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Chrystus mówi do nas dzisiaj: 
"zaufaj Maryi, słuchaj Jej, 

pozwól się jej prowadzić w życiu, 
oto Matka Twoja".

(s. 6)
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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.

 Czas wakacji i urlopów za nami. Choć ciężko się z nich wraca, to 
jednak wracamy z nowym entuzjazmem, radością i nowymi pomysłami, 
a nawet postanowieniami. Wielu z nas udało się na pielgrzymi szlak, aby 
tam odczytać i usłyszeć Boże Słowo. Jednym z takich miejsc 
pielgrzymkowych, w Polsce coraz bardziej znanym i uczęszczanym, jest 
Santiago de Compostela w Hiszpanii, czyli grób świętego Jakuba. Dla 
wierzącego jest to głębokie doświadczenie Pana Boga i wspólnoty… 
zachęcam do przeczytania relacji jednej z pątniczek pieszej pielgrzymki 
s.3.
 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia NMP w naszej Bazylice 
odbył się koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Zespół wystąpił 
pierwszy raz w naszym kościele i to wydarzenie przyciągnęło wielu odbiorców, co obrazuje zdjęcie 
umieszczone na okładce w tym miesiącu.
 W naszej rzeczywistości piekarskiej wrzesień to czas szczególnej uroczystości ku czci Matki 
Bożej – głównej patronki archidiecezji, która wybrała sobie to miejsce. Zmierzają do Niej 
niezliczone tłumy pielgrzymów, którzy dla Niej nie są anonimowi – w to wierzę i zapewniam, że 
Maryja dla każdego z nas ma czas…
 W obecnym numerze umieszczamy słowo ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, które wygłosił na 
początku pielgrzymki kobiet i dziewcząt w sierpniu oraz homilię ks. kardynała Stanisława Ryłko – 
archiprezbitera Bazyliki Matki Bożej Większej Santa Maria Maggiore w Rzymie – zachęcam do 
zapoznania s.6.
 Ponad rok temu odbywały się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym 
Franciszkiem – pamiętamy te ważne słowa, jakie skierował do nas, Polaków i do młodzieży. Może 
warto do nich wrócić? Swój udział w przygotowaniach mieli również Ślązacy – jaki? polecam art. s.8.
 W trakcie wakacji pożegnaliśmy ks. Marcina i ks. Krzysztofa – penitencjarza bazylikowego, 
który przez sześć lat pełnił posługę stałego spowiednika; księżom dziękujemy za ich posługę. 
Zapraszam do lektury wywiadu, jaki przeprowadziliśmy z ks. Krzysztofem s.14. Wraz z ich 
odejściem powitaliśmy nowego wikariusza ks. Mariusza Stasia i ks. Tomasza Nowaka, który pełni 
funkcję penitencjarza bazylikowego. Życzymy światła Ducha Świętego i opieki Matki Bożej. W 
następnych numerach pojawią się pierwsze wrażenia, jakie nowi księża mają, będąc tak blisko Pani 
Piekarskiej.

Ks. Rafał Mucha

Wikariusz Bazyliki Piekarskiej

Maryjo Królująca w Piekarach… 

Od wieków upodobałaś sobie to miejsce…
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100 lat Objawień w Fatimie

Buen Camino – dobrej drogi…
Sylwia Demitraszek

Wakacje to długo wyczekiwany czas zasłużonego odpoczynku po trudach i stresach pracy, 
nauki i wszelkich działaniach. Świat staje wówczas otworem i zaprasza, by odkrywać 

piękno i wielkość Boga-Stwórcy. Znaczna część nas, Polaków, w wakacyjne plany wpisuje 
pielgrzymkę do miejsc kultu religijnego. Do tej grupy zaliczam się i ja wraz z mężem 
i przyjaciółmi – jasnogórskimi peregrino, dla których droga, wędrówka z plecakiem, 

modlitwa i dziękczynienie to stały element wakacyjnego czasu. I właśnie skromne, acz 
wytrwałe pielgrzymowanie do Królowej Polski otworzyło nasze serca i pragnienia na coś 

innego, dłuższego, intensywniejszego.

 Nasz przyjaciel-towarzysz, drogi ksiądz Rafał, z radością 

i pasją dzielił się przeżyciami z drogi do Santiago de Compostela, do 

grobu św. Jakuba Apostoła; z drogi, która zmienia, która wycisza, 

raduje serce, uczy pokory i… Zapragnęliśmy tam pójść, przekonać 

się, doświadczyć. Zaplanowaliśmy, że będzie to w roku 2017! Skoro 

marzeniom trzeba pomóc, rozpoczęliśmy modlitwę w tej intencji – 

,,powierzyliśmy Panu drogę, Jemu zaufaliśmy'' i prosiliśmy, aby się 

o wszystko zatroszczył. A że Bóg jest Bogiem hojnym i godnym 

zaufania, przygotował nam więcej, niż się spodziewaliśmy. 

Sprawił, że trzynaście dni wakacji mogło pomieścić w sobie tyle 

uczuć, emocji, wysiłku, smaków, widoków, doświadczeń, że… veni, 

vidi, vici, reditur. Duża, bo jedenastoosobowa grupa modliła się 

o jedność i Boże błogosławieństwo i na czas przygotowań i drogi.

 Przeżyliśmy swoiste rekolekcje w drodze: małżeńskie, po 

części ignacjańskie, niezapomniane i, co ciekawe, z widocznymi od 

razu owocami. Zdawaliśmy sobie sprawę, że obecność kapłana 

podczas wędrówki to skarb – jak czas pokazał – skarb nieprzebrany! 

Wyruszaliśmy wcześnie rano (5.30-6.00), w ciszy, w ciemności 

i  o r z e źw i a j ą c ym  ch ł od z i e ,  p o  k r ó t k i e j  mod l i tw i e 

i błogosławieństwie. Miarowym tempem mijaliśmy małe 

miasteczka, wioski, pola i lasy eukaliptusowe. Zanim hiszpańskie 

słońce wzeszło, odmówiliśmy wspólnie różaniec i szukaliśmy 

miejsca na śniadanie, po którym wstępowała w nas nowa energia 

i radość. Podczas pierwszych dni camino mijaliśmy niewielu 

wędrowców, trasa nie była przepełniona. Dawało to komfort 

samotności i ciszy. Pan Bóg przemawiał w lekkim powiewie 

pó łnocnego  wiat ru ,  w cudownym wschodz ie  s łońca 

i roztaczających się krajobrazach, które zapierały oddech 

i wzruszały. Każdy członek naszej ekipy szedł swoim tempem 

w rytmie stukających kijów. Na czele grupy zawsze szedł nasz 

przewodnik – ks. Rafał (cóż znaczy młodość i dobra zaprawa ). Dla 

nas małżonków była to okazja do wspólnych rozmów, modlitwy 

i planów na powrót. Odradzała się na nowo nasza jedność 

i duchowość małżeńska. Nawet milczenie, idąc ramię w ramię, 

i troskliwe spojrzenie dawały nam siłę i radowały serce za wierność 

wyborowi i Boże błogosławieństwo. Długie kilometry drogi 

stwarzały też okazję do bliższego poznania się całej naszej 

supergrupy. Nieustannie towarzyszyły nam uczucia radości 

i wdzięczności. Na usta cisnęły się słowa psalmów: ,,Jakże 

wspaniałe są dzieła Twoje Panie, jesteś nieskończenie wielki, będą 

opowiadać o potędze Twoich dzieł zdumiewających, a ja będę 

wielbić wielkość Twoją”.

 Pan czuwał nad naszym bezpieczeństwem, zdrowiem 

i komfortem. Docieraliśmy na miejsca noclegowe zgodnie z naszymi 

planami, ani razu nie brakło nam wolnych łóżek do spania, ani 

ciepłej wody, ani też ludzkiej życzliwości. Popołudniami 

następował czas relaksu, czegoś dla ciała i dla ducha. 

Uczestniczyliśmy w naszej kameralnej Eucharystii, odmawialiśmy 

modlitwy brewiarzowe, prowadziliśmy mądre i cenne rozmowy… 

W miasteczkach noclegowych czekały na nas małe bary 

i restauracje z obfitymi i smacznymi daniami specjalnie dla 

peregrino . Następował tam czas międzynarodowej integracji, jako 

że stół łączy. Z napotkanymi w przeciągu kilku dni pielgrzymami 

wymienialiśmy wzajemne życzliwości i gesty braterstwa. Nie obyło 

się bez odśpiewania hymnu Światowych Dni Młodzieży 

i sympatycznych wspomnień z pobytu w Polsce. Dużym przeżyciem 

okraszonym łzami wzruszenia i dumy była Msza św. w katedrze 

w Santiago oraz przytulenie się do figury św. Jakuba, który nas 

oczekiwał. Odebraliśmy też certyfikat pielgrzyma, który, 

odpowiednio oprawiony, zawiśnie na ścianie naszego mieszkania.

 Dziękujemy dobremu Bogu za ten cudowny czas, za pot 

i łzy, za kilometry w nogach, za dar jedności i miłości, za Jego 

obecność w pięknie natury. Czyniąc znak krzyża w samolocie 

z Madrytu do Modlina pomyślałam: ,,Do zobaczenia''.
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Drogie Matki, zachęcam was do współpracy ze szkołą, 

z nauczycielami, z katechetami. Apeluję o to także 

w imieniu nauczycieli i wychowawców.

 Trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która 

została mi zasygnalizowana. Źródłem dobrobytu rodziny jest 

praca i roztropne gospodarowanie wypracowanymi 

zasobami. Etos pracy w naszym regionie jest mocny – nikogo 

nie trzeba do niej przekonywać, ponieważ pamiętamy 

przestrogę św. Pawła: „kto nie chce pracować, niech też nie 

je” (2 Tes 3,10). Mądrość, którą cechują się żony i matki, 

podpowiada, aby ciężko zarobionymi pieniędzmi 

gospodarować rozsądnie, aby nie narazić się na zarzut, jaki 

postawił prorok Izajasz: „Czemu wydajecie pieniądze na to, 

co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci?” 

(Iż 55,2). Mądre gospodarowanie pieniędzmi to również 

oszczędne planowanie, abyśmy z własnej winy nie wpadli 

w niedostatek. Mówię o tym, odnosząc do każdej z was 

prośbę, aby na nowo odkryć cnotę umiarkowania. Uwalnia 

ono od presji zakupów pod wpływem reklamy, od nadmiernej 

konsumpcji oraz prowadzi do unikania zadłużenia. Pożyczki, 

kredyty, chwilówki, lichwa, stojące w jasnej sprzeczności 

z zapisanym przez św. Łukasza wskazaniem: „…czyńcie 

dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając” 

(Łk 6,34–35) – zdają się ponownie zagrażać ładowi 

i bezpieczeństwu społecznemu.

 Drodzy zebrani przed obliczem Matki Bożej 

Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, 

Matki i Orędowniczki Rodziny, Matki Bożej Śnieżnej – wciąż 

jednej i tej samej Bogarodzicy, która 100 temu objawiła się 

w Fatimie! Tam wezwała do modlitwy różańcowej i do 

pokuty. Wezwanie do nawrócenia i pokuty nie jest dla 

chrześcijanina czymś nowym, bo słyszy wezwanie Jezusa: 

„Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” (Mk 1,15). Trzeba 

czynić pokutę. W dniu 4 maja 1943 r. siostra Łucja, świadek 

objawień Matki Bożej Fatimskiej, napisała tak: „…Bóg 

pragnie, aby duszom wyjaśnić, że prawdziwa pokuta, której 

On obecnie żąda, to przede wszystkim ofiara z wypełnienia 

naszych religijnych i codziennych obowiązków…”. Do tak 

sformułowanej definicji „prawdziwej pokuty” znajdziemy 

uzasadnienie w nauczaniu naszego Mistrza, zapisanym na 

kartach Ewangelii: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten 

i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 

nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10). 

Drogie pątniczki, drogie siostry, ofiara, której Bóg żąda od 

nas dzisiaj, to jest wypełnianie naszych religijnych 

i codziennych obowiązków.

 Umocnione pielgrzymowaniem, Słowem i Ciałem – 

z radością „Idźcie i głoście!”. Idźcie i wypełniajcie wasze 

religijne i codzienne obowiązki Bogu na chwałę, ku większej 

czci Maryi, ku zbawiennemu pożytkowi waszych najbliższych 

i całego społeczeństwa.

 Szczęść Boże!

100 lat Objawień w Fatimie
opracował Adam Reinsz

Drogie Siostry!

 Witam Was serdecznie w Piekarach! Pozdrawiam 

utrudzone pątniczki z parafii naszej archidiecezji i diecezji 

sąsiednich. Witam wszystkie pokolenia kobiet! Szczęść 

Boże!

 Drodzy zebrani! W najwęższym kręgu rodziny 

zbudowanej na fundamencie związku małżeńskiego ojca 

i matki, kobiety i mężczyzny, w przekazywaniu życia 

i w chrześcijańskim wychowaniu wy jesteście dla swoich 

dzieci pierwszymi heroldami Bożych tajemnic, pierwszymi 

katechetkami, które wprowadzają nowe pokolenia w świat 

Boga, w orbitę Jego miłości.

 W kręgu najbliższych trzeba się troszczyć – przez 

modlitwę i dobrą radę – o cierpliwość w naprawianiu błędów, 

o trwałość małżeństw i spójność rodzin. Wychowanie dzieci 

od zawsze było pierwszą troską kobiet. Wiem, że wiele z was 

przeżywa dramaty i zadaje pytania związane z tym, jak 

dzisiaj wychowywać, aby przekazywać wartości 

chrześcijańskie i nie ulegać współczesnym pokusom. Media 

elektroniczne, Internet, to wielkie dobrodziejstwo 

i jednocześnie wielkie zagrożenie. Laptopy, komórki, 

smartfony to przedmioty pożądane przez młodych; ale też 

przedmioty, przez które coraz młodsze dzieci wpadają 

w uzależnienia. Świat wirtualny zbyt często prowadzi do 

buntu lub izolacji od bezpośrednich relacji społecznych, 

często prowadzi do depresji, do arogancji czy agresji, która 

nie liczy się z nikim i z niczym. Ostatnio media alarmowały: 

„Nasze dzieci toną w sieci”. Potrzebne jest roztropne 

i  odpowiedzialne wychowywanie do korzystania 

z nowoczesnych technologii, uczenie umiejętności wyboru. 

Nie chodzi o to, by z tymi środkami walczyć, ale o to, by 

uczyć odpowiedzialnie z nich korzystać. To zadanie domu 

i szkoły! Właściwą terapią, zabezpieczającą przed 

uzależnieniem od Internetu, od innych środków komunikacji 

elektronicznej, jest odkrywanie i przeżywanie na nowo 

piękna osobistych spotkań i rozmów rodzinnych. Poznawania 

historii rodziny - do tego zachęcał młodzież papież 

Franciszek. Tych spotkań i rozmów technika i technologia nie 

są w stanie zastąpić.

 W tym miejscu, u Matki Bożej Lekarki, powinien 

wybrzmieć także apel troski o zdrowie. W tym zakresie wiele 

zależy od każdego z nas. Ostatnio media informowały 

o epidemii nowotworów. Chorują młodzi. Według 

naukowców przyczyny tego stanu rzeczy mają ścisły związek 

ze stylem życia i czynnikami środowiskowymi. Konieczna 

jest zatem profilaktyka, zapobieganie, w tym zapobieganie 

zjawisku nikotynizmu. Dzisiaj pali więcej kobiet niż 

mężczyzn. Troska o zdrowie nie rozpoczyna się od wizyty 

u lekarza, ale objawia się codziennie, w służącym zdrowiu 

stylu życia, odżywianiu się, uwolnieniu od nałogów, w tym 

palenia papierosów. Bóg zapłać wam za troskę o zdrowie 

waszych rodzin!

 Drogie Matki! Serdecznie proszę, abyście wspólnie 

z mężami włączały się w rodzinne przygotowania dzieci do 

I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania. Owocną 

praktyką w archidiecezji była i jest wczesna Komunia św. 

Zachęcam, aby praktyka jak najwcześniejszego 

prowadzenia dziecka do spotkania z Bogiem w sakramentach 

Kościoła była w naszej archidiecezji nadal realizowana. To 

jest nasza piękna tradycja i niech będzie przekazywana 

przez pokolenia.

 Jest taki temat, który jednoznacznie kojarzony jest 

z pielgrzymowaniem do Piekar. Można powiedzieć, że 

powraca jak bumerang na przestrzeni ostatnich 50 lat. To 

w o ł a n i e  k o l e j n y c h  b i s k u p ó w  k a t o w i c k i c h , 

przypominających, że „niedziela jest Boża i nasza”. Niestety 

musimy powtórzyć te słowa, to wołanie pełne mocy 

i nadziei, także w roku 2017: „niedziela jest Boża i nasza”! 

I nie przestanie tu ono wybrzmiewać, dopóki społeczeństwo 

nie odzyska niedzieli jako dobra społecznego i kulturowego. 

Drogie Żony, Matki, mimo tych zewnętrznych trudności 

ostateczny kształt świętowania świąt i niedziel w rodzinie 

zależy od was. Więc proszę was serdecznie, abyście każdej 

niedzieli nadawały charakter świąteczny i religijny, 

przeżywały ją we wspólnocie waszych rodzin i waszych 

parafii. To takie zadanie domowe...

 Już wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. 

Doczekaliśmy czasów, że w sprawach kształcenia 

i wychowania trzy ważne podmioty życia społecznego: 

rodzina, szkoła i Kościół – mówią jednym głosem. I trzeba 

d a l s z e j  w s p ó ł p r a c y  t y c h  p o d m i o t ó w ! 

Wiktora Skworca skierowane do pielgrzymów podczas pielgrzymki 
kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.

Słowo Arcybiskupa 

Metropolity Katowickiego
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Z  P i ek a r s k i ch  W i eżZ  P i eka r s k i ch  W i eż

Drogie Matki, zachęcam was do współpracy ze szkołą, 

z nauczycielami, z katechetami. Apeluję o to także 

w imieniu nauczycieli i wychowawców.

 Trzeba jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która 

została mi zasygnalizowana. Źródłem dobrobytu rodziny jest 

praca i roztropne gospodarowanie wypracowanymi 

zasobami. Etos pracy w naszym regionie jest mocny – nikogo 

nie trzeba do niej przekonywać, ponieważ pamiętamy 

przestrogę św. Pawła: „kto nie chce pracować, niech też nie 

je” (2 Tes 3,10). Mądrość, którą cechują się żony i matki, 

podpowiada, aby ciężko zarobionymi pieniędzmi 

gospodarować rozsądnie, aby nie narazić się na zarzut, jaki 

postawił prorok Izajasz: „Czemu wydajecie pieniądze na to, 

co nie jest chlebem? I waszą pracę – na to, co nie nasyci?” 

(Iż 55,2). Mądre gospodarowanie pieniędzmi to również 

oszczędne planowanie, abyśmy z własnej winy nie wpadli 

w niedostatek. Mówię o tym, odnosząc do każdej z was 

prośbę, aby na nowo odkryć cnotę umiarkowania. Uwalnia 

ono od presji zakupów pod wpływem reklamy, od nadmiernej 

konsumpcji oraz prowadzi do unikania zadłużenia. Pożyczki, 

kredyty, chwilówki, lichwa, stojące w jasnej sprzeczności 

z zapisanym przez św. Łukasza wskazaniem: „…czyńcie 

dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając” 

(Łk 6,34–35) – zdają się ponownie zagrażać ładowi 

i bezpieczeństwu społecznemu.

 Drodzy zebrani przed obliczem Matki Bożej 

Piekarskiej, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, 

Matki i Orędowniczki Rodziny, Matki Bożej Śnieżnej – wciąż 

jednej i tej samej Bogarodzicy, która 100 temu objawiła się 

w Fatimie! Tam wezwała do modlitwy różańcowej i do 

pokuty. Wezwanie do nawrócenia i pokuty nie jest dla 

chrześcijanina czymś nowym, bo słyszy wezwanie Jezusa: 

„Nawracajcie się i wierzcie w ewangelię” (Mk 1,15). Trzeba 

czynić pokutę. W dniu 4 maja 1943 r. siostra Łucja, świadek 

objawień Matki Bożej Fatimskiej, napisała tak: „…Bóg 

pragnie, aby duszom wyjaśnić, że prawdziwa pokuta, której 

On obecnie żąda, to przede wszystkim ofiara z wypełnienia 

naszych religijnych i codziennych obowiązków…”. Do tak 

sformułowanej definicji „prawdziwej pokuty” znajdziemy 

uzasadnienie w nauczaniu naszego Mistrza, zapisanym na 

kartach Ewangelii: „Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten 

i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest 

nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie” (Łk 16,10). 

