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Redakcja miesięcznika „Z Piekarskich Wież”: ks. Rafał Mucha, Katarzyna Tomaszewska, Mateusz Mezglewski, Adam Reinsz.

Współpraca techniczna: Magdalena Lubecka, Stanisław Dacy.

Adres: Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomieja Ap., Piekary Śląskie, 41-940, ul. Ks. Ficka 7;

Tel.: 0-32 287 22 70; Fax: 0-32 768 00 38; 

E-mail: kontakt@bazylikapiekary.pl, www.bazylikapiekary.pl,

Nr konta: PKO O/Piekary Śląskie 05 1020 2368 0000 2502 0022 3131 (cele kultu religijnego)

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty i edycji nadesłanych materiałów.

Rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Uczniom w szkole 

przypomniałem, że nie ma wakacji od Boga, bo przecież nie można 

odłożyć miłości na dwa miesiące. Wakacje doskonale sprzyjają 

pogłębianiu więzi z Chrystusem. Podczas urlopów można „zwolnić”, 

zwolnić tempo codzienności, co pozwala na głębsze refleksje nad 

życiem, tym duchowym również… 

Czas wakacji to również czas pielgrzymowania do różnych 

zakątków świata. Z naszej parafii wyruszy z początkiem sierpnia piesza pielgrzymka 

do Częstochowy. O istocie pielgrzymowania możemy dowiedzieć się w artykule ks. Łukasza na s. 6 – 

polecam.

Zbliżamy się do głównych obchodów 90 rocznicy koronacji Matki Bożej Piekarskiej, które 

odbędą się 15 sierpnia. Poprzedzające to wydarzenie dni będą miały wymiar duchowego 

przygotowania do tej uroczystości – więcej na s. 3. Z okazji tej rocznicy został zorganizowany przez 

katechetów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5 konkurs plastyczny dla dzieci wszystkich szkół 

podstawowych w Piekarach Śląskich pt. „Królowa Śląska w oczach dziecka”. Konkurs cieszył się 

wielkim zainteresowaniem wśród młodego pokolenia piekarzan. Polecam art. s. 8.

30 sierpnia nastąpi wprowadzenie relikwii (pierwszego stopnia) św. Bartłomieja Apostoła, 

otrzymanych przez naszą parafię od Ojca Świętego Franciszka, do Bazyliki. To ważne i historyczne 

wydarzenie dla naszej parafii i sanktuarium, na które serdecznie zapraszamy. Dlaczego ważne? 

Odsyłam do art. s. 14.

W obecnym numerze umieszczamy również wywiad z ks. biskupem Michaelem, który gościł 

na majowej pielgrzymce, i który wprowadził na zakończenie pielgrzymki relikwie św. Jacka. 

Przypomnę, że ks. Arcybiskup Wiktor Skworc wręczył je biskupowi na Wzgórzu i ten procesyjnie 

wprowadził je do Bazyliki. Polecam wywiad s. 4.

Drodzy Czytelnicy, oddany w Wasze ręce numer Z Piekarskich Wież, jest numerem 

wakacyjnym. Następny numer pojawi się we wrześniu. Życzę wszystkim wraz z całą Redakcją 

udanych wakacji i urlopów oraz głębokich duchowych przeżyć związanych z wydarzeniami 

piekarskimi. Niech  będzie to czas odkrywania na nowo bliskości Boga, piękna wiary i radości.

Ks. Rafał Mucha
Wikariusz Bazyliki Piekarskiej

Wakacje z Bogiem...
90 lat koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej
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Uroczystości poprzedzające 90-tą rocznicę papieża Franciszka. Po 90 latach od koronacji obrazu Matki 

koronacji Piekarskiego Wizerunku koronami papieża Piusa XI Bożej Piekarskiej koronami Piusa XI oraz licznych 

rozpoczną się już 13-tego sierpnia. Przypada wtedy tzw. historycznych zawirowaniach, Piekarskie Sanktuarium znów 

„Dzień Fatimski”. O godz. 10.00 zostanie odprawiona Msza może cieszyć się koronami papieskimi. Zostały one 

Święta w intencji osób chorych. Dzień ten ma być duchowym p o b ł o g o s ł a w i o n e  p r z e z  p a p i e ż a  F r a n c i s z k a  

przygotowaniem do wydarzeń rocznicowych, stąd w czasie kwietniowej audiencji w Watykanie. Korony jako 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. akt dziękczynno-ekspiacyjny zostaną złożone Matce Bożej 

20.00 Msza Święta i różaniec fatimski. przez Metropolitę Katowickiego wraz z aktem zawierzenia 

Archidiecezji Piekarskiej Pani. Na stałe zostaną umieszczone 14-tego sierpnia Piekary przeniosą się niejako 
nie na obrazie, gdyż Matka Boża ma korony, ale pod do roku 1925. Duszpasterze w przygotowaniu uroczystości 
cudownym wizerunkiem. Głównym punktem uroczystości rocznicowych sięgnęli bowiem do zapomnianych już dziś 
15-tego sierpnia będzie dziękczynna Eucharystia tradycji. I tak po nieszporach Maryjnych w bazylice 
o godz. 10.30 w bazylice. Liturgię uświetni chór rozpoczną się obchody zaśnięcia i pogrzebu Najświętszej 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. O godz. 13.45 Maryi Panny. Będą one miały charakter liturgiczno – 
rozpoczną się obchody różańcowe na Kalwarii, zakończone inscenizacyjny, na wzór tych gromadzących tłumy pątników 
nieszporami Maryjnymi w bazylice.w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po przygotowaniu figury Matki 

Bożej do pogrzebu wierni wyruszą na ścieżki różańcowe. 16-tego sierpnia odbędzie się Stanowa Pielgrzymka 

Obchody zakończą się przy grobie Maryi. W parafialnych Kobiet i Dziewcząt do Matki Bożej Piekarskiej. Będzie 

księgach zachował się dokładny opis tych procesji. Znane są to okazja do diecezjalnego dziękczynienia Bogu za łaski, 

także tematy kazań wygłoszonych w czasie ich trwania, jakie za przyczyną Matki Sprawiedliwości i Miłości 

podczas uroczystości koronacyjnych w sierpniu 1925 roku. Społecznej nieustannie otrzymuje nasz Kościół Lokalny. 

90 lat później wierni znów będą mieli okazję wsłuchać się To właśnie koronacja Piekarskiego Wizerunku poprzedziła 

w tę tematykę. W bazylice o godz. 18.00 Eucharystią pod erygowanie naszej diecezji i była aktem jej zawierzenia 

przewodnictwem bp Marka Szkudło rozpoczną się Matce Najświętszej.

Uroczystości Wniebowzięcia NMP. O 19.15 będzie miał Warto wspomnieć, iż w czasie rocznicowych 
miejsce koncert 90 lecia, a po nim o 21.00 Apel Maryjny uroczystości użyte zostaną odrestaurowane szaty i sprzęty 
i zasłonięcie Cudownego Obrazu. liturgiczne sprzed 90 lat. Wśród nich kandylabry, baldachim 

15-ty sierpnia to dzień głównych uroczystości oraz kapa koronacyjna, w której Nuncjusz Apostolski 

rocznicowych. Przewodniczyć im będzie ks. abp Wiktor Lorenzo Lauri koronował Piekarski Obraz. Również śpiewy 

Skworc Metropolita Katowicki. Tak jak 90 lat temu, wierni towarzyszące wiernym w te dni, nawiązywać będą do tych 

zgromadzą się na Piekarskiej Kalwarii. O godz. 9.45 z 1925 roku.

rozpocznie się krótkie nabożeństwo z koronacją figury Matki Wdzięczni Bogu za 90 lat od koronacji cudownego 
Bożej Wniebowziętej, po którym wyruszy procesja Wizerunku Piekarskiej Pani serdecznie zapraszamy 
do bazyliki. W asyście górników oraz wiernych w strojach do udziału w uroczystościach rocznicowych. Bądźmy razem 
ludowych niesione będą m.in. korony pobłogosławione przez w te dni u Śląskiej Gospodyni!

Obchody 90-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Piekarskiej trwają już 
od kilku miesięcy. Do najważniejszych i historycznych dla Sanktuarium wydarzeń 
tego okresu trzeba zaliczyć spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem w Watykanie 

oraz pierwsze po 100 latach Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii. Centralne 
uroczystości rocznicowe jednak dopiero przed nami, a pielgrzymi przybywający 

do Piekar Śląskich będą mogli poczuć się trochę tak, jak przed 90 laty.

Uroczystości 90-tej rocznicy 
koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej

ks. Adam Zgodzaj
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Ks. Rafał Mucha: Na pielgrzymce mężczyzn niósł do kościoła i to nie tylko ludzie starsi, ale także młodzież. To 

ksiądz biskup relikwie świętego Jacka. To nie umknęło jest wspaniałe! Bardzo mi się podoba, że macie tu bardzo 

naszej uwadze, bo było to dla naszej parafii historyczne dużo miejsc pielgrzymkowych, do których ludzie chętnie 

wydarzenie. W tym miejscy pobożność księdza biskupa przychodzą. W takim miejscu jest zawsze atmosfera do 

była niesamowicie widoczna. Przyznam się ze byłem modlitwy i tą modlitwę u ludzi naprawdę się widzi. Bardzo 

wzruszony, gdy niósł ksiądz te relikwie z takim chciałbym, żeby i u mnie w diecezji powstało coś 

przejęciem. podobnego. Żeby ludzie szli na pielgrzymkę, by modląc się 

doszli do miejsca pielgrzymkowego i otrzymawszy 
W Tanzanii mamy taki zwyczaj, że jeżeli coś jest 

błogosławieństwo z nim powrócili do domów. 
nazwane świętym to należy my się specjalny szacunek. I to 

wcale nie musi być miejsce święte. Równie dobrze to może Adam Reinsz: Jakie ma ksiądz biskup plany, 

być drzewo lub właśnie relikwia. Z takiego założenia pomysły i marzenia?

wychodzą nawet ludzie nie będący katolikami. Jeśli coś jest 
W mojej diecezji powstało pierwsze w Tanzanii 

święte, to wymaga specjalnego szacunku. Gdy powiedziano 
miejsce pielgrzymkowe pod wezwaniem Miłosierdzia 

mi, że poniosę relikwie świętego, to zaraz sobie 
Bożego.  Teraz moim głównym calem jest to aby zapoznać 

pomyślałem, że to ogromny zaszczyt dla mnie i dlatego całą 
z nim ludzi. Chciałbym aby ludzi do niego pielgrzymowali, 

drogę, którą z nimi pokonałem gorącą się modliłem. 
tak jak pielgrzymują do Piekar. To zajmie mi jeszcze 

Przyznam się, że ze nie znałem wcześniej świętego Jacka.
z pewnością dużo czasu, ale jestem dobrej myśli. Dodatkowo 

Ks. Rafał Mucha: Jacek Odrowąż jest jedynym już od pewnego czasu planujemy nowe miejsce 

Polakiem uwiecznionym na kolumnadzie wokół Placu pielgrzymkowe dla młodzieży, którego patronem będzie Jan 

św. Piotra w Watykanie. W XVII wieku kult św. Jacka był Paweł II. Ten papież bardzo dobrze rozumiał młodzież 

silny we Francji oraz w Rzymie. Polski święty był i dlatego stworzył Światowe Dni Młodzieży. Moi rodacy 

postrzegany jako jeden z najważniejszych europejskich w Tanzanii dobrze go pamiętają, bo był u nas w 1990 roku 

misjonarzy.. Św. Jacek jest głównym patronem i jego wspomnienie jest  bardzo żywe. Chcielibyśmy, 

archidiecezji katowickiej, opolskiej oraz Śląska. aby jego nauczanie stało się bliskie naszej młodzieży. 

Chcemy aby młodzież w naszej diecezji i w całej Tanzanii 
Bardzo się cieszę, że ksiądz o tym wspomniał. 

rozpoznawała Jana Pawła II jako nauczyciela. 
Do Tanzanii, oprócz wielu wspomnień z Polski, zabiorę z sobą 

Wybudowaliśmy już kościół pod tym wezwaniem, a teraz 
wiedzę o tym wspaniałym Świętym. 

chcemy wybudować jeszcze mieszkanie dla księdza i hostel 

Adam Reinsz: No właśnie. Odwiedził ksiądz już dla pielgrzymów. Pracuje też nad stworzeniem Centrum 

w Polsce wiele miejsc. Jak wrażenia? Oczywiście poza duszpasterstwa rodziny, gdzie będą kształceni świeccy, 

tym, że jest zimniej. aby tam zrozumieli swoją odpowiedzialność za kościół, 

bo jeśli wierni przestają rozumieć to dla nas księży jest 
Tak (śmiech). Cały czas kaszlę. Klimat, który panuje 

to znak ze nadchodzi kryzys. Takie centrum ma też służyć 
w tej części europy, jest zupełnie inny od tego, który mamy 

budowaniu podstawowej katolickiej komórki, która 
w Tanzanii.  Jest tu dużo zimniej niż w Afryce… jest mi tu 

w Tanzanii ma mieć 10 rodzin. W założeniu mają się oni 
w Polsce po prostu zimno. Oczywiście ma też problem 

spotykać i rozmawiać o wierze i dyskutować na temat Pisma 
z językiem polskim, bo nie mogę z nikim porozmawiać 

Świętego. Moim dużym marzeniem jest też to, 
osobiści tylko przez tłumacza. Ja jestem w Polsce pierwszy 

żeby powstała diecezjalna biblioteka. Księża-misjonarze 
raz i musze powiedzieć, że widziałem tu dużo wspaniałych 

z różnych stron świata zostawiają po sobie książki i obecne 
rzeczy i przeżyłem naprawdę wspaniałe chwile. Wiele rzeczy 

nie mamy gdzie ich przechowywać, tak aby ludzi mogli z tego 
muszę jeszcze przemyśleć i muszą one do mnie dotrzeć. 

korzystać. Nie mamy pieniędzy żeby wszystkich księży 
Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony ze mogłem 

posłać na studia, wiec takie miejsce byłoby centrum 
uczestniczyć w Piekarskiej pielgrzymce mężczyzn, bo to jest 

lokalnego dokształcania. 
coś niezwykłego. Ta pielgrzymka i pielgrzymka kobiet 

w sierpniu spowodowała, że zacząłem myśleć o tym, by coś Ks. Rafał Mucha: Księże Biskupie, ma księże tyle 

podobnego stworzyć w mojej diecezji. Najpewniej jednak zajęć i wspaniałych planów!

zacznę od pielgrzymki kobiet bo w mojej diecezji są one 
Wszystkie sprawy boże zawsze są wykonalne. Sam 

bardziej zorganizowane. Później postaram się też stworzyć 
nie zrobię nic. Pan Bóg nam pomorze. Oczywiście wyzwań 

pielgrzymkę mężczyzn. Ja przyjechałem do Polski jako 
mam wiele, ale mam też wielu współpracowników, którzy mi 

misjonarz. Na Śląski bardo mi się podoba, bo ludzie żyją tu 
pomagają. Za to jestem wdzięczny. Nawet jak Wy napiszecie 

bardzo rodzinnie. Razem siadają do posiłków, razem 
o nas w swojej gazecie, to może znajdzie się ktoś, by nam 

dyskutują i spędzają czas. To co bardzo cieszy serce! Poza 
w czymś pomoc. Dla Boga nie ma nic niemożliwego!

tym doceniam to, że bardzo dużo ludzi w Polsce chodzi 

Adam Reinsz: Księże Biskupie, proszę nam który dał nam Bóg. Nie możemy o tym zapomnieć i musimy 

powiedzieć coś o Tanzanii. o niego dbać.

