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Już dziś żyjemy zbliżają-
cą się pielgrzymką męż-
czyzn do Matki Bożej 

Piekarskiej. Zapraszamy 
więc na tamtejszą kalwarię 
i przedstawiamy najważ-
niejsze informacje prak-
tyczne o tym spotkaniu (s. 
I i II). Jednocześnie przed-
stawiamy relację ks. Marka 
Łuczaka z Fatimy. Była ona 
celem niecodziennej szta-
fety biegowej, która wy-
ruszyła do tego maryjne-
go sanktuarium z Rudy 
Śląskiej. Zobacz, jak wy-
glądał portugalski finisz 
tego niezwykłego biegu 
(s. X). 
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ZA TYDZIEŃ
  PIEKARY, JAKICH NIE ZNACIE
  JUBILEUSZ ŚWIECKIEGO KARMELU 

w Katowicach 
  WYWIAD Z SZEFEM Telewizji 

Katowice

Dwudziestu pięciu młodych księży wy-
święcił 12 maja w katowickiej katedrze 

abp Damian Zimoń. Wbrew zwyczajowi, 
arcybiskup nie otrzymał od neoprezbite-
rów kwiatów. Przeznaczone na nie pie-
niądze zostały oddane do dyspozycji arcy-
biskupa i trafią do parafialnej ochronki w 
Świętochłowicach Lipinach. – Kapłan ma 
być specjalistą od spotkania człowieka z 
Bogiem. Kapłani mają wierzyć w moc swego 
kapłaństwa – mówił neoprezbiterom abp 
Zimoń, przywołując słowa Benedykta XVI, 
wypowiedziane przed rokiem do polskiego 

duchowieństwa. Gośćmi 
uroczystości byli wycho-
wawcy oraz klerycy se-
minarium duchownego 
w szwajcarskim Lugano, 
gdzie także kształcą się 
śląscy klerycy. 

Więcej na s.  IX

BEZ KWIATÓW DLA ARCYBISKUPA
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Abp. Zimoniowi 
towarzyszyli 
podczas 
święceń biskupi 
pomocniczy 
Gerard Bernacki 
i Józef Kupny

Największe doroczne wydarzenie 
religijne w naszej diecezji 
– pielgrzymka mężczyzn do Matki 
Bożej Piekarskiej – odbędzie się 
w przyszłą niedzielę, 27 maja.

Spotykamy się na kalwarii o 
godz. 8.30. Najpierw, jak zwy-
kle, modlitwa. Po niej, o godz. 
9.15, z bazyliki wyruszy procesja. 
Abp Damian Zimoń powita piel-
grzymów i wygłosi orędzie spo-
łeczne Kościoła na Śląsku. Mszy 
przewodniczyć będzie kard. Sta-
nisław Dziwisz. Będzie także bp 
Edward Dajczak z Zielonej Gó-
ry. Znany m.in. jako organizator 
ewangelizacji na młodzieżowym 
festiwalu Przystanek Woodstock 
bp Dajczak wygłosi w tym roku 
kazanie podczas pielgrzymkowej 
Mszy św.

W trakcie uroczystości po-
żegnamy naszego biskupa po-
mocniczego, a zarazem sekre-
tarza generalnego Konferencji 
Episkopatu Polski Piotra Liberę, 
który został niedawno miano-
wany przez Ojca Świętego na bi-
skupa płockiego.

Zapraszamy tak-
że na godzinę mło-
dzieżową, która rozpo-
cznie się o godz. 14.00 
z udziałem bp. Gerar-
da Bernackiego oraz na 
nabożeństwo majowe, 
które o godz. 15.00 od-
prawi bp Józef Kupny.

Pielgrzymkę po-
przedzi w piątek sympozjum 
naukowe pt. „Jak żyć odpowie-
dzialnie w nieodpowiedzialnym 
świecie?”.  Prócz naukowych 
wykładów przewidziano dysku-
sję, którą poprowadzi dzienni-
karz telewizyjny Kamil Durczok 
(więcej o sympozjum na s. II).

Jak napisał w zapro-
szeniu do Piekar abp Zi-
moń, hasłem tegorocz-
nego spotkania  będą 
słowa: „Przypatrzmy się 
powołaniu naszemu”. 
„Pragniemy stanąć przed 
obliczem naszej Piekar-
skiej Matki we wspólno-
cie wiary i modlitwy, aby 

powierzyć Jej nasze powołanie  
– najczęściej do życia w małżeń-
stwie i rodzinie. Chcemy prosić Ją 
o łaskę wierności temu powoła-
niu i o opiekę nad wszystkimi ślą-
skimi rodzinami. Szczęść Boże na 
drogę do Piekar!” – napisał me-
tropolita Górnego Śląska. JD

Już za tydzień

Przyjdź do Piekar!

Fenomen 
Piekar: 
spotkanie 
pielgrzyma 
z Maryją jest 
osobiste 
i wspólnotowe 
zarazem

H
EN

RY
K 

PR
Z

O
N

D
Z

IO
N

IO

JAROSŁAW DUDAŁA
redaktor wydania



Józef Kowalczyk
przewodniczący „Solidarności” 

w KWK „Halemba”

Samo powołanie komisji, 
badających przyczyny wypadku 
jest dowodem, że wyciągnięto 
wnioski z listopadowej tragedii. 
Dotąd nikt z zewnątrz tak 
szczegółowo nie badał sytuacji 
w kopalni. Podobną tragedię 
przeżyliśmy w 1990 r.,  
kiedy na tym samym  
pokładzie zginęło 19 ludzi. 
Gdyby z tamtych wydarzeń 
wyciągnięto wnioski,  
nie doszłoby do ostatniego 
wypadku. Prawdziwą 
przyczyną  
nie był tylko błąd 
konkretnych  
osób. Przyczyniło się  
do niego i to, że do pracy  
w kopalniach  
od dziesięciu lat nie przyjmuje 
się nowych pracowników,  
a sprzęt, na którym pracujemy, 
jest stary. Oszczędza się  
na bezpieczeństwie górników 
poprzez angażowanie firm 
zewnętrznych, zatrudniających 
niewykwalifikowanych 
pracowników. Boli nas także 
sprawa samych aresztowań. 
Odnosimy wrażenie, jakby 
bardziej chodziło w nich  
o zdobycie rozgłosu  
medialnego niż o dobro 
kopalni, a nam najbardziej 
zależy na tym, by wyciągnięto 
odpowiednie wnioski  
dla bezpieczeństwa  
górników.
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Kilara „Magnificat”  
po raz pierwszy na Śląsku

BRYNÓW. Ta parafia 
jest dowodem na to, 
że nasze miasto roz-
wija się nie tylko ma-
terialnie, ale także du-
chowo – mówił 9 ma-
ja abp Damian Zimoń 
podczas uroczystości 
25-lecia parafii Świętej 
Rodziny w Katowicach 
Brynowie. Podczas uro-
czystości filharmoni-
cy katowiccy wyko-
nali Mszę Schuberta. 
Następnie soliści, chór 
i orkiestra Filharmonii 
Śląskiej przedstawili  

dwa utwory Wojciecha 
Kilara: „Victorię” i (po 
raz pierwszy na Śląsku) 
„Magnificat”. – Mija dzi-
siaj 25 lat od czasu, gdy 
odprawiłem pierwszą 
Mszę św. w tym miej-
scu, jestem wdzięczny 
– powiedział ks. kano-
nik Józef Nowaczyk, pro-
boszcz parafii jubilatki.
Na główną uroczystość, 
związaną z erygowa-
niem przed 25 laty pa-
rafii, przybyli księża po-
chodzący z niej i ci, któ-
rzy kiedyś tu pracowali.

Teolog to nie panienka  
z dobrego domu 
KATOWICE. Obraz mło-
dego śląskiego środowiska 
teologicznego i praktycz-
ny podręcznik, pomocny 
w pisaniu prac przez stu-
dentów teologii – to w 
skrócie zawartość ksiażki 
pt. „Mały teolog”. Zostanie 
ona zaprezentowana 24 
maja o godz. 16.00 na 
Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach. Jego pierw-
sze wydanie powstało w 
roku 2001 jako owoc se-
minariów prowadzonych 
na KUL-u przez ks. prof. 
Jerzego Szymika. Edycja 
druga powstała podczas 
analogicznych spotkań na 
Uniwersytecie Śląskim.
„Mały teolog” to zbiór 
wskazówek, jak dobrze 
napisać prace magisterską, 
licencjacką i doktorską, 

jak radzić sobie z korektą,  
adiustacją i Internetem. 
Są też przykładowe pla-
ny prac. Jednak najcie-
kawszą częścią książki bę-
dzie ta poświęcona kon-
dycji współczesnej teo-
logii i kierunkowi, w ja-
kim zmierza nowe pokole-
nie jej adeptów. „Chcemy 
przywrócić najlepsze uni-
wersyteckie zwyczaje, we-
dług których wszelka wie-
dza i doświadczenie bie-
rze się ze wspólnego prze-
bywania i dyskusji; przy-
pomnieć, że młodym lu-
dziom potrzebni są prze-
wodnicy i mistrzowie” – 
piszą współautorzy książ-
ki, która zawiera także ob-
szerny wywiad z ks. prof. 
Szymikiem pt. „Teolog to 
nie panienka z dobrego 
domu”.

NAUKA. Tegoroczną 
pielgrzymkę mężczyzn 
do Piekar poprzedzi 
sympozjum pt. „ Jak 
żyć odpowiedzialnie w 
nieodpowiedzialnym 
świecie?” Głos zabiorą 
m.in. księża profesoro-
wie: Andrzej Zwoliński 
i Jerzy Szymik, euro-
poseł dr Jan Olbrycht, 
rzeźbiarz Wiktor 
Ostrzołek, dyrektor ka-
towickiego Archiwum 
Państwowego dr Piotr 
Greiner, ekonomista i 

wiceprezydent Centrum 
im. Adama Smitha 
Andrzej Sadowski, ks. dr 
Arkadiusz Nocoń z wa-
tykańskiej Kongregacji 
Kultu Bożego oraz 
Zbigniew Borowik 
z dwumiesięcznika 
„Społeczeństwo”. Dys-
kusję poprowadzi dzien-
nikarz telewizyjny Kamil 
Durczok. Początek spot-
kania 25 maja o godz. 
10.00 w Miejskim Domu 
Kultury w Piekarach Śl., 
ul. Bytomska 73.

