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Kapłan z ludu jest wzię-
ty i dla ludu ustanowio-

ny – tę prawdę zapisaną 
w Liście do Hebrajczyków 
przypomniał mi, tuż przed 
swoimi święceniami, je-
den z neoprezbiterów. 
Tego właśnie chyba nale-
ży życzyć nowym księżom: 
by zawsze byli blisko nas 
– przy ołtarzu i na ulicy, w 
konfesjonale i w szkole. A 
my wspierajmy ich modli-
twą i życzliwością. Niech 
czują, że są „nasi”.        
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ZA TYDZIEŃ
Specjalne wydanie na pielgrzymkę 
piekarską, a w nim:
  KOPALNIA CNÓT, czyli prze-

wodnik po mocnych stro-
nach Ślązaków

  NIEZBĘDNIK PIELGRZYMA – teks-
ty pieśni i inne przydatne 
informacje

  TROCHĘ ŚMIECHU, czyli humor 
pielgrzymkowy

Niektórzy twierdzili, że żarliwe modlitwy, 
jakie obudziła śmierć Jana Pawła II, szybko 

ustaną. Młodzież z Katowic Murcek udowadnia, 
że jest inaczej. Co środę, od godz. 20.30 do 
21.37, prawie 200 osób, przeważnie gimnazja-
listów, gromadzi się na placu Kasprowicza. Są z 
nimi księża z murckowskiej parafii. – Chodzimy 
tutaj, żeby uczcić pamięć Papieża. Modlimy się, 
żeby w niebie było mu jak najlepiej i żeby nam 
błogosławił – mówi Marysia Leśniowska, uczen-
nica pierwszej klasy gimnazjum. Inicjatywa 
wyszła od młodych. Od śmierci Ojca Świętego 
do wyboru nowego Papieża przychodzili tu 
codziennie. Z uczestników wieczornych spot-
kań uformowała się nawet grupa „Hosanna”, 
która śpiewa i gra teraz na Mszach młodzieżo-

wych o godzinie 9.30. Kiedy 
młodzież tańczy, wielbiąc 
Boga, przechodnie przystają 
i – bardzo często – przyłą-
czają się.

 



MŁODZIEŻOWE ŚRODY NA MURCKOWSKIM RYNKU

Archidiecezja katowicka otrzymała 
31 nowych księży. Na przestrzeni 
ostatnich dziesięciu lat jest 
to liczba rekordowa. 

Święcenia odbyły się 14 ma-
ja i zbiegły się w czasie z katowi-
ckim etapem ogólnoświatowej 
sztafety modlitw o powołania.

– Czuję niepokój i lek-
kie podenerwowanie, ale do-
minuje radość – wyznał chwi-
lę przed uroczystością jeden z 
kandydatów, ks. Jakub Dąbrow-
ski. – Być dobrym księdzem to 
przede wszystkim być człowie-
kiem modlitwy i służby drugie-
mu człowiekowi. Wzorem dla 
mnie jest Ojciec Święty Jan Pa-
weł II. On, modląc się, wycho-
dził ludziom naprzeciw.

– Kapłaństwo to coś więcej 
niż zawód. To szczególne powo-
łanie. Czasem może wydawać się, 
że praca siewcy idzie na marne, 
ale w dzisiejszej Ewangelii znaj-
dujemy pocieszenie: ziarno Bo-
że rośnie! Ciągle są ludzie, któ-
rzy przyjmują słowo Boże i mają 
odwagę stawić czoło problemom 

świata. Kościół nieustan-
nie się odmładza. Dlate-
go praca siewcy ma sens 
– mówił w homilii arcybi-
skup Damian Zimoń.

Liturgii święceń kapłańskich 
towarzyszy szereg pięknych ge-
stów. Kandydaci, wkładając zło-
żone ręce w dłonie biskupa, przy-
rzekają mu szacunek i posłuszeń-
stwo. Leżenie krzyżem symbo-
lizuje całkowite, bezwarunkowe 
oddanie się Bogu. Najważniej-
szym momentem jest włożenie 
przez biskupa (i innych obecnych 

kapłanów) rąk na głowę 
każdego z kandydatów. 
Gest ten oznacza udzie-
lenie Ducha Świętego i 
przekazanie władzy ka-

płańskiej. Namaszczenie rąk ole-
jem to symbol darów Ducha Świę-
tego. Neoprezbiterzy otrzymują 
też patenę  i kielich, by sprawo-
wać pierwszą Mszę. SZB

22 maja Wyższe Śląskie Seminarium 
Duchowne w Katowicach (ul. Wita 
Stwosza 17) zaprasza na dzień 
otwarty. Początek o godz. 9.00.

Święcenia kapłańskie w katedrze Chrystusa Króla

31 siewców wyszło siać
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SZYMON BABUCHOWSKI
redaktor wydania

Leżenie krzyżem 
wyraża całkowite 
oddanie się Bogu

Co tydzień 
o 21.00 
rozbrzmiewa tu 
Apel
Jasnogórski
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CHORZÓW. 27 maja o godz. 
19.00 gościem „Rozśpiewanej 
P iwnicy RUaH” w Klubie 
Kotłownia (Chorzów, ul . 
Żołnierzy Września) będzie ze-
spół Chili My. Koncert jest bez-
płatny.

6 czerwca o godz. 18.00 w 
chorzowskim Teatrze Rozrywki 
wystąpi zespół Maleo Reggae 
Rockers. Jest to projekt Dar-
ka Malejonka, znanego m.in. z 
występów w 2 Tm 2,3. Ceny bi-
letów: od 15 do 25 zł. 

Koncerty Stróżów Poranka

DO FARSKIEGO OGRODU 
na festyn zaprasza w Boże Ciało 
(26 maja) parafia św. Józefa w 
Krasowach. Zaplanowano m.in. 
występy kabaretu Rak i kwarte-
tu smyczkowego A Passionato. 
Będzie też loteria fantowa. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 
14.00. Zebrane pieniądze będą 
przeznaczone na zorganizowa-
nie kolonii dla dzieci z parafii.