Tanzania to państwo Afrykańskie, które powstało Adam Reinsz: Afryka często kojarzy się z misjami. 

z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: Tanganiki oraz Nasz tłumacz, ksiądz Edward, pracuje z księdzem 

Zanzibaru. Jesteśmy krajem głównie rolniczym, choć biskupem w Tanzanii jako misjonarz. Chciałbym zapytać 

wydobywa się u nas także diamenty, rubiny i złoto. o to jak wygląda życie misjonarzy w księdza diecezji? Bo 

W Tanzanii znajduje się najwyższy szczyt Afryki – przecież z pewnością nie jest łatwo podejść do ludzi 

Kilimandżaro. i mówić im o Bogu, w którego my wierzymy. W Tanzanii 

żyją ludzie, którzy znają innego boga, a często nawet 
Adam Reinsz: Oglądając zdjęcia Tanzanii można 

wierzą w czary!
by pomyśleć że to raj na ziemi? Mieszka Ksiądz biskup 

w pięknej części Afryki. To jest bardzo dobre pytanie. Misjonarze 

najczęściej przychodzą do nas z pewnym  wykształceniem. 
To wszystko zależy od tego jak podejdzie do sprawy 

Ich zadanie nie polega na głoszeniu ewangelii bezpośrednio. 
ten który patrzy. Tanzania ma bardzo wiele miejsc pięknych, 

Każdy misjonarz wykonuje jakąś prace, może być lekarzem, 
ale ma też oblicze trochę ciemniejsze. Tanzania dla wielu 

nauczyciele itd. Ponieważ przyjechał na misje to jest tu jako 
może być rajem na ziemi. Mamy pięć parków narodowych, 

przedstawiciel kościoła katolickiego, który go przysłał. Jest 
gdzie żyją zwierzęta, gdzie mamy piękne widoki, gdzie 

katolikiem i jest z kościołem związany. Nie głosi jednak tak 
mieszkają ludzie. No ale należy pamiętać, że w biblijnym 

jak ksiądz w kościele ewangelię bezpośrednio, lecz dociera 
raju  też ludzie mieszkali, tam także było pięknie, żyło im się 

do ludzi swoją pracą i w taki sposób daje świadectwo o Bogu. 
wspaniale. A jednak człowiek musiał ten raj opuścić, bo nie 

Jako nauczyciel będzie głosił ewangelie w szkole, jako 
był gotowy na taką łaskę. Dlatego w mojej diecezji 

lekarz w szpitalu lub przychodni. Tacy ludzie przekazują 
w Tanzanii postanowiliśmy objąć opieką i stworzyć 

wiarę i swoją pracą zjednują sobie ludzi. Oczywiście jest 
duszpasterstwo dla turystów, którzy nas odwiedzają, aby 

z tym także wiele problemów, bo na przykład świecki 
to nie było tak, że oni przyjeżdżają na urlopy i wakacje, 

misjonarz nie może przyjechać do Tanzanii od tak. Każdy 
a Pana Boga zostawiają w domu. Często myślimy, że Bóg 

musi zostać zatwierdzony przez rząd i otrzymać swego 
na wakacjach nie jest nam potrzebny. Jesteśmy pierwszą 

rodzaju akredytacje od naszego rządu lub ministerstwa, 
diecezją, która obięła turystów duszpasterstwem.  Chcemy 

co często niestety zajmuje dużo czasu. W Tanzanii mamy 
aby ludzie, którzy do Tanzanii przyjeżdżają i także Ci którzy 

teraz nauczycielkę matematyki z Chorzowa z doktoratem 
pracują w turystyce i czerpią z niej zyski pamiętali, 

z matematyki, która uczyła najpierw w szkole średniej, 
że to całe piękno które oglądają, ptaki, zwierzęta, 

teraz wykłada na uniwersytecie. Jest misjonarzem, a więc 
te wszystkie wspaniałe widoki, są dziełem bożym. Tanzania 

po prostu swoją pracą i swoim życiem świadczy o wierze. 
pod wieloma względami jest rajem na ziemi. Ale jest rajem 

Ksiądz biskup Michael George Mabuga Msonganzila z Musomy 
w Tanzanii przyjechał na Śląsk z okazji pielgrzymki mężczyzn 

i młodzieńców do Piekar Śląskich. Kilka dni po pielgrzymce 
mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z księdzem biskupem. 

Na naszym spotkaniu mówił On w swoim ojczystym języku 
suahilli. W roli tłumacza towarzyszył nam ksiądz Edward 

Gorczaty, który od 1973 roku pracuje na misjach, głównie w Afryce 
i który do Polski przyjechał razem z biskupem Michaelem. 

Świadectwo Biskupa z Tanzanii!
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Ks. Rafał Mucha: Na pielgrzymce mężczyzn niósł do kościoła i to nie tylko ludzie starsi, ale także młodzież. To 

ksiądz biskup relikwie świętego Jacka. To nie umknęło jest wspaniałe! Bardzo mi się podoba, że macie tu bardzo 

naszej uwadze, bo było to dla naszej parafii historyczne dużo miejsc pielgrzymkowych, do których ludzie chętnie 

wydarzenie. W tym miejscy pobożność księdza biskupa przychodzą. W takim miejscu jest zawsze atmosfera do 

była niesamowicie widoczna. Przyznam się ze byłem modlitwy i tą modlitwę u ludzi naprawdę się widzi. Bardzo 

wzruszony, gdy niósł ksiądz te relikwie z takim chciałbym, żeby i u mnie w diecezji powstało coś 

przejęciem. podobnego. Żeby ludzie szli na pielgrzymkę, by modląc się 

doszli do miejsca pielgrzymkowego i otrzymawszy 
W Tanzanii mamy taki zwyczaj, że jeżeli coś jest 

błogosławieństwo z nim powrócili do domów. 
nazwane świętym to należy my się specjalny szacunek. I to 

wcale nie musi być miejsce święte. Równie dobrze to może Adam Reinsz: Jakie ma ksiądz biskup plany, 

być drzewo lub właśnie relikwia. Z takiego założenia pomysły i marzenia?

wychodzą nawet ludzie nie będący katolikami. Jeśli coś jest 
W mojej diecezji powstało pierwsze w Tanzanii 

święte, to wymaga specjalnego szacunku. Gdy powiedziano 
miejsce pielgrzymkowe pod wezwaniem Miłosierdzia 

mi, że poniosę relikwie świętego, to zaraz sobie 
Bożego.  Teraz moim głównym calem jest to aby zapoznać 

pomyślałem, że to ogromny zaszczyt dla mnie i dlatego całą 
z nim ludzi. Chciałbym aby ludzi do niego pielgrzymowali, 

drogę, którą z nimi pokonałem gorącą się modliłem. 
tak jak pielgrzymują do Piekar. To zajmie mi jeszcze 

Przyznam się, że ze nie znałem wcześniej świętego Jacka.
z pewnością dużo czasu, ale jestem dobrej myśli. Dodatkowo 

Ks. Rafał Mucha: Jacek Odrowąż jest jedynym już od pewnego czasu planujemy nowe miejsce 

Polakiem uwiecznionym na kolumnadzie wokół Placu pielgrzymkowe dla młodzieży, którego patronem będzie Jan 

św. Piotra w Watykanie. W XVII wieku kult św. Jacka był Paweł II. Ten papież bardzo dobrze rozumiał młodzież 

silny we Francji oraz w Rzymie. Polski święty był i dlatego stworzył Światowe Dni Młodzieży. Moi rodacy 

postrzegany jako jeden z najważniejszych europejskich w Tanzanii dobrze go pamiętają, bo był u nas w 1990 roku 

misjonarzy.. Św. Jacek jest głównym patronem i jego wspomnienie jest  bardzo żywe. Chcielibyśmy, 

archidiecezji katowickiej, opolskiej oraz Śląska. aby jego nauczanie stało się bliskie naszej młodzieży. 

Chcemy aby młodzież w naszej diecezji i w całej Tanzanii 
Bardzo się cieszę, że ksiądz o tym wspomniał. 

rozpoznawała Jana Pawła II jako nauczyciela. 
Do Tanzanii, oprócz wielu wspomnień z Polski, zabiorę z sobą 

Wybudowaliśmy już kościół pod tym wezwaniem, a teraz 
wiedzę o tym wspaniałym Świętym. 

chcemy wybudować jeszcze mieszkanie dla księdza i hostel 

Adam Reinsz: No właśnie. Odwiedził ksiądz już dla pielgrzymów. Pracuje też nad stworzeniem Centrum 

w Polsce wiele miejsc. Jak wrażenia? Oczywiście poza duszpasterstwa rodziny, gdzie będą kształceni świeccy, 

tym, że jest zimniej. aby tam zrozumieli swoją odpowiedzialność za kościół, 

bo jeśli wierni przestają rozumieć to dla nas księży jest 
Tak (śmiech). Cały czas kaszlę. Klimat, który panuje 

to znak ze nadchodzi kryzys. Takie centrum ma też służyć 
w tej części europy, jest zupełnie inny od tego, który mamy 

budowaniu podstawowej katolickiej komórki, która 
w Tanzanii.  Jest tu dużo zimniej niż w Afryce… jest mi tu 

w Tanzanii ma mieć 10 rodzin. W założeniu mają się oni 
w Polsce po prostu zimno. Oczywiście ma też problem 

spotykać i rozmawiać o wierze i dyskutować na temat Pisma 
z językiem polskim, bo nie mogę z nikim porozmawiać 

Świętego. Moim dużym marzeniem jest też to, 
osobiści tylko przez tłumacza. Ja jestem w Polsce pierwszy 

żeby powstała diecezjalna biblioteka. Księża-misjonarze 
raz i musze powiedzieć, że widziałem tu dużo wspaniałych 

z różnych stron świata zostawiają po sobie książki i obecne 
rzeczy i przeżyłem naprawdę wspaniałe chwile. Wiele rzeczy 

nie mamy gdzie ich przechowywać, tak aby ludzi mogli z tego 
muszę jeszcze przemyśleć i muszą one do mnie dotrzeć. 

korzystać. Nie mamy pieniędzy żeby wszystkich księży 
Przede wszystkim jestem bardzo zadowolony ze mogłem 

posłać na studia, wiec takie miejsce byłoby centrum 
uczestniczyć w Piekarskiej pielgrzymce mężczyzn, bo to jest 

lokalnego dokształcania. 
coś niezwykłego. Ta pielgrzymka i pielgrzymka kobiet 

w sierpniu spowodowała, że zacząłem myśleć o tym, by coś Ks. Rafał Mucha: Księże Biskupie, ma księże tyle 

podobnego stworzyć w mojej diecezji. Najpewniej jednak zajęć i wspaniałych planów!

zacznę od pielgrzymki kobiet bo w mojej diecezji są one 
Wszystkie sprawy boże zawsze są wykonalne. Sam 

bardziej zorganizowane. Później postaram się też stworzyć 
nie zrobię nic. Pan Bóg nam pomorze. Oczywiście wyzwań 

pielgrzymkę mężczyzn. Ja przyjechałem do Polski jako 
mam wiele, ale mam też wielu współpracowników, którzy mi 

misjonarz. Na Śląski bardo mi się podoba, bo ludzie żyją tu 
pomagają. Za to jestem wdzięczny. Nawet jak Wy napiszecie 

bardzo rodzinnie. Razem siadają do posiłków, razem 
o nas w swojej gazecie, to może znajdzie się ktoś, by nam 

dyskutują i spędzają czas. To co bardzo cieszy serce! Poza 
w czymś pomoc. Dla Boga nie ma nic niemożliwego!

tym doceniam to, że bardzo dużo ludzi w Polsce chodzi 

Adam Reinsz: Księże Biskupie, proszę nam który dał nam Bóg. Nie możemy o tym zapomnieć i musimy 

powiedzieć coś o Tanzanii. o niego dbać.

Tanzania to państwo Afrykańskie, które powstało Adam Reinsz: Afryka często kojarzy się z misjami. 

z połączenia dawnych kolonii brytyjskich: Tanganiki oraz Nasz tłumacz, ksiądz Edward, pracuje z księdzem 

Zanzibaru. Jesteśmy krajem głównie rolniczym, choć biskupem w Tanzanii jako misjonarz. Chciałbym zapytać 

wydobywa się u nas także diamenty, rubiny i złoto. o to jak wygląda życie misjonarzy w księdza diecezji? Bo 

W Tanzanii znajduje się najwyższy szczyt Afryki – przecież z pewnością nie jest łatwo podejść do ludzi 

Kilimandżaro. i mówić im o Bogu, w którego my wierzymy. W Tanzanii 

żyją ludzie, którzy znają innego boga, a często nawet 
Adam Reinsz: Oglądając zdjęcia Tanzanii można 

wierzą w czary!
by pomyśleć że to raj na ziemi? Mieszka Ksiądz biskup 

w pięknej części Afryki. To jest bardzo dobre pytanie. Misjonarze 

najczęściej przychodzą do nas z pewnym  wykształceniem. 
To wszystko zależy od tego jak podejdzie do sprawy 

Ich zadanie nie polega na głoszeniu ewangelii bezpośrednio. 
ten który patrzy. Tanzania ma bardzo wiele miejsc pięknych, 

Każdy misjonarz wykonuje jakąś prace, może być lekarzem, 
ale ma też oblicze trochę ciemniejsze. Tanzania dla wielu 

nauczyciele itd. Ponieważ przyjechał na misje to jest tu jako 
może być rajem na ziemi. Mamy pięć parków narodowych, 

przedstawiciel kościoła katolickiego, który go przysłał. Jest 
gdzie żyją zwierzęta, gdzie mamy piękne widoki, gdzie 

katolikiem i jest z kościołem związany. Nie głosi jednak tak 
mieszkają ludzie. No ale należy pamiętać, że w biblijnym 

jak ksiądz w kościele ewangelię bezpośrednio, lecz dociera 
raju  też ludzie mieszkali, tam także było pięknie, żyło im się 

do ludzi swoją pracą i w taki sposób daje świadectwo o Bogu. 
wspaniale. A jednak człowiek musiał ten raj opuścić, bo nie 

Jako nauczyciel będzie głosił ewangelie w szkole, jako 
był gotowy na taką łaskę. Dlatego w mojej diecezji 

lekarz w szpitalu lub przychodni. Tacy ludzie przekazują 
w Tanzanii postanowiliśmy objąć opieką i stworzyć 

wiarę i swoją pracą zjednują sobie ludzi. Oczywiście jest 
duszpasterstwo dla turystów, którzy nas odwiedzają, aby 

z tym także wiele problemów, bo na przykład świecki 
to nie było tak, że oni przyjeżdżają na urlopy i wakacje, 

misjonarz nie może przyjechać do Tanzanii od tak. Każdy 
a Pana Boga zostawiają w domu. Często myślimy, że Bóg 

musi zostać zatwierdzony przez rząd i otrzymać swego 
na wakacjach nie jest nam potrzebny. Jesteśmy pierwszą 

rodzaju akredytacje od naszego rządu lub ministerstwa, 
diecezją, która obięła turystów duszpasterstwem.  Chcemy 

co często niestety zajmuje dużo czasu. W Tanzanii mamy 
aby ludzie, którzy do Tanzanii przyjeżdżają i także Ci którzy 

teraz nauczycielkę matematyki z Chorzowa z doktoratem 
pracują w turystyce i czerpią z niej zyski pamiętali, 

z matematyki, która uczyła najpierw w szkole średniej, 
że to całe piękno które oglądają, ptaki, zwierzęta, 

teraz wykłada na uniwersytecie. Jest misjonarzem, a więc 
te wszystkie wspaniałe widoki, są dziełem bożym. Tanzania 

po prostu swoją pracą i swoim życiem świadczy o wierze. 
pod wieloma względami jest rajem na ziemi. Ale jest rajem 

Ksiądz biskup Michael George Mabuga Msonganzila z Musomy 
w Tanzanii przyjechał na Śląsk z okazji pielgrzymki mężczyzn 

i młodzieńców do Piekar Śląskich. Kilka dni po pielgrzymce 
mieliśmy okazję spotkać się i porozmawiać z księdzem biskupem. 

