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Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy,

Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów.

26 czerwca br. na boisku parafialnym przy ochronce, siostry zakonne również przyczyniły się do tego wydarzenia. 
odbyło się zakończenie roku formacyjnego Ministrantów, Nagotowały duży garniec herbaty dla spragnionych. 
Dzieci Maryi, Oazy, Grupy Studentów i Chóru Kameralnego Ks. Adam profesjonalnie zabawił uczestników i został 
Legato. Wszyscy świętowali to wspaniałe wydarzenie przy okrzyknięty parafialnym wodzirejem. 
wspólnym ognisku. Pomysłodawcami tej „imprezy” byli ks. Młodzież tak fajnie spędzała czas, że gdy wybiła 
Adrian i ks. Adam. Przybyło sporo młodzieży, ale i nie tylko. godzina 22:00 i nadeszła pora zakończenia imprezy nikomu 
Spotkanie odbywało się przy dyskotekowej muzyce, gdzie nie chciało się wracać do domu. Ostatnim punktem wieczoru 
młodzież tańczyła i świetnie się bawiła. Osoby, które nie była modlitwa i Apel Jasnogórski. Po tym udanym 
czuły „blusa” mogły pograć w piłkę nożną i amerykański przedsięwzięciu młodzież rozpoczęła wakacyjne wojaże. 
futbol, najmłodsi zaś chętnie bawili się na placu zabaw. Byli Nowy rok formacyjny ruszy znów od września. Już teraz 
też tacy, którzy woleli zwyczajnie posiedzieć przy wszystkich chętnych zapraszamy do Ministrantów, 
płomieniach ogniska i posłuchać muzyki. Na spotkaniu był Dzieci Maryi, Oazy, Grupy Studentów i Chóru Kameralnego 
kucharz przygotowujący pyszne kiełbasy i pieczywo. Nasze Legato.

Słonecznym popołudniem 26 czerwca, Piekarskie Jezus daje nam Siebie cały w Eucharystii. 
Sanktuarium odwiedziło ki lkuset pielgrzymów, Pielgrzymka, którą wspominamy przypadła w oktawie 
przybywających na pierwszą pielgrzymkę osób Bożego Ciała, czyli w czasie kiedy adorując i niosąc 
zaangażowanych w szlachetne dzieło modlitwy za kapłanów. w procesji Najświętszy Sakrament jeszcze bardziej 
Do tego grona należą tzw. „margaretki”, „wieczerniki” oraz doceniamy kapłaństwo i trud, jaki ponoszą dla swoich owiec 
Ci, którzy podjęli „Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów”. duszpasterze. Dziękując za wszelkie poświęcenia prosimy 
Podczas dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczył Pana Żniwa o nowe święte powołania do służby Bożej, aby 
wikariusz biskupi ds. stałej formacji kapłanów – ks. Marek nigdy nikt nie został pozbawiony możliwości spotkania 
Szkudło, w homilii padły bardzo cenne słowa. Mianowicie, z Żywym Bogiem, Miłosiernym Zbawicielem, który pragnie 
że bez wzajemnej modlitwy: kapłanów za lud, jak i ludu dla nas tylko jednego: NIEBA. Niech Piekarska Pani, pod 
za swoich pasterzy, Kościół szybko stałby się jedynie martwą której płaszczem spotkali się pielgrzymi sprawi Swym 
instytucją, niemalże punktem świadczącym usługi religijne. wstawiennictwem, aby nasze serca wypełniała radość życia 
Choć brzmi to być może strasznie, jednak ewidentnie wśród braci i sióstr autentycznie przeżywających swą 
wskazuje na ogromną rolę, jaką spełniają Ci, którzy swój relację do Boga oraz pokój i nadzieja płynące z pouczenia 
czas i cierpienia ofiarują, aby mimo ludzkich słabości Jezusa, że gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych 
tworzących Go członków, Kościół mógł wzrastać i rozwijać w Jego imię, tam On sam jest pośród nich.
się zgodnie z wolą Swego Założyciela.

Księga Dziejów Apostolskich, będąca zapisem historii młodego 
Kościoła zawiera już na samym początku piękną scenę, w której 

pierwsi uczniowie Jezusa wraz z Maryją trwają zgromadzeni 
na wspólnej modlitwie w wieczerniku. Ten przykład wspólnoty 

opartej na fundamencie wiary praktycznej, urzeczywistnionej 
i konkretnej jest dla nas współczesnych nie tylko wzorem, ale przede 
wszystkim celem, jaki winniśmy postawić sobie w życiu. Budowanie 

Kościoła nie polega bowiem na głoszeniu porywających haseł, 
ale na wdrażaniu w codzienne życie Ewangelii Jezusa Chrystusa – 

Głowy, której Mistyczne Ciało stanowimy. 

Ale, ale… się działo! Kościół modli się za siebie
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Od pewnego czasu w naszej bazylice wprowadzamy elementy 
śpiewów gregoriańskich podczas niedzielnych liturgii. Niektórych 

może to dziwić i rodzić pytania: po co?; przecież ostatni sobór zniósł 
łacinę...; to za trudne... itp. Ten artykuł niech posłuży jako wyjaśnienie. 
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ZROZUMIEĆ LITURGIĘCHORAŁ GREGORIAŃSKI

Najpierw przyjrzyjmy się, co na ten temat mówi ostatni sobór. W Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” 

czytamy w punkcie 116: Śpiew gregoriański Kościół uznaje za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w czynnościach 

liturgicznych powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu. Natomiast w punkcie 

54tejże konstytucji, który dopuszcza używanie języków narodowych, zostało zapisane: Należy jednak dbać o to, aby wierni 

umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe teksty mszalne, dla nich przeznaczone, także w języku łacińskim. Należy więc 

stwierdzić, że wprowadzając na liturgii śpiewy gregoriańskie czynimy zadość postanowieniom Soboru Watykańskiego II. Co więcej 

nasz kościół nosi tytuł bazyliki mniejszej, a więc jest świątynią papieską. W świątyniach tych w sposób szczególny powinien być 

ten śpiew pielęgnowany. Istnieje jeszcze jeden, bardzo praktyczny powód. W czasie, gdy coraz więcej podróżujemy - także 

do Rzymu na liturgie papieskie - jest to śpiew, którego znajomość pozwala z ludzi różnych kultur i języków, stworzyć wspólnotę. 

Dodajmy, że każda oficjalna Msza papieska jest sprawowana po łacinie. 

Wiemy już „po co?” oraz co na to ostatni sobór. Pozostaje jeszcze ostatnia wątpliwość: to za trudne. Prawdą jest, że wiele 

śpiewów chorałowych wymaga dobrego przygotowania. Jednak nie wszystkie. Co więcej, ucząc się ze słuchu jesteśmy w stanie 

powtórzyć nawet zawiłe i skomplikowane melodie. W naszym kościele wprowadzamy śpiew Kyrie (Panie zmiłuj się nad nami), 

Sanctus (Święty, Święty...), Agnus Dei (Baranku Boży) oraz Pater noster (Ojcze nasz). Są to proste śpiewy, które nie wymagają 

wielkich umiejętności. Każdy z nas zna 

na pamięć o wiele trudniejszy utwór 

gregoriański, jakim jest polska pieśń 

Bogurodzica, bo właśnie chorał to nie 

tylko łacina - tekst Kyrie jest w języku 

greckim, a np. Bogurodzica po polsku. 

Zapewne niewielu z nas wie, że ogromna 

większość śpiewów (poza pieśniami) 

wykonywanych na Mszy w języku 

polskim to też chorał gregoriański - pod 

stare melodie został podłożony polski 

tekst. Doskonałym tego przykładem jest 

Ojcze nasz, którego melodia w ponad 

90% zgadza się z łacińskim Pater noster. 

Liturgia wymaga od nas wysiłku, 

aby nauczyć się w niej uczestniczyć. 

