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Bóg dał, Bóg wziął – 
niech będzie błogosła-

wiony. Słowa Hioba, powtó-
rzone w Modlitwie Pańskiej 
(bądź wola Twoja), ukazu-
ją istotę nawrócenia. Tylko 
czy stać nas na postawę za-
ufania? Młodzieńcza radość 
biskupa Jeża przekonuje, że 
tak. Kolosalna inwestycja 
parafian z Pszowa również. 
Może więc warto, powta-
rzając „bądź wola Twoja”, 
próbować realizować ma-
rzenia.                      
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ZA TYDZIEŃ
  Opowiemy o zmaganiach 

uczestników XV Olimpiady 
Teologii Katolickiej, która 
odbędzie się 3 marca w Ja-
strzębiu Zdroju.

  Odwiedzimy parafię pw. św. 
Jana Nepomucena w Krosto-
szowicach 

Jeden spektakl zagrał w Katowicach lwowski Teatr Woskriesinnia

Rekolekcje w godzinę

Kosztorys inwestorski opiewa na
1 781 592 złote i 76 groszy. – Te kosz-

ty były negocjowane i obecnie znacznie 
odbiegają od tej sumy – uśmiecha się 
ks. proboszcz Józef Fronczek. – Także 
parafianie, gdy zobaczyli pierwsze efek-
ty prac, stali się bardziej hojni.
W pszowskiej bazylice trwa ogromna in-
westycja. W jej efekcie na ścianach ba-
zyliki pojawią się utrzymane w baroko-
wym stylu polichromie. Znajdujące się 
w niej jeszcze przed wojną stare poli-
chromie zostały zniszczone w latach 60. 
ub. wieku podczas remontu po szko-
dach górniczych. Właśnie wtedy został 
zburzony drewniany strop, a ze ścian 

odbito tynki ze starymi 
malowidłami. Jak bazyli-
ka w Pszowie będzie wy-
glądała za rok,

czytaj na s. IV-V

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ UŚMIECHNIĘTEJ W PSZOWIE ODZYSKUJE BLASK

Ks. proboszcz 
Józef Fronczek 
myśli
o kolejnych 
inwestycjach 

Tak krótko? I to w teatrze?
Od razu chciałoby się zadać takie 
pytania. A odpowiedź brzmi: tak! 
Rekolekcje w godzinę.

„Hiob” Karola Wojtyły w wy-
konaniu artystów ze Lwowa jest 
rozdzierający. Ascetyczna sceno-
grafia, wykorzystanie elementów 
cerkiewnych śpiewów i profesjo-
nalna aktorska gra składają się na 
misteryjne widowisko, które mu-
si pozostawić ślad w nawet naj-
chłodniejszym sceptyku. Zachwy-
ca wykorzystanie światła, prze-
myślany ruch sceniczny i oryginal-
ność interpretacji, zbliżająca się 
chwilami do pantomimy.

Miejski Teatr Woskriesinnia 
uchodzi za teatr eksperymen-
talny. Zespół powstał 14 lat te-
mu we Lwowie na fali przeobra-
żeń społecznych po odzyskaniu 
przez Ukrainę niepodległości. Je-
go twórcą i dyrektorem artystycz-
nym jest Jarosław Fedoryszyn. On 
też wyreżyserował „Hioba”.

Publiczność, która przybyła do 
Teatru Śląskiego 24 lutego, nagro-
dziła ukraińskich artystów owacją 

na stojąco, co w Śląskim 
jest wyjątkowym wyróż-
nieniem. Pierwszy wstał 
obecny na widowni abp 
Damian Zimoń. Po spek-
taklu, gdy spotkał się z 
artystami w garderobie, 
zapowiedział, że będzie wszyst-
kim opowiadał o ich maestrii.

– Minimalna wiedza o Hio-
bie wystarczyła, by zrozumieć 
– mówi Anna. – Najbardziej po-
dobało mi się zakończenie, gdy 
aktorzy stanęli z przodu sce-
ny z deskami, na których były 
umieszczone płonące świecz-

ki, a z głośnika dobiegł 
głos ostrzegający nas 
przed naszymi czasami 
hiobowymi.

Biblijno-historycz-
ny dramat Karola Woj-
tyły nawiązuje do ra-

ju. Opowiada o relacji człowie-
ka do Stwórcy. Przypomina, że 
to Bóg jest Tym, który daje i 
zabiera. Człowiek może tylko 
pozostać Mu wierny. Jeśli po-
zostanie, może liczyć na obie-
caną nagrodę. Bo Bóg jest za-
wsze wierny swemu słowu.

MIROSŁAW RZEPKA
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Atutem 
spektaklu 
była również 
malarskość 
poszczególnych 
scen

MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania
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Rozdajemy wejściówki na basen.
Proponujemy Państwu darmowe wejściówki do parku wodnego w Tarnowskich 
Górach. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie i mieć szczęście w lo-
sowaniu. W jaki sposób Maciej dołączył do grona Apostołów, co zadecydowało 
o jego wyborze? Odpowiedzi, wraz z dokładnym adresem, prosimy przesyłać do 
14 marca na adres: Katowicki „Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 
Katowice lub e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, z dopiskiem: „Konkurs 
biblijny 8”. Spośród autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy jedną osobę, 
która otrzyma dwie jednogodzinne wejściówki do parku wodnego. 



