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Mamy w katowickiej 
katedrze  kap l icę 

dwóch Papieży. W 1983 
roku modlił się w niej Jan 
Paweł II. Dwa lata wcześ-
niej obecny Papież ufun-
dował w niej mozaikę. 
Ludzkie ścieżki splatają 
się nieraz w przedziwny 
sposób. O tym, jak dro-
gi dwóch wielkich posta-
ci skrzyżowały się bardzo 
blisko nas, piszemy na 
stronach IV–V.    
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ZA TYDZIEŃ
   ŚWIĘTO RADOŚCI. Relacja 

z X Salwatoriańskiego 
Festiwalu Piosenki Religijnej 
„Pokochaj Miłość”.

  DZIĘKI KLUBOWI ZNALEŹLI PRACĘ. 
O działaniach Akcji Katoli-
ckiej w Kobiórze.

  Odwiedzimy PARAFIĘ DUCHA 
ŚWIĘTEGO W SIEMIANOWICACH 
BYTKOWIE.

Dzień Pożegnania Papieża obchodzili 
7 kwietnia uczniowie i nauczyciele 

Szkoły Podstawowej nr 31 w Katowicach. 
Najważniejszym punktem tego dnia była 
wspólna modlitwa przed szkołą i śpiew 
„Barki”. „Łzy cisnęły się do oczu – napisała 
w liście do naszej redakcji szóstoklasist-
ka Monika Wawrzyniak. – Na cześć Ojca 
Świętego wypuściliśmy w niebo żółte i 
białe balony. Składaliśmy w sercach przy-
rzeczenia, mówiliśmy Mu, że o Nim nigdy 
nie zapomnimy. Miałam wtedy przed ocza-
mi jego postać. Było mi bardzo smutno, 
ale jednocześnie cieszyłam się, że mogłam 
żyć w czasach tak wielkiego, świętego 
Człowieka. Te kilka godzin w szkole minęło 
wszystkim bardzo szybko. A kiedy w sku-

pieniu modliliśmy się, wiał 
tak silny wiatr! To znak, 
że była z nami moc Ducha 
Świętego!”. 

Wiatr 
wyszarpywał 
balony z rąk

BALONY NA CZEŚĆ OJCA ŚWIĘTEGO

„Zapraszam na spotkanie 
z Arcybiskupem o Kościele. 
Możesz postawić każde pytanie. 
Prześlij dalej” – takie SMS-y 
rozsyłała młodzież przed 
spotkaniem w archidiecezjalnym 
ośrodku DA w Katowicach, które 
odbyło się 25 kwietnia.

Duszpasterze i studenci wy-
brali tę właśnie drogę informo-
wania, bo, jak pokazał sponta-
niczny marsz dla Jana Pawła II 
z 4 kwietnia, jest ona niezwy-
kle skuteczna. Sama idea spot-
kania zrodziła się natomiast 
w odpowiedzi na oczekiwania 
młodzieży ujawnione w ostat-
nim czasie. – Wydarzenia, któ-
re miały miejsce po śmierci 
Papieża, rozbudziły głód wie-
dzy na temat Kościoła – twier-
dzi duszpasterz akademicki ks. 
Marek Spyra.

Arcybiskup Damian Zimoń 
podczas wizyty w ośrodku DA 
opowiadał o swoich kontak-
tach z Ojcem Świętym, mó-
wił też o nowej sytuacji, w ja-

kiej znalazł się teraz Kościół i 
świat. – Dlaczego w ludziach 
nagle coś pękło? – zastanawiał 
się Metropolita. – Jeśli jeden z 
największych dzienników za-
mieszcza na pierwszej stro-
nie tytuł: „Kościół przyszłością 
świata”, to znaczy, że dokonała 
się jakaś poważna zmiana.

Młodzież pytała przede 
wszystkim o przyszłość Koś-
cioła w Polsce, o jego otwar-
tość i kształt duszpasterstwa. – 
Odpowiedź daje nam nowy Pa-
pież, który mówi, że zadaniem 

tego pontyfikatu jest pogłębie-
nie wiary – stwierdził Arcybi-
skup. – Dlatego tak ważna była 
decyzja Jana Pawła II o erygo-
waniu Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego.

– Podoba mi się to, że 
Ksiądz Arcybiskup wychodzi 
do młodzieży, jest otwarty i 
serdeczny. W ogóle nie czuło 
się, że jest to ktoś, kto sprawu-
je tak ważną funkcję – powie-
działa po spotkaniu Ala Lizurej, 
studentka psychologii.

SZYMON BABUCHOWSKI

Spotkanie w Duszpasterstwie Akademickim

Spytaj Arcybiskupa
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Młodzież pytała Metropolitę o przyszłość Kościoła w Polsce
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SZYMON BABUCHOWSKI
redaktor wydania

  



G O Ś Ć  K AT O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
8 

m
aja

 2
00

5

II

Nowi księża w archidiecezji
KATEDRA CHRYSTUSA 
KRÓLA. 31 diakonów, absol-
wentów Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego 
i Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego, przyj-
mie święcenia kapłańskie z rąk 
arcybiskupa Damiana Zimonia. 
Uroczystość odbędzie się 14 
maja o godz. 15.00.

Ślązaczkę odebrali w Warszawie

NAGRODA. Arcybiskup Da- 
mian Zimoń i Otylia Jędrzejczak 
otrzymali nagrodę Ślązaczki, 
przyznawaną przez Towarzy- 
stwo Przyjaciół Śląska. Wrę-
czenie statuetki, przedstawia-
jącej dziewczynę z jabłkiem 
w ręku, odbyło się w Zamku 
Ostrogskich w Warszawie.

