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Z Piekarskich Wież
/ okładka /

„Eucharystia daje życie.”

(s. 2)

Eucharystia daje życie.
Kolejny numer „Z Piekarskich Wież” ukazuje się u progu
nowego roku kościelnego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę
Adwentu. Jak to już usłyszeliśmy w komunikacie Księdza
Arcybiskupa, od tego roku towarzyszyć nam będzie nowe hasło
duszpasterskie, które brzmi: „Eucharystia daje życie”. Jesteśmy
wezwani do Tego, aby coraz bardziej odkrywać Mszę Świętą jako
najważniejsze wydarzenie w życiu chrześcijanina i poprzez
modlitwę i świadectwo pomagać powrócić tym, którzy oddalili się
od Chrystusa. Jezus obecny w Eucharystii jest źródłem siły i mocy dla wierzących. On darzy
nas łaską świętości, co przypominaliśmy sobie podczas Balu i Marszu Wszystkich Świętych.
Fotorelację z tych wydarzeń znajdziemy w bieżącym wydaniu naszego czasopisma.
Z Najświętszym Sakramentem nierozerwalnie związany jest sakrament kapłaństwa. W
obecnym numerze znajdziemy wiele treści związanych z kapłaństwem i świętymi kapłanami.
Zachęcam do zapoznania się z ciekawą historią przyznania honorowego obywatelstwa Piekar
Śląskich dla św. Jana Pawła II. Polecam też kolejny fragment historii Piekarskiego
Sanktuarium w cyklu Krystyny Wrodarczyk, z którego dowiemy się o tym jak zacni kapłani
modlili się w Piekarach Śląskich. Jest też relacja z pielgrzymki do sanktuariów min. św. Jana
Marii Vianneya i św. ojca Pio, wywiady z naszymi księżmi wikarymi, plan kapłańskich
odwiedzin duszpasterskich i wiele innych rozmaitości... Jest co poczytać. Zachęcam do
lektury!
Ks. Paweł Pukowiec
Wikariusz Bazyliki Piekarskiej

KOLĘDA 2019/2020
2 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK, godz. 15.30

30 LISTOPADA SOBOTA, godz. 15:00
1.

ul. Bytomska 101 - 121

1.

ul. Bytomska 161 – 177

2.

ul. Bytomska 116, 118, 120

2.

ul. Bytomska 162 – 182

3.

ul. Bytomska 122/ I, II, III, IV, V

4.

ul. Bytomska 124 – 160, 160a
1 GRUDNIA NIEDZIELA, godz. 15:00

1.

ul. Bytomska 123 - 139

2.

ul. Bytomska 124a, 128a, 128b

3.

ul. Bytomska 145 – 159

2

3 GRUDNIA WTOREK, godz. 15.30
1.

ul. Bytomska 179 – 231a

2.

ul. Bytomska 235 – 275

3.

ul. Bytomska 242 – 306

1.

ul. Bytomska 329a – 369

4 GRUDNIA ŚRODA, godz. 15.30
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14 GRUDNIA SOBOTA, godz. 15.00

5 GRUDNIA CZWARTEK, godz. 15.30
1.
2.

ul. Bytomska 279 – 327

1.

ul. Damrota 21, 23a,

2.
3.

ul. ks. Popiełuszki 15 - 5 ,ul. ks. Ficka 2 -6,

4.

2.

ul. Damrota 2 – 24

3.

ul. Damrota 3 – 27

15 GRUDNIA NIEDZIELA, godz. 15.00
1.

7 GRUDNIA SOBOTA, godz. 15.00
1.

ul. Didura 2 (od dołu)

2.

ul. Didura 4 (od dołu)

ul. Oś. Wyzwolenia 76 - 100
(Lortza 76 – 91, Jasionowskiego 92 -100)

6 GRUDNIA PIĄTEK, godz. 15.30
ul. ul. Studzienna 1 – 16, ul. Damrota 1 i 3c

ul. Oś. Wyzwolenia 52 - 75
(Staszica 52 -72, Lortza 70 - 75)

ul. Głęboka 1 – 20

1.

ul. Oś. Wyzwolenia 26 - 50
(Dąbrowskiego 26 - 38 ,Staszica 39 - 50)

ul. Bytomska 184, 184a, b, c, d, - 240
3.

ul. Oś. Wyzwolenia 1 - 25 (Dąbrowskiego 1 - 25)

ul. Kalwaryjska 2, 2a, 2b 2/7, 4 – 18

2.

ul. Kalwaryjska 17, 19, 21 – 31

3.

ul. Kalwaryjska 20, 22, 24
16 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK, godz. 15.30

3.

ul. Hajdy 1 - 23, ul. Damrota 32a

1.

ul. Konstytucji 3 Maja 4 – 34

4.

ul. Jasna 13 – 3, ul. Damrota 57 - 28 (obie strony)

2.

ul. Konstytucji 3 Maja 5 – 33
17 GRUDNIA WTOREK, godz. 15.30

8 GRUDNIA NIEDZIELA, godz. 15.00
ul. Zygmunta Starego 2 (od dołu)

1.

ul. Targowa 1, 2, 3

2.

ul. Zygmunta Starego 4 (od dołu)

2.

ul. Targowa 4, 5

3.

ul. Zygmunta Starego 6 (od dołu)

3.

ul. Targowa 6, 10

1.

18 GRUDNIA ŚRODA, godz. 15.30

9 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK, godz. 15.30
1.

ul. Zygmunta Starego 8 (od dołu)

2.

ul. Kopernika 19 – 1, ul. ks. Skargi 1 – 8,

1.

ul. Targowa 7, 8, 9
19 GRUDNIA CZWARTEK, godz. 15.30

ul. Bema 15 - 3
1.
10 GRUDNIA WTOREK, godz. 15.30
1.

ul. Moniuszki 2 – 22

2.

ul. Kazimierza Wielkiego 10, 12, 14/I

3.

ul. Kazimierza Wielkiego 14/II, 16, 18

2.

ul. Gen. Ziętka 8, 10, 12

3.

ul. Gen. Ziętka 14, 16, 18 – 28
20 GRUDNIA PIĄTEK, godz. 15.30

1.
11 GRUDNIA ŚRODA, godz. 15.30
1.

ul. Gen. Ziętka 2, 4, 6

2.

ul. Inwalidów Wojennych 2 – 18, 36, Kawalca 1 – 15
ul. Inwalidów Wojennych 51 - 63, Górzysta 1 - 19,
Podgórna 15 – 4

ul. Słowackiego 1 -37
3.

ul. Inwalidów Wojennych 19 - 47, Skalista 3 - 7

12 GRUDNIA CZWARTEK, godz. 15.30
21 GRUDNIA SOBOTA, godz. 15.00

1.

ul. Kazimierza Wielkiego 2, 4

2.

ul. Kazimierza Wielkiego 6, 8

1.

ul. św. Brata Alberta 15 – 2, ul. ks. Purkopa 2 – 12

3.

ul. ks. Nerlicha 15-1, Krótka 1–14,

2.

ul. Cicha, Sportowa, Bytomska 310, 330a, 330b, 371

Boczna 1-13, Konst. 3 Maja 19

3.

ul. Darwina 8 – 90, ul. Szpaków 1 – 11
27 GRUDNIA PIĄTEK, godz. 15.30

13 GRUDNIA PIĄTEK, godz. 15.30
1.

ul. Jana Pawła II 1 - 23 oraz 6 – 8

1.

ul. Lipka, Słowików 1 - 47 (nieparzyste)

2.

ul. Jana Pawła II 12 - 43 (obie strony)

2.

ul. Szpaków 1 – 21, ul. Sikorek 1 – 5

3.

ul. Pod Lipami 2 – 26
* Pozostały plan kolęd znajduje się na ostatniej stronie
kwartalnika „Z Piekarskich Wież”.
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Listopad 2019
ks prob Krzysztof Fulek

Z życia parafii i Sanktuarium
ź W najbliższą sobotę (30. grudnia) rozpoczniemy odwiedziny duszpasterskie rodzin, tzw.

kolędę. Program jest wydrukowany w gazetce, wywieszony w gablotce i znajduje się na
parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy – o ile to tylko możliwe – by w spotkaniu
kolędowym uczestniczyła cała rodzina. Na godnym miejscu ustawmy krzyż, Pismo
Święte, świece i wodę święconą. Niech to spotkanie wypełnia atmosfera modlitwy i
dzielenia się refleksjami dotyczącymi życia naszej parafii i sanktuarium.
ź Kończymy prace związane z odrestaurowaniem Kaplicy św. Ignacego Loyoli, tzw.

„Studzienki”, najstarszego zabytku należącego przez lata do kompleksu kaplic
kalwaryjskich. Dziękujemy Władzom naszego Miasta za dofinansowanie tej inwestycji w
wysokości 50-ciu tyś. zł, a Parafianom za składane ofiary.
ź Od początku listopada trwają prace przy budowie „Piekarskiego Betlejem”, które będzie

otwarte od Świąt Bożego Narodzenia do końca stycznia. Dziękujemy grupie Mężczyzn św.
Józefa za wielkie zaangażowanie i pasję w tworzeniu tej plenerowej, żywej i ruchomej
szopki, a także wszystkim, którzy im pomagają i składają ofiary na ten cel. Zapraszamy i
zachęcamy Parafian, Gości i Pielgrzymów do odwiedzenia tej szczególnej ekspozycji,
także do naszej kawiarenki ze śląskimi wypiekami i przysmakami, a przede wszystkim
do wspólnego kolędowania przy nowonarodzonym Mesjaszu.
ź W czerwcu przyszłego roku organizujemy pielgrzymkę autokarową do Grecji, szlakiem

św. Pawła (Kavala, Filippi, Athos, Saloniki, Berea, Klasztory Meteora, Ateny i Korynt).
Termin: 14-23.06.2020, koszt: 1250,- zł + 400,- Euro. Przygotowaniem do pielgrzymki
są odbywające się raz w miesiącu katechezy dorosłych w formie lectio divina, czyli
pobożnego czytania i rozważania Pisma Świętego. Chętni na pielgrzymkę mogą się
zapisywać w Centrum Pielgrzymkowym i u ks. Proboszcza. Spotkanie informacyjne
odbędzie się w grudniu.

