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„…oddać pokłon Nowonarodzonemu.”
(s. 8)
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Redakcja miesięcznika „Z Piekarskich Wież”: ks. Rafał Mucha, Mateusz Mezglewski, Patryk Michalik, Adam Reinsz.

Współpraca techniczna: Magdalena Lubecka, Stanisław Dacy.

Korekta: Marzena Buszka 

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.

 Drodzy Czytelnicy! Z radością oddajemy w Wasze ręce 

250 numer Z Piekarskich Wież. Cieszymy się z tego małego 

„jubileuszu” i napawa nas dumą fakt, że nasz miesięcznik 

istnieje już ponad dwadzieścia lat, a co najważniejsze, że 

służy Czytelnikom parafialnym i pielgrzymom. Przez ten czas 

był, jest i z pewnością będzie udoskonalany. Poprosiliśmy ks. 

proboszcza Władysława Nieszporka, który po ks. Władysławie Studencie przejął pieczę nad 

wydawaniem Z Piekarskich Wież, mianując kolejnych redaktorów naczelnych, o kilka 

refleksji, oraz byłych redaktorów o nutkę wspomnień, jak to było za ich kadencji – odsyłam 

na s.13

 Z okazji tego „jubileuszu” błogosławieństwo i życzenia nadesłał ks. arcybiskup Wiktor 

Skworc, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Z tej również okazji zorganizowaliśmy konkurs dla 

naszych Czytelników: konkurs na najlepszą okładkę roku 2015. Dokładne informacje 

znajdują się na przedostatniej stronie, a na końcu tego numeru prezentujemy wszystkie 12 

okładek. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie – jest przewidziana nagroda.

 W naszym mieście odbył się po raz drugi Orszak Trzech Króli, kiedy to poprzez udział w 

nim wyznaliśmy naszą wiarę. O ewangelizacyjnym orszaku i nowości ewangelizacji pisze ks. 

Bogdan Kania, moderator ds. Nowej Ewangelizacji w artykule na s.8

 W tym numerze umieszczamy wyjątkowy wywiad, jakiego udzielił ks. kardynał 

Stanisław Dziwisz, który wspomina Matkę Bożą Piekarską i nie tylko… – zapraszam na s.12 

 Każdy jubileusz jest okazją do wyrażenia wdzięczności. Pragnę serdecznie 

podziękować wszystkim zaangażowanym w tworzenie naszego miesięcznika Z Piekarskich 

Wież, redakcji stałej i piszącym artykuły, tym, którzy pisali, piszą stale, gościnnie – za każdą 

formę współpracy – DZIĘKUJĘ. Miesięcznik nie jest dziełem jednej osoby, jest dziełem 

Zespołu. Dziękuję Wam drodzy Czytelnicy za życzliwość i za to, że chętnie sięgacie po nasz 

wspólny miesięcznik.
             Ks. Rafał Mucha

Wikariusz Bazyliki Piekarskiej

To już 250 numer… 
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„Na mocy chrztu stajemy się uczniami-misjonarzami, powołanymi, by nieść Ewangelię 
światu. Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia wykształcenia 
w wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. Lud Boży jest ludem uczniem, ponieważ 

otrzymuje wiarę i misjonarzem, ponieważ przekazuje wiarę. I to czyni w nas chrzest: daje 
nam łaskę i przekazuje wiarę. Wszyscy jesteśmy w Kościele uczniami, i jesteśmy nimi zawsze, 

przez całe życie; i wszyscy jesteśmy misjonarzami, każdy w miejscu, które Pan mu 
wyznaczył. Wszyscy, nawet najmniejszy, jest misjonarzem. My wszyscy jesteśmy uczniami 

i misjonarzami”.
- papież Franciszek
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Tam, gdzie jest misjonarz, jest nadzieja!
Adam Reinsz
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do tych, którzy cierpią na duszy. Pomoc duchowa 

nierozerwalnie łączy się z troską o potrzeby materialne 

człowieka. Pamiętajmy jednak, by zawsze iść o krok 

dalej – nakarmić nie tylko ciało, ale przede wszystkim 

duszę: dobrym słowem i otuchą. Kiedy dajemy komuś 

odzienie, nie zapominajmy, by zatroszczyć się również 

o okrycie wnętrza – może poprzez zachętę do 

pojednania z Bogiem w spowiedzi, która naprawia 

zniszczone relacje?

 Każdy uczynek miłosierdzia względem ciała 

odpowiada konkretnej potrzebie duchowej. Człowiek 

dla pełnego rozwoju potrzebuje troski o obie 

płaszczyzny swego życia: zarówno tę zewnętrzną, jak i 

wewnętrzną. Kiedy więc mowa o odwiedzaniu 

więźniów, wypada także, by pomóc odnaleźć pokój 

tym, którzy są niewolnikami grzechu. Kiedy spotykamy 

wędrujących, warto także pomóc im znaleźć drogę do 

Boga – pokazać, że dom każdego z nas, przystań, 

w której możemy odnaleźć bezpieczeństwo, znajduje 

się w sakramentach, które dają siłę, by zmagać się 

z cierpieniem. Szczególnie wobec osób, pozostających 

z daleka od Boga, istnieje potrzeba ukazania w naszej 

postawie, że źródłem dobra, jakie czynimy, jest 

nieskończona Miłość, którą w Jezusie okazał nam 

Ojciec.

 Miłosierdzie czynione słowem to kolejny 

sposób, w jaki możemy je świadczyć naszym bliźnim. 

Z jednej strony oznacza to głosić orędzie miłosierdzia, 

wychwalać dzieła, które Bóg działa w naszym życiu, 

a z drugiej dobrym słowem budować atmosferę 

życzliwości i wzajemnego szacunku. Nasze świadectwo 

spotkania z żywym Bogiem jest niezwykle istotne, bo 

wielu ludzi nie zna Go jako miłosiernego Ojca, który 

przebacza wszelkie słabości, nie zna Boga, który 

wychodzi człowiekowi naprzeciw pomimo niewierności 

i odrzuceniu Jego miłości miłosiernej. Z powodu 

zranień noszonych w sercu, wiele osób zwykle traktuje 

Boga jako bezlitosnego sędziego albo kogoś, kto 

zostawił człowieka i nie interesuje się nim. Przez nasze 

świadectwo możemy zmienić ten sposób postrzegania 

Boga i zaprosić innych do uwierzenia, że jest On 

„miłością i miłosierdziem samym” (Dz. 1074). Naszą 

mową możemy również budować innych, jeśli będzie 

ona służyła tworzeniu jedności rodzinnej, małżeńskiej, 

parafialnej itp. w miejsce podziałów i zgorszenia.

 Przychodzą także momenty, gdy nie potrafimy 

zdobyć się na żadne słowo ani czyn. Wówczas 

pozostaje trzecia droga czynienia miłosierdzia, 

otwarta dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy 

aktywnie żyją w świecie, jak i dla tych, którzy 

schorowani nie mogą wyjść poza obręb swojego domu 

czy szpitala. W każdym stanie, wieku i sytuacji 

życiowej warto modlić się o miłosierdzie dla świata, 

o otwarcie ludzkich serc na Dobrą Nowinę. Pan Jezus 

przekazał s. Faustynie szczególny rodzaj modlitwy – 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdy, kto „będzie ją 

odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę 

śmierci. (…) chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, 

jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski 

nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby 

poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask 

pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu 

miłosierdziu” (Dz. 687). Nasza modlitwa odnosi 

dodatkowy skutek, gdy jest odmawiana w Godzinie 

Miłosierdzia – godzinie śmierci Pana Jezusa. 

„W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; 

w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – 

miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572). 

Modlitwa to także oddawanie Panu Bogu naszych 

cierpień, zarówno duchowych, jak i fizycznych.

 O Miłosierdziu Bożym mówić i pisać można 

wiele, ale mimo to na ziemi nigdy nie zgłębimy całego 

bogactwa, które daje nam Bóg przez ten największy – 

najbardziej potrzebny człowiekowi dar. Każdego więc 

ranka powinniśmy prosić Pana Boga o miłosierne oczy, 

uszy i serca, byśmy coraz bardziej upodabniali się do 

Niego, a nocą – zdać relację z naszych słów, myśli 

i czynów, pytając samych siebie, czy były przepełnione 

miłosierdziem.

 Na zakończenie jeszcze jedna kwestia 

związana z Rokiem Miłosierdzia, na którą szczególną 

uwagę zwraca papież Franciszek. Jest nią łaska 

odpustu związana z pełnieniem uczynków miłosierdzia: 

„Doświadczenie miłosierdzia staje się widzialne 

w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam 

Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona 

jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma 

jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie 

w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego 

i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który 

nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust 

jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest 

celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją 

i miłością”.

 Opadł świąteczny gwar, powoli milkną kolędy. 

W naszych myślach powraca jednak wciąż obraz 

ubogiej stajni, w której Bóg przyjął ludzkie ciało. 

Narodził się, aby nas uczynić swoimi dziećmi. Jezus, 

który jest Panem historii, wprowadził nas w nowy rok, 

dał nam kolejną okazję do tego, by pozostawiając za 

sobą wszelkie porażki i niepowodzenia, na nowo 

uwierzyć, że można z radością przeżywać każdy dzień. 

Narodził się po to, by nasze życie nabrało głębi, byśmy 

porzucili nasze słabości, a wybrali Jego drogę miłości 

i przebaczenia, łagodności i pokory.

 Bóg wciąż czeka u progu naszych serc, mimo 

okazywanej Mu oziębłości wciąż jest Emmanuelem – 

Bogiem bliskim, Bogiem z nami. W Roku Miłosierdzia 

otwiera przed nami na oścież bramę przebaczenia 

i pojednania, czekając, aż przyjmiemy jego 

zaproszenie do nowego życia. Chce nas przytulić do 

Swego Serca, bo tylko w Nim odnajdziemy spokój 

i ukojenie. Jednocześnie wzywa nas, by podjąć wysiłek 

naśladowania Go w konkretnych wyborach 

i postawach. W nowym roku podejmujemy różnego 

rodzaju dobre postanowienia. W ten wartościowy 

zwyczaj wpisuje się także propozycja papieża 

Franciszka, który zachęca, byśmy zwrócili szczególną 

uwagę na tzw. uczynki miłosierdzia. Nie są to wielkie 

dzieła, lecz proste gesty, które podjąć może naprawdę 

każdy. Warto zatem poświęcić im nieco uwagi, 

przyglądając się bliżej wskazówkom, które pozostawili 

nam apostołowie miłosierdzia naszych czasów.

 Na początek słowa skierowane przez Pana 

Jezusa do św. Siostry Faustyny: „Miłosierdzie masz 

okazywać zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego 

usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Żądam uczynków 

miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. 

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: 

pierwszy – czyn; drugi – słowo; trzeci – modlitwa. 

W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia 

i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie” (Dz. 742). 

Dokładniejsze wskazania dotyczące uczynków 

miłosierdzia znajdujemy ponadto w katechizmie, który 

podaje, iż dzielą się one na dwie kategorie: co do duszy 

i co do ciała. Pierwsze to: grzeszących upominać, 

nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać, 

wątpiącym dobrze radzić, krzywdy cierpliwie znosić, 

urazy chętnie darować, modlić się za żywych 

i umarłych. Drugie zaś: głodnych nakarmić, 

spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych 

w domu przyjąć, więźniów pocieszać, chorych 

nawiedzać, umarłych pogrzebać.

 Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski św. Jan 

Paweł II nieustannie podkreślał, że „Bóg jest bogaty 

w miłosierdzie”. Miłosierdzie to siła, która pomnaża 

się, im bardziej jest dzielona z innymi. Czyniąc 

miłosierdzie, nie stajemy się ubożsi, niczego nie 

tracimy. Wręcz przeciwnie, Bóg odwzajemnia się nam 

za szczere niesienie pomocy, które wypływa nie z chęci 

dowartościowania samych siebie, ale z troski o to, by 

Ci, którzy są tak jak my stworzeni na obraz 

i podobieństwo Boże, nie zostali pozostawieni samym 

sobie.Bóg jest wspólnotą osób, którą mamy 

naśladować. Z tego powodu najistotniejszą troską, 

jaka powinna wypływać z naszych serc, jest dotarcie

„Pragnę, aby obchody Roku Świętego stały się dla wszystkich wierzących 
prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga, aby Jubileusz 

Miłosierdzia był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako 
dotknięciem nas ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego 

umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej 
skuteczne”. 

- papież Franciszek
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z daleka od Boga, istnieje potrzeba ukazania w naszej 

postawie, że źródłem dobra, jakie czynimy, jest 

nieskończona Miłość, którą w Jezusie okazał nam 

Ojciec.

 Miłosierdzie czynione słowem to kolejny 

sposób, w jaki możemy je świadczyć naszym bliźnim. 

Z jednej strony oznacza to głosić orędzie miłosierdzia, 

wychwalać dzieła, które Bóg działa w naszym życiu, 

a z drugiej dobrym słowem budować atmosferę 

życzliwości i wzajemnego szacunku. Nasze świadectwo 

spotkania z żywym Bogiem jest niezwykle istotne, bo 

wielu ludzi nie zna Go jako miłosiernego Ojca, który 

przebacza wszelkie słabości, nie zna Boga, który 

wychodzi człowiekowi naprzeciw pomimo niewierności 

i odrzuceniu Jego miłości miłosiernej. Z powodu 

zranień noszonych w sercu, wiele osób zwykle traktuje 

Boga jako bezlitosnego sędziego albo kogoś, kto 

zostawił człowieka i nie interesuje się nim. Przez nasze 

świadectwo możemy zmienić ten sposób postrzegania 

Boga i zaprosić innych do uwierzenia, że jest On 

„miłością i miłosierdziem samym” (Dz. 1074). Naszą 

mową możemy również budować innych, jeśli będzie 

ona służyła tworzeniu jedności rodzinnej, małżeńskiej, 

parafialnej itp. w miejsce podziałów i zgorszenia.

 Przychodzą także momenty, gdy nie potrafimy 

zdobyć się na żadne słowo ani czyn. Wówczas 

pozostaje trzecia droga czynienia miłosierdzia, 

otwarta dla wszystkich – zarówno dla tych, którzy 

aktywnie żyją w świecie, jak i dla tych, którzy 

schorowani nie mogą wyjść poza obręb swojego domu 

czy szpitala. W każdym stanie, wieku i sytuacji 

życiowej warto modlić się o miłosierdzie dla świata, 

o otwarcie ludzkich serc na Dobrą Nowinę. Pan Jezus 

przekazał s. Faustynie szczególny rodzaj modlitwy – 

Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Każdy, kto „będzie ją 

odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę 

śmierci. (…) chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, 

jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski 

nieskończonego miłosierdzia mojego. Pragnę, aby 

poznał świat cały miłosierdzie moje; niepojętych łask 

pragnę udzielać duszom, które ufają mojemu 

miłosierdziu” (Dz. 687). Nasza modlitwa odnosi 

dodatkowy skutek, gdy jest odmawiana w Godzinie 

Miłosierdzia – godzinie śmierci Pana Jezusa. 