Na naszym spotkaniu mówił On w swoim ojczystym języku 
suahilli. W roli tłumacza towarzyszył nam ksiądz Edward 

Gorczaty, który od 1973 roku pracuje na misjach, głównie w Afryce 
i który do Polski przyjechał razem z biskupem Michaelem. 

Świadectwo Biskupa z Tanzanii!
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To na niej realizuje on swoje chrześcijańskie powołanie. Ciałem i Krwią Pańską. Modlitwa, śpiew, skupienie i bycie 

To w drodze, spotykając wielu bliźnich, zdobywa on swoją z drugim człowiekiem - to wszystko czeka nas w drodze. 

świętość. Bo nie chodzi o to, by osiągnąć cel idąc po trupach. Odprężeniu służą tzw. pogodne wieczory. A zwieńczeniem 

Każdy stanie u bram Nowego Jeruzalem, ale nie każdy dnia jest Adoracja Najświętszego Sakramentu poprzedzona 

będzie tam wpuszczony. Tym, co będzie decydować, będzie konferencją. 

właśnie przebyta droga. Przychodzi tutaj na myśl W drodze korzystamy z życzliwości wielu ludzi, 
przypowieść o miłosiernym samarytaninie. On jako jedyny którzy czy to swoją pracą, czy wsparciem materialnym, 
potrafił przystanąć i pochylić się nad cierpiącym czynią nasze pielgrzymowanie bezpieczniejszym i bardziej 
człowiekiem. O tym nie wolno nam zapomnieć. To właśnie komfortowym. Szczególny klimat tworzą charakterystyczne 
na drodze, a nie u jej celu możemy zrealizować Jezusowe śpiewy pielgrzymkowe. By droga upływała w rytm 
przykazanie miłości. chwytliwych piosenek, już na długie tygodnie przed 

Z naszej parafii, jak co roku, wyrusza pielgrzymka wyruszeniem w drogę, spotyka się na próbach schola 

na Jasną Górę. Od dwóch lat ma ona charakter rekolekcji pielgrzymkowa.

w drodze. Podobnie będzie i tym razem. Tematem, który Każdego, kto chciałby odbyć pielgrzymkę wiary, 
będzie nam przewodził i który będziemy chcieli zgłębiać, chociaż na parę dni pozostawić za sobą zgiełk codziennego 
będzie „Święty Franciszek Ewangelista”. Żeby dowiedzieć życia, podjąć pokutę, podziękować Bogu za wielkie dary, 
się, co on oznacza, trzeba wybrać się w drogę. Jedno jest jakie od Niego otrzymał lub po prostu podjąć trud, 
pewne. Będziemy poznawać życie tego wielkiego świętego, aby u Niego coś wyprosić, zachęcamy, aby w dniach 3-7 
starać się choć trochę żyć, jak on. Będzie nam w tym sierpnia tego roku, wybrać się pieszo na Jasną Górę z naszą 
pomagało wsłuchiwanie się w jego teksty. Żelaznym parafią. A wszystkich czytelników prosimy o modlitwę 
punktem pielgrzymki jest codzienna Msza, podczas której w naszej intencji, zapewniając, że my będziemy o was 
rozważamy słowo Boże i nabieramy sił do drogi, karmiąc się pamiętać przed jasnogórskim obrazem.

Żeby pielgrzymka mogła zaistnieć, musi najpierw 

powstać w człowieku myśl o wyjściu, o wyruszeniu w drogę. 

Skąd ona się bierze? W Piśmie Świętym znajdujemy 

przykłady Bożego wezwania, skierowanego do ludzi, aby 

wyruszyli w drogę. Takie słowo Bóg skierował do Abrama, 

powołując najpierw jego ojca z Ur, a potem jego samego 

z Charanu. Także Mojżesz został wezwany, aby powrócić 

do Egiptu w celu wyprowadzenia stamtąd swoich rodaków. 

W Ewangelii Jezus do swoich uczniów kieruje wezwanie 

„Pójdź za mną”. A więc widzimy, że inicjatywa zawsze 

należy do Boga. To On daje wezwanie i wlewa pragnienie 

w serce pielgrzyma. Nieraz musimy doświadczyć czegoś 

trudnego, aby tego wezwania posłuchać. Chodzi tutaj też 

o znaczenie duchowe - trzeba wyjść z krainy swoich 

przyzwyczajeń, wyobrażeń i grzechu. Trzeba to porzucić, 

bo Bóg oferuje coś lepszego. Dlatego wzywa nas do drogi.

Każda pielgrzymka ma swój cel. I choć ten 

geograficzny łatwo wskazać (np. Częstochowa), to jednak 

ostatecznie każde miejsce pielgrzymek na ziemi, każde 

odwiedzane sanktuarium, kieruje nasze myśli w stronę celu 

ostatecznego, jakim jest dojście do Niebieskiego Jeruzalem. 

O tym żaden pielgrzym nie może zapomnieć, inaczej jego 

wysiłek i przebyta droga będą tylko wycieczką, a nie 

pielgrzymką. Celem jest miejsce, które jest zupełnie 

odmienne od tego,  którego wychodzimy. Kraina życia, a nie 

śmierci; kraina świętości, a nie grzechu; kraina Bożej 

obecności, a nie bezbożności.

A więc wyjście i cel, do którego się zmierza. Jednak 

to, co jest największym zadaniem pielgrzyma, to DROGA. 

Czas wakacji to czas wypoczynku i podróży, ale i czas, w którym 
nasila się ruch pielgrzymkowy. Na polskie drogi wychodzą tłumy 

pątników, by pieszo zmierzać do popularnych sanktuariów, 
z których największym jest to na Jasnej Górze, gdzie jest czczonych 

wizerunek Matki Bożej - Czarnej Madonny - Królowej Polski. 
Tradycyjne, masowe piesze pielgrzymki to polski fenomen. Jednak 

i w Europie znajdziemy miejsca, do których pielgrzymuje się 
pieszo. Są nimi na pewno: Santiago de Compostella, Rzym i Asyż. 

Czym jednak jest pielgrzymka i jaki jest jej cel?

Pielgrzymowanie
ks. Łukasz Grzywocz

Modlitwa za pielgrzymów
Boże, Ty przeprowadziłeś Izraelitów suchą nogą przez Morze Czerwone, 

a trzech Mędrców za przewodem gwiazdy dowiodłeś do Jezusa w Betlejem, 
spraw, aby droga pielgrzymów do Matki Twego Syna w jasnogórskim wizerunku 
była pomyślna, a czas pogodny. Niech jak Tobiasz w towarzystwie Twego Anioła, 
szczęśliwie dojdą do celu pielgrzymki, odnajdą i umocnią wiarę, wyproszą łaski, 

a w końcu osiągną zbawienie wieczne. Amen.
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Mowa o konkursie plastycznym zatytułowanym Konkurs stał się także okazją, do tego, aby powrócić 

„Królowa Śląska w oczach dziecka”, zorganizowanym przez pamięcią do czasów odkrycia cudownego obrazu w bocznej 

Miejską Szkołę Podstawową nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy kaplicy drewnianego kościółka, początków kultu Matki Bożej 

w Piekarach Śląskich, na przełomie maja i czerwca tego w Piekarach, licznych cudów i wreszcie koronacji. 

roku. W konkursie wzięło udział aż 85 uczniów, z sześciu Umożliwili to w czasie uroczystości rozstrzygnięcia konkursu 

piekarskich szkół podstawowych, którzy dostarczyli młodzi aktorzy, którzy w krótkim przedstawieniu 

przepięknie wykonane prace przedstawiające wizerunek przeplatanym pieśniami Maryjnymi w wykonaniu chórku, 

Pani Piekarskiej. Dzieci wykazały się zarówno talentem odświeżyli karty historii z tego okresu piekarskiego 

plastycznym, jak również niezwykłą pracowitością sanktuarium Dzieci inscenizując scenę modlitwy mamy 

i pomysłowością. Ich wysiłki i trud włożony w wykonanie prac i dwójki córek przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej, 

mogliśmy podziwiać m. in. w obrazach Matki Bożej: w czasie której nagle dziewczynki zaczynają pytać o historię 

malowanych na szkle, wyklejanych z fragmentów gazet, obrazu, a mama wraz z przechadzającym się księdzem 

wykonanych z pomalowanych na odpowiednie kolory opowiadają ją zainteresowanym dziewczynkom, pozwoliły 

ziarenek ryżu. Wśród licznych prac znalazły się również wszystkim obecnym na uroczystości przypomnieć sobie te 

ozdobione kawałkami materiałów, wyklejane z papieru, historyczne wydarzenia z życia naszej parafii.

plasteliny oraz wiele innych, z których każda jest jedynym Jubileusz 90-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 
w swoim rodzaju dziełem sztuki, autorstwa jednego Piekarskiej jest doskonałą okazją, do tego by ukazywać – 
z młodych piekarskich artystów. także młodym ludziom – wartość życia w Piekarach, którym 

By wyróżnić i docenić pracę dzieci, obrazy zostały patronuje Matka Boża Piekarska „Orędowniczka wszelkich 

zaprezentowane na szkolnej wystawie, którą mogli łask”. Mam nadzieję, że konkurs nie tylko w pewien sposób 

podziwiać wszyscy goście, przybyli dnia 8. czerwca przyczynił się do odkrycia młodych talentów, ale także 

do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, na uroczyste pozwolił na nowo uświadomić, jak wielkim szczęściem jest 

rozstrzygnięcie konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli obecność wśród nas Matki Bożej Piekarskiej widniejącej 

się także honorowi patroni konkursu: Prezydent Miasta na cudownym obrazie. Wierzę również, że – szczególnie 

Piekary Śląskie – Pani Sława Umińska-Duraj oraz Ksiądz Prałat w tym jubileuszowym roku – nie tylko dzieci biorące udział 

Władysław Nieszporek, którzy osobiście wręczyli nagrody w konkursie, ale również pozostali mieszkańcy Piekar 

i dyplomy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom. Nie Śląskich będą mogli w szczerości swoich serc powtórzyć 

zabrakło również z ich strony słów uznania wobec dzieci słowa „księdza” ze szkolnej inscenizacji: „to wielki dar 

i trudu jaki włożyły w wykonanie prac. od Boga, że Maryja wybrała sobie właśnie to miejsce, 

by upraszać cuda. To zaszczyt że jest naszą Królową!”.

Obchody wielkiego jubileuszu 90-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 
Piekarskiej – rozpoczęte! A wśród wielu inicjatyw nie zabrakło także 
tych, w które mogli zaangażować się najmłodsi mieszkańcy naszego 

miasta. W świętowanie tego wielkiego jubileuszu włączyli się bowiem 
również uczniowie piekarskich szkół podstawowych, którzy 

postanowili uczcić Królową Śląska, poświęcając swój czas i talent. 
Podjęli się oni trudu przedstawienia wizerunku Matki Bożej 
Piekarskiej, spoglądając na nią swoimi dziecięcymi oczyma 

i przelewając to różnorodnymi technikami na papier, 
oddając tym samym hołd Matce Bożej.

„Królowa Śląska w oczach dziecka”
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O 8 rano spod archikatedry Chrystusa Króla w się za przyszłoroczne ŚDM. Od 14.30 można było przystąpić 
Katowicach wyruszyła nietypowa pielgrzymka: na rolkach i do Sakramentu Pokuty i Pojednania, a o 15.00 rozpoczęła się 
hulajnogach. Była to pierwsza na świecie taka pielgrzymka, Masza Świeta na świeżym powietrzu, na Wzgórzu 
odbywająca się pod hasłem ,,S(h/l)alom Młodym”. Kalwaryjskim, której przewodniczył bp. Adam Włodarczyk. 
Tymczasem na Wzgórzu Kalwaryjskim od 9 rejestrowali się Po mszy wygłodniali uczestnicy ,,pognali” do ogrodu przy 
uczestnicy. Wyposażeni w wodę, jabłko, chipsy i bon na Ochronce Parafialnej , gdzie czekały  na nich kiełbaski z 
obiad, o 10 rozpoczęli dzień modlitwą i śpiewem. Chwilę grilla, bułki i herbata. Była to chwila odpoczynku, w czasie 
później mikrofon przejął ks. Eugeniusz Ploch- opiekun Ruchu której można było zawrzeć ciekawe znajomości.
Czystych Serc z Opola, który wygłosił konferencję pt. O 18 młodzi w rozśpiewanym orszaku ruszyli na 
,,Błogosławieni Czystego Serca”, pojawiło się także kilka Kopiec Wyzwolenia, gdzie odmówiono Koronkę do 
świadectw członków tejże wspólnoty. Konferencja Miłosierdzia Bożego, wypuszczono kolorowe balony 
zakończyła się zachętą do przytulenia ludzi stojących obok i miłośierdzia oraz odtańczono tańce miłośierdzia i 
okazania trochę ciepła. Pomimo początkowej konsternacji, bynajmniej nie była to ostatnia okazja do tańca. Kiedy 
po chwili uczestnicy zaczęli się przytulać, co poskutkowało radosny pochód powrócił na Kalwaryjskie Wzgórze, 
ogólną wesołością. wystarczyło 20 minut, aby głośny tłum wyciszył się – 

Od godziny 11 młodzież miała możliwość rozpoczęła się adoracja. Po bliskim spotkaniu z Jezusem, nie 
uczestniczenia w różnych warsztatach:  Youcat Life- można było nie mieć radości w sercu. Była ona tak ogromna, 
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie, O pięknie mężczyzny i że musiała natychmiast znaleźć ujście, co uczestnikom 
kobiety- Ruch Czystych Serc, niezwykle ciekawych  umożliwił zwarty i gotowy do gry zespół Carrantuohill. 
warsztatach podróżniczych -,,Podróż za 100 złotych”, Skoczne irlandzkie nuty poderwały do tańca niemal 
cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatach wszystkich. ,,Zielona muzyka” tak przypadła słuchaczom do 
cukierniczych, warsztatach muzyki chrześcijańskiej, gustu, że zespołowi nie udało się skończyć koncertu planowo 
policyjnych i pierwszej pomocy. Dzięki nadzwyczajnym – cały czas rozlegały się prośby o bis. Szczególnie zachwyceni 
wysiłkom, odbyły się także warsztaty na skate parku z jazdy byli klerycy, którzy pod sceną skandowali ,,Seminarium 
na rolkach i trickboardzie. Były pewne problemy z sprzętem, tańczy dalej!!!”. Jednak wszystko co dobre musi się 
który po prostu gdzieś zniknął, ale chcieć to móc- wszyscy skończyć. Około 22.30 krótka modlitwa zakończyła III 
zainteresowani mieli okazję pojeździć. Archidiecezjalne Święto Młodych, a zmęczeni, ale radośni i 

umocnieni w wierze ludzie rozeszli lub rozjechali się do Po dwugodzinnych warsztatach rozpoczęłą się 
swoich domów. ,,Godzina Różańcowa” - uczestnicy pletli różańce, modląc 

W sobotę 20 czerwca 2015 roku, nasze miasto gościło wielu młodych i pełnych 
energii gości. III Archidiecezjalne Święto Młodych zgromadziło młodzież z 

różnych miast, chcącą się modlić, bawić, pogłębiać swoją wiarę a przede 
wszystkim przygotować się do zbliżających się wielkimi krokami Światowych 

Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie już w następne wakacje.

