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Z życia parafii i Sanktuarium
1. Na prośbę parafian i pielgrzymów niedziele odprawiamy mszę świętą recytowaną (z
kazaniem) o godz. 20.00, zakończoną Apelem Piekarskim oraz uroczystym zasłonięciem
Cudownego Obrazu Matki Bożej. Porządek mszy niedzielnych jest następujący: 7.00, 9.00,
10.30 (suma), 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 20.00
Msza święta o godz. 7.00 jest transmitowana przez Radio Piekary (88.7 FM).
2. W poniedziałki o godz. 17.30 odmawiamy różaniec za zmarłych i rodziny pogrążone
w żałobie, a o godz. 18.00 w ramach mszy zbiorowej polecamy wszystkich bliskich zmarłych.
Intencje na tę mszę można składać w zakrystii lub w centrum pielgrzymkowym.
3. We wtorek zanosimy dziękczynienia i prośby za wstaw. MB Piekarskiej w ramach
Nieustającej Nowenny, którą odprawiamy o godz. 17.00. Po nowennie msza święta
transmitowana przez Radio eM (107.6 FM)
4. Od roku 2022 we wtorki o godz. 18.00 ponownie odprawiać będziemy dodatkową intencję zbiorową za wszystkich
naszych żyjących bliskich. Zachęcamy, by nieść umocnienie poprzez ofiarę eucharystyczną szczególnie chorym i tym wszystkim,
którzy pragną dziękować i prosić o Bożą opiekę, a nie znaleźli terminu mszy indywidualnej. Intencje składać można w kancelarii
lub w centrum pielgrzymkowym.
5. Zapraszamy na katechezy dla dorosłych w drugi czwartek miesiąca po mszy wieczornej do kawiarenki.
6. Wieczory uwielbienia odbywają się o godz. 19.00 w trzeci czwartek miesiąca.
7. Zakończono inwentaryzację cmentarza i uporządkowano numerację grobów. Prosimy o sprawdzenie danych swoich
bliskich zmarłych w systemie GROBONET na naszej stronie internetowej: www.bazylikapiekary.pl (zakładka cmentarz).
Uzupełnienia danych oraz przedłużenia opłat cmentarnych można dokonać w kancelarii w godzinach popołudniowych.
8. Na cmentarzu pojawiły się tablice z obowiązującą numeracją pól (sektorów) oraz regulaminem dotyczącym opłatuy
miejsc cmentarnych. Trwa także remont ogrodzenia cmentarza od strony ul. Ziętka. W ostatnim czasie odnowiona została figura
Jezusa Miłosiernego przy bramie bocznej od strony ul. Kalwaryjskiej, a także trwa renowacja krzyża przy bramie głównej. Z uwagi
na nową ścieżkę rowerową konieczne było zamknięcie ujęcia wody przy bramie głównej, prosimy aby korzystać z pozostałych
punktów poboru wody.
9. W kaplicy MB Lekarki ustawiono wotywny świecznik, na którym można zapalać świece jako znak naszej modlitwy za
chorych, cierpiących, potrzebujących i zmarłych bliskich i przyjaciół. Także przed wejściem do kaplicy pojawił się specjalny
lampion, którego płomień przypomina nam o roli wstawiennictwa Matki Bożej czczonej w Piekarach nieprzerwanie od wielu
wieków.
10. Prace inwestycyjne:
- Naprawiono i uzupełniono iluminację zewnętrzną bazyliki oraz kościoła kalwaryjskiego
- Wymieniono oprawy świetlne w prezbiterium bazyliki oraz doświetlono sklepienie, by lepiej było widać piękno jego polichromii
- Zakupiono mechanizm zegarowy do wieży kościoła kalwaryjskiego, a także zamontowano 4 tarcze zegarowe wraz z nocnym
podświetleniem. Prace wykonała firma Rduch Glocks & Bells
- Po uzyskaniu rekomendacji rektora Akademii Muzycznej w Katowicach prof. W. Szymańskiego podpisano umowę na
sprowadzenie z Niemiec 22-głosowych organów piszczałkowych do kościoła kalwaryjskiego. Organy są zdemontowane i czekają na
transport do Piekar. Pierwsza rata za instrument została już zapłacona
- Wymieniono zniszczoną posadzkę przed wejściem głównym do bazyliki, zastępując ją kostką antypoślizgową
- Zdemontowano krzyż na wieży kościoła kalwaryjskiego, który był bardzo mocno skorodowany i zagrażał bezpieczeństwu
pielgrzymów. Po odnowieniu krzyż niezwłocznie wróci na swoje poprzednie miejsce
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- Przeprowadzono pierwszy etap remontu kaplicy Bożego Grobu, dofinansowany przez Miasto Piekary Śląskie. Skuto tynki
zewnętrzne, osuszono ściany, obecnie trwa przygotowanie odlewów brakujących elementów architektonicznych.
- Wymieniono tablicę z planem Kalwarii przy bramie wejściowej obok Domu Nazaret. Tablicę wykonało Studio Reklamy „Baner” z
Mysłowic.
- Oczyszczono figury Matki Bożej i św. Jana oraz krzyż na Rajskim Placu, a także figurę św. Anny przy Kalwarii. Odświeżono boczne
przedsionki bazyliki przy wejściu od strony kaplicy NSPJ i kaplicy św. Bartłomieja
- Zlecono prace tapicerskie przy pufach i klęcznikach znajdujących się w bazylice
- W porozumieniu z Wojew. Konserwatorem Zabytków przygotowywany jest projekt osuszenia ścian prezbiterium kościoła
kalwaryjskiego wraz z przywróceniem dawnej polichromii w tej części kościoła
- Uporządkowano teren wokół kaplicy św. Barbary w tzw. Parku Wolności
- Zagospodarowano teren przy boisku do celów techniczno-gospodarczych poprzez ustawienie pomieszczenia z przeznaczeniem
m.in. na garaż dla MELEXA
- Uzupełnienie fug w schodach wokół bazyliki i kaplic na Rajskim Placu, zabezpieczenie przed mrozem.
11. Budowa Domu Nazaret wkroczyła w kolejny ważny etap, który można było osobiście obejrzeć w ramach dnia
otwartego. Dziękujemy wszystkim darczyńcom: Parafianom, Pielgrzymom i Gościom, którzy wspierają to dzieło. Na maj
planowane jest osiągnięcie tzw. stanu deweloperskiego i rozpoczęcie wyposażania wnętrza. Pojawi się także dodatkowe miejsce
na tablice w alei darczyńców, które już czekają na wykonanie.
12. Przypominamy, że wszystkie wydarzenia z bazyliki są transmitowane przez Internet na kanale Youtube: Bazylika
Piekary. Zachęcamy do duchowej łączności.
Bieżące informacje z życia Sanktuarium są publikowane także na stronie facebook, w grupie Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i
Miłości Społecznej.
13. Dziękujemy Mężczyznom św. Józefa oraz wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do powstania
„Piekarskiego Betlejem”. Zachęcamy do odwiedzenia żywej i ruchomej szopki, która będzie dostępna na Rajskim Placu od 25.12.
Zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz spotkania kolędowe. Szczegóły na plakatach.
14. Dziękujemy Zespołowi Charytatywnemu za pełne poświęcenia przeprowadzenie zbiórek przed kościołem na rzecz
naszych potrzebujących. Zachęcamy do włączenia się do tej grupy i wspólnego niesienia pomocy tym, którzy liczą na nasze
wsparcie. Dziękujemy także za wszelkie wsparcie dzieł charytatywnych, szczególnie za pomoc naszej ochronce prowadzonej
przez s. Goretti.
15. Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby Sanktuarium do skarbon w bazylice, w centrum pielgrzymkowym,
w kancelarii parafialnej oraz przelewem na konto bankowe parafii. Za wszystkich darczyńców i dobrodziejów modlimy się w
każdą sobotę podczas mszy o godz. 6.30.
16. Zachęcamy do nabywania w centrum pielgrzymkowym kalendarzy sanktuaryjnych na rok 2022, a także różańców
piekarskich i bogato ilustrowanych publikacji historycznych przybliżających ciekawe dzieje naszej parafii.
17. Gorąco prosimy, aby powrócić do zwyczaju obchodzenia głównego ołtarza w procesji ofiarniczej. Akt ten dokonany
czy to w czasie mszy, czy bezpośrednio po niej niech stanowi moment bliższego przystąpienia do Obrazu Matki Bożej pomoże nam
na chwilę przyjrzeć się Jej spojrzeniu, a także wspomaga nas, by kroczyć przez życie tak, jak Ona - za Jezusem i Jego żywym
słowem.