„W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; 

w tej godzinie stała się łaska dla świata całego – 

miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość” (Dz. 1572). 

Modlitwa to także oddawanie Panu Bogu naszych 

cierpień, zarówno duchowych, jak i fizycznych.

 O Miłosierdziu Bożym mówić i pisać można 

wiele, ale mimo to na ziemi nigdy nie zgłębimy całego 

bogactwa, które daje nam Bóg przez ten największy – 

najbardziej potrzebny człowiekowi dar. Każdego więc 

ranka powinniśmy prosić Pana Boga o miłosierne oczy, 

uszy i serca, byśmy coraz bardziej upodabniali się do 

Niego, a nocą – zdać relację z naszych słów, myśli 

i czynów, pytając samych siebie, czy były przepełnione 

miłosierdziem.

 Na zakończenie jeszcze jedna kwestia 

związana z Rokiem Miłosierdzia, na którą szczególną 

uwagę zwraca papież Franciszek. Jest nią łaska 

odpustu związana z pełnieniem uczynków miłosierdzia: 

„Doświadczenie miłosierdzia staje się widzialne 

w świadectwie konkretnych znaków, jak uczył nas sam 

Jezus. Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona 

jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma 

jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie 

w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego 

i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który 

nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust 

jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest 

celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją 

i miłością”.

 Opadł świąteczny gwar, powoli milkną kolędy. 

W naszych myślach powraca jednak wciąż obraz 

ubogiej stajni, w której Bóg przyjął ludzkie ciało. 

Narodził się, aby nas uczynić swoimi dziećmi. Jezus, 

który jest Panem historii, wprowadził nas w nowy rok, 

dał nam kolejną okazję do tego, by pozostawiając za 

sobą wszelkie porażki i niepowodzenia, na nowo 

uwierzyć, że można z radością przeżywać każdy dzień. 

Narodził się po to, by nasze życie nabrało głębi, byśmy 

porzucili nasze słabości, a wybrali Jego drogę miłości 

i przebaczenia, łagodności i pokory.

 Bóg wciąż czeka u progu naszych serc, mimo 

okazywanej Mu oziębłości wciąż jest Emmanuelem – 

Bogiem bliskim, Bogiem z nami. W Roku Miłosierdzia 

otwiera przed nami na oścież bramę przebaczenia 

i pojednania, czekając, aż przyjmiemy jego 

zaproszenie do nowego życia. Chce nas przytulić do 

Swego Serca, bo tylko w Nim odnajdziemy spokój 

i ukojenie. Jednocześnie wzywa nas, by podjąć wysiłek 

naśladowania Go w konkretnych wyborach 

i postawach. W nowym roku podejmujemy różnego 

rodzaju dobre postanowienia. W ten wartościowy 

zwyczaj wpisuje się także propozycja papieża 

Franciszka, który zachęca, byśmy zwrócili szczególną 

uwagę na tzw. uczynki miłosierdzia. Nie są to wielkie 

dzieła, lecz proste gesty, które podjąć może naprawdę 

każdy. Warto zatem poświęcić im nieco uwagi, 

przyglądając się bliżej wskazówkom, które pozostawili 

nam apostołowie miłosierdzia naszych czasów.

 Na początek słowa skierowane przez Pana 

Jezusa do św. Siostry Faustyny: „Miłosierdzie masz 

okazywać zawsze i wszędzie, nie możesz się od tego 

usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Żądam uczynków 

miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. 

Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: 

pierwszy – czyn; drugi – słowo; trzeci – modlitwa. 

W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia 

i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie” (Dz. 742). 

Dokładniejsze wskazania dotyczące uczynków 

miłosierdzia znajdujemy ponadto w katechizmie, który 

podaje, iż dzielą się one na dwie kategorie: co do duszy 

i co do ciała. Pierwsze to: grzeszących upominać, 

nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać, 

wątpiącym dobrze radzić, krzywdy cierpliwie znosić, 

urazy chętnie darować, modlić się za żywych 

i umarłych. Drugie zaś: głodnych nakarmić, 

spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych 

w domu przyjąć, więźniów pocieszać, chorych 

nawiedzać, umarłych pogrzebać.

 Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski św. Jan 

Paweł II nieustannie podkreślał, że „Bóg jest bogaty 

w miłosierdzie”. Miłosierdzie to siła, która pomnaża 

się, im bardziej jest dzielona z innymi. Czyniąc 

miłosierdzie, nie stajemy się ubożsi, niczego nie 

tracimy. Wręcz przeciwnie, Bóg odwzajemnia się nam 

za szczere niesienie pomocy, które wypływa nie z chęci 

dowartościowania samych siebie, ale z troski o to, by 

Ci, którzy są tak jak my stworzeni na obraz 

i podobieństwo Boże, nie zostali pozostawieni samym 

sobie.Bóg jest wspólnotą osób, którą mamy 

naśladować. Z tego powodu najistotniejszą troską, 

jaka powinna wypływać z naszych serc, jest dotarcie

„Pragnę, aby obchody Roku Świętego stały się dla wszystkich wierzących 
prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga, aby Jubileusz 

Miłosierdzia był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako 
dotknięciem nas ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego 

umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej 
skuteczne”. 

- papież Franciszek
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Albowiem dając, otrzymujemy…
Mateusz Mezglewski

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia



wspólnotowej była Uroczystość Objawienia Pańskiego.

 Święto Objawienia, zwane potocznie „Trzech Króli”, 

we wschodniej części Imperium Rzymskiego było 

obchodzone już w III wieku po Chrystusie. Jednego dnia 

celebrowano wspólne Święto Bożego Narodzenia, pokłon 

Trzech Mędrców przybyłych ze Wschodu, Chrzest Jezusa oraz 

pamiątkę pierwszego cudu dokonanego przez Chrystusa na 

weselu w Kanie Galilejskiej. W zachodniej części Cesarstwa 

święto to zaczęto obchodzić pod koniec IV wieku, 

niezależnie od Bożego Narodzenia. Po kilkunastu wiekach 

święto utrzymało się w niemal wszystkich krajach 

chrześcijańskich na świecie.

 Z tej okazji w całej Polsce zostały zorganizowane 

ewangelizacje uliczne, zwane „Orszakiem Trzech Króli”. 

W Polsce już po raz ósmy, a w archidiecezji katowickiej po 

raz piąty, tłumy ludzi wyszły na ulice, by wraz z trzema 

królami i  barwnymi orszakami oddać pokłon 

Nowonarodzonemu. W tym roku orszak odbył się pod hasłem: 

„Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie”, 

nawiązując do trwającego Jubileuszu Roku Miłosierdzia. 

Oficjalnie ponad 420 orszaków przeszło ulicami miast 

naszego kraju. Wiele orszaków odbyło się również 

w poszczególnych dekanatach lub parafiach, zwłaszcza 

w Lipinach.

 Dla mnie szczególnie ważny był orszak, który odbył 

się w Katowicach. Nie tylko ze względu na to, że brałem 

udział w jego przygotowania, ale przede wszystkim dlatego, 

że zgromadził największą liczbę uczestników w naszej 

archidiecezji. Przygotowania trwały od trzech miesięcy, 

a grupa wolontariuszy, przede wszystkim rodziców ze Szkoły 

Podstawowej „Węgielek”, wzięła na siebie ciężar 

przygotowania. Wiele osób już w czasie adwentu mogło 

zaangażować się w przygotowanie orszaku, biorąc udział 

w konkursie autorskiej kolędy dla króla, jak również 

własnoręcznie przygotowując kartki świąteczne. 

 W czasie orszaku można znaleźć kilka momentów, 

które miały szczególne znaczenie w kontekście nowej 

ewangelizacji. Pierwszym z pewnością było posłanie orszaku 

przez księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Tak jak 

apostołowie nie ruszają z własnej inicjatywy, ale zostają 

posłani, podobnie orszak nie jest tylko ludzkim wymysłem, 

ale idzie z posłania Pasterza. Kolejnym ważnym momentem 

były krótkie scenki obrazujące wydarzenia biblijne, 

związane z narodzeniem Jezusa. Każdy z uczestników 

otrzymał koronę, śpiewnik, by móc aktywnie włączyć się 

w przemarsz. 

 Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie reakcja wielu 

osób, które nie planowały brać udziału w orszaku, a mimo 

wszystko choć na chwilę zatrzymali się i pomyśleli, co to za 

„demonstracja”. Widziałem wiele osób, które robiły 

zdjęcia, zatrzymywały się, by popatrzeć, co to za skupisko 

ludzi, lub pozdrawiali z okien swoich domów. Bez względu na 

to, czy orszak budził dobre, czy złe emocje wśród 

przechodniów, zawsze w jakiś sposób oddziaływał. 

Momentem kluczowym było dojście pod scenę obok NOSPR-u 

i oddanie hołdu Nowonarodzonemu.

 Wierzę, że Orszak Trzech Króli jest jedną z wielu 

form ewangelizacji, gdzie wychodzi się z kościoła, by dać 

świadectwo wiary w miejscach publicznych. Każdy dorosły, 

jak i dzieci, bez większego przygotowania mogą być znakiem 

obecności Boga w świecie. Dlatego dziękuję każdemu 

uczestnikowi Orszaku Trzech Króli i zachęcam do włączania 

się w różnego rodzaju inicjatywy nowej ewangelizacji.

Doprecyzowanie i  wyjaśnienie terminu „nowa 

ewangelizacja” miało miejsce cztery lata później 9 marca 

1983 roku w stolicy Haiti Parto-au-Prince podczas spotkania 

CELEM, gdzie papież wyjaśnił, że należy ją rozumieć jako 

nową w swoim zapale, w swoich metodach i w swoim 

wyrazie.

 Adresatami nowej ewangelizacji są ludzie 

ochrzczeni, którzy utracili sens żywej wiary i nie uznają się 

za członków Kościoła. Wiele z tych osób nie zna już 

najbardziej podstawowych prawd wiary. Żyją tak, jakby 

Chrystus nie istniał, a wiara nie ma na nich żadnego wpływu. 

Przestali, lub jeszcze nie zaczęli, chodzić do kościoła – stąd 

Kościół musi pójść do nich, by szukać tego, co zginęło. Ojciec 

Święty Jan Paweł II jasno stwierdził, że nie możemy spać 

spokojnie, jeżeli tylu ochrzczonych jest poza zasięgiem 

oddziaływania Kościoła. Kolejnymi adresatami nowej 

ewangelizacji są ludzie ochrzczeni, których wiara ma 

jedynie związek z tradycją i jest sformalizowana, natomiast 

brakuje u nich osobistego doświadczenia żywego Boga..

2. OSOBISTE NAWRÓCENIE

 Co należy zrobić, by móc ewangelizować 

i zacząć zmieniać tę rzeczywistość? Papież Franciszek, jak 

również Jose H. Prado Flores – założyciel szkół nowej 

ewangelizacji, stwierdzają jednoznacznie: „by móc 

ewangelizować, należy być zewangelizowanym”. Nie mogę 

dzielić się czymś, czego wcześniej nie doświadczyłem. 

Dzielenie się Ewangelią nie jest jakąś opowiastką 

historyczną lub pobożną propagandą, ale konkretnym 

doświadczeniem. W pierwszej kolejności istnieje potrzeba 

osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, 

powrócenia do pierwotnej miłości. Dopiero później 

następuje osobiste świadectwo wiary jako treść głoszenia.

 Kiedy byłem zaraz po święceniach, bardzo chciałem 

iść na parafię do ludzi, by móc im opowiadać o Bogu i 

wszystkich nawracać. Myślałem sobie: skończyłem studia, 

przyjąłem święcenia, mam chęci, to cóż więcej mi potrzeba? 

Po pewnym czasie okazało się, że to nie wszystko – potrzeba 

jeszcze osobistego nawrócenia i spotkania Jezusa. Po kilku 

miesiącach na parafii, jako wikariusz, pojechałem z grupą 

osób na rekolekcje ewangelizacyjne zwane kursem „Nowe 

Życie”. Sądziłem, że nie nauczę się zbyt wiele, jestem 

przecież księdzem i byłem już na różnego rodzaju 

rekolekcjach. Rzeczywistość okazała się inna. Czas kursu był 

momentem mojego nawrócenia, a przede wszystkim 

spotkania żywego Boga.  Zostałem po prostu 

zewangelizowany i wiedziałem, że mogę zacząć 

ewangelizować innych.

3. WYJŚCIE

 Gdzie iść i w jaki sposób ewangelizować, kiedy nie 

mam czasu, ani doświadczenia? Zanim zaczniemy 

ewangelizować, musimy zacząć od modlitwy – jak 

apostołowie w Wieczerniku – prosić o ogień Ducha Świętego. 

Papież Franciszek stwierdza: „tylko intensywna i wierna 

relacja z Bogiem pozwala bowiem na wyjście z naszych 

ograniczeń i głoszenie otwarcie Ewangelii”. Pierwszym i 

podstawowym miejscem ewangelizacji jest środowisko, w 

którym żyję. Jak i co mówić, by Słowo przemieniało? Nie 

trzeba głosić jakichś referatów, przygotowywać prelekcji 

lub wyszukiwać znaczących wypowiedzi: wystarczy proste 

dzielenie się osobistym spotkaniem z Bogiem, rozpoczynając 

od doświadczenia Bożej miłości. 

4. IDĄC RAZEM

 Kolejnym sposobem głoszenia kerygmatu jest 

ewangel izacja  wspólnotowa,  coraz częśc iej  

wykorzystywana przez różnego rodzaju wspólnoty 

ewangelizacyjne. Charakteryzuje się ona przede 

wszystkim wspólnotowym wyjściem w przestrzeń 

publiczną. Jednym z ostatnich motywów do ewangelizacji 

1. NOWOŚĆ EWANGELII
Czy coś się nagle zmieniło w Ewangelii lub nauczaniu Kościoła, że pojawia się wyrażenie 
„nowa ewangelizacja”? Czy to, co duszpasterze przez wiele lat do tej pory robili, idzie już 
do lamusa i jest starą ewangelizacją? Otóż nie! Termin „nowa ewangelizacja” został użyty 

po raz pierwszy przez Jana Pawła II w czasie homilii odprawianej pod opactwem 
cystersów w Mogile 9 czerwca 1979 roku. Ojciec Święty powiedział: „Otrzymaliśmy znak, 

że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo 
Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co 

pierwsza”.  
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EWANGELIZACYJNY ORSZAK
Ks. Bogdan Kania

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia



wspólnotowej była Uroczystość Objawienia Pańskiego.