W wygłoszonej laudacji re-
daktor naczelny miesięcznika 
„Śląsk” Tadeusza Kijonka mówił, 
że Arcybiskup od najmłodszych 
lat robi wszystko dla Śląska i za-
wsze stara się reagować na po-
trzeby najuboższych.

Otylia Jędrzejczak otrzyma-
ła nagrodę za wytrwałość oraz 
serce i współczucie, gdyż jako 
mistrzyni olimpijska przekazała 
swój medal na potrzeby chorych 
dzieci. W imieniu laureatki sta-
tuetkę odebrali jej rodzice – Kry-
styna i Piotr Jędrzejczakowie (na 
zdjęciu obok Arcybiskupa).

Nagrody są uznaniem dla 
osób pochodzących ze Śląska 
za ich wkład w życie społeczne, 
polityczne i kulturalne Polski. 
Otrzymują je także osoby spo-
za Śląska, które działają na rzecz 
tego regionu.

JUBILEUSZ. 24 księży archi-
diecezji katowickiej obchodzi w 
tym roku 50-lecie kapłaństwa. 
W dniach 9–12 maja spotkają się 
oni na rekolekcjach w archidiece-
zjalnym ośrodku w Brennej. Msza 
św. w intencji księży jubilatów 
zostanie odprawiona w czwar-
tek, 2 czerwca o godz. 12.00, w 
katedrze Chrystusa Króla.

50 lat kapłaństwa

Diecezjalna pielgrzymka chorych
PIEKARY ŚL. Doroczna piel-
grzymka chorych do Matki 
Boskiej Piekarskiej odbędzie się 
13 maja. Po powitaniu w bazyli-
ce o godz. 10.00 zostanie odpra-
wiona Msza św. pod przewod-
nictwem arcybiskupa Damiana 
Zimonia, a po niej nabożeń-

stwo różańcowe. O 12.00 cho-
rzy będą uczestniczyć w Drodze 
Krzyżowej na rajskim placu. 
Uroczystość zakończy się błogo-
sławieństwem lurdzkim. Osoby 
zmotoryzowane proszone są o 
podwiezienie swoich bliskich do 
sanktuarium.

Dla bankowców
KATOWICE. Na Mszę św. 
dziękczynną za pontyfikat Ojca 
Świętego Jana Pawła II i w inten-
cji nowego papieża Benedykta 
XVI zaprasza Duszpasterstwo 
Bankowców. Eucharystia zosta-
nie odprawiona w poniedziałek, 
16 maja o godz. 19.00, w kapli-
cy domu parafialnego przy koś-
ciele Mariackim w Katowicach.

Szukam Domu
KATOWICE. Konferencja po-
święcona idei rodzicielstwa za-
stępczego będzie miała miejsce 
9 maja o godz. 11.00 w Zespole 
Poradnictwa Specjalistycznego 
przy ul. Morcinka 19a. Odbędzie 
się ona w ramach 11. edy-
cji Ogólnopolskiej Kampanii 

Społecznej na rzecz Rodzinnej 
Opieki Zastępczej dla Dzieci 
Osamotnionych „Szukam Do-
mu”. Organizatorami akcji 
są Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Pomocy Dzie- 
ciom „Misja Nadziei”. 

Konkurs biblijny 16

WYGRAJ WEJŚCIÓWKI  
DO PARKU WODNEGO

Aby wygrać wejściówki do tarnogórskiego parku wodnego, wystarczy odpowie-
dzieć na jedno pytanie: Jak miał na imię młodzieniec, który za-
snął podczas długiego przemówienia świętego Pawła i 
spadł  z trzeciego piętra? Odpowiedzi, wraz z dokładnym adresem, 
prosimy przesyłać do 17 maja na adres: Katowicki „Gość Niedzielny”, ul. Wita 
Stwosza 11, 40-042 Katowice lub e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, z do-
piskiem: „Konkurs biblijny 16”. Spośród autorów poprawnych odpowiedzi wy-
losujemy jedną osobę, która otrzyma dwie jednogodzinne wejściówki do parku 
wodnego. Życzymy dobrej zabawy!
W konkursie biblijnym z nr. 15 pytaliśmy o paruzję – powtórne przyj-
ście Chrystusa. Wejściówki wylosowała Aniela Wieczorek z Siemianowic Śl. 
Gratulujemy!
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Śpiew na 10-lecie

IMIELIN. Gimnazjum imieliń-
skie wraz ze szkołą podstawo-
wą było organizatorem koncertu 
jubileuszowego z okazji 10-le-
cia samodzielności gminy, któ-
ry odbył się w Domu Kultury  
„Sokolnia”. Dla gości, rodziców 
i władz samorządowych zaśpie-
wały chór parafialny „Fatima” z 
Mysłowic Wesołej i chór szkolny 
„Czerwono-Czarni” z Gimnazjum 

w Imielinie. Śpiewakom akom-
paniowali Roman Jochemczyk 
i gimnazjalny zespół instru-
mentalny uczniów i absol-
wentów. Wszystkimi trze-
ma zespołami kieruje Zofia 
Kostorz, dyrygentka i nauczy-
cielka muzyki. W programie 
koncertu znalazły się m.in. 
utwory Bacha i ks. Antoniego 
Chlondowskiego.
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Słowo arcybiskupa Damiana Zimonia 
po wyborze nowego Papieża

Benedykt XVI 
przewodnikiem wiary
Drodzy 
Diecezjanie!

