
Specjaliści z Polski i Hiszpanii 
uczestniczyli w I Dniach Duchowości. 
Sympozjum zorganizowało Wyższe 
Śląskie Seminarium Duchowne 
na przełomie września i października.

– Koniecznie trzeba mówić 
o duchowości we współcze-
snym świecie, bez niej religij-
ność staje się płytkim obrzę-
dem – powiedział ks. dr Józef 
Kozyra. – Duchowość zwraca 
uwagę na istotę religii, na oso-
bisty związek z Bogiem, na za-
angażowanie. Dzisiaj, gdy re-
ligię próbuje się spychać do 
sfery prywatności, mówienie 
o duchowości jest szczegól-
nie ważne.

– Żyjemy w świecie pełnym 
paradoksów. Z jednej strony 
świat odsuwa duchowość, spy-
cha ją na dalszy plan, koncen-
trując się na materialnym aspek-
cie życia, a z drugiej wciąż po-
jawiają się nowe propozycje du-
chowości, przyciągające wielu 
zwolenników, fascynują, pory-
wają. Można więc powiedzieć, 
że ludzie tęsknią za duchowo-

ścią i poszukują jej – wyjaśnił 
sens organizowania takich kon-
ferencji bp Piotr Libera, prze-
wodniczący Konferencji Epi-
skopatu Polski. – Nieraz czło-
wiek szuka duchowości dale-

ko, a ona jest tuż obok. Kościół 
oferuje prawdziwe skarby. Wy-
starczy się powstrzymać, opa-
nować pośpiech, który towa-
rzyszy człowiekowi, i skoncen-
trować się na Słowie Bożym, za-
nurzyć swoje serce i umysł cza-
sem nawet w najprostszych sło-
wach, na przykład „Bóg jest mi-
łością”. Takie spotkanie to jesz-
cze jedna propozycja, zachę-
ta, aby skosztować, odkryć du-
chowy pokarm, wypracowany 
przez Kościół przez dwa tysią-
ce lat jego historii.

– To była bardzo udana se-
sja – podsumował spotkanie 
ks. dr Józef Kupny, rektor semi-
narium. – Alumni otrzymali ol-
brzymią dawkę treści, którą te-
raz mogą wykorzystać podczas 
kontemplacji. Chcemy wydać 
materiały z tej sesji w formie 
książki, aby można było wracać 
do ogromnego bogactwa, jakie 
przedstawili prelegenci.

Wśród gości I Dni Duchowo-
ści nie zabrakło metropolity ka-
towickiego arcybiskupa Damia-
na Zimonia. 

MIROSŁAW RZEPKA

KATOWICKI
9 października 2005  nr 41/713

Na temat wizytacji 
biskupiej krąży wie-

le anegdot. Choć wyda-
rzenie to niesie ze sobą 
radość i prowokuje do 
opowiadania dowcipów, 
warto przyjrzeć się bli-
żej jego znaczeniom. 
Spotkanie Następcy Apo-
stołów z wiernymi ma 
miejsce rzadko i trwa 
przez niedługi czas. W 
najnowszym wydaniu ka-
towickiego „Gościa” za-
pytaliśmy pracowników 
kurii o ich refleksje. Być 
może do tematu wróci-
my, jeśli pojawią się głosy 
wiernych. Zapraszamy do 
korespondencji.           
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W Katowicach odbyły się I Dni Duchowości 

Zatrzymaj się i skosztuj

ZA TYDZIEŃ
  Czy naszym kościołom ZA-

GRAŻAJĄ SZKODY GÓRNICZE?
  ODSZEDŁ PASTERZ DOBRY
  Odwiedzimy parafię ŚW. 

KLEMENSA W LĘDZINACH

Głównym tematem obrad 
była Eucharystia

M
AR

EK
 P

IE
KA

RA

Największym odkryciem były dla 
mnie słowa Benedykta XVI, że 

„szczęście ma oblicze i imię: Jezus 
Chrystus” – dzieliła się przeżyciami z 
Kolonii 17-letnia Gosia z Katowic. 
Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży 
spotkali się 1 października w krypcie 
katowickiej katedry. – Wróciliście pełni 
Ducha Świętego. Widać to w waszych 
świadectwach, śpiewach, uśmiechu – 
mówił do młodych arcybiskup Damian 
Zimoń. Duszpasterz młodzieży ks. Jacek 
Plech apelował, by nie gasić ducha tych 
dni, dawać świadectwo o Chrystusie, np. 
podczas katechezy. Na śpiewnikach, któ-
re otrzymali wszyscy uczestnicy, widniał 

napis: „Święto mło-
dych trwa bez końca”. 
Kolejne spotkania od-
będą się w pierwsze 
soboty miesiąca. 