Konkurs biblijny (8)

WYGRAJ WEJŚCIÓWKI

RYBNIK. „Szkoła się zmienia – 
wartości nie” napisały siostry ur-
szulanki. W folderze informują-
cym o ich rybnickiej szkole sio-
stry podkreślają, że w ich szko-
le nadal obowiązują mundurki. 
Informują też, że celem wycho-
wania jest kształtowanie chrze-
ścijańskiej postawy, patrioty-
zmu i rozwijanie osobowości. 
Przypomnijmy, że od 2003 roku 
urszulanki zapraszają do swej 
szkoły również chłopców.

Zespół Szkół Urszulańskich w 
Rybniku zaprasza zaintereso-
wanych na dni otwarte. Dla 
kandydatów do gimnazjum od-
będą się one 12 marca i 16 
kwietnia. Zainteresowanych 
liceum siostry zapraszają 5 
marca i 2 kwietnia. Wszystkie 
spotkania rozpoczną się o 
godz. 10.00. Więcej informa-
cji o szkole można znaleźć w 
Internecie: »www.urszulanki.
rybnik.pl«

Dni otwarte u urszulanek

WYKŁADY OTWARTE. Dusz- 
pasterstwo Akademickie w Rybniku 
zaprasza na otwarte wykłady akade-
mickie. Najbliższe odbędą się 9 mar-
ca i zatytułowane będą:  „Katecheza 
w lekcji religii czy lekcja religii w 
katechezie?”. Poprowadzi je ks. dr 
Krzysztof Sosna.

6 kwietnia wykład zatytułowa-
ny: „Dogmat – granica otwar-
ta czy zamknięta?” poprowa-
dzi ks. dr Grzegorz Strzelczyk. 
Spotkania odbędą się w Centrum 
Duszpasterstwa Akademickiego 
w Rybniku przy ul. Ks. Fr. 
Brudnioka 5 o godz. 18.00.

DA zaprasza

LĘDZINY. Clemens to na-
groda starosty bieruńsko-lę-
dzińskiego, przyznawana za 
szczególne zasługi dla kultu-
ry i sztuki. Jej nazwa pochodzi 
od Świętego Klemensa, patro-
na lędzińskiego kościoła, który 
zaprowadził na tych ziemiach 
chrześcijaństwo. Uroczyste 
wręczenie Clemensów odby-
ło się 22 lutego w Lędzinach. 
Przyznano je w trzech katego-
riach. Clemensa pro Arte (za 

osiągnięcia artystyczne) otrzy-
mał Józef Kłyk, twórca śląskich 
westernów. Clemensa pro 
Cultura (za upowszechnianie 
kultury) zdobył dyrygent i or-
ganista Czesław Pitera wraz 
z Chórem im. ks. Antoniego 
Chlondowskiego. Clemens 
pro Publico Bono (za wspie-
ranie inicjatyw na rzecz kul-
tury i ochrony jej dóbr) przy-
padł w udziale senatorowi 
Klemensowi Ścierskiemu.  

Kulturalna nagroda
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KATOWICE. Do 21 mar-
ca w Górnośląskim Centrum 
Kultury można oglądać najnow-
szą Wielką Wystawę Fotografii 
National Geographic (na zdję-
ciu). Ponad 90 zdjęć przedsta-
wia dokonania najsłynniejszych 
ekspedycji badawczych, zorga-
nizowanych przez Towarzystwo 
National Geographic od chwili 
jego powstania w 1888 roku po 
dzień dzisiejszy. Wystawa pre-
zentuje na przykład odnalezie-
nie w 1985 roku najsłynniejsze-
go wraku świata – Titanica oraz 

odkrycie w 1911 roku Machu 
Picchu – zagubionego miasta 
Inków. Przedstawia sylwetki nie-
ustraszonych podróżników i 
badaczy, jak Jacques Cousteau 
czy Robert Peary, pierwszy zdo-
bywca bieguna północnego. 
Wyprawy na krańce świata to 
piąta Wielka Wystawa Fotografii 
National Geographic prezento-
wana w Polsce. Wcześniejsze wy-
stawy obejrzało dotychczas bli-
sko milion widzów. Ekspozycja 
jest czynna codziennie w godz. 
10.00–19.00.

Wyprawy na krańce świata
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KONCERT we franciszkańskim 
kościele św. Józefa w Rybniku był 
kolejnym etapem akustycznej tra-
sy zespołu 2TM2,3. Twórcy spo-
tkali się przed występem z mło-
dzieżą parafii. Opowiadali o swo-
im nawróceniu i o planach na naj-
bliższą przyszłość. Obecni w do-
mu parafialnym „Nazaret” dowie-
dzieli się na przykład, że Tomasz 
Budzyński planuje kolejną trasę 
koncertową ze swoim nowym ze-
społem „Trupia czaszka”. Grupa 

2TM2,3 natomiast planuje w 
najbliższym czasie wydanie no-
wej płyty.  Uczestnicy innych 
koncertów 2TM2,3 podkreślali 
klimat Wielkiego Postu nastro-
jową refleksją. Muzycy wykona-
li między innymi kilka psalmów, 
a także zaczerpnięty z Biblii mo-
tyw „słuchaj Izraelu”. Na koncert 
przyszło  sporo starszych osób, 
które z pewnością nie przyjęły-
by tak życzliwie typowego re-
pertuaru 2TM2,3.

