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Szczęść Boże! Karol Kardynał Wojtyła
(s. 3)

tekst:
ks. Rajmund Machulec

MAJ
Maj –

miesiąc maryjny
Maj jest miesiącem Najświętszej Maryi Panny.
Klimat tego miesiąca tworzą śpiewne nabożeństwa
maryjne i pielęgnowane domowe zwyczaje. Majowa
przyroda i piękno majowej liturgii zachęca nas
do szerzenia kultu piękna w przestrzeni naszego życia.
W tym miesiącu zawierzamy opiece
Niepokalanej siebie samych, nasze rodziny,
naszą Ojczyznę i cały świat. Okazję do
narodowej modlitwy daje Uroczystość
NMP Królowej Polski (3 V). Temu celowi
służy również obchód liturgiczny ku czci
św. Stanisława (8 V) i św. świętego
Andrzeja Boboli (16 V) – dwóch ważnych
patronów kraju nad Wisłą. W czasie
maryjnych nabożeństw tradycyjnie
wzywamy nie tylko orędownictwa Matki
Bożej, ale także jej chwalebnego
Oblubieńca – św. Józefa, którego czcimy
jako Opiekuna Kościoła i wszelkiej ludzkiej
pracy.
Maj –
miesiąc wielkanocny
Pi ę ć d z i e s i ą t d n i o d N i e d z i e l i
Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego obchodzimy w Kościele z radością,
niemalże jako jedne wielkie święto ku czci Zwycięskiego
Chrystusa, który wyzwolił nas z mocy grzechu, śmierci
i szatana. Klimat tego okresu przenika żywe wspomnienie
Wielkiej Nocy i pustego grobu – symboli nadających
prawdziwą głębię naszej chrześcijańskiej nadziei. W tej
atmosferze odbywa się rokrocznie uroczystość I Komunii
Świętej dzieci. W wielu parafiach młodzież przystępuje

w liturgii
i moim życiu
do bierzmowania. Natomiast w katedrach diakoni
przyjmują święcenia kapłańskie.
Maj sprzyja także pielgrzymowaniu. W ostatnią
niedzielę tego miesiąca do Piekarskiego Sanktuarium
przybywają młodzieńcy i mężczyźni, kawalerowie,
mężowie, dziadkowie. Wszyscy oni pragną zaczerpnąć sił
do pracy i zmagania z trudami życie nie u kogo innego, jak
tylko u Najlepszej z Matek, Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej, Gospodyni Śląska.
Przed Uroczystością
Wniebowstąpienia przypadają dni
modlitw o urodzaje, noszące nazwę dni
krzyżowych. Przydrożne krzyże stają się
wówczas miejscami szczególnej
modlitwy błagalnej, która ma na celu
uproszenie obfitych owoców każdej
ludzkiej pracy.
Maj –
miesiąc solidarności
Cala ludzkość jest wielką Bożą
rodziną. Kościół natomiast jest
wspólnotą wiary, miłości i kultu. Jako
ludzie i katolicy jesteśmy za siebie
nawzajem odpowiedzialni. Tę
odpowiedzialność mamy realizować
poprzez modlitwę, słowo i czyn.
Do wypełniania obowiązku solidarności
międzyludzkiej i chrześcijańskiej troski o bliźniego
mobilizował nas szczególnie mocno św. Jan Paweł II.
Obecnie już jako patron niebiański oręduje za nami
u Boga, by nigdy nie zgasł płomień miłości i braterstwa,
który winniśmy przekazywać młodemu pokoleniu
i wychowywać je do dbałości o dar życia. Odnawiajmy
zatem wraz z Maryją oblicze naszej polskiej ziemi,
Kościoła i naszych rodzin.
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tekst i zdjęcia:
ks. Łukasz Grzywocz

