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Przysłowie mówi, że 
wszystkie drogi prowa-

dzą do Rzymu. Ale w ze-
szłą niedzielę prowadziły do 
Piekar. Takie przynajmniej 
odniosłem wrażenie, kie-
dy jadąc rano samochodem, 
mijaliśmy liczne grupy piel-
grzymów. Jedni pieszo, inni 
na rowerach – wyłaniali się z 
różnych zaułków i zmierzali 
wszyscy w tym samym kie-
runku. Do centrum wszech-
świata, do serca Matki.
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ZA TYDZIEŃ
  NA MSZĘ W PIŁKARSKIM DRE-

SIE. O parafialnych klubach 
sportowych z Chorzowa i 
Tychów

  O reaktywowaniu cHÓRU „ZO-
RZA” Z GOLEJOWA

  O FRANCISZKAŃSKIEJ BUDOWIE w 
parafii świętego Franciszka 
z Asyżu i świętej Klary w 
Tychach

Podczas pieszej pielgrzymki do Piekar 
każda parafia musi znaleźć osoby do no-

szenia tuby, żeby cała pielgrzymka słyszała 
prowadzącego modlitwę. Parafianie ze św. 
Barbary w Rudzie Śląskiej Bykowinie ten kło-
pot mają z głowy. Trzy wzmacniacze o mo-
cy 270 W, dwa akumulatory, mikser na sześć 
mikrofonów wożą na specjalnie zbudowa-
nej rikszy. Wóz skonstruował w 1984 roku 
Piotr Pistelok, który w tym roku nie mógł 
iść do Piekar. –  Możemy do niego nawet 
podłączyć radio i słuchać go podczas dro-
gi – mówi Łukasz Pistelok, student, syn pa-
na Piotra. – Pamiętam pierwszą pielgrzym-
kę z rikszą. Miałem wtedy 13 lat. Ciężko się 
nią jechało, bo trochę ściągała w jedną stro-
nę – wspomina Grzegorz Kostrzewski, gór-

nik. Wóz wykorzystywa-
ny jest również na pie-
szej pielgrzymce do Czę
stochowy.             

RIKSZA Z DOŁADOWANIEM
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ale niezawodny

SZYMON BABUCHOWSKI
redaktor wydania

Piekarskie popołudnie

Nie opuszczajcie dłoni
Wieczernik. Godzina 14. 
Jak co roku w Piekarach 
jest to pora zarezerwowana 
dla młodzieży, ale pod wieczernik 
przychodzą nie tylko młodzi 
ludzie. 

Podczas pieśni „Abba Ojcze”, 
kiedy wierni łapią się za ręce i 
podnoszą je w górę, głos zabie-
ra bp Andrzej Dzięga z Sando-
mierza. – Zatrzymaj ręce w gó-
rze. Poczuj się jak Mojżesz pod-
czas wojny. Kiedy trzymał ręce w 
górze, szala zwycięstwa przecho-
dziła na stronę Izraelitów. Kiedy 
opuszczał, wygrywali Amalekici – 
mówi Biskup sandomierski. 

Nawołuje, by śpiewać pieś-
ni do Ducha Świętego, z tą sa-
mą mocą co maryjne. Namawia 
do odpowiedzialnego przyjmo-
wania sakramentu małżeństwa. 
By młodzi nie bali się wychowy-
wać więcej niż dwójkę dzieci. Po-
daje przykład Skandynawii, gdzie 
pewna wioska miała zamknąć 
szkołę, ze względu na zbyt ma-
łą liczbę dzieci. Rodzice szybko 

temu zaradzili. Niedłu-
go dzieci w wiosce by-
ło już trzy razy więcej. 
– Czasami zapominamy, 
że najprostsze rozwią-
zania są w zasięgu każ-
dej rodziny – dodaje. 

Bp Dzięga kończy słowami: 
– Nie można omijać prawdy w 
majestacie prawa. Źle, gdy poli-
tycy tuż po wyborach zmieniają 
szyld swojej partii, wyzbywając 
się odpowiedzialności – te sło-
wa przyjęte są owacją na stoją-
co. Po nich błogosławieństwo 
biskupów Gerarda Bernackiego 

i gościa z Sandomierza, 
by młodym nie opada-
ły ręce...

Podczas piekarskich 
nieszporów homilię 
wygłosił bp Stefan Ci-

chy. Mówił o Maryi, która ma 
być wzorem postaw. Po pierw-
sze jest dziewicą słuchającą, po 
drugie posłuszną Ewangelii. – 
Ojciec Święty zawsze podkre-
ślał, by każda rodzina poznała 
Ewangelię – mówił. 

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK

Więcej o pielgrzymce na str. III–V

Zatrzymaj ręce 
w górze – mówił 
bp Andrzej 
Dzięga
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CZUWANIE. Kilkadziesiąt 
młodych osób zebrało się 21 ma-
ja w krypcie katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach na całonoc-

nym czuwaniu. Spotkanie, zor-
ganizowane przez Ambasadę 
Lednicy w Katowicach, mia-
ło za zadanie nie tylko przy-
gotować duchowo do wyjaz-
du nad Lednicę, ale również 
wprowadzić w tematykę XX 
Światowych Dni Młodzieży w 
Kolonii. W programie, oprócz 
Mszy o północy, licznych śpie-
wów i tańców, znalazło się tak-
że wyjście w plener i – wzo-
rem Mędrców – poszukiwanie 
gwiazdy (w tym celu młodzież 
miała przynieść ze sobą lornet-
ki). O 21.37 uczestnicy czuwa-
nia stanęli na schodach katedry, 
tworząc figurę ryby – symbolu 
lednickich spotkań – i w milcze-
niu modlili się w intencji beaty-
fikacji Jana Pawła II. 

