wraca do
Wrocławia, gdzie ukończył doktoranckie studia teologiczno-filozoficzne, a w 1921 r. otrzymał
święcenia kapłańskie. Od tej
chwili rozpoczyna się niezwykle
bogata działalność tego duszpasterza, który chcąc pełnić
służbę w polskiej części Górnego
Śląska wyjeżdża do Katowic.
Zostaje wikariuszem w Czerwionce, w Dębieńsku, w Tychach,
w Królewskiej Hucie (Chorzowie)
w parafii św. Barbary pełnił
posługę proboszcza. Przez ks.
Augusta Hlonda został mianowany
sekretarzem generalnym Ligi
Katolickiej Administracji Apostolskiej Górnego Śląska, był m.in.

sekretarzem Kurii Biskupiej w Katowicach, redaktorem Gościa Niedzielnego, organizatorem Katolickiej Agencji Prasowej w Warszawie, dyrektorem Akcji Katolickiej, kanonikiem Kapituły
Katedralnej w Katowicach. 14
lutego 1933 r. został mianowany
biskupem polowym Wojska Polskiego. Sakrę biskupią otrzymał 19
marca 1933 r. w Królewskiej Hucie
z rąk kard. Augusta Hlonda, bpa
Stanisława Adamskiego i bpa
Wincentego Tymienieckiego.
Podczas II wojny światowej przeprowadzał wizytację obozów
uchodźców polskich ewakuowanych z ZSRR do Iranu oraz
oddziałów Armii Polskiej gen. dyw.
Andersa. Na mocy dekretu papieża
Piusa XII został mianowany
biskupem ordynariuszem dla polskich uchodźców cywilnych na
Wschodzie. Brał udział w kampanii

włoskiej, w bitwie pod Monte
Cassino, o Loreto i Ankonę. Po
zakończeniu wojny został mianowany Opiekunem Emigracji
Polskiej. Od 1947 r. mieszkał
w Rzymie, papież Jan XXIII powołał
go na członka Komisji Przygotowawczej dla Spraw Biskupów
i Zarządu Diecezjami – Soboru
Watykańskiego II. Zmarł w Rzymie
w 1964 r., a jego szczątki spoczęły
na Monte Cassino. Takie było
życzenie Biskupa Polowego – chciał
na Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny oczekiwać wśród żołnierzy.
Na podstawie: Jan Drabina
„Górny Śląsk”, „Encyklopedia
Powstań Śląskich”, Władysław
Bochnak „W służbie Bogu i ludziom. Sylwetki Ślązaków”
opracowała
Krystyna Wrodarczyk

Sto lat minęło - rzecz o Straży Honorowej
Kolejne rocznice czy przeżywane jubileusze skłaniają do
wspomnień. 100. rocznica założenia Straży Honorowej NSPJ
przy parafii pw. Imienia NMP i św.
Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich jest okazją do postawienia pytania: „Czym jest
Straż Honorowa Najświętszego
Serca Jezusowego?”. Straż Honorowa powstała we Francji dnia 13
marca 1863 r. Impulsem do jej
ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque.

Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem
Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13
marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku
została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honoro-

życia. Praktyka Godziny Straży
nie polega zatem na spędzeniu
godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na
przeżywaniu wszystkiego, co się

Istota godziny obecności
Siostra Maria od Najświętszego Serca pragnęła, aby celem
Straży było szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat. Należało to czynić na wzór “pierwszej
Straży”: Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. Marii Magdaleny, stojących pod krzyżem
Chrystusa na Golgocie. Wizytka
z Bourg-en-Bresse doszła do
przekonania, że nie należy od
stowarzyszonych domagać się
dodatkowych ćwiczeń duchowych, jedynie ofiarowania codziennych zajęć w ciągu wybranej i uprzywilejowanej godziny,
którą każdy sobie wybierał stosownie do prowadzonego trybu
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Czym jest Arcybractwo
Straży Honorowej NSPJ?