Durczok, Sadowski, 
Zwoliński, Szymik

Caritas dziękuje

KATOWICE. Ponad 613 
tys. zł przekazano w tym 
roku Caritas Archidiecezji 
Katowickiej w ramach w 
ramach tzw. 1 procen-
ta dobrej woli, czyli set-
nej części należności z 
tytułu podatku docho-
dowego od osób fizycz-
nych, który – zamiast do 
Skarbu Państwa – można 
przekazać wybranej or-
ganizacji pożytku pub-
licznego. Tym razem na 
taką darowiznę dla kato-
wickiej Caritas zdecydo-
wało się ok. 5700 podat-
ników. W roku ubiegłym 
było ich prawie 7,5 tys., 

a uzyskana w ten spo-
sób kwota sięgnęła po-
nad 800 tys. zł. Trafiły 
one do 14 ośrodków 
Caritas w Katowicach, 
Rudzie Śl., Knurowie, 
Mikołowie, Chorzowie, 
Ustroniu, Tychach, 
Pszczynie i Lędzinach. 
W tym roku suma po-
zyskanych środków by-
ła niższa, ale – jak po-
dała katowicka Caritas 
– w ciągu minionego 
roku na Śląsku zareje-
strowanych zostało ko-
lejnych kilkadziesiąt or-
ganizacji pożytku pub-
licznego.

Część pieniędzy przekazanych katowickiej Caritas 
w ramach 1 proc. dobrej woli trafiła do ośrodka  
dla niepełnosprawnych w Borowej Wsi
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Brynowska parafia znana jest z interesujących koncertów
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Niedawno uczestniczyłem w Berlinie w debacie 
na temat energetycznych problemów Polski, 

głównie w kontekście relacji polsko-rosyjsko-nie-
mieckich. Dominowały oczywiście sprawy związa-
ne z zaopatrzeniem naszych krajów w gaz ziem-
ny z Rosji, a więc przede wszystkim budowa ga-
zociągu północnego, który ma zostać położony na 
dnie Bałtyku. 

W trakcie spotkania wystąpiła także przedsta-
wicielka senatu, która powiedziała, że w 

rozwiązaniu problemów bezpieczeństwa energe-
tycznego naszego kraju przeszkadza wpływowe 
śląskie lobby górnicze. Działając we własnym in-
teresie, wstrzymuje przebudowę polskiej gospo-
darki, która ciągle bazuje na węglu kamiennym. 
Nie ma więc odpowiedniej siły przebicia – kon-
tynuowała – dla tworzenia projektów alternatyw-
nych, oznaczających konieczność zbudowania in-
frastruktury dla przesyłania gazu z innego kierun-
ku aniżeli Rosja. Nie ma także sprzyjającego kli-
matu społecznego dla decyzji o budowie w na-
szym kraju nowoczesnych elektrowni jądrowych. 

Ta wypowiedź wydała mi się dość symptoma-
tyczna dla sposobu widzenia Śląska przez wie-

le czynników politycznych poza naszym regionem. 
Najczęściej jesteśmy tam postrzegani jako problem, 
a nie szansa. Prawda natomiast jest dla nas jeszcze 
bardziej bolesna. W rzeczywistości bowiem żad-
ne prawdziwe śląskie lobby węglowe nie istnieje. 
Co najwyżej działają na pograniczu prawa, a cza-
sem poza nim, wąskie grupy interesów, które w ża-
den sposób nie mają na uwadze dobra publiczne-
go. Liczne aresztowania wśród osób zajmujących 
się pośrednictwem w handlu węglem pokazują je-
dynie wierzchołek zjawiska drenażu publicznych 
pieniędzy przez prywatnych pośredników. Ale na-
wet likwidacja środowisk kryminalnych żerujących 
na górnictwie nie rozwiąże najważniejszych spraw 
regionu, choć oczywiście byłoby dobrze, aby mafij-
ny wrzód został ostatecznie przecięty.

P roblem jest poważniejszy. W ciągu najbliższych 
kilku lat w skali całego kraju rozstrzygniętych 

zostanie kilka ważnych projektów energetycznych, 
których realizacja będzie miała także wielkie zna-
czenie dla przyszłości Górnego Śląska. Jeśli posta-
wimy na budowę energetyki jądrowej bądź roz-
wój gazownictwa, nikt specjalnie nie będzie się 
troszczył o losy śląskiego przemysłu wydobywcze-
go. Nie będzie także na to środków. Nie wiem, na 
ile w śląskich elitach politycznych jest świadomość, 
jak pewne dyrektywy unijnej polityki energetycznej 
i ekologicznej będą skutkowały dla naszego regio-
nu. Czy ktoś się zastanawia nad tym, co należy zro-
bić dzisiaj, aby jutro nie znaleźć się w sytuacji, gdy 
ktoś powie, iż nie opłaca nam się wydobywać węgla 
na Śląsku, ponieważ można go taniej kupić w Rosji  
albo w Chinach.


Z BOKU
ANDRZEJ GRAJEWSKIŻORY. W dniu Święta 

Ogniowego około 2 ty-
siące żorzan wzię-
ło udział w proce-
sji z Najświętszym 
Sakramentem, która 
przeszła ulicami mia-
sta (na zdjęciu). 11 ma-
ja 1702 r. w mieście wy-
buchł straszliwy pożar, 
który strawił większość 
zabudowań drewnia-
nego wówczas grodu. 
W rocznicę tego wyda-
rzenia mieszkańcy idą w 
procesji z Najświętszym 
Sakramentem przez mia-
sto, prosząc Boga o za-
chowanie od pożaru. W 
tym roku na zakończe-

nie Święta Ogniowego 
na rynku zaprezento-
wano laserowy pokaz 

świateł, któremu towa-
rzyszyła muzyka Piotra 
Rubika.

Święto ogniowe

JANKOWICE RYBN. 
Mieszkańcy ziemi rybni-
cko-wodzisławskiej piel-
grzymowali do sanktua-
rium Bożego Ciała w jan-
kowickiej Studzience. 
– Eucharystia to naj-
większa tajemnica na-
szej wiary. Jest lekar-
stwem na współczesne 
problemy. I Słowo Boże 
ma uzdrawiającą moc – 
mówił w kazaniu abp 
Damian Zimoń.
Według legendy, sank-
tuarium w Studzience 
powstało w miejscu, w 
którym w XV w. pewien 

ksiądz, zanim zginął z 
rąk husytów, ukrył w 

dziupli dębu Najświętszy 
Sakrament.

Hostia w dziupli 

KATOWICE. Szef Na-
rodowego Funduszu 
Zdrowia Andrzej Soś-
nierz przedstawił w 
Katowicach propozycje 
zmian w służbie zdro-
wia. Ordynatorów mo-

gliby zastąpić konsultan-
ci, którzy nie zajmowali-
by się kwestiami admi-
nistracyjnymi. – Szkoda 
czasu, aby lekarze ro-
bili grafiki sal operacyj-
nych. Stać nas na mene-

dżerów – dodał wicemi-
nister zdrowia Jarosław 
Pinkas. Podkreślił, że 
szpitale mogły same wy-
brać system konsultan-
cki lub pozostać przy or-
dynatorskim.

Konsultant zamiast ordynatora

KATOWICE. Podsu-
mowano trwającą mie-
siąc akcję przeciw kie-
szonkowcom, przygoto-
waną przez KZK GOP i 
Komendę Miejską Policji 
w Katowicach. – Można 

powiedzieć, że kampa-
nia zakończyła się suk-
cesem – mówi rzecz-
nik katowickiej policji 
Katarzyna Szymańska-
-Mizera. – W czasie mie-
siąca trwania akcji od-

notowaliśmy 29 zda-
rzeń, z czego 10 miało 
miejsce w tramwajach, 
reszta w autobusach. W 
marcu było ich 68, czyli 
o ponad połowę więcej 
– dodaje.

Nie daj się kieszonkowcom
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Studzienka to ukryte w leśnym jarze ludowe sanktuarium 
Bożego Ciała



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

20
 m

aja
 2

00
7

IV

G O Ś Ć  K AT O W I C K I   R O D Z I N A

Państwo Torzowie są mał-
żeństwem od 11 lat. Już 
jako narzeczeni nie mie-
li wątpliwości, że muszą 

dobrze przygotować się do tego 
sakramentu. Przez pół roku bra-
li udział w organizowanych przez 
DA spotkaniach przygotowują-
cych do małżeństwa. 

– Rozmawialiśmy na bardzo 
różne tematy, od światopoglą-
du, po liczbę planowanych dzie-
ci czy uczestnictwo w niedziel-
nej Mszy św. – wspomina Karol 
Torz. – Dla nas było to coś nowe-
go, bo zazwyczaj w narzeczeń-
stwie się o tym nie mówi. Raczej 
planuje się, jaki będziemy mie-
li dom, działkę, pracę, a o spra-
wach duchowych się nie rozma-
wia. Na spotkaniach przygotowu-
jących do małżeństwa nauczyłem 
się rozmawiać z żoną na każdy te-
mat – dodaje Karol.

Żadne tam książki

Choć od chwili, kiedy pań-
stwo Torzowie przygotowywali 

się do małżeństwa, minęło już po-
nad 12 lat, to doskonale pamięta-
ją niektóre z podejmowanych te-
matów. – Rozmawialiśmy na przy-
kład o tym, jak ma wyglądać mod-
litwa w małżeństwie, o relacjach 
pomiędzy rodzicami a dziećmi – 
mówi Magda. – Zaskoczyło mnie 
to, że na niektóre sprawy ma-
my zupełnie inne spojrzenie. A 
wcześniej sądziłam, że myślimy 
zawsze tak samo. Wtedy zrozu-
miałam, jak bardzo ważny w mał-
żeństwie jest dialog.

Na Magdzie największe wra-
żenie wywarły świadectwa mał-
żeństw, które opowiadały o swo-
ich trudnościach i problemach 
oraz sposobach ich rozwiązywa-
nia. To już nie była teoria, coś 
książkowego, ale samo życie.

– W naszym małżeństwie ra-
czej się nie kłócimy – uśmie-
cha się Magda. – I z pewnością 
duża w tym zasługa właśnie te-
go przygotowania do małżeń-
stwa. – Oczywiście, czasem ma-
my różne zdania na dany temat, 
ale zawsze staramy się dyskuto-
wać, tak by wysłuchać racji dru-
giej strony. A jeśli już jesteśmy 
na siebie źli i mamy ochotę wy-
buchnąć, to klękamy i razem się 
modlimy. Nie zdarzyło się, byśmy 
poszli spać pokłóceni.