G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
5 

cz
er

w
ca

 2
00

5

II

Prorocy dzisiejszych czasów
KATOWICE. Za rzetelne re-
lacjonowanie wydarzeń związa-
nych ze śmiercią Ojca Świętego 
podziękował dziennikarzom ar-
cybiskup Damian Zimoń pod-
czas dnia formacyjnego, który 
odbył się 21 maja na Wydziale 
Teologicznym UŚ. Ks. dr Krzysztof 
Marcyński, pallotyn zajmujący się 
stykiem religii i mediów, stwier-
dził, że dziennikarze powinni być 
prorokami dzisiejszych czasów. 

Wzorem dla nich jest Jan Paweł II, 
którego list o mediach otrzymali 
wszyscy uczestnicy spotkania. W 
trakcie dnia formacyjnego dzien-
nikarze obejrzeli film „Katowice 
żegnają Ojca Świętego”, zrealizo-
wany przez Telewizję Katowice. 
Zaprezentowany został również 
album „Mówię do was: Szczęść 
Boże!”, przedstawiający związki 
Jana Pawła II z archidiecezją ka-
towicką.

Szukali gwiazdy

PANEWNIKI. 5 franciszkań-
skich kapłanów i 7 diakonów, 
pochodzących z Polski, Ukrainy 
i Niemiec, wyświęcił 18 maja ar-
cybiskup Damian Zimoń. Wśród 
wyświęconych znalazł się o. 
Maksencjusz Krah, pochodzą-
cy ze śląskiej rodziny osiadłej 
w Dolnej Saksonii. Do panew-
nickich franciszkanów wstąpił 
22 lata temu, w wieku niespeł-
na 18 lat. Chciał zdać w Polsce 
maturę i zostać kapłanem, jed-
nak ze względów językowych 
okazało się to wtedy zbyt trud-
ne. Do momentu święceń brat 
Maksencjusz służył jako kościel-
ny w panewnickiej bazylice.

Święcenia 
u franciszkanów

Dzieci zaśpiewają
BIERTUŁTOWY. Młodzież 
parafii Wniebowzięcia NMP w 
Biertułtowach we współpracy 
z MOK w Radlinie organizuje 
XI Dziecięcy Festiwal Piosenki 
Religijnej. Koncert odbędzie 
się w niedzielę 12 czerwca, 
początek o godzinie 15.00.

Papież na znaczku

BIBLIOTEKA ŚLĄSKA. 
Wystawę znaczków, kopert i 
kart pocztowych, poświęco-
nych Janowi Pawłowi II, wy-
danych przez Pocztę Polską, 
można oglądać w Bibliotece 
Śląskiej do 8 czerwca.

KONCERTY. W kościele ewan-
gelickim: 5 czerwca o godz. 19.00  
wystąpią orkiestra Norddeutsche 
Sinfonietta i Ewelina Nowicka,  
a 7 czerwca o godz. 19.00 usłyszy-
my Czeską Orkiestrę Kameralną i 
Michaela Ericcsona. W kościele 
św. Wojciecha: 8 czerwca o godz. 
18.30 koncert organowy, zaś 11 
czerwca o godz. 19.00 usły-
szymy m.in. Cantores Minores 
Wratislavienses i Orkiestrę „Leo-
poldinum”. 9 czerwca o godz. 
19.00 w kościele księży salwato-
rianów zaprezentują się Lwowska 
Orkiestra Kameralna oraz Ihor 
Matseluh.

XV Mikołowskie 
Dni Muzyki

Przełamać 
stereotypy
KATOWICE. Wieczór teatral-
ny i wystawa sztuki osób nie-
pełnosprawnych odbędzie się 6 
czerwca o godz. 17.00 w Teatrze 
Korez. Podczas spotkania za-
prezentują się grupy teatral-
ne z Jaworzna i Tychów oraz 
Absurdalny Kabaret z Chorzowa. 
Inicjatywa ma na celu aktywi-
zację osób niepełnosprawnych i 
ich integrację z ludźmi zdrowy-
mi. – Chcemy przełamywać ste-
reotypy na temat niepełnospraw-
ności – mówią autorki projektu, 
Anna Siwek i Grażyna Liebner ze 
Szkoły Policealnej Pracowników 
Służb Społecznych im. Matki 
Teresy z Kalkuty w Katowicach.

Pielgrzymka 
niewidomych
PIEKARY ŚLĄSKIE. Archi-
diecezjalna Pielgrzymka Niewi-
domych rozpocznie się 5 czerw-
ca o godz. 10.30 w piekarskiej 
bazylice. Finałowym akordem 
pielgrzymki będzie recital Iwony 
Grabalskiej o godz. 17.00.

Siedem orkiestr grało
BIERUŃ. I Przegląd Orkiestr 
Dętych w powiecie bieruńsko-lę-
dzińskim odbył się 22 maja na 
rynku w Bieruniu. Po uroczy-

stym przemarszu zaprezentowa-
ło się siedem orkiestr, które na-
stępnie wykonały wspólnie utwór 
Vangelisa „Conquest of Paradise”.
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TURZA ŚLĄSKA. Pielgrzym- 
ka chorych odbędzie się w 
I rocznicę koronacji obra-
zu MB Fatimskiej, 13 czerwca. 
Uroczystościom będzie przewod-
niczył arcybiskup Damian Zimoń. 
O godz. 9.00 powitanie i Msza 
św., po niej błogosławieństwo 
lurdzkie; o godz. 11.00 Różaniec 
fatimski; o godz. 12.00 – Msza.