III Archidiecezjalne Święto Młodych
Maja Przystał, Dominika Szydło
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przepięknie wykonane prace przedstawiające wizerunek przeplatanym pieśniami Maryjnymi w wykonaniu chórku, 

Pani Piekarskiej. Dzieci wykazały się zarówno talentem odświeżyli karty historii z tego okresu piekarskiego 

plastycznym, jak również niezwykłą pracowitością sanktuarium Dzieci inscenizując scenę modlitwy mamy 

i pomysłowością. Ich wysiłki i trud włożony w wykonanie prac i dwójki córek przed obrazem Matki Bożej Piekarskiej, 

mogliśmy podziwiać m. in. w obrazach Matki Bożej: w czasie której nagle dziewczynki zaczynają pytać o historię 

malowanych na szkle, wyklejanych z fragmentów gazet, obrazu, a mama wraz z przechadzającym się księdzem 

wykonanych z pomalowanych na odpowiednie kolory opowiadają ją zainteresowanym dziewczynkom, pozwoliły 

ziarenek ryżu. Wśród licznych prac znalazły się również wszystkim obecnym na uroczystości przypomnieć sobie te 

ozdobione kawałkami materiałów, wyklejane z papieru, historyczne wydarzenia z życia naszej parafii.

plasteliny oraz wiele innych, z których każda jest jedynym Jubileusz 90-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 
w swoim rodzaju dziełem sztuki, autorstwa jednego Piekarskiej jest doskonałą okazją, do tego by ukazywać – 
z młodych piekarskich artystów. także młodym ludziom – wartość życia w Piekarach, którym 

By wyróżnić i docenić pracę dzieci, obrazy zostały patronuje Matka Boża Piekarska „Orędowniczka wszelkich 

zaprezentowane na szkolnej wystawie, którą mogli łask”. Mam nadzieję, że konkurs nie tylko w pewien sposób 

podziwiać wszyscy goście, przybyli dnia 8. czerwca przyczynił się do odkrycia młodych talentów, ale także 

do Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 5, na uroczyste pozwolił na nowo uświadomić, jak wielkim szczęściem jest 

rozstrzygnięcie konkursu. Wśród zaproszonych gości znaleźli obecność wśród nas Matki Bożej Piekarskiej widniejącej 

się także honorowi patroni konkursu: Prezydent Miasta na cudownym obrazie. Wierzę również, że – szczególnie 

Piekary Śląskie – Pani Sława Umińska-Duraj oraz Ksiądz Prałat w tym jubileuszowym roku – nie tylko dzieci biorące udział 

Władysław Nieszporek, którzy osobiście wręczyli nagrody w konkursie, ale również pozostali mieszkańcy Piekar 

i dyplomy zwycięzcom oraz pozostałym uczestnikom. Nie Śląskich będą mogli w szczerości swoich serc powtórzyć 

zabrakło również z ich strony słów uznania wobec dzieci słowa „księdza” ze szkolnej inscenizacji: „to wielki dar 

i trudu jaki włożyły w wykonanie prac. od Boga, że Maryja wybrała sobie właśnie to miejsce, 

by upraszać cuda. To zaszczyt że jest naszą Królową!”.

Obchody wielkiego jubileuszu 90-lecia koronacji obrazu Matki Bożej 
Piekarskiej – rozpoczęte! A wśród wielu inicjatyw nie zabrakło także 
tych, w które mogli zaangażować się najmłodsi mieszkańcy naszego 

miasta. W świętowanie tego wielkiego jubileuszu włączyli się bowiem 
również uczniowie piekarskich szkół podstawowych, którzy 

postanowili uczcić Królową Śląska, poświęcając swój czas i talent. 
Podjęli się oni trudu przedstawienia wizerunku Matki Bożej 
Piekarskiej, spoglądając na nią swoimi dziecięcymi oczyma 

i przelewając to różnorodnymi technikami na papier, 
oddając tym samym hołd Matce Bożej.

„Królowa Śląska w oczach dziecka”
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O 8 rano spod archikatedry Chrystusa Króla w się za przyszłoroczne ŚDM. Od 14.30 można było przystąpić 
Katowicach wyruszyła nietypowa pielgrzymka: na rolkach i do Sakramentu Pokuty i Pojednania, a o 15.00 rozpoczęła się 
hulajnogach. Była to pierwsza na świecie taka pielgrzymka, Masza Świeta na świeżym powietrzu, na Wzgórzu 
odbywająca się pod hasłem ,,S(h/l)alom Młodym”. Kalwaryjskim, której przewodniczył bp. Adam Włodarczyk. 
Tymczasem na Wzgórzu Kalwaryjskim od 9 rejestrowali się Po mszy wygłodniali uczestnicy ,,pognali” do ogrodu przy 
uczestnicy. Wyposażeni w wodę, jabłko, chipsy i bon na Ochronce Parafialnej , gdzie czekały  na nich kiełbaski z 
obiad, o 10 rozpoczęli dzień modlitwą i śpiewem. Chwilę grilla, bułki i herbata. Była to chwila odpoczynku, w czasie 
później mikrofon przejął ks. Eugeniusz Ploch- opiekun Ruchu której można było zawrzeć ciekawe znajomości.
Czystych Serc z Opola, który wygłosił konferencję pt. O 18 młodzi w rozśpiewanym orszaku ruszyli na 
,,Błogosławieni Czystego Serca”, pojawiło się także kilka Kopiec Wyzwolenia, gdzie odmówiono Koronkę do 
świadectw członków tejże wspólnoty. Konferencja Miłosierdzia Bożego, wypuszczono kolorowe balony 
zakończyła się zachętą do przytulenia ludzi stojących obok i miłośierdzia oraz odtańczono tańce miłośierdzia i 
okazania trochę ciepła. Pomimo początkowej konsternacji, bynajmniej nie była to ostatnia okazja do tańca. Kiedy 
po chwili uczestnicy zaczęli się przytulać, co poskutkowało radosny pochód powrócił na Kalwaryjskie Wzgórze, 
ogólną wesołością. wystarczyło 20 minut, aby głośny tłum wyciszył się – 

Od godziny 11 młodzież miała możliwość rozpoczęła się adoracja. Po bliskim spotkaniu z Jezusem, nie 
uczestniczenia w różnych warsztatach:  Youcat Life- można było nie mieć radości w sercu. Była ona tak ogromna, 
Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie, O pięknie mężczyzny i że musiała natychmiast znaleźć ujście, co uczestnikom 
kobiety- Ruch Czystych Serc, niezwykle ciekawych  umożliwił zwarty i gotowy do gry zespół Carrantuohill. 
warsztatach podróżniczych -,,Podróż za 100 złotych”, Skoczne irlandzkie nuty poderwały do tańca niemal 
cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatach wszystkich. ,,Zielona muzyka” tak przypadła słuchaczom do 
cukierniczych, warsztatach muzyki chrześcijańskiej, gustu, że zespołowi nie udało się skończyć koncertu planowo 
policyjnych i pierwszej pomocy. Dzięki nadzwyczajnym – cały czas rozlegały się prośby o bis. Szczególnie zachwyceni 
wysiłkom, odbyły się także warsztaty na skate parku z jazdy byli klerycy, którzy pod sceną skandowali ,,Seminarium 
na rolkach i trickboardzie. Były pewne problemy z sprzętem, tańczy dalej!!!”. Jednak wszystko co dobre musi się 
który po prostu gdzieś zniknął, ale chcieć to móc- wszyscy skończyć. Około 22.30 krótka modlitwa zakończyła III 
zainteresowani mieli okazję pojeździć. Archidiecezjalne Święto Młodych, a zmęczeni, ale radośni i 

umocnieni w wierze ludzie rozeszli lub rozjechali się do Po dwugodzinnych warsztatach rozpoczęłą się 
swoich domów. ,,Godzina Różańcowa” - uczestnicy pletli różańce, modląc 

W sobotę 20 czerwca 2015 roku, nasze miasto gościło wielu młodych i pełnych 
energii gości. III Archidiecezjalne Święto Młodych zgromadziło młodzież z 

różnych miast, chcącą się modlić, bawić, pogłębiać swoją wiarę a przede 
wszystkim przygotować się do zbliżających się wielkimi krokami Światowych 

Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie już w następne wakacje.

III Archidiecezjalne Święto Młodych
Maja Przystał, Dominika Szydło







dopiero z rokiem 1659, kiedy to ks. Jakub Roczkowski 

przeniósł obraz Maryi z bocznego do głównego ołtarza, 

jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, iż kult ten istniał 

znacznie wcześniej.

W swej bogatej historii Wizerunek Piekarski 

nawiedzili królowie – Jan III Sobieski, August II Mocny, 

dostojnicy kościelni i państwowi, a także niezliczone rzesze 

prostych robotników, którzy przed Jej łaskawym obliczem 

zawierzali trud swej pracy. Maryja zatroszczyła się, by cześć 

jaką otrzymuje w Piekarach była  oparta na głębokim 

fundamencie i odzwierciedlała prawdziwą miłość do Jej 

Syna. Świadczy o tym fakt, iż mimo konieczności 

wywiezienia pierwotnej Ikony do Opola w 1702 roku, 

niezwykła działalność Boga na tym miejscu nie tylko trwała, 

ale znacznie się pogłębiła. Ruch pielgrzymkowy stale się 

rozwijał, chociaż w ołtarzu pojawiła się kopia, na dodatek 

różniąca się swym artystycznym przedstawieniem 

od pierwowzoru. Bizantyjska surowość została złagodzona 

i „nowy obraz”, który dziś czcimy jest znacznie bliższy 

śląskiej mentalności i wrażliwości.

„Piekary to twoja chluba i twój skarb, twoja 

tradycja serdeczna i twa święta potrzeba.” I te słowa 

kard. Hlonda streszczają doskonale istotę fenomenu 

piekarskiego. Każde dziecko, by się w pełni rozwijać 

potrzebuje zarówno ojca, jak i matki. Maryja jest Matką 

o bardzo czułym sercu, które nikogo nie odrzuca. Stojąc pod „w świętym drżeniu i ze ślubami na ustach” przyjmował Ją 
Krzyżem doznała głębi samotności i dlatego doskonale na nowo jako „swą Matkę i Królową, aby mu Jej obraz 
rozumie nasze osobiste zmagania i troski. Św. Jan Paweł II poprzez dymy fabryczne i życiowe opary odtąd jeszcze 
dostrzegł to silne zatroskanie Maryi o los słabych większym blaskiem świecił, Boże drogi mu wskazując 
i bezbronnych, dlatego nadał Gospodyni Śląska tytuł i kierunki”. 
„Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”. Liczne wota, 

We współczesnym świecie doświadczamy tego, 
które Piekarska Pani otrzymała od swych dzieci są dowodem, 

iż odrzucenie Bożych praw prowadzi człowieka 
jak wielka jest Jej troska o każdego człowieka. Nikomu nie 

do samozniszczenia. Maryja przypomina nam nieustannie, 
odmawia swej pomocy, ratuje zarówno tych, którzy cierpią 

że droga do prawdziwego szczęścia jest tylko jedna: czynić 
na ciele, ale z pomocą śpieszy również złamanym na duchu, 

wszystko, co powie nam Jezus. Słuchając Go i naśladując 
pozbawionym sensu życia i perspektyw na przyszłość. Sam 

w bezwzględnym szacunku dla ludzkiego życia, czynimy 
August Hlond w swoim życiorysie posiada szczególny 

nasze otoczenie domem, do którego z chęcią wchodzić będą 
moment, namacalny niemalże znak, poprzez który Matka 

Ci, którzy czują się samotni i opuszczeni. W piekarskim 
Boża zmieniła bieg jego dalszych losów. Będąc 12-letnim 

Domu Matki jest miejsce dla każdego. Niech Jej miłość 
dzieckiem, podczas pracy w gospodarstwie rodziców uległ 

przenika do serc parafian, pielgrzymów, gości i przemienia 
wypadkowi, w wyniku którego zagrażała mu utrata palca. 

smutek w radość, by światło płynące z Ewangelii 
Taka niepełnosprawność uniemożliwiłaby mu wstąpienie 

przemieniało naszą rzeczywistość. 90 lat od momentu 
do stanu kapłańskiego. Jednak, jak sam wspomina, podczas 

koronacji Cudownego Obrazu potrzeba na nowo złączyć się 
pielgrzymki do Piekar wraz z rodzicami i dwójką braci 

z Maryją i Jej Bożym Synem. Oddać Im całe życie, bez reszty 
wyprosił pomyślne i pobawione komplikacji rozwiązanie 

zaufać Prawdzie, która wyzwala, a nie ogranicza. Tylko 
swego zdrowotnego problemu. 

w Bożym Sercu i w Sercu Maryi jest odpowiedź na nasze lęki – 
Nieustanna obecność Orędowniczki Wszelkich Łask przebity bok Jezusa i przeszyte mieczem boleści serce Maryi 

wśród tych, którzy wzywają Jej pomocy sprawiła, iż mimo są miejscami, w których znajdziemy pokój, bo tylko te 
dwukrotnego sprofanowania wizerunku Królowej Śląska, miejsca przetrwały największy mrok wszechczasów: czas 
za każdym razem ponownie otrzymywała korony jako znak Golgoty, a zarazem doświadczyły największego blasku: 
miłości i oddania względem Niej. Zarówno w roku 1965, jak poranku zmartwychwstania.
i 1985, kiedy odbyły się kolejne rekoronacje Obrazu lud 

Koronacja sławnych wizerunków Matki Bożej Pradze, czy też Tarnowskich Górach – wszystkie 

nierozerwalnie łączy się z życiem całej diecezji, w której te wydarzenia potwierdzają, że dla Boga nie ma rzeczy 

to wydarzenie się dokonuje. Tylko dzięki łaskom niemożliwych i że każdy, kto Mu zaufa i powierzy przez Serce 

wypraszanym przez wiernych, nikomu nieznane nieraz Matki Najświętszej, nie zostanie zawiedziony. 

miejsce staje się źródłem pokrzepienia i umocnienia, gdzie 28 października 1925 papież zatwierdził nową organizację 

Boża Opatrzność w szczególny sposób wspiera utrudzony terytorialną Kościoła w Polsce, a w niej jedną z nowo 

lud. Koronacja w Piekarach Śląskich miała miejsce powołanych do życia diecezji była katowicka. August Hlond 