…Przed nami Adwent i Święta Bożego Narodzenia.
Starajmy się dobrze wykorzystać ten czas, by jak najlepiej
przygotować nasze serca na przyjście Mesjasza. W kościołach
odprawiane są Roraty i pali się świeca, symbolizująca Matkę
Jezusa… Prośmy Boga za Jej pośrednictwem, by na nowo
narodził się w nas Chrystus, a wraz z Jego narodzeniem, w
nas i pośród nas, zamieszkały: pokój, radość, nadzieja,
prawda, życzliwość, serdeczność, dobroć i miłość…

Tego wszystkiego – na czas Adwentu, Świąt i Nowego Roku – z serca życzymy
wszystkim Parafianom, Gościom i Pielgrzymom!
Duszpasterze

4

Z Piekarskich Wież

170 lat Bazyliki Piekarskiej
Jola Kubik-Migoń

Pierwszy Piekarzanin
25 lat temu Jan Paweł II został pierwszym Honorowym Obywatelem
Piekar Śląskich.
stworzony 28 maja 1991 r. Po uroczystej sesji w maju 1994
roku delegacja złożona z przedstawicieli parafii i miasta
udała się do Rzymu. Podczas osobistej audiencji 15 czerwca
1994 r. papieżowi przekazano klucze do bram miasta oraz
akt nadania tytułu. W grupie tej był ówczesny proboszcz ks.
Władysław Student, Zenon Przywara - późniejszy
wiceprezydent miasta oraz członkowie chóru św. Cecylii.

18 maja 1994 roku podczas uroczystej sesji Rady
Miasta Piekary Śląskie, która odbyła się w auli I Liceum
Ogólnokształcącego podjęto uchwałę o nadaniu tytułu
Honorowego Obywatela Piekar Śląskich papieżowi Janowi
Pawłowi II (Uchwała Rady Miasta nr XXXVIII/302/94). Jan
Paweł II został wyróżnionym tym tytułem jako pierwszy.
Zresztą sam tytuł Honorowego Obywatela podkreśla
wyjątkowość osoby obdarowanej tym tytułem i wskazuje na
zasługi dla społeczności miasta.
Jan Paweł II jako metropolita krakowski Karol
Wojtyła w latach 1965-1978 pielgrzymował do Piekar
Śląskich. Na Wzgórzu Kalwaryjskim głosił Słowo Boże do
tysięcy mężczyzn zgromadzonych podczas majowej
pielgrzymki do Matki Boskiej Piekarskiej. Potem kiedy został
wybrany na Stolicę Piotrową kierował do pielgrzymów
telegramy, w których poruszał ważne kwestie społeczne.
Zgromadzeni na wzgórzu Ślązacy przywiązywali wielka wagę
do tych słów, identyfikowali się z nimi. Określali je jako
„wielkie słowa”. Jego słowa zawsze były odbierane z
aprobatą. Czego wyrazem były oklaski (są zresztą do
dzisiaj). Stąd - z piekarskiego wzgórza - płynęła nauka
społeczna Kościoła dotyczące obrony życia, godności
człowieka, pojednania, odrodzenia moralnego, wartości
pracy, znaczenia środków przekazu społecznego. Po latach
Wojtyła mówił, że to w Piekarach Śl. nauczył się rozmawiać z
tłumem.
Inicjatorem i pomysłodawcą nadania tytułu
Honorowego Obywatela Piekar Śląskich był nieżyjący (zm.
kwiecień 2019 r.) radny Alfred Kiera. Taki wniosek został

Akt nadania tytułu Honorowego Obywatela i
symboliczne klucze zostały podarowane bazylice jako
wotum. Można zobaczyć je w Muzeum Sanktuaryjnym razem
z innymi pamiątkami. W sali poświęconej pamięci Jana
Pawła II można zobaczyć: Złoty Różaniec podarowany
podczas pielgrzymki w 1983 r. w Katowicach, paschał
(znajduje się w bazylice) i stułę - ofiarowane bazylice
podczas pielgrzymki w 1979 r. w Częstochowie, są też: liczne
zdjęcia, publikacje popularno-naukowe, numizmaty i tron z
pielgrzymek stanowych. Tuż po śmierci Jana Pawła II - w 2005
r. u podnóża Kalwarii umieszczony został pomnik polskiego
papieża. Jest to dar piekarskiej „Solidarności”.
Symbolicznie Jan Paweł II pozdrawia pielgrzymów
zmierzających na wzgórze. Natomiast od maja 2012 r.
piekarskie sanktuarium ma także relikwie św. Jana Pawła II
(beatyfikowany - 2011, kanonizowany - 2014). Jest to kropla
krwi umieszczona na kawałku materiału - umieszczona w
relikwiarzu, znajduje się w bocznym ołtarzu pod obrazem
przedstawiającym Jana Pawła II. Związki polskiego papieża z
Piekarami Śl. były bardzo silne i trwały kilka dekad.
Symboliczna obecność papieża pobudza współczesnych do
sięgania po nauki Jana Pawła II, modlitwy za jego
wstawiennictwem (jest patronem rodzin), zmiany postawy
życiowej.
Jan Paweł II był pierwszym papieżem Słowianinem.
Jego pontyfikat był jednym z najdłuższych w historii i trwał
27 lat. Polski papież odbył 102 pielgrzymki, spotykał się z
najwyższymi ówczesnymi głowami państw świata, wydał 13
encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 10 konstytucji, 37
listów apostolskich, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego,
K a t e c h i z m Ko ś c i o ł a k a t o l i c k i e g o , o g ł o s i ł 1 2 6 7
błogosławionych osób, a 450 - kanonizowanych.
Inni Honorowi Obywatela Piekar Śląskich to: ks.
Władysław Student (2001), abp Damian Zimoń (2005), prof.
Jerzy Buzek (2009), dr Bogdan Koczy (2010), ks. Ludwik
Kieras (2015), Gabriela Kossakowska (2019).
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Adam Reinsz

Bóg nie wybiera mocarzy,
ale umacnia słabych…
Rozmowa z ks. Piotrem Andrzejakiem, nowym wikarym bazyliki piekarskiej.
ZPW: Księże Piotrze, od września posługuje ksiądz w
Piekarskiej Bazylice, miejscu szczególnym, zwanym
Duchową Stolicą Górnego Śląska. Czy to miejsce jest
Księdzu znane?
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Pochodzę z Rudy Śląskiej, więc do
Piekar miałem.. trzy godziny pieszo i przez naście lat
przychodziłem do Pani Piekarskiej z pielgrzymką w maju i
sierpniu. Stało się to elementem niemal obowiązkowym w
moim rocznym kalendarzu. Po pierwszej pieszej
pielgrzymce w maju postanowiliśmy z kolegami, że w
sierpniu pojedziemy na rowerach, bo to w końcu kobiety
miały iść pieszo. Ale mi niestety nigdy nieudało się
przyjechać na kole, zawsze szedłem pieszo: w
podstawówce, w gimnazjum, w technikum, w czasie
seminarium.. co roku. I tak patrzyłem na Piekary – przez
pryzmat pielgrzymek stanowych, gdzie jest mnóstwo ludzi,
ale tylko dwa razy w roku. Zmieniła się perspektywa, kiedy
byłem w Bazylice na stażu jako diakon w 2015r. Byłem w
prawdzie tylko tydzień, ale doświadczyłem tego, że do Matki
Bożej ludzie pielgrzymują nie tylko dwa razy do roku, ale
niemal każdego dnia. Teraz patrzę na to jeszcze inaczej, ale
przecież przyszedłem we wrześniu, gdzie sezon
pielgrzymkowy prawie dobiegał końca, wiec czuję, że za rok
moja świadomość Piekarskiego Sanktuarium będzie jeszcze
inna niż była przez lata.
ZPW: Co czuł Ksiądz, gdy otrzymał od Biskupa dekret
mówiący o tym, że swą dalszą posługę kapłańską
sprawował Ksiądz będzie w Piekarach u Boku Maryi.
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Czułem radość, ale też pewien lęk.
Zastanawiałem się, czy podołam temu zadaniu i czy będę
właściwym człowiekiem w odpowiednim miejscu. W
seminarium nierzadko powtarzało się, że gdzie dekret, tam
błogosławieństwo. Tutaj też mam takie przeświadczenie, że
skoro Pan wybrał to On będzie błogosławił. A że Matka dzieci
nie zostawia to i Ona będzie się troszczyła o mnie. Ona o
mnie, ja o Nią i myślę, że jakoś damy radę. Wierzę, że Pani
Piekarska wytrzyma tu z takim wikarym!
ZPW: Jakie były pierwsze wrażenia po przybyciu do
sanktuarium piekarskiego już jako nowy wikariusz?
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Czuje się dobrze. Myślę, że już się
zaaklimatyzowałem, chociaż każdy z wrześniowych dni był
6