ŚWIĘTO MŁODYCH TRWA BEZ KOŃCA

Młodzi 
spędzali czas 
na modlitwie 
i zabawie

KS. MAREK ŁUCZAK
redaktor wydania
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Ikony w krypcie katedry
WYSTAWA. Muzeum Archi-
diecezjalne i Duszpasterstwo 
Akademickie w Katowicach 
zapraszają na wystawę mo-
dernistycznych ikon Izabeli 
Gros pt. „Eleusa, Glykofilu-
sa, Umilenije” do krypty ka-
tedry Chrystusa Króla w Ka-
towicach. Otwarcie wysta-
wy odbędzie się w czwar-
tek 13 października o godzi-
nie 17.00. Podczas wernisa-
żu Schola Cantorum Mino-
rum Chosoviensis zaśpiewa 
pieśni ku czci Bogurodzicy w 
języku staro-cerkiewno-sło-
wiańskim. 

Stróże Poranka po raz trzeci
FESTIWAL. III Ogólnopolski 
Festiwal Stróżów Poranka bę-
dzie się odbywał w tym roku 
od 16 do 23 października. Na 
koncert finałowy zapraszamy 
w niedzielę 23 października do 
chorzowskiego Teatru Rozryw-
ki. Wystąpią wówczas Magda 

Anioł (na zdjęciu) i Przyjacie-
le (Litza, Jacek Dewódzki, sio-
stra Anna Bałchan, Saruel, Vio-
la Brzezińska), a także Trze-
cia Godzina Dnia z Mietkiem 
Szcześniakiem. Więcej szcze-
gółów na temat festiwalu – w 
następnym numerze.  
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
UŚ. W sobotę 15 paździer-
nika w kawiarence Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach odbę-
dzie się pierwsze spotkanie w 
ramach projektu „Rozmowy o 

Kościele na głębi”. Tematem 
inauguracyjnego spotkania 
będzie: „Pamięć o słudze Bo-
żym Franciszku Blachnickim 
we współczesnym przekazy-
waniu charyzmatu”. Początek 
o godz. 16.00.

„Rozmowy o Kościele na głębi”

100-lecie liceum Długosza
SZOPIENICE. VI LO im. Ja-
na Długosza w Katowicach Szo-
pienicach obchodzić będzie 15 
października 100-lecie swego 
istnienia. Na uroczystość przy-
jadą uczniowie i sympatycy 
szkoły z całego świata. Jednym 
z gości będzie sekretarz Episko-
patu Polski biskup Piotr Libera 
(absolwent liceum), który ob-
jął honorowy patronat nad jubi-
leuszem. Wraz z arcybiskupem 

Damianem Zimoniem i księżmi 
absolwentami odprawi on Mszę 
świętą o godz. 10.00 w koście-
le św. Jadwigi w Szopienicach. 
Z okazji rocznicy zostanie wy-
dana monografia dotycząca hi-
storii szkoły, losów jej absol-
wentów i nauczycieli. Obchody 
uświetni także występ zespo-
łu „Śląsk”. Więcej informacji na 
stronie liceum: www.acowdlu-
goszu.netport.pl.

Chiński pomnik Jana Pawła II
CHWAŁOWICE. Pomnik Jana 
Pawła II (na zdjęciu) wykonany 
w… Chinach stanął przy sanktua-
rium św. Teresy w Rybniku Chwa-
łowicach. Mierzącą ponad 2 me-
try wysokości rzeźbę zamówiła 
i opłaciła jedna z chwałowickich 
parafianek. Monument poświę-
cił 29 września metropolita ka-
towicki abp Damian Zimoń. Figu-
ra przedstawia Papieża niosącego 
światło zburzonemu światu. Oj-
ciec Święty w jednym ręku trzyma 
zapaloną świecę, w drugim krzyż, 
zaś w tle widać uszkodzony mur, 
zamknięte drzwi i napis: „Otwórz-
cie drzwi Chrystusowi”.