Festyn rodzinny

FESTYN. Na festyn „Bytom 
bez barier” zaprasza 28 ma-
ja parafia Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Bytomiu. Roz- 
pocznie się on o godz. 14.00. 
W programie m.in. loteria fan-
towa, konkurs „Śpiewać każdy 
może”, wystawa kwiatów i au-
kcja obrazów namalowanych 
przez osoby niepełnospraw-
ne. Gwiazdą spotkania będzie  
Arka Noego, która wystąpi o 
godz. 17.00. Podczas festynu 
odbędzie się kwesta na waka-
cje dla niepełnosprawnych z 
Fundacji Burego Misia.

Bytom bez barier
JASTRZĘBIE ZDRÓJ. Nepo-
mucenalia to przedsięwzię-
cie ewangelizacyjne, orga-
nizowane z okazji dni pa-
trona Jastrzębia – św. Jana 
Nepomucena. W programie  
m.in. spotkanie z poezją ks. 
Jerzego Szymika i Marka Plury 
(parafia Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, 22 maja, godz. 
19.00) oraz koncert w hali wi-
dowiskowej (2 czerwca, godz. 
17.00). Podczas koncertu wy-
stąpią: Trąbki Jerycha, Effatha, 
Reszta. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie zespół Armia. 

Nepomucenalia

PSZCZYNA. W „Galerii13” 
w Pszczyńskim Centrum 
Kultury można oglądać wy-
stawę kostiumów, fotosów i 
rekwizytów, które „grały” w 
słynnych westernach Józefa 
Kłyka (na zdjęciu). Ten filmo-
wiec z Bojszów jako 17-la-
tek zaczął kręcić filmy 8-mi-
limetrową kamerą rosyjską. 

Zrealizował ich kilkadziesiąt. 
Sam bywa reżyserem, ope-
ratorem, scenarzystą, kostiu-
mologiem i aktorem. Obok 
niego występują mieszkańcy 
jego rodzinnej wsi. – Lubię 
westerny, bo ich  bohatero-
wie są czarno-biali, a wszyst-
ko zawsze dobrze się kończy 
– mówi. – Jestem chłopcem, 
który nigdy nie może doros-
nąć. Realizacje Kłyka były na-
gradzane na wielu festiwa-
lach filmów amatorskich. Ich 
bohaterowie mówią w gwa-
rze śląskiej. Ostatni western 
„Dwaj z Teksasu” opowiada o 
śląskich emigrantach miesz-
kających w Stanach pod San 
Antonio. Wystawa i filmy nie-
bawem polecą za ocean, żeby 
i tam mogli je zobaczyć na-
si rodacy.

Śląskie westerny

REKOLEKCJE .  Zap i sów 
na letnie rekolekcje mini-
stranckie można dokony-
wać w kancelarii przy para-
fii Trójcy Przenajświętszej w 
Katowicach Kostuchnie, w so-
boty 4 i 11 czerwca, w godz. 
10.00–14.00. Wpłata  – przy 
zapisie. Więcej informacji na 
stronie www.ministranci.ar-
chidiecezja.katowice.pl.

Dla ministrantów

Poznawanie myśli Papieża

FESTIWAL. W Czeladzi, a tak-
że Sosnowcu i Będzinie, za-
kończyła się szósta już edycja  
festiwalu „Ave Maria”. Tę pre-
zentację polskich wokalistów 
wymyślili: Sławomir Pietras, 
dyrektor Teatru Wielkiego- 
-Opery Narodowej w Warsza-
wie, Maciej Hamankiewicz, 
dr Cezary Kucio  i ks. prałat 
Mieczysław Oset – proboszcz 
parafii św. Stanisława BM. 
Organizatorem imprezy jak za-
wsze był Urząd Miasta Czeladź. 
Dzięki festiwalowi publiczność 
zbierająca się przez  ostatnie 
maje w czeladzkim koście-

le mogła usłyszeć takie sławy 
jak Wiesław Ochman, Bogdan 
Paprocki, Franco Bonisolli z 
Włoch. Wystąpił też między  
innymi zespół „Śląsk”. W tym 
roku dużym zainteresowa- 
niem cieszył się recital Eleni. 
Z zestawem pieśni maryj-
nych wystąpił chór Opery 
Górnośląskiej we Wrocławiu. 
Zaś chór kameralny „Gloria” 
ze Lwowa zaprezentował pra-
wykonanie „Ave Maria”, utwo-
ru Doroty Agnoletto napisane-
go specjalnie na czeladzki fe-
stiwal. Odbył się też tradycyjny 
„Turniej Tenorów”. 

KATOWICE. W jakim stopniu 
jednostka może się przeciwsta-
wić złu?  Takie pytanie padło pod-
czas kolejnego spotkania Sekcji 
Nauka–Wiara katowickiego Klubu 
Inteligencji Katolickiej, poświęco-
nego książce Jana Pawła II „Pamięć 
i tożsamość”. Główne papieskie te-
zy przybliżył zebranym dr Mariusz 
Wojewoda, filozof i teolog z UŚ. 
Prelegent podkreślił, że zadaniem 

współczesnego Europejczyka jest 
„odkopywanie” tkwiących w każ-
dym człowieku pokładów etycz-
nego dobra. Spotkania sekcji od-
bywają się w każdy drugi wtorek 
miesiąca w domu katechetycznym 
ojców oblatów w Katowicach na 
Koszutce. W czerwcu będzie mo-
wa o Janie Pawle II, papieżu prze-
łomu wieków, w ujęciu psycholo-
gicznym.