Dzielę się z Wami 
radością, że mamy no-
wego Papieża. Bisku-
pem Rzymu został wie-
loletni współpracownik 
Jana Pawła II – kardy-
nał Józef Ratzinger, który przyjął 
imię Benedykta XVI.

Ten wybór to widoczny znak 
działania Ducha Świętego w Koś-
ciele. Papież Benedykt XVI kła-
dzie nacisk na doktrynę wiary, 
zwraca uwagę na problemy re-
ligii, zagrożonej we współczes-
nym świecie próbami jej dowol-
nego interpretowania. Dziś, jak 
nigdy, potrzebny jest taki prze-
wodnik wiary jak Benedykt XVI.

Kardynał Ratzinger zna Pol-
skę, lubi ją i ceni. Bywał tu wielo-
krotnie, również w Katowicach w 
1980 roku. Jest fundatorem mo-
zaiki w kaplicy Najświętszego Sa-

kramentu w naszej ślą-
skiej katedrze. To wiel-
ki teolog i człowiek eku-
menicznego dialogu.

Stajemy dziś wszy-
scy jako Lud Boży przy 
nowym Papieżu, aby 
codziennie modlić się o 
zdrowie i siły potrzeb-

ne dla Niego w służbie Bogu, 
Kościołowi oraz światu.

Módlmy się, aby Ojciec Świę-
ty umacniał swych braci w wie-
rze, był cierpliwy wobec poszu-
kujących prawdy oraz miłosier-
ny wobec biednych i opuszczo-
nych. Niech głosi nam Ewange-
lię nadziei.

Wszystkim z serca błogosła-
wię w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

Metropolita Katowicki

Odnalazłam swoje miejsce na ziemi, 
bo poczułam tak naprawdę po raz 
pierwszy przeogromną bliskość 
Boga, a tym samym bliskość ludzi, 
którzy otoczyli mnie od razu 
serdecznością i dobrocią serca.

To tylko jedno z wielu świa-
dectw, jakie znaleźć  można 
na stronie internetowej www.
grupa33.katowice.opoka.org.pl. 
Grupa 33, której nazwa pocho-
dzi od liczby lat ziemskiego ży-
cia Chrystusa, gromadzi osoby 
w wieku od 25 do 55 lat, żyjące 
w stanie wolnym. „Pragniemy ro-
zeznać swoje powołanie i zreali-
zować je zgodnie z wolą Bożą. 
Wiemy, że nasze życie ma sens 
i można być szczęśliwym, nawet 
nie będąc żoną czy mężem, mat-

ką czy ojcem, księdzem czy oso-
bą konsekrowaną, bo Bóg ma dla 
każdego wspaniały plan życia” – 
piszą w swojej ulotce.

Spotykają się dwa razy w 
miesiącu, we wtorki o godz. 

18.30, w domu parafialnym przy 
kościele Mariackim w Katowi-
cach. Po Mszy świętej uczestni-
czą w wykładach i kręgach bi-
blijnych albo świętują urodziny 
solenizantów danego miesiąca. 

Grupa dzieli się na mniejsze 
grupki, które same ustalają ter-
miny i miejsca swoich spotkań. 
Organizowane są też wspólne 
wypady w góry, przejażdżki ro-
werowe czy wyjścia do kina. Z 
czasem rodzą się przyjaźnie.

Ważny element życia wspól-
noty stanowią wyjazdy rekolek-
cyjne, na których mile widziane 
są także nowe osoby. Już teraz 
można zgłaszać się na rekolek-
cje organizowane od 9 do 16 
lipca w Ośrodku Spotkań i For-
macji Archidiecezji Katowickiej 
w Brennej. Zgłoszenia należy 
kierować na adres: Grupa 33, 
ul. Panewnicka 63, 40-760 Ka-
towice. Można też skorzystać 
z telefonu: 252 62 17 lub e-ma-
ila: grupa33@katowice.opoka.
org.pl.

 

 SZ.B.

Grupa 33 podczas dni skupienia w Brennej
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Grupa 33 dla osób żyjących w stanie wolnym

Rozeznać powołanie

Wykłady dla wszystkich

O papieskim 
pokoleniu
Studenckie Koło Naukowe 

Teologów przy Wydziale 
Teologicznym UŚ oraz Rady 
Samorządu Studenckiego 
Wydziału Nauk Społecznych 
i Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego zapra-
szają na kolejne spotkania z cy-
klu „Pokolenie Jana Pawła II – 
generacją Nic?”. 11 maja o godz. 
15.00 na Wydziale Teologicznym 
UŚ (ul. Jordana 18) ks. dr 
Grzegorz Strzelczyk wygłosi wy-
kład „Pokolenie Jana Pawła II czy 
pokolenie Dana Browna?”. 20 
maja o godz. 11.00 na wydziale 
nauk społecznych (ul. Bankowa 
11) ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik 
odpowie na pytanie „Skąd na-
dzieja?”. 24 maja o godz. 14.00 
– ponownie na wydziale teolo-
gicznym – dr Elżbieta Tkocz wy-
stąpi z wykładem „Światowe Dni 
Młodzieży – szansa i wyzwanie 
dla duszpasterstwa młodzieży w 
parafii”. Wykłady są otwarte dla 
wszystkich.