O cygaro Wilhelma
KONKURS. W Czerwionce- 
-Leszczynach odbył się finał  
Międzynarodowego Konkur-
su Poetyckiego „O złote cyga-
ro Wilhelma”. Inicjatywa zosta-
ła  powołana do życia przed 9 
laty i jest poświęcona pamięci 
Wilhelma Szewczyka. Ten śląski 
pisarz, poeta i publicysta uro-
dził się w Czuchowie, dzisiej-
szej dzielnicy Czerwionki-Lesz-
czyn w 1916 r. Jury, pod prze-

wodnictwem Wiesława Trzecia-
kowskiego z Bydgoszczy, nie 
przyznało pierwszego miejsca, 
ale dwa równorzędne drugie, 
które otrzymali Maciej Porzycki 
z Poznania, i Monika Mosiewicz 
z Pabianic. Córka patrona kon-
kursu – prof. Grażyna Szewczyk 
uhonorowała własną nagrodą 
Andrzeja Kanclerza, za wartości 
śląskie, które pojawiają się w 
jego utworze „Śląski blues”.
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WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 
UŚ. Adresatami Podyplo- 
mowych Studiów Archiwistyki 
Kościelnej są osoby zaintere-
sowane działalnością różne-
go rodzaju archiwów kościel-
nych: parafialnych, dekanal-
nych, diecezjalnych, zakon-
nych, uczelni i wydziałów teo- 
logicznych oraz wszelkich insty-
tucji działających pod auspicjami 

Kościoła katolickiego. Odpłatność 
za semestr wynosi 1500 zł. Termin 
zgłoszeń: 1–30 września 2005 r. 
Absolwenci otrzymują dyplom 
ukończenia Podyplomowych 
Studiów Archiwistyki Kościelnej.
Adres: Wydział Teologiczny, 
ul. Wita Stwosza 18, 40-042 
Katowice; Sekretariat studiów: 
Archiwum Archidiecezjalne, ul. 
Jordana 39, tel. 0-32/608-15-16.

Studia archiwistyki kościelnej
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 R E K L A M A 

Trwają wizytacje biskupie w katowickich dekanatach

Przychodzi do swoich
– Na wizytacjach bywam spokojny 
i raczej staram się krzepić, 
a nie szukać dziury w całym 
– w jednym z wywiadów 
powiedział abp Damian Zimoń. 
– Wizytacja jest ewangelizacją, 
nie biurokratyczną kontrolą. 

Choć nazwa „wizytacja” po-
chodzi od słowa „wizyta”, a nie 
„kontrola”, to jednak w obiego-
wej opinii powszechnie kojarzy 
się z tym drugim. Taki stereotyp 
nie bierze się znikąd. Po Soborze 
Trydenckim w Kościele wprowa-
dzono obowiązek wizytacji, któ-
re początkowo odbywały się co 
dwa lata, a obecnie co pięć. – Ta 
praktyka – mówi historyk ks. Je-
rzy Myszor – w przeszłości bar-
dziej akcentowała element kon-
troli. Obecnie ma przede wszyst-
kim charakter duszpasterski.

Umacniać wiarę

Dziś wizytacja kanoniczna 
składa się z dwóch etapów. – 
Najpierw do parafii przyjeżdża-
ją urzędnicy kurialni – mówi ks. 
Józef Pawliczek, kanclerz katowi-
ckiej kurii. – Spotykają się oni z 
proboszczem jeszcze przed przy-
jazdem księdza biskupa. Razem 
z nim przyglądają się wnętrzu 
świątyni, finansom, sprawom go-
spodarczym oraz katechezie. Dla 
mnie najważniejszy jest aspekt 
duszpasterski. Jeżdżąc na wizyta-
cje, przede wszystkim zwracam 
uwagę na wystrój kościoła i jego 
funkcjonalność. 

Ks. Pawliczek wspomina 
okres, w którym na wizytacji to-
warzyszył księdzu biskupowi Cze-

sławowi Dominowi. Jak twierdzi, 
najsłabszą stroną wizytacji jest 
czas. Program spotkań z wierny-
mi bywa napięty. – Jest bierzmo-
wanie – mówi – spotkania z mło-
dzieżą, grupami, radą duszpaster-
ską, chorymi, rodzinami wielo-
dzietnymi, a ostatnio doszła szko-
ła czy władze gminy albo miasta.

W komentarzu do Prawa Ka-
nonicznego ks. Tadeusz Pawluk 
także zwraca uwagę na duszpa-
sterski charakter wizytacji: „Sło-
wa pouczenia apostolskiego i oj-
cowskiej zachęty do wyznawa-
nia wiary i prowadzenia życia 
chrześcijańskiego, jakie padają 
z ust biskupa w czasie wizyta-
cji pasterskiej, skutecznie wspo-
magają miejscową pracę dusz-
pasterską”.

Trawa na zielono?

