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MIROS¸AW
RZEPKA

redaktor wydania

Âwiat nie jest taki z∏y. Âwiat
naprawd´ nie jest z∏y. Taki

refren przypomnia∏em sobie
podczas sylwestra. Polskie
piosenki opowiadajà polskie
historie z polskim poczuciem
humoru. Szkoda ˝e tak rzadko
s∏ychaç je na radiowych falach.
Karnawa∏ to okazja do odku-
rzenia starych polskich szla-
gierów, które mogà nam do-
daç nadziei. Bo Êwiat napraw-
d´ nie jest z∏y. ■
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Dwa dni po Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia
z∏odziej zwróci∏ figur´, którà skrad∏ 18

grudnia z sanktuarium w Bujakowie. Jak mó-
wi ks. proboszcz Jerzy Walisko, z∏odziej paro-
krotnie kontaktowa∏ si´ z nim telefonicznie.
Mówi∏, ˝e dr´czà go wyrzuty sumienia.
OÊwiadczy∏, ˝e choç jest w swoim fachu pro-
fesjonalistà, odstàpi od „zasad” i zwróci ∏up.
Przysiàg∏, ̋ e nigdy ju˝ nie dokona podobnego
Êwi´tokradztwa. Prosi∏ ksi´dza o modlitw´
oraz o przeproszenie parafian. Krad∏ na zamó-
wienie. Figurka mia∏a trafiç za granic´. 
Skradziona przed Êwi´tami figurka znalaz∏a
si´ 28 grudnia wieczorem. Z∏odziej przekaza∏
informacj´, ˝e rzeêba jest zwrócona. Pro-
boszcz znalaz∏ jà owini´tà w koc przy koÊciel-
nym p∏ocie. By∏ do niej do∏àczony ma∏y, drew-

niany ró˝aniec. WczeÊniej
z∏odziej powiedzia∏ pro-
boszczowi, ̋ e wraz z figurà
zostawi te˝ wotum. M

Z¸ODZIEJ ZWRÓCI¸ FIGUR¢ I DODA¸ WOTUM
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A Wotum z∏odzieja
pozostanie
na szyi figurki

ZA TYDZIE¡

■ Z PAPIE˚EM DO KOLONII. Ju˝ trwajà
przygotowania do XX Âwiato-
wych Dni M∏odzie˝y. Jak wyglà-
dajà one w naszej diecezji?

■ Nie majà huty, nie majà kopalni,
ale CHCÑ PRACOWAå. O parafianach
z Katowic Za∏´˝a przeczytasz w
cyklu „Panorama parafii”.

■ POWROTY KS. STANIS¸AWA SIERLI – 
z wi´zienia, na Âlàsk, do ˝ycia.

W wydanym z okazji Roku
Eucharystii dekrecie arcybiskup
Damian Zimoƒ zach´ca do cz´stszego
udzielania wiernym Komunii Êw.
pod dwiema postaciami. Zaleca,
aby zw∏aszcza w Wielki Czwartek
i w czasie Wigilii Paschalnej podawaç
wiernym Cia∏o i Krew Chrystusa. 

– T∏umaczenia, ˝e to trudne
technicznie, sà przesadzone. JeÊli
si´ chce, wszystko uda si´ zreali-
zowaç – mówi ks. Andrzej Su-
choƒ, proboszcz parafii Mariac-
kiej w Katowicach. –  W naszej pa-
rafii ludzie ju˝ dzisiaj przyst´pujà
do Eucharystii w porzàdku i z sza-
cunkiem. Idea udzielania Komunii
Êw. pod dwiema postaciami jest
bardzo dobra, gdy˝ czyni znaki
sakramentalne bardziej czytelny-
mi. Jestem przekonany, ˝e w Roku
Eucharystii rozpoczniemy w na-
szej parafii realizacj´ zalecenia Ar-
cybiskupa i w Wielki Czwartek b´-
dziemy rozdzielaç Komuni´ Êw.
pod dwiema postaciami. 

– Zalecenie Metropo-
lity katowickiego bardzo
mnie cieszy.  Jeszcze za-
nim si´ ukaza∏o, rozma-
wialiÊmy o liturgii, o tym,
˝e w Wielki Czwartek po-
winno si´ udzielaç Komunii Êw. pod
dwiema postaciami – mówi ks. Teo-
dor Suchoƒ, proboszcz parafii Êw.
Teresy od Dzieciàtka Jezus w Chwa-
∏owicach. – Coraz wi´cej osób ma
ÊwiadomoÊç Wielkiego Czwartku.
MyÊl´, ̋ e udzielanie w tym dniu Ko-
munii Êw. pod dwiema postaciami
jeszcze t´ ÊwiadomoÊç rozwinie.

Technicznie nie ma ˝ad-
nego problemu. Parafia-
nie podchodzà w proce-
sji, ksiàdz trzyma kielich
z Krwià Chrystusa,
a obok niego stoi pomoc-

nik i trzyma naczynie z Cia∏em Paƒ-
skim. Komunikowanie przed∏u˝a
si´ tylko troszeczk´ – wiemy, bo
udzielamy Komunii Êw. w ten spo-
sób podczas Mszy Êw. dla ma∏ych
grup czy na zakoƒczenie rekolekcji.
Bardzo bym chcia∏, ˝eby to zalece-
nie Arcybiskupa by∏o realizowane,
˝eby ksi´˝om si´ chcia∏o. Bo to

Arcybiskup Damian Zimoƒ zaleca cz´stszà Komuni´ pod dwiema postaciami

Pe∏niejszy wymiar Komunii

– Cia∏o i Krew
Chrystusa
– us∏yszymy
podczas wielkich
uroczystoÊci
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CHORZÓW BATORY. Zapra-
szamy do odwiedzenia naszej sta-
jenki w parafii NajÊwi´tszego Ser-
ca Pana Jezusa w Chorzowie Bato-
rym – mówi ks. proboszcz Jan
So∏tysik. – Od kilku lat jest ona
jednà z najwi´kszych i najciekaw-
szych stajenek nie tylko w Cho-
rzowie. 
Chorzowska szopka, co roku roz-
budowywana, zajmuje w tej chwili
ca∏e prezbiterium, oba boczne o∏-
tarze oraz apsydy (na zdj´ciu). Ma
108 figur i zajmuje ponad 130 me-
trów kwadratowych powierzchni.
To prawdopodobnie jedyna stajen-
ka z o∏tarzem na „dachu” betlejem-
skiego ˝∏óbka. W Chorzowie mo˝-
na te˝ podziwiaç m∏yn wodny oraz
ponadtrzymetrowà rzek´. Mo˝na
ponadto spotkaç czwartego M´dr-

ca, zdà˝ajàcego do Dzieciàtka
z per∏à. Niestety, ze wzgl´dów
bezpieczeƒstwa, koÊció∏ jest w cià-
gu dnia zamkni´ty. Stajenk´ mo˝-
na oglàdaç od 17.00 do 19.00,
a w soboty i niedziele od 14.00 do

20.00. Wi´cej informacji na stronie
internetowej www. betlyjka.fri-
ko.pl. W tej niezwyk∏ej scenerii
w niedziel´ 9 stycznia o godz.
17.00 wystàpi Zespó∏ PieÊni i Taƒca
„Âlàsk”. 