Drogie pątniczki, drogie siostry, ofiara, której Bóg żąda od 

nas dzisiaj, to jest wypełnianie naszych religijnych 

i codziennych obowiązków.

 Umocnione pielgrzymowaniem, Słowem i Ciałem – 

z radością „Idźcie i głoście!”. Idźcie i wypełniajcie wasze 

religijne i codzienne obowiązki Bogu na chwałę, ku większej 

czci Maryi, ku zbawiennemu pożytkowi waszych najbliższych 

i całego społeczeństwa.

 Szczęść Boże!

100 lat Objawień w Fatimie
opracował Adam Reinsz

Drogie Siostry!

 Witam Was serdecznie w Piekarach! Pozdrawiam 

utrudzone pątniczki z parafii naszej archidiecezji i diecezji 

sąsiednich. Witam wszystkie pokolenia kobiet! Szczęść 

Boże!

 Drodzy zebrani! W najwęższym kręgu rodziny 

zbudowanej na fundamencie związku małżeńskiego ojca 

i matki, kobiety i mężczyzny, w przekazywaniu życia 

i w chrześcijańskim wychowaniu wy jesteście dla swoich 

dzieci pierwszymi heroldami Bożych tajemnic, pierwszymi 

katechetkami, które wprowadzają nowe pokolenia w świat 

Boga, w orbitę Jego miłości.

 W kręgu najbliższych trzeba się troszczyć – przez 

modlitwę i dobrą radę – o cierpliwość w naprawianiu błędów, 

o trwałość małżeństw i spójność rodzin. Wychowanie dzieci 

od zawsze było pierwszą troską kobiet. Wiem, że wiele z was 

przeżywa dramaty i zadaje pytania związane z tym, jak 

dzisiaj wychowywać, aby przekazywać wartości 

chrześcijańskie i nie ulegać współczesnym pokusom. Media 

elektroniczne, Internet, to wielkie dobrodziejstwo 

i jednocześnie wielkie zagrożenie. Laptopy, komórki, 

smartfony to przedmioty pożądane przez młodych; ale też 

przedmioty, przez które coraz młodsze dzieci wpadają 

w uzależnienia. Świat wirtualny zbyt często prowadzi do 

buntu lub izolacji od bezpośrednich relacji społecznych, 

często prowadzi do depresji, do arogancji czy agresji, która 

nie liczy się z nikim i z niczym. Ostatnio media alarmowały: 

„Nasze dzieci toną w sieci”. Potrzebne jest roztropne 

i  odpowiedzialne wychowywanie do korzystania 

z nowoczesnych technologii, uczenie umiejętności wyboru. 

Nie chodzi o to, by z tymi środkami walczyć, ale o to, by 

uczyć odpowiedzialnie z nich korzystać. To zadanie domu 

i szkoły! Właściwą terapią, zabezpieczającą przed 

uzależnieniem od Internetu, od innych środków komunikacji 

elektronicznej, jest odkrywanie i przeżywanie na nowo 

piękna osobistych spotkań i rozmów rodzinnych. Poznawania 

historii rodziny - do tego zachęcał młodzież papież 

Franciszek. Tych spotkań i rozmów technika i technologia nie 

są w stanie zastąpić.

 W tym miejscu, u Matki Bożej Lekarki, powinien 

wybrzmieć także apel troski o zdrowie. W tym zakresie wiele 

zależy od każdego z nas. Ostatnio media informowały 

o epidemii nowotworów. Chorują młodzi. Według 

naukowców przyczyny tego stanu rzeczy mają ścisły związek 

ze stylem życia i czynnikami środowiskowymi. Konieczna 

jest zatem profilaktyka, zapobieganie, w tym zapobieganie 

zjawisku nikotynizmu. Dzisiaj pali więcej kobiet niż 

mężczyzn. Troska o zdrowie nie rozpoczyna się od wizyty 

u lekarza, ale objawia się codziennie, w służącym zdrowiu 

stylu życia, odżywianiu się, uwolnieniu od nałogów, w tym 

palenia papierosów. Bóg zapłać wam za troskę o zdrowie 

waszych rodzin!

 Drogie Matki! Serdecznie proszę, abyście wspólnie 

z mężami włączały się w rodzinne przygotowania dzieci do 

I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania. Owocną 

praktyką w archidiecezji była i jest wczesna Komunia św. 

Zachęcam, aby praktyka jak najwcześniejszego 

prowadzenia dziecka do spotkania z Bogiem w sakramentach 

Kościoła była w naszej archidiecezji nadal realizowana. To 

jest nasza piękna tradycja i niech będzie przekazywana 

przez pokolenia.

 Jest taki temat, który jednoznacznie kojarzony jest 

z pielgrzymowaniem do Piekar. Można powiedzieć, że 

powraca jak bumerang na przestrzeni ostatnich 50 lat. To 

w o ł a n i e  k o l e j n y c h  b i s k u p ó w  k a t o w i c k i c h , 

przypominających, że „niedziela jest Boża i nasza”. Niestety 

musimy powtórzyć te słowa, to wołanie pełne mocy 

i nadziei, także w roku 2017: „niedziela jest Boża i nasza”! 

I nie przestanie tu ono wybrzmiewać, dopóki społeczeństwo 

nie odzyska niedzieli jako dobra społecznego i kulturowego. 

Drogie Żony, Matki, mimo tych zewnętrznych trudności 

ostateczny kształt świętowania świąt i niedziel w rodzinie 

zależy od was. Więc proszę was serdecznie, abyście każdej 

niedzieli nadawały charakter świąteczny i religijny, 

przeżywały ją we wspólnocie waszych rodzin i waszych 

parafii. To takie zadanie domowe...

 Już wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny. 

Doczekaliśmy czasów, że w sprawach kształcenia 

i wychowania trzy ważne podmioty życia społecznego: 

rodzina, szkoła i Kościół – mówią jednym głosem. I trzeba 

d a l s z e j  w s p ó ł p r a c y  t y c h  p o d m i o t ó w ! 

Wiktora Skworca skierowane do pielgrzymów podczas pielgrzymki 
kobiet do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.

Słowo Arcybiskupa 

Metropolity Katowickiego



Maryja przypomina dzisiaj, że Chrystus bardzo liczy na Wasz, 

kobiecy wkład w dzieło ewangelizacji. Ten Wasz wkład jest 

bezcenny.

 Papież Franciszek kładzie wielki nacisk na to, iż 

w naszych czasach kościół musi się nieustannie uczyć tego 

maryjnego stylu działalności ewangelizacyjnej. Ojciec 

święty wyjaśnia na czym on polega. Ilekroć patrzymy na 

Maryję rośnie w nas wiara w niezwykłą moc delikatności, 

czułości, serca. Na Jej przykładzie widzimy, że pokora 

i  czułość nie są cnotami ludzi słabych, ale mocnych. Dziś 

trzeba ewangelizować mając na względzie nie tylko rację 

umysłu, ale także rację ludzkiego serca. Potrzeba nam tego 

maryjnego stylu ewangelizacyjnego. Uczymy się tego 

w szkole Matki, w tym piekarskim sanktuarium. 

 Drogie siostry! W naszych czasach, siły wrogie Bogu 

stały się szczególnie aktywne i agresywne. I wielu ludzi ulega 

niestety zmasowanej presji laicyzmu- odchodzi od Boga, 

eliminuje Boga poza nawias swojego życia i wreszcie żyje 

tak, jakby Boga nie było. Papież Benedykt XVI mówił kiedyś 

o kryzie Boga jak podstawowym problemie naszych czasów. 

Podkreślał jednocześnie, że kryzys Boga prowadzi w sposób 

nieuchronny do kryzysu człowieka. Bez Boga bowiem 

człowiek nie jest w stanie zrozumieć do końca samego 

siebie, kim jest, jaka jest jego tożsamość. Bez Boga człowiek 

łatwo staje się przedmiotem manipulacji ideologicznych, 

które fałszują  jego prawdziwą naturą i jego tożsamość jako 

kobiety i mężczyzny, niszcząc tym samym instytucje rodziny 

i szerząc kulturę wrogą życiu. W naszych czasach wielkim 

zadaniem jest więc obrona człowieka i prawdy o człowieku. 

Jest to integralna cześć ewangelizacji tego okresu w którym 

żyjemy. Dzisiaj Chrystus tego od nas oczekuje.

 Maryja zachęca Was i zobowiązuje, abyście stały 

w pierwszej linii obrońców człowieka stworzonego na obraz 

i podobieństwo Boga samego. Dajcie świadectwo o jego 

godności i wielkim powołaniu. Brońcie życia ludzkiego! 

Dajcie się prowadzić Maryi. W Jej szkole odkrywajcie na 

nowo autentyczne piękno i godność kobiecości. Maryja jest 

bowiem, jak nas uczył Jan Paweł II, szczytowy punktem 

i prawzorem osobowej godności kobiety. Ona jest ową 

niewiastą z apokalipsy świętego Jana, odzianą w słońce 

w koronie z gwiazd dwunastu. Ona jest niewiastą, która 

zwycięża, a zwyciężą zawsze w swoim Synu. Amen.

 Dz i ś  sp rawujemy tę  św iętą  euchary s t ię 

w sanktuarium Matki Bożej piekarskiej. Zacznijmy więc od 

pytania, czym jest to niezwykłe miejsce które określamy 

mianem sanktuarium? Sanktuaria maryjne to miejsca 

w których obecność Maryi i jej troska macierzyńska, o każdą 

i każdego z nas, objawiają się ze szczególną mocą. 

Sanktuaria maryjne są miejscami w których urzeczywistnia 

się chrystusowy testament wypowiedziany z krzyża. Tak jak 

umiłowany uczeń Jan czujemy się tutaj w Piekarach oddani 

i zawierzeń Maryi. Słyszymy tu słowa Jezusa- oto Matka 

Twoja- jako skierowane osobiście do każdej i każdego z nas. 

Tutaj w sanktuarium piekarskim Chrystus mówi do nas 

dzisiaj: "zaufaj Maryi, słuchaj Jej, pozwól się jej prowadzić 

w życiu, oto Matka Twoja". 

 Drogie Siostry! Jak wiele mówi nam spojrzenie Maryi 

z jej piekarskiego wizerunku. Spojrzenie matki, wiecie to 

doskonale, często mówi więcej niż słowo. I dodatkowo ma 

w sobie wielką moc, ponieważ dotyka serca. Pomaga 

przywrócić nadzieję w sytuacjach które wydają się bez 

wyjścia. Daje siłę do przemiany życia i powrotu do Boga po 

latach błąkania się po manowcach grzechu. Spójrzmy więc 

dzisiaj wszyscy Matce Bożej w oczy. Wszyscy potrzebujemy 

tego spojrzenia naszej niebieskiej Matki. Spojrzenia pełnego 

miłości i troski o nas. Z macierzyńską czułością 

i cierpliwością Maryja dodaje otuchy. Nigdy nie gasi tlącego 

się płomyka dobrej woli. Prowadzi nas do swojego Syna na 

spotkanie z Jego miłosierną miłością, która przebacza, która 

leczy nasze wnętrze i nasze dusze. Ile na ten temat mogłyby 

powiedzieć tutejsze konfesjonały- niemi świadkowie tylu 

cudów i autentycznych nawróceń. Od wieków tu na Śląsku 

Sanktuarium Matki Bożej piekarskiej jest miejscem 

szczególnej ewangelizacji, gdzie mistrzynią i przewodniczką 

jest Maryja. Ona zawsze wskazuje drogę do Jezusa 

Chrystusa. Jej przesłanie nie zmienia się od czasów Kanny 

Galilejskiej, gdy wypowiedziała słowa "cokolwiek Wam mój 

Syn powie, to czyńcie". Te same słowa Maryja kieruje dzisiaj 

do nas wszystkich. Sanktuarium piekarskie to klucz do 

zrozumienia duszy Śląska i Ślązaków. Tutaj od stuleci pisze 

się niezwykle waży rozdział historii zbawienia ludu tej 

ziemi, ziemi Górnego Śląska.  Miał rację August Hlond, gdy w 

1925 roku powiedział: "Ludu Śląski, ktokolwiek dochodzi 

przyczyn twej głębokiej wiary, musi pójść do Piekar. Bez 

nich, ani twej duszy zrozumieć, ani twego życia religijnego 

ogarnąć. Tylko ten je pojmie, kto Cię widział przed 

cudownym obrazem i przejrzał związki miedzy nim, a Tobą" . 

Oto moi drodzy, głęboka prawda o miejscu w którym się 

znajdujemy. Jak zatem nie dziękować Bogu za dar tego 

miejsca, za dar Sanktuarium. I jak nie dziękować Maryi, 

naszej Matce i Pani, za jej obecność i za jej macierzyńską 

troskę, jaką nas tutaj w swoim domu otacza.

 Teksty liturgiczne dzisiejszej eucharystii ukazują 

nam Maryję w świetle jej wniebowzięcia. To było 

ukoronowanie Jej całego, niepokalanego życia, które było 

zresztą jednym wielkim "tak", wypowiedzianym Bogu. 

Zapytajmy: czego uczy nas Maryja? Maryja przypomina nam, 

iż nie mamy tu na ziemi stałego mieszkania i że jesteśmy 

pielgrzymami, to znaczy ludźmi w drodze, do naszej 

niebieskiej ojczyzny. Dlatego też wniebowzięcie Maryi jest 

dla nas zawsze wielkim świętem chrześcijańskiej nadziei, 

ponieważ mówi nam, że w dziejach człowieka ostatnie 

słowno nie należy do śmierci, ale do życia. Żyjemy dla nieba, 

naszą ojczyzną jest niebo, czyli pełnia życia. Maryja, jako 

pierwsza spośród żywych osiągnęła niebo, jest już w niebie, 

a równocześnie, pozostaje tak blisko nas.

Maryja po otrzymaniu od anioła tej niesłychanej nowiny, iż 

będzie matką zbawiciela świata, natychmiast udaje się do 

swej krewnej Elżbiety, która również oczekuje dziecka. 

Maryja udaje się w drogę, niosąc w sobie Chrystusa, jak żywa 

monstrancja. W ten sposób pokazuje nam, na czym polega 

nasze chrześcijańskie powołanie. Mamy nieść światu 

Chrystusa, tak jak Ona, bo Chrystus jest jedyną nadzieja 

człowieka. Nadzieją, która nie zawodzi. Maryja staje się 

gwiazdą przewodnią misji ewangelizacyjnej kościoła 

wszystkich czasów. Papież Franciszek powiedział: kiedy 

kościół szuka Jezusa, za każdym razem  puka drzwi domu 

Jego Matki i woła pokaż nam Jezusa! Oto dlaczego sanktuaria 

Maryi są miejscem szczególnej ewangelizacji. Dlatego 

pukamy dziś do drzwi Matki Bożej piekarskiej wołając: Pokaż 

nam Jezusa i spraw, abyśmy się stali naprawdę jego uczniami 

i misjonarzami w świecie i abyśmy umieli każdego dnia nieść 

jego przesłanie. Dzisiejszy świat jest ciągle terenem 

misyjnym, który czeka na nowy zasiew ewangelii. Musimy 

zdobyć się na odwagę, aby wychodzić ku naszym braciom 

i siostrą, świadcząc o tym, iż warto być uczniem Chrystusa, 

warto na Chrystusa  postawić i warto za Chrystusem pójść. I 

tutaj otwiera się wielkie pole działania właśnie dla kobiet- 

matek,  żon,  córek,  kob iet  samotnych,  wdów.

Homilia kardynała Stanisława Ryłki wygłoszono podczas 
pielgrzymki kobiet do Piekar Śląskich.
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Maryja przypomina dzisiaj, że Chrystus bardzo liczy na Wasz, 

kobiecy wkład w dzieło ewangelizacji. Ten Wasz wkład jest 

bezcenny.

 Papież Franciszek kładzie wielki nacisk na to, iż 

w naszych czasach kościół musi się nieustannie uczyć tego 

maryjnego stylu działalności ewangelizacyjnej. Ojciec 

święty wyjaśnia na czym on polega. Ilekroć patrzymy na 

Maryję rośnie w nas wiara w niezwykłą moc delikatności, 

czułości, serca. Na Jej przykładzie widzimy, że pokora 

i  czułość nie są cnotami ludzi słabych, ale mocnych. Dziś 

trzeba ewangelizować mając na względzie nie tylko rację 

umysłu, ale także rację ludzkiego serca. Potrzeba nam tego 

maryjnego stylu ewangelizacyjnego. Uczymy się tego 

w szkole Matki, w tym piekarskim sanktuarium. 

 Drogie siostry! W naszych czasach, siły wrogie Bogu 

stały się szczególnie aktywne i agresywne. I wielu ludzi ulega 

niestety zmasowanej presji laicyzmu- odchodzi od Boga, 

eliminuje Boga poza nawias swojego życia i wreszcie żyje 

tak, jakby Boga nie było. Papież Benedykt XVI mówił kiedyś 

o kryzie Boga jak podstawowym problemie naszych czasów. 

Podkreślał jednocześnie, że kryzys Boga prowadzi w sposób 

nieuchronny do kryzysu człowieka. Bez Boga bowiem 

człowiek nie jest w stanie zrozumieć do końca samego 

siebie, kim jest, jaka jest jego tożsamość. Bez Boga człowiek 

łatwo staje się przedmiotem manipulacji ideologicznych, 

które fałszują  jego prawdziwą naturą i jego tożsamość jako 

kobiety i mężczyzny, niszcząc tym samym instytucje rodziny 

i szerząc kulturę wrogą życiu. W naszych czasach wielkim 

zadaniem jest więc obrona człowieka i prawdy o człowieku. 

Jest to integralna cześć ewangelizacji tego okresu w którym 

żyjemy. Dzisiaj Chrystus tego od nas oczekuje.

 Maryja zachęca Was i zobowiązuje, abyście stały 

w pierwszej linii obrońców człowieka stworzonego na obraz 

i podobieństwo Boga samego. Dajcie świadectwo o jego 

godności i wielkim powołaniu. Brońcie życia ludzkiego! 

Dajcie się prowadzić Maryi. W Jej szkole odkrywajcie na 

nowo autentyczne piękno i godność kobiecości. Maryja jest 

bowiem, jak nas uczył Jan Paweł II, szczytowy punktem 

i prawzorem osobowej godności kobiety. Ona jest ową 

niewiastą z apokalipsy świętego Jana, odzianą w słońce 

w koronie z gwiazd dwunastu. Ona jest niewiastą, która 

zwycięża, a zwyciężą zawsze w swoim Synu. Amen.

 Dz i ś  sp rawujemy tę  św iętą  euchary s t ię 

w sanktuarium Matki Bożej piekarskiej. Zacznijmy więc od 

pytania, czym jest to niezwykłe miejsce które określamy 

mianem sanktuarium? Sanktuaria maryjne to miejsca 

w których obecność Maryi i jej troska macierzyńska, o każdą 

i każdego z nas, objawiają się ze szczególną mocą. 

Sanktuaria maryjne są miejscami w których urzeczywistnia 

się chrystusowy testament wypowiedziany z krzyża. Tak jak 

umiłowany uczeń Jan czujemy się tutaj w Piekarach oddani 

i zawierzeń Maryi. Słyszymy tu słowa Jezusa- oto Matka 

Twoja- jako skierowane osobiście do każdej i każdego z nas. 

Tutaj w sanktuarium piekarskim Chrystus mówi do nas 

dzisiaj: "zaufaj Maryi, słuchaj Jej, pozwól się jej prowadzić 

w życiu, oto Matka Twoja". 