Także ks. Piotr Kurzela, dy-
rektor wydziału duszpasterskie-
go kurii, akcentuje element po-
mocy niesionej proboszczowi. – 
Nie kontrola jest tu najważniejsza 
– mówi. – Byłoby idealnie, gdy-
by sens wizytacji był rozumiany 
głębiej. Przecież chodzi o dobro 
wiernych, więc wspólnie powin-
no nam zależeć na najlepszych 
rozwiązaniach. Bardziej chodzi tu 
o ulepszanie parafii niż ich napra-
wianie. „Wizytacja ma na celu ra-
czej niesienie pomocy – pisze ks. 
Pawluk – niż sądzenie pracowni-
ków winnicy Pańskiej; co jednak 
nie oznacza obojętności wobec 
zauważonych wykroczeń”. 

– Te ostatnie są nie tylko rzad-
kie – mówi ks. Kurzela – ale do-
tyczą raczej spraw lżejszych. We 
wskazaniach po wizytacji przede 
wszystkim zwracamy uwagę na 
żywotność wspólnoty wiernych. 
Grupy przyparafialne powinny za-
wsze mieć opiekuna księdza, waż-
na jest formacja świeckich, kate-
cheza przed sakramentami mał-
żeństwa i bierzmowania. Czasami 
trzeba podpowiedzieć probosz-
czowi, by w kancelarii było odpo-
wiednie miejsce do rozmów z na-
rzeczonymi. Takie miejsce przy-
daje się także w duszpasterskich 
spotkaniach z wiernymi. 

– Czasami spotykamy się z za-
rzutem – dodaje ks. Pawliczek – 
że przed wizytacją następuje wy-
jątkowa mobilizacja duszpasterzy 
i wiernych. Jednak z perspekty-
wy długich lat mojej pracy w ku-
rii, nie widzę tu przesady. Nikt nie 
malował trawy na zielono. Pro-
boszczowie w naszej archidiece-
zji bardzo odpowiedzialnie pod-

chodzą do spraw gospodarczych. 
Nie spotkałem się sytuacją, by z 
powodu wizytacji w pośpiechu 
wykańczano budowę czy remont. 
Jeśli do głosu dochodzi element 
jakiejś wyjątkowej mobilizacji, to 
chyba nie należy się tym specjal-
nie martwić.

Owoce  
muszą być trwałe
Osobiste spotkanie z bisku-

pem zobowiązuje. Czasem wier-
ni porządkują obejście, czasem 
remontują organy, poprawiają na-
głośnienie, a bywa, że podejmu-
ją zobowiązania czy ciekawe ak-
cje. W parafii Najświętszgo Ciała 
i Krwi Chrystusa na osiedlu Odro-
dzenia w Piotrowicach proboszcz 
z okazji wizytacji zachęcił para-
fian do ciekawej inicjatywy. – Na-
sza parafia jest osiedlowa – opo-
wiada. – Chcieliśmy zintegrować 
wiernych. Niekiedy całymi latami 
przychodzą do kościoła, a nie ma-
ją okazji bliżej się poznać. Dlate-
go zapraszamy w poszczególne 
dni w tygodniu na Mszę, którą od-
prawimy w intencji kolejnych blo-
ków. Jeśli w kościele zgromadzą 
się sąsiedzi, to całe nasze osied-
le bardziej będzie wspólnotą niż 
molochem z betonu. 

Wizytacja biskupa jest nie tyl-
ko przeżyciem dla wiernych. – 
Także rozmowa biskupa z kapła-
nami jest wyjątkowa – mówi ks. 
Pawliczek. – Tu nie tylko chodzi 
o umocnienie naszej wiary, ale o 
zwykłą wiedzę biskupa, jakie są 
nasze problemy i troski. Bez tej 
wiedzy nie będzie szans na po-
moc i ojcowskie wsparcie.

KS. MAREK ŁUCZAK

Proboszcz na początku wizytacji 
daje księdzu biskupowi krzyż  
do ucałowania
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Nie jesteśmy dewotami, 
ani kółkiem wzajemnej 

adoracji – mówi Kasia Tkocz, 
studentka filologii polskiej 
na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach. 
Wraz z grupą przyjaciół 

należy do duszpasterstwa 
akademickiego.

tekst  
ANNA 

BURDA-SZOSTEK

Ola Bąk skończyła już studia  na 
Politechnice Śląskiej. Teraz, jak 
sama mówi, „studiuje życie”. Ale 
w dalszym ciągu odwiedza ryb-

nicki ośrodek duszpasterstwa. – To rodzaj 
odskoczni – mówi. – Ogromną satysfak-
cję dawały mi korepetycje, których udzie-
lałam. W ubiegłym roku zaczęłam dzia-
łać w Diakonii Miłosierdzia. W jej ramach 
odwiedzam dzieci w szpitalu. Kocham je. 
Przy nich się uspokajam. Te spotkania da-
ją mi taką wewnętrzną radość. 