 

PAM

Na spotkanie z Papieżem

Do Rzymu  
i Kolonii
Ślązacy chcą się spotkać z 

nowym Papieżem i pomod-
lić u grobu poprzedniego Ojca 
Świętego. Rośnie zainteresowa-
nie wyjazdami do Rzymu oraz 
na Światowe Dni Młodzieży w 
Kolonii. Obecnie z archidiece-
zji katowickiej w grupach zor-
ganizowanych wybiera się do 
Kolonii około tysiąca młodych 
ludzi. Informacje o wyjazdach 
dostępne są w parafiach. Można 
tam otrzymać adresy księży or-
ganizujących pielgrzymki. Pełna 
informacja dostępna jest na in-
ternetowej stronie: www.sdm.
archidiecezja.katowice.pl.

Wzrosło także zaintereso-
wanie pielgrzymkami do Rzy-
mu. Duszpasterstwo Pielgrzym-
kowe Archidiecezji Katowickiej 
i katowickie Biuro Pielgrzymko-
we „Ave” przygotowują wyjaz-
dy na zamówienie konkretnych 
parafii; organizują także grupy, 
do których dołączyć może każ-
dy chętny.  JD, KAJ
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Kaplica dwóch papieży w katowickiej katedrze

Podarował milion kamyczków
LIST KARDYNAŁA 

RATZINGERA
Ekscelencjo! Najprzewieleb-
niejszy Współbracie!
Przede wszystkim proszę 
wybaczyć, że tak długo 
zwlekałem z odpowiedzią 
na list Księdza Biskupa z 
dnia 3 października. Przy-
jacielskie pozdrowienia 
Księdza Biskupa, na które 
serdecznie odpowiadam, 
przypominają mi godziny 
mojego pobytu w Waszym 
biskupim mieście i wraże-
nie, jakie wywarła na mnie 
Wasza piękna katedra.
Nie chcę ukrywać, że by-
łem zaskoczony wysokoś-
cią kosztów tej mozaiki. 
Na początku czułem się 
bezradny, ponieważ nie 
miałem dostatecznych 
środków – diecezjalnych 
ani pozadiecezjalnych – 
które wystarczyłyby do ich 
pokrycia. Nie chciałem za-
wieść Waszych nadziei i 
w końcu znalazłem właś-
ciwe wyjście dla wyrówna-
nia tych kosztów. Większą 
sumę pokryję z funduszy, 
które mam w swojej dys-
pozycji, co właściwie się-
ga granic naszych możli-
wości. A to dlatego, że 
przewidywane są realiza-
cje wielu mniejszych próśb 
z różnych krajów.
Mogę więc dzisiaj potwier-
dzić, że jestem w stanie po-
kryć wymagane przez fir-
mę Orsoni z Wenecji kosz-
ty materiałów. Cieszę się, 
że w ten sposób mogę się 
przyczynić do upiększenia 
i godnego wystroju Waszej 
katedry. Ad maiorem Dei glo-
riam.
Zjednoczony we wspólnej 
trosce o zbawienie powie-
rzonych nam wiernych, pro-
szę Księdza Biskupa i jego 
diecezjan o modlitwę.
Pozostaję z braterskim po-
zdrowieniem.

JÓZEF KARDYNAŁ 
RATZINGER

29 listopada 1980

Dzisiaj oddajemy 
do użytku, ku większej 
czci i chwale Chrystusa 

Króla, złotą mozaikę 
wenecką, ozdabiającą 

ścianę w kaplicy 
Najświętszego Sakramentu 

i będącą tłem 
dla tabernakulum.

Taki zapis widnieje na 
kartce z ogłoszenia-
mi duszpasterskimi z 
22 listopada 1981 ro-

ku. Dalej możemy przeczytać: 
„Projekt mozaiki został wypra-
cowany przez artystkę plasty-
ka Lidię Kwiatkowską, a całość 
mozaiki ułożona przez Panie 
Lidię Kwiatkowską z Mikołowa 
i Teresę Madej z Piekar Śląskich. 
Prace układania trwały pięć mie-
sięcy. Liczba ułożonych na po-
wierzchni 80 metrów kwadra-
towych kamyczków wynosi bli-
sko milion”.

– Ksiądz Henryk Zganiacz, 
ówczesny proboszcz katedry, po 
prostu nie mógł w ogłoszeniach 
parafialnych wyjaśnić, że mozai-
ka została ufundowana ze środ-
ków kardynała Ratzingera – wy-
jaśnia treść ogłoszeń parafial-
nych sprzed blisko dwudziestu 
czterech lat ks. prałat Stanisław 
Puchała, obecny proboszcz ka-
tedry. – W tamtych czasach mó-
wienie dobrze o Niemcach mo-
gło bardzo zaszkodzić.

Ciekawostką jest fakt, że da-
ta pobytu obecnego Papieża w 

Katowicach nie jest dokładnie 
znana. Z osobistego dziennika 
spotkań biskupa Herberta Bed-
norza wynika, że miał się spot-
kać z delegacją niemieckiego 
Episkopatu 13 września 1981 
roku. Tymczasem w liście kar-
dynała Ratzingera (który publi-
kujemy obok) widnieje data 14 
września. Który z hierarchów 
się pomylił? Okazuje się, że na 
razie trudno odpowiedzieć na 
to pytanie. Wpis w złotej księ-
dze katedry Chrystusa Króla nie 
jest datowany. Biskupi wyzna-
li jedynie: „Miłość Chrystusowa 
przynagla nas” i zamieścili swo-
je podpisy.

Co napisał Biskup? 