wej Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego
Serca.
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wydarzy podczas wybranej
godziny w ciągu dnia w duchu
uwielbienia i wynagrodzenia
Najświętszemu Sercu Jezusa.
Współpracując z łaską Bożą,
przez modlitwę i rzetelne
wykonanie swoich codziennych
o b o w i ą z k ó w, c z ł o n k o w i e
odpowiadają miłością na miłość
Bożego Serca. Symboliczne
zapisanie na Zegarze Straży jest
znakiem podjętego zobowiązania do uświęcenia wybranej godziny, a następnie całego
życia. Oprócz codziennej Godziny Obecności przy Sercu
Jezusa wielu członków wybiera
sobie dodatkową Godzinę na tzw.
Zegarze Miłosierdzia, aby modlić
się o nawrócenie grzeszników. Są
i tacy, którzy za grzechy świata
ofiarowują całe swoje życie,
wspaniałomyślnie przyjmując
cierpienia, jakimi Boża Opatrzność ich doświadcza. Członkowie
Straży znajdują się we wszystkich częściach świata, dlatego
w każdej godzinie dnia i nocy
wierni czciciele czuwają przy
Bożym Sercu, składając Mu hołdy
czci, miłości i wynagrodzenia.

Czerwiec 2012

Piekarska Straż Honorowa
To obecnie najstarsza grupa
duszpasterska istniejąca w naszej parafii. Jej działalność
dokumentuje „Kronika Protokołowa” którą otwiera wpis
z dnia 5 maja 1912 r., gdzie
czytamy, że „ za staraniem
ówczesnego Administratora
Strzybnego założono Stowarzyszenie Arcybractwa Straży
Honorowej. Celem tego Stowarzyszenia jest Boskiemu Sercu
Jezusa za te wzgardy i zelżywości, które temu od niewdzięczności ludzkiej bywają
wyrządzone, zadośćuczynić i należytą cześć oddawać. Od razu
przystąpiło 110 osób obojej płci
na członków Arcybractwa. Dnia 5
maja tego roku odbyła się pierwsza Msza św. Na intencje Straży
Honorowej. Po Mszy poświęcono
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Obraz zegarowy i zawieszono go
przy ołtarzu Serca Pana Jezusa
w kościele Matki Boskiej. (…)
Pierwsze zgromadzenie Straży
Honorowej odbyło się dnia 2.
czerwca 1912 o godzinie 5
popołudniu”.
A potem dalej znajdujemy
wpis o tym, że „dnia 30 marca
1913 r. odbyła się Uroczystość
poświęcenia Sztandaru Straży
Honorowej”. Sztandar ten jest
zewnętrznym wyrazem naszej
przynależności do Tego, kogo
przedstawia. Jest wyrazem dążenia Straży Honorowej, aby to
Serce, które tak umiłowało, stało
się Panem, Królem, i celem życia
wszystkich ludzi, aby Jego
Królestwo ogarnęło cały świat.
Dlatego na wielu Mszach św.
związanych z kultem NSPJ
i innych uroczystościach parafialnych jest obecny sztandar
Straży Honorowej.
Obok obowiązku odprawienia godziny obecności przy
Sercu Bożym członkowie mają
inne zobowiązania, takie jak:
udział w Godzinie Świętej w każdy czwartek, udział we Mszy św.
wynagradzającej za grzechy
swoje i całego świata w I piątek
miesiąca, szerzenie kultu NSPJ,
adoracja Najświętszego Sakramentu, udział w comiesięcznych
spotkaniach arcybractwa.
Obecnie Arcybractwo w Piekarach liczy 22 członkinie oraz 4
kandydatki, które w dniu 15
czerwca zostaną uroczyście
przyjęte do Wspólnoty. Jubileusz
100-lecia jest doskonałą okazją,
by zaprosić nowe osoby, także
młode do podjęcia tego wspaniałego dzieła jakim jest szerzenie
kultu NSPJ.
Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy Panu Bogu za
100 lat istnienia Arcybractwa
Straży Honorowej NSPJ przy
parafii
piekarskiej. Za łaski,
jakimi nas w tym czasie Bóg
obdarzył, zwłaszcza za to, że
możemy stać na straży tak blisko