Najbardziej podoba∏ si´ kogut
TYCHY. Od Êwiàt Bo˝ego
Narodzenia do 2 stycznia fran-
ciszkanie z Tychów trzymali w ko-
Êciele zwierz´ta (na zdj´ciu). Na
terenie budujàcego si´ koÊcio∏a
Êw. Franciszka i Êw. Klary zorgani-
zowali ˝ywà szopk´. 

– Mamy tu konie i kucyki, owce,
os∏a, a ludzie z najwi´kszym chyba
zaciekawieniem oglàdajà koguta –
powiedzia∏ nam o. Wawrzyniec. Lu-
dzie przyje˝d˝ali na osiedle „P”
z ca∏ych Tychów, by podziwiaç nie-
zwyk∏e przedsi´wzi´cie. 

Wigilia samotnych

Kol´dujmy wraz

KATOWICE. Bez wigilii dla samot-
nych Êwi´ta by∏yby smutne, czegoÊ
by brakowa∏o – mówi Ewelina Bab-
czyƒska z kuchni charytatywnej

przy parafii Mariackiej. – To ju˝
wesz∏o nam w krew. Ponad 140
samotnych i biednych osób sko-
rzysta∏o z okazji spotkania przy
wigilijnym stole w parafii mariac-
kiej (na zdj´ciu). Wolontariuszki
przygotowa∏y dla nich posi∏ek i
paczki. Podobnà wigili´ zorganizo-
wa∏a te˝ w Katowicach parafia
Âwi´tych Piotra i Paw∏a. 

KATOWICE. 16 stycznia o godz.
14.30 w koÊciele Matki KoÊcio∏a
w Katowicach Brynowie odb´dzie
si´ Koncert kol´d  Anny Sza∏apak
„z szopkà krakowskà w tle”. Tego
samego dnia o godz. 16.00 w kate-
drze Chrystusa Króla w Katowicach
zabrzmià „Kol´dy Êwiata”. 

Równie˝ 16 stycznia 2005 ro-
ku w Katowicach odb´dzie si´
Wieczór Kol´dowy dla Ârodowisk
Twórczych. Rozpocznie si´ Mszà
Êw. sprawowanà o godz. 16.00
w kaplicy kurii metropolitalnej. 

Kol´dnicy dla dzieci z Haiti
KOSZTOWY. W drugi dzieƒ
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia w para-
fii pw. Matki Boskiej Cz´stochow-
skiej w Kosztowach pojawiajà si´
kol´dnicy. 

W tym roku równie˝ po Mszy,
którà odprawi∏ misjolog, ks. prof.
Jan Górski, prawie 50 dzieci z ko∏a

Dzieci Misji w kilku mniejszych
grupach posz∏o kol´dowaç (na
zdj´ciu). Nios∏y dobrà nowin´ jak
Êw. Szczepan, m´czennik. Z przy-
gotowanymi wczeÊniej scenkami
i tekstami mali misjonarze obcho-
dzili parafi´, zbierajàc datki na
rzecz potrzebujàcych dzieci z Haiti. 

Dzia∏a sekcja Diakonii Ruchu Âwiat∏o–˚ycie

1 procent dla Caritas
JU˚ ZA TYDZIE¡. Do najbli˝sze-
go numeru „GoÊcia Katowickiego”
zostanie do∏àczony blankiet, dzi´ki
któremu b´dà mogli Paƒstwo prze-
kazaç 1 procent podatku od swoich
dochodów, na rzecz Caritas Archi-
diecezji Katowickiej. Kwot´ mo˝na
wp∏aciç w banku lub
na poczcie (dowód
wp∏aty zachowuje-
my) i wpisaç w od-
powiednià rubryk´
zeznania podatko-
wego (PIT). W ten
sposób wesprà
Paƒstwo koÊciel-
ne dzie∏a chary-
tatywne. 
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KATOWICE. Metropolita kato-
wicki arcybiskup Damian Zimoƒ
powo∏a∏ diecezjalnà sekcj´ Stowa-
rzyszenia Diakonia Ruchu Âwia-
t∏o–˚ycie. Zrzesza ona liderów ru-
chu oazowego. Obecnie cz∏onkami
sekcji jest 80 osób, w tym ponad
20 ksi´˝y, nale˝àcych do zwiàzanej
z Ruchem Âwiat∏o–˚ycie Unii Chry-
stusa S∏ugi. Diakonia Ruchu Âwia-

t∏o–˚ycie wspiera osobistà forma-
cj´ jej cz∏onków, prowadzi rekolek-
cje i spotkania modlitewno-forma-
cyjne, podejmuje dzie∏a mi∏osier-
dzia i bierze udzia∏ w ˝yciu parafii.
Jej zadaniem jest tak˝e zaanga˝o-
wanie ekumeniczne i spo∏eczne.
Na szczeblu ogólnokrajowym Dia-
konia Ruchu Âwiat∏o–˚ycie dzia∏a
od roku 2000.
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Czy w Muzeum Archidiecezjalnym mamy szkic Rafaela?

Czekanie na sensacj´
Kiedy ks. Józef Pawliczek znalaz∏
w magazynach, w kurialnej piwnicy,
niewielkà ramk´, w której za szybkà
znajdowa∏ si´ obrazek, na pewno nie
przypuszcza∏, jak to odkrycie stanie
si´ wa˝ne. W dwadzieÊcia lat póêniej
dzienniki donosi∏y na pierwszych
stronach: „W Katowicach znaleziono
rysunek Rafaela”. Dzisiaj wiadomo
ju˝, ˝e taka teza jest prawdopodobna.

– Wcià˝ czekam na materia∏y za-
wierajàce wyniki badaƒ – mówi ks.
Henryk Pyka, dyrektor Muzeum Ar-
chidiecezjalnego w Katowicach. –
Wiem ju˝, ˝e wypad∏y one pomyÊl-
nie, ale nie mog´ mówiç o szczegó-
∏ach, dopóki si´ z nimi nie zapo-
znam.