wyzwaniem, a to dlatego, że każda parafia ma swoją
specyfikę, swoje tradycje inne zadania i obowiązki. I tutaj
nie jest inaczej. Krótko mówiąc, dzieje się tu dużo. Mszy
więcej niż w poprzedniej parafii, wielu ludzi, szczególnie
pielgrzymów, a także wiele wydarzeń na skale diecezjalną,
które dopiero przede mną- na pewno też będzie to nie małe
wyzwanie.
ZPW: Jakie zadania przejmuje Ksiądz w naszej parafii?
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Uczę w Zespole Szkół techniczno –
budowlanych, ale dla „równowagi” uczę także, a może
przede wszystkim w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5. Mam
tutaj klasy trzecie, które przygotowuje do przyjęcia
Pierwszej Komunii Świętej i ósme, które przygotowuje do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Spotykam się także z
rodzicami moich uczniów w ramach przygotowywania dzieci
d o s a k r a m e n t ó w. Po z a t y m z o s t a ł o m i z l e c o n e
przygotowanie Piekarskiego Betlejem i jako pomyślę o
rozmiarach tego przedsięwzięcia to lekki strach mnie
ogarnia. Ale cóż, myślę, że Matka troszczy się o swoje dzieci,
więc mi pomoże, głęboko w to wierzę. Piękne jest to, że jest
tutaj sztab ludzi, którzy od lat przy tym pracują i wiedzą o co
chodzi, wszak jest to dzieło nie pojedynczego człowieka, a
nasze, wspólne, parafialne…
Ponadto jestem opiekunem Oazy Młodzieżowej i jednego
Kręgu Domowego Kościoła, a także, Mężczyzn św. Józefa i
Wieczernika św. Jana.
ZPW: Pamięta Ksiądz ten moment, gdy podjął decyzję by
zostać kapłanem?
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Jest takie łacińskie przysłowie,
które mówi, że kropla drąży skałę nie siłą, lecz ciągłym
padaniem. U mnie było bardzo podobnie. Moje powołanie to
nie pawłowe nawrócenie, moment w którym zmienia się
życie o 180 stopni. Mnie Bóg wołał powoli, ale nieustannie.
Jako, że wychowałem się niemal w cieniu kościoła, bo
mieszkałem jakieś 200m od kościoła parafialnego i dzwony,
ale też Mszę czy nabożeństwa było słychać w domu cały czas.
Potem w szkole średniej co rusz, różne takie myśli się
pojawiały. Po maturze – niestety nie chodziliśmy na
kremówki - ale za to jeszcze przez rok pracowałem i Pan Bóg
cały czas dawał o sobie znać, wciąż „się przypominała”,
wołał, zapraszał.. aż uległem – trochę jak Jonasz. Poszedłem

Z Piekarskich Wież

170 lat Bazyliki Piekarskiej

do seminarium z myślą, żeby zobaczyć jak tam w ogóle jest,
a nie żeby zostać księdzem. Znałem życie młodzieńcze,
imprezowe, „pracownicze” i chciałem zobaczyć jak wygląda
życie po drugiej stronie seminaryjnej furty. Tam owa
kapłańska myśl została utwierdzona i jestem, gdzie jestem i
bardzo się z tego cieszę!
ZPW: Jakie jest księdza zawołanie kapłańskie?
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Zdanie to
pochodzi z Ewangelii Janowej z 15 rozdziału, werset 13.
Usłyszałem je po raz pierwszy na zerowym stopniu rekolekcji
oazowych. Od tamtej pory, cały czas ten fragment przewijał
się w moim życiu w mniej lub bardziej uświadomiony sposób.
Jako że kapłan nie może założyć rodziny to wydaje się, że te
relacje przyjacielskie nabierają wyjątkowego znaczenia.
Przyjaźń z Jezusem i dalej z ludźmi, to proces, zadanie przed
którym staję każdego dnia. Cały czas na nowo odkrywam
wartość i znaczenie mojego hasła prymicyjnego i to jest
piękne, że Jezus nie daje mi wszystkiego od razu, ale
stopniowo i powoli..:)
ZPW: Lubię nowym księża zadawać to pytanie- przyznaję
szczerze. Chyba dlatego, że bardzo fascynują mnie
odpowiedzi. Proszę powiedzieć- Jak dzisiaj dawać
świadectwo, jak być chrześcijaninem we współczesnym
świecie. Wszyscy wiemy, że nie zawsze jest to łatwe.
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Posłużę się myślą z ostatniej książki

ks. Kard. Konrada Krajewskiego, jałmużnika papieskiego pt.
Zapach Boga. On piszę, że Jezus potrzebuje naszego ciała,
by być obecnym w świecie. Spotykamy się z Jezusem na
modlitwie, przyjmujemy Go w Komunii Świętej i możemy Go
zanieść wszędzie, nawet tam, gdzie nie może pójść żaden
ksiądz, bo go nie wpuszczą. Ta myśl świadectwa ostatnio
bardzo mocno mi towarzyszy. Jeśli będziemy blisko Boga,
będziemy mieli dla niego czas to to będzie widać na co dzień.
Chodzi przede wszystkim o normalność i autentyczność. Nie
ma co zgrywać kogoś kim nie jesteśmy. Bóg nie wybiera
mocarzy, ale umacnia słabych. Świat jest piękny, ale też
bezlitosny. A Chrystus wymaga asertywności pójścia Jego
drogami inaczej będziemy jak chorągiewki na wietrze, które
ustawiają się tak jak wieje wiatr.
ZPW: Przeprowadzamy wywiady z księżmi w naszym
kwartalniku ponieważ chcemy, by parafianie lepiej
poznali nowych księży. Proszę zatem powiedzieć, jak
Ksiądz spędza swój wolny czas?
KS. PIOTR ANDRZEJAK: Bardzo lubię zachwycać się małymi
cudami, które Pan daje mi na co dzień: kolorowe jesienne
liście, budząca się do życia wiosna, słońce, które zawsze jest
super, śnieg, który skrzypi pod butami. Lubię spędzać czas z
rodziną i przyjaciółmi, znajomymi, ale też lubię pobyć
samemu. Uwielbiam nowe rzeczy kulinarne, sportowe,
kulturalno-towarzyskie… Lubię jak się coś dzieje, bo
przecież życie nie lubi nudy.
ZPW: Dziękuję za rozmowę.
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Tobie Panie Zaufałem
Rozmowa z ks. Markiem Feniszem, drugim, nowym wikarym bazyliki
piekarskiej.
c od zi e n n i e k l ę k a ć d o m od l i tw y. To w y c h ow a n i e
zaowocowało tym, że od razu po wczesnej Komunii
zapisałem się do ministrantów. Podobało mi się jak starsi
koledzy służą i czułem, że Jezus mówi mi, że to moje
miejsce. Kochałem być przy ołtarzu i starałem się jak
najstaranniej wykonywać wszystkie obowiązki ministranta.
Takie sielankowe życie prowadziłem przez całą szkołę
podstawową, jednak kiedy trafiłem do gimnazjum wiele się
zmieniło. Poczułem się wtedy prawie dorosły. Już nie
dziecko, ale poważna młodzież gimnazjalna. Wtedy
wydawało mi się, że już wszystko wiem najlepiej i nie muszę
się słuchać rodziców, wychowawców i księdza. Buntowałem
się przeciw każdemu. Skończyło się to tym, że na koniec
gimnazjum zrezygnowałem ze służby przy ołtarzu. Na
szczęście rodzice troszczyli się o to, żebym zawsze w
niedziele znalazł się w kościele i za to jestem im szczególnie
wdzięczny.

ZPW: Jakie funkcje, obowiązki pełni Ksiądz w piekarskim
sanktuarium?
KS. MAREK FENISZ: Do Sanktuarium trafiłem w roli zaledwie
wikarego 12. Ostatecznie nie jest to takie złe, szczególnie
jak siadam w towarzystwie innych księży i wiem, że jestem
najmłodszy. Na razie jeszcze jestem w tym wieku, że się tym
cieszę. Choć z drugiej strony to przykre, że jest coraz mniej
tych młodych. Dostałem tutaj kilka zadań oprócz tych
podstawowych jak odprawianie Mszy świętych i
spowiadanie. Mam być opiekunem dla niektórych grup:
Dzieci Maryi, Chór Legato, Domowy Kościół, Straż Honorowa
i Bractwo Kalwaryjskie. Staram się poznać wszystkich jak
najlepiej i być dla nich wsparciem, ale przede wszystkim
razem z nimi chcę zbliżać się do Boga. W wakacje jeszcze
poprowadzę pielgrzymkę na Jasną Górę. Oprócz tych
parafialnych obowiązków jestem katechetą w Zespole Szkół
Techniczno-Zawodowych i w Przedszkolu Anioła Stróża.
ZPW: Jak wygladała Księdza droga do kapłaństwa?
KS. MAREK FENISZ: O tym to mogę dużo mówić...
To kim jestem zawdzięczam swojej rodzinie, oczywiście w
sposób szczególny rodzicom. To oni uczyli mnie od małego
modlitw i prowadzili do kościoła. To od nich uczyłem się
8

W technikum wiele się nie zmieniło, choć już nie
buntowałem się tak mocno, to wydaje mi się, że było to
efektem bardziej lenistwa niż poprawy zachowania. I choć
moje życie się nie zmieniało Pan Jezus upomniał się o mnie.
Nie wiem skąd się to wzięło, ale nagle w klasie maturalnej
wracały myśli z początku szkoły podstawowej, że może
jednak zamiast politechniki seminarium, że powinienem
stać przy ołtarzu. Zacząłem się zastanawiać i postanowiłem,
że nie zaszkodzi spróbować, bo w końcu z seminarium można
po prostu zrezygnować. Obiecałem Bogu, że daje Mu rok na
to, żeby mnie przekonał do kapłaństwa. Jak widać spędziłem
tam 6 lat, a teraz już czwarty rok jestem księdzem.
ZPW: Jakie słowa wybrał Ksiądz na prymicyjny obrazek
jako najważniejsze dla siebie?
KS. MAREK FENISZ: To zmieniało się co chwilę! Jak już się
jest w seminarium i poznaje się lepiej Pismo święte, to co
chwila jakiś fragment zachwyca i człowiek sobie mówi: to
właśnie to! Jednak kiedy byłem już na ostatnim roku
seminarium i czas gonił, nie było wcale tak łatwo wybrać.
Ostatecznie zdecydowałem się na fragment z hymnu Ciebie
Boga wysławiamy. Za każdym razem kiedy śpiewaliśmy go w
seminarium podczas odmawiania Godziny czytań z
brewiarza, to podczas ostatniego wersetu ciarki
przechodziły mi po plecach. „W Tobie, Panie, zaufałem, nie
zawstydzę się na wieki!” Kiedy oddajesz swoje życie Bogu i
masz przeświadczenie, że to On Cię wybrał to naprawdę już
niczego nie trzeba się wstydzić.
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ZPW: Proszę opowiedzieć o wcześniejszych
doświadczeniach kapłańskich.
KS. MAREK FENISZ: Nie są to jakieś wielkie doświadczenia.
Bazylika to moja druga parafia. Od razu po święceniach
biskup posłał mnie do parafii św. Barbary w Katowicach –
Giszowcu. Chyba byłem tym przerażony, bo miałem nadzieję
na jakąś spokojną parafie na południu diecezji a trafiłem na
jej centrum, ale jak się szybko okazało moje obawy były
niepotrzebne, bo to był piękny czas. Ludzie byli tam bardzo
życzliwi, księża wyrozumiali więc mogłem się nauczyć tam
naprawdę wielu rzeczy. Fascynuje mnie w kapłaństwie wiele
rzeczy. Stając przy ołtarzu i trzymając Hostię w ręce, z
jednej strony załamuję się nad sobą, że Jezus chce działać
przez takiego grzesznika, a z drugiej strony zachwycam się
tym, że On daje mi moc działać w Jego imię. Wiadomo, że
mamy wiele różnych obowiązków, ale chyba żadne nie cieszą
tak bardzo jak sakramenty. Uwielbiam siadać do
konfesjonału. Nie dlatego, że słuchanie o grzechach jest
ciekawe i przyjemne, ale dlatego, że mówiąc ludziom o
miłości Boga i o Jego przebaczeniu można odmienić czyjeś
życie. To jest chyba najlepsze w kapłaństwie.
ZPW: Jakie ma Ksiądz zainteresowania?
KS. MAREK FENISZ: Chyba jestem takim człowiekiem, który