Serca Pana Jezusa. Pragniemy
także gorąco podziękować kolejnym opiekunom naszej Wspólnoty: tym którzy odeszli już do
wieczności – by radowali się
oglądaniem Boga, a tym którzy
pracują jeszcze na niwie Pańskiej, by Boże błogosławieństwo
ich wspierało we wszelkiej
działalności. Gorąco dziękujemy
ks. Arturowi Zarembie, który do
roku 2006 był naszym opiekunem
oraz obecnemu opiekunowi ks.
Jackowi Staroście za zaangażowanie w nasze działania.
Dziękujemy również naszym
zelatorkom. W modlitwach
pamiętamy o naszych zmarłych
zelatorach. Pełne ciepła wyrazy
wdzięczności kierujemy w stronę
pani Krystyny Skolik, która przez
szereg lat troszczyła się o Wspólnotę. Od roku 2011 zelatorką
została Felicja Hercel.
Nasza grupa nie jest liczna,
ale poprzez wierność wspólnej
modlitwie współtworzy klimat
życia religijnego w parafii.
Wierzymy również, że nasza
modlitwa, chociaż tak niedoskonała, przynosi owoce umocnienia wiary i przemiany
ludzkich serc.
Najświętsze Serce Jezusa,
przyjdź Królestwo Twoje!
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„Abraham PIĄTKI”
Piątek, 18 maja 2012 r. dla
Miejskiej Szkoły Podstawowej nr
5 im. Wawrzyńca Hajdy w Piekarach Śląskich przejdzie do historii
tej placówki oświatowej. W roku
jubileuszu pięćdziesięciolecia
istnienia szkoła doczekała się
pierwszy raz ufundowania sztandaru. Niezwykłe to wydarzenie,
bo jedyne i niepowtarzalne. Na
uroczystość tę zostali zaproszeni
liczni goście. Wśród nich znaleźli
się: Władze Samorządowe z Prezydentem Miasta Piekary p. Stanisławem Korfantym i jego zastępcy, Krzysztof Seweryn, Przewodniczący Rady Miasta, Naczelnik wydziału edukacji, Dyrektor
Zakładu Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych, Jerzy Walas, Dyrektor
Kuratorium Oświaty z Delegatury
w Bytomiu, Dziekan Dekanatu
Piekary, wieloletnia p. dyrektor
Teresa Kuna, Prezesi różnych
związków, lokalne media, przedstawiciele Policji, Dyrektorzy
Szkół z Piekar Śląskich, Przyjaciele i Sponsorzy szkoły. Uroczystość miała podniosły charakter i składała się z dwóch części.
W bazylice NMP o godz. 9.00
została odprawiona uroczysta
Msza św. której przewodniczył
Dziekan, a zarazem proboszcz
i kustosz Sanktuarium ks. prałat
Władysław Nieszporek, wraz
z katechetą uczącym w MSP nr 5,
ks. Grzegorzem Śmiecińskim,

który też wygłosił homilię na
temat wartości, jakie niesie ze
sobą nauka i kształcenie dzieci
i młodzieży.
Potem nastąpił uroczysty
akt, w którym ks. Proboszcz
dokonał poświęcenia sztandaru.
Po nim zaś odbyło się przekazanie
sztandaru przez fundatorów
Prezydentowi Miasta Piekary Śl.
p. Stanisławowi Korfantemu, który dalej przekazał go Dyrektorowi
MSP nr 5, p. mgr Bożenie Bladoszewskiej, zaś ona przekazała
sztandar na ręce pocztu sztandarowego wybranego spośród
uczniów szkoły. Zaprezentowano
wszystkim zgromadzonym w kościele nowy sztandar. Po Mszy św.
w uroczystym przemarszu, przy
dźwiękach orkiestry dętej pod
dyrekcją p. Klaudiusza Jani,
wszyscy zgromadzeni w kościele
udali się do szkoły, by tam dalej
świętować. Warto dodać, iż podczas uroczystej Eucharystii swoim
śpiewem towarzyszyła Liturgii
p. Małgorzata Szol, a p. Klaudiusz
Jania dźwiękiem trąbki uświadomił zgromadzonym podniosły
charakter tego wydarzenia.
Sztandar Miejskiej Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca
Hajdy w Piekarach Śląskich składa
się z kwadratowego płatu tkaniny
o wymiarach 100 x 100 cm
obszytego złotymi frędzlami. Na
prawej jego stronie znajduje się
Godło Państwowe, lewa zaś