 Święto Objawienia, zwane potocznie „Trzech Króli”, 

we wschodniej części Imperium Rzymskiego było 

obchodzone już w III wieku po Chrystusie. Jednego dnia 

celebrowano wspólne Święto Bożego Narodzenia, pokłon 

Trzech Mędrców przybyłych ze Wschodu, Chrzest Jezusa oraz 

pamiątkę pierwszego cudu dokonanego przez Chrystusa na 

weselu w Kanie Galilejskiej. W zachodniej części Cesarstwa 

święto to zaczęto obchodzić pod koniec IV wieku, 

niezależnie od Bożego Narodzenia. Po kilkunastu wiekach 

święto utrzymało się w niemal wszystkich krajach 

chrześcijańskich na świecie.

 Z tej okazji w całej Polsce zostały zorganizowane 

ewangelizacje uliczne, zwane „Orszakiem Trzech Króli”. 

W Polsce już po raz ósmy, a w archidiecezji katowickiej po 

raz piąty, tłumy ludzi wyszły na ulice, by wraz z trzema 

królami i  barwnymi orszakami oddać pokłon 

Nowonarodzonemu. W tym roku orszak odbył się pod hasłem: 

„Nade wszystko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie”, 

nawiązując do trwającego Jubileuszu Roku Miłosierdzia. 

Oficjalnie ponad 420 orszaków przeszło ulicami miast 

naszego kraju. Wiele orszaków odbyło się również 

w poszczególnych dekanatach lub parafiach, zwłaszcza 

w Lipinach.

 Dla mnie szczególnie ważny był orszak, który odbył 

się w Katowicach. Nie tylko ze względu na to, że brałem 

udział w jego przygotowania, ale przede wszystkim dlatego, 

że zgromadził największą liczbę uczestników w naszej 

archidiecezji. Przygotowania trwały od trzech miesięcy, 

a grupa wolontariuszy, przede wszystkim rodziców ze Szkoły 

Podstawowej „Węgielek”, wzięła na siebie ciężar 

przygotowania. Wiele osób już w czasie adwentu mogło 

zaangażować się w przygotowanie orszaku, biorąc udział 

w konkursie autorskiej kolędy dla króla, jak również 

własnoręcznie przygotowując kartki świąteczne. 

 W czasie orszaku można znaleźć kilka momentów, 

które miały szczególne znaczenie w kontekście nowej 

ewangelizacji. Pierwszym z pewnością było posłanie orszaku 

przez księdza arcybiskupa Wiktora Skworca. Tak jak 

apostołowie nie ruszają z własnej inicjatywy, ale zostają 

posłani, podobnie orszak nie jest tylko ludzkim wymysłem, 

ale idzie z posłania Pasterza. Kolejnym ważnym momentem 

były krótkie scenki obrazujące wydarzenia biblijne, 

związane z narodzeniem Jezusa. Każdy z uczestników 

otrzymał koronę, śpiewnik, by móc aktywnie włączyć się 

w przemarsz. 

 Zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie reakcja wielu 

osób, które nie planowały brać udziału w orszaku, a mimo 

wszystko choć na chwilę zatrzymali się i pomyśleli, co to za 

„demonstracja”. Widziałem wiele osób, które robiły 

zdjęcia, zatrzymywały się, by popatrzeć, co to za skupisko 

ludzi, lub pozdrawiali z okien swoich domów. Bez względu na 

to, czy orszak budził dobre, czy złe emocje wśród 

przechodniów, zawsze w jakiś sposób oddziaływał. 

Momentem kluczowym było dojście pod scenę obok NOSPR-u 

i oddanie hołdu Nowonarodzonemu.

 Wierzę, że Orszak Trzech Króli jest jedną z wielu 

form ewangelizacji, gdzie wychodzi się z kościoła, by dać 

świadectwo wiary w miejscach publicznych. Każdy dorosły, 

jak i dzieci, bez większego przygotowania mogą być znakiem 

obecności Boga w świecie. Dlatego dziękuję każdemu 

uczestnikowi Orszaku Trzech Króli i zachęcam do włączania 

się w różnego rodzaju inicjatywy nowej ewangelizacji.

Doprecyzowanie i  wyjaśnienie terminu „nowa 

ewangelizacja” miało miejsce cztery lata później 9 marca 

1983 roku w stolicy Haiti Parto-au-Prince podczas spotkania 

CELEM, gdzie papież wyjaśnił, że należy ją rozumieć jako 

nową w swoim zapale, w swoich metodach i w swoim 

wyrazie.

 Adresatami nowej ewangelizacji są ludzie 

ochrzczeni, którzy utracili sens żywej wiary i nie uznają się 

za członków Kościoła. Wiele z tych osób nie zna już 

najbardziej podstawowych prawd wiary. Żyją tak, jakby 

Chrystus nie istniał, a wiara nie ma na nich żadnego wpływu. 

Przestali, lub jeszcze nie zaczęli, chodzić do kościoła – stąd 

Kościół musi pójść do nich, by szukać tego, co zginęło. Ojciec 

Święty Jan Paweł II jasno stwierdził, że nie możemy spać 

spokojnie, jeżeli tylu ochrzczonych jest poza zasięgiem 

oddziaływania Kościoła. Kolejnymi adresatami nowej 

ewangelizacji są ludzie ochrzczeni, których wiara ma 

jedynie związek z tradycją i jest sformalizowana, natomiast 

brakuje u nich osobistego doświadczenia żywego Boga..

2. OSOBISTE NAWRÓCENIE

 Co należy zrobić, by móc ewangelizować 

i zacząć zmieniać tę rzeczywistość? Papież Franciszek, jak 

również Jose H. Prado Flores – założyciel szkół nowej 

ewangelizacji, stwierdzają jednoznacznie: „by móc 

ewangelizować, należy być zewangelizowanym”. Nie mogę 

dzielić się czymś, czego wcześniej nie doświadczyłem. 

Dzielenie się Ewangelią nie jest jakąś opowiastką 

historyczną lub pobożną propagandą, ale konkretnym 

doświadczeniem. W pierwszej kolejności istnieje potrzeba 

osobistego spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym, 

powrócenia do pierwotnej miłości. Dopiero później 

następuje osobiste świadectwo wiary jako treść głoszenia.

 Kiedy byłem zaraz po święceniach, bardzo chciałem 

iść na parafię do ludzi, by móc im opowiadać o Bogu i 

wszystkich nawracać. Myślałem sobie: skończyłem studia, 

przyjąłem święcenia, mam chęci, to cóż więcej mi potrzeba? 

Po pewnym czasie okazało się, że to nie wszystko – potrzeba 

jeszcze osobistego nawrócenia i spotkania Jezusa. Po kilku 

miesiącach na parafii, jako wikariusz, pojechałem z grupą 

osób na rekolekcje ewangelizacyjne zwane kursem „Nowe 

Życie”. Sądziłem, że nie nauczę się zbyt wiele, jestem 

przecież księdzem i byłem już na różnego rodzaju 

rekolekcjach. Rzeczywistość okazała się inna. Czas kursu był 

momentem mojego nawrócenia, a przede wszystkim 

spotkania żywego Boga.  Zostałem po prostu 

zewangelizowany i wiedziałem, że mogę zacząć 

ewangelizować innych.

3. WYJŚCIE

 Gdzie iść i w jaki sposób ewangelizować, kiedy nie 

mam czasu, ani doświadczenia? Zanim zaczniemy 

ewangelizować, musimy zacząć od modlitwy – jak 

apostołowie w Wieczerniku – prosić o ogień Ducha Świętego. 

Papież Franciszek stwierdza: „tylko intensywna i wierna 

relacja z Bogiem pozwala bowiem na wyjście z naszych 

ograniczeń i głoszenie otwarcie Ewangelii”. Pierwszym i 

podstawowym miejscem ewangelizacji jest środowisko, w 

którym żyję. Jak i co mówić, by Słowo przemieniało? Nie 

trzeba głosić jakichś referatów, przygotowywać prelekcji 

lub wyszukiwać znaczących wypowiedzi: wystarczy proste 

dzielenie się osobistym spotkaniem z Bogiem, rozpoczynając 

od doświadczenia Bożej miłości. 

4. IDĄC RAZEM

 Kolejnym sposobem głoszenia kerygmatu jest 

ewangel izacja  wspólnotowa,  coraz częśc iej  

wykorzystywana przez różnego rodzaju wspólnoty 

ewangelizacyjne. Charakteryzuje się ona przede 

wszystkim wspólnotowym wyjściem w przestrzeń 

publiczną. Jednym z ostatnich motywów do ewangelizacji 

1. NOWOŚĆ EWANGELII
Czy coś się nagle zmieniło w Ewangelii lub nauczaniu Kościoła, że pojawia się wyrażenie 
„nowa ewangelizacja”? Czy to, co duszpasterze przez wiele lat do tej pory robili, idzie już 
do lamusa i jest starą ewangelizacją? Otóż nie! Termin „nowa ewangelizacja” został użyty 

po raz pierwszy przez Jana Pawła II w czasie homilii odprawianej pod opactwem 
cystersów w Mogile 9 czerwca 1979 roku. Ojciec Święty powiedział: „Otrzymaliśmy znak, 

że na progu nowego tysiąclecia – w te nowe czasy i nowe warunki wchodzi na nowo 
Ewangelia. Że rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co 

pierwsza”.  
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EWANGELIZACYJNY ORSZAK
Ks. Bogdan Kania
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ZPW: Księże arcybiskupie, czy pamięta ksiądz swoją 

pierwszą wizytę w Piekarach Śląskich?

Kardynał Stanisław Dziwisz: Po raz pierwszy byłem 

w Piekarach jako kapelan kardynała Wojtyły. Gdy jechał do 

Piekar Śląskich na pielgrzymkę stanową, zawsze ktoś mu 

towarzyszył. Przyjechałem więc pierwszy raz ze względu na 

niego, ale też osobiście bardzo chciałem być w Piekarach, 

przeżyć tę atmosferę absolutnie wspaniałego spotkania z 

Maryją, Królową Śląska. Oczywiście znałem te pielgrzymki, 

ale wyłącznie z opowiadań. Gorąco chciałem poznać tę 

atmosferę, wysłuchać słów arcybiskupa Bednorza 

i usłyszeć to potrójne „Szczęść Boże!”. To pozdrowienie, 

silne, głośne, niesie się na cały region. Człowiek wraca 

podniesiony na duchu. Tak, Piekary dźwigają na duchu. 

Zawsze tak było.

ZPW: W Centrum świętego Jana Pawła II powstała kaplica 

Matki Bożej Piekarskiej. Na całym świecie istnieje wiele 

wizerunków Matki Bożej. Dlaczego wybrano właśnie tę 

ikonę?

Kardynał Stanisław Dziwisz: Jest to związane z wielką 

miłością Jan Pawła II do Maryi i do Śląska. Nie tylko zresztą do 

regionu, ale przede wszystkim do jego mieszkańców i 

pasterzy. Ten związek i przyjaźń ze Śląskiem rozpoczęły się 

jeszcze w czasach studiów papieża. W Krakowie w tym 

czasie były trzy seminaria – śląskie, częstochowskie i 

krakowskie. Tam nawiązywały się znajomości z klerykami, a 

potem także naturalnie z kapłanami. W taki sposób zaczęło 

się właśnie poznawanie Śląska, jego historii, zwyczajów 

i także jego problemów. Sanktuarium Matki Bożej 

Piekarskiej jest przecież punktem odniesienia dla 

wszystkich Ślązaków. Jest to główne sanktuarium Śląska, nie 

tylko archidiecezji katowickiej. Arcybiskup Bednorz zawsze 

zapraszał metropolitę krakowskiego na pielgrzymkę męską, 

i kardynał Wojtyła co roku chętnie pielgrzymował. To 

spotkanie z ludem Śląska i z Maryją w ogóle było dla niego 

zawsze ogromnym przeżyciem. Ta ogromna rzesza ludzi, 

słowo arcybiskupa Bednorza i ta atmosfera troski o ojczyznę, 

w obronie praw robotnika, w obronie niedzieli… 

Jednocześnie te pielgrzymki nigdy nie stały w opozycji 

politycznej, chcę to wyraźnie podkreślić, mimo iż stawały 

w opozycji do ideologii marksistowskiej. Pasterze wraz 

z ludem Śląska, zwłaszcza z górnikami, choć nie tylko, starali 

się bronić tych podstawowych prawd człowieka robotnika i 

Polaka. I to dokładnie łączyło kardynała Wojtyłę ze Śląskiem, 

z robotnikami i górnikami: on ich rozumiał. Sam był 

robotnikiem, więc rozumiał człowieka pracy fizycznej. 

Kardynał Wojtyła na Śląsku w ogóle dobrze się odnajdywał.

ZPW: W 1983 roku towarzyszył ksiądz kardynał papieżowi 

w pielgrzymce na Śląsk. Niestety, Jan Paweł II nie mógł 

wtedy przyjechać do Piekar, bo istniała obawa, zresztą 

bardzo słuszna, że nie będą one w stanie pomieścić 

ogromnej ilości ludzi i pielgrzymów. Dlatego to spotkanie 

z ludem śląskim zostało przeniesione do Katowic na 

lotnisko Muchowiec. 

Kardynał Stanisław Dziwisz: Tak. Na szczęście została 

przeniesiona nie tylko pielgrzymka, ale i także ta wspaniała 

atmosfera pielgrzymek stanowych, która zawsze na 

kalwaryjskim wzgórzu wszystkim nam towarzyszyła. 

Rzeczywiście, miasto okazało się niezdolne do przyjęcia 

wtedy takiej ogromnej ilości pielgrzymów. Pamiętam, że 

zawsze mówiło się, że na wzgórze piekarskie 

pielgrzymowało około 100 tysięcy ludzi. Była tam więc zbyt 

mała przestrzeń, żeby zgromadzić dużo większe rzesze 

ludzi. Chodziło o to, aby w jednym miejscu zgromadzić cały 

Śląsk, nie tylko robotników i górników. Mimo początkowego 

deszczu, na lotnisku zgromadziło się bardzo dużo osób. I ten 

dialog, to słowo tam wypowiedziane, to były przeżycia, do 

których wraca się do dziś. Do dziś cytuje się tamte słowa 

z homilii i nie tylko. To była pielgrzymka na Śląsk głowy 

Kościoła – papieża – i choć odbyło się w jego duchowej 

stolicy, to Matka Boża tam była. Była obecna przecież także 

w formie ikony. Spotkała się z ludem Bożym i z papieżem.