CHORZÓW BATORY. Zasypa- 
ny kwiatami został konfesjonał 
w parafii Wniebowzięcia NMP, 
w którym przez lata spowiadał 
ks. Franciszek Gębała. Miało to 
miejsce w dniu jego pogrzebu, 
12 maja. Parafianie zapamiętali 
ks. Franciszka jako człowieka o 
dużym poczuciu humoru, gorli-
wego kapłana, a przede wszyst-
kim wspaniałego spowiednika. – 
Kiedy był już emerytem, zawsze 
o ósmej rano odprawiał Mszę, a 
zaraz potem szedł do konfesjo-
nału. Spędzał tam dużo czasu – 
wspominają.
Ks. Franciszek Gębała od 1962 
roku był związany z chorzow-
ską parafią, najpierw jako wikary, 
a od 1970 roku jako proboszcz. 
Bardzo pracowity – postarał się 
o wybudowanie domu parafial-
nego i domu pogrzebowego 

z kaplicą, a na nowym osied-
lu – kościoła Jezusa Chrystusa 
Dobrego Pasterza. W 1998 roku 
został przeniesiony na emerytu-
rę. Zmarł nagle 9 maja br. w wie-
ku 72 lat. 

Kwiaty w konfesjonale

„Ave Maria” po raz szósty
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We wrześniu zeszłego roku 
pięciu śląskich księży wyjechało 
do diecezji nicejskiej, w której 
brakuje powołań. Tym razem 
wrażeniami z Francji dzieli się  
ks. Andrzej Labus.

Obiad we francuskiej rodzi-
nie. Nakrywamy do stołu, a mały 
Teodor, próbując wszystkich prze-
ścignąć, bierze do rąk wiele rze-
czy naraz. Wtedy jego ojciec cy-
tuje mądre przysłowie: „Qui trop 
embrasse, mal etreint” (Nie moż-
na wielu rzeczy robić dobrze).

Przysłowie to towarzyszy 
nam przez cały posiłek, trwają-
cy prawie trzy godziny. A przy 
pożegnaniu pani domu, Sophie, 
mówi, że to nieprawda, ponie-
waż chrześcijanin  potrafi wie-
le rzeczy, nawet sprzecznych i 
niemożliwych, pogodzić. Bo nie 
jest sam, ma Boga. 

Ta kobieta wie, co mówi. 
Żyła pełnią życia, miała męża, 
dwójkę dzieci. Wykształcona na 
paryskich uniwersytetach, pra-
cowała, podróżując po całym 
świecie. Aż urodził się Matthieu 
z niedotlenieniem mózgu. Ja-
ko ośmiolatek nadal nie potra-
fi chodzić, mówić, samodziel-
nie jeść, nie kontroluje potrzeb 
fizjologicznych. Sophie w jeden 
dzień porzuciła karierę i została 
w domu, bo, jak mówi, doświad-
czyła Miłości. Długo czekała, ale 
teraz jest szczęśliwa. Choć trud-

ności nie znik-
nęły, wszystko 
stało się jasne.

Jes teśmy 
urzeczeni tym 
domem. To 
najbardziej chrześcijańska rodzi-
na,  jaką kiedykolwiek w życiu 
spotkałem.

Inna kobieta, po osiemdzie-
siątce, żyjąca od ponad 50 lat 
w małżeństwie, niestety, bez-
dzietnym, mówi do mnie po nie-
dzielnej Mszy: „Jakie to szczęś-
cie, że jesteśmy chrześcijanami. 
Wszystko jest pełne radości i na-
dziei”. Stanąłem jak wryty.

Prawdziwą miłość moż-
na rozpoznać i przeżyć w pełni 
chyba tylko będąc prawdziwym 
chrześcijaninem. Nie z metry-
ki, lecz z serca pełnego miłości 
bez miary. 

Przeżyć, otwierając najpierw 
swoje serce Bogu na miłość. Po-
tem rozpoznając ją w drugim 
człowieku, nadając jej odpowie-
dzialną formę. Bo tylko wtedy 
miłość nie jest egoizmem, grze-
chem, nie niszczy, i tylko wtedy 
nie ma w niej lęku. 

I to nie Francja uczy miło-
ści, ale, jak śpiewał Tomasz Żółt-
ko: „Miłość prawdziwą daje tyl-
ko Bóg”. Nie trzeba jechać do 
Francji, żeby ją odkryć. Moż-
na równie dobrze znaleźć ją w 
Brzęczkowicach, Rojcy  czy Szo-
pienicach. Niektórzy tylko mu-
szą się nabłąkać. Ale warto.                                                                                              
          KS. ANDRZEJ LABUS

Śląscy księża w diecezji nicejskiej

We Francji 
uczę się miłości
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 Sophie jest 
szczęśliwa, że 

może opiekować 
się Matthieu

Serdeczne podziękowania
ks. prob. Kazimierzowi Fyrli i ks. prob. Andrzejowi Nowarze

za sprawowanie Eucharystii
i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku

ŚP. MARII SZWAJNOCH
a także krewnym, sąsiadom, przyjaciołom, 

wszystkim uczestnikom pogrzebu 
oraz wszystkim modlącym się w jej intencji

składa
pogrążona w smutku rodzina

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Zaproszenie na pielgrzymkę mężczyzn i młodzieńców 
do Piekar Śląskich

Maryja znakiem nadziei
Drodzy 
Diecezjanie!

Wraz z całym Koś-
ciołem oddajemy dzi-
siaj cześć Bogu, który 
jest Trójcą Osób: Oj-
ca, Syna i Ducha Świę-
tego. „Tajemnica Trój-
cy Świętej stanowi centrum 
wiary i życia chrześcijańskie-
go” – przypomina Katechizm 
Kościoła Katolickiego. W Trój-
cy odnajdujemy idealny wzór 
chrześcijańskiej wspólnoty. Ta 
sama miłość, która jednoczy 
Osoby Trójcy Świętej, zosta-
ła przekazana Kościołowi. Jest 
mu nadal udzielana w  sakra-
mentach, zwłaszcza w Eucha-
rystii. Dni pożegnania wielkie-
go papieża Jana Pawła II ob-
jawiły nam wszystkim pięk-
no Kościoła, pokazały jego ży-
wotność, dały doświadczenie 
wspólnoty ponad podziałami. 
Kolejną okazją do dziękczynie-
nia za dar Jana Pawła II, za wy-
bór nowego papieża Benedyk-
ta XVI oraz za wielkie duchowe 
przeżycia minionych dni będzie 
tradycyjna pielgrzymka świa-
ta męskiego do Matki Boskiej 

Piekarskiej –  Matki 
Miłości i Sprawied-
liwości Społecznej, 
w niedzielę 29 MAJA BR. 
Początek o godzinie 
8.30 na Wzgórzu Pie-
karskim. 