Poczyńmy ten wysiłek, aby poznać 

gregoriańskie śpiewy Mszy Świętej. 

Poniżej publikujemy wspomniane części 

stałe wraz z zapisem neumatycznym. 

Na pierwszy rzut oka można się 

przerazić, ale okazuje się to być bardzo 

proste. Neumy wskazują kierunek, 

w jakim biegnie melodia. Życzymy 

powodzenia.
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tekst: Daria Nowak, Karolina Hetmańczyk 
zdjęcia: Magdalena Lubecka

Archidiecezjalne święto młodych zrobiło na mnie dość 
pozytywne wrażenie. Zobowiązania zawodowe nie pozwoliły mi 

już w całym spotkaniu uczestniczyć, ale po rozmowach z młodymi 
ludźmi dostrzegłem, że tego właśnie im potrzeba, możliwości 
zatrzymania się po pełnym wrażeń roku szkolnym i udzielenia sobie 
odpowiedzi na pytanie "co dalej?". Zdaję sobie sprawę, że papież 
prosząc o "zrobienie rabanu", nie pomyślał nawet o tym, iż młodzi 
naszej archidiecezji z duszpasterzami wezmą te słowa tak serio 
do siebie i stworzą coś tam interesującego. Życzyłbym młodym 
ludziom, aby te piekarskie spotkania wpisały się w ich kalendarz, 
aby co roku mogli się spotykać w takim gronie, by się wspólnie 
modlić, czuwać, odpoczywać. Życzę im również, by przyjęli z pełną 
świadomością i odwagą słowa księdza Arcybiskupa, by to "Spotkanie 
Młodych" stało się stanową pielgrzymką młodzieży do Pani 
Piekarskiej, aby prawdziwie jak to określił biskup było 
to dopowiedzeniem stanowych spotkań ich ojców w maju i matek 
w sierpniu. 

Artur

Na archidiecezjalnym święcie młodych byłam po raz 
pierwszy. Niestety nie mogłam uczestniczyć we wszystkich 
zaplanowanych atrakcjach. Najbardziej podobał mi się występ 
Piotra i Jacka, którzy poprzez śpiew i opowieść o swojej trudnej 
przeszłości głosili świadectwo. Mówili młodym ludziom, że gdy 
mamy problem nie mamy uciekać do alkoholu czy narkotyków, tylko 
do samego Jezusa, bo on jest naszym przyjacielem i zawsze nam 
pomoże, gdy jesteśmy w potrzebie. Przekonali się o tym na własnej 
skórze. Uważam, że warto organizować takie święta młodych, 
ponieważ jeszcze bardziej można zbliżyć się do Boga, jak i poznać 
wiele nowych osób. 

Marlena

Moim zdaniem archidiecezjalne święto młodych było 
wspaniałym przeżyciem. Mogłam poznać nowych ludzi. 
Dowiedziałam się parę ciekawych rzeczy, np. na temat taniego 
podróżowania. Miałam okazję strzelać z łuku. Przede wszystkim 
czułam się jak na wielkiej oazie. Było naprawdę super! 

Julia

No generalnie fantastyczna sprawa! Uprzejmi ludzie, ciekawy 
program. Można było się wyciszyć, ale również świetnie pobawić! 
Czekam na kolejne takie spotkanie. 

Agnieszka 

Uważam, że było to świetne wydarzenie, ciekawie spędziłam 
czas. Jest to doskonała okazja do poznania ciekawych ludzi. 

Gosia 

Archidiecezjalne Święto Młodych to piękna kontynuacja RIO 
na Śląsku, które miało miejsce rok temu i dobra metoda 
na przygotowanie do prawdziwego przeżycia światowych dni 
młodzieży w 2016 roku w Krakowie. Mimo niezbyt przyjemnej 
pogody każdemu na twarzy malował się piękny uśmiech i serca 
wypełniała radość, którą każdy chciał dzielić z innymi. Swoje talenty 
mogliśmy rozwijać na warsztatach artystycznych, a w sobotni 
wieczór bawić się przy gospelowych nutach. Usłyszeliśmy też 
świadectwa osób, którym Pan Bóg odmienił życie. Jest to wspaniały 
dowód na to, że Pan Bóg jest, działa i pomaga… Mam nadzieję, że za 
rok odbędzie się takie pielgrzymowanie młodzieży do Matki Boskiej 
Piekarskiej. 

Martyna 

Archidiecezjalne Święto Młodych było dla mnie doświadczeniem 
spotkania Pana Boga w drugim człowieku, we wspólnocie Kościoła 
żywego, radosnego i otwartego na działanie Ducha Świętego. Był 
to przede wszystkim czas wspólnej modlitwy, który dał mi możliwość 
odnowy i umocnienia mojej relacji z Jezusem. Szczególnym 
momentem dla mnie był czas uwielbienia, kiedy przybyły do nas 
symbole Światowych Dni Młodzieży. Adoracja krzyża szczególnie 
zapadła w moim sercu. Świadomość, że krzyż był w tylu miejscach 
na całym świecie, odnowiła we mnie radość z bycia częścią Kościoła 
i na nowo uświadomiła, że Chrystus jest Tym, który jednoczy. Był 
to dla mnie również czas zawierzenia Jezusowi mojej codzienności 
i ludzi, których spotykam każdego dnia. 

Agnieszka 
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Młodzieży. W tym dniu mogliśmy także rozwijać i pomnażać Krzyże, które po Mszy Świętej z rąk Ks. Marcina 

nasze talenty w następujących sekcjach: duchowości (Lectio Wierzbickiego otrzymali przedstawiciele światowych dni 

Divina), sportowej (rozgrywki o puchar Prezydenta młodzieży w parafiach.  

i Ks. Arcybiskupa),  tanecznej, podróżniczej, muzycznej Z relacji uczestników tego wielkiego święta 

ze znanym zespołem „Albo i nie”, bębniarskiej, ratownictwa młodzieży można odczytać, że był to wspaniały czas 

medycznego, graffiti (murale z PAPIEŻEM Franciszkiem), spotkania z Bogiem żywym i obecnym wśród nas, czas 

kulinarnej (pobijanie rekordu w pieczeniu szplitrów), modlitwy, ale także radości z doświadczenia wspólnoty 

sekcjach: „Przed nami małżeństwo”, budujemy relacje i wspólnej zabawy. 

rodzinne - Diakonia Ewangelizacji Rodzin,sekcja Tato.net – 

promocja ojcostwa, Igrzyska z Pawłem od dobrych zawodów, Słowa podziękowań chcemy skierować do:
park linowy. Arcybiskupa Wiktora Skworca za obecność 

Po zakończeniu zajęć w sekcjach i wspólnym posiłku i sprawowanie uroczystej Eucharystii w intencji całej 
nastąpił czas na zaprezentowanie niektórych z naszych młodzieży i rodzin naszej archidiecezji. 
osiągnięć. Mieliśmy także przyjemności skosztowania Moderatora do spraw Nowej Ewangelizacji - 
wypieków sekcji kulinarnej. ks. Krzysztofa Bieli oraz do duszpasterza Młodzieży 

Swoim świadectwem podzielili się z nami również w Archidiecezji Katowickiej ks. Marcina Wierzbickiego 
dwaj mężczyźni „wyrwani z niewoli” – Łyse Banie Głoszą za zainicjowanie i przygotowanie całego spotkania Młodych 
Zmartwychwstanie. Opowiedzieli jak w swoim życiu w Piekarach Śląskich. Bez ich poczucia humoru, radości oraz 
doświadczyli Boga oraz o tym, jak zaczęli o tych otwartości na sprawy i potrzeby dzisiejszej młodzieży z cała 
doświadczeniach opowiadać innym. Swoją postawą pewnością Archidiecezjalne Święto Młodych nie zapadłoby 
zachęcali zebraną młodzież do odważnego głoszenia nam tak głęboko w pamięć i nie wspominalibyśmy ich 
Ewangelii. Nie zabrało wspólnej modlitwy i śpiewu. z utęsknieniem.