Zapraszamy 
chorych

RUDA ŚLĄSKA. Z okazji stule-
cia konsekracji kościoła św. Józefa 
abp Damian Zimoń odprawi w tej 
świątyni Mszę dziękczynną 12 
czerwca o godz. 12.00. Dzień 
wcześniej parafia zaprasza na fe-
styn w przykościelnym ogrodzie. 
Początek o godz. 13.00. Również 
11 czerwca, o godz. 19.00, w ko-
ściele odbędzie się koncert „Ave 
Maria w muzyce”.

Parafialny 
jubileusz
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PEREGRYNACJA RELIKWII  
ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS  

 9 czerwca
19.30–23.45 Mysłowice Janów Miejski, parafia  Niepokalanego Poczęcia 
NMP i św. Maksymiliana
 10 czerwca
0.00–8.00 Mysłowice, Hospicjum Cordis, Gościna Serca św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus
9.00–16.00 Katowice, katedra Chrystusa Króla
16.30–18.30 Tychy, parafia św. Krzysztofa
19.00–21.00 Pszczyna, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki 
Boskiej Częstochowskiej
 10–11 czerwca
22.00–17.00 Rybnik Chwałowice, parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus  
(w sobotę o 15.00 Msza pod przewodnictwem arcybiskupa Damiana Zimonia)
 11 czerwca
17.30–20.30 Łaziska Górne, parafia Matki Boskiej Różańcowej
 11–12 czerwca
21.00–8.00 Katowice, klasztor Karmelitanek Bosych



XIV Piekarskie Sympozjum Naukowe

Czy Maryja 
potrzebuje korony?

Ojciec Celestyn Napiórkowski, 
franciszkanin, profesor KUL, 
rozbawił wszystkich. To właśnie 
on zmierzył się z postawionym 
w tytule pytaniem. Opowiedział 
o dylematach mariologa, który 
musi na taką prowokację 
odpowiedzieć.

Rozważania o. profesor za-
kończył odpowiedzią: „I tak, i 
nie”. Przedstawił bowiem zarów-
no argumenty, przemawiające 
przeciwko koronowaniu wizerun-
ków Matki Bożej, jak i – nie mniej 
ważkie – tezy za. Skoro więc ko-
rony dla Maryi są „wyrazem na-
szej miłości i ograniczonych moż-
liwości”, możemy przyjąć, że wy-
bitny mariolog jest za dokonywa-
niem koronacji. O koronacjach 
mówił również biskup legnicki 
Stefan Cichy, który wyjaśnił zna-
czenie obrzędów koronacyjnych.

Tegoroczne sympozjum odby-
ło się pod hasłem: „Rocznice, któ-

re... wspominają, uobecniają i za-
powiadają”. Chodzi o przypada-
jące w tym roku 80-lecie powsta-
nia diecezji katowickiej, 80., 40. 
i 20. rocznicę koronacji i rekoro-
nacji (po kradzieżach koron) pie-
karskiego wizerunku Matki Bożej, 
a także 20. rocznicę święceń bi-
skupich metropolity katowickie-
go Damiana Zimonia.

W części historycznej uwagę 
zwrócił referat dr. Andrzeja Gra-
jewskiego, poświęcony walce z 
Kościołem w czasach stalinow-
skich. Zdaniem prelegenta, prze-
śladowania te były niebezpiecz-
ne głównie dlatego, że zmierzały 
do rozbicia Kościoła od wewnątrz 
i opanowania go. Ks. dr Arkadiusz 
Wuwer analizował społeczne na-
uczanie abp. Damiana Zimonia z 
ambony w Piekarach. Stwierdził, 
że chociaż kontynuuje on styl po-
przednika, wyraźnie widać zmia-
ny w treści nauczania. 

MIROSŁAW RZEPKA

Fragmenty słowa arcybiskupa Damiana Zimonia 
wygłoszonego podczas pielgrzymki piekarskiej 

Rodzina jest nadzieją

Bracia i Siostry!

Gromadzimy się na wzgórzu 
piekarskim w 80. rocznicę koro-
nacji Obrazu Piekarskiego. 80 lat 
temu została także powołana do 
istnienia nasza archidiecezja ka-
towicka. (…) 

Kardynał August Hlond po-
święcił Śląsk Matce Bożej. „Nie-
chaj ten cudowny obraz (...) to-
warzyszy Wam w całym życiu – 
wołał. – Niech jest z Wami przy 
warsztacie pracy, w hucie, w głę-
binach kopalń, przy pracy w po-
lu i w biurze. Ażeby utrwalić Was 
w postanowieniu służenia Maryi 
i w ogóle idei katolickiej, pragnę 
poświęcić Was w tej chwili uro-
czystej Królowej Niebios”.

Dzisiaj, po osiemdziesięciu 
latach, to poświęcenie Was, Bra-
cia i Siostry, Matce Bożej Piekar-
skiej uroczyście odnawiam i po-
twierdzam!