Wywiad z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem,  arcybiskupem 
metropolitą krakowskim, cz. I

12 13Z  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

Styczeń 2016

Gdy patrzę na Maryję w Jej piekarskim wizerunku,
 staje przede mną cały Śląsk.

autor Dominik Piórkowski, oprac. Adam Reinsz

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Jubileusz Z Piekarskich Wież!
Świętujemy jubileuszowy, 250-ty numer naszego miesięcznika parafialno-sanktuaryjnego 

Z Piekarskich Wież. Jest to wspaniała okazja do przemyśleń i refleksji na minionym 
czasem. Poniżej przedstawiamy wspomnienia byłych redaktorów naczelnych naszego 
pisma, którzy przez wiele lat prowadzili, organizowali i współtworzyli nasze pismo.  

Każdy z nich z pewnością doskonale pamięta ile satysfakcji, ale także ile trudu kosztuje 
napisanie każdego artykułu, zebranie materiałów i pilnowanie „dyscypliny” pracy. I choć 

każdy jubileusz to czas refleksji nad tym co było, nie można przesadnie patrzeć wstecz. 
Przeszłość jest ważna, ale ważniejsze jest to, co jeszcze przed nami!

Ks. proboszcz Władysław Nieszporek 

Moje widzenie naszego Miesięcznika Sanktuaryjnego ma 

swój związek z tym, co sięga do wielkiej tradycji 

wydawniczej, jaka istnieje tutaj w Piekarskim Sanktuarium, 

już od połowy XIX wieku. Aktywna działalność wydawnicza, 

której początek dała drukarnia Heneczka (XIX w.), była 

kontynuowana w różnym nasileniu, aż do II wojny światowej. 

Dzisiaj nasz „ZWIEŻ”, który swoją formą nawiązuje do 

dawnych gazetek parafialnych, np. „Zwiastun Piekarski”, 

czy „Wiadomości Parafialne”, pomaga nam zachować od 

zapomnienia tę świętą historię tego miejsca i wskazuje jak 

dzisiaj służyć Bogu i Maryi. Dziękuję wszystkim, którzy 

w minionym czasie tworzyli to czasopismo i życzę tym, 

którzy je obecnie animują, wielu dobrych tekstów i 

pomysłów redaktorskich. Szczęść Boże!

Ks. Marek Łuczak.

Kiedy ks. Proboszcz Władysław Nieszporek powierzył mi 

sanktuaryjne pismo "Z Piekarskich Wież", od samego 

początku zdawałem sobie sprawę, że nie jest to zwykłe 

pismo parafialne, ale właśnie sanktuaryjne. Trudno też było 

nie zauważyć, że Piekary Śląskie są miejscem, które słynie 

z tradycji czytelniczych od dawna. Z jednej więc strony 

chcieliśmy ze współpracownikami wpisać się jakoś w tę 

wielką tradycję i podejmowaliśmy tematy społeczne, 

nawiązujące do bogactwa katolickiej nauki społecznej. 

Z drugiej strony chcieliśmy też towarzyszyć piórem 

wydarzeniom z życia parafii, bo nie mogło na łamach 

zabraknąć tematów dotyczących bardzo konkretnej 

wspólnoty ludzi. Z tamtego okresu bardzo mile wspominam 

współpracę z panią Krystyną i Panią Jolantą. Świeccy bardzo 

chętnie angażowali się w pisanie tekstów i szukanie 

tematów. Zdaje się także od momentu przejęcia przez nasz 

zespół odpowiedzialności za pismo, postaraliśmy się o nową 

szatę graficzną. Początki nie były łatwe, ale bilans jest na 

pewno pozytywny. Następcom pozwolę sobie pogratulować 

wytrwałości i życzyć dalszych sukcesów. Szczęść Boże!

ks. Tomasz Kopczyk.  

Redakcję miesięcznika „Z Piekarskich Wież” rozpocząłem 

w roku 2006, kiedy zakończył posługę w parafii ks. Piotr 

Winkler. Trwało to kolejne trzy lata – do roku 2009, czyli do 

końca mojego pobytu w Piekarach. Był to dla mnie taki 

błogosławiony czas! Nie tylko ze względu na posługę 

w sanktuarium, ale też dzięki redagowaniu ZPW. Dzięki temu 

i sam wiele zyskałem. Na początku sam musiałem się 

nauczyć obsługi kilku programów komputerowych, czy to 

graficznych, czy np. do składania tekstu. Był to także czas, 

kiedy w redagowaniu samego pisma uczestniczyli bardzo 

oddani ludzie, tworzący samą redakcję. Udało się także 

wtedy pozyskać do współpracy wiele dodatkowych osób, 

związanych np. z Radiem Piekary, innymi pismami, czy też 

zajmującymi się twórczością literacką, czy fotograficzną. 

Z okazji jubileuszowego numeru ZPW wszystkich – łącznie 

z ówczesną oraz obecną Redakcją, pozdrawiam i gorąco 

dziękuję za ten czas, kiedy mogliśmy to pismo wspólnie 

tworzyć.

Ks. Marek Leszczyna.

Niezmiernie cieszę się z kolejnego jubileuszowego numeru 

ZPW. Z czasów mojej pracy w bazylice piekarskiej, m.in. 

jako redaktora miesięcznika, wspominam niesamowitą 

satysfakcję jaką dawała mi właśnie praca nad kolejnymi 

numerami. Jako, że jest to miesięcznik parafialno-

sanktuaryjny, priorytetem było zawsze spisywanie 

wydarzeń, które miały miejsce w bazylice, jako swoistej 

kroniki, a także przedstawianie ludzi związanych 

z sanktuarium. Chciałem też, aby ujednolicona była szata 

graficzna, a zespół redakcyjny reprezentował różne 

pokolenia. Jestem też wdzięczny ks. Proboszczowi za to, że 

mnie,  wtedy neoprezbiterowi,  powierzył  tak 

odpowiedzialne zadanie, jednocześnie obdarzając mnie 

zaufaniem. Myślę, że to właśnie dzięki zaufania 

poszczególnym kolejnym redaktorom, nasz "Zwierz" tak 

prężnie się rozwija i jest coraz piękniejszy. Całej Redakcji, 

jak i wszystkim czytelnikom, życzę wiele radości i Bożego 

błogosławieństwa!!!

Adam Reinsz



ZPW: Księże arcybiskupie, czy pamięta ksiądz swoją 

pierwszą wizytę w Piekarach Śląskich?

Kardynał Stanisław Dziwisz: Po raz pierwszy byłem 

w Piekarach jako kapelan kardynała Wojtyły. Gdy jechał do 

Piekar Śląskich na pielgrzymkę stanową, zawsze ktoś mu 

towarzyszył. Przyjechałem więc pierwszy raz ze względu na 

niego, ale też osobiście bardzo chciałem być w Piekarach, 

przeżyć tę atmosferę absolutnie wspaniałego spotkania z 

Maryją, Królową Śląska. Oczywiście znałem te pielgrzymki, 

ale wyłącznie z opowiadań. Gorąco chciałem poznać tę 

atmosferę, wysłuchać słów arcybiskupa Bednorza 

i usłyszeć to potrójne „Szczęść Boże!”. To pozdrowienie, 

silne, głośne, niesie się na cały region. Człowiek wraca 

podniesiony na duchu. Tak, Piekary dźwigają na duchu. 

Zawsze tak było.

ZPW: W Centrum świętego Jana Pawła II powstała kaplica 

Matki Bożej Piekarskiej. Na całym świecie istnieje wiele 

wizerunków Matki Bożej. Dlaczego wybrano właśnie tę 

ikonę?

Kardynał Stanisław Dziwisz: Jest to związane z wielką 

miłością Jan Pawła II do Maryi i do Śląska. Nie tylko zresztą do 

regionu, ale przede wszystkim do jego mieszkańców i 

pasterzy. Ten związek i przyjaźń ze Śląskiem rozpoczęły się 

jeszcze w czasach studiów papieża. W Krakowie w tym 

czasie były trzy seminaria – śląskie, częstochowskie i 

krakowskie. Tam nawiązywały się znajomości z klerykami, a 

potem także naturalnie z kapłanami. W taki sposób zaczęło 

się właśnie poznawanie Śląska, jego historii, zwyczajów 

i także jego problemów. Sanktuarium Matki Bożej 

Piekarskiej jest przecież punktem odniesienia dla 

wszystkich Ślązaków. Jest to główne sanktuarium Śląska, nie 

tylko archidiecezji katowickiej. Arcybiskup Bednorz zawsze 

zapraszał metropolitę krakowskiego na pielgrzymkę męską, 

i kardynał Wojtyła co roku chętnie pielgrzymował. To 

spotkanie z ludem Śląska i z Maryją w ogóle było dla niego 

zawsze ogromnym przeżyciem. Ta ogromna rzesza ludzi, 

słowo arcybiskupa Bednorza i ta atmosfera troski o ojczyznę, 

w obronie praw robotnika, w obronie niedzieli… 

Jednocześnie te pielgrzymki nigdy nie stały w opozycji 

politycznej, chcę to wyraźnie podkreślić, mimo iż stawały 

w opozycji do ideologii marksistowskiej. Pasterze wraz 

z ludem Śląska, zwłaszcza z górnikami, choć nie tylko, starali 

się bronić tych podstawowych prawd człowieka robotnika i 

Polaka. I to dokładnie łączyło kardynała Wojtyłę ze Śląskiem, 

z robotnikami i górnikami: on ich rozumiał. Sam był 

robotnikiem, więc rozumiał człowieka pracy fizycznej. 

Kardynał Wojtyła na Śląsku w ogóle dobrze się odnajdywał.

ZPW: W 1983 roku towarzyszył ksiądz kardynał papieżowi 

w pielgrzymce na Śląsk. Niestety, Jan Paweł II nie mógł 

wtedy przyjechać do Piekar, bo istniała obawa, zresztą 

bardzo słuszna, że nie będą one w stanie pomieścić 

ogromnej ilości ludzi i pielgrzymów. Dlatego to spotkanie 

z ludem śląskim zostało przeniesione do Katowic na 

lotnisko Muchowiec. 

Kardynał Stanisław Dziwisz: Tak. Na szczęście została 

przeniesiona nie tylko pielgrzymka, ale i także ta wspaniała 

atmosfera pielgrzymek stanowych, która zawsze na 

kalwaryjskim wzgórzu wszystkim nam towarzyszyła. 

Rzeczywiście, miasto okazało się niezdolne do przyjęcia 

wtedy takiej ogromnej ilości pielgrzymów. Pamiętam, że 

zawsze mówiło się, że na wzgórze piekarskie 

pielgrzymowało około 100 tysięcy ludzi. Była tam więc zbyt 

mała przestrzeń, żeby zgromadzić dużo większe rzesze 

ludzi. Chodziło o to, aby w jednym miejscu zgromadzić cały 

Śląsk, nie tylko robotników i górników. Mimo początkowego 

deszczu, na lotnisku zgromadziło się bardzo dużo osób. I ten 

dialog, to słowo tam wypowiedziane, to były przeżycia, do 

których wraca się do dziś. Do dziś cytuje się tamte słowa 

z homilii i nie tylko. To była pielgrzymka na Śląsk głowy 

Kościoła – papieża – i choć odbyło się w jego duchowej 

stolicy, to Matka Boża tam była. Była obecna przecież także 

w formie ikony. Spotkała się z ludem Bożym i z papieżem.

Wywiad z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem,  arcybiskupem 
metropolitą krakowskim, cz. I
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Gdy patrzę na Maryję w Jej piekarskim wizerunku,
 staje przede mną cały Śląsk.
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Jubileusz Z Piekarskich Wież!
Świętujemy jubileuszowy, 250-ty numer naszego miesięcznika parafialno-sanktuaryjnego 

Z Piekarskich Wież. Jest to wspaniała okazja do przemyśleń i refleksji na minionym 
czasem. Poniżej przedstawiamy wspomnienia byłych redaktorów naczelnych naszego 
pisma, którzy przez wiele lat prowadzili, organizowali i współtworzyli nasze pismo.  

Każdy z nich z pewnością doskonale pamięta ile satysfakcji, ale także ile trudu kosztuje 
napisanie każdego artykułu, zebranie materiałów i pilnowanie „dyscypliny” pracy. I choć 

każdy jubileusz to czas refleksji nad tym co było, nie można przesadnie patrzeć wstecz. 
Przeszłość jest ważna, ale ważniejsze jest to, co jeszcze przed nami!

Ks. proboszcz Władysław Nieszporek 

Moje widzenie naszego Miesięcznika Sanktuaryjnego ma 

swój związek z tym, co sięga do wielkiej tradycji 

wydawniczej, jaka istnieje tutaj w Piekarskim Sanktuarium, 

już od połowy XIX wieku. Aktywna działalność wydawnicza, 

której początek dała drukarnia Heneczka (XIX w.), była 

kontynuowana w różnym nasileniu, aż do II wojny światowej. 

Dzisiaj nasz „ZWIEŻ”, który swoją formą nawiązuje do 

dawnych gazetek parafialnych, np. „Zwiastun Piekarski”, 

czy „Wiadomości Parafialne”, pomaga nam zachować od 

zapomnienia tę świętą historię tego miejsca i wskazuje jak 

dzisiaj służyć Bogu i Maryi. Dziękuję wszystkim, którzy 

w minionym czasie tworzyli to czasopismo i życzę tym, 

którzy je obecnie animują, wielu dobrych tekstów i 

pomysłów redaktorskich. Szczęść Boże!

Ks. Marek Łuczak.

Kiedy ks. Proboszcz Władysław Nieszporek powierzył mi 

sanktuaryjne pismo "Z Piekarskich Wież", od samego 

początku zdawałem sobie sprawę, że nie jest to zwykłe 

pismo parafialne, ale właśnie sanktuaryjne. Trudno też było 

nie zauważyć, że Piekary Śląskie są miejscem, które słynie 

z tradycji czytelniczych od dawna. Z jednej więc strony 

chcieliśmy ze współpracownikami wpisać się jakoś w tę 

wielką tradycję i podejmowaliśmy tematy społeczne, 

nawiązujące do bogactwa katolickiej nauki społecznej. 