15 sierpnia 1925 roku i była 48. tego rodzaju uroczystością został jej pierwszym biskupem i choć kierował Kościołem 

w Polsce. W okresie międzywojennym, szczególnie na Śląsku na Śląsku tylko cztery lata (od listopada 1922 roku 

silna była potrzeba zamanifestowania jedności jego do czerwca 1926 roku), to w trakcie swych krótkich rządów 

mieszkańców i jednocześnie ich autentycznej zażyłości położył podwaliny pod sprawnie funkcjonujący zarząd 

z Kościołem. Moment ten był ważny tym bardziej, że kilka diecezją: kurię, kapitułę, sąd biskupi. Zadecydował 

miesięcy później powołana została nowa diecezja, która swe o miejscu utworzeniu seminarium duchownego z siedzibą 

administracyjne centrum miała w Katowicach, a duchowe w Krakowie. Założył „Gościa Niedzielnego”. W dziedzinie 

właśnie w Piekarach. Stąd też do dziś rozchodzą się duszpasterstwa przyczynił się do stopniowej polonizacji 

życiodajne impulsy kształtujące jej mieszkańców. duszpasterstwa przez utworzenie własnych central dla 

Jak podaje prasa z tego okresu, uroczystości piekarskie bractw i stowarzyszeń katolickich. 24 czerwca 1926 został 

zgromadziły ok. 300 tys. wiernych. Obecność nuncjusza mianowany przez Piusa XI arcybiskupem gnieźnieńskim 

apostolskiego – Wawrzyńca Lauriego dodała splendoru tej i poznańskim – prymasem Polski. 

niepowtarzalnej chwili. W imieniu papieża Piusa XI, który Zapraszając wiernych do udziału w koronacyjnych 

nota bene zanim zasiadł na Stolicy Piotrowej także obchodach ks. Hlond napisał: „Ktokolwiek dochodzi 

przebywał w Polsce i modlił się przed Obrazem przyczyn twej głębokiej wiary, musi pójść do Piekar. Bez nich 

MB Piekarskiej, włożył on na skronie Jezusa i Maryi papieskie nie można ani twej duszy zrozumieć, ani twego życia 

korony – dar Ojca Świętego dla Bogarodzicy. religijnego ogarnąć. Tylko ten je zupełnie pojmie, kto cię 

Koronacja miała charakter dziękczynny. Śląsk widział przed cudownym obrazem i przejrzał związek 

dziękował za nadejście czasu pokoju, za nieustanną opiekę między nim a tobą. Piekary to filar, na którym sama 

Maryi, która w czasach zaborów i nieobecności Polski Opatrzność oparła twą wiarę. Piekary to żywa krynica, 

na mapie Europy podtrzymywała w sercach nadzieję z której z woli Bożej Matka Najświętsza na Śląsk cały 

na nadejście lepszych dni. Maryja wiele razy dała dowód strumieniami rozlewa przeróżne łaski ku ukojeniu serc”. 

swej macierzyńskiej opieki. Bitwa pod Wiedniem, cud nad Na swoją pozycję piekarskie sanktuarium „pracowało” wiele 

Wisłą, a także interwencja w czasie zarazy w czeskiej lat. I choć początki kultu maryjnego wiąże się zazwyczaj 

Tymi słowami zakończył swą odezwę z okazji koronacji Cudownego 

Obrazu MB Piekarskiej ks. August Hlond – ówczesny administrator 

apostolski Górnego Śląska, późniejszy kardynał i prymas Polski. Rola 

jaką w historii Piekarskiego Sanktuarium odegrał ten wybitny kapłan, 

a obecnie już sługa Boży jest niebagatelna. To dzięki jego staraniom 

koronacja Obrazu Piekarskiej Panienki doszła do skutku. 

Szczęśliwy Śląsku!
Czcij i kochaj swe Piekary!
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dopiero z rokiem 1659, kiedy to ks. Jakub Roczkowski 

przeniósł obraz Maryi z bocznego do głównego ołtarza, 

jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, iż kult ten istniał 

znacznie wcześniej.

W swej bogatej historii Wizerunek Piekarski 

nawiedzili królowie – Jan III Sobieski, August II Mocny, 

dostojnicy kościelni i państwowi, a także niezliczone rzesze 

prostych robotników, którzy przed Jej łaskawym obliczem 

zawierzali trud swej pracy. Maryja zatroszczyła się, by cześć 

jaką otrzymuje w Piekarach była  oparta na głębokim 

fundamencie i odzwierciedlała prawdziwą miłość do Jej 

Syna. Świadczy o tym fakt, iż mimo konieczności 

wywiezienia pierwotnej Ikony do Opola w 1702 roku, 

niezwykła działalność Boga na tym miejscu nie tylko trwała, 

ale znacznie się pogłębiła. Ruch pielgrzymkowy stale się 

rozwijał, chociaż w ołtarzu pojawiła się kopia, na dodatek 

różniąca się swym artystycznym przedstawieniem 

od pierwowzoru. Bizantyjska surowość została złagodzona 

i „nowy obraz”, który dziś czcimy jest znacznie bliższy 

śląskiej mentalności i wrażliwości.

„Piekary to twoja chluba i twój skarb, twoja 

tradycja serdeczna i twa święta potrzeba.” I te słowa 

kard. Hlonda streszczają doskonale istotę fenomenu 

piekarskiego. Każde dziecko, by się w pełni rozwijać 

potrzebuje zarówno ojca, jak i matki. Maryja jest Matką 

o bardzo czułym sercu, które nikogo nie odrzuca. Stojąc pod „w świętym drżeniu i ze ślubami na ustach” przyjmował Ją 
Krzyżem doznała głębi samotności i dlatego doskonale na nowo jako „swą Matkę i Królową, aby mu Jej obraz 
rozumie nasze osobiste zmagania i troski. Św. Jan Paweł II poprzez dymy fabryczne i życiowe opary odtąd jeszcze 
dostrzegł to silne zatroskanie Maryi o los słabych większym blaskiem świecił, Boże drogi mu wskazując 
i bezbronnych, dlatego nadał Gospodyni Śląska tytuł i kierunki”. 
„Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”. Liczne wota, 

We współczesnym świecie doświadczamy tego, 
które Piekarska Pani otrzymała od swych dzieci są dowodem, 

iż odrzucenie Bożych praw prowadzi człowieka 
jak wielka jest Jej troska o każdego człowieka. Nikomu nie 

do samozniszczenia. Maryja przypomina nam nieustannie, 
odmawia swej pomocy, ratuje zarówno tych, którzy cierpią 

że droga do prawdziwego szczęścia jest tylko jedna: czynić 
na ciele, ale z pomocą śpieszy również złamanym na duchu, 

wszystko, co powie nam Jezus. Słuchając Go i naśladując 
pozbawionym sensu życia i perspektyw na przyszłość. Sam 

w bezwzględnym szacunku dla ludzkiego życia, czynimy 
August Hlond w swoim życiorysie posiada szczególny 

nasze otoczenie domem, do którego z chęcią wchodzić będą 
moment, namacalny niemalże znak, poprzez który Matka 

Ci, którzy czują się samotni i opuszczeni. W piekarskim 
Boża zmieniła bieg jego dalszych losów. Będąc 12-letnim 

Domu Matki jest miejsce dla każdego. Niech Jej miłość 
dzieckiem, podczas pracy w gospodarstwie rodziców uległ 

przenika do serc parafian, pielgrzymów, gości i przemienia 
wypadkowi, w wyniku którego zagrażała mu utrata palca. 

smutek w radość, by światło płynące z Ewangelii 
Taka niepełnosprawność uniemożliwiłaby mu wstąpienie 

przemieniało naszą rzeczywistość. 90 lat od momentu 
do stanu kapłańskiego. Jednak, jak sam wspomina, podczas 

koronacji Cudownego Obrazu potrzeba na nowo złączyć się 
pielgrzymki do Piekar wraz z rodzicami i dwójką braci 

z Maryją i Jej Bożym Synem. Oddać Im całe życie, bez reszty 
wyprosił pomyślne i pobawione komplikacji rozwiązanie 

zaufać Prawdzie, która wyzwala, a nie ogranicza. Tylko 
swego zdrowotnego problemu. 

w Bożym Sercu i w Sercu Maryi jest odpowiedź na nasze lęki – 
Nieustanna obecność Orędowniczki Wszelkich Łask przebity bok Jezusa i przeszyte mieczem boleści serce Maryi 

wśród tych, którzy wzywają Jej pomocy sprawiła, iż mimo są miejscami, w których znajdziemy pokój, bo tylko te 
dwukrotnego sprofanowania wizerunku Królowej Śląska, miejsca przetrwały największy mrok wszechczasów: czas 
za każdym razem ponownie otrzymywała korony jako znak Golgoty, a zarazem doświadczyły największego blasku: 
miłości i oddania względem Niej. Zarówno w roku 1965, jak poranku zmartwychwstania.
i 1985, kiedy odbyły się kolejne rekoronacje Obrazu lud 

Koronacja sławnych wizerunków Matki Bożej Pradze, czy też Tarnowskich Górach – wszystkie 

nierozerwalnie łączy się z życiem całej diecezji, w której te wydarzenia potwierdzają, że dla Boga nie ma rzeczy 

to wydarzenie się dokonuje. Tylko dzięki łaskom niemożliwych i że każdy, kto Mu zaufa i powierzy przez Serce 

wypraszanym przez wiernych, nikomu nieznane nieraz Matki Najświętszej, nie zostanie zawiedziony. 

miejsce staje się źródłem pokrzepienia i umocnienia, gdzie 28 października 1925 papież zatwierdził nową organizację 

Boża Opatrzność w szczególny sposób wspiera utrudzony terytorialną Kościoła w Polsce, a w niej jedną z nowo 

lud. Koronacja w Piekarach Śląskich miała miejsce powołanych do życia diecezji była katowicka. August Hlond 

15 sierpnia 1925 roku i była 48. tego rodzaju uroczystością został jej pierwszym biskupem i choć kierował Kościołem 

w Polsce. W okresie międzywojennym, szczególnie na Śląsku na Śląsku tylko cztery lata (od listopada 1922 roku 

silna była potrzeba zamanifestowania jedności jego do czerwca 1926 roku), to w trakcie swych krótkich rządów 

mieszkańców i jednocześnie ich autentycznej zażyłości położył podwaliny pod sprawnie funkcjonujący zarząd 

z Kościołem. Moment ten był ważny tym bardziej, że kilka diecezją: kurię, kapitułę, sąd biskupi. Zadecydował 

miesięcy później powołana została nowa diecezja, która swe o miejscu utworzeniu seminarium duchownego z siedzibą 

administracyjne centrum miała w Katowicach, a duchowe w Krakowie. Założył „Gościa Niedzielnego”. W dziedzinie 

właśnie w Piekarach. Stąd też do dziś rozchodzą się duszpasterstwa przyczynił się do stopniowej polonizacji 

życiodajne impulsy kształtujące jej mieszkańców. duszpasterstwa przez utworzenie własnych central dla 

Jak podaje prasa z tego okresu, uroczystości piekarskie bractw i stowarzyszeń katolickich. 24 czerwca 1926 został 

zgromadziły ok. 300 tys. wiernych. Obecność nuncjusza mianowany przez Piusa XI arcybiskupem gnieźnieńskim 

apostolskiego – Wawrzyńca Lauriego dodała splendoru tej i poznańskim – prymasem Polski. 

niepowtarzalnej chwili. W imieniu papieża Piusa XI, który Zapraszając wiernych do udziału w koronacyjnych 

nota bene zanim zasiadł na Stolicy Piotrowej także obchodach ks. Hlond napisał: „Ktokolwiek dochodzi 

przebywał w Polsce i modlił się przed Obrazem przyczyn twej głębokiej wiary, musi pójść do Piekar. Bez nich 

MB Piekarskiej, włożył on na skronie Jezusa i Maryi papieskie nie można ani twej duszy zrozumieć, ani twego życia 

korony – dar Ojca Świętego dla Bogarodzicy. religijnego ogarnąć. Tylko ten je zupełnie pojmie, kto cię 

Koronacja miała charakter dziękczynny. Śląsk widział przed cudownym obrazem i przejrzał związek 

dziękował za nadejście czasu pokoju, za nieustanną opiekę między nim a tobą. Piekary to filar, na którym sama 

Maryi, która w czasach zaborów i nieobecności Polski Opatrzność oparła twą wiarę. Piekary to żywa krynica, 

na mapie Europy podtrzymywała w sercach nadzieję z której z woli Bożej Matka Najświętsza na Śląsk cały 

na nadejście lepszych dni. Maryja wiele razy dała dowód strumieniami rozlewa przeróżne łaski ku ukojeniu serc”. 

swej macierzyńskiej opieki. Bitwa pod Wiedniem, cud nad Na swoją pozycję piekarskie sanktuarium „pracowało” wiele 

Wisłą, a także interwencja w czasie zarazy w czeskiej lat. I choć początki kultu maryjnego wiąże się zazwyczaj 

Tymi słowami zakończył swą odezwę z okazji koronacji Cudownego 

Obrazu MB Piekarskiej ks. August Hlond – ówczesny administrator 

apostolski Górnego Śląska, późniejszy kardynał i prymas Polski. Rola 

jaką w historii Piekarskiego Sanktuarium odegrał ten wybitny kapłan, 

a obecnie już sługa Boży jest niebagatelna. To dzięki jego staraniom 

koronacja Obrazu Piekarskiej Panienki doszła do skutku. 