 W naszej archidiecezji jest kilkanaście 
ośrodków akademickich. Studenci odwie-
dzają się wzajemnie, organizują wspólne 
wyjazdy, rajdy górskie. 

– Czasem spotykam się z opinią, że jak 
jestem w DA, to na pewno od rana do wie-
czora siedzę w kościele – mówi Ola Kula, 
studentka pedagogiki. – A duszpasterstwo 
to normalne chrześcijaństwo. Tak, modli-
my się, ale i potrafimy się bawić. Zaprosi-
łam kiedyś na naszą zabawę dwóch kole-
gów. Byli bardzo „na nie” w stosunku do 
Kościoła. Potem opowiadali, że pierwszy 
raz byli na imprezie, która skończyła się 
modlitwą, i że bez alkoholu też można do-
brze się bawić.

Jestem ważna

Ola w DA poznała narzeczonego. – 
O tym, że podobnie patrzymy na świat, 
przekonaliśmy się, działając właśnie w 
DA. Dzięki duszpaster-
stwu wzięliśmy udział w 
spotkaniach przygotowu-
jących do małżeństwa. 

Ania Derkowska przy-
godę z duszpasterstwem 

zaczęła już na pierwszym roku studiów. 
– Spodobało mi się, że byli tu ludzie, któ-
rzy chcieli mnie słuchać, dla których byłam 
ważna. No i dużo dało mi wspólne czyta-
nie Ewangelii, spotkania, na których dys-
kutowaliśmy o szczęściu, wierności sobie, 
miłości. DA dało mi odwagę mówienia o 
sobie na forum.

Duszpasterstwo akademickie to wspól-
ne Msze, pielgrzymki, rekolekcje, wykłady. 
Ale i rajdy górskie, wycieczki rowerowe, 
andrzejki, spotkania opłatkowe, sylwester. 
To wspólne wypady do kina, na basen. 

Radosław Recław jest studentem I ro-
ku elektrotechniki na Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach. W DA udziela korepe-

Studenci o duszpasterstwie akademickim 

Nie jesteśmy kółkiem 
wzajemnej adoracji

Duszpasterstwo 
akademickie 

to także 
wycieczki 

w góry
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tycji z matematyki. – W duszpasterstwie 
jestem od 2 lat. Najpierw tu przygotowy-
wałem się do matury. W domu nie miałem 
takich warunków. – Spodobała mi się pa-
nująca tu atmosfera, fajni ludzie, i zosta-
łem. W szkole bałem się odezwać, by nie 
zostać wyśmianym. Tu jestem sobą. Mo-
gę się zwrócić o pomoc i pomagać innym. 

Pomaga mi to w samorealizacji. Czuję się 
potrzebny.

Akcja zaczepna 
na uczelni
Borys Fus jest tegorocznym maturzy-

stą. Bardzo lubi studenckie spotkania w 
DA.  – Myślę, że tu są ludzie silniejsi wiarą, 
którzy nie boją się jej wyznawać – mówi. 

Dla Michała Wengrzyka,  studenta in-
formatyki i ekonometrii, DA to odpręże-
nie. – Tu czas płynie wolniej. I, co dla mnie 
bardzo ważne, nie ma fałszu. W DA jest 
miejsce dla każdego. 

Nawet dla takiego odludka, 
jak mówi sam o sobie Przemek 
Starostka, który kończy właś-

nie studia z zarządzania i marketingu. 
– Trudno przychodzi mi zaufać ludziom 
– mówi. Pamiętam, jak ksiądz prowadził 
kiedyś na uczelni „akcję zaczepną” i za-
praszał do DA. Nie bardzo mnie to inte-
resowało, ale z ciekawości poszedłem. 
Zacząłem prowadzić internetowe forum 
dyskusyjne DA. Czasem poruszamy tam 
trudne tematy, dotyczące np. homosek-
sualizmu, ale i problemów związanych  z 

modlitwą. Śpiewam też w chórze 
akademickim. Brakowało mi kon-
taktu z ludźmi, dzięki DA jestem 
z nimi. 

Studenci o duszpasterstwie akademickim 

Nie jesteśmy kółkiem 
wzajemnej adoracji

ZAPRASZAMY 
NIE TYLKO STUDENTÓW

We wtorek, 11 października, o godz. 18.00 w 
katowickiej katedrze rozpocznie się  Msza św. 
z okazji międzyuczelnianej inauguracji roku 
akademickiego.
Wtedy także księdzu profesorowi Remigiuszowi 
Sobańskiemu wręczona zostanie nagroda „Lux 
ex Silesia”. 
W Rybniku inauguracja roku akademickie-
go nastąpi w środę, 12 października. O godz. 
13.00 w kościele Matki Boskiej Bolesnej odpra-
wiona zostanie Msza św.
Więcej o DA w naszej archidiecezji na stronie 
internetowej: www.da.katowice.pl, tam także 
adresy internetowe ośrodków.