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żyjących...
Przechadzając się po cmentarzu można nieraz zobaczyć
sentencje wypisane na nagrobkach, które przywołują na
myśl prawdę o tym, że najcenniejszym darem dla drugiego
człowieka jest nasza obecność.
W jaki sposób można tę obecność wyrazić? Troszcząc się o
groby tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności
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Kalwaria opleciona różańcem
Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, Nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś, połączone w różaniec, Święta Panno Maryjo, pełna łaski...
Wzgórze Kalwaryjskie w Piekarach od strony
zachodniej i południowej oplecione jest piętnastoma
kaplicami różańcowymi w tradycyjnie „kościelnym układzie"
tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Kaplice te,
jak paciorki różańca oplatają Kalwarię. Nie są to obiekty
muzealne, a już ich wygląd zewnętrzny sugeruje rodzaj
przeżywanych treści. Styl został podporządkowany
poszczególnym tajemnicom: 5 kaplic wybudowanych w stylu
renesansowm - Tajemnice Radosne, 5 w gotyckim Tajemnice Bolesne, 5 neoklasycznych - Tajemnice
Chwalebne. Piętnaście Kaplic Różańcowych zostało
zbudowanych jako integralna część pasyjnej drogi wiodącej
przez Śląską Jerozolimę. Nie sposób bowiem streścić inaczej
prawdy o Bożym Wcieleniu i jego kolejnych etapach
prowadzących aż do Zmartwychwstania Jezusa w
oddzieleniu tych prawd od roli, jaką odegrała w historii
Matka Najświętsza. Zatem przechodząc pomiędzy kaplicami
pasyjnymi intuicyjnie kierujemy swój wzrok także ku
wydarzeniom z życia Maryi – Matki Bolesnej, a jednocześnie
Służebnicy Odkupienia (jak ją określa prefacja używana w
uroczystość 12 września).
Wszystkie kaplice cyklu różańcowego posiadają
charakter stricte sakralny - stanowią tradycyjnie powielany
schemat kaplic skromnych, o prostym planie zbliżonym do
kwadratu, ścianie tylnej o uskokowym szczycie, jednym
otworze wejściowym, dwóch otworach okiennych w bocznej
elewacji i charakterystycznym, niezbyt obszernym wnętrzu
przeznaczonym na płaskorzeźby przedstawiające sceny z
życia Jezusa i Jego Matki Maryi. Kaplice mają charakter
„przechodni", wynika to z tego, że mroczne i niewielkie
wnętrze nie służyło odprawianiu nabożeństw i gromadzeniu
się ludzi, wobec czego wierni pozostają na zewnątrz,
jedynie zaglądając do środka, a komentowanie i rozważanie
przesłania religijno - moralnego odbywa się przed wejściem.
Wszystkie pięć kaplic odpowiadających analogicznej części
różańca świętego posiada identyczny wygląd zewnętrzny, co
już z odległości pozwala na ich właściwe rozpoznanie.
Rozciągnięty szereg kaplic różańcowych stanowiący
wyodrębniony układ architektoniczny uzupełnia i pogłębia
pod względem ideowym cykl pasyjny, a dla historyków
architektury stanowi jeden z dowodów wskazujących na
genezę zbudowania „nowej Jerozolimy” w Piekarach.
Wszystkie obrazy do kaplic różańcowych dostarczyła
pracownia artystyczna Thamma z miejscowości Landeck.
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Pierwsze cztery stacje - kaplice radosnej części
różańca zostały wkomponowane w mur graniczny
oddzielający wówczas Kalwarię od starego, nieczynnego
cmentarza. Kaplice tej części różańca zostały zbudowane z
cegły glazurowanej, a ozdoby architektoniczne otynkowane,
z naniesionym kolorem. Każdy otwór drzwiowy z
obramieniem kolumnowym zakończony został półkolistym
nadświetlem. Tylną ścianę stanowi szczyt - ściana
charakterystyczna dla dachów dwuspadowych, która
wystaje ponad płaszczyznę dachu. Nad dachami kaplic
różańcowych góruje kamienny krzyż ze żłobieniami, pod
którym, na wydzielonej płycie kamiennej umieszczono
dwuwyrazowe signum modlitwy zwanej Pozdrowienie
Anielskie z anagramem Maria. Anagram ten, od wieków
praktykowany w Kościele, to jeden wyraźny symbol,
odnoszący się jednoznacznie wyłącznie do Matki Bożej: AVE
MARIA. Ozdobą tej serii kaplic jest umieszczone na
tympanonie tzw. Oko Opatrzności w formie prostej
płaskorzeźby. Kolejny element ozdobny tworzą dwie,
symetrycznie ulokowane rozetki. Dwa okna z witrażami
oświetlają wnętrza, w których zachowały się barwne płytki
podłogowe o oryginalnych wzorach.
Kiedy na Piekarskiej Kalwarii paciorki różańca z
części radosnej przechodzą w część bolesną możemy to bez
trudu zauważyć. Sugeruje nam to zmiana stylu architektury
kaplic. Kaplice części bolesnej różańca wybudowano w stylu
gotyckim, który od połowy XII wieku najbardziej kojarzył się
z budownictwem sakralnym. Styl gotycki tych kaplic
potwierdzają: portal, wieże, odkryty mur ceglany i
trójczłonowe szczyty sprawiające wrażenie pewnej
ciężkości, drzwi zakończone wyraźnym łukiem oraz filary
przyporowe. Elementy dekoracyjne w postaci pinakli
okalają jeden portal wejściowy. Wyrazisty fryz elewacyjny z
ostrymi łukami dekoruje ściany boczne. Identyfikacja kaplic
składająca się z pięciu kolejnych cyfr rzymskich została
umieszczona w płaskorzeźbie na frontonie o kształcie
trójliścia. Ten styl architektoniczny miał sprawiać wrażenie
uwznioślenia przeżyć bolesnych ofiarowanych Bogu.
Niewielkie budowle tego cyklu, które wtapiają się w
murowane ogrodzenie otaczające Piekarskie Wzgórze
Kalwaryjskie, wzniesiono na planie zbliżonym do kwadratu.
Jeden z korespondentów „Głosu znad Brynicy”, znawca
historii parafii piekarskiej, do cyklu kaplic bolesnych zaliczył
także (w 1926 roku) ) osobno stojącą Kaplicę Ustanowienia
Różańca Świętego wybudowaną w 1895 roku.
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Prawdopodobnie nadano jej wtedy tytuł Kaplicy Matki Bożej
Różańcowej. Obecnie jest ona już jednak dedykowana
Świętej Helenie.
Jak poprzednio, kolejna zmiana części różańca z
bolesnej na część chwalebną, niesie również zmianę stylu
architektury i szatę kaplic. Wyraźnie dostrzegamy styl
klasyczny (neoklasyczny) nawiązujący do kultury greckorzymskiej. Pary antycznych kolumn zakończonych
korynckimi kapitelami mają podkreślić zasadę harmonii i
umiaru. Na nich wspiera się łamane belkowanie. Bogactwo
architektoniczne kaplic chwalebnych wydobywa wiele
elementów takich jak znaczna liczba architektonicznych
podziałów łącznie ze skomplikowanym belkowaniem. Nad
jedynym otworem wejściowym do kaplicy znajduje się
wyraźnie zaznaczony, trójkątny szczyt i kwiaton stylizowany kamienny kwiat w kompozycji pionowej,
zwieńczony żłobionym krzyżem z gwiazdą umieszczoną na
przecięciu ramion. W dekoracyjny fryz okalający kaplice
również wpisano w formie ozdoby kwiaty. Ozdobą bocznych
ścian są specyficzne dekoracje okien o uskokowych
ościeżach i półfilary wysunięte przed ścianę. Zapis
identyfikacyjny kaplic Ave Maria został skomponowany z
dodaną koroną nad anagramem - znakiem właściwym tylko
Matce Boga, który powstał z pięciu liter imienia Maryi. Wśród
pięciu kaplic części chwalebnej wyróżnia się kaplica Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Zachowały się w niej
stojące na gzymsach prawej i lewej strony budowli rzeźby
aniołów. Można przypuszczać, że na gzymsach innych kaplic
mogły znajdować się identyczne lub różne postaci
zachwycające pięknem i kunsztem wykonania.