Przez ostatnich 40 lat Pieka-
ry były związane z kardynałem 
Karolem Wojtyłą, a potem Ja-
nem Pawłem II. (…) To jego sło-
wa kształtowały przez długie la-
ta wiarę ludu tej ziemi, ludu utru-
dzonego ciężką pracą i żyjące-
go w zdegradowanym środowi-
sku naturalnym. (…) Papież po-
wiedział kiedyś, że „łatwo nie da 
się wyprowadzić ze wzgórza pie-
karskiego”. Chociaż śmierć prze-
rwała ten przedziwny dialog Pa-
sterza ze swoim ludem, to Ja-
na Pawła II nikt nigdy nie wypro-
wadzi z tego wzgórza! (...) Kar-
dynał Wojtyła wołał przed laty 
w Piekarach, żebyśmy przypatry-

wali się pilnie rodzinie, bronili jej 
przed zagrożeniami, przed roz-
bijaniem, przed osłabieniem jej 
spoistości, nierozerwalności, ro-
dzicielskiej i wychowawczej siły. 

Wypełnijmy ten papieski te-
stament. Brońmy rodziny! Broń-
my jej katolickiego charakteru, 
nienaruszalnych praw do wycho-
wania dzieci i młodzieży w du-
chu wiary i przekonań rodziców. 
(…) Piekarska teologia małżeń-
stwa i rodziny Jana Pawła II peł-
na jest głębokich wskazań. „Jak-
że wymowny jest fakt – wołał tu-
taj wielki Papież – że kiedy dwo-
je młodych, mężczyzna i kobie-
ta, narzeczony i narzeczona, klę-
ka na stopniach ołtarza, aby stać 
się małżeństwem, zawrzeć sa-
krament małżeństwa – wówczas 
Kościół modli się do Ducha Świę-
tego i śpiewa: »Ześlij Ducha Twe-
go, a powstanie życie – i odno-
wisz oblicze ziemi«”.

W tym nowym życiu, któ-
re powstaje, gdy dwoje ludzi łą-
czy się w małżeństwie, odnawia 
się oblicze ziemi. Dlatego „Koś-
ciół przywiązuje największą wa-
gę do tej sprawy ludzkiej, jaką 
jest przekazywanie życia... I z 
tą nauką idzie do wszystkich lu-
dzi... Do wszystkich narodów, do 
wszystkich mających władzę...”. 
(…) Rok temu ze wzgórza waty-
kańskiego płynęły tu, na wzgó-
rze piekarskie, następujące sło-
wa: „Wszystkich proszę o wza-
jemną solidarność i ofiarną po-
moc tym, którym jest ona ko-
nieczna. Niech nikomu nie bra-
kuje tej wyobraźni miłosierdzia, 
która pozwoli wyjść naprzeciw 
potrzebom bezrobotnym, bez-
domnych, starszych i chorych, ro-
dzin zagrożonych biedą, dzieci i 
młodzieży...”.

Wypełnienie tych zadań to 
nasze zobowiązanie i nasz dług 
wobec Jana Pawła Wielkiego, 
które dzisiaj w duchu solidarno-
ści obiecujemy podjąć i wypeł-
nić! (…)

Szczęść Boże!

Metropolita Katowicki
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Niezwykły skwar 
towarzyszył tegorocznej 

pielgrzymce mężczyzn  
i młodzieńców do stóp 
Matki Sprawiedliwości  

i Miłości Społecznej. Mimo 
to na piekarskie wzgórze 

przybyło ponad 100 
tys. pielgrzymów.

Kto mógł, chował się 
przed słońcem, niektó-
rzy osłaniali się nawet 
„Gościem Niedzielnym”. 

Wolontariusze Maltańskiej 
Służby Medycznej, którzy czu-
wali nad zdrowiem pielgrzymów, 
mieli sporo pracy.

Pomnik będzie 
przypominał
Przed rozpoczęciem Euchary-

stii kardynał Franciszek Machar-
ski poświęcił pomnik Jana Pawła II, 
który niedawno pojawił się na 
kalwarii. Niektóre słowa kardy-
nała Karola Wojtyły oraz papieża 
Jana Pawła II przypomniał metro-
polita katowicki arcybiskup Da-
mian Zimoń (czytaj na s. III). Pod-
kreślił, że związki Papieża Polaka 
z Piekarami trwały przez 40 lat, a 
słowa kierowane do piekarskich 
pielgrzymów można nazwać ko-
lejną wielką encykliką społeczną 
zmarłego Papieża. Zapewnił też, 
że przy tym pomniku będziemy 
się odtąd modlić o rychłą beaty-
fikację Jana Pawła II i o to, by za-
wsze pamiętać i starać się wpro-
wadzać w życie jego nauczanie.

Jubileusze  
ukazują wierność

Homilię wygłosił arcybiskup 
Józef Michalik, przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Pol-
ski. Zauważył, że życie ludzkie 
i świat budowane bez Boga ob-
rócą się przeciw człowiekowi.  
– Musimy się bardzo mocno trzy-
mać Boga! – wołał kaznodzieja. 
– To fundament, bez którego ni-
czego nie uda nam się zbudo-
wać. Czy „Solidarność” minęła? 
Co z niej zostało? Zostały groby 
górników. I będą wołać o spra-
wiedliwość. Ale będą też wo-
łać o miłość i miłosierdzie Bo-
ga dla tych, którzy ich zabili. I o 
miłosierdzie dla nas, ilekroć nie 
chcemy bądź nie potrafimy być 
wierni.

Tegoroczna piekarska piel-
grzymka stała się też okazją do 
przypomnienia pięciu ważnych 
dla naszej diecezji rocznic. W 
tym roku bowiem wypada 80. 