Po sobotniej Eucharystii wieczór wypełnił koncert Na słowa uznania zasługuje także ksiądz Adrian 
zespołu „Gospel Rain”. Podczas śpiewu i modlitwy Lejta, który z wielką radością, zaangażował piekarską 
na Piekarskie wzgórze przybyły symbole Światowych Dni młodzież w przygotowania i pomoc podczas trwania Święta 
Młodzieży: Krzyż i Ikona Salus Populi Romani. Młodzi ludzie Młodych. 
spontanicznie podchodząc, oddawali część Krzyżowi całując Dziękujemy także wolontariuszom i całej służbie 
go i zawierzając Bogu całe swoje życie. porządkowej, która czuwała nad prawidłowym przebiegiem 

W niedzielę kulminacyjnym punktem całego całego wydarzenia, dbając o bezpieczeństwo każdego 
spotkania młodych w Piekarach Śląskich była Eucharystia z uczestników.
pod przewodnictwem Arcybiskupa Wiktora Skworca. Podczas Dziękujemy wszystkim przybyłym na niedzielną 
wygłaszanej homilii biskup zwrócił się do młodych pytając, Eucharystię - reprezentantom parafii wraz ze swoimi 
czy młodzież chce, by takie spotkanie na stałe wpisało się duszpasterzami.
w kalendarz Archidiecezji Katowickiej. Na odpowiedź nie 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne Spotkanie 
trzeba było długo czekać - bardzo szybko rozległy się 

Młodych na Wzgórzu Kalwaryjskim. 
gromkie brawa, które były wyrazem chęci i potrzeby właśnie 

takiego spotkania młodzieży. Biskup pobłogosławił także 

Podobnie jak w zeszłym roku tak i w tym wspaniałe i najważniejszym punktem tego dnia była wspólna 

siostry zakonne ze zgromadzenia Boromeuszek z siostrą Eucharystia z udziałem zaangażowanych kapłanów. 

Goretti na czele wraz z kompanią wolontariuszy dzielnie Wieczornym punktem naszego spotkania była wspólna droga 

przygotowywali posiłki dla przybyłej młodzieży i choć trzeba krzyżowa na Kalwarii. W otoczeniu pochodni rozpoczęliśmy 

było stawiać się punkt 5 w kuchni, nikogo z wolontariuszy ją od przejścia w cichej modlitwie i na kolanach po replice 

to nie zraziło. Gradusów, czyli schodów prowadzących  na dziedziniec 

pałacu Piłata, po których wiedziono Jezusa. Krocząc Spotkanie rozpoczęło się w piątkowe popołudnie, 

stacjami męki Naszego Pana modliliśmy się w intencjach kiedy to młodzi ludzie przybyli do Piekar, gdzie każdy z nich 

głośno wypowiadanych przez młodzież. Rozważania otrzymał koszulkę i stosowny identyfikator oraz pakiet 

zakończyło błogosławieństwo przed obrazem Matki Boskiej uczestnika. Zostali Oni pokierowani przez piekarską 

Piekarskiej. Dla najbardziej wytrwałych ostatnim punktem młodzież do swoich baz noclegowych, które w tym roku 

tego dnia był wyświetlany na wzgórzu film pt „Gdy budzą mieściły się w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III 

się demony”.Sobieskiego oraz w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5. 

Sobotni dzień był dniem pełnym wrażeń. Rozpoczął Po zakwaterowaniu rozpoczęło się wspólne 

się od wspólnej modlitwy oraz spotkania z patronami świętowanie na piekarskim wzgórzu, gdzie odbyło się 

młodzieży – bł. Karoliną, bł. Pier Georgio, których sylwetki przywitanie wszystkich przybyłych młodych osób. Kolejnym 

przybliżyli nam członkowie Katolickiego Stowarzyszenia 

Cudownie, wspaniale, zaskakująco, bosko 

to tylko niektóre określenia, które przychodzą 

nam na myśl, aby opisać, tegoroczne 

Spotkanie Młodych w Piekarach Śląskich 

(20-22 czerwca). Po zeszłorocznym RIO 

na Śląsku przyszedł czas na Archidiecezjalne 

Święto Młodych. Podobnie jak rok temu 

młodzież całej naszej diecezji przybyła 

do Piekar Śląskich na kalwaryjskie wzgórze 

by wspólnie uwielbiać Boga w Eucharystii, 

wspólnym śpiewie i tańcu. 
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Cudownie, wspaniale, zaskakująco, bosko 
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nam na myśl, aby opisać, tegoroczne 

Spotkanie Młodych w Piekarach Śląskich 
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Święto Młodych. Podobnie jak rok temu 

młodzież całej naszej diecezji przybyła 
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Pielgrzymów powitał kustosz bazyliki, a zarazem jej 
proboszcz ks. Władysław Nieszporek. Mszę św. odprawił 
w koncelebrze z tutejszym proboszczem ks. Jan Sołtysik - 
z ramienia Kurii opiekun osób z dysfunkcją wzroku i słuchu. 
Drogę krzyżową na Rajskim Placu z udziałem ks. Bronisława 
Gawrona i jego nieodzowną gitarą poprowadzili członkowie 
koła ze Świętochłowic. Dalsza część spotkania odbywała się 
na placu Anioła. Tu przy kawie i ciastku wysłuchano koncertu 
w wykonaniu członków koła PZN z Tychów.  Okręg Śląski 
reprezentowany był przez członków 12 terenowych kół. 
W pielgrzymce wzięli udział również członkowie PZN Okręgu 
Opolskiego i Dolnośląskiego. 

Uroczyste zakończenie i pożegnanie pielgrzymów 
odbyło się przy pomniku św. Jana Pawła II. Przy zapalonych 
zniczach, złożonych kwiatach, odmówiono litanię 
do Św. Jana Pawła II, odśpiewano BARKĘ i naszą pożegnalną 
pieśń „Ogniska już dogasa blask”. Wykonano także 
pamiątkowe zdjęcia uczestników, których w tegorocznej 
pielgrzymce było ponad 300. Serdeczne podziękowania należą się pani Marioli 

Członkowie kół z Kędzierzyna Koźla, Wrocławia, Kocot z „Centrum Pielgrzymkowego” za przygotowanie 
Świętochłowic i Gliwic z przewodnikiem - panią Marią Janus - poczęstunku, przewodnikom panu - Stanisławowi Górze 
w trakcie poczęstunku w grupach, zwiedzili nasze muzeum i pani Marii Janus, która pielgrzymom poświęciła całą 
sanktuaryjne. Po pożegnaniu się przy pomniku, pielgrzymi niedzielę, DPS z Chorzowa za przywiezienie sztandaru oraz 
z Gliwic i Kędzierzyna Koźla udali się na obiad do „Domu wszystkim tym osobom, które przyczyniły się 
Pielgrzyma”, a następnie pod kierunkiem przewodników do zorganizowania i uatrakcyjnienia naszej pielgrzymki.
udali się na zwiedzanie Kalwarii. W późnych godzinach 
popołudniowych członków koła PZN z Kędzierzyna Koźla Do zobaczenia za rok 
gościliśmy jeszcze w siedzibie naszego koła. Na pamiątkę Z Panem Bogiem
otrzymaliśmy świecę, my darowaliśmy kubek z herbem 
Piekar.

Jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca spotykamy się 

u Matki Bożej Sprawiedliwości I Miłości Społecznej w Piekarach 

Śląskich, która rozpoczyna się uroczystą mszą św. o godzinie 10:30 

w bazylice. Oprawę liturgiczną - czytania, psalm responsoryjny 

i modlitwę wiernych przygotowali członkowie koła z Piekar 

Śląskich - państwo Doleccy i Pani Łapok. 