Jaką zupę 
lubisz najbardziej?
Małgorzata i Kamil Nowako-

wie z Katowic są małżeństwem 
od grudnia ub.r. Jako narzecze-

ni brali udział w cyklu 9-tygo-
dniowych spotkań prowadzonych 
przez Teresę i Eugeniusza 
Malickich w krypcie ka-
towickiej katedry. – 
Te spotkania pro-
wadzone są me-
todą dialogo-
wą, a dla nas 
od począt-
ku naszej 
przyjaźni, 
a potem w 
narzeczeń-
stwie, za-

wsze bardzo ważny był dialog – 
mówi Małgorzata.

Niektóre tematy podejmowa-
ne na spotkaniach były dla narze-
czonych wręcz odkrywcze. Cza-
sem rozmowy dotyczyły tak waż-
nych tematów jak np. starość, a 
czasem z pozoru tak prozaicz-
nych jak zakupy, sprzątanie czy 
np. to, jaką kto zupę lubi najbar-
dziej.

– Na spotkaniach przygoto-
wujących do małżeństwa moż-
na się wiele dowiedzieć na temat 
osoby, z którą przecież chcemy 
spędzić całe życie – mówi Kamil - 
ale można też dowiedzieć się du-
żo więcej o sobie.

Wśród wielu zdań, które Go-
sia usłyszała na spotkaniach, 
szczególnie pamięta jedno: jeśli 
jest kłótnia, sprawa do wyjaśnie-

ni brali udział w cyklu 9-tygo-
dniowych spotkań prowadzonych 
przez Teresę i Eugeniusza 
Malickich w krypcie ka-
towickiej katedry. – 
Te spotkania pro-
wadzone są me-
todą dialogo-
wą, a dla nas 
od począt-
ku naszej 
przyjaźni, 
a potem w 
narzeczeń-
stwie, za-

Przygotowanie do małżeństwa

Na              każdy temat
Do zawodu, który  

zawsze można zmienić, 
przygotowujemy się kilka 
lat. Tym bardziej dobrze 

musimy przygotować 
się do małżeństwa, 
które jest nierozerwalne 

– mówią Magdalena 
i Karol Torzowie z Jastrzębia.
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nia, to wysłuchaj do 
końca argumentów 
drugiej strony, a 
nie wymyślaj już w 
głowie swojej od-
powiedzi.

Prowadzący 
spotkania pań-
stwo Maliccy nie 
gwarantowali na-
rzeczonym, że po 
naukach będą jesz-
cze szczęśliwsi. – 

Ale przecież le-
piej wcześniej 
dowiedzieć 

się, że do siebie nie pa-
sujemy, niż odkryć to za 
późno – mówią uczest-
nicy spotkań narzeczeń-
skich.

Nie pod 
samochód!
Ewa i Tadeusz z Rybnika są 

po ślubie 21 lat. W spotkaniach 
przygotowujących do małżeń-
stwa brali udział około 30 lat te-
mu. W lutym br. po raz pierwszy 
sami poprowadzili w parafii spot-
kanie dla narzeczonych.

– Narzeczeni muszą sobie 
uświadomić, że małżeństwo to 
pojawienie się w życiu drugiej 
osoby, która może mieć inne 
zdanie, pogląd na dany temat – 
mówi Tadeusz. – Małżonkowie 
muszą się wzajemnie szanować i 
mieć do siebie zaufanie.

Wielu młodych nie widzi 
sensu w braniu udziału w spot-
kaniach przygotowujących do 
małżeństwa. – Jeśli nie nauczy-
my dziecka, że nie przechodzi 
się przez ulicę na czerwonym 
świetle, to wpakuje się ono 
pod samochód. Podobnie jest 
z nauką dla narzeczonych – 
mówi Tadeusz. – Dlatego każ-
dy powinien mieć szansę, by 
choć przez chwilę zastanowić 
się, jak ma wyglądać jego mał-
żeństwo, rodzina.

Nie pasujemy do siebie

Ks. Damian Suszka od 12 
lat prowadzi rekolekcje dla na-
rzeczonych w archidiecezjal-
nym Domu Rekolekcyjnym w 
Brennej. Są one organizowane 
dwa razy w roku. W każdym 
cyklu spotkań weekendowych 
uczestniczy około 20, 30 par.

– Młodzi szukają i bardzo 
potrzebują takich spotkań – 
mówi rekolekcjonista. – Na 
rekolekcje przychodzą osoby 
bardzo odpowiedzialne, któ-
re chcą dobrze przeżyć sakra-

ment małżeństwa, któ-
re chcą być dla dru-
giego człowieka. Ci 
młodzi chcą nie tylko 
zdobyć doświadcze-
nie, ale przede wszyst-
kim chcą, by ich mał-
żeństwo było dobre i 
trwałe. Traktują na se-

rio sakrament małżeństwa.
Wśród uczestników reko-

lekcji najwięcej jest osób w 
przedziale wiekowym 19–25 
lat. Prócz takich tematów, jak 
np. miłość a małżeństwo, po-
ruszane są praktyczne spra-
wy związane z przygotowa-
niem ślubu.

– Spotkania mają m.in. 
uświadomić narzeczonym, czy 
ich miłość jest pełna, czy to 
aby nie jest tylko zauroczenie 
– mówi rekolekcjonista, doda-
jąc, że niektóre pary dochodzą 

do wniosku, że nie mogą być 
razem i rozchodzą się.

Znowu jakieś nauki!

Grażyna i Eugeniusz Bycz-
kowie z Niewiadomia od paź-
dziernika prowadzą bliższe 
przygotowanie do małżeń-
stwa. – Nie mamy wątpliwości, 
że te spotkania mają głęboki 
sens i są nieraz ostatnią oka-
zją dla narzeczonych do zwe-
ryfikowania ich wizji małżeń-
stwa – mówią, dodając, że na 
początku spotkań często moż-
na zaobserwować pewne znie-
cierpliwienie, że w czasie, gdy 

jest tyle spraw do załatwie-
nia są jeszcze dodatkowo „ja-
kieś nauki”.

W większości przypadków 
spojrzenie młodych ludzi na 
małżeństwo oparte jest na wzo-
rach proponowanych przez dzi-
siejszy świat – filmowych, pop-
artych wielością publikacji w 
ilustrowanych magazynach czy 
wypowiedziami tzw. autoryte-
tów, którym nie zawsze zale-
ży na prawdziwym szczęściu i 
trwałości małżeństwa. To wzór 
małżeństwa, w którym „wszyst-
ko się może zdarzyć…”.

– Ogromne znaczenie ma 
świadectwo naszego życia 
małżeńskiego. Kiedy mówi-
my, że nigdy nie stosowali-
śmy antykoncepcji, że natu-
ralne planowanie rodziny to 
nie utopia (planowaliśmy trój-
kę dzieci i mamy trójkę dzie-
ci), że tak się da żyć w dzisiej-
szych czasach i być szczęśli-
wym, widzimy że to do nich 
dociera – mówią Grażyna i Eu-
geniusz Byczkowie.  
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godziny: 25.05 (pi¹tek): 12-18
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FESTIWAL SZTUKI OGRODÓW

VIII. WYSTAWA OGRODNICZA

25-27.05.2007

Pszczyna-
wystawa/kiermasz: drzewa, krzewy, kwiaty, byliny, cebule, ozdoby
ma³a architektura, ogrodzenia, sprzêt, œrodki, akcesoria ogrodnicze
ogród, posesja, tereny zielone, produkcja ogrodnicza
punkt informacyjno-konsultacyjny Oœrodka Doradztwa Rolniczego
porady ogrodnicze specjalistów Polskiego Zwi¹zku Dzia³kowców
Wystawcy z ca³ej Polski

BELWEDER

ORGANIZATOR

ul.Bielska (Centrum
-w pobli¿u koœcio³a)
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 byæ!
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nia, to wysłuchaj do 
końca argumentów 
drugiej strony, a 
nie wymyślaj już w 
głowie swojej od-
powiedzi.

Prowadzący 
spotkania pań-
stwo Maliccy nie 
gwarantowali na-
rzeczonym, że po 
naukach będą jesz-
cze szczęśliwsi. – 

Ale przecież le-
piej wcześniej 
dowiedzieć 

Przygotowanie do małżeństwa

Na              każdy temat

Magdalena 
i Karol Torzowie
 z 5-letnią córką 
Zosią, która 
w przedszkolu 
najbardziej lubi 
bawić się w dom
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Co można znaleźć w IPN?

Biskup w aktach bezpieki

„Wieczny bojownik niezado-
wolony z systemu komunistycz-
nego. Jego życie moralne jest 
wzorowe i przykładne. Cechuje 
go wysoka inteligencja” – tak pi-
sały w swoich raportach władze 
komunistyczne 

W 1949 r. UB pod płaszczy-
kiem kontroli finansowej wpro-
wadziła do otoczenia biskupa 
agenta o pseudonimie „Maksy-
mowicz”. Agent ten pisał m.in. 
o biskupie Bieńku: „przekształ-
cił pielgrzymkę piekarską w ro-
dzaj wiecu antyrządowego”. W 

innym miejscu: „gotów wyko-
nać wszelkie polecenia Kurii 
i Episkopatu, jest zdolny wy-
konać każde polecenie swoich 
zwierzchników”.

Pod koniec lat 60., ze wzglę-
du na zły stan zdrowia, bp Bieniek 
powoli wygłaszał działalność, jed-
nak SB nie zasypiała. Aż do śmier-
ci prowadziła względem niego 

sprawę o kryptonimie „Senior”. 
Ostatnie dokumenty dotyczyły 
właśnie pogrzebu biskupa Ju-
liusza Bieńka. SB odnotowała 
wówczas m.in., kto brał udział w 
uroczystościach pogrzebowych, 

co mówił na 
kazaniu.

Jednym z 
uczestników 
uroczystości 
pogrzebowych 
był kardynał 
Karol Wojty-
ła. Wspomina-
jąc zmarłego 
biskupa, mó-
wił o nim ja-

ko o człowieku o nieugiętych 
zasadach i niezłomnej wierze: 
„To wzorzec Ślązaka niezłomne-
go, prostego, uczciwego i bardzo 
pracowitego”. ABR

Ubeckie akta, dotyczące zmarłego 
w 1978 r. katowickiego biskupa 
pomocniczego Juliusza Bieńka, 
przedstawił w Katowicach 
dr Adam Dziurok z IPN.

Po lewej:
Bp. Juliusz 
Bieniek

Po prawej:
Dr Dziurok 
jest naczelnikiem 
Oddziałowego 
Biura Edukacji 
Publicznej IPN 
w KatowicachAR

C
H

IW
U

M
 G

N

Egzemplarz piekarskiego
„Gościa Niedzielnego” z DVD

w cenie 3,50 zł

27 maja
TYLKO

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

specjalne wydanie
„Gościa Niedzielnego”

Z FILMEM 
DOKUMENTALNYM
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W związku ze śledztwem  
w sprawie katastrofy w kopalni 
„Halemba” aresztowano trzy 
osoby. Czwarta przyznała 
się do fałszowania górniczej 
dokumentacji. W rejonie tragedii 
przeprowadzono wizję lokalną.