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

Hartowali się w żarze
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rocznica erygowania naszej die-
cezji oraz pierwszej koronacji wi-
zerunki Matki Bożej Piekarskiej. 
Rocznice dwóch rekoronacji – 
czterdziesta i dwudziesta, a tak-
że dwudziestolecie posługi arcy-
biskupa Damiana Zimonia w die-
cezji katowickiej.

Ciche zaproszenie

W pielgrzymce uczestniczyli 
goście z partnerskiej diecezji Es-
sen ze swoim biskupem Felixem 

Gennem. Nieste-
ty, awaria prądu 
uniemożliwiła 
mu pozdrowie-
nie pielgrzymów. 
Po Mszy św. pod-
kreślił, że przeżył 
coś wyjątkowego, bo w Niem-
czech podobne formy pobożno-
ści w ogóle nie mają miejsca.

-– To coś niezwykłego zoba-
czyć taki tłum mężczyzn i tylu 
młodych, którzy modlą się i słu-
chają słów duszpasterzy – stwier-

dził bp Genn. Prosił też, by prze-
kazać młodzieży z naszej diece-
zji zaproszenie do diecezji Essen. 
Z okazji Światowego Dnia Mło-
dzieży przygotowano tam dla 
katowickich diecezjan gościnne 
przyjęcie. Bp Genn wyraził też 
nadzieję, że po odejściu bp. Ste-
fana Cichego do diecezji legni-
ckiej, w naszej diecezji znajdzie 
się ktoś inny, kto zatroszczy się o 
dalszy rozwój partnerstwa mię-
dzy naszymi diecezjami.

Pamiętamy Wojtyłę

– Pod koniec lat 70. jeździ-
liśmy z Rybnika na rowerach do 
Piekar. Tam zawsze słowo Boże 
głosił kardynał Karol Wojtyła. W 
atmosferze skupienia i modlitwy 
mężczyźni przyjmowali jego sło-
wa jak pokrzepienie na trudne 
czasy – wspomina Adam Nowak z 
Rudy Śląskiej. – Wołanie biskupa 
Bednorza o nowe kościoły i likwi-
dację czterobrygadowego syste-
mu pracy, który niszczył rodzin-
ny charakter niedzielnego wypo-
czynku, wpisywało się w narasta-
jący bunt ludzi przeciw systemo-
wi komunistycznemu. „Niedziela 
jest Boża i nasza” – wołaliśmy so-
lidarnie. Po trzykroć „Szczęść Bo-
że” dla Kardynała! Siłę Kościoła, 
siłę wiary Ślązaków w Piekarach 
odczuwa się zawsze ze zdwojoną 
siłą. Właśnie w Piekarach nabiera-
my sił, ufając, że damy radę. Moje 
pokolenie sprzeciw wobec znie-
wolenia ludzi i sumień pamięta 
bardzo dobrze. 

Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich

Hartowali się w żarze
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Sonda

CIĄGNIE NAS  
NA TO WZGÓRZE

OTTO NIEMCZYK  
Z BYTOMIA, 65 LAT 
Jestem piąty raz 
na pielgrzymce. 
W mojej rodzi-
nie chodzili mat-
ka i ojciec, więc 
ja też chodzę, 
odkąd przeszedłem na eme-
ryturę. Ciągnie mnie na to 
wzgórze. Modlę się za zmar-
łego cztery lata temu syna – 
miał 34 lata, jak zmarł. Pro-
szę też w intencji rodziców, 
żony i wszystkich dzieci.

MARIAN KRZYK  
Z CHORZOWA, 53 LATA
W Piekarach by-
łem już czter-
dzieści, jeśli 
nie więcej razy. 
Dawniej chodzi-
łem tu z rodzi-
cami, a teraz mnie samemu 
wiara każe tu przychodzić. 
Spotykam tu wielu ludzi, któ-
rzy wierzą tak samo jak ja. 
Przyszedłem się pomodlić o 
zdrowie dla żony, a także za 
dzieci, wnuków i zięcia.

MATEUSZ KARKOSZKA  
Z MYSŁOWIC, 12 LAT
Jestem czwar-
ty raz na piel-
grzymce. Przy-
jeżdżam tutaj, 
żeby się mod-
lić za Papieża, 
rodziców, wujków – o to, 
by wszyscy byli dobrzy. W 
tym roku modlę się za kuzy-
na, który będzie miał prze-
szczep wątroby, żeby wszyst-
ko dobrze się skończyło.

 R E K L A M A 

Dla niektórych 
zabrakło cienia  

i musieli poddać 
się działaniu 
słonecznych 

promieni
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Muzeum nocą przyciąga tłumy

Urzeczeni grą światła
Zbiór około 140 lamp i 
latarni pochodzących z XVIII 
i XIX wieku można oglądać 
w Muzeum Śląskim od 14 
maja. Wystawa „Zaginione 
światło” była jedną z atrakcji 
przygotowanych w związku z 
akcją Noc Muzeów.

W trakcie Nocy w Muzeum 
Śląskim właściciel kolekcji, Ja-
nusz Chmielnik, zaprezento-
wał działanie zabytkowych lamp 
oraz opowiedział historię wy-
korzystania sztucznego światła 
przez człowieka. Przez muzeum 
przetoczyły się prawdziwe tłu-
my katowiczan.