szybko się nudzi, więc jest tego trochę więcej ale od niczego
nie jestem "uzależniony". Lubię oglądać filmy (naprawdę
widziałem ich bardzo dużo...), lubię czytać książki, ale tylko
te dobre. Słucham sporo muzyki, a od kilku lat jest to nawet
muzyka poważna (orkiestra symfoniczna jest CUDOWNA!!!).
Lubię jeździć na rowerze (choć jak widać po moim
„brzuszku” ostatnio to zaniedbałem). Uwielbiam
podróżować i oglądać nowe miejsca, szczególnie jeśli chodzi
o góry. Kocham pielgrzymki. Jak się uda to w najbliższe
wakacje wracam do Santiago de Compostela. Bardzo lubię
jeździć samochodem i uwielbiam Escape room'y. Niech to
wystarczy...
ZPW: Czy ma Ksiądz plany na najbliższą przyszłość?
KS. MAREK FENISZ: Moje plany co do przyszłości to ma
Arcybiskup. 12 Ale oczywiście mam też co nieco do
powiedzenia. Staram się za daleko w przyszłość nie
wybiegać bo jeszcze dzisiaj jest sporo do zrobienia. Na razie
chce poznać lepiej parafię i zobaczyć jakie jest tu miejsce
dla mnie. Moje plany siegają najwyżej wakacji bo trzeba
zaplanować urlop. Jak już wspomniałem marzę o powrocie
na Camino de Santiago, ale jeszcze nie jestem pewien czy się
uda. Teraz patrząc w przyszłość widzę tylko kolędę czyli
odwiedziny duszpasterskie więc do zobaczenia!
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Jesienne wędrowanie
„Modlitwa dla duszy jest jak deszcz dla ziemi...”
Św. Jan Maria Vianney
Powyższymi słowami rozpoczął swoją konferencję
proboszcz Sanktuarium Świętego Jana Maria Vianney w
Muzykach. Spotkanie to miało miejsce 19 października
2019r., kiedy to 70-osobowa grupa pielgrzymów z Piekar
Śląskich i sąsiednich parafii wyjechała razem z ks. Pawłem
na pielgrzymkę do czterech sanktuariów: w Mzykach, w
Gidlach, w Leśniowie oraz na Przeprośnej Górce.
Niedaleko, bo zaledwie 32 km od Piekar znajduje się
pierwsze odwiedzone przez nas miejsce, które od 1988 r.
funkcjonuje jako sanktuarium, któremu patronuje św. Jan
Vianney. Kiedy budowano kościół, okoliczni mieszkańcy o
swoim przyszłym patronie - świętym Janie - nie wiedzieli
prawie nic. Dopiero z czasem ich świadomość niezwykłego
opiekuna, jaki zawitał do ich parafii wzrosła. Stało się to
możliwe dzięki licznym katechezom, freskom na ścianach
kościoła, a następnie dzięki otwarciu swoistego muzeum:
kopii pokoju, w którym mieszkał św. Jan, a który
zlokalizowano nad zakrystią. Ważnym elementem
poszerzającym horyzonty wiernych, a zarazem
umacniającym ich więź z patronem parafii stały się jego
relikwie (jedyne w Polsce), które sprowadzono do Mzyk.
O życiorysie św. Jana można by pisać wiele, ale tym,
co w historii Kościoła najsilniej zapisało się z jego
działalności duszpasterskiej jest ogromne umiłowanie
sakramentu pokuty, któremu poświęcał przeważającą część
swojego czasu. Z uwagi na swoje zaangażowanie nazywany
jest męczennikiem konfesjonału. Swoją pokorą i
świadectwem prostego życia, wypełnionego umartwieniem,
doprowadził zdemoralizowaną duchowo parafię we
francuskiej wiosce Ars do ożywienia i wskrzesił w ludzkich
sercach pragnienie pojednania z Bogiem. Po latach
ogłoszony został najpierw patronem proboszczów, a za
czasów pontyfikatu papieża Benedykta XVI patronem
wszystkich kapłanów. Po Eucharystii i nabożeństwie w
intencji kapłanów udaliśmy się na niecodzienny
poczęstunek… Ku zaskoczeniu pielgrzymów, otrzymaliśmy…
ziemniaki. Przygotowany dla nas posiłek nawiązywał do
tego, co na co dzień spożywał święty patron czczony w
Mzykach.
Następnym punktem na trasie naszego
pielgrzymowania było spotkanie z postacią św. Ojca Pio z
Petrelciny, który czczony jest w Siedlcach niedaleko
Częstochowy, w kościele pod wezwaniem Świętych
Archaniołów Michała Gabriela i Rafała na Świętej Górce12

Matki Bożej Przeprośnej. Kustosz tego miejsca wygłosił dla
nas konferencję na temat Eucharystii, zachęcając by
świadomie Ją przeżywać. Później uczciliśmy relikwie
Świętego Ojca Pio i cała grupa z krzyżem w ręku przeszła
drogę krzyżową w blasku słońca i szumu drzew. W tej
urokliwej aurze doceniliśmy piękno przyrody stworzonej
przez Boga. Tam również był wspólny posiłek. Tym razem
pączek GIGANT kawa. Można by rzec: czegóż chcieć więcej.
Kolejnym miejscem pielgrzymki było Sanktuarium
Matki Bożej w Gidlach. Historia tego sanktuarium sięga roku
1516, kiedy to znaleziona została maleńka, bo zaledwie 9centymetrowa kamienna figurka Matki Bożej. Niezwykłego
znaleziska dokonał rolnik Jan Czeczek. Historia jego rodziny
dała początek kultowi w Gidlach. Początkowo rolnik, który
znalazł figurkę ukrył ją w domu, myśląc iż ma ona wartość
materialną. Niespodziewanie on i jego rodzina stracili
wzrok. Czeczekowie odzyskali zdolność widzenia dopiero,
kiedy ukryta w skrzyni figurka została obmyta i przekazana
do publicznej czci. Na pamiątkę tego symbolicznego
obmycia, po dziś dzień funkcjonuje tradycja tzw. kąpiołki,
czyli zanurzania figurki w winie, które następnie wierni
przybyli na tę ceremonię odpustową zabierają do swoich
domów, na pamiątkę odwiedzin w sanktuarium MB czczonej
jako uzdrowienie chorych. Wino z Gidel można nabyć przez
cały rok, a opiekujący się tym miejscem ojcowie
dominikanie podkreślają, że dzięki wytrwałej modlitwie za
wstawiennictwem Maryi cały czas wypraszane są
najróżniejsze cuda i laski. Kościół w Gidlach to budynek
wczesnobarokowy wybudowany w połowie XVII w. Został
wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej przez Jana Pawła
ll w 1998 r. z okazji 75 rocznicy koronacji Matki Bożej. Piękna
architektura świątyni stanowi dopełnienie piękna tego
miejsca.
Jadąc do ostatniego zaplanowanego do odwiedzenia
tego dnia miejsca, po drodze zatrzymaliśmy się u Świętej
Anny w gminie Aleksandrówka. Cudowne wydarzenia w lesie
pod Przyrowem u schyłku XV w. uczyniły to miejsce
wyjątkowe i po dziś dzień odwiedzane przez pielgrzymów.
Pierwotnie stała tam kaplica, a dopiero w 1609r. kasztelan
sądecki ufundował kościół i wybudował klasztor
bernardynów, który przetrwał dwa wieki. Dzisiaj
Sanktuarium opiekują się Mniszki Zakonu Dominikanskiego dominikanki klauzurowe. Jedna z sióstr (furtianka) o
anielskim głosie opowiedziała nam regułę zakonu,
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przedstawiła plan dnia sióstr i zbombardowana pytaniami
pielgrzymów odpowiedziała szczegółowo i wyczerpująco na
każde z nich. Jednak kończąc spotkanie podkreśliła mocno,
że krata jest przestrzenią relacji z Bogiem a nie
ograniczeniem wolności.
Leśniow - miejsce docelowe naszej pielgrzymki
Założył je książę Władysław Opolczyk w 1382r. Panowała
wówczas potworna susza. Książę zwrócił się z pokorną
modlitwą do Maryi i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle
wytrysnęło źródło, dające początek temu miejscu. Na
pamiątkę podarował figurkę Matki Bożej wykonaną z drewna
lipowego o wysokości 70 cm, która znajduje się w głównym
ołtarzu barokowego kościoła.
Sanktuaryjny kościół późnobarokowy wybudowany
został w 1559r. Koronacja Matki Bożej, zwanej patronką
rodzin odbyła się dopiero 13 sierpnia 1967r. a koronacji
dokonał kardynał Karol Wojtyła. W 2010 roku skradziono
korony i podobnie jak w Piekarach Śląskich bunt serca ludzi
głębokiej wiary spowodował, iż w ciągu jednego roku
małżeństwa ofiarowały swoje obrączki by ponownie
ukoronować Maryję. Od 300lat tym miejscem opiekują się
Paulini, prowadząc również szkołę nowicjatu jedyną tego
typu w Europie (od 1937r.).
Sobotnie wędrowanie można by krótko
podsumować: byliśmy, zobaczyliśmy, wróciliśmy. Patrząc