Badania prowadzili pracownicy
Zak∏adu Konserwacji Malarstwa
i Rzeêby Polichromowanej Uniwer-
sytetu Miko∏aja Kopernika w Toru-
niu. Uda∏o im si´ ustaliç wiek papie-
ru, na którym szkic powsta∏. Papier
pochodzi z Ferrary i zosta∏ wypro-
dukowany w XVI stuleciu.

– Ten fakt pozwala wykluczyç
sugestie niektórych naukowców,
którzy twierdzili, ˝e to kopia z XIX
wieku – mówi ks. Henryk Pyka. –
PodkreÊlali oni, ˝e szkic jest zbyt
konturowy i wyrazisty jak na dzie∏o
Rafaela. Nie wiedzieli jednak wów-
czas, ˝e rysunek zosta∏ – prawdo-
podobnie w XIX wieku – poprawio-
ny. Gdyby si´ okaza∏o, ˝e to na-
prawd´ dzie∏o Rafaela, czy nawet

jego uczniów bàdê
wspó∏pracowników, zy-
ska∏yby ca∏e Katowice. Bo
w Europie w wielu miej-
scach mo˝na znaleêç po-
dobne rysunki, ale w Pol-
sce to by∏by jedyny.

Jak dotàd skarb z Muzeum Ar-
chidiecezjalnego przebadano pro-
mieniami ultrafioletowymi, prze-
Êwietlono rentgenem, badano
w podczerwieni i przeanalizowano
próbk´ papieru. Aby powiedzieç coÊ
wi´cej o autorze, rysunek musi byç
poddany jeszcze wi´kszej liczbie
badaƒ. Przede wszystkim konieczne
b´dà analizy porównawcze.

Rysunek z Jezusem, przekazu-
jàcym klucze królestwa niebieskie-
go Êw. Piotrowi, odnotowa∏ katalog
zbiorów ksi´cia orleaƒskiego
z 1763 roku z rycinami M. Crozata.
Jest to szkic do jednego z 11 arra-
sów, znanych jako „Historie apo-
sto∏ów”. Rafael wykona∏ je na zle-

cenie papie˝a Leo-
na X w latach 1515– 1516
dla przyozdobienia Kapli-
cy Sykstyƒskiej. Póêniej
katalogi i spisy dzie∏ sztu-
ki nie wspominajà ju˝ ry-
ciny, jakby na kilka wie-

ków zapad∏a si´ pod ziemi´.
Gdyby si´ okaza∏o, ˝e rysunek

z Muzeum Archidiecezjalnego wy-
szed∏ z pracowni Rafaela, sensacja
by∏aby ogromna. Obecnie bowiem
nie ma w Polsce ani jednego dzie∏a
tego artysty.

– Na ostateczne orzeczenia
przyjdzie nam jeszcze d∏ugo po-
czekaç – wyjaÊnia ks. Henryk Pyka.
– Potrzeba wielu kosztownych ba-
daƒ. Póêniej b´d´ chcia∏ przekazaç
rysunek do dalszych analiz eksper-
tom zagranicznym. Dla mnie naj-
wa˝niejsza jest prawda historycz-
na. Ten obrazek skrywa jeszcze
sporo tajemnic.

MIROS¸AW RZEPKA

Katowice

Msza
w areszcie
Metropolita katowicki arcybiskup

Damian Zimoƒ odwiedzi∏ osadzo-

nych w katowickim areszcie Êled-

czym.

Przewodniczy∏ bo˝onarodze-
niowej Mszy Êwi´tej, ∏ama∏ si´
op∏atkiem z osadzonymi i spotka∏
z kierownictwem zak∏adu. Pod-
kreÊli∏, ˝e nawet w takim miejscu
trzeba mieç nadziej´. 

– Przychodz´ do aresztu, by
spe∏niaç misj´ Chrystusa, który
powiedzia∏: „nie potrzebujà leka-
rza zdrowi, ale ci, którzy si´ êle
majà” – podkreÊli∏ Arcybiskup. –
Ka˝dy cz∏owiek ma szans´ po-
wstaç ze swoich grzechów i ka˝-
demu trzeba t´ szans´ daç.

Arcybiskup odwiedza osadzo-
nych w pierwszym dniu Êwiàt ju˝
od wielu lat. Na co dzieƒ pracujà
tam katecheci, przychodzà tak˝e
klerycy z Wy˝szego Âlàskiego Se-
minarium Duchownego oraz sio-
stry misjonarki mi∏oÊci Matki Te-
resy z Kalkuty. W ka˝dà niedziel´
odprawiana jest Msza Êwi´ta. 

– Tutaj liczà si´ ka˝de odwie-
dziny – powiedzia∏ ks. Marek Wój-
cicki, kapelan aresztu. – To poma-
ga utwierdzaç osadzonych, ˝e nie
zosta∏a zerwana ich wi´ê z tzw.
normalnym Êwiatem. 

Podstawowym problemem,
z którym boryka si´ kierownictwo
zak∏adu, jest przeludnienie. Obec-
nie w areszcie przebywa blisko
500 osadzonych – to prawie o sto
osób wi´cej, ni˝ byç powinno.

G∏ówne obchody VIII Ogólnopol-

skiego Dnia Judaizmu zapowiadajà

si´ bardzo ciekawie. Dzieƒ przeisto-

czy∏ si´ w tydzieƒ. Program obcho-

dów obejmuje bowiem dni od 12 do

20 stycznia. 

Temat tegorocznego Dnia Juda-
izmu, przypadajàcego 17.01, brzmi:
„Zg∏´biajàc tajemnic´ KoÊcio∏a – je-
steÊmy dzieçmi Abrahama”. Nad-
chodzàce dni b´dà znakomità szan-

sà na wzajemne poznanie, na odkry-
wanie zwiàzków religijnych, kultu-
rowych i historycznych, ∏àczàcych
chrzeÊcijan i wyznawców judaizmu
w Polsce. 

Najciekawsze punkty programu
dni poprzedzajàcych sam Dzieƒ Ju-
daizmu to:

■ Modlitwa ekumeniczna na
cmentarzu przy ul. Sienkiewicza
przy tablicy poÊwi´conej Henrykowi
S∏awikowi, który uratowa∏ tysiàce

˚ydów podczas II wojny (12.01.
godz. 16 30)

■ Spotkanie autorskie z pisarkà
izraelskà Miriam Akavià na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Âlàskie-
go (13.01 godz. 12.00)

■ Nabo˝eƒstwo w koÊciele
ewangelickim prowadzone przez
ks. bpa Tadeusza Szurmana (16.01.
godz. 10.00)

■ Msza Êw. w koÊciele ÊÊ. Piotra
i Paw∏a w intencji ˚ydów, koncele-

browana przez arcybiskupów Da-
miana Zimonia oraz Stanis∏awa Gà-
deckiego (16.01 godz. 12.15)

■ Spotkanie z prof. Stanis∏awem
Krajewskim, autorem ksià˝ki „54
komentarze do Tory...”. S∏owo nt.
ksià˝ki wyg∏osi ks. prof. Micha∏ Czaj-
kowski. Miejsce: Galeria Sztuki Mi-
riam w Tychach.