zadrzewienie Kalwarii teren ten przyjął postać kompozycji
parkowej, którą mieszkańcy i pielgrzymi natychmiast
zaakceptowali, ale także chętnie odwiedzali. Kalwaria już w
trakcie budowy stała się terenem wzmożonej modlitwy,
zadumy, skupienia, refleksji, a nawet nadziei na lepszą
przyszłość, w tym również narodową.
Na podstawie: Ks. Janusz Wycisło „Kultowy zespół kalwaryjski w Piekarach
Śląskich. Dzieje budowy. Kaplice i grupy figur”.

Specyficzną cechą, szczególnie tego fragmentu
terenu „nowej Jerozolimy”, terenu oplecionego kaplicami
różańcowymi jak paciorkami różańca, jest atmosfera ciszy,
harmonii, odczuwanie potrzeby zadumy i refleksji. Na taką
atmosferę niewątpliwie wpływa również przyroda otulająca
te perełki architektury. Już ks. Bernard Purkop w okresie
pełnienia posługi proboszcza w Piekarach (1862-1882) całe
wzgórze Cerekwica (chociaż nie należało jeszcze w całości
do parafii), obsadził różnymi gatunkami drzew i krzewów.
Osobiście pilnował realizacji swoich poleceń w zakresie
powiększania drzewostanu. Proboszcz w krótkim czasie (od
1869 roku) doprowadził do nasadzenia kilkudziesięciu
gatunków drzew i krzewów, z których część uchodziła za
gatunki egzotyczne. Na podstawie lektury czasopism z
drugiej połowy XIX wieku stwierdzono, że były wśród nich
dęby, jawory, klony, olchy, lipy, kasztanowce, modrzewie,
graby, buki, akacje, topole, brzozy, a z iglastych - sosny. Ze
sprowadzonych przez ks. Purkopa drzew, raczej rzadkich w
regionie były modrzewie, a z krzewów - różaneczniki.
Oprócz nasadzenia drzew, ks. proboszcz, według swego
pomysłu wytyczał alejki. Jego następca, ks. Leopold Nerlich
zatrudnił ogrodnika w celu pielęgnacji zieleni na Kalwarii.
Dzięki niezwykłej jak na owe czasy trosce duchownych o
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Służba Bractwa Kalwaryjskiego
na rzecz Piekarskiej Kalwarii
Obchody 125-lecia Kalwarii Piekarskiej w trudnym czasie pandemii
nie stanęły na przeszkodzie, aby wspólnie dbać o piękno Śląskiej Jerozolimy.
Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działań
Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego podjętych z licznym
udziałem wolontariuszy i ludzi dobrej woli w okresie od
października 2020r.

· przygotowywanie przez sześć sobót Wielkiego Postu Drogi
Krzyżowej na Kalwarii

· prowadzenie różańca przez dwa piątki przez wspólnotę
wraz z przygotowaniem rozważań,

◦ doprowadzenie do otwarcia kaplicy św. Heleny
(zamkniętej przez lata) - wietrzenie, sprzątanie, wymiana
zamka,

· zorganizowanie wolontariuszy (w sumie ok. 200 osób) do
włączenia się w akcję oczyszczania Kalwarii z liści (przez
trzy soboty),
· zorganizowanie dmuchaw do liści - bezpłatnie w celu
zminimalizowania kosztów,
· koszt akcji oczyszczania Kalwarii z liści - 1000 zł,
· spotkanie z komendantem Policji w Piekarach Śląskich w
sprawie dodatkowej ochrony Kalwarii przed wandalizmem,
· wykonanie tablic informacyjnych "zakaz wprowadzania
psów" na bramach kalwaryjskich - koszt ok. 300 zł,
listopad

◦ sprzątanie wszystkich kaplic i kościoła,
◦ otwieranie wszystkich kaplic w każdą sobotę,