strona płatu sztandaru jest w barwie niebieskiej, na którym
umieszczony jest biały zwój ze
słowami patrona szkoły Wawrzyńca Hajdy „Pan Bóg stworzył
cię polskiej ziemi synem, bądź
więc Polakiem myślą, mową,
czynem.” Po obu stronach zwoju
znajduje się czarno ubrany
mężczyzna w złotych butach,
przepasany złotymi szarfami
(elementy herbu Piekar Śląskich)
oraz nazwa szkoły Miejska Szkoła
Podstawowa Nr 5 im. Wawrzyńca
Hajdy w Piekarach Śląskich.
Po ceremoniach w bazylice,
w murach szkoły odbyła się dalsza
część obchodów jubileuszu, w ramach której odsłonięto portret
patrona szkoły namalowany przez
jedną z nauczycielek p. Annę
Matejczyk. Wszyscy zgromadzeni
mieli również możliwość uczestniczenia w uroczystej akademii, a
później spotkania przy wspólnym
stole. Była to również okazja do
wspomnień i zwiedzenia szkoły,
która na przestrzeni pięćdziesięciu lat zmieniła się i zmienia
się w dalszym ciągu, by służyć
tym, którzy rozpoczynają poznawanie wiedzy, a kiedyś będą
kształtować oblicze polskiej,
śląskiej ziemi.
Opracował
Jan Hampel
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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. IV
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O przypadkach bez
nieszczęścia i o figlach wśród
mularzy – cd.
2. Drugi przypadek był z Joanną Wróblową, która dziewczyną wówczas będąc, mularzom wapno podawała i źle
stąpiwszy z trzeciego rusztowania spadła, a nic jej się nie stało
prócz lekkiego nogi skaleczenia.
3. Trzeci przypadek był, gdy
mularze stojąc na dachu starego
kościółka, takowy dach pod sobą załamali, gdyż był spróchniały i spadli, ale żaden ani nawet
małej ranki nie odniósł.
4. Czwarty przypadek był,
gdy dziesięcioletnia dziewczynka, córka Ogermana, idąc śpiewać na chór, po drabinie, spadła
z wysoka i nieprzytomną została, ale w parę dni zdrową była
jak ryba.
5. Piąty przypadek był, gdy
syn organisty, idąc przez
rusztowania rano dzwonić na
pacierze, spadł wysoka i leżał na
dole, aż rozmyśliwszy się,
wstał, i poszedł napowrót ostrożniej, aby dzwonić, i dzwonił, bo go ani palec nie zabolał
z przypadku tego, a potem do
żołnierki jeszcze poszedł
i zdrów był.
6. Szósty przypadek był
z końmi, które pan Leopold
Markewka z Bogucic podarował
na zwożenie materiałów; spadły
te konie wraz z wozem dnia jednego w dół, na 14 stóp głęboko,
i tylko dyszel się złamał,
a koniom nic a nic, tylko drżenie
miały chwilowe z przestrachu.
Tyle tylko i takich było
wypadków przy całym budowaniu, a to dlatego, że z Bogiem
robotę zaczęto i prowadzono
i co sobota na tę intencję odprawiano Nabożeństwo, na którym
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wszelki robotnik musiał być.
Wszystko szło z wielkim
porządkiem przy tej robocie, bo
tego ksiądz proboszcz (tj. ks.
Fietzek – przyp. red) z przyjacielem swym (tj. dyrektorem –
przyp. red) pilnowali. Więc
mieli robotnicy piękny niby
biwak czyli szałas na górce tuż
wystawiony, w nim był stół,
i spanie tam mieli i jedzenie,
a to wszystko działo się na głos
dzwonu jakby w klasztorze
jakim, pięknie i przystojnie,
i jedzenie i odpoczynek,
i spanie; a proboszcz chodził
wśród robotników, i z ambony
też, i wraz z przyjacielem
swym, wciąż rozmową ludzi
budował, i naukami ku dobremu
zachęcał.
A jednakże mimo tych
wszystkich starań, przecież
zaczęły się miedzy robotnikami
wykazywać figla. Bo była
księga, w którą każdy najmniejszy wydatek się wpisywało, wtedy patrzy ksiądz proboszcz ze swym przyjacielem do
tej księgi, a tam mularze duży
wydatek na nici wpisali, a potem jeszcze większy i jeszcze
większy. Więc zdumiewał się
ksiądz proboszcz po co mularzom tak dużo nici potrzeba,
kiedy nićmi nie murują; aż gdy
zaczęto się nad tym zastanawiać, wydało się, że nićmi
przezwano gorzałkę i kupowano
a nićmi przezwano, aby w księdze tylko nici były zapisane. Gdy
się ta historyjka rozgłosiła, stał
się wstyd mularzom, więc
przestali niby gorzałkę pijać,
i już nici nie zapisywali do
księgi, ale ksiądz i tak coś
miarkował, aż dopatrzył, że
znów strasznie wiele soli
w księdze było zapisano i znowu
pokazało się, że gorzałkę solą