Pielgrzymka Niewidomych i Słabowidzących 
do Matki Bożej Piekarskiej
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Za wspólną modlitwę u stóp Patronki utrudzonych;
Za gościnność, co cenniejsza jest niż chleb;

Za czas wspólnie na śląskiej ziemi spędzony;
Przesyłamy Wam wdzięczność naszych serc.
Niech Wam słońce łask Bożych nie gaśnie;
Niech złych przygód nie dopadnie Was noc;

Niech Wam radość twarze rozjaśni,
A jak Bóg da, spotkamy się znowu za rok.

Marzena, Andrzej i Gienek z Wrocławia
tekst: Aleksandra Wiśniewska-Wylenżek
zdjęcia: Internet, zbiory własne
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Pańskiej, znajduje się w katedrze w Eczmiadzynie – otaczany wielką czcią ludności gruzińskiej. Piękny kompleks 

„Ormiańskim Watykanie”. Jest to najstarsza katedra kościelno-klasztorny w Bodbe jest siedzibą Episkopatu 

na świecie, wybudowana przez Grzegorza Oświeciciela, i miejscem kultu św. Nino. 

zaraz po przyjęciu chrześcijaństwa przez władcę Armenii - W ę d r u j ą c  ś l a d a m i  n a s z e g o  p a t r o n a ,  
króla Triadatesa III w roku 301. W Eczmiadzynie znajduje się Św. Bartłomieja, mieliśmy szczęście poznać wielkich 
jeszcze jedna cenna relikwia. Jest to prawa dłoń świętych i ewangelizatorów ziemi armeńskiej i gruzińskiej. 
św. Grzegorza Oświeciciela, która została podarowana Z pielgrzymki przywieźliśmy kamienny krzyż zwany 
narodowi Ormiańskiemu przez Papieża Jana Pawła II w roku CHACZKAREM. Chaczkar pochodzi z Armenii i jest 
2000. w 1700. rocznicę chrztu Armenii. to kamienna płyta, na której jest wyryty ozdobny krzyż. 

Celem naszej pielgrzymki były ślady ewangelizacji Wśród Ormian funkcjonuje przekonanie, że drzewo krzyża, 

prowadzonej przez św. Bartłomieja w Armenii. na którym umarł Chrystus zakwitło i zostało oplecione 

Ewangelizował on nie tylko w Armenii, ale także w Indiach, kwitnącą roślinnością. Dlatego na wyrzeźbionych 

Arabii i Etiopii. To jednak w Armenii poniósł śmierć w kamieniu krzyżach jest dużo ornamentyki roślinnej. 

męczeńską za wiarę w Jezusa Chrystusa. Nawrócił bowiem Pierwsze chaczkary powstały w IV wieku i symbolizowały 

brata królewskiego i jego rodzinę. Dlatego król Armenii, zwycięstwo religii chrześcijańskiej. Najczęściej jest on 

Astiages, wielki przeciwnik religii chrześcijańskiej, kazał umieszczany w murach świątyni, we wnętrzu kościoła, 

pojmać Apostoła i zgładzić go. Bartłomiej został zawieszony na rozstajach dróg i na grobowcach. Jest to najważniejszy 

na krzyżu głową w dół i odarty ze skóry, a ponieważ ciągle znak chrześcijańskiej kultury ormiańskiej. Znajduje się on 

żył, obcięto mu głowę. wszędzie tam gdzie żyją Ormianie, a ponieważ są oni 

rozsiani po całym świecie, to chaczkar można spotkać nawet Armenia zadziwiła nas swoją historią, architekturą 
w Polsce, np. w Krakowie, czy we Wrocławiu. Chaczkar, i pięknem przyrody. Odwiedziliśmy bardzo liczne, stare 
ufundowany przez piekarskich pielgrzymów, jest z tufu czyli kościoły i klasztory. Często znajdowały się one w miejscach 
skały wulkanicznej w kolorze brązu. Jest to nasze niedostępnych, wśród wysokich skał i urwisk. Spoglądaliśmy 
podziękowanie dla Pani Piekarskiej i św. Bartłomieja w stronę majestatycznego Araratu. W wysokich górach 
za przeżytą pielgrzymkę oraz za wszystko, co nas spotkało odczuwaliśmy potęgę Boga i jego miłość do ludzi. Wszędzie 
na pielgrzymkowym szlaku.spotykaliśmy modlących się ludzi.

Następnie udaliśmy się do Gruzji, drugiego państwa 

na naszym pielgrzymkowym szlaku i drugiego państwa 

w świecie, które po Armenii przyjęło i uznało religię 

chrześcijańską. Gruzja przyjęła chrzest w 337. roku 

za przyczyną świętej Nino. Jest ona uznawana za równą 

Apostołom i jest patronką Gruzji. Jest także świętą 

Kościołów: katolickiego, ormiańskiego i prawosławnego.

Jest wiele legend i podań , które przedstawiają 

życie i działalność ewangelizacyjną tej wielkiej świętej. 

Każda potwierdza jej niebywałą dobroć, łagodność, 

pobożność i miłość do Boga i ludzi. Św. Nino jako młoda 

dziewczyna, wychowana w rodzinie chrześcijańskiej 

w Jerozolimie, posługiwała w Bazylice Grobu Pańskiego. Tam 

poznała historię tuniki Pana Jezusa, o którą żołnierze 

rzymscy rzucili kości. Nie mogła pogodzić się z tym, 

że Święta Szata, którą żołnierz rzymski rzekomo odsprzedał 

kupcowi z Gruzji, przebywa w kraju, który nie zna Jezusa 

i ciągle czci święty ogień. Święta Nino dotarła do Gruzji 

w 319. roku. Wchodząc do Gruzji niosła Krzyż z gałęzi 

winnego krzewu przewiązanych kosmykiem włosów 

odciętych z warkocza. Jest on do dzisiaj najczęściej 

używanym znakiem wiary i symbolem chrześcijaństwa 

Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Relikwie Krzyża 

Świętej Nino znajdują się w katedrze Sioni w Tibilisi. W roku 

337. cały kraj został ochrzczony w rzece Kura, a za przyczyną 

Św. Nino wybudowano kościół w Mccheta, w pierwszej 

stolicy Gruzji  i sprowadzono księży z Konstantynopola.

Święta Nino zmarła i została pochowana 

w miasteczku Bodbe. Do dzisiaj znajduje się tam jej grób 

Pierwszym etapem podróży była Armenia. Początki Tłumaczono Pismo Święte, pisma Ojców Kościoła, teksty 

Armenii sięgają czasów biblijnych. To tutaj, jak podaje mszalne. Ugruntowało się w ten sposób poczucie 

tradycja na Świętej Górze Ormian, Araracie, osiadła Arka nierozłącznej jedności charakteru narodowego 

Noego. To właśnie od wnuka Noego - Hajka - Ormianie z wyznawaną wiarą. Do dzisiaj język używany podczas Mszy 

wywodzą swoje korzenie, dlatego też pierwsza nazwa Świętej i w każdej Liturgii ormiańskiej jest starożytnym 

Armenii to Hajastan. Armenia jest pierwszym krajem językiem ormiańskim z tzw. „złotego okresu literatury 

chrześcijańskim na świecie. Wiarę w Jezusa przyjęła w 301. ormiańskiej”. Przyjmując wiarę chrześcijańską Armenia 

roku. W 404. roku święty mnich Mesrop Marztoc stworzył odcięła się od pogańskich wpływów religijno-politycznych 

alfabet i nastąpił rozkwit literatury w języku narodowym. płynących z Persji i krajów arabskich.

Wędrując po Armenii poznaliśmy ważną postać 

Kościoła Armeńskiego - św. Grzegorza Oświeciciela. 