Pierwszy list biskupa Herber-
ta Bednorza jak dotąd nie został 
znaleziony. W archiwum katowi-

ckiej kurii diecezjalnej zachowa-
ły się tylko te dwa, które publi-
kujemy. Z listu kardynała Ratzin-
gera wynika jedynie, że biskup 
Bednorz wysłał pismo z proś-
bą o materialne wsparcie dla 
idei wykonania mozaiki w kapli-
cy Najświętszego Sakramentu w 
katowickiej katedrze.

Czy ówczesny katowicki 
biskup znał już kwotę, która 
była konieczna, by otrzymać 
materiał od wenecjan z firmy 
Orsoni? A może kardynał Jo-
seph Ratzinger sam pertrakto-
wał z dostawcami? Czy zda-

tekst 
MIROSŁAW RZEPKA
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nie: „Większą sumę pokryję z 
funduszy, które mam w swojej 
dyspozycji, co właściwie się-
ga granic naszych możliwości” 
oznacza osobiste oszczędno-
ści Kardynała? Te pytania do-
magają się odpowiedzi, choć 
zdanie z listu Kardynała zdaje 
się sugerować, że to raczej by-
ły pieniądze z jakiejś diecezjal-
nej fundacji, świadczącej po-

moc katolikom z biedniejszych 
od Niemiec krajów.

Miejsce historyczne

– Kaplica Najświętszego Sa-
kramentu jest w naszej kate-
drze miejscem szczególnym. 
To kaplica dwóch Papieży – 
mówi ks. Stanisław. – W dwa 
lata po ułożeniu mozaiki właś-

nie w tej kaplicy modlił się Jan 
Paweł II. W miejscu, w którym 
klęczał, jest dzisiaj napis, upa-
miętniający jego jedyny pobyt 
w Katowicach. Teraz chciałbym 
umieścić informację obok mo-
zaiki, żeby upamiętnić również 
pobyt w Katowicach i hojność 
obecnego Papieża. Jeszcze nie 
wiem, w którym miejscu, ale 
na pewno będzie to tabliczka 
z kamienia.

Kardynał nie widział

Ufundowana ze środków 
niemieckiego Kardynała mo- 
zaika jest z pewnością jednym z 
ciekawszych elementów wystro-
ju katedry. Każdy, kto choć raz 

modlił się w kaplicy Najświętsze-
go Sakramentu, przyzna, że po-
maga ona w modlitewnym sku-
pieniu. Kardynał Joseph Ratzin-
ger nigdy jej jednak nie widział. 
Możemy więc tylko żywić na-
dzieję, że zobaczy ją kiedyś jako 
Benedykt XVI. 
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Kaplica dwóch papieży w katowickiej katedrze

Podarował milion kamyczków
LIST BISKUPA 
BEDNORZA

Eminencjo!
Najdostojniejszy Księże Kar-
dynale!
Ponieważ mam okazję prze-
bywać krótko za granicą, 
chciałbym z całego serca 
podziękować za cenną mo-
zaikę, którą Wasza Eminen-
cja postanowił ufundować 
dla kaplicy Najświętszego 
Sakramentu w katowickiej 
katedrze.
Będziemy odtąd zaliczać 
Księdza Kardynała do grona 
wielkich Dobrodziejów na-
szej coraz piękniejszej ka-
tedry. Obiecuję Waszej Emi-
nencji, że będziemy często 
modlić się w Jego intencji.
Pozdrawia oddany w Chry-
stusie

HERBERT BEDNORZ
31 stycznia 1981

U góry: Wpis w złotej księdze katedry 
Chrystusa Króla 

Z boku: Takich kamyczków  
jest w mozaice blisko milion
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Stacjonarne hospicjum powstaje w Chorzowie Batorym

Potrzeba sporo modlitwy
Towarzyszenie człowiekowi  
przy śmierci jest zadaniem, 
któremu nie każdy jest w stanie 
podołać – mówi Barbara 
Kopczyńska, wiceprezes 
Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej 
i Paliatywnej „Hospicjum”  
w Chorzowie.

Barbara jest lekarzem. Do ho-
spicjum trafiła „przez przypadek”. 
Zaczęło się od tego, że pojechała 
na rekolekcje dla lekarzy i była ich 
jedyną uczestniczką. Ksiądz od-
prawił rekolekcje i wspomniał o 
chorzowskim hospicjum.

– Robiłam wtedy specjalizację, 
pracowałam na 1,5 etatu – wspo-
mina lekarka. – Ale postanowiłam 
spróbować. I odnalazłam się w 
posłudze dla umierających.

Hospicjum opiekuje się cho-
rymi w domach od ponad 4 lat. 
Obecnie członkowie Stowarzy-
szenia starają się o otwarcie sta-
cjonarnego oddziału opieki pa-
liatywnej. Otrzymali w dzierża-
wę od szpitala i miasta dawny 
budynek dyrekcji szpitala. 

– Docelowo będzie to oddział 
z 11 łóżkami – mówi prezes Sto-
warzyszenia Grzegorz Olszewski. 

– Chcielibyśmy już przy-
jąć pierwszego chore-
go. Ale to wymaga jesz-
cze sporo modlitwy i po-
mocy. Nieskończony jest 
wciąż podjazd dla nie-
pełnosprawnych. Braku-
je też wyposażenia.