Kult Maryi Piekar-
skiej był w ciągu wie-

ków szczególnie powiązany z 
problematyką społeczną. Dzi-
siaj mamy inne problemy, ale 
Maryja jest dla nas nadal zna-
kiem nadziei. Szczególną oka-
zją do głoszenia Ewangelii na-
dziei jest 80. rocznica ustano-
wienia diecezji oraz 80-lecie 
koronacji obrazu Matki Boskiej 
Piekarskiej.

 „Opiekunce Sławnej, Orę-
downiczce Wszelkich Łask”, 
naszej Patronce, zawierzam 
wszystkie sprawy.

Błogosławię całemu Ludo-
wi Bożemu naszej archidiece-
zji w imię Ojca i Syna, Ducha 
Świętego.

SZCZĘŚĆ BOŻE 
NA DROGĘ DO PIEKAR!

Metropolita Katowicki

PROGRAM PIELGRZYMKI
8.30 Godzina różańcowa
9.15  Przybycie Księży Biskupów, procesja na Kalwarię, Msza św. koncelebro-

wana pod przewodnictwem ks. kard. Franciszka Macharskiego, z ho-
milią ks. abpa Józefa Michalika

14.00 Godzina młodzieżowa ze słowem ks. bpa Andrzeja Dzięgi z Sandomierza
15.00 Nabożeństwo majowe odprawi ks. bp Stefan Cichy z Legnicy 
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Urodził   się 
21 grudnia  

1979 r. w Kato-
wicach.  Z parafii 
ś w .  B a r b a r y 
w  Katowicach 
Giszowcu. Syn 
Sylwii (z d. Gebauer), eme-
rytowanej nauczycielki, i śp. 
Władysława, górnika.

Urodził się 17 lu- 
tego 1980 r. 

w Rybniku. Z pa-
rafii Bożego Ciała 
i św. Barbary w 
Niewiadomiu. Syn 
Krystyny (z d. Ryś), 
księgowej, i Andrzeja, emeryto-
wanego elektromechanika.

Urodził   się 
5 styczn ia 

1981 r. w Mysło-
wicach. Z para-
fii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
w Wyrach. Syn 
Renaty (z d. Just), nauczy-
cielki, i Ireneusza, górnika.

Urodził   się 
27 paździer-

nika 1980 roku 
w Wodzisławiu 
Śląskim. Z para-
fii św. Herberta 
w Wodzisławiu 
Śląskim. Syn Bożeny (z d. 
Barciok), nauczycielki, i Andrzeja, 
nauczyciela.

Urodził    się 
10 stycznia 

1980 roku w 
Rybniku. Z para-
fii św. Stanisława 
w Żorach. Syn 
Barbary (z d. Ło-
bozek), pracownika przedsię-
biorstwa, i Józefa, emeryto-
wanego górnika.

Urodził   się 7 
grudnia 1980 

roku w Katowicach. 
Z  parafii  św. 
Barbary w Katowi- 
cach Giszowcu. Syn 
Izabeli (z d. Badura), 
sprzedawczyni, i śp. Aleksandra, 
górnika.

Urodził   się 
15 września 

1979 r. w Rybniku. 
Z parafii Matki 
Bożej Piekarskiej 
w Boryni. Syn Ireny 
(z d. Dudek), sprze-
dawczyni, i Janusza, emerytowa-
nego górnika.

Neoprezbiterzy wyświęceni 14 maja 2005 r. w katedrze Chrystusa Króla

Nasi nowi księża
KS. RYSZARD CHWAŁA 

Niech Bóg Was uczyni 
prawdziwymi  
pasterzami,  
którzy wiernych 
karmią żywym Chlebem 
i słowem życia,  
aby coraz bardziej  
wzrastali jako jedno 
ciało Chrystusa

słowa 
błogosławieństwa biskupa 

z obrzędu święceń





KS. BARTŁOMIEJ CZERNIK KS. JAKUB DĄBROWSKI

Urodził   się 3  
marca 1979 

roku w Tychach. Z 
parafii Matki Bożej 
Różańcowej w Lę- 
d z n a c h   S y n  
Danuty  ( z  d . 
Solarczyk), ogrodniczki, 
i Czesława, technika ele- 
ktryka.

KS. KRZYSZTOF HOROWSKI KS. JAKUB KANIA KS. KAMIL KISZEWSKI

KS. MACIEJ KUŚ KS. SZYMON MELEROWICZ

Urodził   się 
15   lipca 

1977 roku w 
Mikołowie. Z pa-
rafii Niepokalane-
go Serca NMP  w 
Łaziskach Dol- 
nych. Syn Lidii (z d. Wró-
blewskiej), pielęgniarki, 
i Andrzeja, inżyniera budow-
lanego.

KS. ANDRZEJ NEBLIK

Urodził    się 
14 września 

1974  roku  w 
Rybniku. Z para-
fii  Miłosierdzia 
Bożego w Żorach. 
Syn Teresy (z d. 
Szmurło), i Feliksa, emeryto-
wanego górnika.

Urodził   się 
1 7  m a j a 

1979 roku  w 
Pszczynie. Z pa-
rafii Wszystkich 
Ś w i ę t y c h   w 
Pszczynie. Syn 
Heleny (z d. Białoń), pra-
cownika biurowego, i śp. 
Eugeniusza.