Wybuch metanu, a następnie 
pyłu węglowego, zabił 21 listo-
pada ub.r. 23 górników z KWK 
„Halemba” i firmy Mard. Trage-
dia miała miejsce, gdy pracowni-
cy w skrajnie trudnych warunkach 
usiłowali wydostać wart kilka mi-
lionów zł sprzęt pozostawiony na 
głębokości 1030 m.

Szukanie winnych

Do tej pory aresztowane zo-
stały trzy osoby. Nadsztygarowi 
Mardu ds. BHP i sztygarowi zmia-
nowemu ds. wentylacji z kopalni 
„Halemba” prokuratura postawiła 
zarzuty sprowadzenia niebezpie-
czeństwa dla życia i zdrowia wie-
lu osób oraz spowodowania wiel-
kich strat materialnych.

– Markowi Z., głównemu inży-
nierowi działu wentylacji, stawia-
my zarzut zalecania prowadzenia 
prac w szczególnie niebezpiecz-
nych warunkach, które stanowi-
ły poważne zagrożenie dla zdro-
wia i życia wielu osób i zlecanie 
fałszowania dokumentów – wy-
jaśnia prok. Michał Szułczyński z 
Prokuratury Okręgowej w Gliwi-
cach. – Wobec czwartego podej-
rzanego, Mirosława C., inspekto-
ra technicznego działu wentylacji, 
nie zastosowaliśmy środka zapo-
biegawczego w formie tymczaso-
wego aresztu. Przyznał się on do 
fałszowania dokumentacji kopal-

ni. Grozi mu za to do 5 lat pozba-
wienia wolności – dodaje proku-
rator Szułczyński. Jego zdaniem, 
lista osób objętych zarzutami mo-
że się wydłużyć, a materiał zgro-
madzony przez prokuraturę do-
wodzi, że w kopalni nie było od-
powiedniej gospodarki pyłami.

Wizja lokalna

Prokuratura Okręgowa w Gli-
wicach jest zapraszana na posie-
dzenia komisji Wyższego Urzędu 
Górniczego w charakterze obser-
watora. – Zaproszono nas także 
do wzięcia udziału w wizji lokal-
nej – mówi prok. Szułczyński. – 
W miejscu tragedii panują bardzo 
trudne warunki. W trakcie wizji 
towarzyszył nam pracownik kon-
trolujący stężenie metanu. W po-
gotowiu czekały zastępy ratowni-
ków – relacjonuje prokurator.

– W kopalni widać dokład-
nie skutki wybuchu, ale ustalenie 
ostatecznych przyczyn musi jesz-
cze potrwać – tłumaczy dr inż. 
Krzysztof Cybulski, dyrektor Ko-
palni Doświadczalnej „Barbara” 
w Mikołowie. – Wizja nie wska-
że winnych, bo ona nie po to jest. 
Natomiast na pewno pozwoli wy-
kluczyć pewne hipotezy na temat 
listopadowego wybuchu – dodaje 
dyr.  Cybulski.

Badania

Wizja lokalna w kopalni „Ha-
lemba” trwała dwa dni. W tym 
czasie w rejonie katastrofy prze-
bywało około 80 osób.– W czwar-
tek zjechała pierwsza grupa po-
miarowców, którzy pobrali prób-
ki pyłu kopalnianego, by zwe-
ryfikować wcześniejsze ustale-
nia – wyjaśnia Edyta Tomaszew-

ska, rzecznik prasowy 
WUG. – Zjechali tam tak-
że mierniczy, których za-
daniem było utworzenie 
map obszaru zdeformo-
wanego przez wybuch – 
dodaje Tomaszewska. – 
W drugiej grupie znaleź-
li się prokuratorzy, pre-
zes WUG, przedstawicie-
le Państwowej Inspekcji 
Pracy, Głównego Urzędu 
Górnictwa i Najwyższej 
Izby Kontroli. Przez dwa 
dni wszystko było szcze-
gółowo filmowane, za-
równo na potrzeby pro-
kuratury, jak i Wyższego Urzę-
du Górniczego – informuje rzecz-
niczka.

Rejon, w którym doszło do 
katastrofy, jest w dobrym stanie. 
– Ściana i obudowa stoją. Nic po-

ważniejszego im się nie 
stało. Niektóre mniejsze 
elementy są porozrzuca-
ne. Członkowie komisji 
mogli spokojnie dojść do 
miejsca katastrofy – za-
pewnia Tomaszewska. – 
W piątek do godziny 16 
kopalni Halemba przeby-
wali specjaliści od ener-
gomechaniki. Badali i in-
wentaryzowali wszystkie 
urządzenia elektryczne, 
które były w rejonie ka-
tastrofy – wyjaśnia rzecz-
niczka. Po inwentaryza-
cji te urządzenia trafią do 

Kopalni Doświadczalnej „Barba-
ra” i zostaną poddane szczegóło-
wym ekspertyzom, by dociec, czy 
któreś z nich nie było bezpośred-
nią przyczyną wybuchu. 
 JAN DRZYMAŁA
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Śledztwo w sprawie katastrofy w „Halembie”

Trzech aresztowanych  
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Z lewej:
Prok.  
M. Szułczyński: 
– W kopalni 
„Halemba” 
nie było 
odpowiedniej 
gospodarki 
pyłami

Z prawej:
Wyjazd  
przedstawicieli 
WUG-u  
po wizji lokalnej 
w kopalni 
„Halemba” 
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Kościół i władze miejskie

Niezwykły finał wizytacji
Bezprecedensowy finał miały 
tegoroczne wizytacje biskupie 
w parafiach Chorzowa  
i Świętochłowic.

Podsumowała je konfe-
rencja, w której udział wzię-
li nie tylko abp Damian Zi-
moń, który przeprowadził wi-
zytacje, oraz chorzowscy i 
świętochłowiccy proboszczo-
wie, ale także przedstawicie-
le władz miejskich z prezy-
dentami Markiem Koplem i 
Eugeniuszem Mosiem, dyrek-
torzy szkół i innych instytucji 
miejskich oraz reprezentan-
ci lokalnych organizacji po-
zarządowych. Spotkanie od-
było się w auli Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, a mo-
wa była o sposobach współ-
pracy Kościoła i samorządów 
miejskich.

Wymieramy!

Socjolog prof. Wojciech 
Świątkiewicz przedstawił 
dramatyczne statystyki. We-
dług nich, polskie społeczeń-
stwo gwałtownie się starzeje. 
Wskaźnik liczby dzieci przy-
padających na jedną kobietę 

jest u nas najniższy w Europie 
(1,24). Polacy coraz rzadziej 
i coraz później zakładają ro-
dziny. Co trzecie małżeństwo 
kończy się rozwodem. Prawie 
co piąte dziecko rodzi się po-
za małżeństwem. Przyrost na-
turalny jest ujemny i ciągle 
jeszcze spada. W dodatku tra-
dycyjny model rodziny-twier-
dzy ściera się z konsump-
cyjnym stylem życia i kultu-
rą singli, i nie ma w tej walce 
wsparcia ani ze strony kultu-
ry, ani ze strony polityki.

– Rodzina w kryzysie nie 
jest w stanie wychować do-
brych ludzi – alarmował so-
cjolog.

Stało się jasne, że najważ-
niejszym polem współpracy 
Kościoła i władz miejskich po-
winny być sprawy rodziny. Jej 
dobre przykłady już są.

Już się robi!

Dyrektor Zespołu Szkół 
Salezjańskich w Świętochło-
wicach ks. Andrzej Rolnik 
przedstawił działalność tej 
placówki. Wykracza ona da-
leko poza sferę edukacyjną. 
Świętochłowicka młodzież 
może brać udział w poza-
lekcyjnych zajęciach sporto-

wych, wyjazdach wakacyj-
nych, szkoleniach dla mło-
dzieżowych animatorów, któ-
rzy mogą potem prowadzić 
zajęcia dla młodszych kole-
gów. Osobne spotkania or-
ganizowane są także dla ro-
dziców. – Jak mówił św. Jan 
Bosko, chodzi o wychowanie 
uczciwego obywatela i do-
brego chrześcijanina – pod-
sumował salezjanin.

Co jeszcze można by 
wspólnie zrobić? Wiceprezy-
dent Chorzowa Joachim Otte 
zaproponował, by parafie po-
mogły w wytypowaniu rodzin, 
które mogłyby się podjąć roli 
rodzin zastępczych. 

Wiceprezydent Otte przed-
stawił także dane statystycz-
ne, z których wynika, że po-
trzeby chorzowskich i świę-
tochłowickich rodzin nadal są 
wielkie. Chorzów jest najbar-
dziej starzejącym się miastem 
na Śląsku, a Świętochłowice 
dotknięte są największym w 
regionie bezrobociem – 21,9 
proc.

– Dzieci ulicy, rodziny 
dysfunkcyjne... Tylko ra-
zem możemy coś dla nich 
zrobić – podsumował abp 
Zimoń. 

JAROSŁAW DUDAŁA

Sonda

JAKA WSPÓŁPRACA?
EUGENIUSZ MOŚ
PREZYDENT ŚWIĘTOCHŁOWIC

– Dzieci nie 
mogą być głod-
ne i w Święto-
chłowicach nie 
są głodne. Mimo 
wysokiego bez-

robocia dzieci mają co jeść. 
W naszym mieście działają 
cztery ochronki parafialne 
dla najmłodszych. Ostatnia 
została niedawno otwar-
ta w parafii w Lipinach. 
Miasto dofinansowuje tak-
że działalność Zespołu 
Szkół Salezjańskich, wnie-
śliśmy wkład w wyposaże-
nie oratorium, które bar-
dzo dobrze funkcjonuje. W 
sumie współpraca Kościoła 
z miastem jest bieżąca, ro-
bocza i przynosząca dobre 
efekty.