Grzegorz trafił do hospi-
cjum z ogłoszenia. Na spot-
kaniu był jedynym mężczy-
zną na 30 osób. – Jestem in-
formatykiem – opowiada. – 
Gdy okazało się, że potrze-
ba organizować, pisać poda-
nia, ktoś zaproponował, bym 
został prezesem. I tak zosta-
ło. Wtedy chciałem zrobić 
coś dobrego, dziś ważna jest 

też świadoma decy-
zja, żeby trwać.

Chorzowscy wolon-
tariusze przez cały czas 
opiekują się chorymi w 
domach. Obecnie od-
wiedzają ich około 30.

– To podstawa na-
szej działalności – wyjaśnia Bar-
bara. – Oddział stacjonarny ma 
być zapleczem i uzupełnieniem 
tej opieki.

W budynku przy ul. Szpi-
talnej 24 kończy się remont. 
Członkowie stowarzyszenia 
dyżurują tam w poniedział-
ki, środy i piątki w godz. od 
15.30 do 17.30. 

MIROSŁAW RZEPKA

Śp. ks. Antoni Mazur

Proboszcz  
ze Starej Wsi

Urodził się 28 grudnia 1929 r. 
w Chorzowie, w rodzinie 

Aleksandra i Magdaleny z d. 
Klencz.  Ochrzczony i bierz-
mowany był w kościele św. 
Marii Magdaleny w Chorzowie 
Starym. We wrześniu 1946 r. 
został przyjęty do klasy trze-
ciej Gimnazjum im. św. Jacka w 
Katowicach. Należał do Sodalicji 
Mariańskiej Młodzieńców.

W roku 1950 zgłosił się do 
Śląskiego Seminarium Duchow-
nego w Krakowie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 5 czerwca 
1955 w Katowicach z rąk bisku-
pa częstochowskiego Zdzisława 
Golińskiego (biskupi katowiccy 
byli wtedy na wygnaniu).

Ks. Antoni był wikariuszem 
w Mikołowie, Świętochłowi-
cach Zgodzie, Szopienicach, 
Czerwionce, Chorzowie i Ru-
dzicy. W 1972 r. został mia-
nowany wikariuszem parafii 
Wszystkich Świętych w Pszczy-
nie, z poleceniem opieki dusz-
pasterskiej szczególnie nad 
mieszkańcami Starej Wsi. W 
1980 r., „w uznaniu zasług w 
usamodzielnieniu duszpaster-
stwa przy kaplicy pod wezwa-
niem św. Jadwigi w Starej Wsi”, 
otrzymał tytuł proboszcza. Po 
erygowaniu w Starej Wsi pa-
rafii pod wezwaniem św. Ja-
dwigi, ks. Antoni Mazur został 
mianowany w 1981 r. jej pro-
boszczem. Postarał się o wybu-
dowanie tam nowego kościoła, 
był też katechetą.

Zmarł 18 marca 2005 r. w 
szpitalu w Pszczynie. Pochowa-
ny został w Starej Wsi. B

 R E K L A M A 

Wolontariusze  
z Chorzowa  
przed budynkiem, 
w którym będzie 
stacjonarne 
hospicjum
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Serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom 
uroczystości pogrzebowej

ŚP. STEFANII NIEMIEC

ks. abp. Damianowi Zimoniowi 
za przesłane kondolencje,

ks. dziekanowi Piotrowi Machoniowi,
ks. proboszczom: Jerzemu Kiełbasie,

Alfredowi Szkróbce, Henrykowi Iwańskiemu,
ks. Janowi Sopotowi, księżom z rocznika święceń 1981

za sprawowaną Eucharystię,
siostrom zakonnym, rodzinie, przyjaciołom,

sąsiadom i znajomym
oraz wszystkim modlącym się w jej intencji

serdeczne „Bóg zapłać” składa

mąż Walter 
z dziećmi ks. Bernardem, Renatą z rodziną

i Januszem z rodziną

 P O D Z I Ę K O W A N I E 
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Młodzież o Janie Pawle II

Jest dla nas 
wzorem
Oto kolejne świadectwa, które 
napłynęły do naszej redakcji po 
śmierci Jana Pawła II. W miarę 
możliwości będziemy publiko-
wać następne w najbliższych 
numerach katowickiego „Gościa 
Niedzielnego”.

BARBARA FRĄCKOWIAK, 18 LAT, 
LICEALISTKA

Papież jest dla mnie kimś bar-
dzo ważnym, wzorem do naśla-
dowania. Był człowiekiem, który 
potrafił prawdziwie kochać i wy-
baczać, nikogo nie odtrącał. Był 
wspaniałym sługą Bożym. Ostat-
nie dni nie zmieniły go – po-
został pogodny do końca. My-
ślę, że dzięki niemu zmienił się 
świat. Papież musiał umrzeć, że-
by ludzie się pojednali.

KATARZYNA PIERZAK, 20 L AT, 
STUDENTKA FILOZOFII

Papież jest dla mnie wiel-
kim autorytetem. Wspaniałym, 
dobrym, pełnym ciepła czło-
wiekiem. Podczas marszu mło-
dzieży dla Ojca Świętego czu-
łam jego obecność – tylko on 
mógł zgromadzić tylu ludzi. 
Nabrałam jeszcze większego 
przekonania, że będzie nad na-
mi czuwał.

ROBERT MIROWSKI,  19 L AT, 
LICEALISTA

Ojciec Święty jest dla mnie 
wzorem w sprawach religij-
nych, orędownikiem w spra-
wach polskich, a przede 
wszystkim człowiekiem z ser-
cem wiecznie młodym, otwar-
tym na młodzież, i dlatego tak 
nam bliskim.