KS. MARCIN PĘKAŁA

KS. DARIUSZ KĘPKA

Urodził   się 
8  kwietnia 

1980 r. w Rybniku. 
Z parafii św. Anny 
w Świerklanach. 
Syn Krystyny (z d. 
Zasada) i Leona, 
emerytowanego górnika.

KS. DANIEL STARZYCZNY

Urodził   się 
15  g rudn ia 

1979 r. w Miko-
łowie. Z parafii 
Ducha Świętego 
w Tychach. Syn 
Zofii (z d. Rapta) 
i Stanisława, inżyniera mecha-
nika.

KS. ŁUKASZ STAWARZ

Urodził   się 
11  stycznia 

1980 r. w Wo-
dzisławiu Śl. Z 
para f i i  Matk i 
Bożej Fatimskiej  
w Turzy Śląskiej. 
Syn Doroty (z d. Mężyk), 
sprzątaczki, i Franciszka, 
emerytowanego górnika.

KS. TOMASZ SZKATUŁA

Urodził   się 
17  września 

1978 r. w Świeciu 
nad Wisłą. Z pa-
rafii Wszystkich 
Świętych w Sze-
rokiej. Syn Anny 
(z d. Ziółkowskiej) i Ireneusza, 
emerytowanego górnika.

KS. NORBERT SZMAŃDA
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Urodził   się 
15 grudnia 

1978 r. w Rybniku. 
Z parafii Matki 
Bożej Różańcowej 
i św. Katarzyny 
w Rybniku. Syn 
Teresy (z d. Morawskiej), 
księgowej, i Tadeusza, górni-
ka-rencisty.

Urodził   się 
7 września 

1977 r. w Rudzie 
Ś l .  Z  p a r a f i i 
Świętej Rodziny 
w  P i e k a r a c h 
Ś ląsk ich .  Syn 
Krystyny (z d. Szaton), eme-
rytki, i Stanisława, inżyniera 
mechanika.

Urodził   się 
4   sierpnia 

1980 roku  w 
Katowicach. Z pa-
rafii Podwyższenia 
Krzyża Święte- 
go w Pszczynie. Syn 
Barbary (z d. Kuchciak), emerytki, 
i Jacka, inżyniera.

Urodził   się 
12 marca 

1979 roku w 
Katowicach. Z 
parafii Najświęt-
szych Imion Je-
zusa i Maryi w 
Katowicach Brynowie. Syn 
Ireny (z d. Goli), lekarki, i Lecha, 
inżyniera budownictwa.

U  rodził się 26 
maja 1980 r. 

w Raciborzu. Z 
parafii Chrystusa 
Króla w Czyżowi-
cach. Syn Sylwii 
(z d. Marcol), fry-
zjerki, i Jerzego, emerytowa-
nego ślusarza-górnika.

Neoprezbiterzy wyświęceni 14 maja 2005 r. w katedrze Chrystusa Króla

Nasi nowi księża
KS. RAFAŁ DĄBROWSKI

Urodzi ł   s ię 
1 9  w r z e ś -

nia 1979 r. w Jas- 
trzębiu Zdroju.  
Z parafii Miło- 
sierdzia Bożego w 
Jastrzębiu Zdroju. 
Syn Danuty (z d. Klimczak), 
zwrotnicowej, i Mieczysława, 
emerytowanego górnika.

KS. BARTŁOMIEJ DYLONG

Urodził   się 
28  stycznia 

1980  roku  w 
Katowicach. Z pa-
rafii Matki Bożej 
Szkaplerznej   w 
Imielinie.  Syn 
Joanny (z d. Danek), księgo-
wej, i Zygmunta, emerytowa-
nego tokarza.

KS. PIOTR GOJNY 

Urodził   się 
3   m a r c a 

1979 r. w Wo- 
dzisławiu Śl. Z pa- 
rafi i  Niepoka-
l a n e g o  S e rc a 
Maryi w Radlinie 
Głożynach. Syn Hanny (z d. 
Schön) i Jana, emerytowane-
go górnika.

KS. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI KS. MACIEJ KRAJEWSKI KS. DANIEL KURASZ

KS. ANDRZEJ DENDURA 

Urodził   się 
21 września 

1 9 8 0  r o k u  w 
Siemianowicach 
Śl. Z parafii św. 
A n t o n i e g o  w 
Siemianowicach 
Śląskich. Syn Marioli (z d. 
Dudyk) i Marka, konserwatora.

KS. ŁUKASZ PŁASZEWSKI

Urodził  się 
2 6  m a r c a 

1978  roku  w 
Mikołowie. Z pa-
rafii Matki Bożej 
Królowej Różańca 
Ś w i ę t e g o  w 
Łaziskach Górnych. Syn Felicji 
(z d. Skutela) i Eryka, emery-
towanego górnika.

KS. KAROL PUKOCZ

Urodził   się 
3  sierpnia 

1979  roku  w 
Chorzowie. Z pa-
rafii Matki Bożej 
Różańcowej  w 
Chropaczowie . 
Syn Krystyny (z d. Sikora), księ-
gowej, i Jarogniewa, emeryto-
wanego cieśli.

KS. RAFAŁ SKITEK

Urodził   się 
19 paździer-

nika 1979 roku 
w Katowicach. Z 
parafii św. Szcze- 
pana w Kato- wi-
cach Bogucicach. 
Syn Elżbiety (z d. Mielnik), 
meteorologa, i Ryszarda, 
technika hutnika.

KS. PIOTR SKROBOL

Urodził   się 
17s ierpnia 

1979  roku w 
Jastrzębiu Zdroju. 
Z  parafii  św. 
Jadwigi w Rybniku. 
Syn Bronisławy 
(z d. Dajka), sprzedawczyni, i 
Stanisława, emerytowanego 
górnika.

KS. KRZYSZTOF WIECZOREK

Urodził się 26 
lutego 1979 r. 

w Bielszowicach. Z 
parafii św. Barbary 
w Rudzie Śląskiej 
Bykowinie. Syn 
Małgorzaty (z d. 
Woźniak) i Stefana, emeryto-
wanego ślusarza.