Pe∏ny program (12–20.01) na
www.wiara.pl. Program Dnia Juda-
izmu (17.01)  podamy za tydzieƒ. TJ

Katowice miejscem centralnych obchodów Dnia Judaizmu

ChrzeÊcijanie sà dzieçmi Abrahama

Ks. Henryk Pyka
jest ostro˝ny,
twierdzi ˝e
najwa˝niejsza jest
prawda
historyczna
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– Cansto Êni mi si´

po polsku – mówi Sally

Seku∏a-Schaefer, Amerykanka

polskiego pochodzenia,

nale˝àca do piàtej generacji

urodzonych w Stanach

potomków Êlàskich

emigrantów. 

tekst
ANNA MUSIALIK

Radio Katowice

Trudno jednoznacznie odpo-
wiedzieç na pytanie, czy Sally,
mówiàc o swoich snach, Ênionych
po polsku, tak naprawd´ wie, co
to znaczy. Bo Polska – kraj jej pra-
prastarki i praprastarzyka, jak sa-
ma przyznaje – uto˝samiana by∏a
przez nià z tym skrawkiem ziemi,
który po polsku nazywa si´ Âlàsk.
Dla Sally to zawsze by∏a „ta Âlà-
ska” …Tak przecie˝ mówi∏a jej
starka, kiedy wyjmowa∏a z komo-
dy jakiÊ kapudrok – „to sam trza
szanowaç, bo to jest ze Âlàska, a

jo nie wiedzia∏a, co to ta Âlàska
by∏a” – dodaje. 

Sally Schaefer zbiera mate-
ria∏ do s∏ownika gwary Êlàskiej,
który zamierza ukoƒczyç w
2005 roku. Przez d∏ugie lata by-
∏a kustoszem w muzeum w Hele-
nie. Na mapie Teksasu trudno
znaleêç t´ miejscowoÊç, podob-
nie jak trudno jest znaleêç Pan-
n´ Mari´, Kosciusko,
St. Hedwig, Cestoho-
w´. Niedaleko z Cesto-
howy do Panny Marii. A
o niej w przewodniku
po zachodniej cz´Êci
USA przeczyta∏am, ˝e
jest kolebkà kultury
polskiej w Ameryce.
Zdanie z przewodni-
ków powtarzajà  tury-
Êci,  którzy prawie ka˝-
dego dnia przybywajà
do Panny  Marii. Chcà
zobaczyç miejsce,
gdzie za∏o˝ono pierw-
szà polskà osad´, zbu-

dowano pierwszy polski koÊció∏
i pierwszà polskà szko∏´ w Sta-
nach Zjednoczonych Ameryki
Pó∏nocnej.

KoÊció∏ pod wezwaniem Nie-
pokalanego Pocz´cia  NajÊwi´t-
szej Marii Panny, plebania, Visitor
Center, czyli  centrum informacji
turystycznej, malutka poczta –
budynek z szyldem „Groceres F.V.

Snoga”, gdzieÊ dalej kil-
ka domów, na niewiel-
kim wzgórzu cmentarz.
To jest w∏aÊnie Panna
Maria, za∏o˝ona przez
Âlàzaków przyby∏ych do
Ameryki w 1854 roku, z
P∏u˝nicy, Strzelec Opol-
skich, Toszka i kilku in-
nych okolicznych miej-
scowoÊci. Przyszli za
ojcem Leopoldem Mo-
czygembà, franciszkani-
nem rodem z P∏u˝nicy
Wielkiej. Nazwali to
miejsce Panna Maria, z
pewnoÊcià dla uczcze-

nia Tej, która prowadzi∏a ich
przez t´ niewyobra˝alnie trudnà
drog´ w nieznane. 

Tylko starzy
tu mieszkajà 

Mieszkajà tu ju˝ tylko starzy
ludzie. Dzieci wyjecha∏y daleko
stàd, do miast, ukoƒczy∏y szko∏y,
uniwersytety. Ale Panna Maria to
symbol, to êród∏o, z którego
czerpià ich dzieci i wnuki miesz-
kajàce  w amerykaƒskich mia-
stach, ˝yjàce w zawrotnym tem-
pie tego kraju. Wydaje si´, ˝e
czas jakby si´ tu zatrzyma∏, choç
w tym roku jest inaczej. Do jubi-
leuszowych grudniowych uro-
czystoÊci mieszkaƒcy przygoto-
wywali si´ ju˝ od dawna. Obec-
ny proboszcz parafii, ks. Woj-
ciech Reisch rodem z Kluczbor-
ka, i ks. Franciszek Kurzaj ze S∏a-
wi´cic, który swojà prac´ dusz-
pasterskà w Stanach rozpoczy-
na∏ w Pannie Marii, opowiadajà
o tych przygotowaniach. W tym
jubileuszowym roku zorganizo-
wano dwie  sesje naukowe, po-
Êwi´cone Êlàskiemu osadnictwu
w Ameryce, które odbywa∏y si´ i
na uniwersytecie  w San Anto-
nio, i w Opolu.  

Towarzystwo  Historyczne
Panna Maria i  Fundacja im. Ojca
Moczygemby  wyda∏y ju˝ drugi
tom „Silesian Profiles”, starannie
opracowanej genealogii Êlàskich
rodzin, które przyby∏y 150 lat te-
mu do Teksasu. Moczygembów,
Dziuków, Jantów, Labusów, Pa-
we∏ków, Rzepów, Urbaƒczyków,
Zajonców, Snogów – nie sposób
wymieniç tu wszystkich – wraz z
dokumentacjà znajdzie czytelnik
w tych ksià˝kach. 