głębiej na to, co przeżyliśmy, na duchowy wymiar naszej
podróży szlakami wiary, trzeba stwierdzić, że był to czas
spędzony na modlitwie, pogłębieniu wiary i poszerzaniu
wiedzy historycznej i religijnej. Podróżowaliśmy z radością i
ze śpiewem na ustach: w autokarze rano śpiewając godzinki,
a w drodze powrotnej pieśni maryjne. Tworzyliśmy
wspaniałą wspólnotę. Należy koniecznie wspomnieć o
najmłodszej uczestniczce pielgrzymki Emilce (lat 11), która
pięknie prowadziła modlitwę różańcową.
Ciepły uśmiech, dobre słowo, obecność drugiego
człowieka… każdy z nas to potrafi, a parafialna pielgrzymka
do czterech Sanktuariów ugruntowała nas w przekonaniu, że
chcemy częściej być wspólnotą taką żywą wspólnotą.
MODLITWA PIELGRZYMA NAWIEDZAJĄCEGO LEŚNIÓW
Leśniowska Patronko Rodzin. Ty jesteś Miejscem,
z którego wygnany jest wszelki smutek. Stojąc przed
Tobą, zatopiony/a w blasku Twego uśmiechu pragnę się
oddać w macierzyńską niewolę Twej miłości. Przyjmij
mnie uśmiechnięta Matko w gościnie swych ciepłych
ramion. Wejrzyj na mnie łaskawie i czule, pobłogosław mi
swymi troskliwymi dłońmi, bym nieustannie trwając w
bliskości Twego Serca, coraz silniej wierzył/a, jeszcze
mocniej ufał/a i żarliwiej kochał/a. Amen.
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Na kartach jej pamięci znak…
„Lud i kapłani, sercem Ci oddani, światli biskupi z różnych stron
Nieśli Ci w dani, jako swojej Pani, hymn ten błagalny przed Twój tron”.
W ubiegłym roku rozpoczęłam cykl artykułów
dotyczących 700 lecia konsekracji piekarskiego kościoła
słowami: „Rok 2018. Kiedy patrzę na jaśniejącą nowym
blaskiem Piekarską Świątynię uświadamiam sobie, że tak
samo w to miejsce patrzyli od wieków nasi pradziadowie. A
na pewno od początku XIV wieku, bo według żywej,
trwającej od wieków tradycji i historycznych opracowań 24
sierpnia 1303 roku poświęcono kamień węgielny i rozpoczęto
budowę drewnianej świątyni. Konsekracji tej świątyni
dokonano w 1318 roku. To już 700 lat !”
W tym roku obchodziliśmy kolejną ważną rocznicę związaną już bezpośrednio ze świątynią, na którą patrzymy
dzisiaj – 170 lat temu (22 sierpnia 1849 roku) książę bp
Melchior von Diepenbrock konsekrował nowy kościół
pielgrzymkowy wybudowany przez ks. Jana Ficka. Świątynia
intryguje wciąż na nowo i wciąż na nowo zaprasza w swoje
chłodne mury kryjące tajemnice odległych dziejów. I można
jeszcze wiele, wiele stron poświecić, a ciągle coś jeszcze
pozostaje do powiedzenia. Poznaliśmy historię tego
miejsca, które często było miejscem wydarzeń
przetaczających się burz dziejowych, poznaliśmy dzieje
związane z budową nowego kościoła, jego otoczenia,
powstawanie Kalwarii, a w tle ciągle przewijały się postacie,
które kształtowały to miejsce i wpływały na to, czym
Sanktuarium z Cudownym Obrazem Matki Bożej stało się dla
mieszkańców i pielgrzymów.
Przez stulecia przed Oblicze Piekarskiej Pani
przybywał zarówno „prosty lud” jak i monarchowie, którzy
„kornie schylali zbrojną skroń”, „rycerstwo, szlachta i
wodzowie”. Niewątpliwie takim szczególnym pielgrzymem,
który oddawał hołd Matce Bożej w Piekarach był król Jan III
Sobieski (wizytę króla opisywaliśmy w jednym z artykułów).
Wizyta króla do dzisiaj budzi żywe zainteresowanie
mieszkańców i pielgrzymów. A takich „wielkich” i „ważnych”
pielgrzymów modlących się u stóp Matki Boskiej Piekarskiej
było wielu. Skąd o tym wiemy? Otóż są takie książki, w
których drzemie uśpiona historia. Otwierając je budzimy
postacie, które dawno odeszły, a jednak w tej księdze
pozostawiły swój ślad, swoim wpisem przyciągają naszą
uwagę, intrygują nas, zachęcają do zainteresowania się
nimi. Księgi Pamiątkowe, bo o nich mowa, to źródło wiedzy o
ludziach, ale może przede wszystkim o miejscu, w którym ta
Księga się znajduje. Nazwiska, które tutaj znajdujemy
potwierdzają rangę i fenomen miejsca. Tę prawdę
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potwierdza Księga, którą możemy zobaczyć w Muzeum
Sanktuaryjnym w Piekarach Śląskich.
Nawet zamknięta przyciąga naszą uwagę – okładka
świadczy o tym, że nie pochodzi z naszego współczesnego
świata, jest solidna, piękna, jak dawne, stare rzeczy, które
oparły się upływowi czasu. Na pierwszej stronie znajdujemy
datę: „1 October 1846”. W tym dniu hołd Matce Bożej
Piekarskiej złożył król pruski Fryderyk Wilhelm IV, który
„postanowił odwiedzić kraje górnośląskie, ażeby naocznie
się zapoznać z stosunkami tam panującymi”, a „słysząc o
działalności księdza Fiecka w walce przeciw pijaństwu,
postanowił zapoznać się z tym rzadkim, opatrznościowym
mężem.”(ks. Stanisław Drobny „Ks. Aloyzy Jan Fiecek” str.
52- 53).
Na następnej stronie wpis kardynała Melchiora
Diepenbrocka, biskupa wrocławskiego, którego ks. Ficek
zaprosił, aby „poświęcił nowy Pałac Królowej Nieba na
górnośląskiej niwie”, a „te odwiedziny biskupie w Wielkich
Piekarach są niezapomniane; jeszcze drugie pokolenie
opowiadało z zachwytem, co to była za uroczystość, gdy
arcykapłan stanął jako pasterz pomiędzy swemi
owieczkami” („Ks. Aloyzy Jan Fiecek” str. 55). „Panience
Marji Piekarskiej na wieczną pamiątkę swego na tem miejscu
pobytu” (str. 60) podarował monstrancję cesarzowej
Eleonory.
Wielokrotnie, o czym była mowa w artykułach,
Piekary były miejscem ważnych wydarzeń historycznych.
Takim był np.uroczysty wjazd polskiego wojska na
odzyskaną ziemię śląską w 1922 roku. Prowadzący oddziały
generał Stanisław Szeptycki (wnuk Aleksandra Fredry) 26
czerwca przybył do Piekar, aby złożyć hołd Królowej Nieba w
miejscu z Jej łask słynącym.
Po błogosławieństwie sakramentalnym, udzielonym
w cennej monstrancji cesarzowej Eleonory, piekarski
proboszcz poprosił oficerów o wpisanie się do Księgi
Pamiątkowej, w której czytamy: „Generał broni Stanisław
Szeptycki, któremu przypadło w udziale zaszczytne zadanie
wprowadzenia Wojsk Polskich do prastarej dzielnicy
Piastowskiej przybył na to święte miejsce, by uzyskać
błogosławieństwo Najświętszej Matki Boskiej dla całej Armii
Polskiej”.
Czarna, duża księga raz jeszcze przyciąga moją
uwagę, mam wrażenie, że postacie ukryte pod literkami
składającymi się na podpis czekają na chwilę
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zainteresowania. Jest ich tak wiele, tak trudno dokonać
wyboru, dlatego też otwieram księgę na przypadkowej
stronie. Pod datą 5 lipca 1923 roku widnieje podpis: „E.
Kard. Dalbor, Prymas” W encyklopedii powszechnej PWN
(tom 2, str. 10) znajduję informację: „Dalbor Edmund (1869 –
1926), prymas Polski, kardynał; od 1894 działalność
duszpasterska i społeczna w Poznaniu i Gnieźnie; od 1915
arcybiskup gnieźnieński i poznański; 1918 poseł na sejm
dzielnicowy w Poznaniu; od 1919 kardynał i pierwszy prymas
Polski w okresie międzywojennym, popierał udział
duchowieństwa w powstaniu wielkopolskim 1918 -19 i akcji
plebiscytowej na Śląsku i Warmii; domagał się swobód
religijnych i narodowych dla katolików w Gdańsku;
prowadził działalność charytatywną; dążył do ustalenia
stanu prawnego Kościoła katolickiego w Polsce.
Dalej intrygujący wpis w języku francuskim, który
domaga się rozszyfrowania. Poszukiwania doprowadziły
mnie do opracowania Mariusza Trąby w Zeszytach
Chorzowskich (T. 8: 2005) „Relacja biskupa Alfreda
Baudrillarta z pobytu na polskim Górnym Śląsku w 1924 r.”.
Artykuł omawia wizytę biskupów francuskich w Polsce w
1924 roku. Na zaproszenie episkopatu polskiego przybyło
pięciu hierarchów, aby wziąć udział w uroczystościach
Bożego Ciała w Poznaniu. Zaproszenie prymasa ks. kard.
Edmunda Dalbora dla episkopatu francuskiego przekazał bp
Stanisław Kostka Łukomski, który we Francji wizytował
ośrodki polonijne. Biskupi z Francji – ks. kard. L. Dubois, bp.
Sufragan Emmanuel Anatol Chaptal oraz bp kard. Alfred
Baudrillart przebywali w Polsce od 14 do 28 czerwca 1924
roku. 26 czerwca, w drugim dniu pobytu na Górnym Śląski
biskupi francuscy przybyli do Piekar. W opracowaniu
Mariusza Trąby (str. 81-82) czytamy: „około godziny 15.00,
hierarchowie ruszyli w drogę do Piekar przez Chorzów,
Michałkowice, Brzeziny i Szarlej. Pomimo iż był to normalny
dzień pracy, większość mieszkańców Piekar zgromadziła się
na głównej ulicy. Szpaler dzieci, który witał biskupów,
zaczynał się przy przystanku kolejki ulicznej strażnicy
celnej. Na cześć gości przed kościołem zbudowano bramę z
napisem francuskim oraz flagami polskimi i francuskimi.
Siedem samochodów wiozących biskupów, administratora
ks. A. Hlonda oraz przedstawicieli władz przybyło na miejsce
około godz. 16.00. Poprzedzali ich jeźdźcy. Na powitanie
zaśpiewano pieśń „Po górach, dolinach”. Przy bramie
kościelnej gości witał proboszcz parafii, ks. Wawrzyniec
Pucher, który swe przemówienie wygłosił w języku
francuskim. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu i
błogosławieństwie sakramentalnym przemówił do
zebranych kard. L. Dubois. „Gość Niedzielny” cytował jego
słowa: „Jestem zdumiony i słów mi brak, aby wyrazić wam
uczucia, które nami zawładnęły na widok tych tłumów
wiernych, tej głębokiej religijności ludu śląskiego. Jesteście
przykładem przywiązania do Kościoła świętego i w
zupełności potwierdza się słuszność słowa, że Polska to
przedmurze chrześcijaństwa; toteż proszę Boga, aby wam