MAREK KOPEL
PREZYDENT CHORZOWA

– Współpraca 
miasta i Koś-
cioła ma u nas 
charakter cią-
gły. Nowym 
zadaniem, któ-

re wspólnie organizuje-
my, jest tworzenie do-
mu dla osób z chorobą 
Alzheimera i osób star-
szych w budynku para-
fii św. Barbary. Mamy już 
podpisaną umowę dzier-
żawy na 20 czy 25 lat. 
Uzgodniliśmy z Caritas, 
że to ona będzie pro-
wadziła w tym budynku 
dom dla osób z choro-
bą Alzheimera, a my bę-
dziemy tam prowadzić 
dom dziennego poby-
tu dla ludzi starszych. 
Dodatkowo jedno pię-
tro będzie do dyspo-
zycji parafii, która mo-
że tam zorganizować 
ochronkę lub wydawa-
nie żywności.
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– Najbardziej cie-
szę się, że będę 
mógł być z ludźmi, 
dać im samego sie-
bie. Obawiam się 
trochę samotno-
ści, ale mam wspa-
niałych przyjaciół, 
z którymi zostałem 
wyświęcony, i myślę, 
że jeśli razem będziemy się trzy-
mali z Chrystusem, to nic nam 
nie będzie groziło – powiedział 
jeden z nowo wyświęconych, 
ks. Łukasz Dziura z Katowic 
Murcek.

Dzień święceń był niezwykle 
ważny także dla rodziców mło-
dych księży. – Byliśmy ogromnie 
wzruszeni i dumni, po raz pierw-
szy widząc syna przy ołtarzu – 
powiedzieli rodzice ks. Michała 
Wali, Barbara i Marek Walowie.

Znany z poczucia humoru ks. 
kanonik Józef Przybyła z Hołdu-
nowa był jednym z kapłanów, 
którzy nałożyli ręce na głowy 
neoprezbiterów  tuż po tym, jak 
w geście święceń uczynił to abp 
Zimoń. – Wiem, co czeka tych 
młodych, i zazdroszczę im! Sam 
bym się dał jeszcze raz wyświęcić 
– stwierdził z uśmiechem dzie-
kan z Lędzin.

Obecny w katowickiej kate-
drze ks. Ernesto Willy Volonté, 
rektor seminarium w szwajcar-
skim Lugano, gdzie kształcił się 
jeden z neoprezbiterów ks. To-
masz Wojtal, powiedział, że pol-
scy klerycy byli jednymi z pierw-
szych, którzy rozpoczęli naukę 
w tej placówce. Obecnie w semi-
narium tym studiują przyszli du-
chowni 10 narodowości. Prefekt, 
czyli jeden z wychowawców se-
minaryjnych, ks. Rajesh Kerket-
ta dodał, że patrząc na nowo wy-
święconych księży, myślał o tym, 
że nie jest dziś łatwo odpowie-
dzieć na Boże wezwanie do ka-
płaństwa. – To jest możliwe tyl-
ko dzięki łasce Bożej – stwierdził 
pochodzący z Indii ks. Kerketta. 
 JAROSŁAW DUDAŁA

Młodzi księża  

Fajni są!
Jacy są śląscy księża 
rocznik 2007? – Fajni są! 
– powiedział rektor Wyższego 
Śląskiego Seminarium 
Duchownego 
ks. dr Jerzy Paliński 
tuż po tegorocznych
święceniach kapłańskich.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” 
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie naszej kochanej

 
MAMY, BABCI I PRABABCI

ŚP. MATYLDY SKUPIEŃ
Dziękujemy szczególnie wszystkim Księżom 

koncelebrującym Mszę św. pogrzebową: Księżom 
z parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej, 

z ks. proboszczem Piotrem Schorą, Współbraciom 
zmarłego syna, ks. Henryka, ze Zgromadzenia Księży 

Salwatorianów, a także ks. Rufinowi Sładkowi 
i ks. Andrzejowi Szostkowi.

Dziękujemy serdecznie Siostrom zakonnym 
oraz wszystkim licznie przybyłym krewnym, znajomym, 

przyjaciołom i sąsiadom za ich obecność i modlitwę.
Rodzina

 P O D Z I Ę K O W A N I E  R E K L A M A 

– Najbardziej cie-
szę się, że będę 

rocznik 2007? – Fajni są! 
– powiedział rektor Wyższego 
Śląskiego Seminarium 

święceniach kapłańskich.

Po lewej:
Starsi kapłani 
nakładają ręce 
na głowy nowo 
wyświęconych

Po prawej:
Życzenia dla 

neoprezbitera

Goście 
ze Szwajcarii: 

ks. rektor 
Ernesto Willy 

Volonté 
oraz ks. Rajesh 

Kerketta
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90-ta rocznica objawień 

3297 km biegiem do Fatimy

Do Fatimy ludzie przyjeżdżają 
nawet na  motorach i gokartach. 
Ale w tym roku podziw wywołali 
pielgrzymi z naszej diecezji. 

Podczas obchodów 90. rocz-
nicy objawień, 13 maja, najlicz-
niejszą grupę w sanktuarium sta-
nowili jak zwykle piesi miesz-
kańcy okolicznych miejscowości. 
W ostatnich dniach ze wszyst-
kich stron Portugalii w charakte-
rystycznych żółtych kamizelkach 
zmierzali do Cova da Iria, miejsca 
objawień maryjnych.

W stronę słońca

Wysiłek portugalskich piel-
grzymów widoczny był na pierw-
szy rzut oka. W rękach mieli solid-
ne kije, aby się na nich wesprzeć, 
a na gołych stopach poowijane 
bandażem rany. Jednak niewspół-
miernie więcej energii w swoje 
pielgrzymowanie musieli włożyć 
pielgrzymi z Rudy Śląskiej, którzy 
biegiem na zasadzie sztafety roz-
stawnej pokonali w sumie dystans 
3297 km.

– Mamy już duże doświadcze-
nie – mówi August Jakubik, orga-
nizator sztafety. Tym razem prze-

mierzaliśmy Europę po 
raz 14. Trzy lata temu 
spojrzałem w kalendarz 
i wszystko było jasne. 
2007 rok to 90. roczni-
ca objawień fatimskich. 
Zawsze biegniemy do 
miejsc, które mają histo-
ryczne znaczenie.

Zawodnicy szlifowa-
li formę od wielu mie-
sięcy. Ich wyczyn był wy-
jątkowo trudny, bo du-
ża część trasy przebiega-
ła przez tereny górzyste. 
– Kiedy pojawiły się trud-
ności związane ze zmęczeniem 
– mówią – sił dodawała myśl o 
szczególnym celu. Na metę dotar-
liśmy przecież dokładnie 13 ma-

ja, a więc w rocznicę ob-
jawień w Fatimie. Tam w 
1917 r. pastuszkom uka-
zała się Maryja, a wie-
lu mieszkańców okolicy 
uczestniczyło w cudzie 
słońca.

Do źródeł pokoju

Na miejscu maratoń-
czyków powitał prezy-
dent Rudy Śląskiej An-
drzej Stania wraz z mał-
żonką Walerią. – Specjal-
nie wzięliśmy urlop na 

tę okazję – opowiadają. – Cieszy-
my się, że wszystkie plany uda-
ło się zrealizować bez większych 
trudności.

Na pierwszym 
planie szczęśliwi 
biegacze z Rudy 
Śląskiej. Za ich 
plecami widać 
fragment wieży 
fatimskiego 
sanktuarium 

Na dole:
Przez całą  
drogę biegaczom 
towarzyszył 
samochód  
z mapą Silesii
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MOJA FATIMA
DYR. JOLANTA POTEMPA,
DUSZPASTERSTWO 
PIELGRZYMKOWE

– Specjalizujemy 
się w organizo-
waniu pielgrzy-
mek do Fatimy.  
Portugalia jest 
dla mnie drugą 

ojczyzną. Szczególne zna-
czenie ma Fatima, do któ-
rej wszyscy chcą wracać. 
Miałam wyjątkowe szczęś-
cie rozmawiać z siostrą 
Łucją, świadkiem objawień 
fatimskich. Do dzisiaj utrzy-
muję kontakty z rodzinami 
wizjonerów.

BARBARA ZAJĄCZKOWSKA, 
ŻORY

– Po śmier-
ci pierwsze-
go syna bar-
dzo chcieliśmy 
z mężem wydać 
na świat dzie-

cko. W sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej, w Turzy 
przez osiem miesięcy na ko-
lanach prosiłam o potomka. 
Dziewiątego miesiąca byłam 
już w ciąży, a syna urodziłam 
dokładnie 13 maja, a więc w 
dzień objawień fatimskich.

ANDRZEJ STANIA,  
PREZYDENT RUDY ŚLĄSKIEJ,
Z MAŁŻONKĄ WALERIĄ

– Miasto 
z radością 
patronu-
je wyczy-
nom na-

szych maratończyków. Oni 
proszą o błogosławieństwo 
dla jego mieszkańców miasta 
i przyczyniają się do promo-
cji regionu. Uczestniczyliśmy 
w dniach fatimskich w para-
fiach, jednak teraz będzie to 
miało dla nas o wiele głębsze 
znaczenie. 
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W dziejach Śląska żaden 
święty nie cieszył się 

tak wielkim, wprost gigan-
tycznym kultem jak św. Jan 
Nepomucen. Stał się do te-
go stopnia swojskim śląskim 
świętym, że otrzymał na-
wet swoją oryginalną gwa-
rową nazwę. Zwie się go 
po śląsku „Świyntym Jonym 
Nepomuckiym” albo w skró-
cie „Nepomuckiym”.  Figury 
przedstawiające tego święte-
go znajdowały się kiedyś w 
każdej śląskiej miejscowości, 
nawet w malutkiej osadzie. 
Do dnia dzisiejszego zostało 
ich jeszcze kilkaset.

Kolebką kultu Nepomucka 
jest ojczyzna tego święte-

go – Czechy. Żył w latach 1350–
1393. Po studiach na uniwersy-
tecie w Pradze Jan został księ-
dzem i pełnił wysoki urząd na 
dworze arcybiskupa praskie-
go Jana z Jensztejnu. Kiedy 
jednak arcybiskup popadł 
w ostry konflikt z kró-
lem czeskim Wacławem IV 
Luksemburgiem, nasz św. 
Jon stał się kartą przetar-
gową, a właściwie kozłem 
ofiarnym tego sporu. Król, 
mszcząc się na arcybisku-
pie i szukając przeciwko nie-
mu rzekomego do-
wodu zdrady, ka-
zał schwytać jego 
powiernika, czy-
li Nepomucena. Po 
torturach, ledwie 
żywego św. Jana 
wrzucono do pły-
nącej przez Pragę 
rzeki Wełtawy. 
Tego haniebne-
go czynu doko-
nano na pięk-
nym i słynnym 
dzisiaj moście 
Karola, będą-
cym jedną z 
praskich atrak-
cji turystycz-
nych.