 Drogie Siostry! Jak wiele mówi nam spojrzenie Maryi 

z jej piekarskiego wizerunku. Spojrzenie matki, wiecie to 

doskonale, często mówi więcej niż słowo. I dodatkowo ma 

w sobie wielką moc, ponieważ dotyka serca. Pomaga 

przywrócić nadzieję w sytuacjach które wydają się bez 

wyjścia. Daje siłę do przemiany życia i powrotu do Boga po 

latach błąkania się po manowcach grzechu. Spójrzmy więc 

dzisiaj wszyscy Matce Bożej w oczy. Wszyscy potrzebujemy 

tego spojrzenia naszej niebieskiej Matki. Spojrzenia pełnego 

miłości i troski o nas. Z macierzyńską czułością 

i cierpliwością Maryja dodaje otuchy. Nigdy nie gasi tlącego 

się płomyka dobrej woli. Prowadzi nas do swojego Syna na 

spotkanie z Jego miłosierną miłością, która przebacza, która 

leczy nasze wnętrze i nasze dusze. Ile na ten temat mogłyby 

powiedzieć tutejsze konfesjonały- niemi świadkowie tylu 

cudów i autentycznych nawróceń. Od wieków tu na Śląsku 

Sanktuarium Matki Bożej piekarskiej jest miejscem 

szczególnej ewangelizacji, gdzie mistrzynią i przewodniczką 

jest Maryja. Ona zawsze wskazuje drogę do Jezusa 

Chrystusa. Jej przesłanie nie zmienia się od czasów Kanny 

Galilejskiej, gdy wypowiedziała słowa "cokolwiek Wam mój 

Syn powie, to czyńcie". Te same słowa Maryja kieruje dzisiaj 

do nas wszystkich. Sanktuarium piekarskie to klucz do 

zrozumienia duszy Śląska i Ślązaków. Tutaj od stuleci pisze 

się niezwykle waży rozdział historii zbawienia ludu tej 

ziemi, ziemi Górnego Śląska.  Miał rację August Hlond, gdy w 

1925 roku powiedział: "Ludu Śląski, ktokolwiek dochodzi 

przyczyn twej głębokiej wiary, musi pójść do Piekar. Bez 

nich, ani twej duszy zrozumieć, ani twego życia religijnego 

ogarnąć. Tylko ten je pojmie, kto Cię widział przed 

cudownym obrazem i przejrzał związki miedzy nim, a Tobą" . 

Oto moi drodzy, głęboka prawda o miejscu w którym się 

znajdujemy. Jak zatem nie dziękować Bogu za dar tego 

miejsca, za dar Sanktuarium. I jak nie dziękować Maryi, 

naszej Matce i Pani, za jej obecność i za jej macierzyńską 

troskę, jaką nas tutaj w swoim domu otacza.

 Teksty liturgiczne dzisiejszej eucharystii ukazują 

nam Maryję w świetle jej wniebowzięcia. To było 

ukoronowanie Jej całego, niepokalanego życia, które było 

zresztą jednym wielkim "tak", wypowiedzianym Bogu. 

Zapytajmy: czego uczy nas Maryja? Maryja przypomina nam, 

iż nie mamy tu na ziemi stałego mieszkania i że jesteśmy 

pielgrzymami, to znaczy ludźmi w drodze, do naszej 

niebieskiej ojczyzny. Dlatego też wniebowzięcie Maryi jest 

dla nas zawsze wielkim świętem chrześcijańskiej nadziei, 

ponieważ mówi nam, że w dziejach człowieka ostatnie 

słowno nie należy do śmierci, ale do życia. Żyjemy dla nieba, 

naszą ojczyzną jest niebo, czyli pełnia życia. Maryja, jako 

pierwsza spośród żywych osiągnęła niebo, jest już w niebie, 

a równocześnie, pozostaje tak blisko nas.

Maryja po otrzymaniu od anioła tej niesłychanej nowiny, iż 

będzie matką zbawiciela świata, natychmiast udaje się do 

swej krewnej Elżbiety, która również oczekuje dziecka. 

Maryja udaje się w drogę, niosąc w sobie Chrystusa, jak żywa 

monstrancja. W ten sposób pokazuje nam, na czym polega 

nasze chrześcijańskie powołanie. Mamy nieść światu 

Chrystusa, tak jak Ona, bo Chrystus jest jedyną nadzieja 

człowieka. Nadzieją, która nie zawodzi. Maryja staje się 

gwiazdą przewodnią misji ewangelizacyjnej kościoła 

wszystkich czasów. Papież Franciszek powiedział: kiedy 

kościół szuka Jezusa, za każdym razem  puka drzwi domu 

Jego Matki i woła pokaż nam Jezusa! Oto dlaczego sanktuaria 

Maryi są miejscem szczególnej ewangelizacji. Dlatego 

pukamy dziś do drzwi Matki Bożej piekarskiej wołając: Pokaż 

nam Jezusa i spraw, abyśmy się stali naprawdę jego uczniami 

i misjonarzami w świecie i abyśmy umieli każdego dnia nieść 

jego przesłanie. Dzisiejszy świat jest ciągle terenem 

misyjnym, który czeka na nowy zasiew ewangelii. Musimy 

zdobyć się na odwagę, aby wychodzić ku naszym braciom 

i siostrą, świadcząc o tym, iż warto być uczniem Chrystusa, 

warto na Chrystusa  postawić i warto za Chrystusem pójść. I 

tutaj otwiera się wielkie pole działania właśnie dla kobiet- 

matek,  żon,  córek,  kob iet  samotnych,  wdów.

Homilia kardynała Stanisława Ryłki wygłoszono podczas 
pielgrzymki kobiet do Piekar Śląskich.
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Henryk Jan Botor

 ...to kolejny ze Ślązaków, który swoją wiarą, pracą 

i talentem ubogacił minione Światowe Dni Młodzieży. 

Stanisław Niemczyk przygotował miejsce - ołtarz, na którym 

przez posługę Piotra naszych czasów sprawowana była Ofiara 

eucharystyczna, zaś Henryk Jan Botor skomponował muzykę 

do jej nieodłącznych elementów - części stałych, tworząc 

dzieło „Missa Ioannis Pauli Secundo” (Msza Jana Pawła II). 

Wybrzmiała ona zarówno podczas Eucharystii otwierającej, 

jak i kończącej wielkie święto młodzieży, a - mówiąc 

bardziej precyzyjnie - została wyśpiewana przez tysiące 

osób, zgromadzonych w imię wyznawanej wiary, na Campus 

Misericordiae w podkrakowskich Brzegach. Pochodzący 

z Tychów kompozytor akcentował, że jego celem było 

stworzenie melodii sprzyjających modlitwie i możliwych do 

odśpiewania właśnie przez każdego człowieka. Msza, 

ukończona w 11 rocznicę śmierci Apostoła Miłosierdzia, 

zachowała równocześnie całe swe muzyczne bogactwo, 

c z e r p i ą c e  z  c h o r a ł u  g r e g o r i a ń s k i e g o ,  d z i ę k i 

a k o m p a n i a m e n t o w i  o r k i e s t r y  s y m f o n i c z n e j 

i czterogłosowego chóru mieszanego.

 Dzieło Botora, skomponowane specjalnie na 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, nie było pierwszym, 

którego popularność wykroczyła poza granice Polski. 

Twórczość śląskiego muzyka obejmuje wiele utworów 

symfonicznych, fortepianowych czy chóralnych, dzięki 

którym nawet mało wrażliwy artystycznie człowiek jest 

w stanie przybliżyć się do Boga - jako przykład można tutaj 

podać „Misericordias Domini”, znane niemal w każdym 

zakątku Ziemi, czy wykonywane często w Watykanie „Deus 

caritas est”. Oprócz ciągle powiększającego się dorobku 

w zakresie muzyki liturgicznej, kompozytor tworzy również 

muzykę klasyczną, rozrywkową oraz filmową. W czasach 

studenckich był zaś członkiem jazzowego bandu, grającego 

w słynnej Piwnicy pod Baranami.

 Wydawać by się mogło, iż ceniony artysta, 

w Krakowie znany jako wykładowca Akademii Muzycznej 

w stopniu doktora oraz mistrz organowej improwizacji, 

może stać się lekko oderwanym od rzeczywistości... Nic 

bardziej mylnego - Henryka Botora na co dzień można 

spotkać w tyskim kościele pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny, gdzie posługuje jako organista. Zapytany zaś 

o swoje postrzeganie świata, odpowiada: - Czasami ludziom 

wydaje się, że jak ktoś jest religijny, to musi wiecznie 

chodzić smutny, blady, pościć, a tym się trzeba radować. Ja 

się bardzo cieszę życiem. I cieszę się, że po tym życiu będzie 

to właściwie życie. Człowiek może się tylko obawiać, czy się 

tam dostanie (śmiech).

Maciej Cieśla

 ...to zdecydowanie najmłodszy spośród trójki 

opisywanych artystów, zaangażowanych w przygotowanie 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - urodził się bowiem 

w 1989 roku w Katowicach. Tym trudniej będzie pisać o nim 

w czasie przeszłym...

 Maciej Cieśla był absolwentem krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych w zakresie rzeźby, konserwacji 

oraz form przemysłowych. Po ukończeniu tak szerokiego 

wachlarza studiów w obrębie sztuk pięknych rozpoczął 

karierę zawodową jako grafik i plastyk, jednakże szybko ją 

przerwał, gdyż... po obejrzeniu na uczelni ogłoszenia 

o wolontariacie postanowił poświęcić się aktywności 

w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Jak 

sam przyznawał, początkowo nie był zbyt związany 

z Kościołem, a praca w sztabie przygotowawczym miała 

stanowić po prostu kolejne wyzwanie do realizacji. Wraz 

z upływem czasu zaczęło się to zmieniać: Maciek zaczął 

odnajdywać swoją drogę do Boga, a jego dojrzała wiara stała 

się później wręcz przykładem dla innych.

 Dzięki dużej wiedzy i świadomości artystycznej, 

chłopak szybko stał się również jednym z głównych grafików, 

odpowiedzialnych za całościową identyfikację wizualną 

wielkiego święta młodzieży. Z jego głowy wychodziły kolejne 

pomysły, zaś spod ręki wszelkie projekty - filmy promocyjne, 

ulotki, animacje, flagi czy dekoracje. To on był aranżerem 

wystroju miasta Kraków, twórcą pakietu pielgrzyma, który 

otrzymywał każdy z uczestników, a także autorem szat 

liturgicznych, wykorzystywanych podczas głównych 

celebracji przez tysiące duchownych - na czele z papieżem 

Franciszkiem.

I właśnie Ojciec Święty sprawił, że o Maćku Cieśli usłyszały 

miliony młodych z całego świata, kiedy to z okna na 

Franciszkańskiej 3 w Krakowie opowiedział o jego 

niezwykłej, ale jakże trudnej historii... Pod koniec 2015 

roku, gdy w Komitecie Organizacyjnym ŚDM lawinowo 

przybywało pracy, u młodego grafika pojawiły się 

niespodziewane problemy zdrowotne. Zaczęło się od 

niewinnego z pozoru bólu nogi. Diagnoza była jednak 

wyjątkowo brutalna - okazało się, że to rak kości, rzadka 

odmiana, złe rokowania... Gdy chemioterapia nie przyniosła 

wystarczających efektów, lekarze zdecydowali o amputacji 

nogi. Niestety, stan chłopaka ciągle się pogarszał... 2 lipca 

2016, kilka dni po swoich 27 urodzinach, a na trzy tygodnie 

przed Światowymi Dniami Młodzieży, Maciek umarł. Odszedł 

po trudnej walce, jednak zostawił po sobie przykład 

niezłomności, optymizmu oraz dojrzałego poszukiwania 

Boga - nawet pomimo różnych zawiłości życia.

 Myślę, że na koniec najlepiej przemówi jego 

przesłanie, jakie skierował w liście do wolontariuszy 

i uczestników ŚDM, ale chyba i do każdego z nas: 

„Życzę Wam, żebyście cieszyli się życiem. Każdy dzień jest piękny, 

ale nie zawsze w natłoku obowiązków dostrzegamy, jacy jesteśmy 

szczęśliwi i czasem trzeba dostać obuchem w łeb, żeby to docenić. 

Życzę Wam, żebyście byli w stanie to dostrzec”.

Stanisław Niemczyk

 ...choć jest przedstawicielem starszego pokolenia 

niż przeciętny uczestnik Światowych Dni Młodzieży, bez jego 

zaangażowania to wielkie święto wiary z pewnością miałoby 

inny wygląd. Tak, to ostatnie słowo należy traktować 

dosłownie, gdyż urodzony w 1943 roku w Czechowicach-

Dziedzicach architekt zaprojektował ołtarze centralnych 

wydarzeń na krakowskich Błoniach oraz w Brzegach, nadając 

im w ten sposób wizualne oblicze. Głównym elementem 

gigantycznej konstrukcji uczynił on krzyż - znak 

nieskończonego miłosierdzia Boga względem każdego 

człowieka, w myśl ewangelicznych słów Chrystusa „nikt nie 

ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich”. W morzu zespalającej wszystkie 

elementy bieli nie zabrakło oczywiście również ikony Jezusa 

Miłosiernego oraz wizerunku świętych patronów Światowych 

Dni Młodzieży - siostry Faustyny Kowalskiej oraz Jana 

Pawła II.

- To jest kościół, który będzie w tych dniach ogarniał cały 

świat - powiedział w jednym z wywiadów Stanisław 

Niemczyk, opisując cel, jaki przyświecał mu podczas 

tworzenia koncepcji ołtarza już od pierwszej, postawionej 

na papierze, kreski. Ten ideał jest mu zresztą bliski w całej 

p racy  zawodowej ,  k tóra  w sposób  szczegó lny 

skoncentrowała się wokół sztuki sakralnej, rozumianej nie 

jako wytwór bujnej wyobraźni artysty, a owoc wiary i ducha. 

Na terenie naszej archidiecezji można spotkać się z kilkoma 

nietuzinkowymi budowlami, które powstawały pod czujnym 

okiem projektanta. Jedną z pierwszych była świątynia 

Świętego Ducha w Tychach, która - pomimo prowadzenia 

budowy w niełatwych latach 70. i 80. - wybija się wręcz na 

tle architektonicznej monotonii i do dzisiaj zaskakuje swym 

pięknem, ukrytym w prostocie znaków i wykorzystanych 

surowców.

 Podczas wznoszenia murów kościoła najważniejszy 

nie jest wcale spektakularny efekt końcowy czy 

nowatorstwo, którego nie rozumie nikt poza architektem. 

Zdaniem Niemczyka, znanego z codziennej obecności na 

placach budowy oraz pracy ramię w ramię z robotnikami, 

świątynia już u samego początku ma być przede wszystkim 

miejscem modlitwy, a tworzyć ją mają parafianie. Nawet 

jeśli wymaga to czasu - tak jak w przypadku trwającego od 

17 lat wznoszenia kamiennego klasztoru i kościoła św. 

Franciszka w Tychach, które przyniosło budowniczemu 

przydomek „polski Gaudi” (na cześć katalońskiego 

architekta, którego projekt niezwykłej bazyliki Sagrada 

Familia realizowany jest już od... 135 lat). - Rolnik nie orze 

ziemi po skosie, czy w jakiś wzór. On ją orze po coś! - mówi 

Stanisław Niemczyk. To „coś” jest najważniejsze. I trudno 

się z tym nie zgodzić.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były czasem, który zjednoczył zarówno 
wszystkich młodych ciałem, jak i duchem - niezależnie od wieku i daty 

urodzenia. Wydarzeniami, odbywającymi się w lipcu 2016 roku w Polsce, żył 
cały chrześcijański świat! Dzisiaj, po upływie roku od tego wielkiego święta 
Kościoła, warto zadać sobie pytanie: co w nas zostało z tamtego okresu? Czy 

pamiętamy jeszcze słowa papieża i próbujemy wcielać je w życie? Czy jest 
w nas entuzjazm wiary i gotowość nie tylko przyznawania się do niej, ale 

i zarażania nią innych? Czy mamy na nogach wyczynowe buty? A może dalej 
siedzimy na kanapie? Niedawno, podczas wizytacji kanonicznej w marcu tego 

roku, rozmawiał o tym z młodzieżą naszej parafii ks. abp Wiktor Skworc. 
Wtedy również przypomniał on o trzech mieszkańcach naszej archidiecezji, bez 
których ŚDM z pewnością nie wyglądałyby tak samo. Jaka jest ich historia oraz 

przesłanie? Odpowiedź poniżej!
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Henryk Jan Botor

 ...to kolejny ze Ślązaków, który swoją wiarą, pracą 

i talentem ubogacił minione Światowe Dni Młodzieży. 

Stanisław Niemczyk przygotował miejsce - ołtarz, na którym 

przez posługę Piotra naszych czasów sprawowana była Ofiara 

eucharystyczna, zaś Henryk Jan Botor skomponował muzykę 

do jej nieodłącznych elementów - części stałych, tworząc 

dzieło „Missa Ioannis Pauli Secundo” (Msza Jana Pawła II). 

Wybrzmiała ona zarówno podczas Eucharystii otwierającej, 

jak i kończącej wielkie święto młodzieży, a - mówiąc 

bardziej precyzyjnie - została wyśpiewana przez tysiące 

osób, zgromadzonych w imię wyznawanej wiary, na Campus 

Misericordiae w podkrakowskich Brzegach. Pochodzący 

z Tychów kompozytor akcentował, że jego celem było 

stworzenie melodii sprzyjających modlitwie i możliwych do 

odśpiewania właśnie przez każdego człowieka. Msza, 

ukończona w 11 rocznicę śmierci Apostoła Miłosierdzia, 

zachowała równocześnie całe swe muzyczne bogactwo, 

c z e r p i ą c e  z  c h o r a ł u  g r e g o r i a ń s k i e g o ,  d z i ę k i 

a k o m p a n i a m e n t o w i  o r k i e s t r y  s y m f o n i c z n e j 

i czterogłosowego chóru mieszanego.

 Dzieło Botora, skomponowane specjalnie na 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, nie było pierwszym, 

którego popularność wykroczyła poza granice Polski. 

Twórczość śląskiego muzyka obejmuje wiele utworów 

symfonicznych, fortepianowych czy chóralnych, dzięki 

którym nawet mało wrażliwy artystycznie człowiek jest 

w stanie przybliżyć się do Boga - jako przykład można tutaj 

podać „Misericordias Domini”, znane niemal w każdym 

zakątku Ziemi, czy wykonywane często w Watykanie „Deus 

caritas est”. Oprócz ciągle powiększającego się dorobku 

w zakresie muzyki liturgicznej, kompozytor tworzy również 

muzykę klasyczną, rozrywkową oraz filmową. W czasach 

studenckich był zaś członkiem jazzowego bandu, grającego 

w słynnej Piwnicy pod Baranami.

 Wydawać by się mogło, iż ceniony artysta, 

w Krakowie znany jako wykładowca Akademii Muzycznej 

w stopniu doktora oraz mistrz organowej improwizacji, 

może stać się lekko oderwanym od rzeczywistości... Nic 

bardziej mylnego - Henryka Botora na co dzień można 

spotkać w tyskim kościele pod wezwaniem św. Marii 

Magdaleny, gdzie posługuje jako organista. Zapytany zaś 

o swoje postrzeganie świata, odpowiada: - Czasami ludziom 

wydaje się, że jak ktoś jest religijny, to musi wiecznie 

chodzić smutny, blady, pościć, a tym się trzeba radować. Ja 

się bardzo cieszę życiem. I cieszę się, że po tym życiu będzie 

to właściwie życie. Człowiek może się tylko obawiać, czy się 

tam dostanie (śmiech).

Maciej Cieśla

 ...to zdecydowanie najmłodszy spośród trójki 

opisywanych artystów, zaangażowanych w przygotowanie 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie - urodził się bowiem 

w 1989 roku w Katowicach. Tym trudniej będzie pisać o nim 

w czasie przeszłym...

 Maciej Cieśla był absolwentem krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych w zakresie rzeźby, konserwacji 

oraz form przemysłowych. Po ukończeniu tak szerokiego 

wachlarza studiów w obrębie sztuk pięknych rozpoczął 

karierę zawodową jako grafik i plastyk, jednakże szybko ją 

przerwał, gdyż... po obejrzeniu na uczelni ogłoszenia 

o wolontariacie postanowił poświęcić się aktywności 

w Komitecie Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży. Jak 

sam przyznawał, początkowo nie był zbyt związany 

z Kościołem, a praca w sztabie przygotowawczym miała 

stanowić po prostu kolejne wyzwanie do realizacji. Wraz 

z upływem czasu zaczęło się to zmieniać: Maciek zaczął 

odnajdywać swoją drogę do Boga, a jego dojrzała wiara stała 

się później wręcz przykładem dla innych.

 Dzięki dużej wiedzy i świadomości artystycznej, 

chłopak szybko stał się również jednym z głównych grafików, 

odpowiedzialnych za całościową identyfikację wizualną 

wielkiego święta młodzieży. Z jego głowy wychodziły kolejne 

pomysły, zaś spod ręki wszelkie projekty - filmy promocyjne, 

ulotki, animacje, flagi czy dekoracje. To on był aranżerem 

wystroju miasta Kraków, twórcą pakietu pielgrzyma, który 

otrzymywał każdy z uczestników, a także autorem szat 

liturgicznych, wykorzystywanych podczas głównych 

celebracji przez tysiące duchownych - na czele z papieżem 

Franciszkiem.