27 kwietnia tego roku wierny pielgrzym piekarski, Karol Wojtyła - Jan Paweł II, został wyniesiony na
ołtarze jako święty. Niejednokrotnie bywając w naszym sanktuarium, podziwiał śląską pobożność
i wytrwałość na modlitwie. W obecności wizerunku MB Piekarskiej zwracając się do pielgrzymów
zgromadzonych na lotnisku w Katowicach Muchowcu w 1983 roku mówił: Wchodzę tutaj w wielką modlitwę,
która trwa nie tylko od ostatniej niedzieli maja, nie tylko dziś od rana - ale trwa od pokoleń, wypełnia każdy rok, każdy
tydzień i każdy dzień. (...) Dziś ja - biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego narodu - pragnę włączyć się w modlitwę
współczesnego Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje się jako w obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości
społecznej. I dlatego też tę modlitwę pragnę wyprowadzić z wielorakiej pracy, tak jak wy ją na co dzień wyprowadzacie,
kiedy - właśnie pośród pracy - wymieniacie to pozdrowienie: Szczęść Boże! Szczęść Boże! Tak jest. Ażeby sięgnąć
do samego korzenia pracy ludzkiej (...) aby sięgnąć do samego korzenia jakiejkolwiek ludzkiej pracy, trzeba odnieść się
do Boga: Szczęść Boże! (...)Pod znakiem Maryi - przy Jej pomocy! Na ten wysiłek i trud: Szczęść Boże! Jan Paweł II.
I my, włączając się w modlitwę, która przed wizerunkiem Piekarskiej Pani trwa tu od pokoleń,
oczekiwaliśmy kanonizacji naszego papieża. W naszej bazylice od Wielkiego Piątku trwała nowenna
do bł. Jana Pawła, a w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia czuwaliśmy, by duchowo przygotować się
na to wielkie wydarzenie. Gdy ono już nastąpiło, to potrafiliśmy być wdzięczni. W niedzielny wieczór
zgromadziliśmy sie jako wspólnota miasta Piekary Śląskie, by celebrować uroczystą Eucharystię, a więc
dziękczynienie za dar kanonizacji Ojca Świętego. Później z Iskrą Miłosierdzia w naszych dłoniach
przeszliśmy pod pomnik św. Jana Pawła II na Kalwarii, gdzie uczniowie miejskiego gimnazjum imieniem
świętego papieża przygotowali program artystyczny, opowiadający jego życiorys. Jednym z elementów
tego życiorysu była obecność kardynała Karola Wojtyły podczas piekarskich pielgrzymek stanowych, gdy
na zaproszenie bpa Herberta Bednorza głosił on kazania do mężczyzn i młodzieńców. Przy tej okazji
pozostawił on wpisy do księgi pamiątkowej w naszym sanktuarium, które nieraz kończył umiłowanym
przez niego pozdrowieniem Szczęść Boże. Poniżej prezentujemy zdjęcia tych adnotacji oraz ich transkrypcję.
Rok 1965 (zdjęcie nr 5)
O modlitwę do Panienki Piekarskiej pokornie prosi
pielgrzym. Wpisu dokonał prymas kardynał Wyszyński. Pod
jego autografem widnieje ten arcybiskupa metropolity
krakowskiego Karola Wojtyły.
Rok 1966 (zdjęcie nr 2)
To rok obchodów tysiąclecia chrztu Polski. Wtedy
podczas majowej pielgrzymki w Piekarach zebrał się polski
episkopat wraz z prymasem kardynałem Wyszyńskim. To on
umieścił wpis o treści: Modlitwom polecam nas u stóp
Panienki Świętej/ Stefan Kard. Wyszyński/ Prymas Polski/
Pielgrzym Millenijny. Po lewej stronie u dołu widnieje
również podpis: + Karol Wojtyła/arcybiskup metropolita
krakowski.
Rok 1968 (zdjęcie nr 7)
Z hołdem do Matki Bożej Piekarskiej - Królowej
Śląska, której pragnę polecić i zawierzyć moją władzę i
odpowiedzialność biskupią, wdzięczny za zaproszenie na
pielgrzymkę w Roku Pańskim 1968
+Karol kard. Wojtyła
metropolita krakowski
Rok 1971 (zdjęcie nr 3)
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego 30 maja
1971 przeżyliśmy raz jeszcze ogólnośląską pielgrzymkę
mężów i młodzieży męskiej do Piekar. Modliliśmy się
wspólnie „ześlij Ducha Swego a powstanie życie”, aby za
pośrednictwem Bogarodzicy wyprosić świadomość wielkiej
wartości każdego ludzkiego życia w Ojczyźnie naszej.
Szczęść Boże
+ Karol kard. Wojtyła
metropolita krakowski
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28.05 1972 r.
Pod podpisem Franciszka kardynała Königa z Wiednia:
+ Karol kard. Wojtyła archiepiscopus Cracoviensis
26.05.1974 r.
+ Karol kard. Wojtyła
metropolita krakowski
Rok 1975 (zdjęcie nr 1)
Szczęść Boże
Na pięćdziesięciolecie Diecezji i Koronacji
+ Karol kard. Wojtyła
metropolita krakowski
30.05.1976 r. (zdjęcie nr 4)
Bóg zapłać za wspaniałą Pielgrzymkę - wyraz Kościoła i
Śląska u stóp Matki Piekarskiej
Szczęść Boże
+ Karol kard. Wojtyła
metrop. krak.
29.05.1977 r.
+Karol card. Wojt
28.05.1978 r. (zdjęcie nr 6)
+Karol kard. Wojtyła
metropolita krakowski
20.06.1983 r. (zdjęcie na poprzedniej stronie)
Maryji Piekarskiej
Składam w darze złoty różaniec,
prosząc, aby się na nim modlono
z błogosławieństwem
Jan Paweł pp. II
20. VI. 1983
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tekst i zdjęcia:
ks. Adam Zgodzaj

Świadkowie historii,
którą pisze sam Bóg

Ponad tysiąc pięćset kilometrów, dziesiątki godzin jazdy
autokarem, wielogodzinne oczekiwanie żeby wejść na plac.
Wreszcie ponad milionowy tłum ludzi i noc, której właściwie nie
było. Była za to ogromna radość, entuzjazm i świadomość, że po
raz kolejny jesteśmy świadkami historii, którą pisze sam Bóg.
Drogę do Rzymu rozpoczęliśmy 24 kwietnia
Eucharystią. Matce Bożej Piekarskiej zawierzyliśmy nasze
pielgrzymowanie, które stało się dziękczynieniem
za przykład świętości Jana Pawła II oraz za Jego obecność
w piekarskim sanktuarium. W naszej
pięćdziesięcioosobowej grupie oprócz piekarzan znaleźli
się pielgrzymi z całego Śląska, a także grupa z Ostrowca
Świętokrzyskiego. Każdy z nas wiózł osobiste intencje,
które pragnął polecić wstawiennictwu św. Jana Pawła.
Zanim dotarliśmy do Rzymu, nawiedziliśmy
m.in. Padwę, miejsce poświęcone św. Antoniemu.
Do Wiecznego Miasta dotarliśmy w sobotni wieczór. Już
wtedy dało się wokoło odczuć podniosłość tego, co miało się
wydarzyć następnego dnia. Aby dostać się jak najbliżej
placu św. Piotra, już o godz. 2.30 w niedzielę wyruszyliśmy
w kierunku Watykanu. W drodze spotkaliśmy tłumy Polaków
i ludzi z całego świata, którzy modlili się, śpiewali i cieszyli.
Tej nocy Rzym po prostu nie poszedł spać! Po otwarciu
sektorów większości z nas udało się dostać na Via della
Conciliazione – ulicę prowadzącą do placu św. Piotra. Tam