Krótko po śmierci Nepo-
mucka, choć oficjalnie 

uznano go świętym dopiero 
w 1729 roku, rozpoczął się 
jego niezwykły kult. Uznano 
go za patrona strzegącego 
mostów, fos, przepraw przez 
rzeki, a także za patrona do-
brej sławy i tajemnicy sakra-
mentu spowiedzi. Spowiedzi 
dlatego, że król Wacław miał 
rzekomo na torturach wy-
pytywać św. Jana również o 
grzechy swej żony.

Kult tego czeskiego mę-
czennika dotarł daleko 

poza granice Czech. Jest zna-
ny w prawie całej Europie, 
ale największe rozmiary je-
go kult przyjął  w dzisiejszej 
Słowacji, Niemczech, Austrii, 
na Węgrzech i w Polsce.

Popularność św. Jona 
Nepomucka na Śląsku 

jest niezwykłym fenomenem. 
Przecież jego kultu nie rozpo-
wszechniały jakieś konkretne 
zakony, jak przykładowo fran-
ciszkanie robili z kultem św. 
Antoniczka. Nie reklamowali 
też na Śląsku tego kultu rzą-
dzący nim Czesi ani Austriacy. 
Po prostu trudno jest racjonal-
nie i w kilku słowach wyjaśnić 
to zjawisko. Ale fakty mówią 
same za siebie, a właściwie o 
tym kulcie same za siebie mó-
wią stojące na Śląsku liczne fi-
gury tego Świętego. Dobrym 
przykładem może być miasto 
Rybnik. Tylko w jego centrum 
znajdują się dwie monumen-
talne figury św. Jona, zaś kil-
kanaście innych jest w kaplicz-
kach i kościołach na terenie ca-
łego miasta.

Trzeba jednak powiedzieć, 
że wielu Ślązoków tak 

przyzwyczaiło się do stoją-
cych tu i tam Nepomucków, 
że nawet ich już nie zauwa-
ża. Ale na szczęścia wzrasta-
jąca śląska świadomość re-
gionalna pomaga w odnawia-
niu i zachowywaniu kultu św. 
Jona. A w dzisiejszych cza-
sach – nazbyt nasączonych 
pustą reklamą, karierowiczo-

stwem i wyścigiem szczu-
rów – ten patron dobrej 

sławy jest jak znalazł!


JO, ŚLĄZOK
MAREK SZOŁTYSEK

Św. Jon Nepomucek

1393. Po studiach na uniwersy-
tecie w Pradze Jan został księ-
dzem i pełnił wysoki urząd na 
dworze arcybiskupa praskie-
go Jana z Jensztejnu. Kiedy 
jednak arcybiskup popadł 
w ostry konflikt z kró-
lem czeskim Wacławem IV 
Luksemburgiem, nasz św. 
Jon stał się kartą przetar-
gową, a właściwie kozłem 
ofiarnym tego sporu. Król, 
mszcząc się na arcybisku-
pie i szukając przeciwko nie-
mu rzekomego do-
wodu zdrady, ka-
zał schwytać jego 
powiernika, czy-
li Nepomucena. Po 
torturach, ledwie 

na Węgrzech i w Polsce. kach i kościołach na terenie ca-
łego miasta.

Trzeba jednak powiedzieć, 
że wielu Ślązoków tak 
rzeba jednak powiedzieć, 
że wielu Ślązoków tak 
rzeba jednak powiedzieć, 

przyzwyczaiło się do stoją-
cych tu i tam Nepomucków, 
że nawet ich już nie zauwa-
ża. Ale na szczęścia wzrasta-
jąca śląska świadomość re-
gionalna pomaga w odnawia-
niu i zachowywaniu kultu św. 
Jona. A w dzisiejszych cza-
sach – nazbyt nasączonych 
pustą reklamą, karierowiczo-

stwem i wyścigiem szczu-
rów – ten patron dobrej 

sławy jest jak znalazł!

90-ta rocznica objawień 

3297 km biegiem do Fatimy
Organizatorzy podkreślają, że 

dzięki swojemu przedsięwzięciu 
mogą się przyczynić do praw-
dziwej promocji regionu. Na to-
warzyszącym im samochodzie  
umieścili mapę metropolii, na 
której wyróżnili swoje miasto. – 
Po drodze wszyscy pytali o Śląsk 
– mówią. – Dziennikarze prasy lo-
kalnej interesowali się miejscem, 
z którego wyruszyliśmy.

Od kilku lat pielgrzymi z na-
szej diecezji przybywają też do 
Fatimy w sposób bardziej trady-
cyjny. Duszpasterstwo Pielgrzym-
kowe specjalizuje się w tych wy-
jazdach. Wszystkim towarzyszom 
osobiste intencje.

W okresie od 13 maja do 13 
października 1917 roku Matka 
Boska ukazywała się co miesiąc 
trojgu pastuszkom, rodzeństwu 
Franciszkowi i Hiacyncie oraz ich 
kuzynce Marii Łucji. Za ich po-
średnictwem przekazała orędzie 
dla świata. Zawierało ono wezwa-
nie do porzucenia grzechów, do 
modlitwy i zapowiedź nawróce-
nia się Rosji, w której właśnie roz-
poczynała się krwawa rewolucja i 
walka z religią.  

Św. Jon 
Nepomucek 

– świeżo 
odnowiona 

figura  
w Krywałdzie 

na terenie 
miasta 

Knurowa
August Jakubik pokazuje pamiątkę 
z informacją o XIV pokojowej 
sztafecie z Rudy Śląskiej do Fatimy
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Siostry Felicja i Stefania 
Nawrat całe życie spędzi-
ły w Wirku. Przez dzie-
sięciolecia uczyły religii 

w rudzkich parafiach, głównie 
w Bykowinie i w Czarnym Lesie. 
Na emeryturze postanowiły zająć 
się spisaniem dziejów swojej ro-
dziny. Praca, którą zajmowała się  
głównie Stefania Nawrat, zajęła 
kilka lat. Jej efektem jest maszy-
nopis, który w wersji ze zdjęcia-
mi liczy 232 strony. Całość nosi 
tytuł: „Zew szlachetnej krwi”.

Źródłami, które pozwoliły na 
odtworzenie dziejów familii, były 
rodzinne opowiadania, stare listy 
(które po napisaniu pracy zosta-
ły zniszczone), metryki, a prze-
de wszystkim kronika, będąca 
dziełem życia dziadka autorek ze 
strony matki, Juliusza Nikla. (Jak 
piszą jego wnuczki, nazwisko Ni-
kiel w różnych okresach wystę-
powało w zmienionych formach: 
Nekiel, Niegel, Nykiel, Nygiel, Ni-
kel, Nikiel, Nekiel, Nickiell, Ni-

ckiel oraz Nickle. Od ro-
ku 1840 w użyciu była 
wersja: Nickel).

Chcesz dzieci 
psuć?
Zmarły w 1942 r. 

dziadek Juliusz był z wy-
kształcenia stolarzem, 
ale niezłą karierę zawo-
dową zrobił w zupeł-
nie innych dziedzinach. 
Chciał zostać nauczycie-
lem, ale nie zgodził się 
na to jego ojciec, który 
nie chciał, by jego syn 
służył władzom prowa-
dzącym kulturkampf.  
„Chcesz polskie dzieci 
germanizować i psuć?” 
– mówił synowi w 1875 
r. Ostatecznie Juliusz na-
uczył się najpierw stolar-
ki (w Koźlu i Raciborzu), a potem 
stenografii i księgowości. Miesz-
kał w Zabrzu, był inspektorem 

firmy ubezpieczeniowej 
Viktoria Berlin. Po po-
wstaniach śląskich prze-
niósł się do Wirku, któ-
ry znalazł się po polskiej 
stronie granicy. Rodzin-
na kronika, która była 
podstawą dla opraco-
wania sporządzonego 
przez jego wnuczki, na-
pisana jest po niemie-
cku starannym, ręcznym 
neogotykiem. Jej au-
tor podkreślił we wstę-
pie, że pamięć o historii 
własnej rodziny jest dla 
każdego człowieka obo-
wiązkiem.

Ach, te stare 
zdjęcia...

A jakie intencje mia-
ły jego wnuczki? „Pisze-

my te wspomnienia o naszych 
przodkach, ponieważ niektó-
rzy członkowie naszej rodziny, 

Papież, który bronił 
Żydów, i mleczarz, 

który gadał z papugą 
– to niektóre spośród setek 

zwykłych i niezwykłych 
postaci, pojawiających się 

w rodzinnej kronice, 
spisanej przez 

emerytowane katechetki 
z Rudy Śl. Ich praca sięga 

prawie 300 lat wstecz!

modna

tekst
JAROSŁAW DUDAŁA

Historia jest   
Dzieje śląskich      rodzin

Gertruda i Oskar 
Grabowscy 
należeli 
do dalszej 
rodziny 
autorek. Byli 
dziećmi Ernesta 
Grabowskiego, 
fotografa 
z Lucerny 
w Szwajcarii, 
który wykonał 
to zdjęcie. 
Oskar został 
inżynierem, 
zginął w czasie 
II wojny 
światowej. 
Gertruda 
pozostała 
niezamężna, 
zawód 
odziedziczyła 
po ojcu
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zwłaszcza  spośród tych, którzy 
zamieszkali w Niemczech, chcą 
udowodnić, że jesteśmy niemie-
ckiego pochodzenia” – piszą we 
wstępie autorki, które – podob-
nie jak ich rodzice i dziadko-
wie – poczuwają się do polsko-
ści i z Polski wywodzą proto-
plastę swego rodu. Według ro-
dzinnych podań, miał nim być 
Jaś z Nekli, który z Wielkopol-
ski miał się przenieść na Opol-
szczyznę. Z tą ziemią związane 
były losy kolejnych pokoleń, aż 
do powstań śląskich. Po podzia-
le Śląska część rodziny przenio-
sła się do części polskiej, pozo-
stawiając w części niemieckiej 
dotychczasowe, dość wygodne 
życie. Jeden z krewnych, Ernest 
Grabowski, zawędrował nawet 
do Szwajcarii, do Lucerny, gdzie 
przy ul. Dworcowej prowadził 
zakład fotograficzny. (Ciekawe, 
czy istnieje do dziś?).

Pod względem językowym 
śląska saga nie dorównuje „No-
com i dniom” Marii Dąbrowskiej 
czy innym tego typu dziełom – 
zapewne dlatego, że opiera się 
na opracowaniu dziadka, któ-
ry, jak na księgowego przysta-
ło, dbał raczej o przedstawie-
nie faktów, a mniej o formę lite-
racką. Bardzo silną stroną kroni-
ki jest natomiast bogactwo ilu-
stracji, starych zdjęć. Szacunek 
budzi także długość okresu, ja-
ki udało się uchwycić. Opisane 
w tekście rodzinne losy rozpo-
czynają się od roku 1734, a koń-
czą  w roku 1981. Górnośląskie 
księgi metrykalne rzadko sięgają 
głębiej niż końca XVII w.