I właśnie Ojciec Święty sprawił, że o Maćku Cieśli usłyszały 

miliony młodych z całego świata, kiedy to z okna na 

Franciszkańskiej 3 w Krakowie opowiedział o jego 

niezwykłej, ale jakże trudnej historii... Pod koniec 2015 

roku, gdy w Komitecie Organizacyjnym ŚDM lawinowo 

przybywało pracy, u młodego grafika pojawiły się 

niespodziewane problemy zdrowotne. Zaczęło się od 

niewinnego z pozoru bólu nogi. Diagnoza była jednak 

wyjątkowo brutalna - okazało się, że to rak kości, rzadka 

odmiana, złe rokowania... Gdy chemioterapia nie przyniosła 

wystarczających efektów, lekarze zdecydowali o amputacji 

nogi. Niestety, stan chłopaka ciągle się pogarszał... 2 lipca 

2016, kilka dni po swoich 27 urodzinach, a na trzy tygodnie 

przed Światowymi Dniami Młodzieży, Maciek umarł. Odszedł 

po trudnej walce, jednak zostawił po sobie przykład 

niezłomności, optymizmu oraz dojrzałego poszukiwania 

Boga - nawet pomimo różnych zawiłości życia.

 Myślę, że na koniec najlepiej przemówi jego 

przesłanie, jakie skierował w liście do wolontariuszy 

i uczestników ŚDM, ale chyba i do każdego z nas: 

„Życzę Wam, żebyście cieszyli się życiem. Każdy dzień jest piękny, 

ale nie zawsze w natłoku obowiązków dostrzegamy, jacy jesteśmy 

szczęśliwi i czasem trzeba dostać obuchem w łeb, żeby to docenić. 

Życzę Wam, żebyście byli w stanie to dostrzec”.

Stanisław Niemczyk

 ...choć jest przedstawicielem starszego pokolenia 

niż przeciętny uczestnik Światowych Dni Młodzieży, bez jego 

zaangażowania to wielkie święto wiary z pewnością miałoby 

inny wygląd. Tak, to ostatnie słowo należy traktować 

dosłownie, gdyż urodzony w 1943 roku w Czechowicach-

Dziedzicach architekt zaprojektował ołtarze centralnych 

wydarzeń na krakowskich Błoniach oraz w Brzegach, nadając 

im w ten sposób wizualne oblicze. Głównym elementem 

gigantycznej konstrukcji uczynił on krzyż - znak 

nieskończonego miłosierdzia Boga względem każdego 

człowieka, w myśl ewangelicznych słów Chrystusa „nikt nie 

ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich”. W morzu zespalającej wszystkie 

elementy bieli nie zabrakło oczywiście również ikony Jezusa 

Miłosiernego oraz wizerunku świętych patronów Światowych 

Dni Młodzieży - siostry Faustyny Kowalskiej oraz Jana 

Pawła II.

- To jest kościół, który będzie w tych dniach ogarniał cały 

świat - powiedział w jednym z wywiadów Stanisław 

Niemczyk, opisując cel, jaki przyświecał mu podczas 

tworzenia koncepcji ołtarza już od pierwszej, postawionej 

na papierze, kreski. Ten ideał jest mu zresztą bliski w całej 

p racy  zawodowej ,  k tóra  w sposób  szczegó lny 

skoncentrowała się wokół sztuki sakralnej, rozumianej nie 

jako wytwór bujnej wyobraźni artysty, a owoc wiary i ducha. 

Na terenie naszej archidiecezji można spotkać się z kilkoma 

nietuzinkowymi budowlami, które powstawały pod czujnym 

okiem projektanta. Jedną z pierwszych była świątynia 

Świętego Ducha w Tychach, która - pomimo prowadzenia 

budowy w niełatwych latach 70. i 80. - wybija się wręcz na 

tle architektonicznej monotonii i do dzisiaj zaskakuje swym 

pięknem, ukrytym w prostocie znaków i wykorzystanych 

surowców.

 Podczas wznoszenia murów kościoła najważniejszy 

nie jest wcale spektakularny efekt końcowy czy 

nowatorstwo, którego nie rozumie nikt poza architektem. 

Zdaniem Niemczyka, znanego z codziennej obecności na 

placach budowy oraz pracy ramię w ramię z robotnikami, 

świątynia już u samego początku ma być przede wszystkim 

miejscem modlitwy, a tworzyć ją mają parafianie. Nawet 

jeśli wymaga to czasu - tak jak w przypadku trwającego od 

17 lat wznoszenia kamiennego klasztoru i kościoła św. 

Franciszka w Tychach, które przyniosło budowniczemu 

przydomek „polski Gaudi” (na cześć katalońskiego 

architekta, którego projekt niezwykłej bazyliki Sagrada 

Familia realizowany jest już od... 135 lat). - Rolnik nie orze 

ziemi po skosie, czy w jakiś wzór. On ją orze po coś! - mówi 

Stanisław Niemczyk. To „coś” jest najważniejsze. I trudno 

się z tym nie zgodzić.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były czasem, który zjednoczył zarówno 
wszystkich młodych ciałem, jak i duchem - niezależnie od wieku i daty 

urodzenia. Wydarzeniami, odbywającymi się w lipcu 2016 roku w Polsce, żył 
cały chrześcijański świat! Dzisiaj, po upływie roku od tego wielkiego święta 
Kościoła, warto zadać sobie pytanie: co w nas zostało z tamtego okresu? Czy 

pamiętamy jeszcze słowa papieża i próbujemy wcielać je w życie? Czy jest 
w nas entuzjazm wiary i gotowość nie tylko przyznawania się do niej, ale 

i zarażania nią innych? Czy mamy na nogach wyczynowe buty? A może dalej 
siedzimy na kanapie? Niedawno, podczas wizytacji kanonicznej w marcu tego 

roku, rozmawiał o tym z młodzieżą naszej parafii ks. abp Wiktor Skworc. 
Wtedy również przypomniał on o trzech mieszkańcach naszej archidiecezji, bez 
których ŚDM z pewnością nie wyglądałyby tak samo. Jaka jest ich historia oraz 

przesłanie? Odpowiedź poniżej!
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mylnego. Melania Calvat i Maksymin Giraud (widzący z La Salette), 

dotąd nie zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Nie sam fakt objawień, 

ale życie i postawa dzieci świadczy o realizacji woli Bożej. Franciszek 

nazywany jest pocieszycielem Pana Jezusa. Miał też swoje wady, np. 

był nieco krnąbrny. Jeszcze przed objawieniami zdarzyło mu się także 

unikać modlitwy wieczornej, ale później to raczej on wraz z młodszą 

siostrą nawoływali całą rodzinę do odmawiania różańca. Chłopiec miał 

niezwykle wrażliwe sumienie. Kiedy pewnego ranka jego matka 

zasugerowała, żeby wykorzystał nieobecność swej chrzestnej i poszedł 

paść owce na jej pole, on odpowiedział: To moja matka uczy mnie 

kraść? I poszedł na pastwisko dopiero wtedy, gdy otrzymał pozwolenie 

od chrzestnej. Wzorem swego patrona – Biedaczyny z Asyżu – zachwycał 

się pięknem stworzenia: rozgwieżdżonym niebem, strumykami, 

kwiatami, a przede wszystkim słońcem, które było dla niego symbolem 

mocy Boga. Franciszek był tym z trójki wizjonerów, którzy widzieli 

Anioła Portugalii i Matkę Bożą, ale nie słyszał, co mówili. Uderza jego 

absolutne posłuszeństwo słowom Matki Bożej, które przekazała mu 

Łucja (widząca i słysząca każdy szczegół objawień). Kiedy Fatimska 

Pani powiedziała Łucji, że Franciszek będzie musiał zmówić wiele 

różańców, aby Ona zabrała go do nieba, ten wykrzyknął: O moja Matko 

Boża! Zmówię tyle różańców, ile zechcesz! Interesującym jest fakt, iż 

to Franciszek, według Łucji, najmniej przejął się straszliwą wizją 

piekła, którą Maryja objawiła im podczas Swego trzeciego Objawienia 

(13 lipca 1917 roku). Był bowiem całkowicie skupiony na Trójcy Świętej 

oraz chęci pocieszania Pana Jezusa i Jego Matki. Hiacynta – „fatimski 

kwiatuszek” była niezwykle wrażliwa i bardzo spokojna. Była jak dar z 

Nieba. Zdaniem Łucji w wieku pięciu lat, słysząc opowiadanie o 

cierpieniach Zbawiciela, rozczulała się, płakała i przyrzekała, że nie 

popełni grzechu. Hiacynta miała duszę szlachetną, delikatną i 

uczuciową. Kochała kwiaty. W odróżnieniu od brata, kochała księżyc - 

„lampę Matki Bożej”, bo nie wyrządza krzywdy wzrokowi. Czy ten 

„fatimski kwiatuszek” nie miał wad? Niewielkie. Była trochę 

rozpieszczona, niekiedy dąsała się. Lubiła postawić na swoim. Po 

objawieniach Maryi Hiacynta tak przejęła się modlitwą za grzeszników, 

że została obdarzona licznymi szczególnymi łaskami. Miała wizje 

prorocze, wypraszała dla innych uzdrowienia i łaski uznane za 

cudowne. Jeszcze w rok po objawieniach, Fatimska Pani ukazała jej się 

trzy razy. Ciężka choroba Hiacynty była okazją do zaofiarowania przez 

nią wielu cierpień Bogu. - Przyjmuję wszystko z miłości do Naszego Pana 

i Niepokalanego Serca Maryi - mówiła. Przejęta losem grzeszników, 

których dusze zagrożone są potępieniem wiecznym, ofiarowała swe 

cierpienia za ich ratowanie od ognia piekielnego. Dzieci wymyślały 

przeróżne sposoby umartwiania się. Mimo głodu, oddawały swoje 

posiłki biednym, jadły gorzkie korzenie i żołędzie, całe dnie – nawet te 

najbardziej gorące – wstrzymywały się od picia, nacierały pokrzywą 

ciało, długimi godzinami modliły się twarzą przy ziemi. Odmawiały 

sobie praktycznie każdej przyjemności, nawet zwykłych dziecięcych 

zabaw. Całe ich życie stało się służbą miłości wobec grzeszników. Nawet 

po tym, gdy zamknięto ich w więzieniu i zastraszano, nie ulękły się i 

wytrwale realizowały prośby Maryi. Miejsce beztroskich zabaw zajęła 

nieustanna modlitwa i pokuta.

 Świętość jest jednym z ważniejszych tematów bogatego 

nauczania Jana Pawła II. Jej dowartościowanie, zarówno w aspekcie 

teologicznym, jak i duszpasterskim, było zawsze, od początku 

pontyfikatu, jedną z podstawowych cech jego posługi. Często mocno 

podkreślał podstawowe znaczenie świętości w życiu i misji Kościoła 

jako zbawczej wspólnoty. Wizja świętości została przedstawiona w 

sposób systematyczny i spójny w liście apostolskim Novo millennio 

ineunte, opublikowanym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 

2000. Już w pierwszej encyklice Jana Pawła II Redemptor hominis, 

obserwujemy nacisk na świętość. Sobor Watykański II, a zwłaszcza 

konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, wiele miejsca poświęca 

temu zagadnieniu. Celem różnorodnej działalności Kościoła oraz jego 

struktur jest budzenie świętości w wiernych. Kościół istnieje jedynie po 

to, by świętość mogła kształtować człowieka i aby w ten sposób stał się 

on uczestnikiem świętości Boga (por. Lumen gentium, 48). „W 

rzeczywistości jednak podporządkowanie programu duszpasterskiego 

nadrzędnej idei świętości to decyzja brzemienna w skutki. (...) Dzisiaj 

trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej 

'wysokiej miary' zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie 

kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym 

kierunku” (Novo millennio ineunte, 30-31). „Bądźcie świętymi, bo Ja 

jestem święty” (Kpł 19, 2). Świętość — Boży atrybut — staje się w ten 

sposób powołaniem każdego człowieka. W tym kontekście całkowicie 

zrozumiałe są słowa św. Pawła do Efezjan: „W Nim bowiem wybrał nas 

przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli” (Ef 1, 4-5). 

Powołanie do świętości ma zatem charakter uniwersalny. Nikt nie jest z 

niego wyłączony. „Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą 

do hierarchii, czy są przedmiotem jej apostolskiego posługiwania, 

powołani są do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: »Albowiem 

wolą Bożą jest wasze« (1 Tes 4, 3) (Lumen gentium, 39); i dla wszystkich 

jest jasne, że wierni każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia 

chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości” (Lumen gentium, 40). 

„Szukajcie świętości w codziennym życiu” — mówił Jan Paweł II 

(homilia w Mariborze, 19 maja 1996 r.: L'Osservatore Romano, wyd. 

polskie, n. 7-8/1996, s. 14).

 Modlitwa wspaniała i potężna: „Odmawiajcie w dalszym 

ciągu różaniec” – Matka Boża kolejny raz kieruje do dzieci, a za ich 

pośrednictwem do nas, prośbę o modlitwę. Zatrzymajmy się i my 

ponownie nad refleksją dotyczącą modlitwy różańcowej. Siostra Łucja: 

„Widzieliśmy już jak Bóg, znając wielką konieczność naszej modlitwy, a 

także różnorodne możliwości i sytuacje życiowe każdego człowieka, 

utrudniające wymaganie tego samego od wszystkich, zdecydował się 

nas poprosić o codzienne odmawianie różańca, zstępując w ten sposób 

na prostą i wspólną nam wszystkim płaszczyznę. Już podczas 

objawienia w dniu 13 maja 1917 roku Nasza Pani wyraziła życzenie: 

»Codziennie odmawiajcie różaniec«; a to wezwanie było przez nią 

ponawiane każdego miesiąca aż do października. Mając zatem na 

uwadze nacisk, z jakim Bóg poprzez swoje orędzie fatimskie zaleca 

nam modlitwę różańcową, i to wszystko, co Magisterium Kościoła 

powiedziało już na jej temat w ciągu ostatnich lat, możemy sądzić, że 

różaniec jest tą formą modlitwy ustnej, która przystoi i odpowiada nam 

wszystkim, i którą powinniśmy bardzo sobie cenić, starając się 

zwłaszcza o to, by nigdy jej nie opuścić. Niestety w naszych czasach nie 

brakuje całkowitej dezorientacji tych osób, którzy wypowiadają się 

nieprzychylnie o różańcu, zarzucając mu na przykład to, że nie jest on 

modlitwą liturgiczną. Upłynęło już wiele czasu od chwili, kiedy z bólem 

serca zapoznałam się z pewnym artykułem napisanym w tym duchu. 

Pytałam się potem kilku osób o tego autora, dlaczego ośmielił się 

napisać i opublikować takie nonsensy i głupstwa. Usłyszałam w 

odpowiedzi: został do tego zmuszony! Czy nie wiedział on jednak, że 

nie istnieje w świecie żaden autorytet, który mógłby zmusić nas do 

postępowania wbrew własnemu sumieniu?! To tajemnica ludzkiej 

słabości sprawia, że chcąc się przypodobać stworzeniom, niekiedy dla 

czysto ziemskich korzyści człowiek przestaje się liczyć z tym, że 

popadnie w gniew Boży i kary, jakimi Bóg karze grzech. Wbrew temu, co 

napisał ten autor i inni wypowiadający się w tym samym duchu, 

twierdzę, że modlitwa różańcowa jest modlitwą biblijną i że w całości 

należy do świętej Liturgii”.

Maryja pozostawia we wrześniu stały apel. „Odmawiajcie codziennie 

różaniec”. Odmawiaj codziennie różaniec.

- Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec 

wojny. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, 

żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko 

w ciągu dnia.

- Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: 

o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego.

- Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby 

wszyscy uwierzyli.I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle”.

 W homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Hiacynty 

i Franciszka papież Franciszek powiedział: „»Wielki znak się ukazał 

na niebie: Niewiasta obleczona w słońce«: poświadcza widzący 

z Patmos w Apokalipsie (12, 1), zauważając, że miała porodzić 

syna. Następnie, w Ewangelii słyszeliśmy Jezusa mówiącego do 

ucznia: »Oto Matka twoja« (J 19, 26-27). Mamy Matkę! »Bardzo 

piękną Panią«, komentowali między sobą wizjonerzy z Fatimy, 

wracając do domu, tego szczęśliwego dnia 13 maja przed stu laty. 

A wieczorem Hiacynta nie mogła się powstrzymać i ujawniła 

tajemnicę swojej matce: »Dzisiaj widziałam Matkę Bożą«. Widzieli 

Matkę Niebieską. Śladem, którym podążały ich oczy, wznosiły się 

oczy wielu osób, które Jej jednak nie widziały. Dziewica Matka nie 

przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli: na to będziemy mieli całą 

wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do Nieba”.

 Mamy Matkę, która przychodzi do nas, aby wskazywać 

pewną drogę do Boga. W Fatimie poza głównym orędziem 

odczytujemy wiele innych treści. Ojciec Święty Franciszek 

kanonizował dwójkę dzieci. W Portugalii pomyślnie zakończono 

lokalną fazę procesu wynoszenia na ołtarze siostry Łucji dos Santos. 

Jak oznajmiła w poniedziałek 13 lutego 2017 r. siostra Ana Sofia 

z klasztoru w Coimbrze, znaczna część z przekazanego do 

Watykanu materiału jest związana z korespondencją siostry Łucji, 

prowadzoną z tysiącami ludzi z całego świata. „Korespondencja ta 

zachowała się w ponad 70 walizkach. Treść żadnego ze 

znajdujących się tam listów nie była podawana w wątpliwość i nie 

stanowiła problemu dla rozwoju procesu beatyfikacyjnego 

w naszej diecezji” – ujawniła przedstawicielka klasztoru św. Teresy. 

Portugalska diecezja, na terenie której zmarła siostra Łucja dos 

Santos, otworzyła proces beatyfikacyjny w roku 2008, czyli w trzy 

lata po śmierci wizjonerki. W czasie tego postępowania 

przeanalizowano 11 tys. listów napisanych przez najdłużej 

pozostającą przy życiu spośród trojga pastuszków oraz zebrano 61 

świadectw od osób, które ją znały. Jak wyjaśniła siostra Angela 

Coelho, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego portugalskiej 

karmelitanki, diecezjalna faza przedłużyła się, ponieważ bogate 

zbiory dokumentacji dotyczącej siostry Łucji były skrupulatnie 

czytane i analizowane. 

Fatimskie wezwanie do świętości

 Pewną drogą do poznania Fatimy jest sama siostra Łucja i 

jej wspomnienia oraz nauka, która o tyle wnosi wysoką wartość, że 

powstała w ścisłej łączności z kościoła. Jeden z apeli orędzia 

fatimskiego według siostry Łucji to wezwanie do świętości. 

W Fatimie widzimy Maryję, która uświęciła się, żyjąc na ziemi tak, 

jak my. Wierna małżonka i matka wypełniająca obowiązki stanu. 