w skupieniu i modlitwie oczekiwaliśmy Mszy
Świętej Kanonizacyjnej. Punktualnie o 10.00 rozpoczęła się
Eucharystia pod przewodnictwem Ojca Świętego
Franciszka. Największym przeżyciem była chyba dla
każdego z nas chwila ogłoszenia Jana XXIII i Jana Pawła II
świętymi. Teraz po Matce Bożej Piekarskiej, Jan Paweł II
będzie naszym największym orędownikiem w niebie te słowa jednego z pielgrzymów chyba najlepiej określają,
co wtedy czuliśmy.
Wielką radością było dla nas spotkanie z papieżem
Franciszkiem, który przejechał przez sektory
po zakończeniu uroczystości. Niektórym z nas udało się
również mimo gigantycznej kolejki nawiedzić grób św. Jana
Pawła w bazylice. Tego dnia mimo wielkiego trudu i wysiłku,
nikt z nas nie czuł zmęczenia, a jedynie ogromną radość
i doświadczenie Bożego działania. W drodze powrotnej
odwiedziliśmy Asyż - miejsce kultu św. Francisza oraz Cascię
– miasto św. Rity. Nasze pielgrzymowanie zakończyliśmy nad
ranem 30 kwietnia. Wrócili ci sami, a jednak inni,
bo umocnieni Bożym błogosławieństwem i pragnieniem
świętości, która nie jest daleka, ale bliska, tak jak bliski był
i pozostanie dla nas święty Jan Paweł II.

6

Z Piekarskich Wież

tekst: Jacek Boron i Marcin Strzelecki
zdjęcia: Jacek Boron i ks. Łukasz Grzywocz

Na terenie Piekar Śląskich znajduje się ponad 40 krzyży przydrożnych,
misyjnych i kapliczek. Każdy przydrożny krzyż jest dziś niemym świadkiem
historii naszego miasta. Ówcześni mieszkańcy kolejnemu pokoleniu do dziś
przekazują lokalną historię właśnie dzięki krzyżom przydrożnym. Jeśli
zatrzymasz się na chwilę przy tym Świadku i zechcesz usłyszeć Jego opowieść
to nabierzesz większego szacunku do swojej małej Ojczyzny.
Krzyż przydrożny miał i ma za zadanie ocalić od zapomnienia ważne
wydarzenie w Twoim mieście, potwierdzać zaangażowanie religijne w tym
miejscu czy również upamiętniać czyjąś śmierć. Kilka z nich – krzyże wzdłuż
osi ulicy Bytomskiej – chcemy Wam dzisiaj przedstawić w niniejszym artykule,
który zaczynamy od kapliczki już nieistniejącej.
W pobliżu byłej Restauracji WIWA/Piwiarnia
Warecka przy ulicy Bytomskiej 139 znajdowała się
murowana kapliczka (zdjęcie nr 1), której powstanie
według przekazów ustnych wiąże się z przejazdem wojsk
króla Jana III Sobieskiego przez Piekary. To w miejscu,
w którym król zsiadł z konia, aby dalej iść prosić
o błogosławieństwo i łaski do Piekarskiej Panienki, została
wybudowana kapliczka ku upamiętnieniu tego wydarzenia jak opowiada nam Pan Joachim Czempiel, właściciel terenu
na którym kapliczka stała. Dalej według przekazów
ustnych, z tych czasów pochodzi obraz (zdjęcie nr 2)
malowany farbami olejnymi na żelaznej, ręcznie kutej
płycie (może nawet podarowany przez króla). Obraz ten był
wmurowany w kapliczkę. Około roku 1957 kapliczka stała
się celem ówczesnego systemu i pod pretekstem
konieczności poszerzenia ulicy Bytomskiej została ona bez
ostrzeżenia wyburzona a drzewa wycięte. Tylko dzięki
energicznej reakcji mamy Pana Joachima, Pani Łucji Spyry,
która uratowała obraz wyrywając go z gruzów i broniąc
przed dalszym zniszczeniem, możemy tutaj zobaczyć jego
zdjęcie. Obraz zachował się do dziś.
W sąsiedztwie, przy głównym wejściu na Kalwarię
znajduje się drewniany krzyż (zdjęcie nr 3),
prawdopodobnie upamiętniający to miejsce, jako były
cmentarz, który został tam przeniesiony z Rajskiego Placu
podczas budowy Bazyliki.
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Pomiędzy Piekarami a Bytomiem na terenie
nieistniejącej i zapomnianej dzielnicy Kolonijo,
zwanej również Szarlejem Miejskim, przy ulicy
Bytomskiej w pobliżu ostatniego domu nr 31 znajduje
się drewniany krzyż z roku 1921 (zdjęcie nr 4),
upamiętniający tragedię w kopalni Rozbark (dawniej
Heinitz), w której 13 zasypanych górników straciło życie.
W kronice parafialnej napisano: Krzyż przydrożny przy
ulicy R. Żymierskiego (obecnie ul. Bytomska) przed
nowym dworcem otrzymał nową pasyjkę fabrykacji
Firmy Schaefer z Piekar Śląskich kosztem 1465 zł.
Fundowali ją małżonkowie Piotr i Rozalia
Czempielowie, a ks. Prob. Kowalczyk złożył 500 zł.
Do krzyża przyniszczonego włożono także
poprzeczną belkę. Poświęcenie odbyło się 19
maja 1952 r. z okazji procesji podczas Dni
Krzyżowych. Opiekę
nad krzyżem mają
wyżej wspomniani
małżonkowie
Czempielowie. Po
46 latach krzyż
został niechcąco
uszkodzony przez
pracownika
obsługującego
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maszynę drogową.
Drewniany pomnik
wiary ponownie
o d n o w i o n o i
u r o c z y ś c i e
poświęcono. Jak widać
chcemy nieść dalej
pamięć o naszych
przodkach, o tamtym
w y d a r z e n i u .
Z pewnością kolejne
pokolenie mogłoby już
nie wiedzieć, że
niedaleko istniała
Ko p a l n i a Ro z b a r k
( d a w n i e j
3
Heinitz).Niemy
Świadek nie pozwoli nam o tym zapomnieć.
Przy skrzyżowaniu ulic Bytomskiej i Wyszyńskiego,
zwanym kiedyś „przy krzyżu”, stał jeden z największych
krzyży przydrożnych (zdjęcie nr 5 i 6), pochodzący z roku
1883, którego fundatorami byli - jak głosi napis
na kolumnie pomnika - mieszkańcy Szarleja. Wielu z Was
pewnie mija go obecnie odwiedzając groby swoich bliskich
na szarlejskim cmentarzu. Krzyż został przeniesiony
prawdopodobnie w latach 40-tych, a powodem mogła być
rozbudowa linii tramwajowej. W sąsiedztwie krzyża
pochowano pierwszego szarlejskiego proboszcza
ks. J. Ledwonia.
W miejscu dawnej granicy pomiędzy Piekarami
Wielkimi a Szarlejem, na rogu ulic Bytomskiej i Pod Lipami
stoi krzyż typu „Boża Męka” z roku 1868, zwany również
„krzyżem Diepenbrocka” (zdjęcie nr str 7). Był
to kardynał, który dokonał uroczystej konsekracji
kościoła pod wezwaniem Imienia NMP i św. artłomieja
w roku 1849.
Podążając dalej ulicą Bytomską w kierunku
północnym znajdziemy przy budynku z numerem 245
pięknie odrestaurowany krzyż z roku 1911 (zdjęcie
na str 7). Z niewiadomych powodów latarenki na świeczki
nie odtworzono i tak pozostała jedynie jej podstawa
w postaci rury.
Jedną z funkcji krzyży przydrożnych było
wytyczanie granic miast i witanie jego mieszkańców
po podroży lub błogosławienie na drogę. Krzyż z roku
1870 (zdjęcie nr 8) przy ulicy Bytomskiej 343 przed
budynkiem byłej szkoły
nr 7, a obecnej siedziby
sądu, był zwany „koło
Dwora”. Nazwa
ta nawiązywała
do folwarku
D o n n e r s m a r c k ó w,
a wytyczał on
północną granicę
Wielkich Piekar.
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przydrożne upamiętniały ważne miejsca lub wydarzenia.
Na skrzyżowaniu ulic Wyzwolenia i Chopina znajduje się
krzyż (zdjęcie nr 9), który według przekazów ustnych
datowany jest na rok 1847 i stoi w miejscu pochówku ofiar
epidemii dżumy, która szalała ta tych terenach w tamtym
czasie.
Idąc śladami krzyży przydrożnych możemy dużo
dowiedzieć się na temat historii i wydarzeń w naszej
parafii. Musimy być świadomi tego, iż los Niemych
Świadków zależy nie tylko od Konserwatora Zabytków, ale
również od nas samych. Bo czymże byłby ten krzyż gdyby
w nas nie było wiary w Boga i miłości do lokalnej Ojczyzny?
Jak już pisaliśmy na początku, krzyż przede wszystkim
potwierdza naszą wiarę, nasze zaangażowanie w życie
lokalnego Kościoła. Od kilku już lat zbieramy informacje
o genezie piekarskich krzyży i chcielibyśmy
tu podziękować zwykłym, a może raczej niezwykłym
mieszkańcom, którzy swój wolny czas przeznaczają na
opiekę nad krzyżami. Dzięki ta kim ludziom historia tych
miejsc jest dalej żywa. Temat będzie dalej kontynuowany
i zainteresowanych zapraszamy na nasze strony
internetowe.
Więcej informacji o autorach tekstu można
znaleźć na ich stronach:
Jacek Boron – autor i kolekcjoner fotografii na
temat miasta Piekary Śląskie, jego mieszkańców i historii
www.piekary.de
www.facebook.com/piekaryslaskie.wobiektywie
Marcin Strzelecki – autor filmów o mieście Piekary
Śląskie i o ich mieszkańcach
www.wifilms.pl
www.facebook.com/wifilms
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Czuwanie modlitewne, Eucharystia dziękczynna i program artystyczny
na Kalwarii z okazji kanonizacji św. Jana Pawła II.
26-27.04.2014