Z drugiej strony chcieliśmy też towarzyszyć piórem 

wydarzeniom z życia parafii, bo nie mogło na łamach 

zabraknąć tematów dotyczących bardzo konkretnej 

wspólnoty ludzi. Z tamtego okresu bardzo mile wspominam 

współpracę z panią Krystyną i Panią Jolantą. Świeccy bardzo 

chętnie angażowali się w pisanie tekstów i szukanie 

tematów. Zdaje się także od momentu przejęcia przez nasz 

zespół odpowiedzialności za pismo, postaraliśmy się o nową 

szatę graficzną. Początki nie były łatwe, ale bilans jest na 

pewno pozytywny. Następcom pozwolę sobie pogratulować 

wytrwałości i życzyć dalszych sukcesów. Szczęść Boże!

ks. Tomasz Kopczyk.  

Redakcję miesięcznika „Z Piekarskich Wież” rozpocząłem 

w roku 2006, kiedy zakończył posługę w parafii ks. Piotr 

Winkler. Trwało to kolejne trzy lata – do roku 2009, czyli do 

końca mojego pobytu w Piekarach. Był to dla mnie taki 

błogosławiony czas! Nie tylko ze względu na posługę 

w sanktuarium, ale też dzięki redagowaniu ZPW. Dzięki temu 

i sam wiele zyskałem. Na początku sam musiałem się 

nauczyć obsługi kilku programów komputerowych, czy to 

graficznych, czy np. do składania tekstu. Był to także czas, 

kiedy w redagowaniu samego pisma uczestniczyli bardzo 

oddani ludzie, tworzący samą redakcję. Udało się także 

wtedy pozyskać do współpracy wiele dodatkowych osób, 

związanych np. z Radiem Piekary, innymi pismami, czy też 

zajmującymi się twórczością literacką, czy fotograficzną. 

Z okazji jubileuszowego numeru ZPW wszystkich – łącznie 

z ówczesną oraz obecną Redakcją, pozdrawiam i gorąco 

dziękuję za ten czas, kiedy mogliśmy to pismo wspólnie 

tworzyć.

Ks. Marek Leszczyna.

Niezmiernie cieszę się z kolejnego jubileuszowego numeru 

ZPW. Z czasów mojej pracy w bazylice piekarskiej, m.in. 

jako redaktora miesięcznika, wspominam niesamowitą 

satysfakcję jaką dawała mi właśnie praca nad kolejnymi 

numerami. Jako, że jest to miesięcznik parafialno-

sanktuaryjny, priorytetem było zawsze spisywanie 

wydarzeń, które miały miejsce w bazylice, jako swoistej 

kroniki, a także przedstawianie ludzi związanych 

z sanktuarium. Chciałem też, aby ujednolicona była szata 

graficzna, a zespół redakcyjny reprezentował różne 

pokolenia. Jestem też wdzięczny ks. Proboszczowi za to, że 

mnie,  wtedy neoprezbiterowi,  powierzył  tak 

odpowiedzialne zadanie, jednocześnie obdarzając mnie 

zaufaniem. Myślę, że to właśnie dzięki zaufania 

poszczególnym kolejnym redaktorom, nasz "Zwierz" tak 

prężnie się rozwija i jest coraz piękniejszy. Całej Redakcji, 

jak i wszystkim czytelnikom, życzę wiele radości i Bożego 

błogosławieństwa!!!

Adam Reinsz



19 marca jako Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny 

oraz 1 maja jako Rzemieślnik. To właśnie z tymi dwoma 

aspektami ta postać kojarzy się nam najczęściej – 

w końcu każdy wie, że nazaretańczyk był mężem Matki 

Bożej i pracował jako cieśla. Choć Pismo Święte nie 

przynosi zbyt wielu dodatkowych informacji na temat 

życia Józefa – na kartach Ewangelii poświęcono mu 

zaledwie 26 wierszy, a z jego ust nie pada żadne słowo – 

to z pewnością rozwija dwa wymienione wyżej wątki 

oraz pozwala spoglądać na jego osobę z trochę innej 

perspektywy.

 Na podstawie genealogii przedstawionej 

w Ewangelii św. Mateusza wiemy, że mąż Maryi należał 

do rodu króla Dawida. Pomimo wysokiego pochodzenia 

nie posiadał jednak majątku, w związku z czym przez 

całe życie pracował fizycznie jako stolarz, 

przygotowując prawdopodobnie narzędzia  

gospodarcze i rolnicze. Fakt ten pokazuje, że Józef nie 

był człowiekiem „ innej planety” tylko mężczyzną 

z krwi i kości, który od lat młodzieńczych musiał 

wykazywać się odpowiedzialnością, dbając poprzez 

rzemiosło o utrzymanie zarówno siebie, jak i swoich 

najbliższych.

 Najważniejszą, aczkolwiek niełatwą misją 

Józefa było jednak małżeństwo z Maryją oraz kwestia 

wychowania niezwykłego dziecka – Jezusa. Jeszcze 

przed narodzinami Dzieciątka nazaretańczyk musiał 

wykazać się ogromnym zaufaniem względem żony 

i Stwórcy, aby zrozumieć oraz zaakceptować 

niewiarygodną wprost tajemnicę poczęcia Syna 

Bożego. Przyjście Zbawiciela na świat z pewnością 

również nie należało do najłatwiejszych przeżyć – 

głównie ze względu na warunki, w których doszło do 

narodzin, a także z powodu następnych wydarzeń, 

takich jak chociażby ucieczka do Egiptu w obawie 

przed okrutnymi zamierzeniami króla Heroda. Choć 

przed Świętą Rodziną pojawiało się wiele trudności 

i wyzwań, to zawsze wychodziła ona z nich obronną 

ręką właśnie przy znaczącym udziale Józefa, który na 

pierwszym miejscu stawiał dobro swoich najbliższych.

Rodzina miłością wielka

 Wydawałoby się, że w takim razie Józef musiał 

być postacią pierwszoplanową, niezawodnym 

odpowiednikiem znanych ze współczesnych książek 

i filmów superbohaterów. Prawda jest zgoła inna – 

małżonek Maryi bez reszty poświęcał się najbliższym, 

jednak robił to w sposób cichy i celowo pozostawał 

w cieniu, tworząc dla nich ochronny parasol troski 

i czułości. Być może ma to być dla nas wskazówka, że 

czyny i konkrety są ważniejsze od tysięcy 

najpiękniejszych słów.

 Podsumowując, mąż Maryi był człowiekiem 

ogromnej wiary, odpowiedzialności i pokory. Myślę, że 

te niewątpliwie piękne przymioty są bardzo potrzebne 

we współczesnym świecie, w którym coraz częściej 

odrzuca się Boga i traci zaufanie względem drugiego 

człowieka, unika się podejmowania trudnych decyzji 

wraz z wszystkimi ich konsekwencjami oraz wiele 

rzeczy robi się „na pokaz”, dbając głównie o swój 

wizerunek. Trzeba jednak zaznaczyć, że, tak jak 

w przypadku Józefa, wymienione cechy, do których 

osiągnięcia mamy dążyć, powinny wynikać przede 

wszystkim z bezgranicznej miłości do Stwórcy oraz 

najbliższych. 

Obyśmy wpatrzeni w Jezusa, Maryję i Józefa starali się 

tworzyć rodziny wielkie miłością, czyli innymi słowy 

silne Bogiem – i tego w rozpoczętym, 2016 roku życzę 

sobie i wszystkim Czytelnikom.

Było, minęło?

 Oczywiście, Święta Rodzina z Nazaretu żyła 

w zupełnie innych realiach niż my – w końcu Ziemia 

Święta to nie Polska, tradycja żydowska różni się od 

znanej nam współcześnie kultury europejskiej, a od 

początku naszej ery minęło 2016 lat. Istnieją jednak 

wartości, które pomimo upływu czasu pozostają 

niezmienne, i na których możemy się wzorować – są 

nimi bezgraniczna miłość, całkowite oddanie 

względem najbliższych, a przede wszystkim świętość, 

ogarniająca każdy aspekt życia.

 Nazaretańska rodzina w całości realizowała te 

wszystkie ideały, choć, mówiąc kolokwialnie, życie jej 

nie oszczędzało. Spoglądając z perspektywy czysto 

ludzkiej – oprócz szarej codzienności i normalnych 

obowiązków, takich jak dbałość o dom, pielęgnowanie 

małżeńskiej relacji, wychowanie dziecka czy praca, 

niezbędna do zapewnienia godnego bytu sobie 

i najbliższym, Maryja i Józef musieli mierzyć się 

z szeregiem innych trudności. Wystarczy wymienić 

wyprawę męża i brzemiennej żony z Nazaretu do 

Betlejem, narodziny syna w mało sprzyjających 

warunkach groty, ucieczkę do Egiptu czy zagubienie i 

trzydniowe poszukiwania 12-letniego Jezusa. O wielu 

innych wyzwaniach, które stawały na drodze Świętej 

Rodziny nawet nie wiemy, gdyż jak stwierdza 

Katechizm Kościoła Katolickiego „odnalezienie 

w świątyni jest jedynym wydarzeniem, które przerywa 

milczenie Ewangelii o ukrytych latach Jezusa”. Nie 

możemy zapominać, że do tego wszystkiego dochodzi 

jeszcze perspektywa Boża – zbawcza misja Syna 

Bożego, której zdecydowanie najtrudniejszym 

elementem była męka i śmierć, nie tyle nawet 

obserwowana, co współprzeżywana przez Matkę Bożą.

Sposób na wszelkie trudności

 Czasem podobne do przeżyć Jezusa, Maryi 

i Józefa problemy spotykają również nas – może to być 

ciągła gonitwa i nadmiar pracy, której trudy 

porównywalne są do około 150-kilometrowej wyprawy, 

przebytej przez ciężarną kobietę. Może jest to bieda, 

podobna do ubóstwa betlejemskiej groty. Znakiem 

naszych czasów są migracje – opuszczanie z różnych 

względów ojczyzny i  domów rodzinnych, 

przypominające konieczność ucieczki Świętej Rodziny 

do Egiptu. Często również w naszym życiu pojawiają 

się bezsensowne kłótnie i spory, które skutkują 

zatraceniem budowanych przez lata relacji 

z najbliższymi tak, jak zagubienie Jezusa przez 

rodziców podczas powrotu z Jerozolimy. Bardzo 

boleśnie dotyka nas także choroba i śmierć ważnych dla 

nas osób...

 W tych wszystkich sytuacjach wpatrujmy się 

właśnie w Świętą Rodzinę, która musiała mierzyć się 

zarówno z wymienionymi, jak i wieloma nieopisanymi 

tutaj problemami. Jezus, Maryja i Józef mieli jednak 

sposób na największe nawet trudności – była nim po 

prostu miłość.

Człowiek zwykły i niezwykły

 Drugą część rozważań na temat rodziny 

z Nazaretu chciałbym poświęcić chyba najsłabiej 

znanemu w tym gronie świętemu Józefowi. W liturgii 

Kościoła Katolickiego jest on wspominany dwukrotnie: 

27 grudnia przeżywaliśmy pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, podczas której 
w szczególny sposób akcentuje się znaczenie rodziny, stawiając za wzór Jezusa, Maryję 
i Józefa. Pomimo tego, że stąpali oni po ziemi dwa tysiące lat temu, niezmiennie byli, są 

i będą ukazywani przez Kościół jako ideał, który mamy naśladować 
w swoich domach.

Czy jednak przykład Świętej Rodziny wciąż nas inspiruje? Czy potrafimy dostrzegać 
w niej cechy, mogące być dla nas wskazówką w codziennym życiu? A może uważamy 

ją za przestarzały ideał, który nie przystaje do dzisiejszych realiów?
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Siła rodziny, moc miłości
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oraz 1 maja jako Rzemieślnik. To właśnie z tymi dwoma 

aspektami ta postać kojarzy się nam najczęściej – 

w końcu każdy wie, że nazaretańczyk był mężem Matki 

Bożej i pracował jako cieśla. Choć Pismo Święte nie 

przynosi zbyt wielu dodatkowych informacji na temat 

życia Józefa – na kartach Ewangelii poświęcono mu 

zaledwie 26 wierszy, a z jego ust nie pada żadne słowo – 

to z pewnością rozwija dwa wymienione wyżej wątki 

oraz pozwala spoglądać na jego osobę z trochę innej 

perspektywy.

 Na podstawie genealogii przedstawionej 

w Ewangelii św. Mateusza wiemy, że mąż Maryi należał 

do rodu króla Dawida. Pomimo wysokiego pochodzenia 

nie posiadał jednak majątku, w związku z czym przez 

całe życie pracował fizycznie jako stolarz, 

przygotowując prawdopodobnie narzędzia  

gospodarcze i rolnicze. Fakt ten pokazuje, że Józef nie 

był człowiekiem „ innej planety” tylko mężczyzną 

z krwi i kości, który od lat młodzieńczych musiał 

wykazywać się odpowiedzialnością, dbając poprzez 

rzemiosło o utrzymanie zarówno siebie, jak i swoich 

najbliższych.

 Najważniejszą, aczkolwiek niełatwą misją 

Józefa było jednak małżeństwo z Maryją oraz kwestia 

wychowania niezwykłego dziecka – Jezusa. Jeszcze 

przed narodzinami Dzieciątka nazaretańczyk musiał 

wykazać się ogromnym zaufaniem względem żony 

i Stwórcy, aby zrozumieć oraz zaakceptować 

niewiarygodną wprost tajemnicę poczęcia Syna 

Bożego. Przyjście Zbawiciela na świat z pewnością 

również nie należało do najłatwiejszych przeżyć – 

głównie ze względu na warunki, w których doszło do 

narodzin, a także z powodu następnych wydarzeń, 

takich jak chociażby ucieczka do Egiptu w obawie 

przed okrutnymi zamierzeniami króla Heroda. Choć 

przed Świętą Rodziną pojawiało się wiele trudności 

i wyzwań, to zawsze wychodziła ona z nich obronną 

ręką właśnie przy znaczącym udziale Józefa, który na 

pierwszym miejscu stawiał dobro swoich najbliższych.

Rodzina miłością wielka

 Wydawałoby się, że w takim razie Józef musiał 

być postacią pierwszoplanową, niezawodnym 

odpowiednikiem znanych ze współczesnych książek 

i filmów superbohaterów. Prawda jest zgoła inna – 

małżonek Maryi bez reszty poświęcał się najbliższym, 

jednak robił to w sposób cichy i celowo pozostawał 

w cieniu, tworząc dla nich ochronny parasol troski 

i czułości. Być może ma to być dla nas wskazówka, że 

czyny i konkrety są ważniejsze od tysięcy 

najpiękniejszych słów.