2TM2,3 akustycznie
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Od 12 marca Ikona Matki Bożej 
„Sedes Sapientiae” będzie 
przebywać w diecezji katowickiej. 
Środowiska akademickie 
przygotowały bogaty program 
spotkań z peregrynującą 
Matką Bożą.

Ikona Matki Bożej „Sedes Sa-
pientiae” (Stolicy Mądrości) to 
mozaika wykonana z elementów 
marmuru, ceramiki i metalu przez 
Marko Ivana Rupnika SJ. Jest ona 
darem Ojca Świętego Jana Pawła 
II dla środowisk uniwersyteckich 
całego świata. Zgodnie z jego wo-
lą, ikona od 10 września 2000 ro-
ku przemierza ośrodki akademic-
kie na całym świecie.

Papież wręczył ikonę podczas 
Jubileuszu Nauczycieli Akademic-
kich na Placu św. Piotra. Powie-
dział wtedy: „Drodzy wykładow-
cy i studenci, oto jest wasze po-
wołanie: macie czynić z uniwer-
sytetu środowisko, w którym kul-
tywuje się wiedzę, miejsce, w 
którym człowiek znajduje wizję 
przyszłości, mądrość, bodziec do 
kompetentnej służby społeczeń-
stwu. Tę waszą drogę zawierzam 
Maryi, »Sedes Sapientiae«, której 
wizerunek przekazuję wam dzi-
siaj, abyście Ją przyjęli jako piel-
grzymującą Nauczycielkę w mia-
stach uniwersyteckich świata”.

Do tej pory odwiedziła Gre-
cję, Rosję, Hiszpanię, Ukrainę, 
Peru, Chile, Ekwador, Słowację, 
Irlandię, Szkocję, Anglię. Obecnie 
trwa peregrynacja po Polsce. Za-
kończy się ona w grudniu.

W naszej diecezji powitanie 
Ikony odbędzie się 12 marca o 
godz. 17.00 w krypcie katedry 

w Katowicach. Ale już wcześniej 
- 8 marca o godz. 17.00 – w Mu-
zeum Archidiecezjalnym zostaną 
otwarte dwie wystawy. Prof. Je-
rzy Fober z Cieszyna przedsta-
wi swoje impresje na temat Iko-
ny, a studenci i pedagodzy ASP 
w Katowicach zaprezentują swe 
prace pod hasłem „Ikona – dro-
ga do nieba”.

– Chcieliśmy, aby każda uczel-
nia włączyła się w uczczenie pe-

regrynującej Pani – mówi ks. dr 
Marek Spyra. – W środowisku 
akademickim widać wielkie po-
ruszenie.  Oprócz więc modlitwy 
i czuwania odbędą się sesje na-
ukowe, koncerty i wystawy. Na-
tomiast AWF przygotowała bieg 
gwiaździsty pod hasłem „Wie-
niec z gwiazd dwunastu”.

16 marca 12 zespołów po 
12 osób pobiegnie z 12 róż-
nych punktów Katowic, by spoty-

kać się przy katedrze. Na mecie 
biegu jego uczestnicy odmówią 
wspólnie z arcybiskupem Damia-
nem Zimoniem modlitwę „Anioł 
Pański”.

W przyszłą niedzielę (13 mar-
ca) o godz. 18.00 w krypcie kate-
dry orkiestra, chór i soliści Aka-
demii Muzycznej w Katowicach 
wykonają Stabat Mater a o 19.00 
będzie konferencja rekolekcyjna 
i Eucharystia. Po Apelu Jasno-
górskim nastąpi przejście do ko-
ścioła przy ul. Granicznej. Tam-
tejsza grupa DA wykona Akatyst. 
Będzie też czuwanie modlitew-
ne i okazja do sakramentu poku-
ty, a o północy rozpocznie się Eu-
charystia.

14 marca o godz. 11.00 roz-
pocznie Msza św., a po niej Ikona 
wyruszy do Rybnika. Tam o 13.00 
w kościele Matki Bożej Bolesnej 
nastąpi powitanie i rozpocznie 
się Eucharystia. Na 16.00 zapla-
nowano spotkanie z maturzysta-
mi, a po nim serię wykładów w 
auli rybnickiego kampusu.

15 marca Ikona wraca do Ka-
towic. O godz. 16.00 odbędzie 
się spotkanie w Akademii Eko-
nomicznej. Oprócz wykładów 
będzie można usłyszeć koncert 
muzyki cerkiewnej w wykona-
niu Chóru Politechniki Śląskiej. 
Wieczorem natomiast w kryp-
cie katedry będzie modlitewne 
czuwanie.