To ewangelizator, męczennik i chrzciciel Armenii, założyciel 

i patron Kościoła Ormiańskiego. Odwiedziliśmy miejsce jego 

uwięzienia i umęczenia - klasztor Chor Wirap. 

Chrześcijaństwo dotarło do Armenii już na początku 

głoszenia Dobrej Nowiny. Apostoł Juda Tadeusz w latach 43-

66 przebywał w Armenii. W roku 60 dołączył do niego 

św. Bartłomiej. Według tradycji, św. Juda Tadeusz przywiózł 

do Armenii Grot Włóczni Przeznaczenia, którą rzymski setnik 

Longinus, przebił bok ukrzyżowanego Jezusa. Relikwia była 

przechowywana w wykutym w skale klasztorze Geghard - 

monastyrze Świętej Włóczni. Klasztor został zbudowany 

w IV wieku. Do dzisiaj klasztor jest miejscem pielgrzymek. 

Było to również miejsce przechowywania relikwii 

Św. Andrzeja i Św. Jana Chrzciciela. Obecnie relikwia Męki 

W ubiegłym roku pielgrzymi z Piekar 

Śląskich, pod przewodnictwem kustosza 

i proboszcza Bazyliki NMP 

i św. Bartłomieja, ks. Władysława 

Nieszporka, podjęli trud pielgrzymowania 

śladami Świętego Bartłomieja - pierwszego 

patrona naszej parafii. Udaliśmy się 

na Sycylię i tam na wyspie Lipari 

modliliśmy się przed relikwiami 

św. Bartłomieja. W tym roku, w czasie 

od 28.06 do 08.07.2014 r., grupa 

pielgrzymów udała się ponownie 

na pielgrzymkę śladami św. Bartłomieja. 

Tym razem droga wiodła do Armenii 

i Gruzji - krajów odległych, nieznanych, 

często przez nas niezrozumianych i jakże 

odmiennych kulturowo.

Chaczkar (kamienny krzyż) ufundowany przez pielgrzymów 
dla Matki Bożej Piekarskiej jako wotum za dar pielgrzymki 
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skały wulkanicznej w kolorze brązu. Jest to nasze niedostępnych, wśród wysokich skał i urwisk. Spoglądaliśmy 
podziękowanie dla Pani Piekarskiej i św. Bartłomieja w stronę majestatycznego Araratu. W wysokich górach 
za przeżytą pielgrzymkę oraz za wszystko, co nas spotkało odczuwaliśmy potęgę Boga i jego miłość do ludzi. Wszędzie 
na pielgrzymkowym szlaku.spotykaliśmy modlących się ludzi.

Następnie udaliśmy się do Gruzji, drugiego państwa 

na naszym pielgrzymkowym szlaku i drugiego państwa 

w świecie, które po Armenii przyjęło i uznało religię 

chrześcijańską. Gruzja przyjęła chrzest w 337. roku 

za przyczyną świętej Nino. Jest ona uznawana za równą 

Apostołom i jest patronką Gruzji. Jest także świętą 

Kościołów: katolickiego, ormiańskiego i prawosławnego.

Jest wiele legend i podań , które przedstawiają 

życie i działalność ewangelizacyjną tej wielkiej świętej. 

Każda potwierdza jej niebywałą dobroć, łagodność, 

pobożność i miłość do Boga i ludzi. Św. Nino jako młoda 

dziewczyna, wychowana w rodzinie chrześcijańskiej 

w Jerozolimie, posługiwała w Bazylice Grobu Pańskiego. Tam 

poznała historię tuniki Pana Jezusa, o którą żołnierze 

rzymscy rzucili kości. Nie mogła pogodzić się z tym, 

że Święta Szata, którą żołnierz rzymski rzekomo odsprzedał 

kupcowi z Gruzji, przebywa w kraju, który nie zna Jezusa 

i ciągle czci święty ogień. Święta Nino dotarła do Gruzji 

w 319. roku. Wchodząc do Gruzji niosła Krzyż z gałęzi 

winnego krzewu przewiązanych kosmykiem włosów 

odciętych z warkocza. Jest on do dzisiaj najczęściej 

używanym znakiem wiary i symbolem chrześcijaństwa 

Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Relikwie Krzyża 

Świętej Nino znajdują się w katedrze Sioni w Tibilisi. W roku 

337. cały kraj został ochrzczony w rzece Kura, a za przyczyną 

Św. Nino wybudowano kościół w Mccheta, w pierwszej 

stolicy Gruzji  i sprowadzono księży z Konstantynopola.

Święta Nino zmarła i została pochowana 

w miasteczku Bodbe. Do dzisiaj znajduje się tam jej grób 

Pierwszym etapem podróży była Armenia. Początki Tłumaczono Pismo Święte, pisma Ojców Kościoła, teksty 

Armenii sięgają czasów biblijnych. To tutaj, jak podaje mszalne. Ugruntowało się w ten sposób poczucie 

tradycja na Świętej Górze Ormian, Araracie, osiadła Arka nierozłącznej jedności charakteru narodowego 

Noego. To właśnie od wnuka Noego - Hajka - Ormianie z wyznawaną wiarą. Do dzisiaj język używany podczas Mszy 

wywodzą swoje korzenie, dlatego też pierwsza nazwa Świętej i w każdej Liturgii ormiańskiej jest starożytnym 

Armenii to Hajastan. Armenia jest pierwszym krajem językiem ormiańskim z tzw. „złotego okresu literatury 

chrześcijańskim na świecie. Wiarę w Jezusa przyjęła w 301. ormiańskiej”. Przyjmując wiarę chrześcijańską Armenia 

roku. W 404. roku święty mnich Mesrop Marztoc stworzył odcięła się od pogańskich wpływów religijno-politycznych 

alfabet i nastąpił rozkwit literatury w języku narodowym. płynących z Persji i krajów arabskich.

Wędrując po Armenii poznaliśmy ważną postać 

Kościoła Armeńskiego - św. Grzegorza Oświeciciela. 

To ewangelizator, męczennik i chrzciciel Armenii, założyciel 

i patron Kościoła Ormiańskiego. Odwiedziliśmy miejsce jego 

uwięzienia i umęczenia - klasztor Chor Wirap. 

Chrześcijaństwo dotarło do Armenii już na początku 

głoszenia Dobrej Nowiny. Apostoł Juda Tadeusz w latach 43-

66 przebywał w Armenii. W roku 60 dołączył do niego 

św. Bartłomiej. Według tradycji, św. Juda Tadeusz przywiózł 

do Armenii Grot Włóczni Przeznaczenia, którą rzymski setnik 

Longinus, przebił bok ukrzyżowanego Jezusa. Relikwia była 

przechowywana w wykutym w skale klasztorze Geghard - 

monastyrze Świętej Włóczni. Klasztor został zbudowany 

w IV wieku. Do dzisiaj klasztor jest miejscem pielgrzymek. 

Było to również miejsce przechowywania relikwii 

Św. Andrzeja i Św. Jana Chrzciciela. Obecnie relikwia Męki 

W ubiegłym roku pielgrzymi z Piekar 

Śląskich, pod przewodnictwem kustosza 

i proboszcza Bazyliki NMP 

i św. Bartłomieja, ks. Władysława 

Nieszporka, podjęli trud pielgrzymowania 

śladami Świętego Bartłomieja - pierwszego 

patrona naszej parafii. Udaliśmy się 

na Sycylię i tam na wyspie Lipari 

modliliśmy się przed relikwiami 

św. Bartłomieja. W tym roku, w czasie 

od 28.06 do 08.07.2014 r., grupa 

pielgrzymów udała się ponownie 

na pielgrzymkę śladami św. Bartłomieja. 

Tym razem droga wiodła do Armenii 

i Gruzji - krajów odległych, nieznanych, 

często przez nas niezrozumianych i jakże 

odmiennych kulturowo.