◦ przygotowanie rozważań i czytanie przez wiernych
(za każdym razem czytały inne osoby, duże zaangażowanie
dzieci z piekarskich szkół),
kwiecień
· W Wielki Czwartek i Wielki Piątek zostały otwarte kaplice
Drogi Krzyżowej i kościół w godz. 9.00 - 16.00, aby wierni
mogli indywidualnie adorować kopię Całunu Turyńskiego
oraz odprawić Drogą Krzyżową wraz z obchodami
kalwaryjskimi - w tym czasie kaplic pilnowali członkowie
Bractwa oraz mężczyźni św. Józefa,

grudzień

· nagranie filmu z udziałem pacynek promującego historię
Kalwarię wśród dzieci - jest on na kanale parafii św. Rodziny,

· zlecenie wypieku pierników w kształcie kościoła
kalwaryjskiego - całość 200 zł,

· poprowadzenie przez świeckich nabożeństwa Gorzkich Żali
w kościele kalwaryjskim w Wielki Piątek,

· wypieki zostały wręczone wraz z życzeniami
bożonarodzeniowymi i słowami wdzięczności Pani
Prezydent, komendantowi Policji, prezesowi spółki Aquaplus
z Bobrownik (który jesienią wypożyczył bezpłatnie
dmuchawę) i ks. Adam Zgodzajowi,

· spotkanie z przedstawicielami władz w celu pozyskania
funduszy na monitoring Kalwarii,

· brak działań z powodu reżimu sanitarnego,

styczeń 2021
· brak działań z powodu reżimu sanitarnego,
luty
· złożenie wniosku do Piekarskiej Inicjatywy o zakup kosiarki
spalinowej z napędem na użytek Kalwarii (pomoc parafii św.
Rodziny w zebraniu podpisów),
· kosiarka jest użytkowana na terenie parafii, a właścicielem
jest kustosz sanktuarium,
· przygotowanie nabożeństwa inscenizowanej Drogi
Krzyżowej z aktorami Chwalebnego Misterium w parafii św.
Rodziny (wysokie zainteresowanie wiernych włącznie z
obecnością Pani Prezydent Piekar Śląskich), a także z
udziałem Chóru Legato
marzec

maj
·
wydrukowanie 1000 cegiełek, które w zamian za
dowolną ofiarę były rozdawane przy okazji późniejszych
inicjatyw Bractwa (dzieło analogiczne do pięciotalarówek
ks. Ficka),
·
zorganizowanie koncertu charytatywnego chóru
Legatu w kościele kalwaryjskim. Zebrano 2400 zł,
·
zlecenie wykonania projektu kolorowanki w celu
promocji historii Kalwarii wśród dzieci - ogromne
zaangażowanie Katolickiego Przedszkola Anioła Stróża oraz
Katolickiej Szkoły Podstawowej w Piekarach. Kolorowanki
wciąż są dostępne w sprzedaży w Centrum Pielgrzymkowym,
·
pomoc członków Bractwa w przygotowaniu
pielgrzymki stanowej mężczyzn,
·
przygotowanie wystawy malarskiej i rzeźb w
kościele kalwaryjskim. Dzieła można było zobaczyć od
pielgrzymki stanowej do 27 czerwca,
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Jedyna taka (Złota) Księga...
Wszyscy, którzy się wpisali / Do tej księgi – wielcy – mali, /
Niech wpisani krwią przelaną / W księgę żywota zostaną.
Aby na dzień ostateczny / Nie minął ich żywot wieczny.
A Ty Panno, której dary / Przynosili na ofiary
Ozdób ich szatą godową, / Na ucztę w niebie gotową.
Przedstaw Bogu odwiecznemu / Dziatki Twe Synowi Twemu
Słowa kard. Melchiora von Diepenbrocka zapisane w Złotej Księdze
w dniu konsekracji bazyliki 22.08.1849 r.
(przetłumaczone z j. niemieckiego)
wieczystej modlitwy, której potwierdzeniem jest msza
święta sprawowana w każdą sobotę o godz. 6.30. W ten
sposób powstała tradycja, która jest pielęgnowana
nieprzerwanie aż do dzisiaj. Warto o niej przypomnieć, a
jednocześnie zachęcić do korzystania z tej formy modlitwy
wstawienniczej. Nie zawsze możliwe jest znalezienie
terminu indywidualnej mszy świętej, jednak pragnienie
ofiarowania komuś daru modlitwy można spełnić wpisując
NA WIEKI naszych bliskich w centrum pielgrzymkowym lub w
kancelarii do ZŁOTEJ KSIĘGI, w zamian otrzymując
pamiątkowy obrazek z potwierdzeniem odprawienia mszy
świętej wieczystej.
Już prawie 175 lat minęło odkąd ks. Jan Alojzy Ficek
wybudował naszą piekarską bazylikę. W tym czasie
nawiedziły ją miliony wiernych, szukających ukojenia w
ramionach Matki Przedziwnej i wołających do Boga o ratunek
za Jej przemożnym wstawiennictwem. Historie ludzi
przynoszone w sercach do Królowej Śląska zna tylko sam
Bóg, jednak dzięki ks. Fickowi część z nich została przelana
na papier i stanowi świadectwo bogactwa dziejowego
zawartego w pogmatwanych nieraz ludzkich losach.
Posługując w kancelarii, czy w centrum pielgrzymkowym
mogłem usłyszeć wiele zatrważających historii, dramatów
toczących się tuż obok, po ludzku sądząc –
nierozwiązywalnych. Jednak obok nich równie pokaźną
grupę stanowią zwierzenia parafian i pielgrzymów
opowiadających o łaskach wyproszonych u Piekarskiej
Panienki, która swym miłosiernym okiem spogląda na nas z
wysokości ołtarza.
Wszystkie te doświadczenia od wieków przechowuje
tzw. ZŁOTA KSIĘGA sanktuaryjna. Pomyślana została jako
miejsce, gdzie wpisywani są wszyscy dobrodzieje
wspierający funkcjonowanie i rozwój sanktuarium. Z czasem
wykształcił się zwyczaj, że oprócz imion i nazwisk
darczyńców, dodawano także intencje, obejmujące
potrzeby ducha i ciała tak żywych, jak i zmarłych bliskich i
przyjaciół. Do wpisu dodano jednocześnie gwarancję
8