16 marca o 7.30 rozpocznie 
się jutrznia w auli Wydziału Teo-
logicznego, a o 11.30 wystartu-
je bieg gwiaździsty. To będzie 
ostatni dzień pobytu Ikony Mat-
ki Bożej „Sedes Sapientiae” w 
naszej diecezji. Kolejny etap pe-
regrynacji to diecezja bielsko-ży-
wiecka. MR

Ikona Stolicy Mądrości przybywa do Katowic

Nauczycielka zachęca do służby

Ikonę Matki Bożej „Sedes Sapientiae” Jan Paweł II ofiarował środowisku 
akademickiemu w Roku Wielkiego Jubileuszu
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W pszowskiej ba-
zylice od lip-
ca ubiegłego ro-
ku trwa potęż-

na inwestycja. Wnętrze świą-
tyni już zajaśniało barokowym 
blaskiem. Św. Piotr spogląda 
na wchodzących ze sklepienia 
pod chórem. Niektórzy mówią, 
że jego spojrzenie jest groź-
ne. Ekipa konserwatorów za-
bytków pod kierunkiem prof. 
Stanisława Kluski z katowic-
kiej Akademii Sztuk Pięknych 
wykonuje polichromię. Projekt 
kolorystyki wnętrza i pro-
gram postępowania konser-
watorskiego przygotowała fir-
ma „Arkana” z Bytomia, pod 
kierunkiem mgr inż. architekt 
Ariany Gano-Kotuli.

Skąd wziąć pieniądze?

– Dziesięć lat temu, gdy zo-
stałem pszowskim probosz-
czem, było zwykłe malowanie, 
bez żadnych ozdób – opowiada 
ks. Józef Fronczek. – Ostatnio 
coraz częściej myślałem o odno-
wieniu świątyni, bo znów tego 
wymagała. Ta myśl dojrzała we 
mnie, gdy dowiedziałem się o 
funduszach strukturalnych prze-
znaczonych na ratowanie dzie-
dzictwa kulturowego.

Duszpasterska rada para-
fialna i ekonomiczna początko-
wo zareagowała na pomysł pro-
boszcza z mieszanymi uczucia-
mi. Podstawowe pytanie doty-
czyło finansowania tej ogrom-
nej inwestycji. Dopiero gdy jej 
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Sonda

EKIPA PROFESORA 
KLUSKI

TOMASZ TRZOS 
Z TYCHÓW

Wszyscy trzej je-
steśmy konser-
watorami sztu-
ki. Ukończyli-
śmy krakowską 
Akademię Sztuk 

Pięknych. Współpracujemy 
z prof. Stanisławem Kluską 
od dłuższego czasu. Naszą 
pracę można oglądać mię-
dzy innymi w kościele 
pw. Wszystkich Świętych 
w Pszczynie, Czuchowie, 
Moszczenicy. Pszów to 
szczególne miejsce. W tej 
bazylice ludzie od trzystu 
lat się modlą. Dlatego trud-
no porównać to, co robimy, 
z jakąkolwiek inną pracą. 
Ja chętnie się chwalę, gdy 
na przykład ktoś z rodziny 
mnie odwiedza. Jeśli tylko 
ma ochotę, organizuję wy-
cieczkę i pokazuję miejsca, 
w których pracowałem. To 
wielka satysfakcja.

ŁUKASZ SZYMONOWICZ 
Z KRAKOWA
Naszym najważniejszym 

zadaniem jest 
jak najwierniej-
sza realizacja 
projektu profe-
sora. Jego za-
mierzenie jest 

takie, aby wnętrze bazy-
liki odzyskało  baroko-
wy charakter, ale jedno-
cześnie ma to być sztuka 
nowoczesna. Nasza praca 
jest specyficzna – miesz-
kamy w gościnnych po-
kojach na probostwie i 
siedzimy w kościele po 
całych dniach. Ale wła-
śnie po to studiowaliśmy, 
aby zajmować się takimi 
przedsięwzięciami, aby 
przywracać blask takim 
zabytkom jak pszowska 
bazylika. Każdy z nas pró-
buje też w wolnych chwi-
lach tworzyć coś swo-
jego. Ja maluję obrazy. 
Najczęściej „do szuflady”, 
choć czasem jakieś zamó-
wienie też się zdarza.

Przywracanie zasłużonego blasku

Trzynasty apostoł pod chórem
Najwięcej zamieszania 
było z apostołami. 
Najpierw okazało 
się, że na bocznych 
ścianach jest tylko 
dwanaście miejsc, 
a apostołów trzeba 
było wymalować 
trzynastu. Bo przecież 
św. Paweł też uznawany 
jest za apostoła. A potem 
jeszcze do profesora 
Stanisława Kluski 
przyszedł jeden z parafian. 
– Jeśli mój patron będzie 
miał na obrazie takie 
oczy jak moje, 
to ja ten obraz opłacę! 
– zadeklarował. Profesor 
poprawił spojrzenie 
apostoła, a parafianin 
wpłacił na rzecz 
remontu ponad dwa 
tysiące złotych.

tekst  
MIROSŁAW RZEPKA
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Przywracanie zasłużonego blasku

Trzynasty apostoł pod chórem

członkowie ujrzeli plany i zda-
li sobie sprawę, jak zmieni się 
ich świątynia, zaakceptowali po-
mysł. O przedsięwzięciu dowie-
dzieli się wszyscy parafianie.