Rozmowa 
z Jadwigą Lipońską- 
-Sajdak, dyrektorem 
Muzeum Historii Katowic

SZYMON BABUCHOWSKI: Jak do-
trzeć z tematyką muzealną do 
odbiorcy wychowanego w kul-
turze obrazkowej, którego in-
teresuje akcja, a nie oglądanie 
martwych eksponatów?

JADWIGA LIPOŃSKA-SAJDAK: – 
Myślę, że ta tendencja nie po-
winna do końca wyznaczać 
sposobu funkcjonowania mu-
zeum. Wiele muzeów wpro-
wadziło obszerną wizualizację, 
wspomaganą techniką, i po ja-
kimś czasie okazywało się, że 
to też może się znudzić. Mło-
dzież i tak woli grać na kom-
puterze w ekspresyjne gry, niż 
oglądać na ekranie spokojne 
materiały dotyczące dziejów 
miasta. Kultura elitarna z za-
łożenia musi być trudniejsza 
w odbiorze, inaczej staje się 
kiczem, jak muzyka disco po-
lo czy romanse „dla kucharek”. 
Nie znaczy to oczywiście, że 
nie odpowiadamy na wyzwania 
współczesności. Otwarciu nie-
mal każdej ekspozycji towarzy-
szy koncert lub inne wydarze-
nie artystyczne. Właśnie otwo-
rzyliśmy stałą wystawę „Z dzie-
jów Katowic”, w której ważną 
rolę pełni obraz – mamy np. 
przestrzenną makietę wsi Bo-
gucice z drewnianym kościo-
łem czy ruchomą makietę Kuź-

nicy Boguckiej. Jednak żadna 
maszyna nie zastąpi dobrego 
przewodnika.

Często słyszy się opinię, że Ka-
towice są miastem szarym, po-
nurym i brzydkim. Czy rzeczy-
wiście można pokazać to mia-
sto i jego dzieje tak, by stały 
się one atrakcyjne?

– Na tym właśnie polega ro-
la oprowadzającego. Oczywiście 
nie ma w Katowicach architektu-
ry renesansowej czy barokowej, 
ale mamy za to w centrum bar-
dzo ładne budynki z XIX wieku i 
okresu międzywojennego, i to w 
takiej ilości, jakiej nie spotkamy 
w żadnym polskim mieście! Przed 
wojną działała tu grupa architek-
tów, z Tadeuszem Michejdą na 
czele, która stworzyła bardzo in-
teresujące obiekty. Część z nich 
jest, niestety, zniszczona, ale jeże-
li pokaże się komuś taki budynek, 
opowie o nim, to w zwiedzają-
cym rodzi się zaciekawienie, a na-

wet fascynacja. Także w naszym 
muzeum staramy się ukazać prze-
szłość tak, by była ona interesują-
ca. Ostatnio np. wydaliśmy album 
z pocztówkami przedstawiający-
mi Katowice od końca XIX wieku. 
Wyłania się z nich obraz piękne-
go, zamożnego miasta. 

Jakie wydarzenia czekają nas 
w Muzeum Historii Katowic w 
najbliższym czasie?

– Przygotowujemy dużą wy-
stawę okazji 110. urodzin Pawła 
Stellera, jednego z najwybitniej-
szych polskich grafików, zwią-
zanego z Katowicami. Będzie-
my obchodzić też 110. urodzi-
ny Józefa Dańdy, katowickiego 
fotografa, przejętego ideą foto-
grafii ojczystej. Poza tym planu-
jemy specjalną, bezpłatną im-
prezę, w ramach międzynarodo-
wego projektu „Noc Muzeów”. 
Rozpocznie się ona 14 maja o 
godz. 19.00. Zwiedzający będą 
mogli m.in. własnoręcznie od-
bić grafikę z klocka drzeworyt-
niczego i zrobić sobie zdjęcie 
w stylu retro w specjalnie przy-
gotowanym atelier fotograficz-
nym. Studenci kulturoznawstwa 
przebrani w stroje z początków 
XX wieku pokażą, jak wyglądało 
życie codzienne we wnętrzach 
mieszczańskich. Na zakończe-
nie – o północy – przewidziany 
jest koncert Bogdana Mizerskie-
go, inspirowany naszą kolekcją 
obrazów Witkacego, przedsta-
wiających „Asymetryczną Da-
mę”. Serdecznie na tę imprezę 
zapraszam.  

14–15 maja: „Noc Muzeów” w Muzeum Historii Katowic

Maszyna nie zastąpi 
przewodnika
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Serdeczne podziękowania
za troskliwą opiekę nad moją żoną

ŚP. STEFANIĄ NIEMIEC
całemu personelowi I Oddziału Neurologii
Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach

składa mąż Walter Niemiec z rodziną

 P O D Z I Ę K O W A N I E 



Na początku lokalizacja 
kościoła wydawała 
mi się fatalna 
– wspomina ks. proboszcz 
Franciszek Resiak. 

– Za miastem, a nawet 
za wchłoniętą przez Ty-
chy wsią. Wtedy nie było 
tu jeszcze nawet osiedla 
„K”. Dzisiaj miasto otacza 
parafię. Niebawem koś-
ciół na cmentarzu również 
stanie się potrzebny wier-
nym, nie tylko w czasie 
pochówków.