błogosławił przy waszej pracy, aby was otoczył opieką we
wszystkich waszych poczynaniach”. Przemówienie
kardynała tłumaczył z francuskiego ks. A. Hlond. Po
błogosławieństwie, którego udzielił kardynał, oraz po
odśpiewaniu pieśni „Boże, coś Polskę” biskupi francuscy w
zakrystii kościoła piekarskiego wpisali się do księgi
pamiątkowej. Następnie zwiedzili także skarbiec, gdzie
przechowywano m.in. dary króla Jana III Sobieskiego. Po
wyjściu z kościoła kard. L. Dubois wzniósł okrzyk na cześć
Polski, na co zebrani odpowiedzieli okrzykami na cześć
biskupów i Francji. Po zakończeniu wizyty w Piekarach
biskupi objechali powiat tarnogórski i powrócili około godz.
19.00 do Katowic. Północne tereny województwa śląskiego
bp A. Baudrillart nazwał krajem bogatym i pięknym”.
Każda kolejna karta to nowe wydarzenia, nazwiska
mniej lub bardziej znanych osobistości i wreszcie wpis –
chyba ten najważniejszy i najcenniejszy: „Maryi Piekarskiej
składam w darze złoty różaniec, prosząc, aby się na nim
modlono z błogosławieństwem” – Jan Paweł II, 20 VI 1983”.
Ta Księga to bezcenne źródło wiedzy o tym miejscu i
ludziach, którzy tutaj pielgrzymują. Każdy wpis to bogata
historia ludzi, wydarzeń, bogata historia tego miejsca i kultu
Matki Boskiej Piekarskiej. Za każdym wpisem kryją się
kolejne elementy tej historii i warto budzić je z uśpienia.
Nad tą Księgą można spędzić długie godziny, a na jej
podstawie mogłoby powstać wiele opracowań dotyczących
znanych ludzi w Piekarach. Może warto byłoby podjąć takie
wezwanie?
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Rozmaitości parafialne

Agnieszka Nowak

8 IX 2019
1 IX 2019
Mszy św., rozpoczętej o godz. 7.00 w 22. niedzielę
zwykłą, przewodniczył ks. prob. Krzysztof Fulek. Uczestniczyła w
niej m.in. 15-osobowa grupa z archidiecezji przemyskiej,
reprezentująca Bractwo św. Jakuba Apostoła w par. Ducha
Świętego w Przeworsku, kontynuująca piesze pielgrzymowanie
Via Regia na odcinku, biegnącym od Krakowa do Piekar Śląskich.
Start dla końcowego etapu wyznaczyła Dąbrowa Górnicza.
W gościnę u Gospodyni Śląska wpisała się diecezja
gliwicka. 75-osobowa grupa objęła dwie parafie Bytomia: Świętej
Trójcy i Podwyższenia Krzyża Świętego.
Z okazji inauguracji roku szkolnego i katechetycznego
w tym dniu odczytano list pasterski metropolity katowickiego.
Abp Wiktor Skworc zaapelował, by szkoły były „oazami pokoju i
środowiskiem zgodnej współpracy wszystkich: nauczycieli,
wychowawców, katechetów i rodziców. Chodzi przecież o dobro
młodego pokolenia, wolnego od traumatycznego doświadczenia
atmosfery wrogości, zamętu i niechęci, a przede wszystkim
jakiejkolwiek przemocy”. Dwa tygodnie później, 15 września,
rozpoczął się IX Tydzień Wychowania, którego mottem stały się
słowa, skierowane do Jezusa przez przyszłych uczniów:
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1,38).
3 września, w ramach przygotowania do uroczystości
NMP Piekarskiej, rozpoczęła się nowenna, u progu której
rozważaniom modlitewnym towarzyszyło hasło: „Powierniczko
tajemnic serca ludzkiego, módl się za nami”.

12 IX 2019
W tym dniu przypadała uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Piekarskiej. Sumie przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W
homilii, przypominając, że Maryja jest siłą i nadzieją każdego
człowieka, podkreślił: „W mocy Twojego Imienia jest nasze
zwycięstwo w Bogu”. Nazywając Matkę Syna Bożego
„przewodniczką i znakiem”, biskup pomocniczy powiedział
m.in.: „Aby wraz z Nią zwyciężać w Bogu, musimy jak Ona z
pokorą otwierać się na moc Ducha Świętego, który został nam
udzielony, a którego szczególnie doświadczamy w Eucharystii”. W
tegoroczne świętowanie włączył się gość „specjalny” - bp Valerio
Lazzeri, biskup diecezji Lugano w Szwajcarii. Elementem dnia
stał się koncert finałowy, zorganizowany w ramach V
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej:
„Reginae Silesiae Gloria – Królowej Śląska Chwała”.
Dzień wcześniej, 11 września, o godz. 19.00 w bazylice
piekarskiej rozpoczęły się Nieszpory z udziałem księży dekanatu
Piekary Śląskie. Modlitwie przewodniczył proboszcz – ks.
Krzysztof Fulek. Homilię wygłosił ks. Tomasz Nowak. Spowiednik
sanktuaryjny przywołał słowa św. Matki Teresy z Kalkuty:
„Maryjo, Matko Jezusa, daj nam Twoje serce tak piękne – tak
pełne miłości i pokory, byśmy mogli kochać Jezusa tak, jak Ty Go
kochałaś”.
Następnego dnia, 13 września, odpustowa modlitwa
objęła zmarłych parafian, za których o godz. 17.00 rozpoczęto
sprawowanie Mszy św. na cmentarzu. Jej głównym celebransem
był ks. Paweł Pukowiec.
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Ukryte pod tą datą święto Narodzenia NMP „zbiegło
się” w tym roku z obchodem 23. niedzieli zwykłej. U MB
Piekarskiej zgromadzili się pątnicy, którzy przybyli w
pielgrzymkach ślubowanych z parafii archidiecezji katowickiej:
św. Pawła w Rudzie Śląskiej Nowym Bytomiu (200 osób); św.
Antoniego w Dąbrówce Małej (80 osób). Do grona pielgrzymów
dołączyła diecezja gliwicka - par. św. Kamila w Zabrzu.
Dzień wcześniej, 7 września, do sanktuarium Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, wpisanego w Szlak Husarii
Polskiej, dotarli uczestnicy VII Biegu, upamiętniającego 336.
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Kahlenberg-Wiedeń osiągnięto 9
września. W gościnę wpisała się archidiecezja krakowska
(Wadowice, 25 osób) i diecezja bielsko-żywiecka (Kęty, 50 osób).