Wotum w postaci 
projektu
– Początkowo deklaracje 

wsparcia inwestycji nie były 
zachęcające – wspomina ks. Jó-
zef. – Odkąd efekty prac widać, 
ludzie zaczęli reagować bar-
dziej życzliwie. Obecnie 620 
rodzin wsparło to dzieło, bądź 
jednorazowo, bądź w formie 
comiesięcznej wpłaty.

Oczywiście proboszcz stara 
się wciąż o pozyskanie funduszy 
z innych źródeł. Połowę kwo-

ty potrzebnej na przygotowa-
nie ścian (137 tys. złotych) przy-
znało Ministerstwo Kultury. Jest 
również nadzieja na dotację z 
Funduszu Kościelnego MSWiA. 
Studium Wykonalności Projek-
tu Infrastrukturalnego przygo-
towała firma Globar Managment 
z Rybnika jako wotum dla Matki 
Bożej Uśmiech-
niętej. Przeszedł 
on pomyślnie 
wszystkie fazy 
formalne, ale na 
liście rankingo-
wej znalazł się 
tak daleko, że w 
ubiegłym roku 
pieniędzy unij-
nych nie udało się uzyskać.

– Kiedy w maju zostaną ogło-
szone nowe programy unijne, 
znów będziemy się starać o uzy-
skanie dofinansowania – mówi 

ks. proboszcz. – 
W tej chwili spła-
camy należno-
ści za wykonane 
prace z ofiar pa-
rafian. Są też pry-
watni sponsorzy 
poszczególnych 
obrazów. Ich na-
zwiska można 

przeczytać na specjalnej tablicy 
w przedsionku kościoła.

Zasłużony blask

– Nasze sanktuarium jest bar-
dzo ważne dla całego regionu – 
mówi ks. proboszcz. – To sanktu-
arium trzech narodów. Po otwar-
ciu granic coraz częściej piel-
grzymują do Pszowa, oprócz Po-
laków, również Niemcy i Czesi. 
Właśnie dlatego zależało mi na 
przywróceniu temu miejscu daw-
nej świetności. Zwłaszcza że kie-
dyś kościół miał polichromię.

Niestety, przedwojenny wy-
strój pszowskiej świątyni nie zo-
stał udokumentowany. Na pro-
bostwie zachowały się cztery 

czarno-białe zdjęcia i wycinek z 
gazety. To cała dokumentacja.

Najważniejsze, 
że ludziom zależy
Oprócz postaci apostołów, 

na ścianach pszowskiej bazyliki 
zobaczyć można anioły i św. Ce-
cylię, a także obrazy ilustrujące 
20 tajemnic Różańca. Najwięk-
sze, blisko pięciometrowe roze-
ty na sklepienia w nawie głów-
nej zarezerwowano dla tajem-
nic chwalebnych. Ale te miej-
sca są tylko cztery, więc zmar-
twychwstanie i wniebowstąpie-
nie musiały pomieścić się na jed-
nym obrazie. Jak zapowiada ks. 
proboszcz, na Wielkanoc będzie 
można obejrzeć postępy prac. 
Rusztowania zostaną rozmonto-
wane. Całe przedsięwzięcie ma 
się zakończyć we wrześniu przy-
szłego roku.

– Mam tyle planów, że pra-
cy starczy mi do emerytury – 
mówi ks. Józef Fronczek. – Już 
są przygotowane projekty od-
nowienia elewacji bazyliki i całe-
go jej obejścia, wraz z kalwarią. 
Dla mnie najważniejsze jest, że 
ludziom zależy na kościele, inte-
resują się jego wyglądem i chcą 
by był piękny.  

Czasem, gdy 
zamykam oczy, 
widzę obraz, 
nad którym 
cały dzień 
pracowałem, 
mówi Robert 
Goździk

Sonda

EKIPA PROFESORA 
KLUSKI

ROBERT GOŹDZIK 
Z KRAKOWA
Wyjeżdżamy do 
domów na week-
endy. Wszyscy 
mamy żony z 
branży. Moja na 
przykład jesz-
cze studiuje i też wyjeż-
dża na cały tydzień. Całe 
szczęście, że są sms-y, so-
boty i niedziele. Parafianie 
bardzo interesują się tym, 
co robimy. Często nas za-
gadują. Pytają przede 
wszystkim, kiedy całość 
będzie gotowa. Zdarza się 
również, że rozmawiamy 
o technice wykonania po-
lichromii. Z rusztowań wi-
dzimy też, jak wielu ludzi 
przychodzi do świątyni, 
by się modlić. My też ży-
jemy tą pracą. Kiedy wie-
czorem zamykam oczy, 
pod powiekami pojawiają 
się postacie i sceny z po-
lichromii. 