Wyjazd do Taizé 
był okazją 
do integracji
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Historia z teczek archiwum archidiecezji 

Dwa kilometry akt
Pracownicy kurialnego archiwum 
nie narzekają na nudę. 
– Trzeba mieć benedyktyńską 
cierpliwość – mówi Halina 
Dudała. – Po to jest archiwistyka 
– dodaje ks. Jerzy Myszor 
– żeby się nauczyć czytania 
starych akt. 

Niektóre odkrycia bywają za-
skakujące. Ks. Józef Pawliczek, 
kanclerz katowickiej kurii, wspo-
mina radość, która spotkała go 
przy penetrowaniu akt dotyczą-
cych Zaolzia. – Nigdy bym nie 
przypuszczał – opowiada – że 
w teczkach sprzed wojny znajdę 
ważną informację na temat sta-
nowej pielgrzymki mężczyzn do 
Piekar Śląskich, która swoją histo-
rię zaczyna  przecież w 1947 
roku. Jak się okazało w ar-
chiwum, bp Adamski za-
planował ją na 10 wrześ-
nia 1939 roku. Dodatko-
wą ciekawostką jest cel 
niedoszłej pielgrzymki. Mia-
ły nim być relikwie św. Melchio-
ra Grodzieckiego. Wojna zmieniła 
granice Polski, diecezji i miejsce 
pielgrzymowania. 

Gdzie jest bulla?

Ostatnio w archiwum jest wię-
cej odwiedzających niż zwykle. 
Okrągła rocznica ustanowienia 
naszej diecezji skłania do poszu-
kiwań. – Goście najczęściej pyta-
ją o dokument erygujący diece-
zję. – Oczywiście w naszym archi-

wum nie ma bulli z 1925 
roku – wyjaśnia Julia Dzi-
woki. – Ten dokument 
nie dotyczył jedynie die-
cezji katowickiej. Regu-
lował on całą organiza-
cję kościelną w Polsce. 

Przy okazji wystawy, 
która odbyła się u nas przed 
dwoma laty,  przeprowa-
dziliśmy dochodzenie. Przy-
puszczaliśmy, że może ona 

być w Nuncjaturze Apostol-
skiej. Abp Kowalczyk powiedział, 
że prawdopodobnie była tam do 
1946 roku. Po zerwaniu kontak-
tów między Stolicą Apostolską i 
Polską   całe archiwum powędro-
wało do Watykanu. Trop urywa 
się na Warszawie. 

– Mamy za to bullę nominują-
cą ks. Augusta Hlonda na Admini-
stratora Apostolskiego Śląska Pol-
skiego – dodaje Halina Dudała – 
a także późniejszą, na pierwsze-
go biskupa katowickiego. Są też 
historyczne insygnia biskupów: 

m.in. pierwszego bisku-
pa pomocniczego Teofi-
la Bromboszcza. 

Mrówcza praca
– to za mało

Archiwum Archi-
diecezjalne może się pochwa-
lić nie lada sukcesem. Po 12 la-
tach pracy całość zasobów zosta-
ła zinwentaryzowana. – Można 
w komputerze przejrzeć zawar-
tość zasobu – mówi ks. Jerzy My-
szor. – To bardzo duże udogod-
nienie dla badaczy. Można o wie-
le szybciej dotrzeć do tego, cze-
go się szuka.

Niestety, brakuje pieniędzy 
na konserwację dokumentów. 
Wprawdzie mamy za sobą za-
bezpieczenie jednego z najwar-
tościowszych zbiorów, a miano-
wicie Bullarium Diecezji Katowi-
ckiej oraz najstarszej księgi me-
trykalnej, jednak wiele jest jesz-
cze do zrobienia. Sukcesem jest 
także przełożenie całości zbio-
rów do teczek z tektury bez-
kwasowej, co dodatkowo chro-
ni papier przed zniszczeniem.

Mrówcza praca archiwistów 
nie miałaby sensu, gdyby nie pub-
likowanie jej owoców. Niestety, 
na to także nie ma funduszy.