14 IX 2019
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego jest dniem
patronalnym dla Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego. Mszy św.,
sprawowanej w jego intencji o godz. 10.00, przewodniczył ks.
Marek Fenisz. W jej celebrowanie włączył się ks. Adam Zgodzaj,
wikariusz par. Wniebowzięcia NMP w Kobiórze, obejmując
modlitwą osoby zaangażowane w Chwalebne Misterium Męki
Pańskiej.
Po raz 139., wypełniając ślubowanie przodków, w 200osobowej grupie stawiła się par. Świętych Apostołów Piotra i
Pawła z Brzozowic Kamienia. Do niej dołączyła 45-osobowa grupa
z par. Opatrzności Bożej w Katowicach – Zawodziu. Spoza
archidiecezji katowickiej przybyły diecezje: drohiczyńska
(Siemiatycze, 50 osób) i sosnowiecka (Jaworzno, 45 osób).
Zdążając na 37. Ogólnopolską Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasnej
Górze tu zatrzymała się 45-osobowa grupa z archidiecezji
gdańskiej, reprezentując Region Gdański NSZZ „Solidarność” –
Oddział Gdynia.
Następnego dnia, 15 września, w 24. niedzielę zwykłą,
przypadał 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W
jego motto wpisał się tytuł orędzia papieża Franciszka: ”Wszyscy
tworzymy jedno” (Ef 4,25) - od wirtualnych wspólnot
społecznościowych do wspólnot ludzkich. W sprawowanie Mszy
św. o godz. 10.30 włączył się ks. Grzegorz Brzyszkowski,
proboszcz par. św. Józefa w Piekarach Śl., towarzyszący 75osobowej grupie.
W tygodniu, trwającym do 25. niedzieli zwykłej,
przypadającej 22 września, przybyły 40-osobowe grupy z
następujących diecezji: bielsko-żywieckiej (Bystra), siedleckiej
(Siedlce), tarnowskiej (Jodłówka Wałki). Do grona pielgrzymów,
oprócz dwóch 50-osobowych grup z archidiecezji wrocławskiej
(Minkowice Oławskie i Borek Strzeliński), dołączyła 35-osobowa
grupa z archidiecezja gdańskiej (Gdynia). Najliczniej
reprezentowana była archidiecezja katowicka poprzez parafie:
MB Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (100 osób) i
MB Piekarskiej w Katowicach (Osiedle Tysiąclecia – Górne, 140
osób). Sanktuarium nawiedził Jing Der Lee, pielgrzym
pochodzący z Tajwanu, uczestnik międzynarodowego szlaku
pątniczego Via Regia, prowadzącego do Santiago de Compostela.
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26 IX 2019

29 IX 2019

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców,
„bazujące” w Krakowie, zorganizowało otwarte spotkanie,
którego temat sformułowano następująco: „Udział w Duchu –
biznes jako wspólnota ludzi”. Miesiąc później, 24 X, w tematykę
spotkania z „Talentem” wpisano słowa: „Nadać smak świętości –
wierzący przedsiębiorcy w dzisiejszym świecie”. Fundament
spotkań oparto o program rozwoju osobistego: „Powołani do
sukcesu. Biznes według Reguły św. Benedykta”.
Dwa dni wcześniej, 24 września, oprócz archidiecezji
gnieźnieńskiej (Września, 50 osób), do grona pielgrzymów
dołączyły diecezje: kaliska (Mikorzyn, 45 osób) i zamojskolubaczowska (Łukowa, 30 osób). Do Księgi Celebransów wpisał się
ks. Mariusz Mazur CR, posługujący w archidiecezji poznańskiej.
Dwa dni później, 28 września, nabożeństwem na
dróżkach kalwaryjskich, pobyt u MB Piekarskiej rozpoczęli
uczestnicy 20. Pielgrzymki Parafii Chorzowa, przybywając w 400osobowej grupie, obejmującej dwa dekanaty: Chorzów i Chorzów
Batory. Punktem kulminacyjnym stała się Eucharystia, której
sprawowanie rozpoczęto o godz. 16.00. Wraz z dziekanami
celebrowali ją księża 13. chorzowskich parafii. U Gospodyni
Śląska stawiła się 100-osobowa grupa z diecezji gliwickiej, z par.
św. Jacka w Bytomiu. Dla 45 pątników pieszych z tej grupy w
pobyt włączono nawiedzenie kościoła kalwaryjskiego, połączone
z adorowaniem oblicza Jezusa Chrystusa z Całunu Turyńskiego.
30-osobowa grupa, która przybyła z archidiecezji
częstochowskiej, reprezentowała Zgromadzenie Sióstr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

W 26. niedzielę zwykłą, „połączoną” ze świętem
Świętych Archaniołów, podczas Mszy św. o godz. 7.00,
sprawowanej przez ks. Piotra Andrzejaka, Bożej Opatrzności
polecono siostrę Rafałę, obchodzącą imieniny. Uczestnicząc w
Eucharystii, „tu” zatrzymali się pielgrzymi z archidiecezji
gdańskiej, wracając w dwóch 55-osobowych grupach: z Bośni i
Hercegowiny (Medjugorje) oraz z Portugalii (Fatima). Zagościła
też 50-osobowa grupa z archidiecezji białostockiej.

13 X 2019
W 28. niedzielę zwykłą przeżywano XIX Dzień Papieski.
Tegorocznej edycji towarzyszyło hasło: „Wstańcie, chodźmy!”. W
świętowanie wpisała się zbiórka na Ogólnopolski Fundusz: „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. W przeszłości stypendyści Fundacji
(gimnazjaliści. licealiści, studenci) gościli u MB Piekarskiej w
ramach letniego obozu.
Dzień wcześniej, 12 października, oprócz diecezji
opolskiej (Kępnica, 45 osób), w pobyt wpisały się cząstki
archidiecezji: przemyskiej (Przeworsk, 50 osób) i katowickiej
(Katowice, 35 osób). Wraz z diecezją bydgoską i warszawskopraską w Księdze Celebransów „ślad” pozostawili księża,
posługujący w diecezji pelplińskiej, w par. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Górnej Grupie.

5 X 2019
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich stało się miejscem XVI Pielgrzymki
Nauczycieli, Wychowawców i Pracowników Oświaty, gromadząc
ok. 180 osób. Jej myśl przewodnią oparto o słowa: „W mocy
Bożego Ducha”. Mszy św., której sprawowanie rozpoczęto o godz.
11.00, przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W homilii, nawiązując
do hasła, zachęcił: „Jeżeli jesteś nauczycielem, wychowawcą, to
wzywaj mocy Ducha dla siebie, abyś był odważnym świadkiem.
Może należy wzywać Ducha także dla swojej rodziny. Wzywaj też
po raz trzeci - zanim przekroczysz próg szkoły, czy u progu dnia
pomódl się za swoich uczniów, za swoich podopiecznych”. Po
Eucharystii konferencję wygłosił ks. Marek Studenski, wikariusz
generalny diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektor Wydziału
Katechetycznego. Kapłan, dzieląc się osobistym
doświadczeniem, ukierunkował na temat: „Miłość jest łaską”.
Rozważania wychowawcze oparł na kanwie posynodalnej
adhortacji apostolskiej papieża Franciszka: Christus vivit.
Przebieg dnia, zakończony piknikiem w MSP nr 2, inicjował ks.
Józef Więcek.
O godz. 15.45 w bazylice piekarskiej rozpoczął się XIV
Festiwal Pieśni Maryjnej „Magnificat 2019”. W jego ramach
(„dzisiaj” i 12 października) wystąpiły chóry mieszane - świeckie i
kościelne: „Seraf” z Rybnika, „Bel Canto” z Gaszowic, „Sucha” z
Bytomia Suchej Góry, „Polonia Harmonia” z Piekar Śląskich,
„Słowik” z Przyszowic, „Gloria” z Żor, „Zorza”z Wyr, „Non
Nomine” ze Strzebinia.
Dzień wcześniej, 4 października, oprócz diecezji
ełckiej (Suwałki, 30 osób), przybyły grupy dziecięco-młodzieżowe
z archidiecezji katowickiej: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św.
Jacka w Katowicach (100 osób) i Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach
Śląskich (20 osób).

20 X 2019
W 29. niedzielę zwykłą przeżywano 93. Światowy Dzień
Misyjny. W jego motto wpisane zostały słowa, stanowiące hasło
Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, jakim Ojciec Święty ogłosił
już dwa lata temu tegoroczny październik: „Ochrzczeni i posłani:
Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Papież Franciszek
zaproponował ten szczególny czas, „aby bardziej rozbudzić
świadomość `missio ad gentes` i podjąć z nową energią misyjną
przemianę życia i duszpasterstwa”. Podczas każdej Mszy św.
homilię głosił kapłan, wywodzący się z Domu Zakonnego
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Katowicach.
Podkreślając istnienie wielu form pomocy misjom, swoją
obecnością zachęcił do wsparcia duchowego i materialnego
placówek zagranicznych, miejsc posługiwania Polaków.
Poprzedniego dnia, 19 października, oprócz 45osobowej grupy z archidiecezji wrocławskiej (Namysłów), stawiły
się cząstki diecezji: świdnickiej (Świebodzice, 50 osób) i
warszawsko-praskiej (Warszawa Gałowo, 55 osób).
Dwa dni wcześniej, 18 października, przybyła 60osobowa grupa z archidiecezji katowickiej (Leszczyny). Jednym z
elementów piątku 29. tygodnia zwykłego uczyniono nabożeństwo
różańcowe, rozpoczęte o godz. 19.00 na Rajskim Placu.
Rozważania tajemnic bolesnych kontynuowano na dróżkach
kalwaryjskich.
Dwa dni później, w liturgiczne wspomnienie św. Jana
Pawła II stawiła się 50-osobowa grupa z diecezji legnickiej
(Kamienna Góra).
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27 X 2019

31 X 2019

W 30. niedzielę zwykłą, podczas każdej Mszy św.,
homilię głosił ks. prob. Krzysztof Fulek. Przeciwstawiając
obłudzie faryzeusza prostolinijność celnika (Łk 18,9-14), a
jednocześnie kładąc nacisk na skuteczność pokornej modlitwy,
ks. Proboszcz wskazał na różaniec – modlitwę ważną i potężną.
W gościnę u MB Piekarskiej wpisała się 45-osobowa
grupa, reprezentująca Bractwo św. Jakuba w Więcławicach
Starych (archidiecezja krakowska), uczestnicząca w VI etapie VIII
Pielgrzymowania Drogą św. Jakuba Via Regia. Punkt startu 29kilometrowej trasy wyznaczyła Siemonia, obejmując następnie
Sączów, Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry - Repty Śląskie. VII etap
(do Toszka) kontynuowano 17 listopada. Pielgrzymowaniu
towarzyszyło hasło: „Z Maryją i św. Jakubem na drodze wiary i
przemiany”.
Sobota wniosła w darze Bal Wszystkich Świętych.
Początek wyznaczono na godz. 9.30 – wówczas w barwnym
korowodzie podążono do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji. Z posługi przewodnika sanktuaryjnego skorzystały
dwie grupy, reprezentujące archidiecezje: krakowską (KrakówWzgórza Krzesławickie, par. Miłosierdzia Bożego, 50 osób) i
częstochowską (Witkowice, par. św. Stanisława 45 osób).