Koronacja 
Matki Bożej 
– jak widać, 

w niebie używa 
się takich 

koron, jakie 
ma na skroni 

Matka Boża 
z Pszowa H
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Starego biskupa z Koszalina 
zaprosić do Zawodzia  
– ale pomysł… I to w zimie! 
Tak dworował z organizatorów 
spotkania bp Ignacy Jeż. Wyjaśnił, 
że przyjechał, bo młodzież czekała 
na niego, więc odmówić  
nie mógł, choć droga daleka  
i śliska. Zastanawiał się,  
co taki stary biskup może 
powiedzieć ludziom wchodzącym 
dopiero w życie.

Spotkanie prowadzili Oli-
wia Szewczyk i Mariusz Rąpała. 
Wcześniej zebrali pytania od 
koleżanek i kolegów. Wielu z 
nich przeczytało książką Bisku-
pa „Przygody z Opatrznością”. 
Młodzi ludzie chcieli wiedzieć 
jakie wspomnienia Biskup za-
chował ze swojej szkoły. Pyta-
li go też o przeżycia obozowe 
i o to, jak ocenia współczesną 
młodzież.

– Nasze pokolenie po pro-
stu było inne – mówił bp Ig-

nacy. – Nie można mó-
wić lepsze czy gorsze, 
bo tego nie wiadomo. 
Ludzie są różni. Tak sa-
mo jak wtedy są dzisiaj 
wśród młodych wspa-
niałe osoby, ale są też 
przestępcy. Nie można uogól-
niać.

Bp Jeż podkreślił, że człowiek 
zawsze pozostaje sobą. Ekstre-
malne warunki, jakie panowały w 
obozie koncentracyjnym, sprawi-
ły tylko, że łatwiej było dostrzec 
różne ludzkie postawy. – Często 
bywało, że człowiek zapominał o 
sobie i pomagał innym, choć takie 
warunki ludzie znoszą niejedna-
kowo – opowiadał biskup Ignacy. 
Opowiedział o bł. ks. Frelichow-
skim, który pomagał chorym na 
tyfus i sam się zaraził tą choro-
bą. – Czasem żartowaliśmy z bi-
skupem Strobą, że gdybyśmy nie 
przeżyli, to teraz może bylibyśmy 
kandydatami na ołtarze.

Spotkanie zakończyło war-
sztaty rekolekcyjne w X Li-
ceum Ogólnokształcącym im. 
I. J. Paderewskiego. Po raz 
trzeci szkolne rekolekcje mia-
ły charakter interdyscyplinar-
nych warsztatów. Uczniowie 
mogli wybierać spośród wie-
lu propozycji. Głównym ha-
słem wszystkich spotkań była 
myśl – tytuł wydanej niedaw-
no książki biskupa Ignacego 
Jeża – „Przygody z Opatrznoś-
cią”. Na zakończenie rekolek-
cji uczniowie zabrali sprzed 
szkoły ogromny krzyż i prze-
szli z nim w procesji do koś-

cioła Opatrzności 
Bożej. Tam bp Igna-
cy Jeż oraz katecheci 
ks. Piotr Brachmań-
ski i ks. Andrzej Cu-
ber odprawili Mszę 
św. kończącą czas 

szkolnych rekolekcji.
– To była wspaniała przygo-

da, coś zupełnie innego niż za-
pamiętałam z podstawówki i 
gimnazjum – powiedziała Ka-
mila Jelińska, uczennica I kla-
sy. – Jestem zaskoczona efekta-
mi, które widzę w swoim wnę-
trzu. Jestem pewna, że to, co 
przeżyłam, będzie owocowało 
w przyszłości. Myślę, że chyba 
by ktoś musiał być z kamienia, 
by nie przeżyć głębiej tych re-
kolekcji. MR
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Sposób na szkolne rekolekcje

Zaprosili świadka
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Spotkanie  
z bp Ignacym 
Jeżem odbyło się 
w salce domu 
parafialnego  
18 lutego

Co taki stary biskup może 
powiedzieć młodzieży?  
– pytał bp Ignacy Jeż 

Pomagają skrzywdzonym

Powstał  
raport  
o sektach
Na terenie okręgu katowickiego 
działa około 70 sekt i grup 
nieformalnych – głosi raport 
Śląskiego Centrum Informacji 
o Sektach i Grupach Psycho-
manipulacyjnych.

Centrum działa przy Katolic-
kim Centrum Edukacji Młodzieży 
„Kana” w Katowicach i w tym ro-
ku obchodzić będzie swoje 10-le-
cie. Zdaniem koordynatora Cen-
trum Dariusza Pietrka, nasilenie 
działalności sekt na Śląsku utrzy-
mywało się w ostatniej dekadzie 
na stałym poziomie. Z raportu, 
który przygotowało katowickie 
Centrum, wynika, że w roku 2004 
szczególnie dawały o sobie znać 
grupy satanistyczno-okultystycz-
ne oraz firmy stosujące nieetycz-
ne metody pracy, czyli sekty eko-
nomiczne. W drugiej połowie ro-
ku zauważono wzrost liczby kon-
sultacji związanych z New Age i 
medycyną niekonwencjonalną.

Prócz pomocy osobom do-
tkniętym działalnością sekt ka-
towickie Centrum oferuje także 
prowadzenie w szkołach prelek-
cji dla uczniów, nauczycieli i ka-
techetów oraz dla rodziców. W 
ubiegłym roku takich spotkań 
odbyło się ponad 200.