Papież i Żydzi

„Zew szlachetnej krwi” to 
opowiadanie o rodzinie: kolej-
nych ślubach, dzieciach i ich lo-
sach. Ale w opracowaniu przy-
najmniej szkicowo zarysowano 
także szersze tło historyczne. I 
tak np. na początku autorki pi-
szą o rządach Augusta III Sasa i 

ówczesnych wojnach. Gdy mo-
wa jest o latach pięćdziesiątych 
XX w., to wspomniane jest usu-
nięcie, a potem powrót bisku-
pów katowickich z diecezji oraz 
prasowe echa śmierci papieża 
Piusa XII. Autorki piszą m.in., 
że w 1945 do Watykanu przyby-
ła orkiestra żydowska, złożona 
z 95 muzyków, pochodzących z 
14 krajów. Przybyli oni podzię-
kować papieżowi „za ogromne 
dzieło humanitarne, jakie doko-
nał Jego Świątobliwość, by oca-
lić wielką liczbę Żydów w czasie 
drugiej wojny światowej”. Piszą 
też, że „pałac nuncjatury apo-
stolskiej przy Republice Wło-
skiej w Rzymie jest darem sena-
tora Leviego dla Piusa XII za je-
go akcje na korzyść Żydów Eu-
ropy”.

Gadając z papugą

Obok tego są informacje ści-
śle rodzinne, czasem anegdoty, 
takie jak ta o ojcu autorek –  
Henryku, który będąc nastolat-
kiem, jakieś sto lat temu najął się 
w mleczarni do roznoszenia mle-
ka. Gdy zapukał do drzwi jedne-
go z domów, usłyszał: – Wer ist 
da? (Kto tam?) – Der Milchmann 
(mleczarz) – odpowiedział chło-
piec. – Der Milchmann? Aha, der 
Milchmann ist da! (Mleczarz? Aha, 
to mleczarz!) – usłyszał zza drzwi 
i uznał to za zaproszenie do 
środka. Jednak gdy wszedł, zo-
stał... wyrzucony za drzwi! Gdy 
rozmowa, wejście do mieszka-
nia i smutny finał powtórzyły się 
jeszcze dwakroć, gospodarze do-
mu wyszli na zewnątrz, zanosząc 
się śmiechem. Okazało się, że 
nieszczęsny mleczarz prowadził 
swoje rozmowy z... papugą!

Gdzie szukać korzeni?

Dyrektor katowickiego Ar-
chiwum Archidiecezjalnego Ha-
lina Dudała widziała już podob-
ne śląskie kroniki rodzinne. Jej 

zdaniem, 
nie są to prace histo-
ryczne w ścisłym zna-
czeniu, bo na ogół 
brak w nich stosowa-
nia metodologii na-
ukowej. Nie znaczy to 
bynajmniej, że są one 
bezwartościowe. Prze-
ciwnie – mogą być 
cennymi źródłami hi-
storycznymi.

– Wpisują się 
one także w widocz-
ną ostatnio modę, w 
najlepszym tego sło-
wa znaczeniu, modę 
na poszukiwanie włas-
nych korzeni – mówi 
dr Dudała

Do kierowanego 
przez nią archiwum 
zgłasza się bowiem 
wielu Ślązaków, któ-
rzy w zgromadzonych 

tam księgach metrykal-
nych z całej archidie-
cezji szukają potwier-
dzenia dla rodzinnych 
podań czy też po pro-
stu chcą wiedzieć jak 
najwięcej o przeszło-
ści swojej rodziny. A 
księgi metrykalne są w 
tym względzie kopal-
nią wiadomości, bo by-
wa, że podają nie tyl-
ko suche fakty o da-
cie i miejscu urodze-
nia, chrztu, ślubu czy 
pogrzebu, ale zdarza 
się, że w pożółkłych 
księgach znaleźć moż-
na np. przyczyny zgo-
nu praprzodka albo na-
wet krótką wzmiankę 
o jego charakterze. 

modna
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Historia jest   
Dzieje śląskich      rodzin

Juliusz 
Nikiel i jego 
kronika, 
która była 
głównym 
źródłem 
informacji 
dla autorek 
rodzinnej 
opowieści

Poniżej:
Stefania 
(z lewej) 
i Felicja Nawrat 
dziś...
...i przed laty
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Parafia św. Izydora w Jankowicach Pszczyńskich

Kościół, aż miło popatrzeć!

Dz i e s i ą t e g o 
maja 2007 ro-
ku w parafii w 
Jankowicach 

Pszczyńskich metro-
polita katowicki arcy-
biskup Damian Zimoń 
poświęcił nowy kościół 
pw. św. Izydora.

Inicjatywa budowy 
wyszła od mieszkań-
ców. Stary kościół nie 
był już  bowiem w sta-
nie pomieścić wszyst-
kich wiernych. W 2000 
roku, w 50. roczni-
cę poświęcenia stare-
go kościoła, odbyła się 
uroczystość poświęce-
nia fundamentów no-
wej świątyni i podpisa-
nie aktu erekcyjnego. 
Budowę  kościoła roz-
począł ks. proboszcz 
Arkadiusz Janyga, kon-
tynuował zaś ks. pro-
boszcz Eugeniusz Chu-
dek.

Wymodliliśmy 
bezpieczeństwo
Już na rok przed 

rozpoczęciem budowy 
mieszkańcy zobowią-
zali się do comiesięcz-
nych składek na nową 
świątynię. Grupa ludzi, 
chodząc od domu do 

domu, zbierała pienią-
dze na nowy kościół. 
I choć budowa świąty-
ni została już zakoń-
czona, mieszkańcy kon-
tynuują zbiórkę pienię-
dzy, bo teraz potrzeb-
ne są one na dom pa-
rafialny i kaplicę przed-
pogrzebową, która po-
wstanie w miejscu sta-
rej świątyni.

Udział w budowie 
kościoła w Jankowicach 
chciał mieć każdy. By-
wało, że codziennie do 
pracy przychodziło po-
nad 30 osób.

– Przy budowie trze-
ba było wykonać wie-
le niebezpiecznych prac 
na dużych wysokościach 
– wspomina Józef Woj-
tala, emerytowany ślu-
sarz-spawacz. – Spawa-
liśmy na przykład wie-
żę kościoła na wysoko-

ści 30 metrów. Ale dzię-
ki Bogu nie mieliśmy 
żadnego wypadku. Wy-
modliliśmy to sobie.

– Mamy teraz pięk-
ny kościół, aż miło na 
niego popatrzeć – 
włącza się do roz-
mowy Helga Wró-
bel, była sołtys wsi. 
– Chcieliśmy za to 
bardzo podzięko-

wać poprzedniemu i 
obecnemu księdzu pro-
boszczowi. Od począt-
ku przy budowie kościo-
ła pracował m.in. 66-let-
ni Piotr Bałuch. – Mamy 
już piękny kościół mu-
rowany – mówi – ale 
nie możemy zapomi-
nać o Kościele ducho-
wym. – Dlatego przed 
poświęceniem kościo-
ła uczestniczyliśmy w 

trzydniowych re-
kolekcjach.

Po co nowy 
kościół?

W dniu poświęce-
nia kościół był pełen lu-
dzi. – Ta świątynia zbu-
dowana jest waszym tru-
dem, modlitwą i cierpie-
niem – mówił w homi-
lii arcybiskup Damian Zi-
moń. – Trzeba, byśmy 
trwali w wierze, byśmy, 
jak nasi praojcowie, cie-
szyli się słuchając tu Sło-
wa Bożego i przyjmując 
sakramenty święte. Cza-
sem ludzie pytają, po co 

Gdybyśmy 
nie składali ofiar 

na budowę 
kościoła, to 

nie bylibyśmy
bogatsi, 

ale kościoła by nie 
było – usłyszał 

ksiądz proboszcz 
na kolędzie.

tekst
ANNA 

BURDA-SZOSTEK

W przeddzień  poświęcenia 
kościoła przy pracach 
porządkowych spotkaliśmy 
grupę parafian

Z lewej:
Figura św. Izydora, patrona 
jankowickiej parafii

ści 30 metrów. Ale dzię-
ki Bogu nie mieliśmy 
żadnego wypadku. Wy-
modliliśmy to sobie.

– Mamy teraz pięk-
ny kościół, aż miło na 
niego popatrzeć – 
włącza się do roz-
mowy Helga Wró-
bel, była sołtys wsi. 
– Chcieliśmy za to 
bardzo podzięko-

wać poprzedniemu i 
obecnemu księdzu pro-
boszczowi. Od począt-
ku przy budowie kościo-
ła pracował m.in. 66-let-
ni Piotr Bałuch. – Mamy 
już piękny kościół mu-
rowany – mówi – ale 
nie możemy zapomi-
nać o Kościele ducho-
wym. – Dlatego przed 
poświęceniem kościo-
ła uczestniczyliśmy w 

trzydniowych re-
kolekcjach.

Parafia św. Izydora     w Jankowicach Pszczyńskich
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budować nowe świątynie. 
A przecież prawdziwa mi-
łość jest w Kościele. On ją 
kształtuje i ona kształtuje 
Kościół, który jest wiarą, 
nadzieją i miłością.

Parafia w Jankowicach 
Pszczyńskich liczy 2400 
mieszkańców, to około 
700 rodzin. Patron parafii 
św. Izydor czczony jest ja-
ko opiekun rolników. 

Dawniej w miejsco-
wości było ich bardzo du-
żo, teraz zaledwie kilka 
osób utrzymuje się z pra-
cy w gospodarstwie. W 
Jankowicach jest wiele za-
kładów handlowo-usłu-
gowych, są pieczarkarnie, 
firmy budowlane. Oczy-
wiście wiele osób pracu-
je też w pobliskich ko-
palniach.

Bezrobocia w Janko-
wicach praktycznie nie 
ma. – Ludzie są tu bar-
dzo zaradni i gospodarni 
– mówi ksiądz proboszcz 
Eugeniusz Chudek. – Nie 

czekają, aż ktoś im coś 
da, ale sami zakasują rę-
kawy, są pełni pomysłów, 
otwierają własne przed-
siębiorstwa.