Mszą św., której celebrowanie rozpoczęto o godz.
18.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach
Śląskich, zainaugurowano III Piekarski Marsz Wszystkich Świętych.
Po Eucharystii trwano na nabożeństwie, połączonym z
przekazaniem relikwii świętych i błogosławionych, na co dzień
„goszczących” w kaplicy brzezińskiego kościoła. Ok. godz. 19.30
wyruszono procesyjnie do bazyliki piekarskiej. Wigilijne
świętowanie, prowadzone pod przewodnictwem ks. Pawła
Pukowca, zakończono modlitwą apelową.
Gościnę u MB Piekarskiej zamknęli pielgrzymi z
Niemiec, przybywając na przestrzeni minionego czasu
trzykrotnie („dzisiaj” oraz 2 IX i 8 IX), reprezentując m.in.
archidiecezję Berlina (Frankfurt nad Odrą, 50 osób) oraz
archidiecezję Kolonii (Nadrenia Północna-Westfalia, 10 osób).

1 XI – 2 XI 2019
Na uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny
abp Wiktor Skworc wygłosił przemówienie w kaplicy grobowej
biskupów katowickich, o których powiedział: „przeszli przez
ziemię, dobrze czyniąc!”. W wieczornym orędziu,
wyemitowanym 31 października przez TVP1, wskazując na
łączność Kościoła pielgrzymującego przez ziemię z Kościołem
triumfującym w chwale i dostojeństwie, metropolita katowicki
przypomniał: „Pamięć o zmarłych to spotkanie z przeszłością i
równocześnie patrzenie na ludzkie życie – zamknięte datami na
nagrobkach – z przekonaniem i nadzieją zawartą w słowach: non
omnis moria; nie wszystek, nie cały umrę”.
1 listopada o godz. 14.00 rozpoczęły się nieszpory
świąteczne. Przewodniczył im ks. prob. Krzysztof Fulek.
Koncelebrę tworzyli kapłani parafii piekarskiej, a także
posługujący w sąsiednich parafiach, m.in. ks. Jarosław
Ogrodniczak – proboszcz par. Świętej Rodziny. Popołudniowa
modlitwa dała początek nabożeństwu za zmarłych
2 listopada o godz. 16.00 w kaplicy rozpoczęła się Msza
św., sprawowana za spoczywających na piekarskim cmentarzu.
Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Marek Fenisz. W
celebrowanie włączył się m.in. o. Brunon Wielki OMI.

4 XI 2019
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola
Boromeusza obchodziło – ukryte pod tą datą - święto patronalne.
Siostry Boromeuszki, posługujące w parafii piekarskiej, podczas
każdej Mszy św. zostały otoczone szczególną modlitwą. Dzień
wcześniej, 3 listopada, poranną Eucharystię sprawowano w
intencji siostry Marciny, obchodzącej imieniny. Dzień później, 5
listopada, stawiła się 25-osobowa grupa z Rudy Śląskiej, z par.
NSPJ.

14 XI 2019
Abp Wiktor Skworc włączył 8 alumnów III roku Wyższego
Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do grona
kandydatów do świeceń diakonatu i prezbiteratu. Jednym z
uczestników obrzędu Admissio był „nasz” Szymon Grieger.
Następnego dnia, 15 X, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich o godz.
17.00 rozpoczęło się spotkanie autorskie z Łukaszem Kobielą,
zorganizowane wspólnie z Regionalnym Instytutem Kultury w
Katowicach, promujące album, którego tematykę główną
wyznaczył kard. August Hlond, prymas Polski, żyjący w latach:
1881 – 1948. Formalny etap procesu beatyfikacji, trwającego od 9
I 1992 roku, został zakończony. Dekret o heroiczności cnót
zatwierdził papież Franciszek 21 maja 2018 roku.

10 XI 2019
W 32. niedzielę zwykłą przypadał XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany z inicjatywy Sekcji Polskiej
Papieskiego Stowarzyszenia: „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Modlitewnym i materialnym wsparciem objęto chrześcijan w Sudanie
Południowym.
Każdej Mszy św. towarzyszyła homilia, jaką głosił diakon Piotr Ryszkiewicz. Pochodzeniem związany z par. Wniebowzięcia NMP w
Radzionkowie-Rojcy, formację do kapłaństwa pobiera w Ogólnopolskim Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń w Krakowie.
Poprzedniego dnia, 9 listopada, sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej stało się miejscem XV Pielgrzymki Środowiska
Przewodnickiego PTTK Województwa Śląskiego, gromadząc 130 osób. Jej kulminacyjny punkt wyznaczyła Eucharystia, rozpoczęta o godz.
11.00, której przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W celebrowanie włączył się ks. Piotr Wenzel – proboszcz par. św. Andrzeja Boboli w Rudzie
Śląskiej Wirku, kapelan przewodników w archidiecezji katowickiej. Jednym z elementów uczyniono wspomnienie o ks. prał. Jerzym Pawliku w
100. rocznicę ziemskich urodzin (9 III) i 10. rocznicę śmierci (1 III).
Następnego dnia, 11 listopada, o godz. 10.00 w bazylice piekarskiej rozpoczęła się Msza św., sprawowana w intencji Ojczyzny z okazji
101. rocznicy odzyskania niepodległości. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prob. Krzysztof Fulek. Obchody z udziałem
przedstawicieli władz miejskich i samorządowych oraz służb i instytucji odbyły się w Szarleju. O godz. 16.00 w kościele Trójcy Przenajświętszej
zainicjowano Eucharystię z udziałem pocztów sztandarowych, kompanii honorowej 34. Śląskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w
Bytomiu, orkiestry wojskowej oraz chóru Polonia-Harmonia.
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17 XI 2019
W 33. niedzielę zwykłą Kościół obchodził III Światowy Dzień Ubogich, przebiegający w tym roku pod hasłem: „Ufność nieszczęśliwych
nigdy ich nie zawiedzie” (Ps 9,19). Papież Franciszek podkreślił we wstępnej części orędzia: „Te słowa Psalmu są niesamowicie aktualne i
wyrażają głęboką prawdę, którą wiara wpisuje w serce najbiedniejszych: da się odnowić nadzieję straconą w obliczu niesprawiedliwości,
cierpień i niepewności życia”. Przypominając, że „biedak w Piśmie Świętym jest człowiekiem zaufania!” – ukierunkował - pisząc m.in.: „Biedni
to nie są numery, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami i projektami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie. To samotni
młodzi i starsi ludzie, których trzeba zaprosić do domu, aby podzielić się posiłkiem. To kobiety, mężczyźni i dzieci, którzy czekają na
przyjacielskie słowo. Biedni zbawiają nas, ponieważ pozwalają nam spotkać oblicze Chrystusa”.
Podczas każdej Mszy św. homilię głosił ks. Paweł Pukowiec. Wskazując na eschatologiczny wymiar czytań, m.in. przywołał św.
Augustyna, wyjaśniającego, jaką postawę należy przyjąć wobec Paruzji.
Dzień wcześniej, 16 listopada, w pobyt u Gospodyni Śląska wpisała się ponad 80-osobowa grupa z Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży, „bazująca” w Bieruniu Starym w ramach ogólnopolskiego spotkania rekolekcyjno-integracyjnego, przebiegającego pod nazwą:
Weekend ze św. Walentym. Jednym z pomysłodawców tego wydarzenia, a zarazem koordynatorem działań, z nim związanych, był – towarzyszący
młodym - asystent KSM w archidiecezji katowickiej, bieruński proboszcz i kustosz – ks. Michał Anderko. I jeszcze dwa akcenty: 1) dzień skupienia
przeżywała tu Krucjata Modlitewna o Trzeźwość; 2) do grona pielgrzymów dołączyła 25-osobowa grupa dziecięca z par. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Katowicach Brynowie.

28 GRUDNIA SOBOTA, godz. 15.00
1.

ul. Słowików 2 – 14

2.

ul. Słowików 16 – 32

2.

ul. Akacjowa 3 – 41

3.

ul. Londnera 2 – 25
6 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK, godz. 15.00

30 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK, godz. 15.30

1.

ul. Złota 2 -17, ul. Wyzwolenia 1 - 19 oraz 14 – 20

1.

ul. Chopina 2 – 38

2.

ul. Wyzwolenia 27 – 93

2.

ul. Grabowa 2 i 4, ul. Chopina 3 – 27

3.

ul. Wyzwolenia 22 – 82
7 STYCZNIA WTOREK, godz. 15.30

2 STYCZNIA CZWARTEK, godz. 15.30
1.

ul. Piłsudskiego 1A - 24, K. Odnowiciela 2 – 14

1.

ul. Kasztanowa 1 – 34

2.

ul. Piłsudskiego 26 – 64

2.

ul. Jaworowa 1b – 37

3.

ul. Piłsudskiego 7 – 29

3.

ul. Bukowa 1 - 19, ul. Jaworowa 22 - 64

1.

ul. Czarneckiego 1- 24

1.

ul. ul. Sobieskiego 1 -26, ul. Jaworowa 4 -20

2.

ul. Kochanowskiego 1 -23

3.

ul. Miodowa 1 – 9, ul. Spokojna 1 – 24

8 STYCZNIA ŚRODA, godz. 15.30

3 STYCZNIA PIĄTEK, godz. 15.30

9 STYCZNIA CZWARTEK, godz. 15.30
1.

4 STYCZNIA SOBOTA, godz. 15.00
1.

ul. Wojska Polskiego 1 -65

2.

ul. Spółdzielcza 1 – 31

3.

ul. Klonowa 16 – 2, ul. Wierzbowa 1 – 34

ul. Jarzębinowa 1 – 38

2.

ul. Jesionowa 3 – 69

3.

ul. Jesionowa 2 – 44 oraz 79 – 71
11 STYCZNIA SOBOTA, godz. 15.00

KOLĘDA DODATKOWA
5 STYCZNIA NIEDZIELA, godz. 15.00
1.

ul. Dębowa 1a – 31
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