KS. MICHAŁ WILK

Urodził się 6 
maja 1979 r. 

w Katowicach. Z  
parafii Podwyż- 
szenia Krzyża 
Świętego w   Kato- 
wicach Brynowie. 
Syn Grażyny (z d. Rzepeckiej), 
krawcowej, i Zbigniewa, gór-
nika.

KS. KRZYSZTOF WOJDYŁO

Urodził   się 
10 listopada 

1980  roku  w 
Blachowni. Z para-
fii Świętej Rodziny 
w Piekarach Śląs-
kich. Syn Anny 
(z d. Bigielmajer) i Wiesława, 
emeryta.

KS. MARCIN WÓJCIK

KS. TOMASZ KORYCIORZ 



G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
22

 m
aja

 2
00

5

VI

Dziecięcy festiwal w Kostuchnie

Przyjechały, by się cieszyć
Dzieci były wszędzie. 
W kolorowych strojach, 
uśmiechnięte i przejęte. 
W kościele i przed nim. 
W salkach parafialnych 
i w ogrodzie. 
Nie było ich tylko w kuchni, 
gdzie pracowały panie z zespołu 
charytatywnego – wydały kilkaset 
gorących kubków. Ani na chórze, 
gdzie obradowało jury.

Dziecięcy Festiwal Piosenki 
Religijnej odbył się w Kostuch-
nie 7 maja już po raz dwunasty. 
W tym roku zaprezentowało się 
50 wykonawców – solistów i ze-
społów. – Przygotowań jest spo-
ro – mówi Joanna Mazur, zaan-
gażowana w organizację festiwa-
lu od kilku lat. – Co roku jednak 
najwięcej robi ks. Bogdan. My 
mu tylko pomagamy. Najcenniej-
szą nagrodą za ten trud jest ra-
dość dzieci.

– Wiele zespołów nie zasto-
sowało się do regulaminu i ich 
piosenki nie mają związku z Eu-
charystią – mówi ks. Ryszard No-
ras, juror. – No i niektórzy próbu-
ją stylizować się na Arkę Noego. 

Najważniejsze jednak, że 
dzieci chcą śpiewać i na 
festiwal co roku zgłasza 
się więcej uczestników.

Jury przyznało po trzy 
wyróżnienia w trzech ka-
tegoriach. Wśród dzieci 
młodszych najlepsi okazali się Syl-
wia Skulik z Mikołowa Kamion-
ki oraz Przedszkolne Skowronki 
z Kępna. W kategorii dzieci star-
sze pierwsze wyróżnienie przy-
padło zespołowi Suspectus z My-
słowic oraz Klaudii Walencik z Ty-
chów. W kategorii młodzież gim-
nazjalna jury najwyżej oceniło So-
bótki z Jankowic. Organizatorzy 
przygotowali upominki i dyplomy 

uczestnictwa w festiwa-
lu dla wszystkich wystę-
pujących.

– Wspominamy dzi-
siaj dzień I Komunii 
Świętej – powiedział or-
ganizator festiwalu ks. 

Bogdan Kornek. – Dlatego posta-
nowiłem odkurzyć piosenkę, któ-
ra była śpiewana już wtedy, gdy 
ja przystępowałem do Eucharystii 
po raz pierwszy – „Co jest najważ-
niejsze?”. Bo w niej jest recepta 
na życie: „Kochać co dzień od no-
wa, kochać co dzień goręcej, za-
wsze być blisko Boga, razem z 
nim iść przez świat”.

MIROSŁAW RZEPKA

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Serdeczne Bóg zapłać za modlitwę, wyrazy współczucia
i kwiaty wszystkim towarzyszącym w ostatniej drodze, 

w którą do domu Ojca wyruszyła moja MATKA

ŚP. BRONISŁAWA RASZKA
Ks. bp. Januszowi Zimniakowi 

– za przewodniczenie liturgii pogrzebowej, 
księżom biskupom Tadeuszowi Rakoczemu 

 i Piotrowi Liberze – za modlitwę i kondolencje, 
ks. prał. Alojzemu Zubrowi – za wygłoszone słowo Boże, 

obecnym na pogrzebie kapłanom 
z diecezji bielsko-żywieckiej i archidiecezji katowickiej 

– za celebrowanie Najświętszej Ofiary; 
za dar wspólnej modlitwy – wiernym z parafii 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie 
i z parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela

w Czechowicach-Dziedzicach Południowych, 
burmistrzowi Czechowic-Dziedzic Janowi Bergerowi, 
wszystkim krewnym, przyjaciołom oraz znajomym

podziękowania składa 
syn ks. Andrzej Raszka

Urodził się 
3 października 
1951 roku w Wie-
lopolu, w rodzi-
nie Romana i An- 
ny z d. Gojny. 
Ochrzczony w Rybniku, w dzie-
ciństwie uczył się gry na skrzyp-
cach i fortepianie. W 1969 r. wstą-
pił do Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Krakowie. Święce-
nia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 
1976 r. w katowickiej katedrze.

Był wikarym w parafiach: 
Matki Bożej Szkaplerznej w 
Imielinie (od 1976), Matki Bo-
skiej Nieustającej Pomocy w Ko-
złowej Górze (od 1979), Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Bielsku-Białej (od 1980), św. Ja-
cka w Katowicach Ochojcu (od 
1983), św. Krzysztofa w Tychach 
(od 1986), Świętej Rodziny i św. 
Maksymiliana Kolbego w Kato-
wicach (1989), Matki Bożej Ró-
żańcowej w Rudzie Śląskiej (od 
1989) i Ducha Świętego w Ty-
chach (od 1990). Od 1999 r. był 
proboszczem w parafii św. Karo-
la Boromeusza w Kryrach.