150 lat póêniej

Pod historycznym d´bem,
który pami´ta pierwszà Pasterk´
odprawionà przez ks. Leopolda
Moczygemb´, 150 lat póêniej –
11 grudnia ub.r. o godz. 11.00 –
rozpocz´∏a si´ uroczysta Msza
Êw., której przewodniczy∏ kardy-

150 lat 

Âni mi si

Mszy
przewodniczyli
kard. Adam
Maida,
metropolita
z Detroit, bp Jan
Wieczorek oraz
abp Patrick Flores,
ordynariusz
miejscowej
diecezji San
Antonio. 
Msz´ odprawiono
w miejscu, gdzie
150 lat temu
modlili si´ Êlàscy
osadnicy
w Ameryce.
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na∏ Adam Maida, arcybiskup De-
troit. WÊród biskupów byli obec-
ni równie˝: John Yanta z diecezji
Amarillo – potomek Êlàskich imi-
grantów, biskup Jan Wieczorek,
ordynariusz diecezji gliwickiej,
który na te uroczystoÊci przyby∏
z 40-osobowà delegacjà ze Âlà-
ska, oraz abp Patrick Flores,
miejscowy ordynariusz, i jego
biskup pomocniczy Patrick
Zurek, majàcy czeski rodowód.
Ksi´˝a z innych stanów, przed-

stawiciele Kongresu Polonii
Amerykaƒskiej, przedstawiciele
Polish National Alliens i oko∏o ty-
siàca wiernych uczestniczy∏o w
tej liturgii. Ciep∏y s∏oneczny
dzieƒ stanowi∏ dope∏nienie
wszystkiego. Nieco my si´ martwi-
li o pogoda – mówi Loreta Nie-
stroj – ale jest piyknie! I tak by∏o
w istocie.

Jednym z podnios∏ych i zara-
zem wzruszajàcych momentów
tej uroczystoÊci by∏o przekaza-

nie daru przywiezione-
go przez Êlàskà grup´.
Âlàzacy ofiarowali Pan-
nie Marii dzwon, który
powsta∏ w ludwisarni
braci Felczyƒskich, a
podczas gali konkursu
„Po naszymu, czyli po
Êlàsku” w Zabrzu w
paêdzierniku ubieg∏ego
roku zosta∏ poÊwi´cony
przez abp. Damiana Zi-
monia. B´dzie im przy-

pomina∏ Polsk´, do której od lat,
w mniejszych lub wi´kszych gru-
pach, przyje˝d˝ajà razem z ks.
Frankiem Kurzajem.

Cieszà si´, ˝e pracujà wÊród
nich ksi´˝a z Polski, którzy po-
trafià te˝ mówiç gwarà, bo kaza-
nie po amerykaƒsku nie jest tak
ci´˝ko piykne jak to  po polsku.

Sally, która zbiera  s∏owa do
swojego s∏ownika, podobnie jak
wielu innych, nie nauczy∏a swo-
ich dzieci j´zyka starzyków. Te-
raz mi idzie o to, nam wszystkim
idzie o to, ˝eby nasze dzieci rzàdzi-
∏y po polsku. 

Polscy ksi´˝a, którzy przyje-
chali do nich ze Âlàska, pragnà
utrzymaç  te bardzo delikatne
wi´zi z krajem przodków, stàd
wycieczki do Polski, stàd polskie
nabo˝eƒstwa, stàd te˝ na przy-
k∏ad  konkurs gwary Êlàskiej w
San Antonio! Ju˝ po raz drugi, po
szeÊciu latach, odby∏ si´ w nie-
dziel´ 12 grudnia. Laureatkà zo-
sta∏a 71-letnia Adelina Ciomper-
lik z Kosciusko, która rzàdzi∏a o
swoim dzieciƒstwie, a opowiada-
niem o chodzeniu do szko∏y roz-

Êmieszy∏a publicznoÊç
do ∏ez.

Kiedy pyta∏am o to,
dlaczego chcieliby za-
chowaç ten j´zyk, dla-
czego teraz na nim im
zale˝y, odpowiedzi by-
wa∏y bardzo proste i
podobne jedna do dru-
giej: nie wiem czamu to
jest takie wa˝ne, ale tak
mi si´ w sercu zdo…˝e to
trza zachowaç.

■

50 lat Êlàskiego osadnictwa w Teksasie 

si´ po polsku

Na uroczystoÊci
do Panny Marii
w Teksasie
przyjecha∏a 
40-osobowa
delegacja ze
Âlàska. Obok bpa
Wieczorka stoi Maria
Paƒczyk z Radia
Katowice
(z prawej strony)
oraz Józef K∏yk.

■ R E K L A M A ■
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Parafianie mówili o nim: „nasz Êwi´ty
kapelonek”. Uczniowie katowickiego
gimnazjum nazywali go „tatusiem”.
Od Êmierci Roberta Josiƒskiego –
brata mojego dziadka – up∏yn´∏o ju˝
szeÊçdziesiàt lat.

˚aden z ˝yjàcych cz∏onków ro-
dziny nie pami´ta dok∏adnie wujka
ksi´dza. Zosta∏y po nim dokumen-
ty i akta personalne, fotografie i za-
piski. Dla mnie wujek ksiàdz by∏ za-
wsze postacià wyjàtkowà, rodzinnà
legendà.

„Urodzi∏em si´ d. 17 IV 1888 r.
w Bralinie, pow. sycowski (obec-

nie k´piƒski). Ucz´szcza∏em
najpierw do szko∏y ludowej, po-
tem 4 lata do gimnazjum w K´p-
nie i ostatnie 3 lata do gimna-
zjum Êw. Macieja we Wroc∏awiu,
gdzie zda∏em w 1908 r. matur´”
– pisa∏ wujek ksiàdz w swym ˝y-
ciorysie, sporzàdzonym w latach

trzydziestych XX wieku. Robert
Josiƒski pochodzi∏ z wielodziet-
nej rodziny, mia∏ trzynaÊcioro ro-

dzeƒstwa.
Po zdobyciu Êredniego wy-

kszta∏cenia ksiàdz Robert stu-
diowa∏ teologi´ i slawistyk´ na
Uniwersytecie Wroc∏awskim.
O swej drodze do kap∏aƒstwa

pisze: „w 1910 roku zda∏em
pierwszy, a 1911 drugi egzamin
teologiczny. W roku 1912 wyÊwi´-
cony na ksi´dza, otrzyma∏em 28 VI
pierwszà posad´ we Friedenshütte
(Nowy Bytom)”. Wspomina: „ Jako
wikary przygotowywa∏em dzieci
w szkole do pierwszej spowiedzi
i Komunii Êwi´tej w Friedenshütte
i Eintrahthütte (Zgoda) w j´zyku
niemieckim i polskim. Ksiàdz pro-
boszcz Adamczyk budowa∏ koÊció∏
i plebani´, dlatego my wikarzy
sporo mieliÊmy lekcyj przygoto-
wawczych”. 

W styczniu 1916 r. Robert Jo-
siƒski zaczà∏ pracowaç w koÊciele
parafialnym w Bralinie. Uczy∏
w szkole ludowej i gimnazjum.
W roku 1919 powierzono mu pro-
bostwo w Arnswalde. Brakowa∏o
tam sta∏ego koÊcio∏a, jedynym
Êrodkiem komunikacji by∏ rower, na
którym doje˝d˝a∏ do wiernych.
PrzenoÊny o∏tarz i przybory do

Mszy Êwi´tych wozi∏ w ku-
ferku.