ochrzczono, aby ją w tajemnicy
kupować.
Tak już zasmucił się ksiądz
proboszcz tą ludzką przewrotnością i wezwał do rady księdza
Stefana. Naradziwszy się,
nakreślili ustawę przeciw
pijaństwu, i zabrali się gromić je
z ambony, a do towarzystwa
wstrzemięźliwości zachęcać.
Zaczęli proboszczowie tę walkę
ze złym nałogiem w sam dzień
Matki Boskiej i tak im się
powiodło szczęśliwie, że zaraz
tego dnia po kazaniach kilkaset
osób do towarzystwa wstrzemięźliwości się zapisało. I tak
szło dalej, proboszcz nasz
pracował, bracia kapłani mu
pomagali i przecież powoli
i w okolicy lepiej z tym się dziać
zaczęło, i u nas podobne figle
ustały. 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
Legio Mariae
28 kwietnia do sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej przybyli członkowie
szczególnej formy apostolatu, jaką
jest Legion Maryi. Mszy św., sprawowanej w bazylice piekarskiej
o godz. 10.00, koncelebrowanej
przez 9 kapłanów, przewodniczył ks.
Bernard Jośko, opiekun duchowy
legionistów. W Eucharystii uczestniczyło ponad 300 członków aktywnych i pomocniczych – auksyliatorów, przybyłych z archidiecezji
katowickiej. Pielgrzymowanie,
połączone z nabożeństwem na
dróżkach, zakończono w kościele na
Wzgórzu Kalwaryjskim.
Wielkanocne
pielgrzymowanie-wędrowanie

29 kwietnia przypadała 4.
niedziela wielkanocna. Przynosząc
w darze Ewangelię o Dobrym Pasterzu i kierując oczy w stronę
duchowych przewodników, zainaugurowała Tydzień Modlitw o Powołania. Podczas każdej Eucharystii
odczytano zaproszenie abpa Wiktora Skworca do katowickiej katedry
na Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony 30
kwietnia. Nabożeństwo połączone
zostało z odczytaniem nazwisk polskich kapłanów pomordowanych
w czasie okupacji hitlerowskiej
i w okresie stalinowskim, wśród których wymieniono ks. Józefa Czempiela, Błogosławionego „rodem
z Piekar Śląskich”.
O godz. 17.00 w bazylice piekarskiej rozpoczął się koncert, zorganizowany w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu im. Grzegorza
Gerwazego Gorczyckiego. Prezentując psalmy i motety kompozytorów polskich, wystąpił zespół
wokalny „Contento Core”.
Sport wśród ministrantów
2 maja miejscem sportowego spotkania Liturgicznej Służby
Ołtarza dekanatu Piekary Śląskie
stał się obiekt MOSiR-u. Ministranci –
uczniowie podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
rywalizowali o tytuły mistrzowskie
w turnieju piłki nożnej, rozgrywając
mecze w trzech kategoriach wiekowych. Nad całością rozgrywek czuwał dekanalny duszpasterz ministrantów, wikariusz bazyliki piekarskiej – ks. Grzegorz Śmieciński.

Machulec, który podczas homilii,
przybliżając bogactwo słów-wezwań apelu jasnogórskiego: „Jestem!
Pamiętam! Czuwam!”, wezwał do
uczynienia ich programem życia,
przywołując wstawiennictwa bł.
Jana Pawła II. Liturgii towarzyszył
śpiewem chór sanktuaryjny „Święta
Cecylia” oraz Górnicza Orkiestra
„Piekary-Julian”. Eucharystię poprzedziły obchody 221. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
w których uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich i samorządowych oraz służb i instytucji.
Błogosławiony Janie Pawle II,
módl się za nami!
4 maja, w pierwszy piątek miesiąca, na nocne czuwanie, rozpoczęte Mszą św. o godz. 21.00,
przybyła parafia św. Józefa z Piekar
Śląskich, której duszpasterzowali:
ks. prob. Andrzej Tatarczyk oraz
senior
ks. Rajmund Machulec.
Wikariusz bazyliki piekarskiej, ks.
Jacek Starosta, witając uczestników nocnej modlitwy i przypominając trzy wydarzenia, związane ze
znaczącymi dla miejsca rocznicami,
podkreślił „wyjątkowość” trwającego czasu, poinformował też
o przygotowaniach do przyjęcia
w piekarskim sanktuarium relikwii
pierwszego stopnia bł. Jana Pawła
II. W homilii ks. Rajmund Machulec,
zachęcając do pielęgnowania kultu
błogosławionego, wskazał na dary
Papieża – Polaka, stanowiące dziedzictwo duchowe, którymi są:
Eucharystia, Boże Miłosierdzie, kult
Matki Bożej, młodzież – nadzieja
Kościoła.
Ze czcią u Lekarki Chorych