„Tak oto Maryja jest dla nas wszystkich wzorem najdoskonalszej 

świętości, do jakiej tylko może dojść stworzenie (…). Niestety, 

musimy tutaj wyznać, że niewiele tylko osób osiąga ten stan 

ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Nawet do klasztorów przenikają 

diabelskie pokusy, które skutkują odchodzeniem dusz od tego 

jedynego i tak wzniosłego dążenia, które doprowadziłoby je do 

rezygnacji z tylu zbędnych rzeczy. Zaraz potem kusiciel stara się je 

zaślepić bardzo bolesnymi ambicjami, pragnieniem zaszczytów, 

jakiś szczególnych zadań lub miejsc (…). Tak więc przez dobre 

używanie przez nas darów, jakich Bóg nam udzielił, nasza świętość 

wzrasta w miłości, jaką winniśmy Bogu i bliźnim, my zaś się 

oczyszczamy i stajemy godnymi życia wiecznego. (…) Do tego 

właśnie zostaliśmy wybrani i w tym celu także winniśmy być 

świętymi: aby być chwałą majestatu Boga i uczestniczyć w tej 

chwale, jaką otrzymujemy od Niego w formie Łaski” - pisze siostra 

Łucja. Można się spotkać z opiniami, że świętość Hiacynty i 

Franciszka polegała na uczestnictwie w objawieniach. Nic bardziej 

„Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, 
który nam ledwo pozwalał przejść. Wszyscy nas chcieli widzieć 

i rozmawiać z nami. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się przez tłum, 
który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili 

ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać, wołali z daleka: »Na miłość Boską, 
proście Matkę Boską, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę«. Ktoś inny wołał: »Niech 

wyleczy moje niewidome dziecko«. A znowu inny: »Niech mi przyprowadzi z wojny do 
domu mego męża i mego syna«. Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy 

krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy 
przechodziliśmy. Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego 

i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła 
i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym.
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mylnego. Melania Calvat i Maksymin Giraud (widzący z La Salette), 

dotąd nie zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Nie sam fakt objawień, 

ale życie i postawa dzieci świadczy o realizacji woli Bożej. Franciszek 

nazywany jest pocieszycielem Pana Jezusa. Miał też swoje wady, np. 

był nieco krnąbrny. Jeszcze przed objawieniami zdarzyło mu się także 

unikać modlitwy wieczornej, ale później to raczej on wraz z młodszą 

siostrą nawoływali całą rodzinę do odmawiania różańca. Chłopiec miał 

niezwykle wrażliwe sumienie. Kiedy pewnego ranka jego matka 

zasugerowała, żeby wykorzystał nieobecność swej chrzestnej i poszedł 

paść owce na jej pole, on odpowiedział: To moja matka uczy mnie 

kraść? I poszedł na pastwisko dopiero wtedy, gdy otrzymał pozwolenie 

od chrzestnej. Wzorem swego patrona – Biedaczyny z Asyżu – zachwycał 

się pięknem stworzenia: rozgwieżdżonym niebem, strumykami, 

kwiatami, a przede wszystkim słońcem, które było dla niego symbolem 

mocy Boga. Franciszek był tym z trójki wizjonerów, którzy widzieli 

Anioła Portugalii i Matkę Bożą, ale nie słyszał, co mówili. Uderza jego 

absolutne posłuszeństwo słowom Matki Bożej, które przekazała mu 

Łucja (widząca i słysząca każdy szczegół objawień). Kiedy Fatimska 

Pani powiedziała Łucji, że Franciszek będzie musiał zmówić wiele 

różańców, aby Ona zabrała go do nieba, ten wykrzyknął: O moja Matko 

Boża! Zmówię tyle różańców, ile zechcesz! Interesującym jest fakt, iż 

to Franciszek, według Łucji, najmniej przejął się straszliwą wizją 

piekła, którą Maryja objawiła im podczas Swego trzeciego Objawienia 

(13 lipca 1917 roku). Był bowiem całkowicie skupiony na Trójcy Świętej 

oraz chęci pocieszania Pana Jezusa i Jego Matki. Hiacynta – „fatimski 

kwiatuszek” była niezwykle wrażliwa i bardzo spokojna. Była jak dar z 

Nieba. Zdaniem Łucji w wieku pięciu lat, słysząc opowiadanie o 

cierpieniach Zbawiciela, rozczulała się, płakała i przyrzekała, że nie 

popełni grzechu. Hiacynta miała duszę szlachetną, delikatną i 

uczuciową. Kochała kwiaty. W odróżnieniu od brata, kochała księżyc - 

„lampę Matki Bożej”, bo nie wyrządza krzywdy wzrokowi. Czy ten 

„fatimski kwiatuszek” nie miał wad? Niewielkie. Była trochę 

rozpieszczona, niekiedy dąsała się. Lubiła postawić na swoim. Po 

objawieniach Maryi Hiacynta tak przejęła się modlitwą za grzeszników, 

że została obdarzona licznymi szczególnymi łaskami. Miała wizje 

prorocze, wypraszała dla innych uzdrowienia i łaski uznane za 

cudowne. Jeszcze w rok po objawieniach, Fatimska Pani ukazała jej się 

trzy razy. Ciężka choroba Hiacynty była okazją do zaofiarowania przez 

nią wielu cierpień Bogu. - Przyjmuję wszystko z miłości do Naszego Pana 

i Niepokalanego Serca Maryi - mówiła. Przejęta losem grzeszników, 

których dusze zagrożone są potępieniem wiecznym, ofiarowała swe 

cierpienia za ich ratowanie od ognia piekielnego. Dzieci wymyślały 

przeróżne sposoby umartwiania się. Mimo głodu, oddawały swoje 

posiłki biednym, jadły gorzkie korzenie i żołędzie, całe dnie – nawet te 

najbardziej gorące – wstrzymywały się od picia, nacierały pokrzywą 

ciało, długimi godzinami modliły się twarzą przy ziemi. Odmawiały 

sobie praktycznie każdej przyjemności, nawet zwykłych dziecięcych 

zabaw. Całe ich życie stało się służbą miłości wobec grzeszników. Nawet 

po tym, gdy zamknięto ich w więzieniu i zastraszano, nie ulękły się i 

wytrwale realizowały prośby Maryi. Miejsce beztroskich zabaw zajęła 

nieustanna modlitwa i pokuta.

 Świętość jest jednym z ważniejszych tematów bogatego 

nauczania Jana Pawła II. Jej dowartościowanie, zarówno w aspekcie 

teologicznym, jak i duszpasterskim, było zawsze, od początku 

pontyfikatu, jedną z podstawowych cech jego posługi. Często mocno 

podkreślał podstawowe znaczenie świętości w życiu i misji Kościoła 

jako zbawczej wspólnoty. Wizja świętości została przedstawiona w 

sposób systematyczny i spójny w liście apostolskim Novo millennio 

ineunte, opublikowanym na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 

2000. Już w pierwszej encyklice Jana Pawła II Redemptor hominis, 

obserwujemy nacisk na świętość. Sobor Watykański II, a zwłaszcza 

konstytucja dogmatyczna Lumen gentium, wiele miejsca poświęca 

temu zagadnieniu. Celem różnorodnej działalności Kościoła oraz jego 

struktur jest budzenie świętości w wiernych. Kościół istnieje jedynie po 

to, by świętość mogła kształtować człowieka i aby w ten sposób stał się 

on uczestnikiem świętości Boga (por. Lumen gentium, 48). „W 

rzeczywistości jednak podporządkowanie programu duszpasterskiego 

nadrzędnej idei świętości to decyzja brzemienna w skutki. (...) Dzisiaj 

trzeba na nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej 

'wysokiej miary' zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie 

kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym 

kierunku” (Novo millennio ineunte, 30-31). „Bądźcie świętymi, bo Ja 

jestem święty” (Kpł 19, 2). Świętość — Boży atrybut — staje się w ten 

sposób powołaniem każdego człowieka. W tym kontekście całkowicie 

zrozumiałe są słowa św. Pawła do Efezjan: „W Nim bowiem wybrał nas 

przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 

obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli” (Ef 1, 4-5). 

Powołanie do świętości ma zatem charakter uniwersalny. Nikt nie jest z 

niego wyłączony. „Wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą 

do hierarchii, czy są przedmiotem jej apostolskiego posługiwania, 

powołani są do świętości, zgodnie ze słowami Apostoła: »Albowiem 

wolą Bożą jest wasze« (1 Tes 4, 3) (Lumen gentium, 39); i dla wszystkich 

jest jasne, że wierni każdego stanu i zawodu powołani są do pełni życia 

chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości” (Lumen gentium, 40). 

„Szukajcie świętości w codziennym życiu” — mówił Jan Paweł II 

(homilia w Mariborze, 19 maja 1996 r.: L'Osservatore Romano, wyd. 

polskie, n. 7-8/1996, s. 14).

 Modlitwa wspaniała i potężna: „Odmawiajcie w dalszym 

ciągu różaniec” – Matka Boża kolejny raz kieruje do dzieci, a za ich 

pośrednictwem do nas, prośbę o modlitwę. Zatrzymajmy się i my 

ponownie nad refleksją dotyczącą modlitwy różańcowej. Siostra Łucja: 

„Widzieliśmy już jak Bóg, znając wielką konieczność naszej modlitwy, a 

także różnorodne możliwości i sytuacje życiowe każdego człowieka, 

utrudniające wymaganie tego samego od wszystkich, zdecydował się 

nas poprosić o codzienne odmawianie różańca, zstępując w ten sposób 

na prostą i wspólną nam wszystkim płaszczyznę. Już podczas 

objawienia w dniu 13 maja 1917 roku Nasza Pani wyraziła życzenie: 

»Codziennie odmawiajcie różaniec«; a to wezwanie było przez nią 

ponawiane każdego miesiąca aż do października. Mając zatem na 

uwadze nacisk, z jakim Bóg poprzez swoje orędzie fatimskie zaleca 

nam modlitwę różańcową, i to wszystko, co Magisterium Kościoła 

powiedziało już na jej temat w ciągu ostatnich lat, możemy sądzić, że 

różaniec jest tą formą modlitwy ustnej, która przystoi i odpowiada nam 

wszystkim, i którą powinniśmy bardzo sobie cenić, starając się 

zwłaszcza o to, by nigdy jej nie opuścić. Niestety w naszych czasach nie 

brakuje całkowitej dezorientacji tych osób, którzy wypowiadają się 

nieprzychylnie o różańcu, zarzucając mu na przykład to, że nie jest on 

modlitwą liturgiczną. Upłynęło już wiele czasu od chwili, kiedy z bólem 

serca zapoznałam się z pewnym artykułem napisanym w tym duchu. 

Pytałam się potem kilku osób o tego autora, dlaczego ośmielił się 

napisać i opublikować takie nonsensy i głupstwa. Usłyszałam w 

odpowiedzi: został do tego zmuszony! Czy nie wiedział on jednak, że 

nie istnieje w świecie żaden autorytet, który mógłby zmusić nas do 

postępowania wbrew własnemu sumieniu?! To tajemnica ludzkiej 

słabości sprawia, że chcąc się przypodobać stworzeniom, niekiedy dla 

czysto ziemskich korzyści człowiek przestaje się liczyć z tym, że 

popadnie w gniew Boży i kary, jakimi Bóg karze grzech. Wbrew temu, co 

napisał ten autor i inni wypowiadający się w tym samym duchu, 

twierdzę, że modlitwa różańcowa jest modlitwą biblijną i że w całości 

należy do świętej Liturgii”.

Maryja pozostawia we wrześniu stały apel. „Odmawiajcie codziennie 

różaniec”. Odmawiaj codziennie różaniec.

- Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec 

wojny. Bóg jest zadowolony z waszych serc i ofiar, ale nie chce, 

żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko 

w ciągu dnia.

- Polecono mi, żebym Panią prosiła o wiele rzeczy: 

o uzdrowienie pewnego chorego i jednego głuchoniemego.

- Tak, kilku uzdrowię, innych nie. W październiku uczynię cud, aby 

wszyscy uwierzyli.I zaczynając się wznosić, znikła jak zwykle”.

 W homilii wygłoszonej podczas kanonizacji Hiacynty 

i Franciszka papież Franciszek powiedział: „»Wielki znak się ukazał 

na niebie: Niewiasta obleczona w słońce«: poświadcza widzący 

z Patmos w Apokalipsie (12, 1), zauważając, że miała porodzić 

syna. Następnie, w Ewangelii słyszeliśmy Jezusa mówiącego do 

ucznia: »Oto Matka twoja« (J 19, 26-27). Mamy Matkę! »Bardzo 

piękną Panią«, komentowali między sobą wizjonerzy z Fatimy, 

wracając do domu, tego szczęśliwego dnia 13 maja przed stu laty. 

A wieczorem Hiacynta nie mogła się powstrzymać i ujawniła 

tajemnicę swojej matce: »Dzisiaj widziałam Matkę Bożą«. Widzieli 

Matkę Niebieską. Śladem, którym podążały ich oczy, wznosiły się 

oczy wielu osób, które Jej jednak nie widziały. Dziewica Matka nie 

przyszła tutaj, abyśmy Ją widzieli: na to będziemy mieli całą 

wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do Nieba”.

 Mamy Matkę, która przychodzi do nas, aby wskazywać 

pewną drogę do Boga. W Fatimie poza głównym orędziem 

odczytujemy wiele innych treści. Ojciec Święty Franciszek 

kanonizował dwójkę dzieci. W Portugalii pomyślnie zakończono 

lokalną fazę procesu wynoszenia na ołtarze siostry Łucji dos Santos. 

Jak oznajmiła w poniedziałek 13 lutego 2017 r. siostra Ana Sofia 

z klasztoru w Coimbrze, znaczna część z przekazanego do 

Watykanu materiału jest związana z korespondencją siostry Łucji, 

prowadzoną z tysiącami ludzi z całego świata. „Korespondencja ta 

zachowała się w ponad 70 walizkach. Treść żadnego ze 

znajdujących się tam listów nie była podawana w wątpliwość i nie 

stanowiła problemu dla rozwoju procesu beatyfikacyjnego 

w naszej diecezji” – ujawniła przedstawicielka klasztoru św. Teresy. 

Portugalska diecezja, na terenie której zmarła siostra Łucja dos 

Santos, otworzyła proces beatyfikacyjny w roku 2008, czyli w trzy 

lata po śmierci wizjonerki. W czasie tego postępowania 

przeanalizowano 11 tys. listów napisanych przez najdłużej 

pozostającą przy życiu spośród trojga pastuszków oraz zebrano 61 

świadectw od osób, które ją znały. Jak wyjaśniła siostra Angela 

Coelho, wicepostulatorka procesu beatyfikacyjnego portugalskiej 

karmelitanki, diecezjalna faza przedłużyła się, ponieważ bogate 

zbiory dokumentacji dotyczącej siostry Łucji były skrupulatnie 

czytane i analizowane. 

Fatimskie wezwanie do świętości

 Pewną drogą do poznania Fatimy jest sama siostra Łucja i 

jej wspomnienia oraz nauka, która o tyle wnosi wysoką wartość, że 

powstała w ścisłej łączności z kościoła. Jeden z apeli orędzia 

fatimskiego według siostry Łucji to wezwanie do świętości. 

W Fatimie widzimy Maryję, która uświęciła się, żyjąc na ziemi tak, 

jak my. Wierna małżonka i matka wypełniająca obowiązki stanu. 

„Tak oto Maryja jest dla nas wszystkich wzorem najdoskonalszej 

świętości, do jakiej tylko może dojść stworzenie (…). Niestety, 

musimy tutaj wyznać, że niewiele tylko osób osiąga ten stan 

ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Nawet do klasztorów przenikają 

diabelskie pokusy, które skutkują odchodzeniem dusz od tego 

jedynego i tak wzniosłego dążenia, które doprowadziłoby je do 

rezygnacji z tylu zbędnych rzeczy. Zaraz potem kusiciel stara się je 

zaślepić bardzo bolesnymi ambicjami, pragnieniem zaszczytów, 

jakiś szczególnych zadań lub miejsc (…). Tak więc przez dobre 

używanie przez nas darów, jakich Bóg nam udzielił, nasza świętość 

wzrasta w miłości, jaką winniśmy Bogu i bliźnim, my zaś się 

oczyszczamy i stajemy godnymi życia wiecznego. (…) Do tego 

właśnie zostaliśmy wybrani i w tym celu także winniśmy być 

świętymi: aby być chwałą majestatu Boga i uczestniczyć w tej 

chwale, jaką otrzymujemy od Niego w formie Łaski” - pisze siostra 

Łucja. Można się spotkać z opiniami, że świętość Hiacynty i 

Franciszka polegała na uczestnictwie w objawieniach. Nic bardziej 

„Kiedy zbliżyła się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, 
który nam ledwo pozwalał przejść. Wszyscy nas chcieli widzieć 

i rozmawiać z nami. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie przeciskali się przez tłum, 
który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili 

ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać, wołali z daleka: »Na miłość Boską, 
proście Matkę Boską, żeby mi wyleczyła mego syna kalekę«. Ktoś inny wołał: »Niech 

wyleczy moje niewidome dziecko«. A znowu inny: »Niech mi przyprowadzi z wojny do 
domu mego męża i mego syna«. Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości, niektórzy 

krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy 
przechodziliśmy. Doszliśmy wreszcie do Cova da Iria koło dębu skalnego 

i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem. Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła 
i następnie Naszą Panią nad dębem skalnym.
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ZPW: To co Ksiądz mówi przypomina mi nieco jedno z kazań, 

które wygłosił Ksiądz tu w Bazylice. Mówił ksiądz wtedy 

o przykładzie "ściętej róży", która mimo, że wciąż piękna to 

jednak tak naprawdę jest już martwa.

ksiądz Krzysztof Szudok:  Sentencja, która towarzyszy mi od 

święceń kapłańskich brzmi "poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli". Tylko człowiek który żyje w prawdzie jest 

człowiekiem wolnym, bo nie musi się bać. Nie musi się 

oglądać za sobą. Wiadomo, że wszyscy popełniamy błędy, ale 

jeśli ja się potrafię przyznać do swoich błędów i do swoich 

grzechów i staram się je naprawiać, wtedy jestem wolnym 

człowiekiem. Oczywiście nie jest to proste, ale życie 

w prawdzie daje spokój sumienia. Podobnie jest w przypadku 

tej ściętej róży. Co z tego, że jest piękna, skoro jest martwa. 

Możemy siebie okłamywać, ale rzeczywistości przez to nie 

zmienimy. Każdy z nas ma oczywiście prawo do dobrego 

imienia i ma prawo by być ładnym zewnętrznie, ale dlatego też 

spowiedź odbywa się "na ucho", a kapłan zobowiązany jest 

tajemnicą spowiedzi. "Załamujące" jest czasem to, jeśli 

widzimy, że do spowiedzi przychodzą ludzie, którzy nic nie 

robią, by się poprawić. Marnują w ten sposób Łaskę Bożą.  Co 

z tego, że przyszedł i wypowiedział na głos grzechy oraz parę 

regułek, które pamięta jeszcze z czasów pierwszej komunii, 

skoro to są puste słowa. Spowiednik jest zatem trochę jako 

ojciec, który zachęca do poprawy. Najgorsze co możemy 

zrobić to się poddać. No i pamiętajmy, że może się nie udać 

tylko temu, kto próbował!

ZPW: Podczas mszy pożegnalnej w Bazylice usłyszeliśmy, że 

podobno prowadził ksiądz na własne potrzeby małą 

statystykę, z której wynika że 

wyspowiadał Ksiądz blisko 

100 tysięcy ludzi podczas 

sześciu lat posługi.

ksiądz Krzysztof Szudok: 

Mniej więcej tak. Przez sześć 

lat miałem blisko 100 tysięcy  

spowiedzi. Ludzi zapewne 

było nieco mniej, ale muszę 

powiedzieć, że z roku na rok 

liczba osób przychodzących 

do spowiedzi wzrastała. 

Przyznam szczerze ,  że 

zacząłem opracowywać tę 

statystykę t rochę przy 

okazji, aby mniej więcej 

dowiedzieć się w jakim 

c z a s i e  d o  s p o w i e d z i 

przychodzi najwięcej osób. 

W i e d z ą c  t o ,  m o ż n a 

z a p l a n o w a ć  w i ę k s z ą 

o b e c n o ś ć  k s i ę ż y  w 

k o n f e s j o n a ł a c h . 

Sanktuarium to miejsce, 

gdzie wiele się dzieje, a 

każdy ksiądz ma wiele 

różnych obowiązków, więc taka statystka okazywała się 

pomocna. Dzięki niej wiedziałem kiedy muszę prosić 

o pomoc księży wikarych, bo sam tak dużej ilości ludzi nie 

dałbym rady wyspowiadać przed msza. A przy okazji wyszło 

takie zestawienie, które okazało się całkiem imponujące.

ZPW:  Na stronie internetowej bazyliki można przeczytać, że 

jest Ksiądz także magistrem inżynierem górnictwa.

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak. Po maturze dostałem się na 

studia na Politechnice śląskiej, które ukończyłem z tytułem 

magistra inżyniera. Potem, przez krótki czas pracowałem 

nawet w kopalni, także przy łopacie.  Później jednak Pan Bóg 

się upomniał o mnie i dlatego poszedłem do seminarium. To 

są takie doświadczenia, które przydają się w byciu kapłanem i 

spowiednikiem, zwłaszcza w rozmowach z mężczyznami.

ZPW: "Trzymajcie się Maryi! "Ten cytat wypowiedział Ksiądz 

na pożegnanie do mieszkańców parafii. Te słowa, podobnie 

jak zawołanie kapłańskie, są bliskie Księdza sercu?

ksiądz Krzysztof Szudok:  Tak! To jest właściwie cytat 

autorstwa ojca Jana Góry z jego książki  "Pióro plebana".  

Opisuje on jubileusz kapłański swojego wujka. Był to już wtedy 

straszy ksiądz. Gdy podczas uroczystości dorwał się do 

mikrofonu wszyscy, nieco przestraszeni,  zastanawiali się co 

On powie. I właśnie ten starszy ksiądz powiedział wtedy:  

"Trzymajcie się Maryi, bo Ona prowadzi do Jezusa". Jak 

będziemy wszyscy trzymać się Maryi za rękę, albo chociaż za 

kawałek płaszcza, to na tym zawsze dobrze wyjdziemy.

ZPW: Dziękuje za rozmowę!

ZPW: Księże Krzysztofie. Nasze spotkanie ma charakter 

pożegnalny, bowiem z końcem lipca, po sześciu latach,  

kończy ksiądz posługę duszpasterską w naszym sanktuarium. 

Pożegnania nigdy nie są łatwe i trochę pewnie żal odchodzić?