W plebiscycie w roku
1922 ksiàdz Robert g∏oso-
wa∏ za przy∏àczeniem Âlà-
ska do Polski. Ta decyzja
sta∏a si´ przyczynà jego
wyjazdu z tzw. bran-
denburskich piasków. Ko-
mentuje to nast´pujàco:
„W kwietniu 1992 r. opuÊci∏em,
a raczej musia∏em, wskutek prze-
Êladowaƒ ze strony Niemców, opu-
Êciç Arnswalde i objà∏em tymczaso-
wo administracj´ parafii nowoby-
tomskiej”.

We wrzeÊniu Robert
Josiƒski zosta∏ katechetà
przy paƒstwowym gimna-
zjum w Katowicach. By∏
równie˝ opiekunem Soda-
licji Mariaƒskiej, a w roku
1927 zosta∏ mianowany jej
moderatorem dla diecezji
katowickiej. Wychowa∏ kil-
kunastu przysz∏ych ksi´˝y.

Jednym z nich by∏ biskup Ignacy
Je˝, który w ksià˝ce „Przygody z
OpatrznoÊcià” wspomina swojego
prefekta: „Ksiàdz Robert Josiƒski
mia∏ nas pod swojà opiekà przez
siedem lat. Zna∏ nas wszystkich
bardzo dok∏adnie, na wylot. By∏ dla
nas nie tylko nauczycielem, ale tak-
˝e wspania∏ym wychowawcà”. Za
prac´ z m∏odzie˝à zosta∏ odzna-
czony srebrnym Krzy˝em Zas∏ugi
i medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

Po wybuchu drugiej wojny
Êwiatowej ksiàdz Robert zosta∏
mianowany wikarym substytutem
w Dzieçkowicach i Miko∏owie. Od
22 wrzeÊnia 1939 roku pe∏ni∏ funk-
cj´ administratora parafii Êw. Bar-
bary w Chorzowie. Troszczy∏ si´
o dobro duchowe i materialne swo-
ich parafian. Stara∏ si´, by nie zatra-
cili swej wiary i polskoÊci. Niestety,
nie do˝y∏ koƒca wojny. Zmar∏ na
gruêlic´ 23 stycznia 1945 roku. 

Ksiàdz Robert Josiƒski nie do-
kona∏ w ˝yciu niczego niezwyk∏e-
go. Stara∏ si´ pomagaç innym,
uczyç, umacniaç ich w wierze. Wy-
konywa∏ jak najlepiej powierzone
mu zadania. Czy to nie za ma∏o, by
traktowaç go jak rodzinnà legen-
d´? Dla mnie nie!

EWA JOSI¡SKA

Mój wujek – ksiàdz

Umacnia∏ ludzi w wierze
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VI

Ksiàdz Robert
na wycieczce
w Krzeszowicach
(zapewne
z uczniami
gimnazjum
paƒstwowego
w Katowicach)
– 1931 r. 

Fotografia prymicyjna ksi´dza
Josiƒskiego

Nieszpory radzionkowskie

Âpiew
zrodzony
z mi∏oÊci
„Jak ˝yj´, nie s∏ysza∏em tak pi´knego

Êpiewu. To niemo˝liwe, ˝e Êpiewajà

tak ludzie, którzy wczeÊniej nie mie-

li prób”. Takie s∏owa us∏ysza∏am od

dziadka, gdy wyszliÊmy z koÊcio∏a

Êw. Wojciecha w Radzionkowie, po

bo˝onarodzeniowych nieszporach.

Kol´dowanie w tamtejszym koÊciele

jest niezwyk∏ym prze˝y-

ciem.

Do Radzionkowa po-
jechaliÊmy, zach´ceni arty-
ku∏em w „GoÊciu Nie-
dzielnym”. ChcieliÊmy
obejrzeç ekspozycj´
„Pi´kno z w´gla wy-
dobyte”. Nie sàdzi∏am,
˝e koÊció∏ mo˝e byç
a˝ tak wype∏niony
ludêmi. JakoÊ jednak
si´ wÊlizgn´liÊmy
i stan´liÊmy w przed-
sionku. Nie mog∏am
zobaczyç o∏tarza, cho-
cia˝ sta∏am naprzeciw.
Nigdy nie widzia∏am ta-
kiego t∏umu.

Kiedy spojrza∏am
na ludzi, bardzo si´
zdziwi∏am. Prawie
wszyscy mieli ksià-
˝eczki do nabo˝eƒ-
stwa. Chocia˝ pano-
wa∏ pó∏mrok, korzy-
stali z gotowych
tekstów i... naprawd´ Êpiewali! By∏o
widaç, ˝e przyszli tam z potrzeby
serca, a nie „dla rozrywki”. Póêniej
dowiedzieliÊmy si´, ˝e w czasie tej
uroczystoÊci Êpiewane sà specjalne
radzionkowskie pastora∏ki.

Po nieszporach sporo rodzin,
podobnie jak my, posz∏o podziwiaç
w´glowe rzeêby. Oglàdajàc te dzie-
∏a, zastanawia∏am si´, co kaza∏o
górnikom po skoƒczonej szychcie
znów pracowaç w materiale, który
z takim trudem wydobywali?

– Oni kochajà to, co robià – po-
myÊla∏am. Tak samo myÊl´ o uczest-
nikach nieszporów. Âpiewali tak
zgodnie dzi´ki mi∏oÊci do Nowona-
rodzonego. Dlatego ich Êpiew by∏
tak wspania∏y.

ANNA DERKOWSKA

Po nieszporach
podziwialiÊmy

w´glowe
cudeƒka
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Czy wiecie, gdzie znajduje si´
najwi´ksza w Europie kolekcja
dzwonków? W Pary˝u? Rzymie?
A mo˝e w Loreto? Pud∏o! 

Otó˝ najwi´kszy zbiór dzwon-
ków znajduje si´ w Szerokiej. Tak,
tak, cudze chwalicie, swego nie
znacie – chce si´ powiedzieç po
lekturze Âlàskiego kalendarza kato-
lickiego „Z tej ziemi” na rok 2005.
Jak zwykle mo˝na w nim znaleêç
wiele ciekawostek na temat nasze-
go regionu. Ale nie tylko. 