NUMER TELEFONU CENTRUM TO:
032/60-82-676.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:
WWW.KATOWICE.KULTY.INFO,
E-MAIL:  SEKTY_KATOWICE@OP.PL .
PRACOWNICY CENTRUM PROWADZĄ 
TAKŻE TELEFON ZAUFANIA: 
0501/48-73-44.
 M za KAI

Księdzu Leszkowi Swobodzie
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci

OJCA 
składają

pedagodzy, pracownicy i uczniowie
szkoły w Kończycach



Małpy, papugi, strusie, sęp płowy  
i groźny krokodyl – czekają  
na zwiedzających. – W naszym 
muzeum nie tylko ogląda się 
eksponaty, tu przede wszystkim 
coś się przeżywa 
– mówi ks. Andrzej Halemba.

Mały kameleon tak dobrze 
wtopił się w pejzaż Afryki, że pra-
wie go nie widać. Ten pejzaż to 
fresk Krystiana Myszora z Chorzo-
wa Batorego, a zwierzęta są wy-
pchane, ale wyglądają jak żywe. 
Niemal wszystkie pochodzą z ko-
lekcji ks. Halemby, kapłana naszej 
archidiecezji, który przez 11 lat 
przebywał na misjach w Zambii.

Muzeum Misyjne, mieszczą-
ce się przy kościele Matki Bożej 
Bolesnej w Mysłowicach Brzęcz-
kowicach, to jednak nie tylko 
urokliwy zwierzyniec. To kopal-
nia wiedzy o kulturze i przyro-
dzie Afryki, Ameryki Południo-
wej i Oceanii. Zwiedzanie rozpo-
czyna się emisją filmu o tematy-
ce misyjnej. – Dzieci bardzo in-
teresuje, jak wygląda życie ich 
rówieśników z innych kontynen-
tów – mówi ks. Andrzej. – Ma-
my tu miniaturowy rower skon-
struowany przez młodych Afry-

kańczyków i spódniczkę Pigmej-
ki wykonaną z trawy.

Zwiedzający uczą się też 
afrykańskiej symboliki. Ważną 
rolę odgrywa w niej rodzina. 
Rzeźba „Drzewo życia” z Zambii 
ukazuje, że to, co mamy, w du-
żej mierze zawdzięczamy na-
szym przodkom. Maski przed-
stawiają podział ról w rodzinie: 
ojciec jest tym, który odstrasza 
zło, matka odpowiada za kar-
mienie potomstwa.

Opiekują-
cy się muzeum 
ks. Andrzej Ha-
lemba przez 7 
lat był sekreta-
rzem Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. Jako 
pierwszy przetłumaczył Nowy Te-
stament na mambwe (jeden z 72 
języków Zambii) i stworzył słow-
nik mambwe-angielski. W najbliż-
szych dniach ukaże się jego naj-
nowsze dzieło: dwutomowy zbiór 
ponad stu bajek ludu Mambwe 
po angielsku i w języku mambwe, 
wraz z obszernym wprowadze-
niem naukowym. Obecnie misjo-
narz ponownie wyjeżdża do Za-
mbii, by przez najbliższy rok koń-
czyć pracę nad kolejnym słowni-
kiem, tym razem angielsko-mam-
bwe.

Poprosiliśmy ks. Andrzeja, by 
w tym właśnie afrykańskim języ-
ku zaprosił czytelników „Gościa” 
do muzeum. Muce mwize muilole-
le ivya ku Africa, mulazunguka wa-

kwe cimwi – odpowiedział. Zna-
czy to: przyjdźcie i zobaczcie sa-
mi Afrykę, a na pewno się za-
chwycicie.

SZYMON BABUCHOWSKI
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 R E K L A M A 

Muzeum Misyjne im. kard. Augusta Hlonda

Afryka w Brzęczkowicach

Afrykańskie 
zwierzęta 
wyglądają 

jak żywe
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To niezbyt liczna, ale za to 
bardzo rozległa parafia. 
Ciągnie się wzdłuż 
alei Korfantego i sięga 
aż po siemianowickie 
osiedle Tuwima.

Przyjezdny może mieć 
problem ze znalezieniem 
probostwa. Nie stanowi 
ono bowiem osobnego bu-
dynku, ale mieści się... na 
parterze jednego ze zwy-
kłych domów mieszkal-
nych. Zanim jednak roz-
poczniemy poszukiwania, 
warto zajrzeć do kościoła.

Z odlewni 
– świątynia
W pięknie odnowio-

nym prezbiterium mieści 
się obraz Matki Bożej z 
Dzieciątkiem, pochodzą-
cy prawdopodobnie z dru-
giej połowy XVII wieku. 
Zwracają także uwagę wi-
traże przedstawiające sce-
ny z życia Maryi. Trudno 
domyślić się, że budowla 
ta pełniła kiedyś zupełnie 
inną funkcję.

W początkach XIX 
wieku stała w tym miejscu 
odlewnia żelaza. Później 
był to magazyn i sklep, 
a w czasie I wojny świa-
towej  obóz dla jeńców. 
Po przebudowie w latach 
1919–20, ks. Maksymilian 
Gerlich, proboszcz z Mi-
chałkowic, poświęcił tym-
czasowy kościół. Kolejna 
przebudowa miała miej-
sce w roku 1930.