Pan Bóg udziela swoich łask w sposób, którego na
ziemi nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Kościół uczy
nas jednak, że najcenniejszym darem ofiarowanym
drugiemu człowiekowi, jest czas... szczególnie czas
poświęcony na modlitwę oraz na udział w eucharystii.
Gdziekolwiek będziemy, czy to daleko, czy blisko od Piekar,
nasze intencje będą przedstawiane Bogu, który wie o
wszystkim, czego potrzebujemy. Także, gdy już zakończymy
ziemską pielgrzymkę, a nasza dusza oczekiwać będzie na
spotkanie z Ojcem Niebieskim, kapłani posługujący w
Bazylice wciąż będą wstawiali się za nami u Boga.
Jeśli więc nie wiesz, co możesz dać swojemu
dziecku, chrześniakowi, rodzicom, dziadkom, znajomym...
podaruj im wpis do ZŁOTEJ KSIĘGI MODLITWY WIECZYSTEJ.
Jeśli chcesz podziękować, jeśli chcesz prosić, jeśli chcesz
przebłagać, prosić o dar życia wiecznego – wpisz tę intencję.
Dołącz pamiątkowy obrazek do prezentu urodzinowego,
komunijnego, ślubnego czy z okazji bierzmowania albo do
podarunku świątecznego. Na obrazku obdarowany znajdzie
nie tylko informację o zapisanej intencji, ale również
zachętę do duchowej łączności z naszym sanktuarium np.
poprzez łącza internetowe. I zawsze gdy w sobotni poranek o
godz. 6.30 skieruje myśl do Boga, może być pewny, że w jego
intencji sprawowana jest Najświętsza Ofiara Jezusa
Chrystusa przed Cudownym Obrazem Pani Piekarskiej – Matki
Przedziwnej i Lekarki Chorych.
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Z potrzeby serca...
„Rób to, co kochasz. Kochaj to, co robisz”
Niebawem minie 40 lat, odkąd wśród różnorodnych
propozycji kulturalnych pojawiły się występy Zespołu
Regionalnego „Piekarskie Klachule”. Z tej okazji
chcielibyśmy przybliżyć nieco jego historię i podziękować za
wszystkie wspólne spotkania, jakie w tym czasie odbyły się
także w Piekarskiej Bazylice. Dzięki nim mogliśmy razem
śpiewać na chwałę Maryi, a wsłuchując się w piękne teksty i
melodie wypowiadać naszą modlitwę. Zespół tworzy
obecnie kilkanaście pań oraz akompaniator towarzyszący
występom poprzez grę na akordeonie. Spora część zespołu to
parafianki bazyliki, pozostałe są regularnymi gośćmi w Domu
naszej Matuchny, której zawierzają sprawy osobiste oraz
swoje rodziny. Początek działalności zespołu związany jest z
panią Marią Kopeć, która kierowała nim od aż do 2012 roku.

Ministerstwo Kultury nadało tytuł „Zasłużony Działacz
kultury”. W ostatnich latach Zespół koncertował podczas
Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle i Żywcu. „Piekarskie
Klachule” często prezentują się z programem kolęd i
pastorałek, pieśni maryjnych oraz pieśni pasyjnych.

Na przestrzeni lat zespół wypracował swój
unikatowy styl, promując śląską kulturę m.in. poprzez
występy w tradycyjnych strojach regionalnych (tzw.
rozbarskich). W jego repertuarze znajduje się kilkaset
utworów religijnych i świeckich. Niektóre z nich to autorskie
dzieła obecnej opiekunki p. Ireny Cisek, której dziadek Karol
pełnił niegdyś zaszczytną funkcję „śpiewoka
kalwaryjskiego”. Więcej o jego działalności na rzecz
sanktuarium można było przeczytać w poprzednim numerze
ZPW. Warto wspomnieć, że to spod pióra p. Ireny wyszły
teksty używane podczas nabożeństw w naszym sanktuarium,
m.in. pieśń „Nasza Matko ukochana”. Poniżej zapoznać się
można także z kolędą, której urok pozwala podjąć naprawdę
głęboką refleksję nad tajemnicą wcielenia Syna Bożego.

I serca w darze z świętymi Mędrcami.

Swój dorobek zespół prezentował na antenie radia i
telewizji. Występował w filmach: „Paciorki jednego
różańca”, „Budnikowie i inni”, „Zarzewie”, „Piekarska
Pani”, „Śladami Kolberga – Czarny Śląsk”, „Święta wojna”.
Polskie Radio, w cyklu „Kolekcja muzyki ludowej”, wydało
płytę „Śląsk” – muzyka źródeł, na której wśród 35 utworów
zamieszczono 12 pieśni w wykonaniu członków zespołu.
Zespół występował także poza granicami Polski (Luzerna,
Paryż, Watykan, Wiedeń, Kahlenberg, Mariazell, Bratysława,
Sankt Petersburg). W ramach projektów społecznych, z
zespołem pracowali: Boris Caksiran z Jugosławii i Risa
Jaroslow – choreograf z USA. W 2001 r. na kanwie śląskich
pieśni ludowych został zrealizowany projekt twórczy
„Bliskość”. W 2002 r. projekt ten pokazano na Festiwalu
„Open Look 2002” w St. Petersburgu.
Zespół jest laureatem wielu ogólnopolskich i
wojewódzkich nagród i wyróżnień. Pięciu jego członkom
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Jezu maleńki, Ty nasze kochanie,
Leżysz bezbronny w żłóbeczku na sianie.
Bóg wszechpotężny ukrył się w Dziecinie,
By dzielić życie ze swoim stworzeniem.
Najdroższe Dziecię, naucz nas miłości.
Niech Twoja łaska w każdym sercu gości.
Byśmy Ci pokłon dali z pasterzami

W tę noc Najświętszą Twego narodzenia
Zlej Boży pokój na wszystkie stworzenia.
Niech On napełni caluteńką ziemię,
By Cię wielbiło całe ludzkie plemię.
********************************
Nad Betlejem gwiazda zajaśniała,
Zrodził nam się Boży Syn.
Już się cieszy ziemia cała
I aniołów słychać hymn.
Boża chwała niech wypełnia wszechświat,
Powiększona o ten cud,
Że z miłości do człowieka
Na świat zstąpił w dziecku Bóg!
Ref. O Maryjo, nad żłóbeczkiem pochylona,
Ty Boga tulisz w swych ramionach,
Który przyszedł zbawić nas,
Gdy się wypełnił czas.
Już pasterze, hymnem obudzeni,
Do stajenki spieszą się.
Aby pierwsi z całej ziemi
Tę radosną sprawdzić wieść.
I dziękować Bogu Przedwiecznemu
Za miłości wielki cud:
Że Dzieciątkiem się narodził,
Aby zbawić grzeszny lud
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Z parafialnej kroniki
wrzesień - listopad 2021
3 września rozpoczęło się duchowe przygotowanie do
Uroczystości MB Piekarskiej. W czasie wieczornego
nabożeństwa odmawiano modlitwy nowennowe, w tym
litanię do głównej patronki naszej parafii. To także początek
nowego roku szkolnego i formacyjnego. Po trudnym roku
pandemii do regularnych spotkań powróciły grupy
parafialne, które w czasie mszy św. o godz. 18.00 miały
swoje rozesłanie połączone z przekazaniem świec dla każdej
wspólnoty.
5 września ukazał się pierwszy numer gazetki „BARTUŚ”
skierowanej do najmłodszych parafian i rozprowadzanej
przez ks. Sławka przed niedzielną mszą o godz. 12.00. W
gazetce przybliżane są bieżące tematy z życia parafii i
Kościoła oraz zagadnienia nawiązujące do liturgii dnia w
formie przyjaznej dzieciom. Nie brakuje także zagadek,
które dzieci mogą rozwiązywać wraz z rodzicami i w kolejną
niedzielę oddać rozwiązania, by wziąć udział w losowaniu
drobnych upominków. Mszę o godz. 12.00 oraz mszę szkolną
w piątki o godz. 16.30 swoim śpiewem i grą na gitarze
ubogaca dziecięca schola składająca się m.in. z „Dzieci
Maryi”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie
młodych z przebranym za króla Jana III Sobieskiego ks.
Sławkiem w ramach cyklu „Bartuś na tropie historii”. W
humorystycznej formie pokazał on dzieciom piękną historię
związaną z przejazdem wojsk królewskich przez nasze
miasto w roku 1683.
6 września rozpoczęła się nowenna ku czci MB Bolesnej,
którą na Rajskim Placu odmawiały matki należące do
Sodalicji Niewiast w ramach przygotowania do swojego
Święta patronalnego, przypadającego 15 września.