 Podsumowując, mąż Maryi był człowiekiem 

ogromnej wiary, odpowiedzialności i pokory. Myślę, że 

te niewątpliwie piękne przymioty są bardzo potrzebne 

we współczesnym świecie, w którym coraz częściej 

odrzuca się Boga i traci zaufanie względem drugiego 

człowieka, unika się podejmowania trudnych decyzji 

wraz z wszystkimi ich konsekwencjami oraz wiele 

rzeczy robi się „na pokaz”, dbając głównie o swój 

wizerunek. Trzeba jednak zaznaczyć, że, tak jak 

w przypadku Józefa, wymienione cechy, do których 

osiągnięcia mamy dążyć, powinny wynikać przede 

wszystkim z bezgranicznej miłości do Stwórcy oraz 

najbliższych. 

Obyśmy wpatrzeni w Jezusa, Maryję i Józefa starali się 

tworzyć rodziny wielkie miłością, czyli innymi słowy 

silne Bogiem – i tego w rozpoczętym, 2016 roku życzę 

sobie i wszystkim Czytelnikom.

Było, minęło?

 Oczywiście, Święta Rodzina z Nazaretu żyła 

w zupełnie innych realiach niż my – w końcu Ziemia 

Święta to nie Polska, tradycja żydowska różni się od 

znanej nam współcześnie kultury europejskiej, a od 

początku naszej ery minęło 2016 lat. Istnieją jednak 

wartości, które pomimo upływu czasu pozostają 

niezmienne, i na których możemy się wzorować – są 

nimi bezgraniczna miłość, całkowite oddanie 

względem najbliższych, a przede wszystkim świętość, 

ogarniająca każdy aspekt życia.

 Nazaretańska rodzina w całości realizowała te 

wszystkie ideały, choć, mówiąc kolokwialnie, życie jej 

nie oszczędzało. Spoglądając z perspektywy czysto 

ludzkiej – oprócz szarej codzienności i normalnych 

obowiązków, takich jak dbałość o dom, pielęgnowanie 

małżeńskiej relacji, wychowanie dziecka czy praca, 

niezbędna do zapewnienia godnego bytu sobie 

i najbliższym, Maryja i Józef musieli mierzyć się 

z szeregiem innych trudności. Wystarczy wymienić 

wyprawę męża i brzemiennej żony z Nazaretu do 

Betlejem, narodziny syna w mało sprzyjających 

warunkach groty, ucieczkę do Egiptu czy zagubienie i 

trzydniowe poszukiwania 12-letniego Jezusa. O wielu 

innych wyzwaniach, które stawały na drodze Świętej 

Rodziny nawet nie wiemy, gdyż jak stwierdza 

Katechizm Kościoła Katolickiego „odnalezienie 

w świątyni jest jedynym wydarzeniem, które przerywa 

milczenie Ewangelii o ukrytych latach Jezusa”. Nie 

możemy zapominać, że do tego wszystkiego dochodzi 

jeszcze perspektywa Boża – zbawcza misja Syna 

Bożego, której zdecydowanie najtrudniejszym 

elementem była męka i śmierć, nie tyle nawet 

obserwowana, co współprzeżywana przez Matkę Bożą.

Sposób na wszelkie trudności

 Czasem podobne do przeżyć Jezusa, Maryi 

i Józefa problemy spotykają również nas – może to być 

ciągła gonitwa i nadmiar pracy, której trudy 

porównywalne są do około 150-kilometrowej wyprawy, 

przebytej przez ciężarną kobietę. Może jest to bieda, 

podobna do ubóstwa betlejemskiej groty. Znakiem 

naszych czasów są migracje – opuszczanie z różnych 

względów ojczyzny i  domów rodzinnych, 

przypominające konieczność ucieczki Świętej Rodziny 

do Egiptu. Często również w naszym życiu pojawiają 

się bezsensowne kłótnie i spory, które skutkują 

zatraceniem budowanych przez lata relacji 

z najbliższymi tak, jak zagubienie Jezusa przez 

rodziców podczas powrotu z Jerozolimy. Bardzo 

boleśnie dotyka nas także choroba i śmierć ważnych dla 

nas osób...

 W tych wszystkich sytuacjach wpatrujmy się 

właśnie w Świętą Rodzinę, która musiała mierzyć się 

zarówno z wymienionymi, jak i wieloma nieopisanymi 

tutaj problemami. Jezus, Maryja i Józef mieli jednak 

sposób na największe nawet trudności – była nim po 

prostu miłość.

Człowiek zwykły i niezwykły

 Drugą część rozważań na temat rodziny 

z Nazaretu chciałbym poświęcić chyba najsłabiej 

znanemu w tym gronie świętemu Józefowi. W liturgii 

Kościoła Katolickiego jest on wspominany dwukrotnie: 

27 grudnia przeżywaliśmy pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, podczas której 
w szczególny sposób akcentuje się znaczenie rodziny, stawiając za wzór Jezusa, Maryję 
i Józefa. Pomimo tego, że stąpali oni po ziemi dwa tysiące lat temu, niezmiennie byli, są 

i będą ukazywani przez Kościół jako ideał, który mamy naśladować 
w swoich domach.

Czy jednak przykład Świętej Rodziny wciąż nas inspiruje? Czy potrafimy dostrzegać 
w niej cechy, mogące być dla nas wskazówką w codziennym życiu? A może uważamy 

ją za przestarzały ideał, który nie przystaje do dzisiejszych realiów?
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Styczeń 2016

Siła rodziny, moc miłości
Paweł Kaszuba

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
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1 XII 2015
 Roraty, zainaugurowane dzień wcześniej, czyniąc 

fundamentem światło wiary, przyjęte w 966 roku, 

wprowadziły w świętowanie 1050-lecia chrztu Polski. 

„Dzisiaj” tematykę adwentowego spotkania sformułowano 

następująco: „Mieszko przyjmuje chrzest. Polska oddana 

Jezusowi”. 

Styczeń 2016

Rozmaitości parafialne
Agnieszka Nowak

4 XII 2015
 O godz. 9.00 w bazylice piekarskiej rozpoczęła się 

Msza św. sprawowana w intencji górników i ich rodzin. 

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Władysław 

Nieszporek. Poprzedziła ją modlitwa, prowadzona 

w cechowni KWK Piekary i kontynuowana w kaplicy św. 

Barbary. Świętowaniu towarzyszyła Górnicza Orkiestra 

Dęta „Piekary – Julian”.

  Adwentowe nocne czuwanie, podjęte w pierwszy 

piątek miesiąca, animowała par. Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej. 

Kulminacyjnym punktem stała się Msza św., rozpoczęta 

o godz. 21.00. Uczestnikom modlitwy towarzyszyli 

duszpasterze: proboszcz – ks. Krzysztof Gajda oraz 

wikariusz – ks. Michał Hanasz. 

6 XII 2015
 Pod tą datą wspominany jest św. Mikołaj. Nie 

mogło więc zabraknąć spotkań z „patronem dnia”, 

w których przede wszystkim uczestniczyły dzieci. Na 

kiermaszu adwentowym, zorganizowanym na Rajskim 

Placu, możliwe stało się „zaopatrzenie” w tradycyjne 

ozdoby, związane z symbolami świąt Bożego Narodzenia 

oraz w domowe wypieki. Jak w 1. niedzielę Adwentu, 

wspomagając ochronkę charytatywną, można było nabyć 

wieńce adwentowe i dekoracje świąteczne. Dzieci Maryi 

proponowały zakup ciasteczek świątecznych. 

 Zarówno w Polsce, jak i w placówkach polonijnych, 

2. niedziela Adwentu obchodzona jest jako dzień 

modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

W parafii piekarskiej jej przebiegowi towarzyszyła zbiórka 

do puszek, wspierająca polskich misjonarzy, 

posługujących za wschodnią granicą.

10 XII 2015
 Do  Ma tk i  Boże j  Pi eka r s k i e j  p r z yby ł y  

„reprezentantki” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego á Paulo, funkcjonującego we Włoszech. 

Szarytkom, wraz z tłumaczem, towarzyszył ks. Emanuel 

Pietryga, proboszcz par. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

18 XII 2015 
 W tym dniu rocznicę urodzin obchodził ks. Adrian 

Lejta. Wikariusza otoczono szczególną modlitwą podczas 

wieczornej Eucharystii, wyrażając wdzięczność za 

posługiwanie. 

 Wcześniej, ok. godz. 12.00, „ruszył” konkurs na 

najładniej ozdobioną choinkę, zorganizowany przez Urząd 

Miasta i par. Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach 

Śląskich. Uczestnicy, dekorujący przygotowane drzewka, 

zgromadzili się na Rajskim Placu, który w zachodniej 

części od tego dnia „zamienił się” w Rajski Las. W 

konkursie wzięło udział 27 drużyn. 22 grudnia, w miejscu 

konkursu, zebrało się 5-osobowe Jury, dzieląc 

startujących na trzy kategorie. Zwycięskie choinki 

reprezentowały: Miejskie Przedszkole nr 3 (kategoria 1); 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 (kategoria 2); Miejskie 

Gimnazjum nr 2 (kategoria 3). Przyznano dwa 

wyróżnienia, które otrzymały: Warsztaty Terapii 

Zajęciowej oraz Dom Dziecka i Stowarzyszenie 

Przyjaciele. Wyniki konkursu ogłoszono 6 stycznia.

25 XII 2015
 Msza św., sprawowana o północy to jeden z elementów, 

tworzących uroczystość Narodzenia Pańskiego. Pasterce 

przewodniczył ks. prał. Władysław Nieszporek. Poprzedziło ją 

modlitewne czuwanie wigilijne, współtworzone przez 

młodzieżowy chór kameralny „Legato”. Wprowadzając 

w świętowanie, pozdrowiono m.in. Ślązaków w Teksasie – 

w miejscowości Panna Maria, w par. Niepokalanego Poczęcia NMP 

„pozostał” obraz Matki Bożej Piekarskiej, peregrynujący w 

październiku wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ks. Piotr 

Kontny, w homilii, zachęcił do ponownego odkrycia piękna naszej 

wiary. Podczas Mszy św. siostry boromeuszki odnowiły śluby 

zakonne. Jeden z kapłanów celebrujących, Bożej Opatrzności 

polecał budowniczych „żywej i ruchomej szopki”, po raz drugi 

powstałej na Rajskim Placu z inicjatywy ks. Adama Zgodzaja. Jej 

otwarcie, jak w roku ubiegłym, odbyło się tuż po Pasterce – 

„Piekarskie Betlejem” stało się miejscem pierwszego wspólnego 

kolędowania, prowadzonego wraz z orkiestrą parafialno-

sanktuaryjną.

 Ks. Proboszcz przewodniczył zarówno Eucharystii, 

sprawowanej w intencji parafian o godz. 10.30, jak i nieszporom 

świątecznym, którymi wyśpiewano radość z przyjścia Zbawiciela 

na ziemię. Podczas każdej Mszy św., sprawowanej w ciągu dnia, 

homilie głosił ks. Piotr Nadrowski, czyniąc punktem wyjścia 

słowa św. Augustyna: „Przebudź się człowiecze: dla ciebie Bóg 

stał się człowiekiem!”. W popołudniową modlitwę Kościoła, 

przeżywaną w bazylice piekarskiej, włączył się m.in. jeden 

z poprzednich wikariuszy – ks. Marek Leszczyna, posługujący 

w par. Chrystusa Króla w Lędzinach Hołdunowie.

 I jeszcze małe przypomnienie: w tym dniu minęło 21 lat 

od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika parafialno-

sanktuaryjnego „Z Piekarskich Wież”.

14 XII 2015 
 Do bazyliki piekarskiej „przywędrowało” Betlejemskie 

Światło Pokoju. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: 

„Zauważ człowieka”. Mottem jubileuszowej 25. edycji 

uczyniono słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wokół 

Matki Bożej Piekarskiej zgromadziła się społeczność Śląskiej 

Chorągwi ZHP wraz z Komendantem – hm. Anną Peterko. 

Obecność zaznaczyli przedstawiciele władz miejskich. 

Przekazanie płomienia światła, pokonującego co roku drogę 

z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa do Polski, odbyło się przed 

rozpoczęciem wieczornej Mszy św., poprzedzonej otwarciem 

Bramy Miłosierdzia, „gdzie każdy wchodzący będzie mógł 

doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje 

nadzieję”. Kustosz sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej przewodniczył ceremonii. W sprawowanie 

Eucharystii włączył się m.in. ks. phm. Piotr Larysz – Duszpasterz 

Harcerzy Archidiecezji Katowickiej. Po Mszy św., na placu 

mariackim zawiązano harcerski krąg, zapalając światełka na 

choince miejskiej, udekorowanej przez mieszkańców. 

Zgromadzeni przy niej mogli wysłuchać kolęd, wykonanych 

przez chór Halka z Kozłowej Góry. 

22 XII 2015 
 W realizacji drugiej części adwentowych spotkań, 

towarzyszących Mszom św. ku czci Bożej Rodzicielki, „otwartej” 

9 grudnia przez św. Siostrę Faustynę, finalizując katalog 

uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy, „dzisiaj” 

tematykę sformułowano następująco: „Marianna Popiełuszko. 

Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować”. Mama bł. 

Kapłana wpisała się w grono pielgrzymujących do Matki Bożej 

Piekarskiej w 2003 roku, przybywając „tu” z archidiecezji 

białostockiej, z par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Suchowoli.

26 XII 2015
 W święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, 

odczytano list dziekana Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mszy św., 

sprawowanej przez ks. Piotra Nadrowskiego o godz. 10.30, 

towarzyszył chór sanktuaryjny: „Święta Cecylia”. W tym 

dniu w „Piekarskim Betlejem” od godz. 17.00 kolędowano 

wspólnie z Zespołem Instrumentów Dętych „Jania Band”. 

13 XII 2015
 W 3. niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy św. 

odczytano słowo metropolity katowickiego na 

rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 

w naszej archidiecezji, „obwieszczające” m.in.: 

„Otwieramy zatem dziś na oścież Bramy Miłosierdzia: 

w katowickiej katedrze, górnośląskich bazylikach, 

kościołach sanktuaryjnych, w świątyniach parafialnych 

pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a także w innych 

wyznaczonych kościołach. Z nadzieją, że diecezjanie 

skorzystają z bogactwa Bożego miłosierdzia, którego 

mocy doświadczamy przede wszystkim w sakramencie 

pokuty i pojednania!”. Arcybiskup w końcowej części 

rozważania podkreślił: „Nie bądźmy jednak wyłącznie 

biernymi `odbiorcami` Bożego miłosierdzia. 