Ludzie, czasy i teczki

W polskich realiach temat te-
czek zrobił wielką karierę. Także 
historia Kościoła składa się z róż-
nych jej odcieni. Archiwum więc 
kryje w sobie niejeden dramat. 
– Jednak z wnioskami trzeba być 
bardzo ostrożnym – przestrze-
ga ks. Jerzy Myszor. – Łatwo jest 
skrzywdzić człowieka na podsta-
wie niepewnych przesłanek. Nie-
stety, akta są nazbyt wybrakowa-
ne, by stworzyć pełny obraz sy-
tuacji.

Podobnie jest nie tylko z oce-
ną poszczególnych osób, ale i ca-
łej historii. 

– Na ile poznaliśmy dzieje 
diecezji? – pyta ks. Myszor. – Do 
1939 roku są one dość dobrze 
znane. Nieźle jest też z okre-
sem międzywojennym i wojen-
nym. Schody zaczynają się po 
1956 roku.

Dostęp do akt z tego okre-
su jest ograniczony prawem. Pó-
ki żyje pokolenie będące świad-
kiem omawianych czasów, bar-
dziej mamy do czynienia z socjo-
logią niż historią.

Na podstawie akt kurialnych 
wyłania się jednak obraz rze-
czywistości, w której żyjemy. Na 
pewno można mówić o specyfi-
ce tego miejsca. Niewiele Kościo-
łów lokalnych rozwijało się przy 
tak dużej migracji, zmianach gra-
nic, mentalności i wpływach. Na 
szczęście też okoliczność ta jest 
bardziej bogactwem niż zagroże-
niem.  KS.M.Ł.

OWOCE POSZUKIWAŃ 
Przykładem publikacji, która powstała m.in. na pod-
stawie zasobów kurialnego archiwum, jest książka Julii 
Dziwoki pt. „Kościół Katolicki wobec szkolnictwa w 
Województwie Śląskim w latach 1922–1939”. W bi-
bliografii są wykorzystane zarówno akta personalne, 
jak i rzeczowe. Autorka penetrowała  m.in. przebieg 
ówczesnych konwentów dekanalnych, sprawdzała 
także nabożeństwa i rekolekcje szkolne, organizacje, 
programy podręczników czy statystykę ludności katolickiej. 



Zawiadomienie 
kardynała 

Sapiehy 
o przyjęciu sakry 

biskupiej przez 
ks. Augusta 

Hlonda
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Wszystkie tyskie parafie 
wyodrębniły 
się z terenu parafii 
św. Marii Magdaleny. 
Dziś mamy nie tylko 
„parafie-córki”, 
ale i „wnuczki” – mówi 
ks. proboszcz Teofil 
Grzesica.  

Przed niespełna dwo-
ma miesiącami została 
ustanowiona jeszcze jed-
na parafia – Miłosierdzia 
Bożego. Na tym jednak nie 
koniec, bo już powstaje 
następna, na Mąkołowcu. 
– Ludzie uciekają z cen-
trum miasta na obrzeża – 
wyjaśnia proboszcz.

Służą 
nawet żonaci
14-tysięczną parafię 

św. Marii Magdaleny za-
mieszkują głównie eme-
ryci, w dużej części daw-
ni pracownicy browarów 
lub górnicy. Niewątpliwie 
ma to wpływ na kształt 
duszpasterstwa. Każde-
go miesiąca księża od-
wiedzają ponad 200 cho-
rych. Raz w miesiącu od-
prawiana jest Msza w in-
tencji seniorów, po któ-
rej mają oni okazję spot-
kać się przy stole. Bar-
dziej aktywni starsi para-
fianie niemal co miesiąc 
mogą wziąć udział w piel-
grzymce do jakiegoś inte-
resującego miejsca.

Są oczywiście tak-
że młodzi mieszkańcy – 
głównie na osiedlach. W 
tej chwili powstają nowe 
bloki, tzw. osiedle Balbi-
na (nazwa pochodzi stąd, 
że jest to część osiedla 

B), więc parafia troszecz-
kę się odmłodzi. – Cie-
szy mnie fakt, że młodzi 
nie uciekają od ołtarza. 
Przedłuża się wiek służ-
by liturgicznej, służą na-
wet żonaci – podkreśla 
proboszcz.

Podobnie jest z dawny-
mi członkami Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży. 
Część z nich działa teraz 
w instytucjach kościelnych, 
np. w świetlicy środowi-
skowej czy – jak w przy-
padku Marka Piechniczka, 
prezentera Radia eM – w 
mediach katolickich. Ma-
rek nadal udziela się w pa-
rafii. Po śmierci Jana Pawła 
II zorganizował w kościele 
multimedialny wieczór pa-
pieski: odczytywano frag-
menty testamentu Papie-
ża oraz „Pamięci i tożsa-
mości”, na dużym ekranie 
pojawiały się zdjęcia Ojca 
Świętego, a akompaniowa-
li Henryk Jan Botor na or-
ganach i Krzysztof Ścieszka 
na trąbce. – Chcemy wró-
cić do tego pomysłu już 16 
października – zapowiada 
Marek. – Tym razem na-
sze rozważania będą opar-
te na książce „Kwiatki Jana 
Pawła II”.