tekst:
ks. Łukasz Grzywocz

CELEBRA

ut primam,
ut ultimam,
ut unicam

Zdarza się, że w niektórych zakrystiach można
przeczytać powyższy napis. Co on oznacza? Odprawiaj jak pierwszą, jak ostatnią, jak jedyną.
O co chodzi? Co należy odprawiać? - Mszę Świętą.
W sobotę 17 maja w archikatedrze Chrystusa Króla
z rąk Jego Ekscelencji Wiktora Skworca, arcybiskupa
katowickiego nasz parafianin, diakon Jakub Tomaszewski,
przyjmie święcenia kapłańskie, a dokładniej sakrament
święceń w stopniu prezbitera. Od tego momentu stanie się
on szczególnym współpracownikiem biskupa w posłudze
służby, głoszenia Słowa Bożego oraz uświęcania ludu Bożego
poprzez sprawowanie świętych obrzędów.

talentów Chrystusowi, by Ten mógł działać przez niego,
a Kościół sprawując Eucharystię, włącza się w liturgię, która
wiecznie trwa w niebie.
Świadom tego wszystkiego, w niedzielę 18 maja
o godz. 12.00, nasz parafianin przystąpi do swojej
pierwszej samodzielnie sprawowanej Mszy Świętej - tzw.
Mszy Prymicyjnej. Z wielkim przejęciem,
skupieniem, pieczołowitością i troską
weźmie w swoje dłonie chleb i kielich
z winem, wypowie nad nimi słowa
konsekracji, a one staną się Ciałem
i Krwią Chrystusa. A to wszystko na Bożą
chwałę i dla zbawienia wiernych.
Stanie się ona źródłem uświęcenia
wiernych, jak i jego samego.
Niezależnie od tego, czy będzie ją
sprawować w pięknych bazylikach,
w małych wiejskich kościółkach,
czy na ołtarzach wśród górskich
szczytów, to zawsze będzie to
Skarb Skarbów i Sakrament
Sakramentów, w którym żywy
Chrystus wydaje się za nas
w bezkrwawej ofierze. Zawsze
będzie to centralne wydarzenie
dnia i centralne wydarzenie
dziejów. Dlatego życzymy mu, aby
każdą Eucharystię w swoim życiu
sprawował z taką samą
pieczołowitością i wiarą, jak tą
pierwszą; aby każda, nawet
o 6.30 w tygodniu, była przez
niego sprawowana jak jedyna; aby
do każdej podchodził
ze świadomością, że może być tą
ostatnią.