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak. Im bliżej wyjazdu, gdy 

wszystko już zapakowane, rzeczywiście coraz bardziej 

odczuwam to coraz większe wzruszenie i muszę przyznać, że  

zaczynają się nawet łzy pokazywać.

ZPW: Przez całe sześć lat jednak uśmiech dość często Księdzu 

towarzyszył... 

ksiądz Krzysztof Szudok: Już na początku kapłaństwa 

usłyszałem od jednego z księży w Krościenku, że mam 

charyzmat uśmiechu. Było to co prawda ponad dwadzieścia 

lat temu, ale zostało to wypowiedziane głośno i w dodatku 

przy świadkach. Wydaje mi się, że chyba ten kapłan miał rację.

ZPW: W sierpniu rozpoczyna Ksiądz nowy etap swego 

kapłaństwa, bowiem został ksiądz mianowany proboszczem...

ksiądz Krzysztof Szudok: Będę proboszczem w parafii  

Przemienienia Pańskiego w Orzeszu-Zawadzie. To jest parafia 

która liczy około 1100 osób, a więc w porównaniu 

z sanktuarium jest nieporównywalnie mniejsza. Jest tam 

odprawiana jedna msza w ciągu dnia i trzy msze w niedzielę. 

Myślę, że trudność w takiej parafii polega na tym, że jest się 

samemu do wszystkiego. Trzeba zatem wiedzieć na kim 

można polegać i wiele rzeczy samemu przewidywać. Na każdy 

wyjazd urlopowy, rekolekcyjny, pielgrzymkowy, czy nawet 

dzień wolny konieczne jest znalezienie zastępstwa. To nie jest 

łatwe bo w okolicy właściwie wszystkie parafie są 

jednoosobowe. Jako jedyny ksiądz na parafii będę prowadził 

wszystkie katechezy i grupy parafialne samodzielnie. Trochę 

się nawet boję, żebym parafianom się nie znudził, bo Słowo 

Boże będę do nich głosił przez 365 dni w roku (śmiech). No 

może z wyjątkiem rekolekcji.

ZPW: Sześć lat temu przybył Ksiądz do Piekar Śląskich jako 

nowy spowiednik.

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak. Wtedy była to dla mnie 

zupełnie nowa rzeczywistość, ponieważ w Piekarach 

spowiednikiem zostałem będąc wcześniej proboszczem w 

parafii w Rudzie Śląskiej Chebziu. Została ona zlikwidowana 

jako osobna parafia i połączona z parafią w Goduli.  Dość 

długo nie wiedziałem, że zostanę skierowany do pracy w 

Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Poza tym miałem jeszcze 

do załatwienia wiele spraw urzędowo-prawnych związanych z 

likwidacją parafii. Tak naprawdę dekret dostałem dopiero pod 

koniec sierpnia i z początkiem września, po krótkim 

wprowadzeniu księdza proboszcza, rozpocząłem posługę 

jako parafialny spowiednik.

ZPW: Praca spowiednika z pewnością daje wiele satysfakcji, 

ale trzeba też powiedzieć, że jest też pewnie dość 

wyczerpująca fizycznie i psychicznie.

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak, oczywiście. Każdy kardiolog 

powie, że siedzenie dłużej niż pół godziny nie jest zdrowe dla 

ludzkiego serca. Trudność psychiczna polega na tym, że do 

spowiedzi w sanktuarium przychodzą osoby w bardzo 

zróżnicowanym wieku i z różnymi problemami, a przez to 

także z różnymi potrzebami duchowymi. Często przychodziły 

dzieci ,  które mówiły do mnie "pomóż mi bo nie 

pamiętam"(śmiech), ale zdarzali się też ludzie dorośli, którzy 

również prosili o pomoc bo w spowiedzi nie byli 20 lat. 

Każdego trzeba wysłuchać i potem szukać właściwego słowa. 

Mamy coś takiego w naszych ludzkich oczekiwaniach, że nie 

lubimy słuchać kazań,  a le wszyscy,  bez wyjątku,  

potrzebujemy tego jednego zdania, które trafi w sedno. I to 

jest tak naprawdę duża trudność- trafić w to sedno, w to jedno 

zdanie, które temu człowiekowi jest potrzebne.

ZPW: Myślę, że chyba nie ma lepszej osoby by o tym 

porozmawiać. Często dziś słyszymy, że spowiedź to przeżytek 

i że Bogu ona przecież nie jest do niczego potrzebna. Co na to 

Ksiądz spowiednik?

ksiądz Krzysztof Szudok: Cóż, Panu Bogu nasza spowiedź 

rzeczywiście nie jest potrzebna. Ale jest ona bardzo potrzeba 

nam. Gdy mamy z czymś problem i nie potrafimy sami się 

z czymś uporać, często poproszenie o pomoc, czy nawet 

zwyczajne powiedzenia na głos w czym rzecz,  pomaga.  

Ludzie często też przychodzą do spowiedzi ze słabościami, 

które jeszcze nie są grzechem, ale mogą do niego 

doprowadzić. Niestety, dziś wielu ludzi ucieka przed prawdą 

używając górnolotnych stwierdzeń i haseł, które często 

rzeczywistość zakłamują. Dlatego też ważne jest, alby ten 

problem lub grzech wypowiedzieć i nazwać go na głos. Jak 

pracować nad sobą i jak się poprawić, jeśli nie nazwie się 

problemu?  A pamiętaj, że bardzo łatwo jest też samego siebie 

okłamywać. Bardzo łatwo jest znaleźć wytłumaczenie. Więc 

spowiednik jest także, miedzy innymi od tego, żeby człowieka 

ogołocić z tych wszystkich ozdobników, które on sam 

przybiera, żeby ładnie wyglądać przed samym sobą.

Wywiad z księdzem Krzysztofem Szudokiem, kapłanem kończącym 
posługę duszpasterską w piekarskiej bazylice.
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ZPW: To co Ksiądz mówi przypomina mi nieco jedno z kazań, 

które wygłosił Ksiądz tu w Bazylice. Mówił ksiądz wtedy 

o przykładzie "ściętej róży", która mimo, że wciąż piękna to 

jednak tak naprawdę jest już martwa.

ksiądz Krzysztof Szudok:  Sentencja, która towarzyszy mi od 

święceń kapłańskich brzmi "poznacie prawdę, a prawda was 

wyzwoli". Tylko człowiek który żyje w prawdzie jest 

człowiekiem wolnym, bo nie musi się bać. Nie musi się 

oglądać za sobą. Wiadomo, że wszyscy popełniamy błędy, ale 

jeśli ja się potrafię przyznać do swoich błędów i do swoich 

grzechów i staram się je naprawiać, wtedy jestem wolnym 

człowiekiem. Oczywiście nie jest to proste, ale życie 

w prawdzie daje spokój sumienia. Podobnie jest w przypadku 

tej ściętej róży. Co z tego, że jest piękna, skoro jest martwa. 

Możemy siebie okłamywać, ale rzeczywistości przez to nie 

zmienimy. Każdy z nas ma oczywiście prawo do dobrego 

imienia i ma prawo by być ładnym zewnętrznie, ale dlatego też 

spowiedź odbywa się "na ucho", a kapłan zobowiązany jest 

tajemnicą spowiedzi. "Załamujące" jest czasem to, jeśli 

widzimy, że do spowiedzi przychodzą ludzie, którzy nic nie 

robią, by się poprawić. Marnują w ten sposób Łaskę Bożą.  Co 

z tego, że przyszedł i wypowiedział na głos grzechy oraz parę 

regułek, które pamięta jeszcze z czasów pierwszej komunii, 

skoro to są puste słowa. Spowiednik jest zatem trochę jako 

ojciec, który zachęca do poprawy. Najgorsze co możemy 

zrobić to się poddać. No i pamiętajmy, że może się nie udać 

tylko temu, kto próbował!

ZPW: Podczas mszy pożegnalnej w Bazylice usłyszeliśmy, że 

podobno prowadził ksiądz na własne potrzeby małą 

statystykę, z której wynika że 

wyspowiadał Ksiądz blisko 

100 tysięcy ludzi podczas 

sześciu lat posługi.

ksiądz Krzysztof Szudok: 

Mniej więcej tak. Przez sześć 

lat miałem blisko 100 tysięcy  

spowiedzi. Ludzi zapewne 

było nieco mniej, ale muszę 

powiedzieć, że z roku na rok 

liczba osób przychodzących 

do spowiedzi wzrastała. 

Przyznam szczerze ,  że 

zacząłem opracowywać tę 

statystykę t rochę przy 

okazji, aby mniej więcej 

dowiedzieć się w jakim 

c z a s i e  d o  s p o w i e d z i 

przychodzi najwięcej osób. 

W i e d z ą c  t o ,  m o ż n a 

z a p l a n o w a ć  w i ę k s z ą 

o b e c n o ś ć  k s i ę ż y  w 

k o n f e s j o n a ł a c h . 

Sanktuarium to miejsce, 

gdzie wiele się dzieje, a 

każdy ksiądz ma wiele 

różnych obowiązków, więc taka statystka okazywała się 

pomocna. Dzięki niej wiedziałem kiedy muszę prosić 

o pomoc księży wikarych, bo sam tak dużej ilości ludzi nie 

dałbym rady wyspowiadać przed msza. A przy okazji wyszło 

takie zestawienie, które okazało się całkiem imponujące.

ZPW:  Na stronie internetowej bazyliki można przeczytać, że 

jest Ksiądz także magistrem inżynierem górnictwa.

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak. Po maturze dostałem się na 

studia na Politechnice śląskiej, które ukończyłem z tytułem 

magistra inżyniera. Potem, przez krótki czas pracowałem 

nawet w kopalni, także przy łopacie.  Później jednak Pan Bóg 

się upomniał o mnie i dlatego poszedłem do seminarium. To 

są takie doświadczenia, które przydają się w byciu kapłanem i 

spowiednikiem, zwłaszcza w rozmowach z mężczyznami.

ZPW: "Trzymajcie się Maryi! "Ten cytat wypowiedział Ksiądz 

na pożegnanie do mieszkańców parafii. Te słowa, podobnie 

jak zawołanie kapłańskie, są bliskie Księdza sercu?

ksiądz Krzysztof Szudok:  Tak! To jest właściwie cytat 

autorstwa ojca Jana Góry z jego książki  "Pióro plebana".  

Opisuje on jubileusz kapłański swojego wujka. Był to już wtedy 

straszy ksiądz. Gdy podczas uroczystości dorwał się do 

mikrofonu wszyscy, nieco przestraszeni,  zastanawiali się co 

On powie. I właśnie ten starszy ksiądz powiedział wtedy:  

"Trzymajcie się Maryi, bo Ona prowadzi do Jezusa". Jak 

będziemy wszyscy trzymać się Maryi za rękę, albo chociaż za 

kawałek płaszcza, to na tym zawsze dobrze wyjdziemy.

ZPW: Dziękuje za rozmowę!

ZPW: Księże Krzysztofie. Nasze spotkanie ma charakter 

pożegnalny, bowiem z końcem lipca, po sześciu latach,  

kończy ksiądz posługę duszpasterską w naszym sanktuarium. 

Pożegnania nigdy nie są łatwe i trochę pewnie żal odchodzić?

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak. Im bliżej wyjazdu, gdy 

wszystko już zapakowane, rzeczywiście coraz bardziej 

odczuwam to coraz większe wzruszenie i muszę przyznać, że  

zaczynają się nawet łzy pokazywać.

ZPW: Przez całe sześć lat jednak uśmiech dość często Księdzu 

towarzyszył... 

ksiądz Krzysztof Szudok: Już na początku kapłaństwa 

usłyszałem od jednego z księży w Krościenku, że mam 

charyzmat uśmiechu. Było to co prawda ponad dwadzieścia 

lat temu, ale zostało to wypowiedziane głośno i w dodatku 

przy świadkach. Wydaje mi się, że chyba ten kapłan miał rację.

ZPW: W sierpniu rozpoczyna Ksiądz nowy etap swego 

kapłaństwa, bowiem został ksiądz mianowany proboszczem...

ksiądz Krzysztof Szudok: Będę proboszczem w parafii  

Przemienienia Pańskiego w Orzeszu-Zawadzie. To jest parafia 

która liczy około 1100 osób, a więc w porównaniu 

z sanktuarium jest nieporównywalnie mniejsza. Jest tam 

odprawiana jedna msza w ciągu dnia i trzy msze w niedzielę. 

Myślę, że trudność w takiej parafii polega na tym, że jest się 

samemu do wszystkiego. Trzeba zatem wiedzieć na kim 

można polegać i wiele rzeczy samemu przewidywać. Na każdy 

wyjazd urlopowy, rekolekcyjny, pielgrzymkowy, czy nawet 

dzień wolny konieczne jest znalezienie zastępstwa. To nie jest 

łatwe bo w okolicy właściwie wszystkie parafie są 

jednoosobowe. Jako jedyny ksiądz na parafii będę prowadził 

wszystkie katechezy i grupy parafialne samodzielnie. Trochę 

się nawet boję, żebym parafianom się nie znudził, bo Słowo 

Boże będę do nich głosił przez 365 dni w roku (śmiech). No 

może z wyjątkiem rekolekcji.

ZPW: Sześć lat temu przybył Ksiądz do Piekar Śląskich jako 

nowy spowiednik.

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak. Wtedy była to dla mnie 

zupełnie nowa rzeczywistość, ponieważ w Piekarach 

spowiednikiem zostałem będąc wcześniej proboszczem w 

parafii w Rudzie Śląskiej Chebziu. Została ona zlikwidowana 

jako osobna parafia i połączona z parafią w Goduli.  Dość 

długo nie wiedziałem, że zostanę skierowany do pracy w 

Sanktuarium w Piekarach Śląskich. Poza tym miałem jeszcze 

do załatwienia wiele spraw urzędowo-prawnych związanych z 

likwidacją parafii. Tak naprawdę dekret dostałem dopiero pod 

koniec sierpnia i z początkiem września, po krótkim 

wprowadzeniu księdza proboszcza, rozpocząłem posługę 

jako parafialny spowiednik.

ZPW: Praca spowiednika z pewnością daje wiele satysfakcji, 

ale trzeba też powiedzieć, że jest też pewnie dość 

wyczerpująca fizycznie i psychicznie.

ksiądz Krzysztof Szudok: Tak, oczywiście. Każdy kardiolog 

powie, że siedzenie dłużej niż pół godziny nie jest zdrowe dla 

ludzkiego serca. Trudność psychiczna polega na tym, że do 

spowiedzi w sanktuarium przychodzą osoby w bardzo 

zróżnicowanym wieku i z różnymi problemami, a przez to 

także z różnymi potrzebami duchowymi. Często przychodziły 

dzieci ,  które mówiły do mnie "pomóż mi bo nie 

pamiętam"(śmiech), ale zdarzali się też ludzie dorośli, którzy 

również prosili o pomoc bo w spowiedzi nie byli 20 lat. 

Każdego trzeba wysłuchać i potem szukać właściwego słowa. 

Mamy coś takiego w naszych ludzkich oczekiwaniach, że nie 

lubimy słuchać kazań,  a le wszyscy,  bez wyjątku,  

potrzebujemy tego jednego zdania, które trafi w sedno. I to 

jest tak naprawdę duża trudność- trafić w to sedno, w to jedno 

zdanie, które temu człowiekowi jest potrzebne.

ZPW: Myślę, że chyba nie ma lepszej osoby by o tym 

porozmawiać. Często dziś słyszymy, że spowiedź to przeżytek 

i że Bogu ona przecież nie jest do niczego potrzebna. Co na to 

Ksiądz spowiednik?

ksiądz Krzysztof Szudok: Cóż, Panu Bogu nasza spowiedź 

rzeczywiście nie jest potrzebna. Ale jest ona bardzo potrzeba 

nam. Gdy mamy z czymś problem i nie potrafimy sami się 

z czymś uporać, często poproszenie o pomoc, czy nawet 

zwyczajne powiedzenia na głos w czym rzecz,  pomaga.  

Ludzie często też przychodzą do spowiedzi ze słabościami, 

które jeszcze nie są grzechem, ale mogą do niego 

doprowadzić. Niestety, dziś wielu ludzi ucieka przed prawdą 

używając górnolotnych stwierdzeń i haseł, które często 

rzeczywistość zakłamują. Dlatego też ważne jest, alby ten 

problem lub grzech wypowiedzieć i nazwać go na głos. Jak 

pracować nad sobą i jak się poprawić, jeśli nie nazwie się 

problemu?  A pamiętaj, że bardzo łatwo jest też samego siebie 

okłamywać. Bardzo łatwo jest znaleźć wytłumaczenie. Więc 

spowiednik jest także, miedzy innymi od tego, żeby człowieka 

ogołocić z tych wszystkich ozdobników, które on sam 

przybiera, żeby ładnie wyglądać przed samym sobą.

Wywiad z księdzem Krzysztofem Szudokiem, kapłanem kończącym 
posługę duszpasterską w piekarskiej bazylice.
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Rozmaitości parafialne
Agnieszka Nowak

 W sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej spotkanie okręgowe przeżywał Franciszkański 
Zakon Świeckich. Kulminacyjny punkt stanowiła Msza św., 
rozpoczęta o godz. 10.00, której przewodniczył ks. 
Krzysztof Szudok. W celebrowanie Eucharystii włączyli się 
asystenci regionu katowickiego: o. Maksymilian Brylowski 
OFM i br. Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap. Towarzyszyło jej 
uroczyste złożenie profesji: wieczystej (1 osoba) i 
czasowej (2 osoby). W łączności z przyrzeczeniem wobec 
Kościoła „szło w parze” świętowanie 25-lecia formacji w 
ramach FZŚ, będące udziałem 2 osób. Po Eucharystii trwano 
na nabożeństwie, związanym z obchodem pierwszej soboty 
miesiąca. Uczestnicy reprezentowali trzy „miejsca”: 
Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec. 
 Do grona pielgrzymów dołączyła diecezja bielsko-
żywiecka, przybywając w 30-osobowej grupie z par. NMP 
Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej.

1 VII 2017
 W 13. niedzielę zwykłą przypadał odpust 
Nawiedzenia NMP. W jego przeżywanie włączyli się pątnicy 
z następujących parafii diecezji gliwickiej: Tarnowskie 
Góry, św. Apostołów Piotra i Pawła (45 osób) oraz Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych (35 osób); Bytom-Sucha Góra, 
św. Michała Archanioła (80 osób); Bytom Miechowice, 
Bożego Ciała (120 osób); Zabrze Mikulczyce, św. 
Wawrzyńca (45 osób). Archidiecezję katowicką 
reprezentowała par. Wniebowzięcia NMP w Przełajce (65 
osób). Jak co roku stawiła się 45-osobowa grupa z par. św. 
K a t a r z y n y  w  D o b r z e n i u  W i e l k i m  ( 4 5  o s ó b ) . 
 O godz. 17.00 zainaugurowano 3. edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej, przebiegającego pod nazwą: „Reginae 
Silesiae Gloria – Królowej Śląska Chwała”. Wykonawcą 
pierwszego koncertu był prof. Witold Zaborny.

2 VII 2017

100 lat Objawień w Fatimie

 Pobyt u MB Piekarskiej stał się jednym z punktów 
trasy dla 30-osobowej grupy z diecezji siedleckiej, 
zdążającej  na  uroczystośc i  na  Jasnej  Górze, 
zorganizowane w ramach 12. Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Rowerowej. Oprócz rowerzystów przybyła 10-osobowa 
g rupa  z  a rch id iecez j i  poznańsk ie j  (Gos tyń ) . 
 Czuwanie w pierwszy piątek miesiąca prowadziła 
„cząstka” dekanatu Piekary Śląskie-par. św. Józefa. 
 Następnego dnia, 8 lipca, do grona pielgrzymów 
dołączyły: diecezja bielsko-żywiecka - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kętach (30 osób); diecezja kielecka – 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Pińczowie (45 osób); archidiecezja lubelska – par. św. 
Stanisława w Lublinie (35 osób); archidiecezja krakowska – 
par. Narodzenia NMP w Harklowej (55 osób).

7 VII 2017

 Do MB Piekarskiej w gościnę przybyły kilku-osobowe 
grupy, reprezentujące diecezje: rzeszowską i sosnowiecką. 
Archidiecezję katowicką, oprócz Radzionkowa, 
reprezentowała ok. 30-osobowa grupa Dzieci Maryi, 
przebywająca na pierwszym turnusie rekolekcji w 
Katowicach Bogucicach. 20 lipca, ponownie w gronie 
pielgrzymów, pojawili się uczestnicy drugiego turnusu 
rekolekcyjnych dni. Zarówno „dzisiaj”, jak i następnego 
dnia, 11 lipca, „tu” modlili się Niemcy. Dołączyła 50-
osobowa grupa pielgrzymów z Austrii, z archidiecezji 
wiedeńskiej, której asystowali kapłani z Klein-Mariazell.