Szczęśliwy Śląsku!
Czcij i kochaj swe Piekary!
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podwójne imię Apostoła, które w tłumaczeniu na język dowiedzieć, że ostatnim punktem na mapie podróży 

polski mogło oznaczać "Natanael, syn Tolmaja". ewangelizacyjnych Świętego była Armenia (około 70 roku 

n.e.). Owocami jego działalności były setki nawróceń, Bartłomiej, nazwany przez Jezusa «prawdziwym 

zarówno wśród zwykłych mieszkańców, jak i ludzi Izraelitą, w którym nie ma podstępu», narodził się na 

"z wyższych sfer". Pośród członków tej drugiej grupy znalazł początku I wieku n.e. w Kanie Galilejskiej. W gronie uczniów 

się między innymi brat króla Astiagesa, Polimpiusz i jego znalazł się prawdopodobnie dzięki przyjaźni ze św. Filipem, 

najbliżsi, którzy pod wpływem wysłuchanych nauk wyznali który pewnego razu przyprowadził znajomego na spotkanie 

wiarę w Jezusa Chrystusa. z Mistrzem. Reakcja późniejszego Apostoła, stwierdzającego 

w pierwszym odruchu: «Czyż może być co dobrego 

z Nazaretu?», mogłaby wydawać się rozczarowująca, Niezłomny aż do śmierci

j ednakże  na jpewn ie j  b y ł a  o znaką  zwyk ł e j ,  

międzymiasteczkowej rywalizacji. Otwarty na działanie Sam władca Armenii także nie przeszedł obojętnie 
Bożej łaski Bartłomiej szybko zrozumiał i naprawił swój błąd wobec śmiałych poczynań Bartłomieja. Niestety, nie 
- po zaledwie dwóch zdaniach, wypowiedzianych przez nawrócił się, lecz wydał rozkaz pojmania, do którego doszło 
Jezusa, wyznał: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś w mieście Albanopolis, a następnie torturowania Apostoła. 
Królem Izraela!». Gdy działania te nie przyniosły oczekiwanego efektu 

w postaci wyrzeczenia się wiary, monarcha postanowił 

Z Dobrą Nowiną ku wielu narodom sięgnąć po jeszcze brutalniejsze środki. Bartłomiej zginął 

śmiercią męczeńską - został ukrzyżowany głową w dół, 

obdarty ze skóry, a po ponad dwudziestu czterech godzinach Od tego wydarzenia Bartłomiej, zwany też 

ostatecznie ścięty, jednak nigdy nie uległ agresji oprawców Natanaelem, stał się wiernym uczniem Chrystusa. Choć 

i nie zaparł się Chrystusa.Ewangelia Janowa o jego obecności wspomina później 

jeszcze tylko raz, podczas cudownego połowu ryb nad Otoczony opinią świętości i powszechnym kultem 

Jeziorem Tyberiadzkim, pośród pism apokryficznych oraz Bar t łomiej  zos ta ł  pochowany  z  szacunk iem,  

ustaleń pisarzy wczesnochrześcijańskich możemy odnaleźć we wspomnianym Albanopolis. Aby uchronić jego ciało przed 

trochę więcej informacji na temat Apostoła. Wiemy zbezczeszczeniem, około 410 roku n.e. przeniesiono je 

na przykład, że wyróżniał się on solidnym wykształceniem do Majafarquim, a następnie do miasta Dare w Mezopotamii. 

oraz znajomością języków, był też świadkiem większości Pod koniec VI wieku znajdujące się na terenie Azji Mniejszej 

znaków, których dokonał Jezus. Niektórzy egzegeci sugerują relikwie męczennika zostały przywiezione na tereny 

nawet, że pierwszy cud - zamiana wody w wino - został dzisiejszych Włoch. Znajdują się one obecnie w mensie 

dokonany w Kanie Galilejskiej podczas wesela Bartłomieja. ołtarzowej bazyliki w Benewencie, a także w poświęconej 

Apostołowi świątyni na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie.Opisywany Apostoł był z pewnością człowiekiem 

o niezwykłej charyzmie, czego dowodzą informacje To właśnie w tej rzymskiej bazylice w kwietniu br. 

na temat jego działalności po Wniebowstąpieniu Pańskim. zostały przekazane, na ręce ks. proboszcza Władysława 

Zdaniem jednego z pierwszych historyków Kościoła, Nieszporka, relikwie św. Bartłomieja. Dzięki temu 

Euzebiusza z Cezarei, Bartłomiej zaniósł Dobrą Nowinę aż na niezwykłemu wydarzeniu nasze sanktuarium już wkrótce 

Pó łwysep  Indyjsk i .  Inne  przekazy  wskazują,  dołączy do grona nielicznych miejsc na mapie świata, w 

że ewangelizował on również tereny Etiopii, Arabii których można w ten sposób oddawać cześć Apostołowi. 

Saudyjskiej, Persji, Mezopotamii, Frygii, Albanii oraz Będziemy to mogli czynić od 30 sierpnia, gdyż to w dzień 

Jemenu. Pomagała mu w tym niezachwiana wiara, silny dar odpustu ku czci pierwszego patrona naszej parafii ten 

przekonywania oraz łaska uzdrawiania chorych. szczególny dar Stolicy Apostolskiej zostanie uroczyście 

wprowadzony w mury Bazyliki Piekarskiej.Z apokryfu "Męka Bartłomieja Apostoła" możemy się 

Mało powiedziane! Od sierpnia św. Bartłomiej 

będzie jeszcze bardziej obecny w naszej wspólnocie w znaku 

relikwii, które piekarska bazylika otrzymała w darze 

od Stolicy Apostolskiej. W tym miejscu musimy postawić 

sobie jednak pewne pytanie: czy zdajemy sobie sprawę, kim 

był wyjątkowy człowiek, patronujący od 1303 roku 

tutejszemu kościołowi?

Bartłomiej czy Natanael?

Zarówno Pismo Święte, jak i Tradycja Apostolska nie 

dostarczają zbyt wielu informacji na temat życia świętego 

Bartłomieja. Na kartach każdej z trzech tzw. ewangelii 

synoptycznych jego imię pojawia się zaledwie raz - w spisie 

Apostołów. Zdecydowanie więcej możemy dowiedzieć się 

z Ewangelii według św. Jana, jednak imienia "Bartłomiej" 

w niej nie znajdziemy. Autor natchniony pisze za to 

o "Natanaelu". Od razu nasuwa się wątpliwość, czy na pewno 

mowa o tej samej osobie?

To pytanie zadawali sobie już najdawniejsi badacze 

Pisma Świętego i - co ciekawe - nie zawsze byli w tej kwestii 

zgodni. Od XII wieku panuje jednak powszechne 

przekonanie, że Bartłomiej i Natanael to te same osoby. 

Potwierdza to dorobek współczesnych biblistów, 

przyjmujących za najbardziej prawdopodobną hipotezę 

Nasi przodkowie, dawni mieszkańcy Piekar, już ponad 700 lat temu 
obrali sobie za patrona świętego Bartłomieja i postanowili wybudować 

ku jego czci drewniany kościółek w centrum osady. Choć od XIV 
wieku upłynęło wiele czasu, a nasza parafia bardzo się zmieniła - 

rozwinął się tutaj kult Matki Bożej, miasto stało się ważnym na mapie 
Polski ośrodkiem pielgrzymkowym, a okoliczne tereny ogarnął 

przemysł ciężki - ten Apostoł ciągle się nią opiekuje i prawdopodobnie 
nigdy się to nie zmieni. 

Święty Bartłomiej
 Czy wiesz o kim mowa?

Paweł Kaszuba

Niezłomny głosicielu Dobrej Nowiny,
Męczenniku za wiarę w Chrystusa,

Niestrudzony opiekunie naszej parafii,
Módl się za nami!
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podwójne imię Apostoła, które w tłumaczeniu na język dowiedzieć, że ostatnim punktem na mapie podróży 

polski mogło oznaczać "Natanael, syn Tolmaja". ewangelizacyjnych Świętego była Armenia (około 70 roku 

n.e.). Owocami jego działalności były setki nawróceń, Bartłomiej, nazwany przez Jezusa «prawdziwym 

zarówno wśród zwykłych mieszkańców, jak i ludzi Izraelitą, w którym nie ma podstępu», narodził się na 

"z wyższych sfer". Pośród członków tej drugiej grupy znalazł początku I wieku n.e. w Kanie Galilejskiej. W gronie uczniów 

się między innymi brat króla Astiagesa, Polimpiusz i jego znalazł się prawdopodobnie dzięki przyjaźni ze św. Filipem, 

najbliżsi, którzy pod wpływem wysłuchanych nauk wyznali który pewnego razu przyprowadził znajomego na spotkanie 

wiarę w Jezusa Chrystusa. z Mistrzem. Reakcja późniejszego Apostoła, stwierdzającego 

w pierwszym odruchu: «Czyż może być co dobrego 

z Nazaretu?», mogłaby wydawać się rozczarowująca, Niezłomny aż do śmierci

j ednakże  na jpewn ie j  b y ł a  o znaką  zwyk ł e j ,  

międzymiasteczkowej rywalizacji. Otwarty na działanie Sam władca Armenii także nie przeszedł obojętnie 
Bożej łaski Bartłomiej szybko zrozumiał i naprawił swój błąd wobec śmiałych poczynań Bartłomieja. Niestety, nie 
- po zaledwie dwóch zdaniach, wypowiedzianych przez nawrócił się, lecz wydał rozkaz pojmania, do którego doszło 
Jezusa, wyznał: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś w mieście Albanopolis, a następnie torturowania Apostoła. 
Królem Izraela!». Gdy działania te nie przyniosły oczekiwanego efektu 

w postaci wyrzeczenia się wiary, monarcha postanowił 

Z Dobrą Nowiną ku wielu narodom sięgnąć po jeszcze brutalniejsze środki. Bartłomiej zginął 

śmiercią męczeńską - został ukrzyżowany głową w dół, 

obdarty ze skóry, a po ponad dwudziestu czterech godzinach Od tego wydarzenia Bartłomiej, zwany też 

ostatecznie ścięty, jednak nigdy nie uległ agresji oprawców Natanaelem, stał się wiernym uczniem Chrystusa. Choć 

i nie zaparł się Chrystusa.Ewangelia Janowa o jego obecności wspomina później 

jeszcze tylko raz, podczas cudownego połowu ryb nad Otoczony opinią świętości i powszechnym kultem 

Jeziorem Tyberiadzkim, pośród pism apokryficznych oraz Bar t łomiej  zos ta ł  pochowany  z  szacunk iem,  

ustaleń pisarzy wczesnochrześcijańskich możemy odnaleźć we wspomnianym Albanopolis. Aby uchronić jego ciało przed 

trochę więcej informacji na temat Apostoła. Wiemy zbezczeszczeniem, około 410 roku n.e. przeniesiono je 

na przykład, że wyróżniał się on solidnym wykształceniem do Majafarquim, a następnie do miasta Dare w Mezopotamii. 

oraz znajomością języków, był też świadkiem większości Pod koniec VI wieku znajdujące się na terenie Azji Mniejszej 

znaków, których dokonał Jezus. Niektórzy egzegeci sugerują relikwie męczennika zostały przywiezione na tereny 

nawet, że pierwszy cud - zamiana wody w wino - został dzisiejszych Włoch. Znajdują się one obecnie w mensie 

dokonany w Kanie Galilejskiej podczas wesela Bartłomieja. ołtarzowej bazyliki w Benewencie, a także w poświęconej 

Apostołowi świątyni na Wyspie Tyberyjskiej w Rzymie.Opisywany Apostoł był z pewnością człowiekiem 

o niezwykłej charyzmie, czego dowodzą informacje To właśnie w tej rzymskiej bazylice w kwietniu br. 

na temat jego działalności po Wniebowstąpieniu Pańskim. zostały przekazane, na ręce ks. proboszcza Władysława 

Zdaniem jednego z pierwszych historyków Kościoła, Nieszporka, relikwie św. Bartłomieja. Dzięki temu 

Euzebiusza z Cezarei, Bartłomiej zaniósł Dobrą Nowinę aż na niezwykłemu wydarzeniu nasze sanktuarium już wkrótce 

Pó łwysep  Indyjsk i .  Inne  przekazy  wskazują,  dołączy do grona nielicznych miejsc na mapie świata, w 

że ewangelizował on również tereny Etiopii, Arabii których można w ten sposób oddawać cześć Apostołowi. 

Saudyjskiej, Persji, Mezopotamii, Frygii, Albanii oraz Będziemy to mogli czynić od 30 sierpnia, gdyż to w dzień 

Jemenu. Pomagała mu w tym niezachwiana wiara, silny dar odpustu ku czci pierwszego patrona naszej parafii ten 

przekonywania oraz łaska uzdrawiania chorych. szczególny dar Stolicy Apostolskiej zostanie uroczyście 

wprowadzony w mury Bazyliki Piekarskiej.Z apokryfu "Męka Bartłomieja Apostoła" możemy się 

Mało powiedziane! Od sierpnia św. Bartłomiej 

będzie jeszcze bardziej obecny w naszej wspólnocie w znaku 

relikwii, które piekarska bazylika otrzymała w darze 

od Stolicy Apostolskiej. W tym miejscu musimy postawić 

sobie jednak pewne pytanie: czy zdajemy sobie sprawę, kim 

był wyjątkowy człowiek, patronujący od 1303 roku 

tutejszemu kościołowi?

Bartłomiej czy Natanael?

Zarówno Pismo Święte, jak i Tradycja Apostolska nie 

dostarczają zbyt wielu informacji na temat życia świętego 

Bartłomieja. Na kartach każdej z trzech tzw. ewangelii 
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Święty Bartłomiej
 Czy wiesz o kim mowa?

Paweł Kaszuba

Niezłomny głosicielu Dobrej Nowiny,
Męczenniku za wiarę w Chrystusa,

Niestrudzony opiekunie naszej parafii,
Módl się za nami!
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4 VI 2015
W czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej 

przypadała uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Mszy św., sprawowanej o godz. 8.00, 

przewodniczył ks. prał. Władysław Nieszporek. W homilii, 

podkreślając charakter społeczny Eucharystii, zachęcił 

do odkrycia życia, które daje Pan. Po Mszy św. podążono 

w procesji, oddając cześć i chwałę Bogu, wsłuchując się 

w Słowo przy czterech ołtarzach, spośród których 

pierwszy usytuowano przy krzyżu, znajdującym się 

„na górce”, na ulicy Wyzwolenia.

Lipiec - sierpień 2015

5 VI 2015
Czerwcowe pielgrzymowanie do MB Piekarskiej 

zainaugurowała archidiecezja częstochowska, 

przybywając 2 czerwca z par. św. Idziego Opata 

w Zrębicach . „Dzisiaj” w gościnę wpisała się parafia 

katedralna Chrystusa Króla z Katowic. Reprezentowała ją 

Grupa Kręgu Biblijnego. Pielgrzymom towarzyszyli 

wikariusze: ks. Grzegorz Śmieciński i ks. Rafał Kilianek. 

Dalszy kierunek drogi wyznaczyło sanktuarium św. Jana 

Vianney`a w Mzykach – „polskie Ars”. W pierwszy piątek 

miesiąca czuwanie prowadziła par. św. Stanisława 

z Bytomia. O godz. 21.00 rozpoczęto Eucharystię, której 

przewodniczył ks. Jacek Spyra – proboszcz. W jej 

celebrowanie włączył się ks. Łukasz Michoń – rezydent, 

odbywający studia doktoranckie na KUL-u. 

6 VI 2015
Poranną Mszą św. rozpoczęto Bieg Trzeźwości, 

zorganizowany przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich. Uczestnicy jego 23. edycji, w większości 

członkowie Klubu Abstynenta Piątka, na Jasną Górę dotarli 

w sobotnie popołudnie. Z diecezji gliwickiej, przybyła 30-

osobowa grupa dzieci po I Komunii Świętej, reprezentując 

par. Wniebowzięcia NMP w Olszynie. O godz. 16.00 

zainicjowano III Piekarski Festiwal „Na pielgrzymich 

szlakach”. W auli sanktuaryjnej różne formy 

pielgrzymowania przybliżyli zaproszeni goście. Hasłem 

przewodnim stały się słowa: „Rodzina wspólnotą drogi”. 
7 VI 2015

W 10. niedzielę zwykłą odbyła się archidiecezjalna 

pielgrzymka niewidomych i  niedowidzących. 

Uczestniczyło w niej ok. 100 osób, zrzeszonych w kołach, 

działających też w miastach innych diecezji: Będzin, 

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Lubliniec, 

Mikołów, Piekary Śląskie, Pszczyna, Rybnik, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, 

Tychy. Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył ks. Jan 

Emanuel Sołtysik, proboszcz par. MB Częstochowskiej 

w Mysłowicach Kosztowach, a zarazem kapłan wspierający 

osoby z dysfunkcją wzroku. 

W ramach PreIndustriady „podwoje” dla 

zwiedzających otworzono w Zakładzie Sztuki Kościelnej 

„Schaefer”, założonym w Piekarach Śląskich w 1898 roku. 

Przed Świętem Szlaku Zabytków Techniki firma 

udostępniła dla zainteresowanych pracownię 

odlewniczą i magazyn figur. 

8 VI 2015
W MSP nr 5 rozstrzygnięto konkurs plastyczny, 

zorganizowany z okazji 90. rocznicy koronacji obrazu 

Matki Bożej Piekarskiej, przebiegający pod nazwą: 

„Królowa Śląska w oczach dziecka”. Z 6 szkół 

podstawowych Piekar Śląskich nadesłano 85 prac 

ocenianych w dwóch kategoriach, obejmujących I i II etap 

edukacyjny.