Zanim biskup nałoży na niego ręce
w sakramentalnym geście, przekazując mu w ten sposób
władzę święceń, najpierw zapyta się go: Czy na chwałę
Boga i dla uświęcenia chrześcijańskiego ludu chcesz
pobożnie i z wiarą sprawować misteria Chrystusa,
a zwłaszcza Eucharystyczną Ofiarę i sakrament pokuty,
zgodnie z tradycją Kościoła? Kandydat do święceń
odpowie: Chcę. Dialog ten pokazuje, jak wielkim
zaufaniem Kościół obdarzy tego młodego
człowieka. W jego ręce złoży Skarb Skarbów,
Sakrament Sakramentów - Eucharystyczną
Ofiarę Mszy Świętej, ufając, że ten będzie
korzystał z udzielonej władzy w sposób
odpowiedzialny, tak jak tego chce Kościół.
Liturgia bowiem nie jest teatrem jednego
aktora, który animuje spotkanie według
własnego pomysłu, ale jest dziełem
Kościoła, którego Głową jest Chrystus.
Kapłan sprawujący te święte obrzędy nie
działa sam z siebie, ale działa w imieniu
Chrystusa i Kościoła, a dokładniej
to sam Chrystusa działa przez
niego. Kapłan odprawiając
Mszę Święta działa
in persona Christi, a więc
w osobie Chrystusa. Kapłan
użycza swoich dłoni, głosu,
intelektu i wszystkich
Z Piekarskich
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Wież

OD SCHOLI DO CHÓRU

historia piekarskiego Chóru Kameralnego Legato

tekst:
Sylwia Kempys

zdjęcia:
Stanisław Dacy i Magdalena Lubecka

Śpiewajcie głosem,
śpiewajcie sercem,
śpiewajcie ustami,
śpiewajcie swoim życiem
i należało by jeszcze dodać „módlcie się śpiewem” –
te słowa zaczerpnięte od św. Augustyna,
przyświecają wszystkim członkom Chóru Kameralnego Legato.
Staramy się w ten sposób myśleć zarówno podczas prób,
jak i w sposób szczególny w czasie wszystkich Mszy Świętych,
adoracji i innych nabożeństw, gdy wychwalamy Boga poprzez śpiew.
Chór Kameralny Legato działający przy naszej
bazylice, to grupa 17 młodych osób, które poświęcają swój
czas i talent Bogu oraz ludziom, starając się w jak najlepszy
sposób pomagać wiernym w przeżywaniu Liturgii i innych
nabożeństw poprzez wykonywanie pieśni i piosenek
religijnych. Choć dzisiaj grupa znana jest pod nazwą Legato
i funkcje jako chór kameralny, to jej początki były zupełnie
inne.

W 2003 roku przy naszej parafii zaczęła rodzić się
schola młodzieżowa. Na początku śpiewało w niej kilka
dziewcząt przy organowym akompaniamencie Klaudiusza
Jani. W ciągu roku schola jednak znacznie się rozrosła –
dołączyły nowe osoby, w tym także chłopcy. Okazało się,
że potrafimy grać na różnych instrumentach. Tym sposobem
zespół zaopatrzony w gitary, keybord, a czasem nawet flet,
czy klarnet grał i śpiewał w czasie Mszy z udziałem
młodzieży, a po jakimś czasie także na każdej piątkowej
Mszy o godzinie 18:00.
Poza tym scholę można było usłyszeć także w czasie
różnych nabożeństw, adoracji czy festynów w naszej
parafii, jak i w innych parafiach na Śląsku. W tamtym
okresie repertuar zespołu tworzyły głównie piosenki
religijne. Na początku wykonywano je jednogłosowo,
by z czasem przejść do śpiewów wielogłosowych w oparciu
o własne harmonizacje. W takiej formie zespół
funkcjonował przez 9 lat.
Wraz z przybyciem w 2009 roku do naszej parafii
ks. Marka Leszczyny, który stał się opiekunem Legato,
powoli zaczął się rozszerzać repertuar zespołu.
Najważniejszym wydarzeniem w ciągu roku stało się dla
n a s z e g o c h ó r u Tr i d u u m Pa s c h a l n e , n a k t ó r e
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Sakramentu, jak choćby dla osób pielgrzymujących na
Jasną Górę. Oprócz tego, repertuar ten obecny jest
w czasie pieszych pielgrzymek do Matki Bożej
Częstochowskiej.

przygotowujemy się bardzo intensywnie, ćwicząc śpiewy
wiele tygodni wcześniej. Od tamtej pory, aż do dnia
dzisiejszego, co roku w wykonaniu Legato można usłyszeć
m.in. podczas Liturgii Wigilii Paschalnej częściowo
śpiewane pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju o stworzeniu
świata, czy „Kantyk Mojżesza”.