Doświadczając miłosierdzia, bądźmy miłosierni”. W tym 

dniu błogosławiono figurki Dzieciątka Jezus, stajenki 

i opłatki. 

 W 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 

w Polsce w modlitwie pamiętano o tych, którzy zginęli 

lub cierpieli, broniąc godności człowieka.  

8 XII 2015
 W tym dniu przypadała uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP, wskazująca „sposób, w jaki Bóg działa już od 

początku naszej historii”. Dzieci Maryi przeżywały swoje 

patronalne święto. Podczas Mszy św. wieczornej ponowiły 

decyzję oddania się Najświętszej Maryi Pannie. Przewodniczył 

jej ks. Rafał Mucha. Po Eucharystii udano się na plac mariacki, by 

„wzorem Rzymu”, jak co roku, złożyć hołd Niepokalanej. 

Modlitwę prowadził  ks. prał. Władysław Nieszporek. 

 „Dzisiaj”, w 50. rocznicę zakończenia Soboru 

Watykańskiego II, papież Franciszek zainaugurował 

Nadzwyczajny Rok Święty, nazwany Jubileuszem Miłosierdzia, 

czyniąc mottem słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Jednym 

z najważniejszych znaków „szczególnego momentu łaski i 

odnowy duchowej” stają się otwarte Drzwi Święte czterech 

bazylik większych Wiecznego Miasta. Na ich wzór podobne drzwi 

zostaną otwarte w katedrach i wyznaczonych kościołach na 

całym świecie. Na liście polskich świątyń w archidiecezji 

katowickiej, jednym z kościołów stacyjnych, jest sanktuarium 

Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. 

Nawiedzając świątynie jubileuszowe można dostąpić łaski 

odpustu zupełnego. 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
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1 XII 2015
 Roraty, zainaugurowane dzień wcześniej, czyniąc 

fundamentem światło wiary, przyjęte w 966 roku, 

wprowadziły w świętowanie 1050-lecia chrztu Polski. 

„Dzisiaj” tematykę adwentowego spotkania sformułowano 

następująco: „Mieszko przyjmuje chrzest. Polska oddana 

Jezusowi”. 

Styczeń 2016

Rozmaitości parafialne
Agnieszka Nowak

4 XII 2015
 O godz. 9.00 w bazylice piekarskiej rozpoczęła się 

Msza św. sprawowana w intencji górników i ich rodzin. 

Eucharystii przewodniczył ks. prał. Władysław 

Nieszporek. Poprzedziła ją modlitwa, prowadzona 

w cechowni KWK Piekary i kontynuowana w kaplicy św. 

Barbary. Świętowaniu towarzyszyła Górnicza Orkiestra 

Dęta „Piekary – Julian”.

  Adwentowe nocne czuwanie, podjęte w pierwszy 

piątek miesiąca, animowała par. Matki Bożej 

Wspomożenia Wiernych w Dąbrówce Wielkiej. 

Kulminacyjnym punktem stała się Msza św., rozpoczęta 

o godz. 21.00. Uczestnikom modlitwy towarzyszyli 

duszpasterze: proboszcz – ks. Krzysztof Gajda oraz 

wikariusz – ks. Michał Hanasz. 

6 XII 2015
 Pod tą datą wspominany jest św. Mikołaj. Nie 

mogło więc zabraknąć spotkań z „patronem dnia”, 

w których przede wszystkim uczestniczyły dzieci. Na 

kiermaszu adwentowym, zorganizowanym na Rajskim 

Placu, możliwe stało się „zaopatrzenie” w tradycyjne 

ozdoby, związane z symbolami świąt Bożego Narodzenia 

oraz w domowe wypieki. Jak w 1. niedzielę Adwentu, 

wspomagając ochronkę charytatywną, można było nabyć 

wieńce adwentowe i dekoracje świąteczne. Dzieci Maryi 

proponowały zakup ciasteczek świątecznych. 

 Zarówno w Polsce, jak i w placówkach polonijnych, 

2. niedziela Adwentu obchodzona jest jako dzień 

modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 

W parafii piekarskiej jej przebiegowi towarzyszyła zbiórka 

do puszek, wspierająca polskich misjonarzy, 

posługujących za wschodnią granicą.

10 XII 2015
 Do  Ma tk i  Boże j  Pi eka r s k i e j  p r z yby ł y  

„reprezentantki” Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego á Paulo, funkcjonującego we Włoszech. 

Szarytkom, wraz z tłumaczem, towarzyszył ks. Emanuel 

Pietryga, proboszcz par. św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie.

18 XII 2015 
 W tym dniu rocznicę urodzin obchodził ks. Adrian 

Lejta. Wikariusza otoczono szczególną modlitwą podczas 

wieczornej Eucharystii, wyrażając wdzięczność za 

posługiwanie. 

 Wcześniej, ok. godz. 12.00, „ruszył” konkurs na 

najładniej ozdobioną choinkę, zorganizowany przez Urząd 

Miasta i par. Imienia NMP i św. Bartłomieja w Piekarach 

Śląskich. Uczestnicy, dekorujący przygotowane drzewka, 

zgromadzili się na Rajskim Placu, który w zachodniej 

części od tego dnia „zamienił się” w Rajski Las. W 

konkursie wzięło udział 27 drużyn. 22 grudnia, w miejscu 

konkursu, zebrało się 5-osobowe Jury, dzieląc 

startujących na trzy kategorie. Zwycięskie choinki 

reprezentowały: Miejskie Przedszkole nr 3 (kategoria 1); 

Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 (kategoria 2); Miejskie 

Gimnazjum nr 2 (kategoria 3). Przyznano dwa 

wyróżnienia, które otrzymały: Warsztaty Terapii 

Zajęciowej oraz Dom Dziecka i Stowarzyszenie 

Przyjaciele. Wyniki konkursu ogłoszono 6 stycznia.

25 XII 2015
 Msza św., sprawowana o północy to jeden z elementów, 

tworzących uroczystość Narodzenia Pańskiego. Pasterce 

przewodniczył ks. prał. Władysław Nieszporek. Poprzedziło ją 

modlitewne czuwanie wigilijne, współtworzone przez 

młodzieżowy chór kameralny „Legato”. Wprowadzając 

w świętowanie, pozdrowiono m.in. Ślązaków w Teksasie – 

w miejscowości Panna Maria, w par. Niepokalanego Poczęcia NMP 

„pozostał” obraz Matki Bożej Piekarskiej, peregrynujący w 

październiku wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych. Ks. Piotr 

Kontny, w homilii, zachęcił do ponownego odkrycia piękna naszej 

wiary. Podczas Mszy św. siostry boromeuszki odnowiły śluby 

zakonne. Jeden z kapłanów celebrujących, Bożej Opatrzności 

polecał budowniczych „żywej i ruchomej szopki”, po raz drugi 

powstałej na Rajskim Placu z inicjatywy ks. Adama Zgodzaja. Jej 

otwarcie, jak w roku ubiegłym, odbyło się tuż po Pasterce – 

„Piekarskie Betlejem” stało się miejscem pierwszego wspólnego 

kolędowania, prowadzonego wraz z orkiestrą parafialno-

sanktuaryjną.

 Ks. Proboszcz przewodniczył zarówno Eucharystii, 

sprawowanej w intencji parafian o godz. 10.30, jak i nieszporom 

świątecznym, którymi wyśpiewano radość z przyjścia Zbawiciela 

na ziemię. Podczas każdej Mszy św., sprawowanej w ciągu dnia, 

homilie głosił ks. Piotr Nadrowski, czyniąc punktem wyjścia 

słowa św. Augustyna: „Przebudź się człowiecze: dla ciebie Bóg 

stał się człowiekiem!”. W popołudniową modlitwę Kościoła, 

przeżywaną w bazylice piekarskiej, włączył się m.in. jeden 

z poprzednich wikariuszy – ks. Marek Leszczyna, posługujący 

w par. Chrystusa Króla w Lędzinach Hołdunowie.

 I jeszcze małe przypomnienie: w tym dniu minęło 21 lat 

od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika parafialno-

sanktuaryjnego „Z Piekarskich Wież”.

14 XII 2015 
 Do bazyliki piekarskiej „przywędrowało” Betlejemskie 

Światło Pokoju. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: 

„Zauważ człowieka”. Mottem jubileuszowej 25. edycji 

uczyniono słowa: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wokół 

Matki Bożej Piekarskiej zgromadziła się społeczność Śląskiej 

Chorągwi ZHP wraz z Komendantem – hm. Anną Peterko. 

Obecność zaznaczyli przedstawiciele władz miejskich. 

Przekazanie płomienia światła, pokonującego co roku drogę 

z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa do Polski, odbyło się przed 

rozpoczęciem wieczornej Mszy św., poprzedzonej otwarciem 

Bramy Miłosierdzia, „gdzie każdy wchodzący będzie mógł 

doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje 

nadzieję”. Kustosz sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 

Społecznej przewodniczył ceremonii. W sprawowanie 

Eucharystii włączył się m.in. ks. phm. Piotr Larysz – Duszpasterz 

Harcerzy Archidiecezji Katowickiej. Po Mszy św., na placu 

mariackim zawiązano harcerski krąg, zapalając światełka na 

choince miejskiej, udekorowanej przez mieszkańców. 

Zgromadzeni przy niej mogli wysłuchać kolęd, wykonanych 

przez chór Halka z Kozłowej Góry. 

22 XII 2015 
 W realizacji drugiej części adwentowych spotkań, 

towarzyszących Mszom św. ku czci Bożej Rodzicielki, „otwartej” 

9 grudnia przez św. Siostrę Faustynę, finalizując katalog 

uczynków miłosierdzia względem ciała i duszy, „dzisiaj” 

tematykę sformułowano następująco: „Marianna Popiełuszko. 

Krzywdy cierpliwie znosić. Urazy chętnie darować”. Mama bł. 

Kapłana wpisała się w grono pielgrzymujących do Matki Bożej 

Piekarskiej w 2003 roku, przybywając „tu” z archidiecezji 

białostockiej, z par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Suchowoli.

26 XII 2015
 W święto św. Szczepana, pierwszego męczennika, 

odczytano list dziekana Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Mszy św., 

sprawowanej przez ks. Piotra Nadrowskiego o godz. 10.30, 

towarzyszył chór sanktuaryjny: „Święta Cecylia”. W tym 

dniu w „Piekarskim Betlejem” od godz. 17.00 kolędowano 

wspólnie z Zespołem Instrumentów Dętych „Jania Band”. 

13 XII 2015
 W 3. niedzielę Adwentu podczas każdej Mszy św. 

odczytano słowo metropolity katowickiego na 

rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 

w naszej archidiecezji, „obwieszczające” m.in.: 

„Otwieramy zatem dziś na oścież Bramy Miłosierdzia: 

w katowickiej katedrze, górnośląskich bazylikach, 

kościołach sanktuaryjnych, w świątyniach parafialnych 

pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, a także w innych 

wyznaczonych kościołach. Z nadzieją, że diecezjanie 

skorzystają z bogactwa Bożego miłosierdzia, którego 

mocy doświadczamy przede wszystkim w sakramencie 

pokuty i pojednania!”. Arcybiskup w końcowej części 

rozważania podkreślił: „Nie bądźmy jednak wyłącznie 

biernymi `odbiorcami` Bożego miłosierdzia. 

Doświadczając miłosierdzia, bądźmy miłosierni”. W tym 

dniu błogosławiono figurki Dzieciątka Jezus, stajenki 

i opłatki. 

 W 34. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 

w Polsce w modlitwie pamiętano o tych, którzy zginęli 

lub cierpieli, broniąc godności człowieka.  

8 XII 2015
 W tym dniu przypadała uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia NMP, wskazująca „sposób, w jaki Bóg działa już od 

początku naszej historii”. Dzieci Maryi przeżywały swoje 

patronalne święto. Podczas Mszy św. wieczornej ponowiły 

decyzję oddania się Najświętszej Maryi Pannie. Przewodniczył 

jej ks. Rafał Mucha. Po Eucharystii udano się na plac mariacki, by 

„wzorem Rzymu”, jak co roku, złożyć hołd Niepokalanej. 

Modlitwę prowadził  ks. prał. Władysław Nieszporek. 

 „Dzisiaj”, w 50. rocznicę zakończenia Soboru 

Watykańskiego II, papież Franciszek zainaugurował 

Nadzwyczajny Rok Święty, nazwany Jubileuszem Miłosierdzia, 

czyniąc mottem słowa: „Miłosierni jak Ojciec”. Jednym 

z najważniejszych znaków „szczególnego momentu łaski i 

odnowy duchowej” stają się otwarte Drzwi Święte czterech 

bazylik większych Wiecznego Miasta. Na ich wzór podobne drzwi 

zostaną otwarte w katedrach i wyznaczonych kościołach na 

całym świecie. Na liście polskich świątyń w archidiecezji 

katowickiej, jednym z kościołów stacyjnych, jest sanktuarium 

Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. 

Nawiedzając świątynie jubileuszowe można dostąpić łaski 

odpustu zupełnego. 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
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STATYSTYKA PARAFIALNA

 
 1. Paruzel Alicja
 2. Woźnica Aleksandra
 3. Kuc Martyna
 4. Jaskóła Olivia

ROCZKI

 
 1. Misiak Krystyna l.83
 2. Ogłaza Salomea l.78
 3. Szeląg Dorota l.68 
 4. Stiler Stefan l.52
 5. Gogacz Wanda l.91
 6. Przyrowska Aniela l.85
 7. Słomian Irena l.76
 8. Brenza Jan l.63
 9. Biadacz Florentyna l.89
 10. Boczek Krystyna l.77
 11. Bitner Lidia l.55
 12. Rys Henryk l.69                   
 13. Tatelka Marta l.77
 14. Waloscyk Lidia l.83
 15. Kander Maria l.74
 16. Prus Szarlota l.75
 17. Widera Anna l.91

POGRZEBY

 
 1. Adamkiewicz Hubert
 2. Burczyk Hanna
 3. Gaweł Agata
 4. Gozdek Kacper
 5. Jantos Agnieszka
 6. Król Szymon
 7. Ochman Vanessa
 8. Rodziewicz Maksymilian
 9. Wyderka Zuzanna
 10.  Kostur Hanna
 11.  Baron Aleksander
 12.  Kania Patryk
 13.  Kołodziej Paulina
 14.  Wieczorek Andrzej

CHRZTY

  
 1. Małgorzata i Mirosław Ciomer

SREBRNE GODY

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

Styczeń 2016

29 XII 2015
 Do grona pielgrzymów, przybywających w gościnę 

do Matki Bożej Piekarskiej, radując się piątym dniem 

oktawy Narodzenia Pańskiego i nawiedzając „Piekarskie 

Betlejem”, dołączyła reprezentacja par. św. Jacka 

w Gliwicach-Sośnicy. Dzień później, 30 grudnia, „tu” 

pielgrzymowała „cząstka” Caritas Archidiecezji 

Katowickiej, reprezentując Ośrodek Matki Bożej 

Uzdrowienie Chorych w Knurowie. 