„Bóg wybrał Maryję”
3 maja, w uroczystość NMP
Królowej Polski, u stóp Kopca Wyzwolenia o godz. 10.30 rozpoczęła
się Msza św. sprawowana w intencji
Ojczyzny oraz mieszkańców naszego miasta, koncelebrowana
przez 7 kapłanów dekanatu. Przewodniczył jej senior ks. Rajmund

12 maja, w sobotę, do piekarskiego sanktuarium przybyły osoby
chore i cierpiące, by, jak co roku,
w archidiecezjalnej pielgrzymce,
pokłonić się przed Maryją, tytułowaną również w tym miejscu jako
Lekarka Chorych. Szczególną modlitwę w intencji 250 pielgrzymów
zanoszono w bazylice piekarskiej
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W sposób niezwykle pielgrzymkowy zaznaczył się w kalendarzu parafii sobotni dzień, 28
kwietnia.
38-osobowa grupa pod duchowym przewodnictwem ks. prob.
Władysława Nieszporka wyruszyła
na 8-dniowy pielgrzymi szlak,
prowadzący do Francji. Z kolei
u Pani Piekarskiej zagościły grupy,
korzystające z posługi przewodnika
sanktuaryjnego. Wśród czterech
zgłoszonych w tym dniu grup krajowych, obejmujących diecezję
sosnowiecką, wrocławską i lubelską, „stawiła się tu” 52-osobowa
grupa z diecezji bielsko-żywieckiej
– par. Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, którą tworzyły
dzieci wraz z opiekunami i ks.
Ireneuszem Kurkowskim. W sobotnią „gościnę” wpisała się też 40osobowa grupa zagraniczna, która
przybyła z Francji wraz z duszpasterzem, ks. Zdzisławem Brzezinką,
posługującym w diecezji nicejskiej.
Kilka dni później, 5 maja,
„zagościła” przed obliczem Piekarskiej Pani 50-osobowa grupa,
uczestnicząca w Ogólnopolskim
Zlocie Caravaningowym.