Zawsze podczas śpiewu towarzyszy nam
modlitwa, skupienie, ale także ogromna radość z tego,
że w sposób sprawiający nam przyjemność możemy służyć
Bogu i ludziom. Legato, to nie tylko chór, ale także
wspólnota, która choć miewa też swoje gorsze momenty,
od tylu lat wciąż działa razem. To grupa, gdzie zawiązały
się przyjaźnie i gdzie można na siebie nawzajem liczyć.
Starając się zawsze pamiętać o tym, że śpiewamy przede
wszystkim na Bożą chwałę, dążymy do tego, by nasz śpiew
był płynącą z serca modlitwą. Dlatego też zapraszamy
do naszego zespołu wszystkich chętnych, by sami
doświadczyli tej łaski i radości, którą daje śpiew
ofiarowany Bogu i drugiemu człowiekowi. Niech znane
słowa J. W. Goethe, będą zachętą dla tych, którzy
zastanawiają się nad zasileniem chóru Legato:

W 2012 roku Legato przeobraziło się w chór
kameralny. Wraz z powierzeniem chóru nowemu
opiekunowi – ks. Łukaszowi Grzywoczowi, do Legato
dołączyła bardzo ważna osoba – dyrygentka. Od tamtego
czasu sporo się zmieniło. Zrezygnowaliśmy z copiątkowych
śpiewów, na rzecz Mszy niedzielnych. Reorganizacji uległy
także czwartkowe próby. Rozpoczynają się bowiem
modlitwą i krótkimi ćwiczeniami rozciągającymi, które
pomagają nam się rozluźnić. To prowadzi do
tzw. „rozśpiewki”, czyli ćwiczeń głosowych, które
ułatwiają późniejszy śpiew pieśni. Nasze próby trwają
dwie godziny i są dla wszystkich czasem intensywnej, ale
jednocześnie pełnej uśmiechu pracy.

Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp,
tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają.

W naszym repertuarze w ciągu ostatnich dwóch lat
znalazły się nowe rodzaje śpiewu, aczkolwiek ze „starych”
– dawniej o wiele częściej wykonywanych piosenek
religijnych – do końca nie zrezygnowaliśmy. Nadal
wykonujemy je w czasie Mszy z udziałem młodzieży,
a także podczas różnych czuwań i adoracji Najświętszego

ZAPRASZAMY NA PRÓBY!
Każdy czwartek o 19.00
w salkach katechetycznych.
Z Piekarskich Wież
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tekst:
Agnieszka Nowak

Rozmaitości parafialne
5 IV 2014

4 IV 2014
Na czuwanie w pierwszy piątek miesiąca
przybyła par. Trójcy Przenajświętszej z Szarleja.
Modlitwie dała początek Godzina Maryjna, którą
prowadził ks. Krzysztof Hołyński, kapelan szpitalny.
Kulminacyjnym punktem stała się Eucharystia.
Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Łukasz
Grochla. W sprawowanie Mszy św. włączył się, m.in.
ks. prob. Eugeniusz Witak, który o godz. 22.00 na
Rajskim Placu zainaugurował nabożeństwo Drogi
Krzyżowej.

W sobotę 4. tygodnia Wielkiego Postu, dla par.
Imienia NMP i św. Bartłomieja Apostoła przypadała
całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,
prowadzona w ramach tzw. Wiecznej Adoracji. Od
godz. 10.45, przez cały dzień, Jezusa Chrystusa
Eucharystycznego adorowano w całkowitej ciszy. Jej
zakończeniem stała się wspólna modlitwa
różańcowa.

6 IV 2014
5 IV 2014
W wielkopostną gościnę u Matki Bożej Piekarskiej wpisały
się trzy grupy pielgrzymów. Pierwszą, 97-osobową, stanowili
uczestnicy Niekonwencjonalnej Drogi Krzyżowej. Rozpoczęto ją
poprzedniego dnia Eucharystią sprawowaną o godz. 21.00 w
kościele św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Zakończono również Eucharystią, którą o godz. 7.15 w bazylice
piekarskiej sprawował ks. Marek Leszczyna, przewodnik
pątników. Nocnemu pielgrzymowaniu towarzyszyły relikwie oraz
teksty bł. Piotra Jerzego Frassatiego. Pieszy trud podjęto w
intencji polskiej młodzieży, modląc się o wierność Bogu, Krzyżowi
i Ewangelii. Historię kultu maryjnego poznała 25-osobowa grupa z
par. św. Floriana w Rybniku-Orzepowicach, reprezentując Dzieci
Maryi oraz Liturgiczną Służbę Ołtarza. Trzecią grupę stanowili
pielgrzymi, wybierający się do Rzymu na kanonizację bł. Jana
Pawła II. Spotkanie modlitewne zorganizowało Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe Archidiecezji Katowickiej. Jednym z jego
elementów stała się Msza św., sprawowana o godz. 10.00.
Przewodniczył jej i homilię wygłosił Kustosz sanktuarium
piekarskiego. Pielgrzymi uczestniczyli też w Drodze Krzyżowej
na dróżkach kalwaryjskich, prowadzonej przez spowiednika
sanktuaryjnego ks. Krzysztofa Szudoka wraz z Franciszkańskim
Zakonem Świeckich.
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W Roku Rodziny, w 5. niedzielę Wielkiego
Postu, przed każdą Mszą św. zaproszono do lektury
„Evangelium vitae”, encykliki papieskiej,
traktującej o wartości i nienaruszalności życia
ludzkiego. Fragment, ukazujący powołanie rodziny,
nazwanej „sanktuarium życia” odczytano jako
pierwszy. Uzupełnieniem stały się słowa, pochodzące
z przemówienia Papieża Polaka, wypowiedziane 5
czerwca 1979 r. w Częstochowie: „ Oby Apel
Jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym
programem. Modlitwą i programem wszystkich. W
sposób szczególny niech będzie modlitwą i
programem polskich rodzin”.

9 IV 2014
Sanktuarium piekarskie wpisało się w przebieg
trzydniowych rekolekcji wielkopostnych, zorganizowanych
dla Szkoły Podstawowej nr 5 im. Powstańców Śląskich w
Łaziskach Górnych. 160-osobowa grupa dzieci wraz z
nauczycielami-wychowawcami uczestniczyła we Mszy św.,
sprawowanej tu w dniu ich zakończenia. Pielgrzymi poznali
historię miejsca, związanego z Janem Pawłem II, który
„patronował” rekolekcyjnym dniom. Również w tym dniu
piekarska „piątka” zakończyła szkolne rekolekcje
wielkopostne, które prowadził ks. Adrian Lejta. Tydzień
później w ten czas wkroczyła niepełnosprawna intelektualnie
społeczność uczniowska ZS im. Marii Grzegorzewskiej, dla
której nauki rekolekcyjne głosił ks. Łukasz Grzywocz.