Chaczkar (kamienny krzyż) ufundowany przez pielgrzymów 
dla Matki Bożej Piekarskiej jako wotum za dar pielgrzymki 
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Darem uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego 
stało się błogosławieństwo prymicyjne, udzielane przez 
ks. Jakuba Tomaszewskiego, niedzielnego kaznodzieję. 
Mszy św., rozpoczętej o godz. 10.30, przewodniczył 
ks. Jan Emanuel Sołtysik, kapłan wspierający osoby 
z dysfunkcją wzroku, a jednocześnie krajowy duszpasterz 
niesłyszących i niedosłyszących. Ta Eucharystia stanowiła 
kulminacyjny element archidiecezjalnej pielgrzymki 
niewidomych i niedowidzących. Uczestniczyło w niej 
250 osób, zrzeszonych w kołach, obejmujących 
miejscowości, należące nie tylko do archidiecezji 
katowickiej, ale i do diecezji z nią sąsiadujących, 
tj. gliwickiej, sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej: Będzin, 
Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Jaworzno, Katowice, 
Kędzierzyn Koźle, Mikołów, Pszczyna, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, 
Tychy i Piekary Śląskie. Przybyła też 50-osobowa grupa 
z archidiecezji przemyskiej - par. MB Różańcowej 
w Żurawiczkach. 

01.06.2014 r.
Do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej przybył bp senior Jan Wieczorek. 
Pierwszemu biskupowi diecezji gliwickiej towarzyszył 
jego kapelan ks. Zbigniew Lachowicz, dyrektor Domu 
Kapłana w Wiśniczach. Celebrując Mszę św., wraz 
z ks. Biskupem ołtarz otoczyli księża, dziękujący 
Bożej Opatrzności za 55. rocznicę święceń 
prezbiteratu. 

11.06.2014 r.

Po raz drugi w kalendarzu diecezji polskich 

obchodzono święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 

i Wiecznego Kapłana. Skłaniając do intensywniejszej 

modlitwy o uświęcenie duchowieństwa i troski o powołania, 

przypomniało o szczególnym darze, jakim jest kapłaństwo. 

Podczas wieczornej Eucharystii, ks. prał. Władysław 

Nieszporek poświęcił sztandar Związku Zawodowego 

„Kadra” Kompaii Węglowej S.A. z okazji 10-lecia powstania. 

Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele kierownictwa 

kopalń i zakładów, członkowie prezydium PZZ „Kadra”, 

delegacje z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego 

Holdingu.

12.06.2014 r.

Mszy św., rozpoczętej o godz. 18.00 

przewodniczył ks. prał. Grzegorz Olszowski, wikariusz 

generalny i moderator Kurii Metropolitarnej 

w Katowicach. Podczas niej udzielił młodzieży par. 

Imienia NMP i św. Bartłomieja Apostoła sakramentu 

bierzmowania. Znamieniem daru Ducha Świętego 

naznaczonych zostało 78 osób, przygotowanych przez 

ks. Adriana Lejtę. Przypadające w tym dniu 

wspomnienie św. Antoniego z Padwy, stanowiąc jeden 

z odpustów, nadanych przez Stolicę Apostolską, „zbiegło 

się” z czerwcowym czuwaniem fatimskim, 

zainicjowanym w bazylice piekarskiej o godz. 20.00. 

Modlitwie przewodniczył ks. Adam Zgodzaj. Podczas 

homilii wikariusz przypomniał treść drugiego 

objawienia. Po procesji z figurą MB Fatimskiej 

i odmówieniu różańcowych tajemnic bolesnych, jak co 

miesiąc, od maja do października, możliwe stało się 

uczczenie relikwii błogosławionych dzieci fatimskich. 

13.06.2014 r.

Do sanktuarium piekarskiego przybyli pielgrzymi, spośród 

których najliczniej reprezentowana była archidiecezja 

katowicka poprzez par. św. Stanisława w Żorach. 160-osobową 

grupę tworzyły dzieci komunijne wraz ze swoimi rodzicami. 

Oprócz katechetów świeckich pielgrzymom towarzyszyli 

wikariusze: ks. Piotr Makosz, ks. Maciej Michałek, ks. Maciej 

Pietruszka. Pozostałe grupy, w większości 50-osobowe, 

reprezentowały diecezję: opolską (Trzeboszowice, par. 

św. Jadwigi); zielonogórsko-gorzowską (Głogów, par, NMP 

Królowej Polski); tarnowską (Bochnia, par. św. Pawła Apostoła). 

W pielgrzymowanie wpisała się też 15-osobowa grupa 

z archidiecezji wrocławskiej, reprezentując par. Trójcy Świętej 

w Żmigrodzie. W tym dniu w Ogrodzie Anioła odbyła się IV edycja 

„Maryja Fest”. Spotkanie rozpoczęły Dzieci Maryi, skupione 

w bazylice piekarskiej. Oprócz nich, w tegoroczny festyn wpisały 

się występy dwóch zespołów muzycznych: „Akatyst” – z par. 

św. Rodziny w Piekarach Śląskich i „Capax Dei” z par. Trójcy 

Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

14.06.2014 r.

W kronice wydarzeń ten dzień zaznaczył się kilkoma 
akcentami. Poranną Eucharystią, sprawowaną o godz. 6.30, 
rozpoczęto XXII Rodzinny Bieg Trzeźwości, zdążający na Jasną 
Górę. Uczestniczyli w nim członkowie Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich Klubu „Piątka”. Ks. Jakub Tomaszewski, po 
święceniach prezbiteratu, odwiedził chorych i starszych 
wiekiem parafian z posługą sakramentalną. O godz. 11.00 
w auli sanktuaryjnej zainicjowano część prelekcyjną 
II Piekarskiego Festiwalu „Na pielgrzymim szlaku”. Bazylika 
piekarska stała się jednym z pięciu miejsc dnia skupienia dla 
członków zespołów synodalnych II Synodu Archidiecezji 
Katowickiej, gromadząc 30 osób, przybyłych z dekanatów: 
Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice 
oraz Piekary Śląskie. „Obowiązywał” temat przewodni: 
„Duszpasterskie nawrócenie”. Spotkanie, rozpoczęte o godz. 
16.00 prowadził ks. Jacek Błaszczok, wizytator 
archidiecezjalny, pracownik Wydziału Katechetycznego Kurii 
Metropolitarnej w Katowicach. W jego przebieg wpisane 
zostały: konferencja, Msza św., modlitwa różańcowa oraz 
agapa. Do sanktuarium piekarskiego przybyły 4 grupy 
pielgrzymów. Dwie z nich, 30-osobowe, reprezentowały 
diecezję świdnicką (Stronie Śląskie, par. MB Królowej Polski 
i św. Saternusa) i diecezję tarnowską (Rożnów, par. 
św. Wojciecha i Podwyższenia Krzyża Świętego). Pozostałe 
dwie, 50-osobowe, reprezentowały archidiecezję gdańską 
(Wejherowo, par. św. Anny) i diecezję bielsko-żywiecką 

(Bielowicko, par. św. Wawrzyńca). 

07.06.2014 r.

W pierwszy piątek miesiąca na czuwanie przybyła 
par. św. Wojciecha z Radzionkowa. 200-osobowej grupie 
towarzyszyli duszpasterze: proboszcz – ks. Damian Wojtyczka 
oraz wikariusze - ks. Krzysztof Pyszny, ks. Kazimierz Cichoń, 
ks. Andrzej Trzeciak. Wraz z radzionkowską parafią, we Mszy 
św., rozpoczętej o godz. 21.00, uczestniczyła grupa pątników, 
która przybyła pieszo, pielgrzymując z kościoła św. Jakuba 
Apostoła w Sączowie, znajdującym się na szlaku Via Regia, 
inaugurując II Piekarski Festiwal „Na pielgrzymich szlakach”. 
W przebieg dnia włączyła się 45-osobowa grupa 
z par. Wszystkich Świętych w Krościenku (diecezja 
tarnowska). 