Urodzeni pątnicy

Mieszkańcy bardzo 
lubią pielgrzymować. 
Z ubiegłorocznej piel-
grzymki do Fatimy przy-
wiezione zostały relik-
wie dzieci fatimskich: 
Franciszka i Hiacynty. W 
tym roku mieszkańcy po-
jadą do Lourdes i do Rzy-
mu. Co roku wyjeżdża-
ją także do Lichenia i 
Częstochowy. Pielgrzym-
ki mają dla nich dużą 
moc integrują-
cą. W parafii jest 
spora grupa stu-
dentów, wśród 
nich wiele osób 
studiuje zaocz-
nie. Są też oso-
by, które wyje-
chały za pracą 

do Anglii, Irlandii. Ale w 
Jankowicach nie jest to 
masowe zjawisko. Mło-
dzież parafii działa w oa-
zie, jest też grupa dzie-
ci należących do Eucha-
rystycznego Ruchu Mło-
dych. Starsi należą do 

III Zakonu św. 
Franciszka. Po-
nad 200 osób 
tworzy wspól-
notę Matki Bo-
żej Szkaplerz-
nej. Działa tak-
że chór para-
fialny. 

HISTORIA
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Kiedy obejmowałem parafię, kościół był już w sta-
nie surowym. Nie miałem obaw co do budowy, bo 
widziałem zapał ludzi. Tu wszystko było zorgani-
zowane, od prac po finansowanie. Wszyscy chcie-
li mieć udział w budowie. Mamy np. fundatorów 
ołtarza, tabernakulum, witraży, figury św. Izydora. 
Nieodpłatnie pracowały dla nas firmy z Jankowic i 
spoza parafii. Przykładowo jedna z nich wykona-
ła za darmo ogrzewanie podłogowe w kościele. W 
parafii widać ogromne przywiązanie ludzi do tra-
dycji, rodziny, pamięć o przodkach. Są nawet in-
tencje mszalne za zmarłych w 30 lat po ich śmier-
ci. W niedzielnej Mszy uczestniczy ok. 80 proc. 
wiernych, bardzo dużo osób – bo około 100 – 
również w codziennej Eucharystii. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele o godz.: 7.30, 9.15, 11.00, 15.00
  Msze św. w tygodniu: w poniedziałki i środy o godz 

7.00, w pozostałe dni o 17.00
  Co wtorek nabożeństwo za wstawiennictwem 
     św. Antoniego 

Budowa 
jankowickiego 

kościoła trwała 
siedem lat

HISTORIA
Budowę kościoła św. Izydora 
w Jankowicach Pszczyńskich 
rozpoczęto w czerwcu, zaś 
poświęcono go już we wrześ-
niu 1950 r. W 1958 r. w 
Jankowicach została erygo-
wana kuracja. W 1985 r. bi-
skup H. Bednorz wydał de-
kret potwierdzający istnie-
nie parafii przy kościele św. 
Izydora. W  2000 r. rozpo-
częto budowę nowego koś-
cioła, gdyż stary był już za 
mały. 10 maja 2007 r. po-
święcił go arcybiskup Damian 
Zimoń.

katowice@goscniedzielny.pl
KATOWICKI Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40–042 Katowice

tel. 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor oddziału,
Anna Burda-Szostek, Jarosław Dudała, Mirosław Rzepka 

Parafia św. Izydora w Jankowicach Pszczyńskich

Kościół, aż miło popatrzeć!

KS. EUGENIUSZ CHUDEK

ZDANIEM 
PROBOSZCZA

Do obrzędu 
poświęcenia 
kościoła należy 
namaszczenie 
ścian świątyni.
Dokonał tego 
abp Damian 
Zimoń
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„Pszczyńscy Hochbergowie”  
to nowa ekspozycja czasowa  
w zamku książąt pszczyńskich. 
Wystawa została przygotowana  
z okazji przypadających  
w tym roku dwóch rocznic: 
sto lat temu zmarł największy 
z Hochbergów, książę Hans 
Heinrich XI, sto sześćdziesiąt lat 
temu Hochbergowie objęli dobra 
pszczyńskie.

Wystawa opowiada o po-
szczególnych przedstawicielach 
rodziny, która na trwałe wpisa-
ła się w historię Śląska. Oprócz 
unikatowych zdjęć, które do-
tychczas były przechowywane 
w magazynach muzeum, może-
my podziwiać portrety malar-
skie, a także liczne pamiątki po 
panach na Pszczynie. Malowa-
na składanka opisuje, jak majęt-
nym człowiekiem był Hans Hein-
rich XI. Widzimy na niej folwarki 
należące do rodziny. Wśród in-
nych eksponatów uwagę zwra-
cają portrety księżnej Daisy. To 
jedyna kobieta, o której opowia-
da wystawa. Autorzy skupili się 
bowiem na męskich przedsta-
wicielach rodu, zwłaszcza tych, 
którzy nosili tytuł von Pless. Or-
ganizatorzy zamierzają w przy-
szłości przygotować szerszą 
ekspozycję, opowiadającą o ży-
ciu Hochbergów. Obecna wysta-
wa skłania do refleksji nad burz-
liwymi dziejami Śląska.

Hrabia Hans Heinrich X 
otrzymał tytuł książęcy w 1850 
roku. Nosił tytuł fürst von Pless, 
był pierwszym pszczyńskim 

księciem. Jego syn, Hans Hein-
rich XI, był wielkim łowczym 
na dworze w Berlinie i gene-
rałem niemieckiej kawalerii. 
(Około stu lat później ich po-
tomek Aleksander służył w pol-
skim wojsku).

Z ciekawostek, prezento-
wanych w pszczyńskim za-
mku, warto zwrócić uwagę na 
księgę domowych rachunków 
księżnej Marii von Kleist oraz 
na księgi myśliwskie i karty 
menu. Oczywiście warto rów-
nież przypomnieć sobie, jak 
wyglądają wnętrza pałacu, w 
którym Hochbergowie wiedli 
swoje życie. MR
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NIEDZIELA  20.05

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55 Zamyślenia nie tylko dla pobożnych
08.00 Koncert życzeń  
08.45 Śląska lista przebojów
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50  TV Katowice poleca
17.00 Jak ten czas leci 
18.00 Aktualności  
18.24 Pogoda  
18.30 Retransmisje sportowe    
21.45 Aktualności   
21.50 Pogoda  
21.55 Piłkarska Trójka
22.05 Niedzielny magazyn sportowy

 PONIEDZIAŁEK  21.05

07.45 Aktualności Flesh i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was 
08.45  Ewangelia na dachach – magazyn 

katolicki 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Pomysł na sukces
17.00  Pozytywka – tygodnik pozytywnie 

nakręcony
18.00 Aktualności
18.24 Pogoda 
18.30 Aktualności sportowe
18. 40 Sprzęt bez pudła 
18.45 Encyklopedia „Solidarności”
19.05 Zaolzie – magazyn
19.20  Trudny rynek – program publicy-

styczny
19.40 TV Katowice poleca
19.45 To się wytnie
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe  i Aktualności 

  WTOREK  22.05

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50 Gramy dla Was
08.45  Schlesien Journal – magazyn mniej-

szości niemieckiej 
16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Relacje – informator gospodarczy 
18.00 Aktualności
18.24 Pogoda 
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Domowy zwierzyniec
18.45 Trójka tam była  
19.00 Tropiciele – reportaż
19.15 15 lat Państwowej Straży Pożarnej
19.40  Raport z akcji – magazyn o tematyce 

policyjnej  
19.50 TV  Katowice zaprasza
21.45  Aktualności sportowe i Aktualności  

 ŚRODA   23.05

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda 
07.50  Kalejdoskop regionalny – 
          Częstochowa  
08.45 Telewizyjny Uniwersytet Trzeciego 
           Wieku
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska – Chorzów
17.00 Czarno na białym
17.05 Kwiaty, ogrody  

18.00  Aktualności   
18.24 Pogoda  
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Kwiaty, ogrody  
18.45 Nasz reportaż
19.00 Vśechno klape – wszystko gra
19.20 Zbliżenia filmowe 
19.35 Speed – magazyn motoryzacyjny
19.50 TV Katowice zaprasza
21.45 Aktualności sportowe i Aktualności  
 
CZWARTEK  24.05

07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50  Kalejdoskop regionalny – Bielsko 
08.45 Cogito – program edukacyjny
16. 45 Aktualności 
16.48 Pogoda
16.50 Kronika miejska – Zabrze
17.00 Cogito – program edukacyjny
18. 00 Aktualności  
18.24 Pogoda 
18.30 Aktualności sportowe 
18.40 Pomysł na weekend – Małopolska
18.45  Ludzie i sprawy – magazyn reporte-

rów TV Katowice  
19.10  Uwaga weekend – informator kul-

turalny  
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45  Aktualności sportowe  i Aktualności   

 PIĄTEK  25.05

 07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Kalejdoskop regionalny – Rybnik  
08.45  Z życia Kościoła – magazyn kato-

licki
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda 
16.50 Kronika miejska – Katowice 
17.00 Atelier – lekcja  rysunku
18.00 Aktualności  
18.24 Pogoda 
18.30 Aktualności sportowe   
18.40 Pomysł na weekend
18.45 Trójwymiar – magazyn reporterów
19.15 Ślązaków portret własny
19.30  Śląsk jest piękny – gawęda M. 

Szołtyska 
19.50 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności sportowe i Aktualności

 SOBOTA  19.05
07.45 Aktualności Flesz i Pogoda
07.50 Z życia bocianów
07.55 Gramy dla Was  
08.45 Cukierenka dziadka Benka 
16.45 Aktualności
16.48 Pogoda
16.50 To się wytnie
17.00  Pozytywka – tygodnik pozytywnie 

nakręcony
18.00 Aktualności 
18.24 Pogoda
18.30 Aktualności sportowe
18.40 Pomysł na weekend  
18.45 U nos w Bytkowie 
           – program rozrywkowy 
19.35 Kabaret to za duże słowo
21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 
21.55 Aktualności sportowe   
22.05 Sobotni magazyn sportowy 

TV Regionalna 20.05 – 26.05 2007
Zamek w Pszczynie

Daisy i inni
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Księżna Daisy uchodziła  
za jedną z najpiękniejszych kobiet 
swoich czasów

Serdecznie dziękujemy wszystkim, bez wyjątku, 
za wyrazy współczucia i modlitwy w trudnych chwilach, 
związanych z chorobą i śmiercią, oraz za uczestniczenie 

w ceremonii pogrzebowej

BOROMEUSZKI S.M. TEOFORY GERTRUDY KASPEREK

„Bóg zapłać”
siostrzenice Pelagia i Danuta

 P O D Z I Ę K O W A N I E 