Co zostało z huty

Na terenie parafii 
znajduje się jeszcze in-
na charakterystyczna bu-

dowla, będąca jednak 
dość ponurą wizytówką 
dzielnicy. Ruina, o której 
mowa, to pozostałość po 
hucie Silesia, utworzonej 
na miejscu dawnej huty 
księcia Hohenloego. Nie-
dawno pojawił się tam 
napis: „Obiekt zabytkowy 
– wstęp wzbroniony”.

Parafia miała od po-
czątku charakter robotni-
czy. Dziś mieszka w niej 
wielu emerytów. W drugą 
sobotę każdego miesiąca 
odprawiana jest Msza w 
intencji seniorów, po któ-
rej odbywa się spotkanie 
katechetyczne w krypcie 
kościoła. – Przychodzi na 
nie 30–40 osób, prowadzą 
bardzo ożywioną dyskusję 
– opowiada proboszcz.

Są powołania!

Na Wełnowcu miesz-
ka jednak także spo-
ry procent inteligencji. 
Ludzie z wyższym wy-
kształceniem zamiesz-
kują głównie dwa osie-
dla domów jednoro-
dzinnych, znajdujące 
się obok cmentarza.

Aktywną grupę para-
fian stanowi zespół na-

zywany przez ks. No-
conia „posynodalnym”. 
Rozważa on dokumen-
ty Kościoła – ostatnio 
np. konstytucję „Gau-
dium et spes”. Uczestni-
cy spotkań biorą czynny 
udział w liturgii Słowa 
podczas niedzielnej Eu-
charystii o godz. 9.00. – 
To bardzo piękne, kiedy 
słowo Boże czytają do-
rośli – mówi proboszcz.

Z 4100 mieszkańców 
w niedzielnej Mszy świę-
tej uczestniczy nieco po-
nad 35 proc. – Wielu z 
nich bliżej ma do Józe-
fowca albo do kościoła 
św. Antoniego w Siemia-
nowicach. Parafianom z 
Siemianowic trudno jest 
dojeżdżać tu tramwajem 
– tłumaczy ks. Jan. – Ru-
chliwa i niebezpieczna 
aleja Korfantego nie uła-
twia prowadzenia dusz-
pasterstwa dzieci. Ze 
spotykającej się w każ-
dy piątek grupy młodzie-
ży tworzy się jednak zalą-
żek oazy młodzieżowej. 
Mamy też – po 35 latach 
– dwa nowe powołania! 
– cieszy się ksiądz pro-
boszcz.

SZYMON BABUCHOWSKI

PANORAMA PARAFII
Parafia NMP Wspomożenia Wiernych w Katowicach Wełnowcu

Tramwajem do kościoła

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. 251 18 07 wew. 131, faks 251 50 21
Redagują: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddziału,
Szymon Babuchowski, Mirosław Rzepka
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KS. JAN NOCOŃ
Pochodzi z Bielszowic. Ma 
56 lat, święcenia kapłańskie 
przyjął w 1973 r. Był misjo-
narzem diecezjalnym i re-
kolekcjonistą w domu reko-
lekcyjnym w Kokoszycach. 
Proboszczem na Wełnowcu 
jest od 1984 r. Lubi słuchać 
muzyki, interesuje się spor-
tem, chętnie gra w szachy.

ZDANIEM PROBOSZCZA
W kancelarii, która mieści się w kościele, przyjmu-
ję osobiście. Mogę sobie na to pozwolić, bo moja 
parafia nie jest zbyt liczna. Uważam, że to świetna 
okazja do autentycznej katechezy dorosłych, a ja 
sam mogę lepiej poznać sprawy parafian.
Stanowczo za wysoki jest tu procent starej, 
zdewastowanej architektury. W zawilgoconych 
lokalach panuje duża rotacja mieszkańców, 
wiele z nich stoi pustych. Taka sytuacja powo-
duje jedynie narastanie problemów społecz-
nych. Staramy się im jednak zaradzać na mia-
rę naszych możliwości. Od 15 lat finansujemy 
obiady szkolne dla dzieci, prowadzimy ochron-
kę. Młodzież może spędzić wolny czas, grając 
w ping-ponga w salce sportowej, która mieści 
się w naszej krypcie. 
Wydajemy też gazetkę parafialną „Ave Maryja” 
i mamy piękną stronę internetową, redagowa-
ną w całości przez świeckich. Co miesiąc odby-
wają się u nas Karmelitańskie Dni Skupienia, na 
które przyjeżdżają ludzie z kilku diecezji.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 

11.00, 12.15, 17.00; w sobotę o godz. 18.00.
  Msze św. w tygodniu o godz. 8.00 i 18.00.
  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w 3. 

piątek miesiąca po Mszy św. o godz. 8.00.
  Nabożeństwo fatimskie 13. dnia miesiąca po 

Mszy św. o godz. 8.00.

Ruchliwa ulica 
nie pomaga 

w prowadzeniu 
duszpasterstwa dzieci 

– mówi proboszcz 
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