Podczas Mszy św. wieczornej ks. Rafał 

poinformował o przybyciu 25-osobowej grupy z Hiszpanii, 

pozostającej w par. Imienia NMP i św. Bartłomieja 

Apostoła do 18 czerwca. Tworzyli ją młodzi chłopcy, 

studenci Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Uczelnia 

jest dziełem korporacyjnym Opus Dei, Prałatury 

Personalnej Kościoła Katolickiego. Młodzież, pod opieką 

duszpasterza, „służyła” pomocą w pracach, związanych z 

powstawaniem Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego 

Nowej Ewangelizacji.

10 VI 2015
Ks. Jacek Starosta towarzyszył 100-osobowej 

grupie, którą tworzyły dzieci po I Komunii św. i ich rodzice, 

reprezentując Lubomię, par. św. Marii Magdaleny. 

„Tu” zatrzymała się 25-osobowa grupa absolwentów 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, 

studiujących na największej polskiej uczelni technicznej 

w latach: 1955-1960. 

W tym dniu Piekary Śląskie stały się miejscem 

spotkania środowisk misyjnych archidiecezji katowickiej. 

Rozpoczęto je nabożeństwem o godz. 17.30, połączonym 

z procesją eucharystyczną. Modlitwę animował 

ks. dr Grzegorz Wita - wikariusz biskupi ds. misji. 

W gościnę wpisał się bp Michael Msonganzila z diecezji 

Musoma w Tanzanii. Przewodniczył Mszy św. wieczornej 

i wygłosił homilię. Biskupowi towarzyszył, posługujący 

tam, ks. Edward Gorczaty, polski misjonarz Fidei 

Donum. 

11 VI 2015
Ten dzień stanowił okazję do upamiętnienia 

25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych 

w Piekarach Śląskich. Mszy św., której sprawowanie 

rozpoczęto o godz. 10.00, przewodniczył bp Adam 

Włodarczyk. Po Eucharystii, w Miejskim Domu Kultury, 

odbyła się sesja Rady Miasta. 

12 I 2015
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po 

raz 21. obchodzono Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie 

Kapłanów. W okolicznościowym dokumencie, wydanym 

przez Kongregację ds. Duchowieństwa, wskazując 

na znaczenie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, 

przypomniano o „pierwszeństwie modlitwy przed 

działaniem, ponieważ to od niej zależy jego skuteczność”. 

Hierarchowie watykańscy, podkreślając m.in. potrzebę 

„macierzyństwa duchowego”, zachęcili kapłanów: 

„Zawierzmy się z ufnością modlitwie całego Kościoła – 

naszej Świętej Matki, macierzyństwu Ludu, którego 

jesteśmy pasterzami, ale któremu powierzona została 

piecza o nas i naszą świętość; prośmy o to zasadnicze 

wsparcie”.  Nabożeństwem eucharystycznym, 

prowadzonym przed Mszą św. wieczorną zakończono 

okres oktawy Bożego Ciała. 

13 VI 2015
We wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 

stało się miejscem świętowania 15-lecia działalności 

Duszpasterstwa  Przedsiębiorców i Pracodawców. W jego 

przebieg, oprócz prelekcji, wpisano film, opowiadający 

o Małgorzacie Matei, animatorce spotkań piekarskich. 50-

osobowej grupie towarzyszyli koordynatorzy - sercanie: 

ks. Grzegorz Piątek i ks. Przemysław Król. Do grona 

pielgrzymów dołączyły dzieci komunijne, które przybyły 

wraz z rodzicami i katechetami. 200-osobowej grupie 

z par. św. Stanisława w Żorach przewodził proboszcz – 

ks. Eugeniusz Góra. 

W Ogrodzie Anioła odbyła się V edycja „Maryja 

Fest”. Muzyczne spotkanie poprzedził Ekologiczny Bieg, 

któremu patronował Jan Paweł II. Na kalwarię piekarską 

wystartowały zespoły rodzinne (8) oraz osoby 

indywidualne. Zgodnie ze wskazówkami, uczestnicy 

przemieszczali się pomiędzy kaplicami, odpowiadając na 

pytania, rozwiązując zagadki i quizy. Godzina 20.00 „dała 

początek” modlitwie, prowadzonej w ramach czuwania 

fatimskiego. Przewodniczył jej ks. Łukasz Grzywocz.

14 VI 2015
W 11. niedzielę zwykłą u MB Piekarskiej w 40-

osobowej grupie zgromadzili się głuchoniemi i niesłyszący. 

Jak tydzień wcześniej – towarzyszył im ks. Jan Emanuel 

Sołtys ik,  krajowy duszpasterz nies łyszących 

i niedosłyszących. Z archidiecezji krakowskiej przybyła  

50-osobowa grupa, reprezentująca Państwową Staż 

Pożarną w Myślenicach. Następnego dnia, w pobyt wpisały 

się dwie grupy 50-osobowe z archidiecezji katowickiej. 

18 VI 2015
Podczas wieczornej Mszy św., przez posługę bpa Adama 

Wodarczyka, 50 młodych osób, przygotowanych przez 

ks. Adriana, przyjęło sakrament bierzmowania.

„Dzisiaj” została opublikowana encyklika papieża 

Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom. Nosi ona 

tytuł: Laudato si` – Pochwalony bądź.

Następnego dnia w Piekarach Śląskich odbyły się 

uroczyste obchody 25-lecia NSZZ Policjantów. 

W świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 

miejskich i samorządowych. Wraz z zastępcą przybył 

Śląski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Jarosław 

Szymczyk. Mszy św., sprawowanej w bazylice piekarskiej 

przewodniczył ks. prał. Stanisław Puchała delegat biskupi 

ds. zleconych (ad casum). 



16 17

Rozmaitości parafialne
Agnieszka Nowak

90 lat koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej

Z  P i e k a r s k i c h  W i e żZ  P i e k a r s k i c h  W i e ż

4 VI 2015
W czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej 

przypadała uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Chrystusa. Mszy św., sprawowanej o godz. 8.00, 

przewodniczył ks. prał. Władysław Nieszporek. W homilii, 

podkreślając charakter społeczny Eucharystii, zachęcił 

do odkrycia życia, które daje Pan. Po Mszy św. podążono 

w procesji, oddając cześć i chwałę Bogu, wsłuchując się 

w Słowo przy czterech ołtarzach, spośród których 

pierwszy usytuowano przy krzyżu, znajdującym się 

„na górce”, na ulicy Wyzwolenia.

Lipiec - sierpień 2015

5 VI 2015
Czerwcowe pielgrzymowanie do MB Piekarskiej 

zainaugurowała archidiecezja częstochowska, 

przybywając 2 czerwca z par. św. Idziego Opata 

w Zrębicach . „Dzisiaj” w gościnę wpisała się parafia 

katedralna Chrystusa Króla z Katowic. Reprezentowała ją 

Grupa Kręgu Biblijnego. Pielgrzymom towarzyszyli 

wikariusze: ks. Grzegorz Śmieciński i ks. Rafał Kilianek. 

Dalszy kierunek drogi wyznaczyło sanktuarium św. Jana 

Vianney`a w Mzykach – „polskie Ars”. W pierwszy piątek 

miesiąca czuwanie prowadziła par. św. Stanisława 

z Bytomia. O godz. 21.00 rozpoczęto Eucharystię, której 

przewodniczył ks. Jacek Spyra – proboszcz. W jej 

celebrowanie włączył się ks. Łukasz Michoń – rezydent, 

odbywający studia doktoranckie na KUL-u. 

6 VI 2015
Poranną Mszą św. rozpoczęto Bieg Trzeźwości, 

zorganizowany przez Piekarskie Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich. Uczestnicy jego 23. edycji, w większości 

członkowie Klubu Abstynenta Piątka, na Jasną Górę dotarli 

w sobotnie popołudnie. Z diecezji gliwickiej, przybyła 30-

osobowa grupa dzieci po I Komunii Świętej, reprezentując 

par. Wniebowzięcia NMP w Olszynie. O godz. 16.00 

zainicjowano III Piekarski Festiwal „Na pielgrzymich 

szlakach”. W auli sanktuaryjnej różne formy 

pielgrzymowania przybliżyli zaproszeni goście. Hasłem 

przewodnim stały się słowa: „Rodzina wspólnotą drogi”. 
7 VI 2015

W 10. niedzielę zwykłą odbyła się archidiecezjalna 

pielgrzymka niewidomych i  niedowidzących. 

Uczestniczyło w niej ok. 100 osób, zrzeszonych w kołach, 

działających też w miastach innych diecezji: Będzin, 

Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, Jaworzno, Gliwice, Katowice, Lubliniec, 

Mikołów, Piekary Śląskie, Pszczyna, Rybnik, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, 

Tychy. Mszy św. o godz. 10.30 przewodniczył ks. Jan 

Emanuel Sołtysik, proboszcz par. MB Częstochowskiej 

w Mysłowicach Kosztowach, a zarazem kapłan wspierający 

osoby z dysfunkcją wzroku. 

W ramach PreIndustriady „podwoje” dla 

zwiedzających otworzono w Zakładzie Sztuki Kościelnej 

„Schaefer”, założonym w Piekarach Śląskich w 1898 roku. 

Przed Świętem Szlaku Zabytków Techniki firma 

udostępniła dla zainteresowanych pracownię 

odlewniczą i magazyn figur. 

8 VI 2015
W MSP nr 5 rozstrzygnięto konkurs plastyczny, 

zorganizowany z okazji 90. rocznicy koronacji obrazu 

Matki Bożej Piekarskiej, przebiegający pod nazwą: 

„Królowa Śląska w oczach dziecka”. Z 6 szkół 

podstawowych Piekar Śląskich nadesłano 85 prac 

ocenianych w dwóch kategoriach, obejmujących I i II etap 

edukacyjny.

Podczas Mszy św. wieczornej ks. Rafał 

poinformował o przybyciu 25-osobowej grupy z Hiszpanii, 

pozostającej w par. Imienia NMP i św. Bartłomieja 

Apostoła do 18 czerwca. Tworzyli ją młodzi chłopcy, 

studenci Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Uczelnia 

jest dziełem korporacyjnym Opus Dei, Prałatury 

Personalnej Kościoła Katolickiego. Młodzież, pod opieką 

duszpasterza, „służyła” pomocą w pracach, związanych z 

powstawaniem Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego 

Nowej Ewangelizacji.

10 VI 2015
Ks. Jacek Starosta towarzyszył 100-osobowej 

grupie, którą tworzyły dzieci po I Komunii św. i ich rodzice, 

reprezentując Lubomię, par. św. Marii Magdaleny. 

„Tu” zatrzymała się 25-osobowa grupa absolwentów 

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, 

studiujących na największej polskiej uczelni technicznej 

w latach: 1955-1960. 

W tym dniu Piekary Śląskie stały się miejscem 

spotkania środowisk misyjnych archidiecezji katowickiej. 

Rozpoczęto je nabożeństwem o godz. 17.30, połączonym 

z procesją eucharystyczną. Modlitwę animował 

ks. dr Grzegorz Wita - wikariusz biskupi ds. misji. 

W gościnę wpisał się bp Michael Msonganzila z diecezji 

Musoma w Tanzanii. Przewodniczył Mszy św. wieczornej 

i wygłosił homilię. Biskupowi towarzyszył, posługujący 

tam, ks. Edward Gorczaty, polski misjonarz Fidei 

Donum. 

11 VI 2015
Ten dzień stanowił okazję do upamiętnienia 

25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów samorządowych 

w Piekarach Śląskich. Mszy św., której sprawowanie 

rozpoczęto o godz. 10.00, przewodniczył bp Adam 

Włodarczyk. Po Eucharystii, w Miejskim Domu Kultury, 

odbyła się sesja Rady Miasta. 

12 I 2015
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa po 

raz 21. obchodzono Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie 

Kapłanów. W okolicznościowym dokumencie, wydanym 

przez Kongregację ds. Duchowieństwa, wskazując 

na znaczenie osobistej więzi z Jezusem Chrystusem, 

przypomniano o „pierwszeństwie modlitwy przed 

działaniem, ponieważ to od niej zależy jego skuteczność”. 

Hierarchowie watykańscy, podkreślając m.in. potrzebę 

„macierzyństwa duchowego”, zachęcili kapłanów: 

„Zawierzmy się z ufnością modlitwie całego Kościoła – 

naszej Świętej Matki, macierzyństwu Ludu, którego 

jesteśmy pasterzami, ale któremu powierzona została 

piecza o nas i naszą świętość; prośmy o to zasadnicze 

wsparcie”.  Nabożeństwem eucharystycznym, 

prowadzonym przed Mszą św. wieczorną zakończono 

okres oktawy Bożego Ciała. 

13 VI 2015
We wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej 

stało się miejscem świętowania 15-lecia działalności 

Duszpasterstwa  Przedsiębiorców i Pracodawców. W jego 

przebieg, oprócz prelekcji, wpisano film, opowiadający 

o Małgorzacie Matei, animatorce spotkań piekarskich. 50-

osobowej grupie towarzyszyli koordynatorzy - sercanie: 

ks. Grzegorz Piątek i ks. Przemysław Król. Do grona 

pielgrzymów dołączyły dzieci komunijne, które przybyły 

wraz z rodzicami i katechetami. 200-osobowej grupie 

z par. św. Stanisława w Żorach przewodził proboszcz – 

ks. Eugeniusz Góra. 

W Ogrodzie Anioła odbyła się V edycja „Maryja 

Fest”. Muzyczne spotkanie poprzedził Ekologiczny Bieg, 

któremu patronował Jan Paweł II. Na kalwarię piekarską 

wystartowały zespoły rodzinne (8) oraz osoby 

indywidualne. Zgodnie ze wskazówkami, uczestnicy 

przemieszczali się pomiędzy kaplicami, odpowiadając na 

pytania, rozwiązując zagadki i quizy. Godzina 20.00 „dała 

początek” modlitwie, prowadzonej w ramach czuwania 

fatimskiego. Przewodniczył jej ks. Łukasz Grzywocz.

14 VI 2015
W 11. niedzielę zwykłą u MB Piekarskiej w 40-

osobowej grupie zgromadzili się głuchoniemi i niesłyszący. 

Jak tydzień wcześniej – towarzyszył im ks. Jan Emanuel 

Sołtys ik,  krajowy duszpasterz nies łyszących 

i niedosłyszących. Z archidiecezji krakowskiej przybyła  

50-osobowa grupa, reprezentująca Państwową Staż 

Pożarną w Myślenicach. Następnego dnia, w pobyt wpisały 

się dwie grupy 50-osobowe z archidiecezji katowickiej. 

18 VI 2015
Podczas wieczornej Mszy św., przez posługę bpa Adama 

Wodarczyka, 50 młodych osób, przygotowanych przez 

ks. Adriana, przyjęło sakrament bierzmowania.

„Dzisiaj” została opublikowana encyklika papieża 

Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom. Nosi ona 

tytuł: Laudato si` – Pochwalony bądź.

Następnego dnia w Piekarach Śląskich odbyły się 

uroczyste obchody 25-lecia NSZZ Policjantów. 