06.06.2014 r.

W święto Nawiedzenia NMP do MB Piekarskiej przybyło 

7 zorganizowanych grup pielgrzymów. Archidiecezję 

wrocławską reprezentowało 55 osób z par. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Strzelinie. Z diecezji bielsko-żywieckiej dotarła 30-

osobowa grupa - par. Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu. 

Diecezję gliwicką symbolizowały dwie parafie bytomskie: 

Świętej Trójcy – 30 osób z wikariuszami, ks. Leszkiem Lepiorzem 

i ks. Tomaszem Rakiem, łącząc piesze pielgrzymowanie 

z rodzinnym piknikiem; św. Barbary – 50 osób wraz 

z wikariuszem ks. Adamem Krupą. Z archidiecezji katowickiej 

w gościnę wpisały się trzy parafie: św. Marii Magdaleny 

w Lubomii - 100 osób z ks. Jackiem Starostą; MB Szkaplerznej 

i św. Piusa X w Jejkowicach - 40 osób z ks. prob. Piotrem 

Winklerem; św. Jana Sarkandra w Bańgowie - 10 rowerzystów 

z ks. prob. Krystianem Bujakiem. „Piekarskie” Dzieci Maryi 

wraz z ks. Łukaszem udały się na pielgrzymkę, której trasa 

objęła m.in. Opole. 

31.05.2014 r.

Ołtarz bazyliki piekarskiej otoczyli księża seniorzy, 

którzy święcenia kapłańskie przyjęli w krypcie katedry 

Chrystusa Króla w Katowicach 5 VI 1955 r. z rąk bpa Zdzisława 

Golińskiego, ówczesnego ordynariusza częstochowskiego. 

04.06.2014 r.

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, podczas Mszy św., której sprawowanie 

rozpoczęto o godz. 10.30, szczególną modlitwą objęto, pochodzącego z parafii piekarskiej, 

o. Brunona Wielkiego OMI. Spowiednik w katowickim klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej dziękował za 60. rocznicę święceń prezbiteratu. Ta Eucharystia stała się okazją, by 

radować się wstawiennictwem Błogosławionego rodem z Piekar, wspominając XV rocznicę 

beatyfikacji ks. Józefa Czempiela, należącego do grona 108. męczenników II wojny światowej.

15.06.2014 r.
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Darem uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego 
stało się błogosławieństwo prymicyjne, udzielane przez 
ks. Jakuba Tomaszewskiego, niedzielnego kaznodzieję. 
Mszy św., rozpoczętej o godz. 10.30, przewodniczył 
ks. Jan Emanuel Sołtysik, kapłan wspierający osoby 
z dysfunkcją wzroku, a jednocześnie krajowy duszpasterz 
niesłyszących i niedosłyszących. Ta Eucharystia stanowiła 
kulminacyjny element archidiecezjalnej pielgrzymki 
niewidomych i niedowidzących. Uczestniczyło w niej 
250 osób, zrzeszonych w kołach, obejmujących 
miejscowości, należące nie tylko do archidiecezji 
katowickiej, ale i do diecezji z nią sąsiadujących, 
tj. gliwickiej, sosnowieckiej i bielsko-żywieckiej: Będzin, 
Bielsko-Biała, Bytom, Gliwice, Jaworzno, Katowice, 
Kędzierzyn Koźle, Mikołów, Pszczyna, Ruda Śląska, 
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, 
Tychy i Piekary Śląskie. Przybyła też 50-osobowa grupa 
z archidiecezji przemyskiej - par. MB Różańcowej 
w Żurawiczkach. 

01.06.2014 r.
Do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej przybył bp senior Jan Wieczorek. 
Pierwszemu biskupowi diecezji gliwickiej towarzyszył 
jego kapelan ks. Zbigniew Lachowicz, dyrektor Domu 
Kapłana w Wiśniczach. Celebrując Mszę św., wraz 
z ks. Biskupem ołtarz otoczyli księża, dziękujący 
Bożej Opatrzności za 55. rocznicę święceń 
prezbiteratu. 

11.06.2014 r.

Po raz drugi w kalendarzu diecezji polskich 

obchodzono święto Jezusa Chrystusa Najwyższego 

i Wiecznego Kapłana. Skłaniając do intensywniejszej 

modlitwy o uświęcenie duchowieństwa i troski o powołania, 

przypomniało o szczególnym darze, jakim jest kapłaństwo. 

Podczas wieczornej Eucharystii, ks. prał. Władysław 

Nieszporek poświęcił sztandar Związku Zawodowego 

„Kadra” Kompaii Węglowej S.A. z okazji 10-lecia powstania. 

Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele kierownictwa 

kopalń i zakładów, członkowie prezydium PZZ „Kadra”, 

delegacje z Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego 

Holdingu.

12.06.2014 r.

Mszy św., rozpoczętej o godz. 18.00 

przewodniczył ks. prał. Grzegorz Olszowski, wikariusz 

generalny i moderator Kurii Metropolitarnej 

w Katowicach. Podczas niej udzielił młodzieży par. 

Imienia NMP i św. Bartłomieja Apostoła sakramentu 

bierzmowania. Znamieniem daru Ducha Świętego 

naznaczonych zostało 78 osób, przygotowanych przez 

ks. Adriana Lejtę. Przypadające w tym dniu 

wspomnienie św. Antoniego z Padwy, stanowiąc jeden 

z odpustów, nadanych przez Stolicę Apostolską, „zbiegło 

się” z czerwcowym czuwaniem fatimskim, 

zainicjowanym w bazylice piekarskiej o godz. 20.00. 

Modlitwie przewodniczył ks. Adam Zgodzaj. Podczas 

homilii wikariusz przypomniał treść drugiego 

objawienia. Po procesji z figurą MB Fatimskiej 

i odmówieniu różańcowych tajemnic bolesnych, jak co 

miesiąc, od maja do października, możliwe stało się 

uczczenie relikwii błogosławionych dzieci fatimskich. 

13.06.2014 r.

Do sanktuarium piekarskiego przybyli pielgrzymi, spośród 

których najliczniej reprezentowana była archidiecezja 

katowicka poprzez par. św. Stanisława w Żorach. 160-osobową 

grupę tworzyły dzieci komunijne wraz ze swoimi rodzicami. 

Oprócz katechetów świeckich pielgrzymom towarzyszyli 

wikariusze: ks. Piotr Makosz, ks. Maciej Michałek, ks. Maciej 

Pietruszka. Pozostałe grupy, w większości 50-osobowe, 

reprezentowały diecezję: opolską (Trzeboszowice, par. 

św. Jadwigi); zielonogórsko-gorzowską (Głogów, par, NMP 

Królowej Polski); tarnowską (Bochnia, par. św. Pawła Apostoła). 
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14.06.2014 r.
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07.06.2014 r.
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31.05.2014 r.

Ołtarz bazyliki piekarskiej otoczyli księża seniorzy, 

którzy święcenia kapłańskie przyjęli w krypcie katedry 

Chrystusa Króla w Katowicach 5 VI 1955 r. z rąk bpa Zdzisława 
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04.06.2014 r.

W uroczystość Trójcy Przenajświętszej, podczas Mszy św., której sprawowanie 

rozpoczęto o godz. 10.30, szczególną modlitwą objęto, pochodzącego z parafii piekarskiej, 

o. Brunona Wielkiego OMI. Spowiednik w katowickim klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi 

Niepokalanej dziękował za 60. rocznicę święceń prezbiteratu. Ta Eucharystia stała się okazją, by 

radować się wstawiennictwem Błogosławionego rodem z Piekar, wspominając XV rocznicę 

beatyfikacji ks. Józefa Czempiela, należącego do grona 108. męczenników II wojny światowej.