Zmarł 20 kwietnia 2005 r. w 
Szpitalu Wojewódzkim w Rybni-
ku Orzepowicach. Pochowany zo-
stał w Rybniku. B

Andżelika 
z zespołu 
Boże Iskierki 
– Pierwszaki 
ma zaledwie 
5 lat

Konkurs biblijny 18

WYGRAJ WEJŚCIÓWKI 
DO PARKU WODNEGO

Aby wygrać wejściówki do tarnogórskiego parku wodnego, wystarczy odpo-
wiedzieć na jedno pytanie: Który z proroków został połknięty 
przez wielką rybę? Odpowiedzi, wraz z dokładnym adresem, prosi-
my przesyłać do 31 maja na adres: Katowicki „Gość Niedzielny”, ul. Wita 
Stwosza 11, 40-042 Katowice lub e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, 
z dopiskiem: „Konkurs biblijny 18”. 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. 18 pytaliśmy, dokąd udał się Filip, gdy po 
śmierci Szczepana rozpętało  się prześladowanie w Kościele jerozolimskim. 
Chodziło o Samarię. Wejściówki wylosował Zygfryd Bochenek ze Świerklan. 
Gratulujemy!



Śp. ks. Andrzej Fojcik

Odszedł 
do Pana
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Śmiech to zdrowie 
– to powiedzenie nie jest tylko 
sloganem. – Śmiech uśmierza ból, 
optymizm przyspiesza zdrowienie,  
twierdzi Maja Świątkiewicz-Mośny, 
organizatorka Festiwalu Humoru, 
który odbył się 27 i 28 kwietnia 
w Katowicach.

Maja jest asystentką w Kate-
drze Pedagogiki Społecznej UŚ. 
Jej praca magisterska z socjologii 
dotyczyła humoru studenckiego. 
Pomysł festiwalu zrodził się pod-
czas konferencji naukowej (!), któ-
rą International Society for Hu-
mor Studies (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie na rzecz Nauki o 
Humorze) przygotowało w Chica-
go. – Humorologia, czyli nauka o 
humorze, nie jest jeszcze w Pol-
sce zbyt popularna – mówi Ma-
ja. – Ciągle nie doceniamy śmie-
chu, humoru, radości życia. Tam 
spotkałam ludzi, którzy nie tylko 
zastanawiają się nad definicją hu-
moru, sposobem opisania śmie-
chu i klasyfikacją różnych jego ro-
dzajów, ale także wykorzystują 
go w praktyce, m.in. w szpitalach, 
szkole, reklamie.

W organizacji festiwalu pomo-
gli studenci z koła naukowego 
„Psychologia po angielsku”. Więk-
szość imprez odbywała się na Wy-
dziale Pedagogiki i Psychologii UŚ. 
Przez dwa dni mogliśmy uczest-
niczyć w wykładach, warsztatach, 
pokazach filmów, koncercie, wy-
stępie kabaretu Noł Nejm. Pod-
czas festiwalu zaprezentowała się 
też Fundacja „Dr Clown”, która od 
pięciu lat odwiedza chore dzie-
ci, przebywające w szpitalach i 
placówkach specjalnych. Lekarze, 

psycholodzy, pedagodzy 
specjalni, artyści, prze-
brani za klaunów, poma-
gają maluchom znosić 
rozłąkę, ból i strach. W 
programie terapii śmie-
chem uczestniczą także 
wolontariusze. – Wymagamy od 
nich dwóch rzeczy: wiedzy z psy-
chologii i miłości do dzieci – mó-
wi prezes fundacji Anna Czerniak. 
– Zawsze chciałam zajmować się 
dziećmi – opowiada Monika Pipia, 
studentka budownictwa, wolonta-
riuszka z Katowic. – Pierwszy raz 
w szpitalu był trudny, rozpłakałam 
się. Ale wytrwałam, choć moje ko-
leżanki, studiujące kierunki pe-
dagogiczne, zrezygnowały. Może 
dlatego zostałam, że nie potrze-
bowałam żadnego papierka o wo-
lontariacie? 

Dużym powodzeniem cieszyły 
się podczas festiwalu zajęcia war-
sztatowe, podczas których oka-

zało się, że do śmiechu 
trzeba się dobrze przy-
gotować. – Praca z cia-
łem bardzo pomaga w 
uzewnętrznieniu pozy-
tywnych emocji – twier-
dzi Hanna Mazerant, tre-

nerka śmiechu. Uczestnicy prowa-
dzonych przez nią zajęć somatote-
rapii mieli okazję się o tym prze-
konać. Najpierw jednak musieli 
wspólnie wynieść ze środka sa-
li gimnastycznej niewidzialny głaz 
– pesymizm, a zamiast niego za-
wiesić pod sufitem (również niewi-
dzialny) balon optymizmu. Po wy-
konaniu tego ćwiczenia grupa była 
już tak zintegrowana, że jej człon-
kowie mogli nawet… turlać się po 
sobie nawzajem. Do turlania zo-
stali wciągnięci także nasz fotore-
porter oraz piszący te słowa. Obaj 
możemy zaświadczyć, że jest to 
bardzo przyjemne.

SZYMON BABUCHOWSKI

I Festiwal Humoru

Śmiech leczy!

 R E K L A M A 
Przed 
ćwiczeniami 
trzeba wynieść 
niewidzialny głaz 
– pesymizm
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O książce Dana Browna

To tylko fikcja
Kiedy  nakręcono  film  o 
prezydencie USA, który skakał z 
samolotu, Biały Dom nie wysyłał 
sprostowań do reżysera. Tak 
samo musimy postępować z 
książką „Kod Leonarda da Vinci”. 

– Pamiętajmy, że jest to 
fikcja literacka – mówił ks. dr 
Grzegorz Strzelczyk na kolej-
nym wykładzie z cyklu „Poko-
lenie Jana Pawła II – generacją 
Nic?”,  11 maja na Wydziale Te-
ologicznym UŚ.