Początki parafii Ducha 
Świętego w Tychach wią-
żą się z wieloma nieporo-
zumieniami, zmaganiem z 
komunistyczną władzą, a 
nawet anegdotą o bisku-
pie Herbercie Bednorzu. 
Nowoczesny i zachwycają-
cy dzisiaj wszystkich pro-
jekt świątyni został bo-
wiem odrzucony przez 
Diecezjalną Komisję Archi-
tektury i Sztuki Sakralnej.

– Skoro mówisz, że to 
będzie piękny kościół, to 
ja podpiszę zgodę – miał 
powiedzieć bp Herbert, 
gdy ks. Franciszek wyjaś-
nił zamierzenia architekta.

– Myślę, że wciąż wiel-
ką i niewykorzystaną szan-
są duszpasterską jest kolę-
da – mówi ks. Proboszcz. 
– Dlatego piszę co roku 
„Odezwę kolędową” do 
parafian i staram się, aby 
księża mieli czas podczas 
wizyty duszpasterskiej. 
Skoro w naszym społe-
czeństwie świadomość 
religijna jest niezbyt du-
ża, praca u podstaw wy-
daje mi się wciąż najważ-
niejsza.

Aktywni parafianie 
tworzą grupy i stowarzy-

szenia. Ciekawostką jest 
istniejący we wspólnocie 
od 1993 roku Teatr „Alie-
nata”. Tworzą go głów-
nie studenci. Choć, jak 
informują, wszystko ro-
bią sami, wystawili już 
blisko 10 spektakli, a jed-
nym z nich był „Hamlet”. 
Od kilkunastu lat ukazuje 
się też gazetka parafial-
na. Natomiast ministran-
tów jest w parafii po-
nad 130.

Wśród innych grup 
uwagę zwraca zespół cha-
rytatywny, który organizu-
je między innymi kolonie 
dla 150 dzieci, a także wy-
jazdy zimowe. W charyta-
tywnej działalności para-
fii szczególny udział mają 
siostry elżbietanki.

– Bezrobocie to po-
ważny problem w całych 
Tychach – mówi ks. Franci-
szek. – Często rozmawiam 
z ludźmi, którzy są bez 
pracy. Ale zawsze staram 
się dać im jakieś zajęcie 
– nawet dorywczo. Teraz 
np. dwóch młodzieńców 
oczyszcza alejki cmenta-
rza z chwastów. I ja im za 
to zapłacę.

Cmentarz, o który 
ks. Proboszcz zabiegał 
od 1984 roku, został po-
święcony w grudniu. Sta-
nęła na nim świątynia z 
dwiema kaplicami. Jest też 
kostnica z chłodnią i mur 
pamięci.

Inny problem, na który 
zwraca uwagę ks. Resiak, 
to pary żyjące wspólnie 
bez ślubu. Wiele nawet 
bez cywilnego. Zdaniem 
Proboszcza, spora w tym 
„zasługa” niewłaściwej po-
lityki państwa, które dys-
kryminuje rodziny, wspie-
rając jednocześnie finan-
sowo samotne matki.

Wprawdzie po śmier-
ci Jana Pawła II wszystkie 
otwarte kościoły były peł-
ne, ale w tyskiej parafii po-
dobnie bywa co niedzielę. 
Ks. Proboszcz podkreśla, 
że parafianie chętnie przy-
chodzą do kościoła i bar-
dzo licznie uczestniczą w 
nabożeństwach również 
w dni powszednie. Wyjąt-
kowo licznie gromadzą się 
także co roku na liturgii, 
we wszystkie dni Triduum 
Paschalnego.

MIROSŁAW RZEPKA

PANORAMA PARAFII
Parafia Ducha Świętego w Tychach

Najważniejsza jest praca u podstaw

katowice@goscniedzielny.pl

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

zachwyca dziś 
wszystkich

KS. FRANCISZEK 
RESIAK

Pochodzi z Brzezinki k. 
Mysłowic. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1961 r. Jako wi-
kariusz pracował Piotrowicach 
i Skoczowie. Później był pro-
boszczem w Nierodzimiu, 
Jaworzynce i w Paprocanach, 
gdzie również zbudował koś-
ciół. Od 1978 r. jest probosz-
czem w obecnej parafii.

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedziele i święta o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 

11.30, 12.45, 16.30
  Nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30
  O godz. 17.30 – w każdy trzeci czwartek miesiąca 

– nabożeństwo do Ducha Świętego
  Katecheza przedchrzcielna w każdy piątek o godz. 17.15

ZDANIEM PROBOSZCZA
Jestem najstarszym proboszczem w die-

cezji, jeśli o chodzi o staż, ale wiekowo chy-
ba także. Największą satysfakcję mam z tego, 
że wszystko w naszej parafii powstało z ofiar 
wierzących i praktykujących katolików i słu-
ży całej społeczności, jak np. cmentarz. Moim 
zdaniem, praca duszpasterska to budowanie, 
wzmacnianie i naprawianie fundamentów wia-
ry. Dlatego przede wszystkim staram się być 
dostępny dla parafian. Kładę też nacisk na po-
prawne sprawowanie liturgii, posługę w kon-
fesjonale. Zawsze przygotowuję się do kazań 
i poświęcam sporo czasu, aby mówić o bieżą-
cych problemach ludzi. Co tydzień mamy też 
w parafii chrzty, a w przeddzień – katechezę 
przedchrzcielną. 

Mam 67 lat, ale wciąż jestem w ruchu. 
Wciąż mam jakieś cele do zrealizowania. Za-
wsze znajdę sobie jakąś robotę, bo wciąż „mi 
się chce”.
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