Niedziela Dobrego Pasterza
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podczas Mszy św. o godz.10.00,
koncelebrowanej przez 8 kapłanów.
W jej sprawowanie włączył się m.in.
o. Marek Mańka MI, przełożony
Wspólnoty Kamiliańskiej w Łodzi,
kapelan Centrum Zdrowia Matki
Polki oraz ks. Benedykt Zowada, kapelan Domowego Hospicjum w Katowicach im. św. Franciszka z Asyżu.
Eucharystii przewodniczył ks.
Krzysztof Tabath, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i osób
chorych. Podczas homilii ks. dr
Wojciech Bartoszek, Dyrektor Krajowy Duszpasterstwa Chorych, podkreślił chrześcijański sens cierpienia i jego zbawczy wymiar. Udziałem osób chorych i cierpiących stało
się błogosławieństwo lourdzkie, poprzedzone modlitwą różańcową
oraz nabożeństwem Drogi Krzyżowej, prowadzonej na Rajskim
Placu.
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„Spotkanie ze Świętymi”
w dekanacie
12 maja z inicjatywy wikariusza bazyliki piekarskiej, ks. Marka
Leszczyny, w Brzezinach Śląskich
zorganizowane zostało „Spotkanie
ze Świętymi”, w którym uczestniczyły Dzieci Maryi z pięciu parafii
dekanatu piekarskiego: NSPJ – „gospodarze”; Imienia NMP i św.
Bartłomieja; św. Józefa; św.
Rodziny; Wniebowzięcia NMP –
Rojca. W znaku relikwii obecność
zaznaczyli ludzie wyniesieni na
ołtarze, przekazujący prawdę
o tym, że w Kościele, „dzięki łasce
Bożej osiągamy świętość”: św.
Małgorzata Maria Alacoque, św.
Klara, św. Urszula Ledóchowska, św.
Daniel Comboni, św. Józef Bilczewski. Po Mszy św., której przewodniczył wikariusz par. NSPJ, ks. Bogdan Michalski, ich sylwetki przedstawiły poszczególne parafie, biorąc następnie udział w nabożeństwie za wstawiennictwem tych
świętych. Spotkanie zakończono
agapą.
Po raz pierwszy w Eucharystii
Dla dzieci maj jest czasem
spotkania z Jezusem Chrystusem po
raz pierwszy w Eucharystii. I tak:
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6 maja do Wczesnej Komunii Świętej przystąpiło 18 najmłodszych
dzieci, przygotowanych przez s. Goretti i ks. prob. Władysława Nieszporka. 13 maja do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 64 dzieci klas
drugich, przygotowanych przez ks.
Grzegorza Śmiecińskiego oraz 2,
które przygotowała s. Goretti. Od
niedzielnej Mszy św., sprawowanej
o godz. 10.30, zarówno 6 maja, jak
i 13 maja, dzieci, wspierane przez
rodziców, katechetów i nauczycieli,
„podejmują troskę o największy
skarb Kościoła, jakim jest Eucharystia”. Popołudniowe nabożeństwa
majowe w 5. i 6. niedzielę wielkanocną miały charakter dziękczynny
za bogactwo Tajemnicy prawdziwej, „realnej” obecności Jezusa
Chrystusa.
W minionym czasie wśród
pielgrzymów pojawiły się grupy
dziecięce. Najliczniejsza z nich „zagościła” u Pani Piekarskiej 16 maja:
250-osobowa grupa z par. Wniebowzięcia NMP w Radlinie – Bietrułtowach, której skład tworzyły dzieci
wczesno- i pierwszokomunijne, ich
rodzice, osoby prowadzące katechezę szkolną wraz z wikariuszem
ks. Piotrem Mrozkiem. Z kolei z naszej parafii wczesnokomunijne
dzieci wraz z Siostrą i ks. Proboszczem 12 maja pielgrzymowały na
Górę św. Anny. Tydzień później, celem piekarskich pielgrzymów pierwszokomunijnych i ich rodzin, prowadzonych przez ks. Grzegorza stało
się „polskie Ars” – sanktuarium św.
Jana Marii Vianney`a w Mzykach.
„…Nieustannie się módlcie…”
13 maja, w dniu inaugurującym
czuwania fatimskie i przywołującym
jednocześnie rocznicę zamachu na
bł. Jana Pawła II, o godz. 20.00
w bazylice piekarskiej rozpoczęła
się Eucharystia. Razem z licznie
przybyłymi parafianami „bazylikowymi” i gośćmi, uczestniczyła
w niej parafia św. Rodziny wraz z ks.
prob. Damianem Gatnarem. Mszy
św. przewodniczył Kustosz sanktuarium, który podczas homilii podkreślił znaczenie i wartość modlitwy
różańcowej. Po Mszy św. miała
miejsce procesja światła z figurą

Matki Bożej Fatimskiej, po niej rozważone zostały chwalebne tajemnice różańcowe. W ten wieczór
możliwe stało się też uczczenie
relikwii błogosławionych dzieci
fatimskich – Hiacynty i Franciszka.
„Królu, Boże Abrahama…”
14, 15 i 16 maja przypadały Dni
Krzyżowe, podczas których modlono się o dobre urodzaje i błogosławieństwo Boże w każdej ludzkiej
pracy. Ich codziennym elementem
stała się procesja błagalna ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, mająca miejsce po porannej
Mszy św., gromadząc parafian wraz
z duszpasterzami przy krzyżach,
znajdujących się na terenie parafii:
w poniedziałek – przy krzyżu
w Studzience; we wtorek i w środę –
przy krzyżu na kalwarii piekarskiej.
Wdzięczność – pamięcią serca
W maju rocznicę święceń
kapłańskich obchodzili wikariusze
bazyliki piekarskiej, których objęto
szczególną modlitwą. 16 maja, za
dobro otrzymane podczas 25-letniej
posługi kapłańskiej, wieczorną
Eucharystią dziękował Bożej
Opatrzności nasz Parafianin –
o. Franciszek Skowronek z Prowincji
Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci
Mniejszych w Polsce.
18 maja o godz. 13.00 na
Wzgórzu Kalwaryjskim rozpoczęła
się Msza św. sprawowana w 20-lecie
Państwowej Straży Pożarnej i 115lecie Ochotniczej Straży Pożarnej,
połączona z poświęceniem sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Eucharystii przewodniczył Kapelan Wojewódzki Strażaków ks. kanonik Henryk Kuczob. W uroczystościach piekarskich strażaków wziął udział
Komendant Główny PSP gen. bryg.
Wiesław Leśniakiewicz i Śląski
Kom e n d a n t Woje w ód zk i PS P
nadbryg. Marek Rączka.
19 maja, podczas porannej
Mszy św., sprawowanej o godz. 6.30
polecono Bogu s. Iwonę, obchodzącą rocznicę urodzin i imienin.
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Z dedykacją dla Maryi
W sobotę, 19 maja, o godz.
19.00 bazylika stała się miejscem
koncertu laureatów 1. edycji Festiwalu Piosenki Maryjnej „Śpiewajmy
naszej Pani”. Występy solistów
i zespołów, wyróżnionych w trzech
kategoriach, obejmujących: szkoły
podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne i dorosłych, poprzedziło słowo powitania ks. dziekana Władysława Nieszporka, który
wspólnie z Prezydentem Piekar Śl.
wręczył dyplomy festiwalowe i trofea wykonawcom. Muzyczne spotkanie, „oplecione” rudzkim zespołem wokalnym „Duch Mocą Swą Wieje” zakończyła modlitwa apelowa
i błogosławieństwo kapłańskie.