W świadomości ludzi tkwią 
jednak pewne stereotypy, któ-
re mogą być podtrzymane 
przez tę książkę. – Chrześci-
jaństwo często myli się z ma-
nicheizmem, który mówi, że 
materia i ciało są złe. Gdyby 
tak było, nie wierzylibyśmy w 
zmartwychwstanie ciała – pro-
stował ks. Strzelczyk.  PAM



Chropaczowski kościół 
Matki Bożej Różańcowej 
stoi od 1913 roku  
na swoim miejscu.  
Jest dzisiaj znakiem wiary 
i zaangażowania w jej 
obronę. Jest dowodem  
na przewagę ducha  
nad materią.

Pierwszy raz świąty-
nia popękała w 1930 r. 
Wtedy parafianie bez-
zwłocznie przystąpili do 
remontu. Po wstrząsach 
w latach 1954–1957 koś-
ciół znów popękał. Tym 
razem jednak nie został 
wyremontowany. Kopal-
nia zwlekała z remon-
tem, a w 1964 r. ówczes-
ne władze wydały defi-
nitywny zakaz sprawo-
wania kultu w świąty-
ni. Parafialne archiwum 
zawiera stosy korespon-
dencji ówczesnego pro-
boszcza z komunistycz-
nymi władzami. Zaka-
zu jednak nie uchylono. 
Już w grudniu1964 ro-
ku  bp Herbert Bednorz 
poświęcił kościół zastęp-
czy. Ten służył wspólno-
cie aż do czasu wyre-
montowania zabytkowej 
świątyni, choć po poża-
rze w 1975 r. też musiał 
być wyremontowany. W 
1980 r. udało się uzy-
skać zgodę na renowa-
cję niszczejącego, spę-
kanego kościoła główne-
go. Dopiero w 1986 roku 
odbyło się jego ponow-
ne poświęcenie. Obecnie 
remontowany jest dach 
świątyni.

– Ludzie bronili swo-
jego dorobku, którym jest 
kościół, bronili swojej wia-

ry, nie chcieli się poddać, 
nie zgodzili się na rozbiór-
kę – mówi obecny pro-
boszcz ks. Eugeniusz Plu-
ta. – Dlatego dzisiaj pa-
rafialny kościół jest dla 
nich znakiem wiary, którą 
obronili.

Na co dzień życie 
wiarą przejawia się we 
wzajemnej pomocy. W 
ochronce dla dzieci anga-
żują się świeccy wolonta-
riusze, którzy współpra-
cują z Miejskim Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej. 
Wiele jest też współczu-
cia i życzliwości, a prze-
de wszystkim konkretnej 
pomocy dla tych, których 
spotkały życiowe nie-
szczęścia. Wielu parafian, 
których ks. proboszcz na-
zywa „trzonem”, regular-
nie uczestniczy w życiu 
religijnym. Jak podkreśla, 
zawsze można na nich li-
czyć, a ich dzieci są wy-
chowywane po katolicku. 
Inni starają się spędzać 
weekendy poza Chropa-
czowem. Jest nadzieja, 
że praktykują w innych 

parafiach – w górach czy 
w Jurze.

– Bardzo mnie cie-
szy aktywność młodzie-
ży – mówi ks. Eugeniusz. 
– Niedawno odbył się 
pierwszy koncert zespołu 
stworzonego przez mło-
dzież. Modlitewna grupa 
młodzieżowa angażuje 
się też w pomoc w przy-
gotowaniu kandydatów 
do bierzmowania.

Demograficznie parafia 
się nie rozwija. Liczba po-
grzebów i chrztów jest od 
kilku lat niemal identyczna. 
Nadzieją na rozwój w tym 
zakresie jest fakt, że sporo 
młodych małżeństw szu-
ka własnego kąta w chro-
paczowskich familokach. 
Mieszkania są tu stosun-
kowo tanie, a inwestycję 
w remont można rozłożyć 
w czasie.

– Sporą rotację w 
mieszkaniach widać po 
kolędzie – mówi ks. pro-
boszcz. – Co roku zakła-
damy sporo nowych kar-
totek.  

MIROSŁAW RZEPKA
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Gdyby nie determinacja 
parafian i zaangażowanie 

poprzednich proboszczów, 
śp. ks. Teodora Raka 

i ks. kanonika Jana 
Gacki, nie byłoby dzisiaj 

zabytkowego kościoła 
w Chropaczowie

KS. EUGENIUSZ 
PLUTA

Pochodz i  z  para f i i 
św. Marii Magdaleny w 
Wodzisławiu Śląskim 
Radlinie. Święcenia ka-
płańsk ie  pr zy ją ł  w 
1984 roku. Pracował w 
Moszczenicy Śląskiej, 
K o z ł o w e j  G ó r z e , 
Mszan ie ,  Łaz i skach 
Górnych i Imielinie. 
Chropaczowskim pro-
boszczem jest od 1999 r.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 

12.15, 15.00, 17.00
  Nabożeństwa majowe w niedziele o godz. 16.00, w dni 

powszednie o godz. 17.30

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na początku trochę się obawiałem trzynastoty-
sięcznej parafii, bo jako wikariusz pracowałem 
w mniejszych wspólnotach. Okazało się jed-
nak, że obawy były niepotrzebne. Dzisiaj poj-
muję swoją posługę jako kontynuację dzieła 
rozpoczętego przez poprzedników.
Obecnie najtrudniejszym, nie tylko dla para-
fii, wyzwaniem jest bezrobocie. Sięga ono w 
naszym mieście 27 procent. W parafii działają 
ochronka dla dzieci i jadłodajnia, którą prowa-
dzą siostry boromeuszki.
Potrzebujemy inwestorów. Władze miasta za-
biegają o nich, więc nadzieja jest. Nawet pa-
rafia ma tereny, które warto by oczyścić z po-
przemysłowej degradacji i zagospodarować. 
Przede wszystkim przeciwstawiam się posta-
wie beznadziejności, bo narzekaniem niczego 
nie można zmienić. Dlatego staram się pozna-
wać problemy parafian i znajdować sposoby na 
ich rozwiązanie.
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