Bernarda z Clairvaux: „Od niektórych świętych otrzymujemy
pomoc w szczególnych sprawach, ale od św. Józefa pomoc
jest udzielana we wszystkim, a poza tym broni on tych
wszystkich, którzy z pokorą zwracają się do niego”.
12 września przeżywaliśmy najważniejszy odpust naszego
Sanktuarium – Uroczystość Jego Opiekunki, Królowej Śląska,
obchodząc Imieniny Matki Bożej, która przed laty swoim
wstawiennictwem pomogła królowi Janowi III Sobieskiemu
zwyciężyć pod Wiedniem. Na pamiątkę tej bitwy i wizyty
polskiego władcy w Piekarach ustanowiono święto, które ma
przypominać wiernym o potężnym orędownictwie Matki
Przedziwnej. Sumę odpustową o godz. 10.30 celebrował
arcybiskup senior ks. Damian Zimoń, a kazanie głosił w tym
dniu ks. prof. Piotr Ryguła, oficjał Sądu Metropolitalnego w
Katowicach, a zarazem rocznikowy kolega ks. Proboszcza
Mirosława Godźka. W ramach odpustu odbyły się na kalwarii
obchody różańcowe z obrazem Matki Bożej i nieszpory
maryjne, a o godz. 17.00 w bazylice miał miejsce koncert
„Ave Maria przez wieki”. Wzięli w nim udział: Orkiestra
Koncertowa „Power of Winds” pod dyr. dr. Klaudiusza Jani
oraz solistka Aleksandra Stokłosa (sopran).
13 września na cmentarzu parafialnym odprawiono mszę
świętą za wszystkich spoczywających tam zmarłych.
Wieczorem odbyło się nabożeństwo fatimskie, w czasie
którego odmówiono różaniec w kościele kalwaryjskim, a
następnie w procesji udano się do bazyliki. Przy śpiewie i
akompaniamencie orkiestry rozpoczęła się msza święta
przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

8 września ze smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
jednego z sanktuaryjnych organistów ś.p. Zygmunta Harupy,
który odszedł do domu Ojca w wieku 85 lat. Od roku 1990
przez kilkanaście lat towarzyszył liturgii w naszej Piekarskiej
Bazylice troszcząc się o piękno licznych celebracji
sprawowanych w domu Królowej Śląska. Ze względów
zdrowotnych zakończył swoją posługę, ale wciąż chętnie
odwiedzał bazylikę, zawsze uśmiechnięty i pogodny, pełen
radości i optymizmu. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek
13 września o godz. 9.15.

14 września święto patronalne przeżywało Piekarskie
Bractwo Kalwaryjskie, którego członkowie po mszy
wieczornej odnowili swoje przyrzeczenia naśladowania
Chrystusa Ukrzyżowanego. Z tej okazji w prezbiterium
ustawiono krzyż pasyjny wykonany jako krzyż procesyjny
wykorzystywany podczas obchodów „Chwalebnego
Misterium Męki Pańskiej”. Następnie w kawiarence wspólnie
dziękowano za wszystkie działania jakie w roku jubileuszu
125-lecia Kalwarii udało się podjąć, by propagować
bogactwo i piękno Śląskiej Jerozolimy. Postanowiono także,
że 6 listopada odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii
Zebrzydowskiej i Wadowic.

W tym dniu także swoje spotkanie formacyjne mieli
„Mężczyźni św. Józefa”, którzy powrócili do dawnej
aktywności. W obecny rok wprowadzają ich słowa Św.