„Janie Pawle,
teraz przyjdź…”
Przypadająca 20 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego,
rozpoczynając tydzień bezpośredniego przygotowania do tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców, jednocześnie stanowiła
trzeci dzień modlitwy nowennowej,
której podjęcie uwarunkowały dwa
wydarzenia: zbliżająca się uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz
wprowadzenie do bazyliki piekarskiej relikwii Pielgrzyma - bł. Jana
Pawła II. Czas, trwający od 18 do 26
maja, szczególnego charakteru nabrał poprzez Triduum – pomoc w duchowym przygotowaniu parafii do

przyjęcia relikwii w dniu 27 maja.
Oprócz Eucharystii, modlitwy nowennowej i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, elementami, wpisanymi w te niezwykłe chwile, stały
się: emitowany film – dokument pt.
„Bóg zwycięża”, adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z rozważaniem papieskiego nauczania
prowadzona przez ks. Marka Leszczynę oraz Droga Światła z bł. Janem Pawłem II – paschalne nabożeństwo prowadzone przez ks. Grzegorza Śmiecińskiego w wigilię
niedzielnego świętowania.
Opracowała
Agnieszka Nowak

Statystyka MAJ 2012
ŚLUBY:
1. BARON Paweł – WIDERA Sabina
2. SCHAEFER Szymon - FILIPCZYK Paulina
3. BAR Tomasz – BOROWIEC Małgorzata
4. DOLEWKA Adam – WYDRO Marta
5. WALSH Dylan – TROJANEK Katarzyna
6. BRYŚ Michał – SKOREK Monika
7. BLAŚNIK Jakub – ŚWIERCZYŃSKA Anna

ROCZKI:
1. LIZOŃ Lena
2. FERDYN Hanna
3. ŁUCZYŃSKI Franciszek

ZŁOTE GODY:
1. Helena i Paweł PLUSZCZYK
2. Magdalena i Zygmunt FONFERA
POGRZEBY:
Uzupełnienie z miesiąca kwietnia 2012
1. STOLARCZYK Maria l. 81
Miesiąc MAJ 2012
1. KILIŚ Bronisława l.86
2. STROZIK Kazimierz l.64
3. ZGODA Józef l.71
4. PISULA Agnieszka l.83
5. KOGUT Jan l.79
6. JOB Maria l.60
7. KULISZ Józef l.70
8. MAŁOTA Łucja l.82
9. FLAK Rozalia l.93
10. BYRCZEK Wanda l.84
11. LIWOWSKA Gertruda l.86
12. PASTOR Krystyna l.71
13. OZIMEK Maksymilian l.84
14. WRODARCZYK Edward l.72
15. KEMPA Helena l.77
16. POLOCZEK Maria l.72
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CHRZTY:
1. FIGIŁUSZKA Magdalena
2. NOWAK Jakub
3. BUCHENFELD Zuzanna
4. ZAJEGA Kacper
5. STACHULA Małgorzata
6. MIZGALSKA Laura
7. BEBIOŁKA Lena
8. GAŁBAS Lena
9. STYCH Wiktoria
10. RABSZTYN Martyna
11. SZUKALSKA Barbara
12. BANAŚ Oliwia

4. WOJTASZEK Aleksander
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