Wydawnictwo ukaza∏o si´
w 80. rocznic´ utworzenia diecezji
katowickiej i Ksi´garni Êw. Jacka.
Sporà jego cz´Êç zajmujà zatem
teksty historyczne. Zwracajà uwa-
g´ sylwetki wybitnych Êlàskich ka-
p∏anów: otwierajàcy kalendarz ar-
tyku∏ arcypiskupa Damiana Zimo-
nia o kardynale AuguÊcie Hlondzie
oraz wspomnienia o za∏o˝ycielu
oazy – ks. Franciszku Blachnickim.
O historii „GoÊcia Niedzielnego” pi-
sze Andrzej Grajewski. Duchem mi-
∏oÊci do ma∏ej ojczyzny przenikni´-
ty jest „Dziennik pszowski” ks. Je-
rzego Szymika, „Gaw´da o Ziemi
Âlàskiej” Lecha Wiewióry i tekst
Stanis∏awa Adamskiego „Wilijo na
Âlàsku”. 

Ponadto w kalendarzu mo˝na
znaleêç poruszajàce Êwiadectwa:
muzyk rockowy Adam Szewczyk
mówi o nokautujàcym doÊwiadcze-
niu mi∏oÊci Bo˝ej, Natalia Budzyƒ-
ska przekonuje natomiast, ˝e dla
chrzeÊcijanina depresja mo˝e byç
∏askà. Warto przeczytaç tak˝e roz-
wa˝ania ks. Romana Kempnego
o milczeniu oraz poradnik ks. Ste-

fana Czermiƒskiego „Jak nie zmar-
nowaç spowiedzi?”. OczywiÊcie nie
brakuje humoru – dostarcza go
m.in. plon konkursu „Z naszego na
blank nasze”. 

Dobrze, ˝e tradycja kalendarza
„Z tej ziemi”, nawiàzujàcego formà
do przedwojennych kalendarzy do-
mowych, jest podtrzymywana.
Warto, by si´gn´li po niego nie tyl-
ko rdzenni Âlàzacy, ale wszyscy,
którzy chcà si´ dowiedzieç czegoÊ
o ˝yciu religijnym, spo∏ecznym
i kulturalnym tego regionu. 

SZ. B. 

W Wigili´ Bo˝ego Na-

rodzenia, 24 grudnia

2004 roku, zmar∏

w 44. roku kap∏aƒstwa

ks. Jan D∏ucik, by∏y

proboszcz parafii Na-

rodzenia Êw. Jana

Chrzciciela w Cielmi-

cach. Mia∏ 67 lat. 

Ksiàdz Jan D∏ucik urodzi∏ si´ 11
sierpnia 1937 roku w Tychach.
Ochrzczony w koÊciele parafialnym
Êw. Marii Magdaleny, tam te˝ przy-
stàpi∏ po raz pierwszy do Komunii
Êw. i przyjà∏ sakrament bierzmowa-
nia. W latach 1945–1952 ucz´sz-
cza∏ do szko∏y podstawowej w Ty-
chach. Potem uczy∏ si´ w Ni˝szym
Seminarium Duchownym im. Êw.
Jacka w Katowicach. By∏ ministran-
tem. W 1956 wstàpi∏ do Âlàskiego
Seminarium Duchownego w Kra-
kowie. Âwi´cenia kap∏aƒskie przy-
jà∏ 25 czerwca 1961 roku. 

Ksiàdz Jan D∏ucik pracowa∏
w parafiach: Êw. Antoniego w Je-
d∏owniku, Êw. Stanis∏awa Biskupa

i M´czennika w Sta-
rym Bielsku, Êw. Marii
Magdaleny w Cieszy-
nie, Narodzenia Naj-
Êwi´tszej Maryi Panny
w ˚yglinie, Âwi´tych
Aposto∏ów Piotra
i Paw∏a w Âwi´toch∏o-
wicach, Êw. Anio∏a
Stró˝a w Gorzycach,

Êw. Jadwigi w Szopienicach, Êw.
Augustyna w Lipinach. Probosz-
czem by∏ w Krasnej-Mnisztwie,
a nast´pnie w Cielmicach. By∏ te˝
katechetà w Szkole Podstawowej
nr 23 w Cielmicach i w przedszko-
lach – w Cielmicach i w Tychach.
24 maja 1993 r., ze wzgl´du na
stan zdrowia, zosta∏ zwolniony
z urz´du proboszcza w Cielmi-
cach i przeniesiony na rent´.
Mieszka∏ na probostwie w Bojszo-
wach Nowych. 

Ks. Jana D∏ucika pochowano 29
grudnia 2004 roku na cmentarzu
w pobli˝u koÊcio∏a Êw. Marii Mag-
daleny w Tychach.

M.

Odszed∏ do Pana

Âp. ks. Jan D∏ucik
Âlàski kalendarz katolicki „Z tej ziemi” na rok 2005

Nie tylko
dla Âlàzaków

■ R E K L A M Y ■

Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach

Przyjdê na dwa wernisa˝e
W czwartek 20 stycznia w Mu-

zeum Archidiecezjalnym w Kato-

wicach odb´dà si´ a˝ dwa wer-

nisa˝e.

O godz. 17.00 zostanie
otwarta wystawa „Klimaty ˝y-
dowskie”. Zaprezentowane na
niej b´dà rysunki Szmula Laitne-
ra i obrazy olejne Zdzis∏awa
i Macieja Lachurów, a tak˝e juda-
ika ze zbiorów Muzeum w So-
snowcu oraz zbiorów w∏asnych.

GoÊcie wernisa˝u wys∏uchajà
koncertu „Koluch & Chawejrim”
na tràbk´, kontrabas, perkusj´.
Psalmy i niguny zaÊ zaÊpiewa te-
nor Mariusz Koluch. O godz.
18.00 natomiast nastàpi otwar-
cie wystawy grafiki Paw∏a War-
cho∏a o tematyce oÊwi´cimskiej.
Wystawa „Alfabet Auschwitz”
wià˝e si´ z 60. rocznicà wyzwo-
lenia obozu KL Auschwitz-Birke-
nau.

M.

■ R E K L A M Y ■
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Kopalnia i huta znów
przyjmujà ludzi do pracy –
mówi ks. proboszcz Gerard
Kapica. – W ludziach
pojawi∏a si´ nowa nadzieja.
Najprawdopodobniej
w najbli˝szym czasie
bezrobocie nie b´dzie w naszej
parafii wielkim problemem.

Okazuje si´, ˝e kopal-
nia zach´ca w∏adze ¸azisk,
aby na nowo uruchomiono
szko∏´ górniczà. Zapotrze-
bowanie na w´giel bowiem
wzrasta.