Z Piekarskich Wież

13 IV 2014

12 IV 2014
U Matki Bożej Piekarskiej wielkopostny dzień
skupienia przeżywały dwie grupy. Oprócz Eucharystii i
wygłoszonej podczas niej homilii, elementami
wspierającymi wspólnotową refleksję stały się:
konferencja, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz
spotkanie przy stole. Jedną z grup, 22-osobową, stanowili
przedstawiciele władz samorządowych, reprezentujący
m.in. takie miejscowości, jak: Chorzów, Radzionków, Ruda
Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice i Piekary
Śląskie. Spotkanie prowadził ks. Grzegorz Hawel - Dyrektor
Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitarnej w
Katowicach. Tematem przewodnim było hasło trwającego
czasu: „Rodzina miłością wielka”. Drugą grupę, 17osobową, stanowili przewodnicy sanktuaryjni. Podczas
konferencji, tworzącej m.in. program dnia, ks. Łukasz
Grzywocz przypomniał zadania przewodnika, ukazując je
w świetle misji Mojżesza. Spotkanie zainicjował ks.
Proboszcz Władysław, doradca i opiekun duchowy.

16 IV 2014
Dwie grupy dziecięco-młodzieżowe włączyły w pobyt u Matki
Bożej Piekarskiej. Z diecezji gliwickiej przybyło 30
trzecioklasistów ze Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim.
Pielgrzymom towarzyszył ks. Piotr Paszko, wikariusz par.
NSPJ. Z archidiecezji katowickiej przybyła 90-osobowa grupa
(pieszo i autokarem), obejmująca Gimnazjum nr 3,
funkcjonujące w Zespole Szkół i Pracy Pozaszkolnej w
Świętochłowicach-Lipinach. Społeczności uczniowskiej,
pielgrzymującej do sanktuarium piekarskiego w czasie
trwania rekolekcji wielkopostnych towarzyszyli: ks. Łukasz
Rudnik, wikariusz par. św. Augustyna oraz nauczycielewychowawcy. Podczas porannej Mszy św. modlitwą otoczono
siostrę Rafałę w kolejną rocznicę urodzin.

Wraz z całym Kościołem przeżywano Niedzielę
Palmową Męki Pańskiej. Uroczysta Msza św.
sprawowana o godz. 10.30 rozpoczęła się na Rajskim
Placu procesją z palmami, poprzedzoną odczytaniem
Słowa, niosącego opis uroczystego wjazdu Pana
Jezusa do Jerozolimy. Ta niedziela, otwierając Wielki
Tydzień, stała się okazją, by „wyśpiewać” Gorzkie
Żale oraz wysłuchać jednego z kazań pasyjnych,
głoszonych przez wikariusza ks. Adriana.

15 IV 2014
Ks. prałat Władysław Nieszporek obchodził 37.
rocznicę święceń kapłańskich, przyjętych w katedrze
katowickiej z rąk bpa Herberta Bednorza. Szczególny
czas modlitwy dziękczynno-błagalnej stanowiła
Eucharystia, sprawowana o godz. 8.00. W przebieg
dnia wpisała się 90-osobowa grupa, która przybyła z
diecezji gliwickiej, z par. św. Anny w Zabrzu. Tworzyli
ją uczniowie i uczennice z Zespołu Szkół Specjalnych
nr 41, nauczyciele-wychowawcy oraz katecheta
szkolny.

17 IV 2014
Wielki Czwartek, upamiętniając ustanowienie
Eucharystii, przypomina o szczególnym darze, jakim
jest kapłaństwo. O godz. 18.30 rozpoczęło się
sprawowanie Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej.
Przewodniczył jej ks. prob. Władysław Nieszporek.
Homilię wygłosił ks. Adrian. Czas poranny wypełniły
Gorzkie Żale – cz. I i II oraz obchody kalwaryjskie,
prowadzone przez spowiednika sanktuaryjnego ks.
Krzysztofa.
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18 IV 2014
W Wielki Piątek o godz. 9.00 rozpoczęło się
wspólne nabożeństwo, na które złożyły się Gorzkie
Żale – cz. III oraz Droga Krzyżowa, którą na kalwarii
piekarskiej prowadził ks. Marian Jaromin. Przez cały
dzień, od godz. 6.30, trwała indywidualna modlitwa
w ciemnicy. Wieczorne obrzędy liturgiczne
rozpoczęły się o godz. 18.30 celebracją Męki
Pańskiej. Podczas nich homilię wygłosił ks. Łukasz. Po
ceremoniach, którym przewodniczył ks. Grzegorz,
do godz. 22.00 trwano na adoracji.

19 IV 2014
Wielka Sobota to czas modlitewnego czuwania
w ciszy Bożego Grobu. Wieczorem, o godz. 20.00
rozpoczęło się sprawowanie Wigilii Paschalnej. Jej
głównym celebransem był ks. Proboszcz Władysław.
Homilię wygłosił ks. Grzegorz. Liturgia, wzorem roku
ubiegłego, zakończona została procesją rezurekcyjną
wokół kościoła.

20 IV 2014
W Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania
Pańskiego Kustosz sanktuarium przewodniczył
Eucharystii, sprawowanej w intencji parafian o godz.
10.30. Popołudniową modlitwę Kościoła, rozpoczętą
o godz. 15.00, prowadził ks. Grzegorz. Nieszporami
świątecznymi zakończono Triduum Paschalne.
Podczas nich odprawiona została, trwająca od
Wielkiego Piątku, nowenna do Miłosierdzia Bożego
oraz do bł. Jana Pawła II, kontynuowana przez
kolejne dni Oktawy Wielkanocy.