W ramach odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego
przypadających na niedzielę 19 września odbył się koncert
stanowiący część Festiwalu im. G. G. Gorczyckiego.
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Wziął w nim udział chór „Resonans con tutti”, który
zaprezentował pieśni religijne autorstwa ks. Gorczyckiego,
pochodzącego z Bytomia.
20 września odprawiono mszę świętą przed kaplicą „Maria
Hilf” znajdującą się na granicy Piekar i Bytomia. Obecnie
jest ona na terytorium par. św. Trójcy z Szarleja, ale z uwagi
na swoją historię i znaczenie dla miasta duże
zainteresowanie wzbudza także wśród parafian bazyliki.
Kaplicę odnowiono ze środków miejskich. Na wieżyczce
umieszczono dzwon, a we wnętrzu obraz Niepokalanego
Serca NMP zdobiący niegdyś naszą świątynię (znajdował się
w miejscu, gdzie obecnie umieszczony jest obraz Jezusa
Miłosiernego, następnie trafił do kaplicy św. Bartłomieja).
Odnowienie kaplicy całkowicie zniszczonej przez wandali
objęło również teren wokół niej, który stał się obecnie
miejscem sprzyjającym zadumie i refleksji.
25 września w kościele kalwaryjskim na zakończenie
jubileuszu konsekracji Kalwarii (1896-2021) odbyła się
prapremiera Spektaklu Muzycznego „Oratorium
Kalwaryjskie”. Autorem muzyki jest Klaudiusz Jania, a
teksty ułożył Jan Drechsler. Obaj artyści swoje inspiracje
czerpali m.in. z tradycyjnych melodii i tekstów autorstwa
Thomasa Nowaka, poety i zakrystiana sanktuaryjnego z
czasów powstania Kalwarii. W wydarzeniu wzięły udział 3
piekarskie chóry, w tym dwa zespoły działające przy naszym
sanktuarium: Chór „Św. Cecylia”, Chór Kameralny „Legato”,
Chór :Polonia Harmonaia”. Artystom towarzyszyła orkiestra
dęta „Power of Winds”.
26 września podczas mszy świętej o godz. 10.30 nasza
parafia wzbogaciła się o 4 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii
Świętej. Są to: Roman Tomaszewski, Jerzy Smok, Roman
Pluszczyk i Jacek Telęga (wszyscy należą do Mężczyzn św.
Jóżefa). Ustanowienia do tej odpowiedzialnej posługi
dokonał bp Grzegorz Olszowski. Przybył on do Piekar także z
innego powodu, gdyż oprócz szafarzy, na tej samej
eucharystii miało miejsce posłanie misyjne Katarzyny
Tomaszewskiej, która poraz drugi ma zamiar wyjechać na
misje do Afryki, tym razem do Zambii.
Rozpoczęły się także „Dni Piekarskie” w parafiach naszej
archidiecezji. W ramach tych spotkań wikariusz bazyliki (ks.
Wojciech) udaje się do wyznaczonej wspólnoty, by tam
głosić słowo Boże i przybliżyć wiernym historię kultu
maryjnego w Piekarach. W ramach „rewizyty” i
rzeczywistego spotkania z Matką w Jej domu proboszczowie
organizują pielgrzymkę do Piekar. W inicjatywie wzięły
dotychczas udział parafie (stan z dn. 5 XII):
MB Bolesnej w Mysłowicach-Brzęczkowicach, Trójcy
Przenajświętszej w Katowicach-Kostuchnie, św. Jerzego w
M s z a n i e , ś w. Ro d z i n y w K a t o w i c a c h - B r y n o w i e ,
Wniebowzięcia NMP w Kobiórze, Niepok. Poczęcia NMP w
Katowicach (par. Mariacka), św. Józefa w KatowicachZałężu, św. Jana Nepomucena w Przyszowicach.
27 września zmianie uległo miejsce adoracji Najświętszego
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Sakramentu w bazylice. Z dotychczasowej lokalizacji, tj. z
kaplicy św. Bartłomieja adorację przeniesiono na ołtarz
g ł ó w n y, a b y u m o ż l i w i ć k o n t e m p l o w a n i e J e z u s a
Eucharystycznego wiernym łączącym się z nami poprzez
Internet. Uczyniono to także z uwagi na przepisy związane z
koronawirusem i w trosce o zapewnienie wiernym większej
przestrzeni pozwalającej na zachowanie bezpiecznej
odległości od siebie. Adoracja odbywa się w Monstrancji
Pokoju, która jest darem pielgrzymów. Wykonana jest w
formie figury Matki Bożej, w której sercu umieszczona i
podświetlona została duża Hostia. Od Tej, Która była
najbliżej Jezusa: uczmy się ciszy, patrzenia i słuchania.
2 października sanktuarium przeżyło istne oblężenie z
uwagi na licznie przybyły grupy zorganizowane. Do Matki
Bożej przybyli m.in. pielgrzymi z Wyr, Kęt, Włodarów oraz z
Kobióra. Ci ostatni, wśród których większość stanowiły
dzieci, skorzystali z pięknej pogody i wybrali się na
zwiedzanie kalwarii z pomocą Melexa, który okazał się
trafnym zakupem i niepowtarzalną atrakcją, nie tylko dla
najmłodszych.
3 października odprawiliśmy pierwszy niedzielny różaniec
na Kalwarii. W każdym z tych nabożeństw brało udział
bardzo liczne grono wiernych, w tym rodziny z dziećmi, co za
każdym razem podkreślał obecny na modlitwie ks.
Pr o b o s z c z . D z i ę k u j ą c r o d z i c o m z a ś w i a d e c t w o
przekazywane młodemu pokoleniu zachęcał, by po
modlitwie przejść na spokojnie poszczególne kaplice i
zanurzyć się w pięknie Śląskiej Jerozolimy, doceniając trud z
jakim wznieśli ją nasi przodkowie. W tym roku także
wydłużono okres odprawiania mszy świętej w kościele
kalwaryjskim o cały październik. Stąd też bezpośrednio po
mszy o godz. 13.00 wierni mogli udać się na różaniec, który
rozpoczynał się o godz. 13.45. Modlitwę różańcową w ciągu
tygodnia prowadzili przedstawiciele grup parafialnych.
14 października rozpoczął się nowy cykl katechez dla
dorosłych przygotowana przez ks. Mateusza w ramach
zagadnienia „7 sakramentów świętych”. Tydzień później
rozpoczęliśmy kolejną serię Wieczorów Uwielbienia,
przygotowaną przez ks. Sławka i Chór Kameralny „Legato”.
Jego przewodnia myśl to „Droga 8 błogosławieństw”.
17 października o godz. 17.00 w ramach obchodów
związanych z Dniem Papieskim (10.10) odbył się koncert
„Ulubione melodie Jana Pawła II”, w którym zaprezentował
się kwintet blaszany „Jania Band” wraz z organistą
Klaudiuszem Janią.
24 października miało miejsce przełomowe wydarzenie –
pierwszy w historii dzień otwarty na budowie Domu
Pielgrzyma NAZARET. Po mszach świętych wierni mogli
zobaczyć na własne oczy postępy i stan zaawansowania prac
przechadzając się po budowie pod opieką jej kierownika,
który opowiadał o funkcjach poszczególnych miejsc. Także
ks. Proboszcz włączył się w oprowadzanie i szczególną
uwagę zwrócił na powstającą kaplicę – centralne miejsce
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domu. Z Bożą pomocą na maj planowane jest osiągnięcie
tzw. stanu developerskiego i przystąpienie do wyposażania
wnętrz.
28 października podczas mszy wieczornej dziękowaliśmy za
10 lat istnienia Wspólnoty „Wieczernik modlitwy za
kapłanów”. Do koncelebry włączyli się wszyscy jej
dotychczasowi opiekunowie oraz założyciel: ks. Grzegorz
Śmieciński, ks. Rafał Mucha, ks. Piotr Andrzejak oraz ks.
Wojciech Dytko. Po mszy miał miejsce kilkunastominutowy
koncert organowy. Następnie zaplanowano wspólną agapę w
kawiarence. Wieczernik to grupa modląca się za księży
aktualnie posługujących w naszym Sanktuarium, a także o
nowe powołania do służby Bożej.
29 października wszystkie dzieci w raz z rodzicami mogły
uczestniczyć w spotkaniu ze świętymi, nawiązującym do
Balu Wszystkich Świętych, jaki przed pandemią odbywał się
w naszej parafii. Po mszy szkolnej w korowodzie, którego
uczestnicy przebrali się za różnych świętych przeszliśmy z
bazyliki do kościoła kalwaryjskiego, gdzie odbyło się
przedstawienie o św. Józefie oraz miały miejsce inne
atrakcje. Spotkanie zakończyło się śpiewem i modlitwą przy
pomniku św. Jana Pawła II.
31 października w ramach podsumowania okresu
sprawowania eucharystii w kościele kalwaryjskim Bractwo
Kalwaryjskie zorganizowało koncert charytatywny w wyk.
Scholi Familia z Kochłowic. Był to czas rodzinnego śpiewania
na cześć Matki Bożej. W tym także dniu przekazano ks.
Proboszczowi środki pozyskane przez Bractwo podczas
różnych akcji prowadzonych z myślą o odnowieniu Kalwarii.
Łącznie uzbierano 15.000 zł. Decyzją ks. Proboszcza
pieniądze zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu
nowego mechanizmu zegarowego do kościoła
kalwaryjskiego.
1 listopada rozpoczął miesiąc szczególnej pamięci o
zmarłych, których polecamy Bogu w ramach wieczornego
różańca oraz poprzez wpisywanie ich do Złotej Księgi,
będącej formą wieczystej modlitwy za dusze oczekujące
naszego wsparcia w drodze do zbawienia. O godz. 14.00
odprawiono nieszpory i nabożeństwo za zmarłych, a
następnie udano się w procesji na cmentarz.
6 listopada odbyła się XVI Pielgrzymka Przewodników PTTK
woj. Śląskiego. Do Królowej Śląska pielgrzymowała także
grupa z parafii św. Wawrzyńca z Dąbrowy k. Wielunia pod
przewodnictwem proboszcza ks. Rafała. Po zwiedzeniu
muzeum nawiedzili Śląską Jerozolimę, odprawili Drogę
Krzyżową wraz z Pielgrzymami z Kraśnika i uczestniczyli we
mszy św. Po posiłku w kawiarence udali się do Czeladzi do
parafii św. Jana Vianney'a na grób ks. Proboszcza Tadeusza
Stępnia. Łącznie w tym dniu przyjęliśmy 6 grup.