 „Betlejem w Spodku” – koncert kolędowy, 

rozpoczęty o godz. 19.00 w Katowicach, po raz drugi 

wpisał się w kolędowanie i uwielbienie nowo narodzonego 

Jezusa Chrystusa, na którym zgromadziła się 

archidiecezja katowicka. 

27 XII 2015 
 Niedziela po Narodzeniu Pańskim obchodzona 

jest jako święto Świętej Rodziny. Dla parafii piekarskiej, 

jak również dla archidiecezji katowickiej, ten dzień 

wniósł akcent misyjny. Mszy św., której sprawowanie 

rozpoczęto o godz. 10.30, przewodniczył abp Wiktor 

Skworc. Szczególną modlitwą objęta została Katarzyna 

Tomaszewska w dniu posłania na misję do Mozambiku. 

Wolontariat „naszej Kasi”, od stycznia 2016 roku 

odbywającej kurs językowy w Portugalii, skupiony 

zostanie na Szkole Przemysłowej, prowadzonej przez 

Kombonianów, funkcjonującej wraz z internatem 

w miejscowości Capira, w północnej części kraju. 

Metropolita katowicki, podkreślając w homilii 

wspólnotowy wymiar życia w Afryce, powiedział m.in.: 

„Afrykańska kultura przypomina nam o fundamentalnych 

wartościach rodziny, miłości i życia. Kocha dzieci, które 

przyjmuje jako dar Boży”. Po homilii abp Wiktor Skworc 

wręczył Katarzynie pobłogosławiony krzyż misyjny, który 

będzie jej towarzyszył w pełnionej posłudze. Jednym 

z kapłanów, celebrujących Eucharystię, był ks. Jakub 

Tomaszewski, brat Świeckiej Misjonarki Kombonianki, 

posługujący w Lugano, w południowo-wschodniej 

Szwajcarii. W świętowanie wpisano koncerty, oparte 

o kolędowanie w „Piekarskim Betlejem”.

 Papież Franciszek, nauczając w tym dniu, że 

zwłaszcza w Roku Miłosierdzia rodzina powinna stawać się 

uprzywilejowanym miejscem doświadczenia radości 

przebaczenia, apelował: „Nie traćmy zaufania do 

rodziny”. Zwrócił uwagę, że Święta Rodzina, 

pielgrzymując do Jerozolimy, uczy współczesne 

rodziny modlitwy.

31 XII 2015 
 W celebrowanie Mszy św. o godz. 10.00 włączył 

się ks. Łukasz Grzywocz. Kapłan, pełniący obecnie 

posługę wikariusza w par. Trójcy Przenajświętszej 

w Chełmie Śląskim, przybył wraz z 30-osobową grupą, 

tworzącą „tamtejszą” Liturgiczną Służbę Ołtarza. 

 O godz. 10.45 w bazylice piekarskiej rozpoczął się 

V Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek: „Śpiewajmy 

i grajmy Mu”. Wzorem roku ubiegłego występy podzielono 

na dwie kategorie główne: wykonanie wokalne 

i wykonanie instrumentalne. Rolę konferansjera pełnił ks. 

Rafał Mucha. Oprócz wikariusza, nad prawidłowością 18 

popisów czuwali organiści: Jan Hampel i Klaudiusz Jania. 

Muzyczne spotkanie zakończono wręczeniem nagród 

przez ks. prob. Władysława Nieszporka. W kategorii 

wokalnej, wśród starszych wykonawców Jury przyznało 

trzy miejsca III. Zdobyły je: Pola Bernecka (Dzisiaj 

w Betlejem); Jagoda, Kamila i Kinga Chmielewska 

(Maleńki Jezu); Julia Zoremba (Jam jest dudka). Miejsce II 

uzyskała Katarzyna Pawlik (Kolęda dla nieobecnych). Dwa 

miejsca I zajęły: Zofia Ficek (Północ już była) i Martyna 

Kuś (Lulajże, Jezuniu). Wśród młodszych wykonawców 

miejsce III zdobył duet: Zofia Pierzchała i Mateusz Kuś 

(Przybieżeli do Betlejem). Miejsce II uzyskała 4-letnia 

Alicja Dolińska (Dzisiaj w Betlejem). Miejsce I zajęła 

Emilia Michalska (Wśród nocnej ciszy). W kategorii 

instrumentalnej Jury „ponownie” przyznało trzy miejsca 

III. Zdobyli je: Alicja Borgul i Paulina Burzyk (gitara – Cicha 

noc); Dawid Czech (skrzypce – Pójdźmy wszyscy do 

stajenki); Filip Ziębacz (akordeon – Bóg się rodzi). Miejsce 

II otrzymali: Magdalena i Mateusz Fuchs (skrzypce – 

Przybieżeli do Betlejem). Miejsca I zajęły dwa zespoły 

siostrzane: Julia, Małgorzata i Zuzanna Myller (gitara, 

skrzypce, flet – Wśród nocnej ciszy) oraz Kaja i Wiktoria 

Pasturczak (gitara – Cicha noc).    

 O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., sprawowana 

przez ks. prał. Władysława Nieszporka, połączona 

z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Poprzedzona 

została nabożeństwem, prowadzonym przez ks. Adama 

Zgodzaja. Podczas Eucharystii ks. Proboszcz dokonał 

podsumowania minionego czasu. Wyrażając wdzięczność 

Bogu i ludziom, Kustosz sanktuarium nakreślił też 

inicjatywy „przyszłościowe”. Przed północą zgromadzono 

się w bazylice piekarskiej, by o godz. 24.00 

zainaugurować Nowy Rok 2016 Eucharystią. 

Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Piotr Nadrowski. 

W sprawowanie Mszy św. włączył się ks. Kazimierz 

Cichoń, wikariusz par. św. Wojciecha w Radzionkowie

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

IMIĘ I NAZWISKO: ...................................................

Konkurs dla czytelników!

NUMER OKŁADKI: .........

NAGRODA - Biblia Piekarska z niezwykłą dedykacją!

Wycięty kupon należy wrzucić razem z ofiarą, do 5 lutego.

TELEFON: ......................



18 19

STATYSTYKA PARAFIALNA

 
 1. Paruzel Alicja
 2. Woźnica Aleksandra
 3. Kuc Martyna
 4. Jaskóła Olivia

ROCZKI

 
 1. Misiak Krystyna l.83
 2. Ogłaza Salomea l.78
 3. Szeląg Dorota l.68 
 4. Stiler Stefan l.52
 5. Gogacz Wanda l.91
 6. Przyrowska Aniela l.85
 7. Słomian Irena l.76
 8. Brenza Jan l.63
 9. Biadacz Florentyna l.89
 10. Boczek Krystyna l.77
 11. Bitner Lidia l.55
 12. Rys Henryk l.69                   
 13. Tatelka Marta l.77
 14. Waloscyk Lidia l.83
 15. Kander Maria l.74
 16. Prus Szarlota l.75
 17. Widera Anna l.91

POGRZEBY

 
 1. Adamkiewicz Hubert
 2. Burczyk Hanna
 3. Gaweł Agata
 4. Gozdek Kacper
 5. Jantos Agnieszka
 6. Król Szymon
 7. Ochman Vanessa
 8. Rodziewicz Maksymilian
 9. Wyderka Zuzanna
 10.  Kostur Hanna
 11.  Baron Aleksander
 12.  Kania Patryk
 13.  Kołodziej Paulina
 14.  Wieczorek Andrzej

CHRZTY

  
 1. Małgorzata i Mirosław Ciomer

SREBRNE GODY

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

Styczeń 2016

29 XII 2015
 Do grona pielgrzymów, przybywających w gościnę 

do Matki Bożej Piekarskiej, radując się piątym dniem 

oktawy Narodzenia Pańskiego i nawiedzając „Piekarskie 

Betlejem”, dołączyła reprezentacja par. św. Jacka 

w Gliwicach-Sośnicy. Dzień później, 30 grudnia, „tu” 

pielgrzymowała „cząstka” Caritas Archidiecezji 

Katowickiej, reprezentując Ośrodek Matki Bożej 

Uzdrowienie Chorych w Knurowie. 

 „Betlejem w Spodku” – koncert kolędowy, 

rozpoczęty o godz. 19.00 w Katowicach, po raz drugi 

wpisał się w kolędowanie i uwielbienie nowo narodzonego 

Jezusa Chrystusa, na którym zgromadziła się 

archidiecezja katowicka. 

27 XII 2015 
 Niedziela po Narodzeniu Pańskim obchodzona 

jest jako święto Świętej Rodziny. Dla parafii piekarskiej, 

jak również dla archidiecezji katowickiej, ten dzień 

wniósł akcent misyjny. Mszy św., której sprawowanie 

rozpoczęto o godz. 10.30, przewodniczył abp Wiktor 

Skworc. Szczególną modlitwą objęta została Katarzyna 

Tomaszewska w dniu posłania na misję do Mozambiku. 

Wolontariat „naszej Kasi”, od stycznia 2016 roku 

odbywającej kurs językowy w Portugalii, skupiony 

zostanie na Szkole Przemysłowej, prowadzonej przez 

Kombonianów, funkcjonującej wraz z internatem 

w miejscowości Capira, w północnej części kraju. 

Metropolita katowicki, podkreślając w homilii 

wspólnotowy wymiar życia w Afryce, powiedział m.in.: 

„Afrykańska kultura przypomina nam o fundamentalnych 

wartościach rodziny, miłości i życia. Kocha dzieci, które 

przyjmuje jako dar Boży”. Po homilii abp Wiktor Skworc 

wręczył Katarzynie pobłogosławiony krzyż misyjny, który 

będzie jej towarzyszył w pełnionej posłudze. Jednym 

z kapłanów, celebrujących Eucharystię, był ks. Jakub 

Tomaszewski, brat Świeckiej Misjonarki Kombonianki, 

posługujący w Lugano, w południowo-wschodniej 

Szwajcarii. W świętowanie wpisano koncerty, oparte 

o kolędowanie w „Piekarskim Betlejem”.

 Papież Franciszek, nauczając w tym dniu, że 

zwłaszcza w Roku Miłosierdzia rodzina powinna stawać się 

uprzywilejowanym miejscem doświadczenia radości 

przebaczenia, apelował: „Nie traćmy zaufania do 

rodziny”. Zwrócił uwagę, że Święta Rodzina, 

pielgrzymując do Jerozolimy, uczy współczesne 

rodziny modlitwy.

31 XII 2015 
 W celebrowanie Mszy św. o godz. 10.00 włączył 

się ks. Łukasz Grzywocz. Kapłan, pełniący obecnie 

posługę wikariusza w par. Trójcy Przenajświętszej 

w Chełmie Śląskim, przybył wraz z 30-osobową grupą, 

tworzącą „tamtejszą” Liturgiczną Służbę Ołtarza. 

 O godz. 10.45 w bazylice piekarskiej rozpoczął się 

V Dziecięcy Festiwal Kolęd i Pastorałek: „Śpiewajmy 

i grajmy Mu”. Wzorem roku ubiegłego występy podzielono 

na dwie kategorie główne: wykonanie wokalne 

i wykonanie instrumentalne. Rolę konferansjera pełnił ks. 

Rafał Mucha. Oprócz wikariusza, nad prawidłowością 18 

popisów czuwali organiści: Jan Hampel i Klaudiusz Jania. 

Muzyczne spotkanie zakończono wręczeniem nagród 

przez ks. prob. Władysława Nieszporka. W kategorii 

wokalnej, wśród starszych wykonawców Jury przyznało 

trzy miejsca III. Zdobyły je: Pola Bernecka (Dzisiaj 

w Betlejem); Jagoda, Kamila i Kinga Chmielewska 

(Maleńki Jezu); Julia Zoremba (Jam jest dudka). Miejsce II 

uzyskała Katarzyna Pawlik (Kolęda dla nieobecnych). Dwa 

miejsca I zajęły: Zofia Ficek (Północ już była) i Martyna 

Kuś (Lulajże, Jezuniu). Wśród młodszych wykonawców 

miejsce III zdobył duet: Zofia Pierzchała i Mateusz Kuś 

(Przybieżeli do Betlejem). Miejsce II uzyskała 4-letnia 

Alicja Dolińska (Dzisiaj w Betlejem). Miejsce I zajęła 

Emilia Michalska (Wśród nocnej ciszy). W kategorii 

instrumentalnej Jury „ponownie” przyznało trzy miejsca 

III. Zdobyli je: Alicja Borgul i Paulina Burzyk (gitara – Cicha 

noc); Dawid Czech (skrzypce – Pójdźmy wszyscy do 

stajenki); Filip Ziębacz (akordeon – Bóg się rodzi). Miejsce 

II otrzymali: Magdalena i Mateusz Fuchs (skrzypce – 

Przybieżeli do Betlejem). Miejsca I zajęły dwa zespoły 

siostrzane: Julia, Małgorzata i Zuzanna Myller (gitara, 

skrzypce, flet – Wśród nocnej ciszy) oraz Kaja i Wiktoria 

Pasturczak (gitara – Cicha noc).    

 O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św., sprawowana 

przez ks. prał. Władysława Nieszporka, połączona 

z duszpasterskim sprawozdaniem rocznym. Poprzedzona 

została nabożeństwem, prowadzonym przez ks. Adama 

Zgodzaja. Podczas Eucharystii ks. Proboszcz dokonał 

podsumowania minionego czasu. Wyrażając wdzięczność 

Bogu i ludziom, Kustosz sanktuarium nakreślił też 

inicjatywy „przyszłościowe”. Przed północą zgromadzono 

się w bazylice piekarskiej, by o godz. 24.00 

zainaugurować Nowy Rok 2016 Eucharystią. 

Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Piotr Nadrowski. 

W sprawowanie Mszy św. włączył się ks. Kazimierz 

Cichoń, wikariusz par. św. Wojciecha w Radzionkowie

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

IMIĘ I NAZWISKO: ...................................................

Konkurs dla czytelników!

NUMER OKŁADKI: .........

NAGRODA - Biblia Piekarska z niezwykłą dedykacją!

Wycięty kupon należy wrzucić razem z ofiarą, do 5 lutego.

TELEFON: ......................
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