22 IV 2014
Tu zatrzymali się pielgrzymi z diecezji
pelplińskiej, zdążający na kanonizację do Rzymu. 45osobowej grupie z par. Andrzeja Boboli w Świeciu k.
Bydgoszczy towarzyszyli duszpasterze oraz siostry
zakonne. O godz. 13.00 w bazylice piekarskiej
rozpoczęła się Eucharystia, sprawowana w intencji
pielgrzymów. Po niej, pątnikom kierującym się do
Italii przybliżono historię kultu maryjnego,
wskazując na papieskie ślady, istniejące w tym
miejscu.

23 IV 2014
W pobyt w sanktuarium piekarskim wpisali się pielgrzymi. 100osobowej grupie maturzystów z I LO w Wodzisławiu Śląskim
towarzyszyli nauczyciele-wychowawcy, uczestnicząc razem we Mszy
św. sprawowanej w bazylice piekarskiej o godz. 11.00. Tuż po niej, o
godz. 12.00, ołtarz otoczyli kapłani, reprezentujący Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe Diecezji Radomskiej, udający się wraz ze 100-osobową
grupą, do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne. W gościnę przybyła
też 30-osobowa grupa, którą tworzyła społeczność uczniowska Zespołu
Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Radzionkowie –Rojcy.
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24 IV 2014

26 IV 2014

Czwartek Oktawy Wielkanocy wniósł piękne
wydarzenia. W tym dniu odbył się konwent. Kapłani
dekanatu Piekary Śląskie spotkali się w Szaleju, w
parafii Trójcy Przenajświętszej. Wspólnie
celebrowanej Eucharystii, rozpoczętej o godz.
16.00, przewodniczył ks. dziekan Władysław
Nieszporek. Homilię wygłosił ojciec duchowny
dekanatu, ks. Damian Gatnar. Modlitwą objęto
księży żyjących i zmarłych oraz intencję nowych
powołań. Matce Bożej Piekarskiej pokłonili się
maturzyści z Zespołu Szkół BudowlanoInformatycznych im. M. Kopernika w Żorach. Tuż
przed północą, Mszą św. sprawowaną o godz. 23.00,
par. Imienia NMP i św. Bartłomieja Apostoła
zainaugurowała pielgrzymowanie na uroczystości
kanonizacyjne papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
Wraz z grupą parafian do Włoch wyruszył wikariusz
ks. Adam Zgodzaj.

Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej stało się
miejscem dwóch archidiecezjalnych pielgrzymek. W jedną z nich
wpisali się członkowie Legionu Maryi – 450 osób. Mszy św. sprawowanej
w bazylice piekarskiej o godz. 10.00, koncelebrowanej przez 4
kapłanów, przewodniczył ks. Krzysztof Winkler, opiekun duchowy
legionistów. Elementami pielgrzymkowego dnia, oprócz Eucharystii,
stały się: modlitwa różańcowa oraz nabożeństwo pasyjne, prowadzone
na dróżkach kalwaryjskich. W drugą z pielgrzymek wpisano 300osobową grupę, zaangażowaną w dzieło Caritas Archidiecezji
Katowickiej. Mszy św., koncelebrowanej przez 8 kapłanów,
przewodniczył ks. Krzysztof Bąk – dyrektor Caritas. Eucharystię
poprzedziło nabożeństwo ku czci Matki Bożej Piekarskiej, prowadzone
przez ks. Tomasza Nowaka. Na zakończenie do pielgrzymów przemówił
abp Wiktor Skworc. Dziękując za trud i pracę na rzecz potrzebujących
Metropolita ukazał związek miejsca tegorocznej pielgrzymki z
Papieżami, których następnego dnia Kościół oficjalnie ogłosi świętymi.

Statystyka parafialna
ROCZKI

ŚLUBY
1. Piotrowski Daniel – Mądry Katarzyna

ZŁOTE GODY

1．
BAJER Martyna
2. ZAJĄC Igor
3. NEHREBECKI Maciej
4. GĄSIOROWSKI Krystian
5. WYLĘŻEK Zuzanna

1. Maria i Eryk WYLEŻAŁEK

POGRZEBY
CHRZTY
1. LOBERMAJSTER Zofia
2. BURBEŁO Lena
3. BOROŃ Natalia
4. JAREK Olgierd
5. KOZŁOWSKI Nataniel
6. KUBIK Oliwier
7. KAMIŃSKI Kacper
8. ADAMEK Alicja
9. CESARZ Hubert
10. SZCZYPKOWSKI Maciej
11. SZCZYPKOWSKI Kamil
12. WALCZAK Filip
13. ŁAPOK Szymon
14. NIEDZIELA Krzysztof
15. WIERCZEK Zuzanna

1．Urbańczyk Marian l.63
2. Kenig Grzegorz l.72
3. Paruzel Alicja l.71
4. Skutnik Paweł l.71
5. Brzęczek Helena l.90
6. Smyła Alojzy l.66
7. Wojtacha Zofia l.94
8. Pietrek Kazimierz l.83
9. Niewiadomski Paweł l.65
10. Świerczyna Gerard l.71
11. Kubik Marta l.74
12. Pochrzęst Urszula l.63
13. Kaleja Michał l.55
14. Kitel Tadeusz l.62
15. Wramba Eugeniusz l.54
16. Drobczyk Paweł l.76
17. Kożuchowski Tymon 4 m-ce
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DRODZE

PIESZA PIEKARSKA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

REKOLEKCJE
4-8 SIERPNIA 2014 R.
CODZIENNIE:

DROGA EUCHARYSTIA POGODNY WIECZÓR
SPOTKANIA W GRUPACH KONFERENCJA I ADORACJA

ZAPISY:

100 ZŁ

CENA:

PRZEWODNIK LUDU

MOJŻESZ
11.05 - 20.07.2014 R.
(W CENTRUM PIELGRZYMKOWYM)