– Ostatnio podobne zain-
teresowanie towarzyszyło wy-
stawie obrazów Jacka Malczew-
skiego – wyznał dyrektor Mu-
zeum Śląskiego dr Lech Szara-
niec. – Bardzo się cieszę, że aż 
tyle osób zdecydowało się spę-
dzić ten wieczór w muzealnych 
wnętrzach.

Inną wystawą, nawiązującą 
do roli światła w ludzkim życiu, 
jest „Refleks świetlny w słowa-
ckim szkle artystycznym”. Rów-
nież ta wystawa cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem. Goście 
Muzeum Śląskiego zwiedzali 
również chętnie Galerię Malar-
stwa Polskiego.

Muzealnej nocy towarzyszy-
ły także koncert jazzowy Hen-
ryka Gembalskiego oraz spot-
kanie z poezją przy świecach. 
Aktorzy Teatru Śląskiego recy-
towali utwory na temat świat-
ła, słońca, księżyca, ognia. Od-
był się również przegląd fil-
mów wideo z 20 lat działalno-
ści Muzeum Śląskiego. Na fil-
mach utrwalono najciekawsze 
wystawy.

Można życzyć muzealni-
kom, aby również w ciągu dnia 
ich placówka przyciągała tylu 
gości.   MR

Trwa „śląska” ofensywa literacka. 
W ubiegłym roku nagrodą Nike 
uhonorowano Wojciecha Kuczoka, 
a wśród nominowanych był 
jeszcze Henryk Waniek. Teraz do 
dwudziestki najlepszych książek 
wytypowano tom prozy Feliksa 
Netza „Dysharmonia caelestis”. 

Netz – poeta, prozaik, ese-
ista i tłumacz (z ilu języków? – 
nie wiem, w każdym razie z wę-
gierskiego i rosyjskiego na pew-
no), jest moim kolegą z mie-
sięcznika „Śląsk”. Tym bardziej 
ucieszyła mnie ta nominacja. Za-
służona, bo książka robi wraże-
nie. Trudno ją zaszufladkować. 
Nie powieść, nie tom opowia-
dań… Nie literatura faktu, nie 
fantastyka – choć w ostatniej 
części ożywają dinozaury. My-
ślę, że to po prostu proza bar-
dzo polska, wyrastająca „z te-
go, co nas boli”, czyli powikła-
nej historii. Z tragedii górników 
z „Wujka”, przeżycia Auschwitz, 
życia na obczyźnie, nieustanne-
go lawirowania między przegra-
nym heroizmem a „zeszmace-

niem się”. Nieprzypadkowo w 
brzmiącym jak modlitwa, skiero-
wanym do ukochanej wolnej oj-
czyzny postscriptum powracają 
słowa: „coś nie tak”, „coś nie wy-
szło”, „coś nam się nie udało”. 
Wolność niczego nam „nie zała-
twiła”. Pisarz musi żeromszczyć, 
mickiewiczyć, kołłątaić do serc. 
To naprawdę świetna książka. 

Panie Felku, życzymy Nike!
BARBARA GRUSZKA-ZYCH 

Nominacja do Nagrody Literackiej Nike 2005

Dysharmonia 
nominowana

Kolekcja zabytkowych lamp 
wzbudziła duże zainteresowanie
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Wójt pomógł  
znaleźć pracę

W numerze z 15 maja, w 
artykule „W grupie ła-

twiej”, napisaliśmy, że Helena 
Rolnik znalazła zatrudnienie 
dzięki kobiórskiemu klubowi 
„Praca”. Jak poinformowała nas 
pani Helena w rozmowie tele-
fonicznej przeprowadzonej po 
ukazaniu się publikacji, klub 
faktycznie pośredniczył w tej 
sprawie, jednak ostatecznie w 
znalezieniu pracy pomógł wójt 
gminy Kobiór. Za tę nieścisłość 
serdecznie przepraszamy. 

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Serdeczne podziękowania 
wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej

ŚP. ANTONIEGO OCHOJSKIEGO
ks. Benedyktowi Hałocie, prob. parafii Katowice Podlesie,

dr. inż. Krzysztofowi Cybulskiemu,
dyrektorowi Kopalni Doświadczalnej „Barbara” GIG,  

pocztowi sztandarowemu emerytów KWK „Boże Dary”,  
krewnym, przyjaciołom, sąsiadom i znajomym.

Serdeczne „Bóg zapłać”  
składa rodzina

Ks. prob. kanonikowi Janowi i ks. prob. Kazimierzowi
oraz braciom Stanisławowi i Stefanowi z rodziną  

wyrazy najserdeczniejszego współczucia z powodu
śmierci matki

ŚP. WIKTORII FOLKERT

składają
rodziny Szymura, Michalski i Piszczek

Wieczne z Tobą przebywanie racz jej dać, Panie.
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Wśród sześciu polskich  
faworytów tegorocznego konkursu 
chopinowskiego znalazło się trzech 
studentów Akademii Muzycznej 
w Katowicach.

W październiku tego roku 
odbędzie się w Warszawie XV 
Międzynarodowy Konkurs Pia-
nistyczny im. Fryderyka Cho-
pina. Do eliminacji, które od-
będą się we wrześniu, zgłosi-
ło się 350 uczestników, w tym 
60 Polaków. Faworytów wśród 
nich miał wyłonić Ogólnopol-
ski Konkurs Pianistyczny, ro-
zegrany w lutym w Warszawie. 
Wśród sześciu laureatów tego 
konkursu znalazło się trzech 
studentów Akademii Muzycz-
nej w Katowicach: Piotr Bana-
sik i Łukasz Trepczyński z klasy 
prof. Andrzeja Jasińskiego oraz 
Szczepan Kończal z klasy prof. 
Józefa Stompla. 