apelu dokonywany jest akt zawierzenia Matce Bożej całego
nowego tygodnia.
12 listopada podczas mszy o godz. 18.00 dziękowaliśmy za
40 lat życia ks. Sławomira Tupaja, który od kilku miesięcy
posługuje w bazylice. W życzeniach skierowanych do
solenizanta, ks. Proboszcz podkreślił jego fascynację
postacią ks. Ficka i zdradził, że zagłębia się on w listy jakie
pisał budowniczy piekarskiej świątyni. Na zachętę do
dalszych prac, ks. Sławek otrzymał portret Kapłana
Niezwykłego (jak o ks. Ficku mawiali jego parafianie).
17 listopada grupa parafian wraz z ks. Wojciechem udała się
do teatru w Cieszynie na przedstawienie „Gość
Oczekiwany”.
20 listopada swoje święto obchodzili ministranci, którzy
spotkali się na mszy wieczornej. Modlitwę w intencji służby
liturgicznej za wstawiennictwem św. Tarsycjusza prowadził
opiekun grupy, ks. Mateusz. Także w tym dniu w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się beatyfikacja ks.
Jana Machy, męczennika z czasów II Wojny Światowej, który
za swoją patriotyczną i charytatywną postawę został
uwięziony przez hitlerowców w katowickim więzieniu, a
następnie zgilotynowany. Jego posługa kapłańska, choć
bardzo krótka, naznaczona była intensywną walką o
powierzone mu dusze wiernych, a także o zaspokojenie
materialnych potrzeb tych, którzy w wyniku działań
wojennych cierpieli głód i niedostatek. Uroczystościom
beatyfikacyjnym przewodniczył z upoważnienia papieża
Franciszka prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
kard. Marcello Semeraro. Po południu dostojny gość wraz z
ks. Arcybiskupem W. Skworcem nawiedzili nasze
sanktuarium, składając wpis w księdze pamiątkowej, a także
modląc się w bazylice i podziwiając zbiory muzeum
sanktuaryjnego.
21 listopada w przeddzień wspomnienia św. Cecylii, podczas
mszy świętej o godz. 16.00 modliliśmy się o potrzebne łaski
dla członków chóru parafialnego „Św. Cecylia”. Po mszy miał
miejsce koncert, a także odbyła się ceremonia wręczenia
okolicznościowej statuetki pani dyrygent Iwonie Bańskiej, z
racji jubileuszu 25-lecia jej współpracy z zespołem. W
imieniu śpiewaków życzenia złożył prezes Marian
Skowronek.

7 listopada rozpoczęliśmy sprawowanie niedzielnej mszy
świętej recytowanej o godz. 20.00, która zakończona jest
Apelem Piekarskim oraz uroczystym zasłonięciem
Cudownego Obrazu z udziałem kwintetu dętego. W ramach
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Statystyka parafialna
wrzesień - listopad 2021
CHRZTY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ROCZKI

Dyraga Zuzanna
Ogrodnik Bartłomiej
Opalski Ilian
Szczepanik Natalia
Żur Mateusz
Żur Mikołaj
Hausner Aniela
Liberka Aleksander
Knap Aleksander
Michalska Anna
Tatarek Bianka
Rukat Dominik
Rzeszutek Matylda
Wieczorek Daria
Wiklińska Kornelia
Orlińska Julia
Kasperczak Dariusz
Nowak Emilia
Urbańczyk Szymon
Wojciechowski Leon
Wojtoń Aleksander
Wiśniewski Jakub
Puczko Hanna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POGRZEBY

ŚLUBY
1.
Dobaczewski (Barth) Karoline - Barth
Thomas
2.
Mateja Barbara - Dziubany Karol
3.
Sroka Monika - Tychanowicz Adam
4.
Hebda Katarzyna - Relidzyński Paweł
5.
Kostur Monika - Michalski Maciej
6.
Limańska Aleksandra - Rydel Mateusz
7.
Krucina Kinga - Zorychta Mateusz
8.
Koziołek Paulina - Klica Wojciech
9.
Mazur Ewelina - Piec Paweł
10. Wąś Wiktoria - Galicki Damian
11. Nowak Marta - Kotala Marceli
12. Łazik Patrycja - Maliszczak Roman
13. Zdebik Dominika - Mielczarek Łukasz
14. Sznajder Anna - Gałbas Sebastian
15. Warmuz Gabriela - Puczko Jarosław
18

Kusiak Hanna
Bednarz Jakub
Kołodziejczyk Klara
Piecuch Milena
Ochman Angelika
Galicki Filip
Pytańska Oliwia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Świtała Jadwiga, l. 96
Harupa Zygmunt, l. 85
Michalska Barbara, l. 60
Adamczyk Hubert, l. 92
Kaczyńska Małgorzata, l. 56
Gad Alina, l. 68
Konicka Anna, l. 85
Koba Jerzy, l. 71
Myrcik Grażyna, l. 74
Syty Kazimierz, l. 86
Piernikarczyk Bronisław, l. 67
Kołodziej Andrzej, l. 67
Fengler Jadwiga, l. 76
Zadęcki Zbigniew, l. 71
Ludyga Maria, l. 78
Szudy Piotr, l. 57
Smyła Gabriela, l. 84
Witas Waldemar, l. 78
Frisz Andrzej, l. 64
Lizurek Krystiana, l. 85
Drajchan Joachim, l. 90
Bensz Hneryk, l. 75
Miska Bronisława, l. 91
Wanot Irena, l. 78
Duplicka Róża, l. 72
Krancik Halina, l. 63
Zagórna Stefania, l. 88
Płaczek Antoni, l. 75
Gajda Renata, l. 81
Kot Henryk, l. 68
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