10 VII 2017 

 W 14. niedzielę zwykłą przybyły parafie z diecezji 
gliwickiej: Świętego Krzyża, Bytom Miechowice (60 osób); 
Dobrego Pasterza, Bytom Karb (25 osób). Zagościła 25-
osobowa grupa diecezji kieleckiej (Radomice) oraz 55-
osobowa grupa z archidiecezji lubelskiej (Kurów). 
 Do Księgi Celebransów wpisał się kapłan, 
posługujący w Kaisersdorf (diecezja Eisenstadt, Austria). 
Wcześniej, 5 lipca, „ślad” pozostawił ksiądz, służący w 
Obersaxen (diecezja Chur, Szwajcaria). Również wtedy, we 
Mszy św., rozpoczętej o godz. 8.00, uczestniczyła 50-
osobowa grupa z archidiecezji przemyskiej, wraz z którą 
przybył o. Ezechiel Lasota, wywodzący się z Klasztoru OO. 
Bernardynów w Przeworsku.

9 VII 2017

 Godzina 20.00 „dała początek” czuwaniu 
fatimskiemu. Mszę św. sprawował ks. Marcin Matonóg. 
Homilię wygłosił diakon Michał Walczyński, pochodzący z 
par. św. Barbary w Chorzowie. Jak co miesiąc, od maja do 
października, obecność zaznaczyły relikwie Świętych 
Dzieci: Franciszka i Hiacynty. Wraz z Eucharystią, przebieg 
„współtworzyły” dwa elementy: procesja światła z figurą 
MB Fatimskiej i modlitwa różańcowa, podczas której 
rozważano tajemnice światła, „rozdzielone” słowami 
prorockiej misji Fatimy. 
 Oprócz kilku-osobowej „cząstki” diecezji gliwickiej 
(par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu), przed 
wizerunkiem MB Piekarskiej modlili się pielgrzymi z 
archidiecezji przemyskiej, przybywając w 45-osobowej 
grupie z par. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Dzień 
wcześniej w pobyt włączyła się diecezja gliwicka, 
reprezentowana przez 55-osobową grupę z par. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Pławniowicach.

13 VII 2017

 Na świętowanie odpustu MB Szkaplerznej stawiła się 
par. św. Wojciecha z Radzionkowa. 300-osobowej grupie 
towarzyszył proboszcz – ks. Damian Wojtyczka. 
Przewodniczył zarówno Eucharystii, której sprawowanie 
rozpoczęto o godz. 10.30, jak i Nieszporom. Podczas nich 
ok. 15 osób przyjęło szkaplerz. W pielgrzymowanie, oprócz 
30 osób, przybyłych z par. Matki Bożej Różańcowej w 
Halembie, już dzień wcześniej włączyły się parafie Rudy 
Śląskiej: Matki Bożej Różańcowej Ruda 1 (30 osób); św. 
Józefa (50 osób). Spoza archidiecezji katowickiej w 
pielgrzymce ślubowanej przybyła 150-osobowa grupa z 
diecezji gliwickiej - par. św. Mikołaja w Reptach. 
 O godz. 17.00 rozpoczął się drugi koncert, 
zorganizowany w ramach III Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego wystąpił 
duet wokalny: prof. Feliks Widera i Karolina Widera. 
 Następnego dnia, 17 lipca, stawiła się 50-osobowa 
grupa z diecezji włocławskiej, reprezentując par. św. 
Wojciecha w Zbrachlinie. Dwa dni później, 18 lipca, 
zdążając na Jasną Górę, „tu” zatrzymali się uczestnicy 27. 
Pieszej Pielgrzymki z Zaolzia, przebiegającej w tym roku 
pod hasłem: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Oprócz kilku-
osobowej grupy z diecezji bydgoskiej przybyła 20-osobowa 
grupa z archidiecezji lubelskiej, reprezentując par. św. 
Wojciecha w Wąwolnicy.

16 VII 2017

 Rocznicę urodzin obchodził ks. Krzysztof Szudok. 
Spowiednik sanktuaryjny otoczony został szczególną 
modlitwą podczas Mszy św. wieczornej. Parafianie, 
uczestnicząc w niej, jednocześnie wyrazili wdzięczność za 
6-letnią posługę. Z dniem 30 lipca penitencjarz podjął 
urząd proboszcza w par. Przemienienia Pańskiego w 
Orzeszu-Zawadzie. 
 Poprzedniego dnia, 23 lipca, w przeżywanie 16. 
niedzieli zwykłej włączyła się diecezja gliwicka, stawiając 
się z par. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich 
w 100-osobowej grupie. Cztery dni wcześniej, 20 lipca, z 
posługi przewodnika sanktuaryjnego skorzystali czytelnicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskiej, 
uczestniczący podczas wakacji letnich w zajęciach, 
przebiegających pod hasłem: „Śląsk – moje miejsce na 
ziemi”.

24 VII 2017

 Wspomnienie rodziców NMP, „złączone” z tą datą, 
wniosło w darze jeden z odpustów sanktuaryjnych. O godz. 
16.00 z Rajskiego Placu wyruszono na dróżki kalwaryjskie. 
Modlitwę różańcową, którą prowadził ks. Rafał Mucha, 
zakończono przy figurze św. Anny. 
 W pielgrzymowanie wpisała się archidiecezja 
poznańska, stawiając się zarówno dzień wcześniej, 25 
lipca, (Włoszakowice, par. Świętej Trójcy, 20 osób), jak i 
dzień później, 27 lipca, (Strykowo, par. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, 40 osób), gdy „tu” zatrzymała się 34. Tyska 
Pielgrzymka na Jasną Górę w 120-osobowej grupie pieszych 
pątników. Następnego dnia, 28 lipca, oprócz 70-osobowej 
grupy z diecezji gliwickiej (Miedary, par. św. Floriana), 
zagościły 45-osobowe grupy z archidiecezji: warszawskiej 
(Rybie, par. św. Bartłomieja Apostoła) i katowickiej 
(Syrynia, par. św. Antoniego z Padwy).

26 VII 2017 

 Nieco ponad 100-osobowa grupa wyruszyła na 
pielgrzymi szlak, prowadzący do Częstochowy. 5-dniowym 
rekolekcjom w drodze przewodził ks. Marcin Matonóg. 
Motto stanowiły słowa, zaczerpnięte z Pozdrowienia 
Anielskiego: „pełna łaski”. W środę, 2 sierpnia, wraz z ks. 
Proboszczem dołączyli zmotoryzowani, współtworząc na 
Jasnej Górze „dzień piekarski”. 
 Studzienka zgromadziła „dzisiaj” parafian we 
wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. Przed kaplicą, 
dedykowaną założycielowi Towarzystwa Jezusowego, o 
godz. 7.15 rozpoczęła się Msza św., po której poświęcone 
zostało źródło wodne. 
 Dzień wcześniej, 30 lipca, w przeżywanie 17. 
niedzieli zwykłej, oprócz par. Wniebowzięcia NMP w Rojcy 
(70 osób), włączyła się par. św. Małgorzaty w Bytomiu (25 
osób).

31 VII 2017

 W tym dniu przypadał odpust bazylikowy, 
wynikający z duchowego powinowactwa z Basilica di Santa 
Maria Maggiore w Rzymie. Podczas Mszy św. wieczornej 
modlitwą otoczony został ks. Marcin Matonóg. Tą 
Eucharystią parafianie dziękowali Bożej Opatrzności za 
roczną posługę duszpasterską. Kapłan ustanowiony został 
wikariuszem w par. bł. Karoliny w Tychach. U MB Piekarskiej 
zagościła 55-osobowa grupa z archidiecezji bydgoskiej 
(Ruch Światło-Życie). Tydzień później, 12 sierpnia, 
przybyła 110-osobowa grupa z archidiecezji poznańskiej 
(Droga Neokatechumenalna). 
 Poprzedniego dnia, 4 sierpnia, czuwanie w pierwszy 
piątek miesiąca prowadziła par. św. Wojciecha w 
Radzionkowie. 200–osobowej grupie towarzyszyli: 
proboszcz – ks. Damian Wojtyczka oraz emerytowani 
kapłani – ks. Ludwik Kieras i ks. Piotr Płonka. Stawiła się 
diecezja gliwicka (Paczyna, par. św. Marcina, 10 osób). 
Wcześniej, 2 sierpnia, „tu” zatrzymali się uczestnicy XIV 
Katowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, zdążając 
do Częstochowy w 120-osobowej grupie.

5 VIII 2017
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 W sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej spotkanie okręgowe przeżywał Franciszkański 
Zakon Świeckich. Kulminacyjny punkt stanowiła Msza św., 
rozpoczęta o godz. 10.00, której przewodniczył ks. 
Krzysztof Szudok. W celebrowanie Eucharystii włączyli się 
asystenci regionu katowickiego: o. Maksymilian Brylowski 
OFM i br. Zbigniew Kołodziejczyk OFMCap. Towarzyszyło jej 
uroczyste złożenie profesji: wieczystej (1 osoba) i 
czasowej (2 osoby). W łączności z przyrzeczeniem wobec 
Kościoła „szło w parze” świętowanie 25-lecia formacji w 
ramach FZŚ, będące udziałem 2 osób. Po Eucharystii trwano 
na nabożeństwie, związanym z obchodem pierwszej soboty 
miesiąca. Uczestnicy reprezentowali trzy „miejsca”: 
Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec. 
 Do grona pielgrzymów dołączyła diecezja bielsko-
żywiecka, przybywając w 30-osobowej grupie z par. NMP 
Królowej Polski w Pewli Ślemieńskiej.

1 VII 2017
 W 13. niedzielę zwykłą przypadał odpust 
Nawiedzenia NMP. W jego przeżywanie włączyli się pątnicy 
z następujących parafii diecezji gliwickiej: Tarnowskie 
Góry, św. Apostołów Piotra i Pawła (45 osób) oraz Matki 
Bożej Uzdrowienia Chorych (35 osób); Bytom-Sucha Góra, 
św. Michała Archanioła (80 osób); Bytom Miechowice, 
Bożego Ciała (120 osób); Zabrze Mikulczyce, św. 
Wawrzyńca (45 osób). Archidiecezję katowicką 
reprezentowała par. Wniebowzięcia NMP w Przełajce (65 
osób). Jak co roku stawiła się 45-osobowa grupa z par. św. 
K a t a r z y n y  w  D o b r z e n i u  W i e l k i m  ( 4 5  o s ó b ) . 
 O godz. 17.00 zainaugurowano 3. edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej, przebiegającego pod nazwą: „Reginae 
Silesiae Gloria – Królowej Śląska Chwała”. Wykonawcą 
pierwszego koncertu był prof. Witold Zaborny.

2 VII 2017

100 lat Objawień w Fatimie

 Pobyt u MB Piekarskiej stał się jednym z punktów 
trasy dla 30-osobowej grupy z diecezji siedleckiej, 
zdążającej  na  uroczystośc i  na  Jasnej  Górze, 
zorganizowane w ramach 12. Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Rowerowej. Oprócz rowerzystów przybyła 10-osobowa 
g rupa  z  a rch id iecez j i  poznańsk ie j  (Gos tyń ) . 
 Czuwanie w pierwszy piątek miesiąca prowadziła 
„cząstka” dekanatu Piekary Śląskie-par. św. Józefa. 
 Następnego dnia, 8 lipca, do grona pielgrzymów 
dołączyły: diecezja bielsko-żywiecka - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kętach (30 osób); diecezja kielecka – 
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w 
Pińczowie (45 osób); archidiecezja lubelska – par. św. 
Stanisława w Lublinie (35 osób); archidiecezja krakowska – 
par. Narodzenia NMP w Harklowej (55 osób).

7 VII 2017

 Do MB Piekarskiej w gościnę przybyły kilku-osobowe 
grupy, reprezentujące diecezje: rzeszowską i sosnowiecką. 
Archidiecezję katowicką, oprócz Radzionkowa, 
reprezentowała ok. 30-osobowa grupa Dzieci Maryi, 
przebywająca na pierwszym turnusie rekolekcji w 
Katowicach Bogucicach. 20 lipca, ponownie w gronie 
pielgrzymów, pojawili się uczestnicy drugiego turnusu 
rekolekcyjnych dni. Zarówno „dzisiaj”, jak i następnego 
dnia, 11 lipca, „tu” modlili się Niemcy. Dołączyła 50-
osobowa grupa pielgrzymów z Austrii, z archidiecezji 
wiedeńskiej, której asystowali kapłani z Klein-Mariazell.

10 VII 2017 

 W 14. niedzielę zwykłą przybyły parafie z diecezji 
gliwickiej: Świętego Krzyża, Bytom Miechowice (60 osób); 
Dobrego Pasterza, Bytom Karb (25 osób). Zagościła 25-
osobowa grupa diecezji kieleckiej (Radomice) oraz 55-
osobowa grupa z archidiecezji lubelskiej (Kurów). 
 Do Księgi Celebransów wpisał się kapłan, 
posługujący w Kaisersdorf (diecezja Eisenstadt, Austria). 
Wcześniej, 5 lipca, „ślad” pozostawił ksiądz, służący w 
Obersaxen (diecezja Chur, Szwajcaria). Również wtedy, we 
Mszy św., rozpoczętej o godz. 8.00, uczestniczyła 50-
osobowa grupa z archidiecezji przemyskiej, wraz z którą 
przybył o. Ezechiel Lasota, wywodzący się z Klasztoru OO. 
Bernardynów w Przeworsku.

9 VII 2017

 Godzina 20.00 „dała początek” czuwaniu 
fatimskiemu. Mszę św. sprawował ks. Marcin Matonóg. 
Homilię wygłosił diakon Michał Walczyński, pochodzący z 
par. św. Barbary w Chorzowie. Jak co miesiąc, od maja do 
października, obecność zaznaczyły relikwie Świętych 
Dzieci: Franciszka i Hiacynty. Wraz z Eucharystią, przebieg 
„współtworzyły” dwa elementy: procesja światła z figurą 
MB Fatimskiej i modlitwa różańcowa, podczas której 
rozważano tajemnice światła, „rozdzielone” słowami 
prorockiej misji Fatimy. 
 Oprócz kilku-osobowej „cząstki” diecezji gliwickiej 
(par. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu), przed 
wizerunkiem MB Piekarskiej modlili się pielgrzymi z 
archidiecezji przemyskiej, przybywając w 45-osobowej 
grupie z par. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Dzień 
wcześniej w pobyt włączyła się diecezja gliwicka, 
reprezentowana przez 55-osobową grupę z par. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Pławniowicach.

13 VII 2017

 Na świętowanie odpustu MB Szkaplerznej stawiła się 
par. św. Wojciecha z Radzionkowa. 300-osobowej grupie 
towarzyszył proboszcz – ks. Damian Wojtyczka. 
Przewodniczył zarówno Eucharystii, której sprawowanie 
rozpoczęto o godz. 10.30, jak i Nieszporom. Podczas nich 
ok. 15 osób przyjęło szkaplerz. W pielgrzymowanie, oprócz 
30 osób, przybyłych z par. Matki Bożej Różańcowej w 
Halembie, już dzień wcześniej włączyły się parafie Rudy 
Śląskiej: Matki Bożej Różańcowej Ruda 1 (30 osób); św. 
Józefa (50 osób). Spoza archidiecezji katowickiej w 
pielgrzymce ślubowanej przybyła 150-osobowa grupa z 
diecezji gliwickiej - par. św. Mikołaja w Reptach. 
 O godz. 17.00 rozpoczął się drugi koncert, 
zorganizowany w ramach III Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Organowej i Kameralnej, podczas którego wystąpił 
duet wokalny: prof. Feliks Widera i Karolina Widera. 
 Następnego dnia, 17 lipca, stawiła się 50-osobowa 
grupa z diecezji włocławskiej, reprezentując par. św. 
Wojciecha w Zbrachlinie. Dwa dni później, 18 lipca, 
zdążając na Jasną Górę, „tu” zatrzymali się uczestnicy 27. 
Pieszej Pielgrzymki z Zaolzia, przebiegającej w tym roku 
pod hasłem: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Oprócz kilku-
osobowej grupy z diecezji bydgoskiej przybyła 20-osobowa 
grupa z archidiecezji lubelskiej, reprezentując par. św. 
Wojciecha w Wąwolnicy.

16 VII 2017

 Rocznicę urodzin obchodził ks. Krzysztof Szudok. 
Spowiednik sanktuaryjny otoczony został szczególną 
modlitwą podczas Mszy św. wieczornej. Parafianie, 
uczestnicząc w niej, jednocześnie wyrazili wdzięczność za 
6-letnią posługę. Z dniem 30 lipca penitencjarz podjął 
urząd proboszcza w par. Przemienienia Pańskiego w 
Orzeszu-Zawadzie. 
 Poprzedniego dnia, 23 lipca, w przeżywanie 16. 
niedzieli zwykłej włączyła się diecezja gliwicka, stawiając 
się z par. Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich 
w 100-osobowej grupie. Cztery dni wcześniej, 20 lipca, z 
posługi przewodnika sanktuaryjnego skorzystali czytelnicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskiej, 
uczestniczący podczas wakacji letnich w zajęciach, 
przebiegających pod hasłem: „Śląsk – moje miejsce na 
ziemi”.

24 VII 2017

 Wspomnienie rodziców NMP, „złączone” z tą datą, 
wniosło w darze jeden z odpustów sanktuaryjnych. O godz. 
16.00 z Rajskiego Placu wyruszono na dróżki kalwaryjskie. 
Modlitwę różańcową, którą prowadził ks. Rafał Mucha, 
zakończono przy figurze św. Anny. 
 W pielgrzymowanie wpisała się archidiecezja 
poznańska, stawiając się zarówno dzień wcześniej, 25 
lipca, (Włoszakowice, par. Świętej Trójcy, 20 osób), jak i 
dzień później, 27 lipca, (Strykowo, par. św. Maksymiliana 
Marii Kolbego, 40 osób), gdy „tu” zatrzymała się 34. Tyska 
Pielgrzymka na Jasną Górę w 120-osobowej grupie pieszych 
pątników. Następnego dnia, 28 lipca, oprócz 70-osobowej 
grupy z diecezji gliwickiej (Miedary, par. św. Floriana), 
zagościły 45-osobowe grupy z archidiecezji: warszawskiej 
(Rybie, par. św. Bartłomieja Apostoła) i katowickiej 
(Syrynia, par. św. Antoniego z Padwy).

26 VII 2017 

 Nieco ponad 100-osobowa grupa wyruszyła na 
pielgrzymi szlak, prowadzący do Częstochowy. 5-dniowym 
rekolekcjom w drodze przewodził ks. Marcin Matonóg. 
Motto stanowiły słowa, zaczerpnięte z Pozdrowienia 
Anielskiego: „pełna łaski”. W środę, 2 sierpnia, wraz z ks. 
Proboszczem dołączyli zmotoryzowani, współtworząc na 
Jasnej Górze „dzień piekarski”. 
 Studzienka zgromadziła „dzisiaj” parafian we 
wspomnienie św. Ignacego z Loyoli. Przed kaplicą, 
dedykowaną założycielowi Towarzystwa Jezusowego, o 
godz. 7.15 rozpoczęła się Msza św., po której poświęcone 
zostało źródło wodne. 
 Dzień wcześniej, 30 lipca, w przeżywanie 17. 
niedzieli zwykłej, oprócz par. Wniebowzięcia NMP w Rojcy 
(70 osób), włączyła się par. św. Małgorzaty w Bytomiu (25 
osób).

31 VII 2017

 W tym dniu przypadał odpust bazylikowy, 
wynikający z duchowego powinowactwa z Basilica di Santa 
Maria Maggiore w Rzymie. Podczas Mszy św. wieczornej 
modlitwą otoczony został ks. Marcin Matonóg. Tą 
Eucharystią parafianie dziękowali Bożej Opatrzności za 
roczną posługę duszpasterską. Kapłan ustanowiony został 
wikariuszem w par. bł. Karoliny w Tychach. U MB Piekarskiej 
zagościła 55-osobowa grupa z archidiecezji bydgoskiej 
(Ruch Światło-Życie). Tydzień później, 12 sierpnia, 
przybyła 110-osobowa grupa z archidiecezji poznańskiej 
(Droga Neokatechumenalna). 
 Poprzedniego dnia, 4 sierpnia, czuwanie w pierwszy 
piątek miesiąca prowadziła par. św. Wojciecha w 
Radzionkowie. 200–osobowej grupie towarzyszyli: 
proboszcz – ks. Damian Wojtyczka oraz emerytowani 
kapłani – ks. Ludwik Kieras i ks. Piotr Płonka. Stawiła się 
diecezja gliwicka (Paczyna, par. św. Marcina, 10 osób). 
Wcześniej, 2 sierpnia, „tu” zatrzymali się uczestnicy XIV 
Katowickiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, zdążając 
do Częstochowy w 120-osobowej grupie.