Budowali emeryci

„Dolne”, jak mówià
mieszkaƒcy, to najprawdo-
podobniej najstarsza cz´Êç
¸azisk. Na terenie nazywa-
nym Wie˝ysko, gdzie obec-
nie znajduje si´ pomnik Êw.
Jana – patrona ¸azisk, sta∏,
wed∏ug legendy, drewniany
koÊció∏, który zosta∏ po-
ch∏oni´ty przez ziemi´. Na-
zwa Wie˝ysko pochodzi
w∏aÊnie od zatopionej
w ziemi wie˝y koÊcio∏a. Po-
stawiony w tym miejscu po-
mnik Êw. Jana Chrzciciela
zniszczyli hitlerowcy. Po
wojnie zosta∏ zbudowany
na nowo, ale teraz przed-
stawia Êw. Jana Ewangeli-
st´. Co roku 24 VI odbywa
si´ w tym miejscu modlitwa
za miasto.

Ka˝dy, kto choç raz
uczestniczy∏ we Mszy Êwi´-
tej niedzielnej w kaplicy
pw. Niepokalanego Serca
NajÊwi´tszej Maryi Panny,
wie, jak by∏o tam ciasno
i duszno. Zwyk∏y mieszkal-
ny domek, przerobiony na
kaplic´, s∏u˝y∏ mieszkaƒ-
com przez 37 lat.

Jak opowiada ks. pro-
boszcz, nowy koÊció∏ po-
wsta∏ w ¸aziskach Dolnych
g∏ównie dzi´ki emerytom,
zw∏aszcza górnikom. W la-
tach 90. ubieg∏ego wieku
mieli sporo pieni´dzy i du-
˝o wolnego czasu, wi´c za-
anga˝owali si´ w dzie∏o bu-
dowy Êwiàtyni.

Dzisiaj wcià˝ sporà gru-
p´ parafian stanowià eme-
ryci. ¸aziska Dolne sta∏y si´
atrakcyjnym miejscem bu-
dowy domków jednoro-
dzinnych. Nowi parafianie
to przewa˝nie ludzie m∏o-
dzi. 

Âwiàtynia
przyciàga sàsiadów

KoÊció∏ zosta∏ poÊwi´-
cony w 1997 roku. Od razu
zaczà∏ przyciàgaç osoby
mieszkajàce na pograniczu
– w sàsiednich parafiach.
Dzisiaj w niedzielnej Eucha-
rystii uczestniczy ponad 75
proc. zobowiàzanych.

– Moim zdaniem, co
niedziela ponad sto osób
przychodzi z sàsiednich pa-
rafii – mówi ks. proboszcz.

– Po prostu do naszego ko-
Êcio∏a majà du˝o bli˝ej.

Dwa lata temu grupa
zapaleƒców reaktywowa∏a
chór „Echo”. Choç dzia∏a∏
z przerwami, jego historia
si´ga 1913 roku. Obecnie
uda∏o si´ zach´ciç sporo
m∏odych osób do chóralne-
go Êpiewu.

Od 1997 roku zmieni∏
si´ wyglàd Êwiàtyni.
W oknach pojawi∏y si´
wspania∏e witra˝e. Rów-
nie˝ dzwonnica przesta∏a
byç rekwizytem, bo para-
fia ma trzy dzwony.
W przestronnym, wygod-
nym wn´trzu odbywajà si´
koncerty pieÊni maryj-
nych. Wyst´pujà chóry
z okr´gu miko∏owskiego.
Ponadto parafia uzyska∏a
dwuhektarowy teren na
cmentarz. Na razie jest
u˝ywana tylko cz´Êç, bo
parafia Niepokalanego
Serca NajÊwi´tszej Maryi
Panny to zaledwie 1400
dusz. Cmentarz mo˝e jed-
nak w razie potrzeby s∏u-
˝yç tak˝e wielotysi´cznym
sàsiednim parafiom.

MIROS¸AW RZEPKA

ZDANIEM  PROBOSZCZA
W szkole podstawowej na terenie parafii uczy si´ 120
dzieci. To daje mo˝liwoÊç dobrego kontaktu, podej-
Êcia do ka˝dego dziecka indywidualnie. W ogóle m∏o-
dzi chcà si´ dzisiaj uczyç, koƒczyç studia. Wiedzà, ˝e
bez tego trudno b´dzie znaleêç prac´.
Ciesz´ si´, ˝e liturgia jest ju˝ od siedmiu lat spra-
wowana w normalnych warunkach, ˝e parafianie
dbajà o Êwiàtyni´. Po tylu latach staraƒ i pokonywa-
nia przeciwnoÊci ju˝ im si´ to nale˝a∏o. Ja te˝ po za-
koƒczeniu budowy ˝yj´ spokojniej.
Ostatnio obserwuj´, ˝e parafianie majà jakby mniej
czasu i nie anga˝ujà si´ tak ch´tnie w ˝ycie parafii
jak kiedyÊ. Coraz wi´cej czasu poÊwi´cajà na prac´.
Mo˝e równie˝ dlatego pojawi∏ si´ nowy problem –
rozbite ma∏˝eƒstwa. Ostatnio pi´ç par si´ rozesz∏o.
To byli ludzie, którzy ˝yli wspólnie przez wiele lat.
Mimo to uwa˝am, ˝e to bardzo Êlàska, tradycyjnie
pobo˝na parafia.
Co poniedzia∏ek majà spotkania modlitewne zela-
torzy Apostolstwa Dobrej Âmierci. Organizujà te˝
pielgrzymki. Kawa∏ Êwiata dzi´ki nim zwiedzi∏em.

PANORAMA PARAFII
Parafia Niepokalanego Serca NajÊwi´tszej Maryi Panny w ¸aziskach Dolnych

Najmniejsza czàstka ¸azisk

Sta∏a grupa
zaanga˝owanych parafian

troszczy si´
o wystrój Êwiàtyni – dzi´ki

nim panuje tam obecnie
bo˝onarodzeniowy klimat

KS. GERARD
KAPICA

Pochodzi z Rudy Âlàskiej. Âwi´-
cenia kap∏aƒskie przyjà∏
w 1967 roku. W ¸aziskach Dol-
nych jest proboszczem od 1981
roku. Przejecha∏ wzd∏u˝
i wszerz ka˝dy zakamarek swej
parafii. Wszystkich parafian
zna osobiÊcie. Komputeryzacja
go interesuje, ale lubi majster-
kowaç.

Zapraszamy do koÊcio∏a
■ Msze Êw. w niedziele o godz. 7.00, 9.00 i 11.00
■ Nieszpory niedzielne o godz. 14.30
■ W dzisiejszà niedziel´ (9 I) o godz. 15.00 w koÊciele odb´dzie

si´ koncert kol´d w wykonaniu chórów okr´gu miko∏owskiego.
katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40–042 Katowice
tel. 251-18-07 wew. 131, faks 251-50-21
Redagujà: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddzia∏u,
Szymon Babuchowski, Miros∏aw Rzepka
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