Program, jaki pianiści mu-
szą zaprezentować w konkur-
sie i poprzedzających go elimi-
nacjach, to łącznie ok. 2,5 go-
dziny muzyki Fryderyka Chopi-
na. Przygotowywali ten reper-
tuar w różnych etapach życia. 

Musieli go ze- 
brać już na 
lutowy kon-
kurs, ale – jak 
sami mówią – 
jeszcze wiele 
muszą dopra-
cować. Dlate-
go grają teraz 
liczne koncer-
ty i recitale w 
Katowicach, i nie tylko. Zanim 
dojdzie do występów w Filhar-
monii Narodowej, Piotr, Szcze-
pan i Łukasz zagrają jeszcze 
m.in. w Łazienkach, Żelazowej 
Woli i Dusznikach Zdroju.

We właściwym konkursie, 
który rozpocznie się 2 paź-
dziernika, weźmie udział 80 
uczestników. Tu spotkają się z 
międzynarodowym jury, w któ-
rego skład wejdą tacy piani-
ści jak: Andrzej Jasiński (prze-
wodniczący), Martha Argerich, 
Dang Thai Son czy Piotr Pa-
leczny. Występ przed takim ju-
ry będzie dla naszych repre-
zentantów na pewno stresują-
cy, a kamery zostaną skierowa-
ne na ręce artystów. – Żebym 
tylko trafił w pierwszy dźwięk 
– obawia się Piotr. 

ALEKSANDRA PUCKA

Pojadą na konkurs chopinowski

Trafić  
w pierwszy dźwięk

Szczepan, 
Łukasz i Piotr  

z towarzyszeniem 
orkiestry 

akademickiej 
wystąpili 12 maja 

w Akademii 
Muzycznej.  

Przy fortepianie 
Piotr Banasik

Spektakl grupy Wojeteth

W izdebce bezpieczniej
Wejdź do swojej izdebki, zamknij 
drzwi i módl się do Ojca, który 
jest w ukryciu (Mt 6,6).

Izdebka stoi na środku refek-
tarza. Zbita z desek. Chwiejna. 
Otwiera się i zamyka. Wychodzą 
i wchodzą dziewczęta ubrane w 
stroje o barwie zabrudzonej po-
marańczy. Raz spokojne, uśmiech-
nięte, patrzące przed siebie. In-
nym razem wręcz wściekłe.  Co 
pewien czas parę słów z głośnika: 
„Nie zatwardzajcie serc waszych”. 
Aż w końcu w izdebce mur, a one 
umocowane wewnątrz. Wyrywają 
się, szaleją, by na koniec znów się 
wyciszyć. I wrócić do środka. Bo 
w izdebce najlepiej. 

Wojeteth liczy piętnaście 
osób, amatorów, głównie ucz-
niów szkół średnich, którzy od 

pewnego czasu uczęszczają na 
specjalne warsztaty. To teatr 
tańca współczesnego. Przedsta-
wienia nawiązują do średnio-
wiecznych moralitetów, ukazu-
jących walkę dobra ze złem. 
 – Nie przekazujemy treści bez-
pośrednio. Unikamy jednoznacz-
ności – mówi Witold Mrozek, 
tegoroczny maturzysta. Grupą 
opiekuje się ojciec Kasjan Gór-
ski, franciszkanin. – Poprzez ta-
niec odrzucamy lęki i komplek-
sy, odnawiamy się duchowo – 
tłumaczy ojciec Kasjan. Konsul-
tantem choreograficznym teatru 
jest Beata Wrzosek, solistka z 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

„Izdebkę” wystawiono 13 i 
14 maja w refektarzu klasztoru 
franciszkanów w Chorzowie. 

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK

Konkurs biblijny 19

WYGRAJ WEJŚCIÓWKI 

Aby wygrać wejściówki do tarnogórskiego Parku Wodnego, wystarczy od-
powiedzieć na jedno pytanie: Teściową którego z apostołów 
uzdrowił Jezus? Odpowiedzi, wraz z dokładnym adresem, prosimy 
przesyłać do 14 czerwca na adres: Katowicki „Gość Niedzielny”, ul. Wita 
Stwosza 11, 40-042 Katowice lub e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, 
z dopiskiem: „Konkurs biblijny 19”. Spośród autorów poprawnych odpo-
wiedzi wylosujemy jedną osobę, która otrzyma dwie jednogodzinne wej-
ściówki do Parku Wodnego. Życzymy dobrej zabawy!
W konkursie biblijnym z nr. 19 pytaliśmy o młodzieńca, który zasnął 
i spadł z trzeciego piętra podczas długiego przemówienia świętego Pawła. 
Miał on na imię Eutych. Wejściówki wylosował Józef Pukowiec z Mszany. 
Gratulujemy!
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Grupa Wojeteth jest teatrem tańca współczesnego
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Kościół w Janowie stanął 
w ciągu zaledwie 532 
dni roboczych. Został 
poświęcony w 1974 roku. 
Ale pośpiech budowniczych 
do dzisiaj kładzie się 
cieniem na parafialnym 
życiu. W parafii trwa 
nieustanny remont.

Parafia liczy ponad 
10 tys. osób. Najwięcej 
mieszka w jednorodzin-
nych domkach i niewielu 
blokach. Jest też kilka fa-
miloków.