15.06.2014 r.
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Statystyka parafialna
1.  KWOCZAŁA Tomasz – DOBIOSZ Sylwia
2. SKRZYDELSKI Tomasz – ZIELKE Patrycja
3. PRZYKLENK Peter – DYBKA Martina
4. SZYMIK Paweł – BUJOCZEK Natalia
5. GUZY Grzegorz – DEBSKI Sonia
6. KILON Rafał – WROPDARCZYK Karolina
7. LUDYGA Jan – BAZAN Zofia
8. KĘPKA Łukasz – KWIECIŃSKA Dorota
9. IGNAC Bartosz – SITEK Natalia

ŚLUBY

1.Maria i Wojciech LEMPORT

SREBRNE GODY

1.WALENTEK Mateusz
2. TRZÓSŁO Adam
3. BEJ Franciszek
4. KONIECZKO Kaja
5. KAŹMIERSKA Liliana
6. SZWEDZIK Julia
7. PICZ Tymoteusz
8. WALSH Ted

ROCZKI

1. BŁASZCZYK Grzegorz l.74
2. ROBAK Irena l.81
3. SZEFER Herbert l.73
4. MARYSZCZYK Leonard l.77
5. URBAŃCZYK Andrzej l.52
6. BŁASZCZYK Lidia l.88
7. PODWYSZYŃSKA Anna l. 92
8. JĘDRZEJEWSKA Rita l.79
9. KOŚCIELNY Tadeusz l.80
10. SOWA Elżbieta l.86
11. DZIEDZIC Wiesław l.58
12. PACIOREK Janusz l.54
13. KAWECKA Magdalena l.23
14. JANUS Eugeniusz l.70

POGRZEBY

1. KOZAK Maria
2. GAŁUSZKA Natalia
3. PEŁKA Cyprian
4. SAWER Alicja
5. ZANIEWSKI Mateusz
6. KAŁAMARZ Karol
7. OZIMEK Oliwia 

CHRZTY

W czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej 

przypadała uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Ks. Adam, czyniąc istotą homilii „oczarowanie” 

Eucharystią, przypomniał m.in. jedną z myśli św. Ojca Pio: 

„Świat mógłby istnieć bez słońca, lecz nie mógłby istnieć 

bez Eucharystii”. Mszy św., sprawowanej o godz. 8.00 

przewodniczył ks. Proboszcz Władysław. Po niej podążono 

w procesji, oddając cześć i chwałę Bogu, wsłuchując się 

w Słowo przy czterech ołtarzach, spośród których pierwszy 

usytuowano przy kaplicy św. Barbary. 

19.06.2014 r. W  s o b o t n i e  p i e l g r z y m o w a n i e  w p i s a ł o  s i ę  

6 zorganizowanych grup. Trzy z nich, 50-osobowe, objęły 

parafie, wchodzące w skład archidiecezji krakowskiej: 

Narodzenia NMP w Zielonkach; Ofiarowania NMP w Wadowicach; 

Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach. Archidiecezję 

wrocławską reprezentowała par. św. Mikołaja w Brzeziej Łące - 

45 osób. Z diecezji świdnickiej przybyła 95-osobowa grupa, 

pochodząca z par. Wniebowzięcia NMP w Kłodzku. W pobyt u MB 

Piekarskiej wpisało się też 40 osób, którym towarzyszył 

proboszcz par. św. Bartłomieja w Gliwicach - ks. Andrzej Pluta. 

W ramach Archidiecezjalnego Święta Młodych, rozpoczętego 

dzień wcześniej, na Wzgórze Kalwaryjskie dotarły symbole 

Światowych Dni Młodzieży, peregrynujące po Polsce, 

„goszczące” już w tym miejscu 31 V 2009 r. – krzyż i ikona Salus 

Populi Romani. Następnego dnia, w ich obecności, abp Wiktor 

Skworc przewodniczył niedzielnej Mszy św., wieńczącej 

świętowanie.

21.06.2014 r.

W 12. niedzielę zwykłą odbyła się pielgrzymka 

Związku Górnośląskiego, obchodzącego w tym roku 25-lecie 

istnienia. Uczestniczyło w niej ok. 120 osób, skupionych 

w kołach i bractwach metropolii katowickiej, 

reprezentowanych przez 11 pocztów sztandarowych. 

Kulminacyjnym punktem stała się Eucharystia, rozpoczęta 

w bazylice piekarskiej o godz. 10.30, której przewodniczył 

Kustosz sanktuarium. Homilię wygłosił ks. Marian Jaromin. 

Członkowie organizacji aktywnie włączyli się w oprawę 

Mszy św., „ubogaconą” występem katowickiego chóru 

mieszanego „Ogniwo”. 

22.06.2014 r.

W ramach I archidiecezjalnej pielgrzymki osób, 

zaangażowanych w modlitwę za kapłanów, do sanktuarium 

piekarskiego przybyli członkowie Apostolatu Margaretka, 

Wspólnot Wieczernika, Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów. 

400-osobowej grupie towarzyszyli duszpasterze: ks. Ireneusz 

Tatura – prob. par. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Katowicach Brynowie; ks. Stanisław Juraszek – prob. par. 

MB Uzdrowienia Chorych w Rydułtowach – Orłowcu; ks. Dawid 

Sładek – wikariusz par. św. Michała Archanioła 

w Michałkowicach; ks. Piotr Kluczka – wikariusz par. 

Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Rolę 

„gospodarza” pełnił ks. Grzegorz Śmieciński – wikariusz 

piekarski. Najważniejszy element pielgrzymowania stanowiła 

Eucharystia. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prał. 

Marek Szkudło – wikariusz biskupi ds. stałej formacji 

kapłanów. 

26.06.2014 r.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przypadająca zawsze w piątek po 2. niedzieli po Zesłaniu Ducha 

Świętego, obchodzona była w tym roku już po raz 20. jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 

Charakter dnia oddają słowa Świętego Proboszcza z Ars: „Kapłaństwo – to miłość Serca Jezusowego”. 

Nabożeństwem eucharystycznym, połączonym z procesją z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła, 

zakończono oktawę Bożego Ciała. Co roku, pod tą datą, we wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy, imieniny 

obchodzi ks. Proboszcz Władysław. Szczególną modlitwą parafian objęty został podczas Mszy św., sprawowanej 

wieczorem, w wigilię podjęcia pielgrzymiego szlaku, prowadzącego do Armenii i do Gruzji. 

27.06.2014 r.

OCALIĆ PRZED ZNISZCZENIEM!

To pomysł, z którym zgłosił się do naszej redakcji Sebastian Pustelnik, absolwent Wydziału Teologicznego 
w Katowicach, który od wielu lat interesuje się historią Kościoła na Śląsku. 

„Nieraz nasze albumy, a nawet jakieś stare pudła na strychu kryją wspaniałe perełki historyczne. Zdjęcia 
z pielgrzymek piekarskich czy jasnogórskich, grupowe zdjęcia komunijne, z procesji Bożego Ciała, wizytacji 
kanonicznych, stajenek i Bożych grobów... Często starymi, „niepotrzebnymi” zdjęciami pali się w piecach. Może nie są 
one zbyt drogocenne, ale warto byłoby je np. zeskanować, a następnie udostępnić w Internecie. Warto podzielić się 
takimi pamiątkami rodzinnymi. Dlatego wraz z pewnym fotografem z Rudy Śląskiej postanowiliśmy przeprowadzić 
akcję w celu ocalenia tych materiałów przed zniszczeniem. Nawiązaliśmy kontakt z wieloma krewnymi fotografów, 
robiących zdjęcia w XX w. Nieraz posiadają oni po rodzicach czy dziadkach klisze z uroczystości kościelnych. Warto 
byłoby odkurzyć te materiały, aby przetrwały.”

Znalezione zdjęcia można przynosić do Centrum Pielgrzymkowego

 z dopiskiem „Ocalić przed zniszczeniem”.
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