5 VIII 2017
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POGRZEBY - lipiec
1. Woźnica Marian l.60

2. Odi Piotr l.66

3. Nowocień Jadwiga l. 61 - pokrop

4. Rogala Danuta l. 61- pokrop

5. Zypcer Dariusz l.42

6. Gorzędowska Maria l.81

7. Bensz Gerard l.88

8. Holewa Paweł l.68

9. Kańtoch Paweł. l.52

CHRZTY - sierpień
1. Wielgo Marlena

2. Kasica Natalia

3. Micza Adam

4. Kępka Anna

5. Kaiser Fabian

6. Szyja Łukasz

7. Antczak Przemysław

ROCZKI - lipiec
1. Orzechowska Emilia

2. Kołodziej Emilia

ŚLUBY - sierpień
1. Kondera  Maksymilian - Sosna Agnieszka

2. Tomaszewski Mateusz - Dawid Patrycja

3. Wojnowski Ariel - Pisarczyk Agnieszka

4. Arendowski Piotr - Rzeszutek Katarzyna

5. Simon Sebastian - Bandoła Joanna

6. Chrzan Zbigniew - Gągorowska Barbara

7. Rzeszutek Adam - Nalepa Monika

8. Machura Agnieszka - Rudnik Łukasz

9. Nowak Lucjan - Górny Sonia

10. Kaczmarzyk Krzysztof - Woźnicka Katarzyna

11. Erd Katarzyna - Larcz Mateusz

12. Świder Sebastian - Wanat Justyna

13. Wygrabek Paweł - Wilczyńska Sylwia

14. Wójcik Michał - Celnik Joanna

 Uroczystość Wniebowzięcia NMP wyznaczyła 
fundament radowania się 92. rocznicą koronacji obrazu MB 
Piekarskiej. Sumę odpustową sprawował ks. Piotr Kontny. 
Nieszpory poprzedzone zostały modlitwą różańcową, 
prowadzoną na dróżkach kalwaryjskich części chwalebnej 
przez ks. prał. Władysława Nieszporka. Wigilia, 14 sierpnia, 
inaugurując świętowanie, wprowadziła w „tajemnicę 
dnia” poprzez misterium – inscenizowany obrzęd zaśnięcia 
i pogrzebu Maryi. 
 Do grona pielgrzymów dołączyl i  artyści: 
„Mazowsze” – Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca, 
koncertując u MB Piekarskiej od godz. 17.30. Dzień 
wcześniej wystąpił Kwartet Puzonowy: „Trombone's 
Performance”. Przybyła 25-osobowa grupa z archidiecezji 
wrocławskiej (Łosiów i Namysłów). Dzień później w 20-
osobowej grupie stawiło się Piekarskie Stowarzyszenie 
Amazonek. Przed wizerunkiem MB Piekarskiej modlili się 
księża, reprezentując Niemcy (Augsburg) i Słowację 
(Trnava). Trzy dni później, 19 sierpnia, zdążając na Jasną 
Górę na Pielgrzymkę Energetyków, Elektryków, 
Elektroników tu zatrzymała się 45-osobowa grupa z 
diecezji bydgoskiej (Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 
S.A.) i 55-osobowa grupa z archidiecezji przemyskiej 
(Rejon Energetyczny Jarosław).

15 VIII 2017

 Wieczorną Mszę św. sprawował „nowy” wikariusz – 
ks. Mariusz Staś. Wraz z nim posługę w par. Imienia NMP i św. 
Bartłomieja rozpoczął ks. Tomasz Nowak, penitencjarz. 
 Sierpniową gościnę u MB Piekarskiej zamknęli 
pielgrzymi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 40-
osobowa grupa reprezentowała par. św. Wawrzyńca w 
Gozdnicy. Dzień wcześniej, 30 sierpnia, przybyła 55-
osobowa grupa z diecezji rzeszowskiej.

31 VIII 2017

 W pobyt u MB Piekarskiej wpisała się 25-osobowa 
grupa z Bielska-Białej, której towarzyszył ks. Tomasz 
Gorczyński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 
diecezji bielsko-żywieckiej. O godz. 20.00 w bazylice 
piekarskiej rozpoczęła się modlitwa apelowa, podczas 
której wyśpiewano Maryi: „Jestem! Pamiętam! Czuwam!”. 
 Wracając z Jasnej Góry „tu” zatrzymali się 
uczestnicy 39. Halembskiej Pieszej Pielgrzymki, trwającej 
od 21 sierpnia. Dzień wcześniej, 25 sierpnia, sanktuarium 
nawiedził kapłan, posługujący w Niemczech, w metropolii 
Kolonii, w diecezji Akwizgranu (Aachen).

26 VIII 2017

 W 20. niedzielę zwykłą odbyła się pielgrzymka 
kobiet i dziewcząt. Mszy św., celebrowanej na Wzgórzu 
Kalwaryjskim, przewodniczył i homilię wygłosił kard. 
Stanisław Ryłko, archiprezbiter papieskiej Bazyliki Matki 
Bożej Większej w Rzymie. 
 Pielgrzymkową „małą statystykę” otwiera lista 
kapłanów, pełniących tego dnia posługę konfesjonału, 
która obejmuje 44 osoby. Zapisano 89 grup, wśród których 
38 stanowią pielgrzymki piesze. Największe, wraz z 
duszpasterzami, przybyły z następujących parafii 
archidiecezji katowickiej: św. Józefa w Chorzowie – 220 
osób; św. Michała Archanioła w Orzegowie – 206 osób; św. 
Wojciecha w Radzionkowie – 200 osób. Tej grupie 
pątniczek, oprócz ks. prob. Damiana Wojtyczki, w drodze 
towarzyszyli biskupi pomocniczy – bp Adam Wodarczyk i bp 
Marek Szkudło. Nieco mniejsze grupy, liczące od 180 do 100 
osób, objęły parafie: 180 osób - św. Michała Archanioła w 
Michałkowicach; 150 osób - MB Różańcowej w 
Chropaczowie, Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, 
NSPJ w Piaśnikach; 120 osób – Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Świętochłowicach; 100 osób – św. Franciszka z 
Asyżu w Chorzowie Klimzowcu, św. Pawła w Rudzie Śląskiej 
Nowym Bytomiu, św. Stanisława w Bytomiu. Pozostałe 
grupy znajdowały się w przedziale osób: od 30 do 85. 
Pielgrzymek autokarowych zgłoszono 47 – najliczniej 
stawiła się par. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP z 
Katowic Panewnik (115 osób). Zapisano reprezentację 
Tyskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

20 VIII 2017

 Wspomnienie NMP Królowej, przypadające w tym 
dniu, upłynęło jako tzw. kiermasz, związany ze 168. 
r oczn i cą  po św ięcen i a  ko śc i o ł a  p i eka r s k i ego . 
 Dzień wcześniej, 21 sierpnia, do grona pielgrzymów 
dołączyły diecezje: kaliska – 50 osób (Ostrów Wielkopolski i 
Wierzbno) oraz świdnicka – 25 osób (Niemcza). Stawili się 
Czesi, przybywając w 15-osobowej grupie z diecezji 
brneńskiej. Dwa dni później, 24 sierpnia, przybyła 40-
osobowa grupa z par. Wszystkich Świętych w Wieprzy koło 
Andrychowa (diecezja bielsko-żywiecka).

22 VIII 2017

 W 21. niedzielę zwykłą parafia piekarska 
przeżywała odpust, związany ze świętem św. Bartłomieja 
Apostoła. Relikwie pierwszego patrona, przechowywane 
od dwóch lat w kaplicy Jemu dedykowanej, towarzyszyły 
„dzisiaj” każdej Eucharystii. W świętowanie, jak co roku, 
włączyły się parafie: św. Marii Magdaleny z Bielszowic (90 
osób); św. Michała Archanioła z Michałkowic (300 osób). 
Godzina 17.00 zainicjowała recital organowy Michała 
D u ź n i a k a ,  p r o w a d z o n y  w  r a m a c h  3 .  e d y c j i 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej.
 Następnego dnia, 28 s ierpnia, do grona 
pielgrzymów dołączyła archidiecezja gnieźnieńska, 
przybywając w 50-osobowej grupie z par. św. Mikołaja w 
Skokach.

27 VIII 2017

CHRZTY - lipiec
1. Lobermajer Franciszek

2. Zmuda Franciszek

3. Furgalińska Milena

4. Janoszka Hubert

5.Miodek Nikola

6. Mazur Kimberly

7. Mrachacz Szymon

8. Kapuśniak Aleks

ZŁOTE GODY - lipiec
1.Danuta i Franciszek Drobczyk 

ŚLUBY - lipiec
1. Głogowski Bartosz - Baron Marlena 

2. Gałązka Michał - Biernacka Angelika 

3. Tyczka Sławomir - Sekulla Martyna 

4. Sabo Mateusz - Kowalik Joanna 

5. Czapla Bartosz - Kańtoch Sara 

6. Dworaczek Bartłomiej - Łukasik Anna 

7. Chudziak Radosław - Woźniak Alicja 

8. Mendrak Mateusz - Galos Natalia 

9. Kubica Paweł - Furtak Katarzyna 

POGRZEBY - sierpień
1. Głodo Ewa l.88

2. Trusz Sylwester l.84

3. Kaiser Józef l.45

4. Mezglewski Mieczysław l.68

5. Pastuszyn Róża l.81

6. Seneńska Wiesława l. 59

7.Wojciaszek Damian l. 53

8. Mol Lucjan l. 56

9. Brol Zenon l. 58

10. Kaczmarek Halina l.77

11. Lempa Henryk l.62

12. Zabawa Danuta l.65

13. Małek Ludwik l.79 

14. Chycki Antoni l.69 pokrop

15. Stróż Monika l. 92

16. Nierobisz Amelia l.98

17. Markitoń  Małgorzata l. 83 pokrop

18. Bednarz Kazimierz l. 78                    

19. Tobolik Matylda l.76

20. Waloszczyk Eugeniusz l.66

21. Nowak Edward l.85

22. Łężniak Helena l.60                    

23. Franielczyk Małgorzata l. 83

24. Pyka Anna l. 90

ROCZKI - sierpień
1. Karmański Igor 

2. Halemba Wojciech 

3. Skrzypek Tymoteusz 

 

ZŁOTE GODY - sierpień
1. Małgorzata i Wilhelm Halama
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POGRZEBY - lipiec
1. Woźnica Marian l.60

2. Odi Piotr l.66

3. Nowocień Jadwiga l. 61 - pokrop

4. Rogala Danuta l. 61- pokrop

5. Zypcer Dariusz l.42

6. Gorzędowska Maria l.81

7. Bensz Gerard l.88

8. Holewa Paweł l.68

9. Kańtoch Paweł. l.52

CHRZTY - sierpień
1. Wielgo Marlena

2. Kasica Natalia

3. Micza Adam

4. Kępka Anna

5. Kaiser Fabian

6. Szyja Łukasz

7. Antczak Przemysław

ROCZKI - lipiec
1. Orzechowska Emilia

2. Kołodziej Emilia

ŚLUBY - sierpień
1. Kondera  Maksymilian - Sosna Agnieszka

2. Tomaszewski Mateusz - Dawid Patrycja

3. Wojnowski Ariel - Pisarczyk Agnieszka

4. Arendowski Piotr - Rzeszutek Katarzyna

5. Simon Sebastian - Bandoła Joanna

6. Chrzan Zbigniew - Gągorowska Barbara

7. Rzeszutek Adam - Nalepa Monika

8. Machura Agnieszka - Rudnik Łukasz

9. Nowak Lucjan - Górny Sonia

10. Kaczmarzyk Krzysztof - Woźnicka Katarzyna

11. Erd Katarzyna - Larcz Mateusz

12. Świder Sebastian - Wanat Justyna

13. Wygrabek Paweł - Wilczyńska Sylwia

14. Wójcik Michał - Celnik Joanna

 Uroczystość Wniebowzięcia NMP wyznaczyła 
fundament radowania się 92. rocznicą koronacji obrazu MB 
Piekarskiej. Sumę odpustową sprawował ks. Piotr Kontny. 
Nieszpory poprzedzone zostały modlitwą różańcową, 
prowadzoną na dróżkach kalwaryjskich części chwalebnej 
przez ks. prał. Władysława Nieszporka. Wigilia, 14 sierpnia, 
inaugurując świętowanie, wprowadziła w „tajemnicę 
dnia” poprzez misterium – inscenizowany obrzęd zaśnięcia 
i pogrzebu Maryi. 
 Do grona pielgrzymów dołączyl i  artyści: 
„Mazowsze” – Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca, 
koncertując u MB Piekarskiej od godz. 17.30. Dzień 
wcześniej wystąpił Kwartet Puzonowy: „Trombone's 
Performance”. Przybyła 25-osobowa grupa z archidiecezji 
wrocławskiej (Łosiów i Namysłów). Dzień później w 20-
osobowej grupie stawiło się Piekarskie Stowarzyszenie 
Amazonek. Przed wizerunkiem MB Piekarskiej modlili się 
księża, reprezentując Niemcy (Augsburg) i Słowację 
(Trnava). Trzy dni później, 19 sierpnia, zdążając na Jasną 
Górę na Pielgrzymkę Energetyków, Elektryków, 
Elektroników tu zatrzymała się 45-osobowa grupa z 
diecezji bydgoskiej (Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz 
S.A.) i 55-osobowa grupa z archidiecezji przemyskiej 
(Rejon Energetyczny Jarosław).

15 VIII 2017

 Wieczorną Mszę św. sprawował „nowy” wikariusz – 
ks. Mariusz Staś. Wraz z nim posługę w par. Imienia NMP i św. 
Bartłomieja rozpoczął ks. Tomasz Nowak, penitencjarz. 
 Sierpniową gościnę u MB Piekarskiej zamknęli 
pielgrzymi z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 40-
osobowa grupa reprezentowała par. św. Wawrzyńca w 
Gozdnicy. Dzień wcześniej, 30 sierpnia, przybyła 55-
osobowa grupa z diecezji rzeszowskiej.

31 VIII 2017

 W pobyt u MB Piekarskiej wpisała się 25-osobowa 
grupa z Bielska-Białej, której towarzyszył ks. Tomasz 
Gorczyński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 
diecezji bielsko-żywieckiej. O godz. 20.00 w bazylice 
piekarskiej rozpoczęła się modlitwa apelowa, podczas 
której wyśpiewano Maryi: „Jestem! Pamiętam! Czuwam!”. 
 Wracając z Jasnej Góry „tu” zatrzymali się 
uczestnicy 39. Halembskiej Pieszej Pielgrzymki, trwającej 
od 21 sierpnia. Dzień wcześniej, 25 sierpnia, sanktuarium 
nawiedził kapłan, posługujący w Niemczech, w metropolii 
Kolonii, w diecezji Akwizgranu (Aachen).

26 VIII 2017

 W 20. niedzielę zwykłą odbyła się pielgrzymka 
kobiet i dziewcząt. Mszy św., celebrowanej na Wzgórzu 
Kalwaryjskim, przewodniczył i homilię wygłosił kard. 
Stanisław Ryłko, archiprezbiter papieskiej Bazyliki Matki 
Bożej Większej w Rzymie. 
 Pielgrzymkową „małą statystykę” otwiera lista 
kapłanów, pełniących tego dnia posługę konfesjonału, 
która obejmuje 44 osoby. Zapisano 89 grup, wśród których 
38 stanowią pielgrzymki piesze. Największe, wraz z 
duszpasterzami, przybyły z następujących parafii 
archidiecezji katowickiej: św. Józefa w Chorzowie – 220 
osób; św. Michała Archanioła w Orzegowie – 206 osób; św. 
Wojciecha w Radzionkowie – 200 osób. Tej grupie 
pątniczek, oprócz ks. prob. Damiana Wojtyczki, w drodze 
towarzyszyli biskupi pomocniczy – bp Adam Wodarczyk i bp 
Marek Szkudło. Nieco mniejsze grupy, liczące od 180 do 100 
osób, objęły parafie: 180 osób - św. Michała Archanioła w 
Michałkowicach; 150 osób - MB Różańcowej w 
Chropaczowie, Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, 
NSPJ w Piaśnikach; 120 osób – Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Świętochłowicach; 100 osób – św. Franciszka z 
Asyżu w Chorzowie Klimzowcu, św. Pawła w Rudzie Śląskiej 
Nowym Bytomiu, św. Stanisława w Bytomiu. Pozostałe 
grupy znajdowały się w przedziale osób: od 30 do 85. 
Pielgrzymek autokarowych zgłoszono 47 – najliczniej 
stawiła się par. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP z 
Katowic Panewnik (115 osób). Zapisano reprezentację 
Tyskiego Stowarzyszenia Rowerowego.

20 VIII 2017

 Wspomnienie NMP Królowej, przypadające w tym 
dniu, upłynęło jako tzw. kiermasz, związany ze 168. 
r oczn i cą  po św ięcen i a  ko śc i o ł a  p i eka r s k i ego . 
 Dzień wcześniej, 21 sierpnia, do grona pielgrzymów 
dołączyły diecezje: kaliska – 50 osób (Ostrów Wielkopolski i 
Wierzbno) oraz świdnicka – 25 osób (Niemcza). Stawili się 
Czesi, przybywając w 15-osobowej grupie z diecezji 
brneńskiej. Dwa dni później, 24 sierpnia, przybyła 40-
osobowa grupa z par. Wszystkich Świętych w Wieprzy koło 
Andrychowa (diecezja bielsko-żywiecka).

22 VIII 2017

 W 21. niedzielę zwykłą parafia piekarska 
przeżywała odpust, związany ze świętem św. Bartłomieja 
Apostoła. Relikwie pierwszego patrona, przechowywane 
od dwóch lat w kaplicy Jemu dedykowanej, towarzyszyły 
„dzisiaj” każdej Eucharystii. W świętowanie, jak co roku, 
włączyły się parafie: św. Marii Magdaleny z Bielszowic (90 
osób); św. Michała Archanioła z Michałkowic (300 osób). 
Godzina 17.00 zainicjowała recital organowy Michała 
D u ź n i a k a ,  p r o w a d z o n y  w  r a m a c h  3 .  e d y c j i 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i 
Kameralnej.
 Następnego dnia, 28 s ierpnia, do grona 
pielgrzymów dołączyła archidiecezja gnieźnieńska, 
przybywając w 50-osobowej grupie z par. św. Mikołaja w 
Skokach.

27 VIII 2017

CHRZTY - lipiec
1. Lobermajer Franciszek

2. Zmuda Franciszek

3. Furgalińska Milena

4. Janoszka Hubert

5.Miodek Nikola

6. Mazur Kimberly

7. Mrachacz Szymon

8. Kapuśniak Aleks

ZŁOTE GODY - lipiec
1.Danuta i Franciszek Drobczyk 

ŚLUBY - lipiec
1. Głogowski Bartosz - Baron Marlena 

2. Gałązka Michał - Biernacka Angelika 

3. Tyczka Sławomir - Sekulla Martyna 

4. Sabo Mateusz - Kowalik Joanna 

5. Czapla Bartosz - Kańtoch Sara 

6. Dworaczek Bartłomiej - Łukasik Anna 

7. Chudziak Radosław - Woźniak Alicja 

8. Mendrak Mateusz - Galos Natalia 

9. Kubica Paweł - Furtak Katarzyna 

POGRZEBY - sierpień
1. Głodo Ewa l.88

2. Trusz Sylwester l.84

3. Kaiser Józef l.45

4. Mezglewski Mieczysław l.68

5. Pastuszyn Róża l.81

6. Seneńska Wiesława l. 59

7.Wojciaszek Damian l. 53

8. Mol Lucjan l. 56

9. Brol Zenon l. 58

10. Kaczmarek Halina l.77

11. Lempa Henryk l.62

12. Zabawa Danuta l.65

13. Małek Ludwik l.79 

14. Chycki Antoni l.69 pokrop

15. Stróż Monika l. 92

16. Nierobisz Amelia l.98

17. Markitoń  Małgorzata l. 83 pokrop

18. Bednarz Kazimierz l. 78                    

19. Tobolik Matylda l.76

20. Waloszczyk Eugeniusz l.66

21. Nowak Edward l.85

22. Łężniak Helena l.60                    

23. Franielczyk Małgorzata l. 83

24. Pyka Anna l. 90

ROCZKI - sierpień
1. Karmański Igor 

2. Halemba Wojciech 

3. Skrzypek Tymoteusz 

 

ZŁOTE GODY - sierpień
1. Małgorzata i Wilhelm Halama