W najbliższym czasie 
janowska parafia będzie 
jako pierwsza w naszej 
diecezji gościła relikwie 
św. Tereski.

– To będzie wielkie 
święto dla naszej wspól-
noty – mówi ks. pro-
boszcz Krzysztof Kasza. – 
Już od Wielkanocy przy-
gotowujemy się do tego 
wydarzenia. Św. Teresa 
jest patronką Hospicjum 
Cordis, które działa w po-
mieszczeniach naszego 
domu parafialnego.

W janowskiej parafii 
koniecznie trzeba trafić 
do salki przy kościele. Są 
w niej bowiem organi-
zowane cykliczne wysta-
wy związane z bieżący-
mi wydarzeniami. Obec-
nie prezentowana jest 
ekspozycja wspominają-
ca postać Jana Pawła II  
i kontakty parafian z Pa-
pieżem Polakiem. Wcześ-
niejsze opowiadały o lo-
kalnych zwyczajach bo-
żonarodzeniowych czy 
wielkanocnych, prezen-
towały stare zabawki, 
które parafianie znaleźli 
na strychach.

Od 1985 roku działa w 
parafii Archikonfraternia 
Literacka pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. 
To rzadka i mało znana 
grupa, skupiająca jedynie 
mężczyzn. Ich spotkania 
odbywają się dwa razy w 
miesiącu, a tradycje sięga-
ją XVI wieku. W Janowie 
24 braci złożyło śluby ar-
chikonfraterni.

Bardzo aktywna jest 
też grupa Apostolstwa 
Dobrej Śmierci. Grupa po-
wstała z inicjatywy jednej 
z członkiń rady parafialnej, 
która poznała duchowość 
tej wspólnoty i zachęciła 
sporą grupę parafian do 
takiej formy zaangażowa-
nia. W ubiegłą niedzielę 
janowska grupa Apostol-
stwa Dobrej Śmierci otrzy-
mała swój sztandar.

Założona w 1995 roku 
gazetka parafialna „Dzwo-
nek Janowski” od roku 
1997 wychodzi regularnie 
i nieprzerwanie. Najważ-
niejsze, że porusza tema-

ty ściśle związane z ży-
ciem parafii i jej licznych 
małych wspólnot, a auto-
rami większości tekstów 
są parafianie. Również w 
Internecie parafia ma zna-
komicie zredagowaną wi-
trynę, z dość często aktu-
alizowanymi informacja-
mi (www.kolbe–janow.ka-
towice.opoka.org.pl).

– Najtrudniej tak 
zaplanować spotka-
nia wszystkich grup, by 
wszyscy mieli się gdzie 
pomieścić, bo oprócz sal-
ki przy kościele mamy 
tylko „Klub u Plebana” 
– wyjaśnia ks. Krzysztof. 
– Przydałyby się jeszcze 
choć ze dwie inne salki.

Zwłaszcza emeryci i 
młodzież potrzebują po-
mieszczeń, gdzie moż-
na by przyjść o każdej 
porze, pobyć, porozma-
wiać, czasem spotkać się 
z księdzem. Emeryci ra-
dzą sobie, organizując 
pielgrzymki; najbliższa 
będzie do Kodnia.

MIROSŁAW RZEPKA

PANORAMA PARAFII
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Kolbego w Mysłowicach Janowie

Grupy nie mieszczą się w salkach

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. 251 18 07 wew. 231, faks 251 50 21
Redagują: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddziału,
Szymon Babuchowski, Mirosław Rzepka
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KS. KRZYSZTOF 
KASZA

Pochodzi z parafii św. Jadwi-
gi w Starej Wsi, dzielnicy 
Pszczyny. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1983 r. Praco- 
wał w Katowicach, Chorzo-
wie i Jastrzębiu Zdroju.  
W 1990 r. został mianowa-
ny rekolekcjonistą diecezjal-
nym. Proboszczem w Janowie 
jest od grudnia 1996 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Chciałbym móc więcej zaoferować młodzieży, ale 
do tego potrzebne są pomieszczenia przy parafii. 
Możliwe, że w przyszłości dobudujemy coś jesz-
cze. Młodzież jest bardzo aktywna i chętna do ini-
cjatyw. W Boże Ciało na przykład od kilku lat przy-
gotowuje żywy ołtarz. Poprzebierani młodzi ludzie 
na czas liturgii przy „ich” ołtarzu zastygają w żywy 
obraz. To bardzo inspirujące i piękne.
Cieszę się, bo bezrobocie w naszej parafii – wpraw-
dzie nieznacznie – ale się zmniejszyło. Najwięcej 
bezrobotnych jest wśród osób, które straciły pracę 
po likwidacji Huty Szopienice.
Mamy też wciąż jeszcze więcej chrztów niż po-
grzebów. To nie są jakieś oszałamiające różnice, ale 
uważam, że to optymistyczna informacja.
W czasie wolnym piszę wiersze i fotografuję. 
Fotografia to moja pasja. Udało mi się wydać al-
bum ze zdjęciami „Świat mojego serca”, a także to-
mik wierszy „Na skrzydłach światła”.

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. niedzielne o godz. 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 
15.00; 16.30
 W trzeci piątek miesiąca o godz. 11.00. Msza św. ku czci 
Miłosierdzia Bożego połączona z nabożeństwem.
 Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki w godz. 
17.00 – 21.00
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Dzwonnicę poświęcił 
jeszcze poprzedni 

proboszcz  
ks. Paweł Bednorz, 

budowniczy 
janowskiego kościoła