Pierwsza miłość 
Arcybiskupa
Parafia, która po-

wstała pod koniec XV 
wieku, szczyci się boga-
tą historią. W dużej mie-
rze tworzyli ją wybitni 
kapłani. W latach 1898–
1930 urząd proboszcza 
pełnił ks. infułat Jan Ka-
pica, a wśród XX-wiecz-
nych wikarych znaleź-
li się m.in.: późniejszy 
arcybiskup Józef Gawli-
na, bł. ks. Emil Szramek 

czy sługa Boży ks. Fran-
ciszek Blachnicki. Tak-
że arcybiskup Damian 
Zimoń był tu wikarym 
przez ponad cztery lata, 
na początku swojej dro-
gi kapłańskiej. Metropo-
lita do dziś nazywa tę 
parafię swoją „pierw-
szą miłością”. Bractwo 
Trzeźwości, założone 
przez ks. Kapicę, dzia-
ła obecnie przy para-
fii Miłosierdzia Boże-
go. Owocem działalno-
ści dawnego proboszcza 
jest też niewątpliwie tra-
dycja pięknego śpiewu. – 
Obecny proboszcz konty-
nuuje tę tradycję – twier-
dzi Marek Piechniczek. – 
W Księgarni św. Jacka za-
mówił 1000 śpiewników 
ze specjalnym nadrukiem 
dla naszej parafii! To u nas 
zawsze odbywa się finał 
Tyskich Wieczorów Kolę-
dowych. Wielkie znacze-
nie ma także fakt, że na-
szym organistą jest wybit-
ny kompozytor Henryk Jan 
Botor. Tu naprawdę dba 
się o muzyczną stronę li-
turgii.

SZYMON BABUCHOWSKI

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Marii Magdaleny w Tychach

Matka tyskich kościołów

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. 032/6087676, faks 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor oddziału,
Anna Burda-Szostek, Szymon Babuchowski, Mirosław Rzepka
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KS. TEOFIL 
GRZESICA

Urodził się w 1944 r. w 
Bieruniu Starym, święce-
nia kapłańskie przyjął w 
1973 r. Funkcję proboszcza w 
Tychach pełni od szesnastu 
lat. Wcześniej był probosz-
czem w Dębieńsku. Jest dzie-
kanem dekanatu Tychy Stare.

Nocą kościół
jest pięknie

podświetlony

ZDANIEM PROBOSZCZA
Tutejsi parafianie odznaczają się wielką ofiarnoś-
cią. To dzięki nim mogą powstawać nowe parafie 
i możliwy jest remont naszego kościoła. Udało się 
już wiele zrobić – wnętrze jest odnowione, obecnie 
wymieniamy posadzkę z ogrzewaniem.
Na naszym terenie mamy sporo bezrobotnych. 
Zdarzało się, że opłacaliśmy rachunki za prąd czy 
mieszkanie komuś, kto akurat znalazł się w takiej 
potrzebie. Oczywiście wszystkie te sprawy są naj-
pierw sprawdzane przez nasz zespół charytatyw-
ny. Około 100 dzieci korzysta w stołówkach szkol-
nych z obiadów fundowanych przez parafię, jest 
też świetlica środowiskowa „Domek”, prowadzo-
na przez Caritas. Dwa razy w roku odbywa się kier-
masz książki katolickiej, z którego dochód przezna-
czany jest właśnie na tę świetlicę. Od pięciu lat mło-
dzież organizuje wigilię dla bezdomnych, w której 
bierze udział ok. 200 osób. Młodzi zdobywają fun-
dusze na ten cel, rozprowadzając opłatki. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedzielę o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 

13.00, 15.00, 18.30 (w lipcu i sierpniu o godz. 20.00);  
w sobotę o godz. 17.00 (2., 3. i 4. sobota miesiąca) i 18.30.

  Msze św. w tygodniu: 6.30, 8.00, 18.30.
  Nieszpory w niedzielę o godz. 16.00.
  Nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej 13. dnia każ-

dego miesiąca o godz. 12.00.
  Godzina Miłosierdzia w 3. piątek miesiąca o godz. 

15.00 (o 16.00 Msza św. w intencji czcicieli).
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