W świętowaniu uczestniczyli przedstawiciele władz 

miejskich i samorządowych. Wraz z zastępcą przybył 

Śląski Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Jarosław 

Szymczyk. Mszy św., sprawowanej w bazylice piekarskiej 

przewodniczył ks. prał. Stanisław Puchała delegat biskupi 

ds. zleconych (ad casum). 
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STATYSTYKA PARAFIALNA

1.  Nierychło Przemysław – Pabisiak Lucyna
2.  Henć Arkadiusz – Haase Justyna
3.  Frąckowiak Paweł – Dolewska Magda
4.  Szafruga Adam – Dwojak Marzena
5.  Klaczek Marcin – Nowak Aleksandra
6.  Celary Tomasz – Chrośnik Sonia
7.  Szczypkowski Tomasz – Kozyra Dorota
8.  Lepszy Artur – Frąckowiak Magdalena
9.  Rokita Krzysztof – Bogacka Renata
10.Dźwigał Marcin – Fraj Aleksandra
11.Wieczorek Rafał – Niewiadomska Paulina 
12. Król Bartłomiej – Habrajska Anna
13.Gąsowski Piotr – Bugdoł Sylwia
14.Nonna Sławomir – Korek Joanna
15.Jerchel Dawid – Dobiosz Sonia
16.Machulski Rafał – Osipiuk Alicja
17.Szewczyk Łukasz – Siwy Katarzyna

ŚLUBY

1. Ozimek Oliwia
2. Balcerzak Laura
3. Boczek Emilian

ROCZKI

1. Slotosz Leopold
2. Strączek Danuta
3. Kubik Otto
4. Świerczyńska Róża
5. Krzyżoń Urszula
6. Jędrzejczyk Maria

POGRZEBY

1. Wiór Klaudia Sabina
2. Bednarz Marta Irena
3. Jurczyński Paweł Krzysztof
4. Jany Jakub Adrian
5. Majda Paulina Maria
6. Walas Wojciech Maciej
7. Harbuz Wiktor Michał

CHRZTY

Z  P i e k a r s k i c h  W i e ż
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21 VI 2015
W 12. niedzielę zwykłą odbyła się pielgrzymka 

Związku Górnośląskiego, po raz 25. przeżywana u Matki 

Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Uczestniczyło w niej 

ok. 150 osób, skupionych w kołach i bractwach metropolii 

katowickiej. Eucharystii, sprawowanej o godz. 10.30, 

przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Paweł Buchta. 

Członkowie organizacji aktywnie włączyli się w oprawę 

Mszy św., ubogaconej obecnością pocztów sztandarowych 

i poprzedzonej modlitwą przy pomniku Jana Pawła II. 

Akcent dnia zaznaczyła „cząstka” diecezji gliwickiej, 

reprezentowana przez 25-osobową grupę z par. 

Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. 

23 VI 2015
W pobyt u MB Piekarskiej wpisała się m.in. Polska 

Misja Katolicka we Freiburgu. 40-osobowa grupa, 

od 21 czerwca do 3 lipca odbywała pielgrzymkę, 

przybywając „tu” z Góry św. Anny. „Stąd” skierowano się 

do Czernej, następnie do Częstochowy. Mszy św. 

wieczornej przewodniczył ks. Łukasz. Jeden z jej 

celebransów, ks. Bronisław Gawron. dziękował Bożej 

Opatrzności za 53. rocznicę święceń kapłańskich.  

24 VI 2015
W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

przybyły 50-osobowe grupy, reprezentując diecezje: 

sandomierską i tarnowską. Następnego dnia grono 

pielgrzymów „powiększyła” par. MB Królowej Polski 

z Krakowa – Nowego Ruczaju.

20 VI 2015
Dzień skupienia przeżywały wspólnoty Żywego 

Różańca. 100-osobowej grupie przewodził ks. Zbigniew 

Kocoń – moderator archidiecezjalny. Spośród pozostałych 

grup Kościół katowicki reprezentowały parafie: św. Józefa 

Robotnika w Godowie i NSPJ w Chorzowie Batorym, 

uczestnicząc w 38. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 

Przybyły też dwie, 50-osobowe grupy, obejmujące 

archidiecezję krakowską (Sygneczów) i diecezję 

sandomierską (Ostrowiec Świętokrzyski). 

Wzgórze Kalwaryjskie stało się miejscem 

przeżywania III Archidiecezjalnego Święta Młodych. Jego 

elementy tworzyły: modlitwa, śpiew, warsztaty. 

W przebieg wpisano słowa: „Błogosławieni czystego 

serca”.  Ponad 60-osobowa grupa dołączyła  

do uczestników, pokonując drogę z Katowic do Piekar 

Śląskich na rolkach i hulajnogach, wioząc z sobą hasło: 

„S(h/l)alom Młodym”. Podczas Eucharystii, której 

przewodniczył bp Adam Wodarczyk, usłyszeli m.in. 

wezwanie, by „byli żywym znakiem i ikoną Boga”. U stóp 

Kopca Wyzwolenia, odmówili Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, wypuszczając z jego szczytu białe 

i czerwone balony. Świętowanie zakończono koncertem 

zespołu muzycznego: Carrantuohill.

27 VI 2015
Do MB Piekarskiej dotarły dwie grupy 

pielgrzymów, reprezentując diecezje: bielsko-żywiecką 

(par. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

w Kozach) i kielecką (par. św. Mikołaja w Brzegach). 

„Tu” zatrzymali się pątnicy (55 osób), zdążający pieszo 

na Jasną Górę z par. św. Józefa w Rudzie Śląskiej. 

W ramach II archidiecezjalnej pielgrzymki osób 

zaangażowanych w modlitwę za kapłanów, o godz. 16.30 

„stawili się” członkowie Apostolatu Margaretka, Wspólnot 

Wieczernika, Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów. 

Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks. Grzegorz 

Śmieciński. Przybliżając trzy zadania, których realizacja 

ukierunkowuje codzienność tej formy „bycia” w Kościele, 

przywołał sylwetki kapłanów ziemi śląskiej. Po Mszy św. 

adorowano Najświętszy Sakrament rozważając różańcowe 

tajemnice radosne.

We wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy, 

przypadające w tym dniu, imieniny obchodził 

ks. Proboszcz Władysław. Wyruszając z grupą osób na 10-

dniowy pielgrzymi szlak, obejmujący francuskie i włoskie 

Alpy, w parafii posługiwania szczególną pamięcią 

modlitewną „wsparty” został podczas wieczornej 

Eucharystii. Maryjnym akcentem drogi we Francji stała się 

modlitwa zanoszona w sanktuarium Matki Bożej Płaczącej 

w La Salette. Nawiedzając poszczególne regiony Włoch w 

programie ujęto m.in. sanktuarium Madonna della 

Corona. W pierwszy punkt pielgrzymowania wpisała się 

Górna Adyga - Trydent. Dalej trasa wiodła przez 

Lombardię (Mediolan), Piemont (Oropa i Turyn), Ligurię 

(Genua). Ostatnim elementem stał się region 

północno-wschodni: Emilia-Romania (Bolonia). 

28 VI 2015
W 13. niedzielę zwykłą we Mszy św., rozpoczętej 

o godz. 7.30, uczestniczyła m.in. 75-osobowa grupa z par. 

MB Częstochowskiej w Knurowie, zdążająca na Jasną 

Górę. Pieszym pątnikom towarzyszyli: wikariusz 

ks. Dariusz Trzaskalik i diakon Adrian Chojnicki. W gościnę 

wpisały się diecezje: gliwicka - par. NSPJ i MB Fatimskiej 

w Strzybnicy (30 osób) i kielecka - par. Najświętszego 

Imienia Jezus w Pilicy-Biskupicach (45 osób). MB 

Piekarskiej pokłonili się księża, pochodzący z Polski 

i z Indii, posługujący w Austrii.

O godz. 17.00 zainaugurowano Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, przebiegający 

pod nazwą: „Reginae Silesiae Gloria – Królowej Śląska 

Chwała”. Wykonawcą pierwszego koncertu był Julian 

Gembalski – profesor Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach.

29 VI 2015
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

oczy i serca kierowano w stronę Rzymu, radując się darem 

odpustu bazylikowego. Tygodniowy staż rozpoczął diakon 

Adam Paprota z par. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Żorach - Roju. W pielgrzymowanie wpisała się 30-

osobowa grupa z par. św. Jakuba i Krzysztofa z Wrocławia. 

Następnego dnia przybyła diecezja siedlecka - par. św. 

Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy (30 osób). 

„Tu” zatrzymała się 70-osobowa grupa pątników, 

uczestnicząca w 15. pieszej pielgrzymce, zdążającej 

na Jasną Górę z diecezji bielsko-żywieckiej, z par. 

Znalezienia Krzyża Świętego w Skoczowie. 
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21 VI 2015
W 12. niedzielę zwykłą odbyła się pielgrzymka 

Związku Górnośląskiego, po raz 25. przeżywana u Matki 

Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Uczestniczyło w niej 

ok. 150 osób, skupionych w kołach i bractwach metropolii 

katowickiej. Eucharystii, sprawowanej o godz. 10.30, 

przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Paweł Buchta. 

Członkowie organizacji aktywnie włączyli się w oprawę 

Mszy św., ubogaconej obecnością pocztów sztandarowych 

i poprzedzonej modlitwą przy pomniku Jana Pawła II. 

Akcent dnia zaznaczyła „cząstka” diecezji gliwickiej, 

reprezentowana przez 25-osobową grupę z par. 

Wniebowzięcia NMP w Bytomiu. 

23 VI 2015
W pobyt u MB Piekarskiej wpisała się m.in. Polska 

Misja Katolicka we Freiburgu. 40-osobowa grupa, 

od 21 czerwca do 3 lipca odbywała pielgrzymkę, 

przybywając „tu” z Góry św. Anny. „Stąd” skierowano się 

do Czernej, następnie do Częstochowy. Mszy św. 

wieczornej przewodniczył ks. Łukasz. Jeden z jej 

celebransów, ks. Bronisław Gawron. dziękował Bożej 

Opatrzności za 53. rocznicę święceń kapłańskich.  

24 VI 2015
W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 

przybyły 50-osobowe grupy, reprezentując diecezje: 

sandomierską i tarnowską. Następnego dnia grono 

pielgrzymów „powiększyła” par. MB Królowej Polski 

z Krakowa – Nowego Ruczaju.

20 VI 2015
Dzień skupienia przeżywały wspólnoty Żywego 

Różańca. 100-osobowej grupie przewodził ks. Zbigniew 

Kocoń – moderator archidiecezjalny. Spośród pozostałych 

grup Kościół katowicki reprezentowały parafie: św. Józefa 

Robotnika w Godowie i NSPJ w Chorzowie Batorym, 

uczestnicząc w 38. pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. 

Przybyły też dwie, 50-osobowe grupy, obejmujące 

archidiecezję krakowską (Sygneczów) i diecezję 

sandomierską (Ostrowiec Świętokrzyski). 

Wzgórze Kalwaryjskie stało się miejscem 

przeżywania III Archidiecezjalnego Święta Młodych. Jego 

elementy tworzyły: modlitwa, śpiew, warsztaty. 

W przebieg wpisano słowa: „Błogosławieni czystego 

serca”.  Ponad 60-osobowa grupa dołączyła  

do uczestników, pokonując drogę z Katowic do Piekar 

Śląskich na rolkach i hulajnogach, wioząc z sobą hasło: 

„S(h/l)alom Młodym”. Podczas Eucharystii, której 

przewodniczył bp Adam Wodarczyk, usłyszeli m.in. 

wezwanie, by „byli żywym znakiem i ikoną Boga”. U stóp 

Kopca Wyzwolenia, odmówili Koronkę do Bożego 

Miłosierdzia, wypuszczając z jego szczytu białe 

i czerwone balony. Świętowanie zakończono koncertem 

zespołu muzycznego: Carrantuohill.

27 VI 2015
Do MB Piekarskiej dotarły dwie grupy 

pielgrzymów, reprezentując diecezje: bielsko-żywiecką 

(par. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 

w Kozach) i kielecką (par. św. Mikołaja w Brzegach). 

„Tu” zatrzymali się pątnicy (55 osób), zdążający pieszo 

na Jasną Górę z par. św. Józefa w Rudzie Śląskiej. 

W ramach II archidiecezjalnej pielgrzymki osób 

zaangażowanych w modlitwę za kapłanów, o godz. 16.30 

„stawili się” członkowie Apostolatu Margaretka, Wspólnot 

Wieczernika, Dzieła Duchowej Adopcji Kapłanów. 

Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks. Grzegorz 

Śmieciński. Przybliżając trzy zadania, których realizacja 

ukierunkowuje codzienność tej formy „bycia” w Kościele, 

przywołał sylwetki kapłanów ziemi śląskiej. Po Mszy św. 

adorowano Najświętszy Sakrament rozważając różańcowe 

tajemnice radosne.

We wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy, 

przypadające w tym dniu, imieniny obchodził 

ks. Proboszcz Władysław. Wyruszając z grupą osób na 10-

dniowy pielgrzymi szlak, obejmujący francuskie i włoskie 

Alpy, w parafii posługiwania szczególną pamięcią 

modlitewną „wsparty” został podczas wieczornej 

Eucharystii. Maryjnym akcentem drogi we Francji stała się 

modlitwa zanoszona w sanktuarium Matki Bożej Płaczącej 

w La Salette. Nawiedzając poszczególne regiony Włoch w 

programie ujęto m.in. sanktuarium Madonna della 

Corona. W pierwszy punkt pielgrzymowania wpisała się 

Górna Adyga - Trydent. Dalej trasa wiodła przez 

Lombardię (Mediolan), Piemont (Oropa i Turyn), Ligurię 

(Genua). Ostatnim elementem stał się region 

północno-wschodni: Emilia-Romania (Bolonia). 

28 VI 2015
W 13. niedzielę zwykłą we Mszy św., rozpoczętej 

o godz. 7.30, uczestniczyła m.in. 75-osobowa grupa z par. 

MB Częstochowskiej w Knurowie, zdążająca na Jasną 

Górę. Pieszym pątnikom towarzyszyli: wikariusz 

ks. Dariusz Trzaskalik i diakon Adrian Chojnicki. W gościnę 

wpisały się diecezje: gliwicka - par. NSPJ i MB Fatimskiej 

w Strzybnicy (30 osób) i kielecka - par. Najświętszego 

Imienia Jezus w Pilicy-Biskupicach (45 osób). MB 

Piekarskiej pokłonili się księża, pochodzący z Polski 

i z Indii, posługujący w Austrii.

O godz. 17.00 zainaugurowano Międzynarodowy 

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, przebiegający 

pod nazwą: „Reginae Silesiae Gloria – Królowej Śląska 

Chwała”. Wykonawcą pierwszego koncertu był Julian 

Gembalski – profesor Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach.

29 VI 2015
W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

oczy i serca kierowano w stronę Rzymu, radując się darem 

odpustu bazylikowego. Tygodniowy staż rozpoczął diakon 

Adam Paprota z par. Podwyższenia Krzyża Świętego 

w Żorach - Roju. W pielgrzymowanie wpisała się 30-

osobowa grupa z par. św. Jakuba i Krzysztofa z Wrocławia. 

Następnego dnia przybyła diecezja siedlecka - par. św. 

Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy (30 osób). 

„Tu” zatrzymała się 70-osobowa grupa pątników, 

uczestnicząca w 15. pieszej pielgrzymce, zdążającej 

na Jasną Górę z diecezji bielsko-żywieckiej, z par. 

Znalezienia Krzyża Świętego w Skoczowie. 




