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Mężczyźni przybyli do Piekar

Nie odrzucajcie miłości

– Cóż z tego, że dzieci 
mają markowe 
ciuchy, skoro 
czują się opuszczone 
– pytał tegoroczny 
kaznodzieja 
piekarski. Mimo 
deszczu ponad 100 
tys. pielgrzymów 
uczestniczyło 
w męskiej 
pielgrzymce.

D oroczna, 62. pielgrzymka 
mężczyzn i młodzieńców 
przebiegła pod hasłem 

„Otoczmy troską życie”. Specjalny 
telegram skierował do pielgrzy-
mów Ojciec Święty Benedykt 
XVI. Oprócz przekazania pozdro-
wień, zapewnił o swej jedności 
ze wszystkimi modlącymi się 

u stóp Piekarskiej Pani. 
Nawiązując do hasła te-
gorocznego pielgrzymo-
wania „Otoczmy troską 
życie”, Benedykt XVI 
podkreślił, że „sam Bóg 
jest panem życia od jego 
początku, aż do naturalnej 
śmierci”. Na zakończenie telegramu 
Papież zawierzył wszystkich piel-
grzymów Matce Bożej Piekarskiej. 
Pątników pozdrowił także metropo-
lita katowicki arcybiskup Damian 
Zimoń (treść jego wystąpienia dru-
kujemy na s. IV).

Miłość ponad pracą
Homilię wygłosił biskup biel-

sko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.
 – Ile dzieci prawie nie widuje 

swoich rodziców? Ojciec w Irlandii, 
mama wraca zmęczona. Cóż z tego, 
że dzieci mają markowe ciuchy, 
skoro czują się opuszczone, często 
źle korzystają ze swobody – py-
tał bp Rakoczy. – Cóż dla dziecka 
znaczy dom bez matki czy ojca. 

Braku kochającego serca 
ojca i matki nie wypełni 
żadne dobro materialne, 
bo człowiek, bo dziecko, 
potrzebuje serca. Jakże 
często można słyszeć 
o zupełnym braku zain-
teresowania rodziców 

szkolnym programem i modelem 
wychowania dzieci. Ileż w nich 
znajduje się treści godzących 
w dobro dzieci, w dobro rodziny. 
Wydaje się, że pracy zostają pod-
porządkowani wszyscy i wszystko, 
a zwłaszcza dobro rodziny.

Kaznodzieja zaznaczył, że 
współczesnym rodzinom zagra-
żają i brak, i nadmiar pracy. Jedni 
bowiem są dotknięci klęską bezro-
bocia, a inni pracoholizmem. Przy-
pomniał: „To miłość ożywia celo-
wość ludzkiej pracy. Nie jest więc 
praca nad miłością, ale miłość nad 
pracą, jak mówił w 1978 r. w Pieka-
rach kard. Karol Wojtyła”. Bp Ra-
koczy upomniał się również o pra-
wo ludzi pracy do sprawiedliwej 

zapłaty, którą katolicka nauka 
społeczna określa jako godziwą. 
Zwrócił uwagę, że w obliczu kry-
zysu gospodarczego wielu praco-
dawców ogranicza zapłatę za pracę, 
a w efekcie znaczna część rodzin 
żyje na granicy ubóstwa.

 – My dzisiaj wspólnie apeluje-
my o mądrość i uczciwość! – wołał 
z piekarskiego wzgórza bp Tadeusz 
Rakoczy.

Pozdrowienia z Zambii
Jednym z zaproszonych go-

ści tegorocznej pielgrzymki był 
abp Thelesphore Mpundu, me-
tropolita Lusaki w Zambii. Ku za-
skoczeniu wielu młodszych piel-
grzymów przypomniał wszystkim, 
że już wcześniej gościł w archidie-
cezji katowickiej w 1990 roku.

– Chciałbym, stojąc tutaj, po-
dziękować Kościołowi w Polsce, 
ponieważ jestem owocem pracy 
misyjnej polskich misjonarzy 

ciąg dalszy na s. II >

Mimo deszczu 
i chłodu 
pielgrzymi 
wyruszyli jak  
co roku do 
Piekar – wielu  
z nich pieszo
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– mówił czarnoskóry arcybi-
skup. – Archidiecezja Lusaka li-
czy zaledwie 50 lat. Jej pierwszym 
biskupem był polski misjonarz bp 
Adam Kozłowiecki. On i wszyscy 
misjonarze, szczególnie misjona-
rze z Polski, są naszymi przodkami 
w wierze – powiedział.

Wyraził też najszczersze po-
dziękowania od chrześcijan z Za-
mbii za znak solidarności z Ko-
ściołem w Lusace. – Otrzymaliśmy 
kolektę, którą złożyliście w ubie-
głym roku w Piekarach. Dostaliśmy 
także środki medyczne od archidie-
cezji katowickiej – przypomniał 
abp Mpundu. – Raz jeszcze dziękuję 
za zaproszenie mnie tutaj. Napraw-
dę będąc wśród was, czuję się jak 
w domu. Niech Bóg błogosławi wam 
wszystkim za waszą dobroć.

Przemówił polityk, 
ale włoski

Innym gościem tegorocznej 
pielgrzymki był Rocco Butti-
glione, wiceprzewodniczący 
włoskiego parlamentu, odpo-
wiedzialny za przygotowanie 
ustawy regulującej stosowanie 
metody in vitro. Na wzgórzu pie-
karskim apelował on do zebranych 
o zaangażowanie.

 – Chrześcijanie powinni 
uczestniczyć w życiu politycznym, 
aby bronić swych uniwersalnych 
wartości przed tymi, którzy dzisiaj 
w Europie chcieliby je umniejszyć 
i pozbawić znaczenia. Nie możemy 
uchylać się od obowiązku dawania 
świadectwa – powiedział do piel-
grzymów Buttiglione.

Włoski profesor mówił też 
o błędnym pojmowaniu wol-
ności jako samowoli.

 – Być wolnym to ofiaro-
wać siebie samego z miłością 
– stwierdził. – Przyjąć z miłości 
odpowiedzialność za życie 
drugiego człowieka. Każda 
rodzina, każdy kraj, cała 
Europa istnieją w wyni-
ku tego daru i tej odpo-
wiedzialności. Gdyby 
ich zabrakło, nie zakła-
dano by już rodzin, dzieci 
nie przychodziłyby na świat. 
Polska by umarła, tak samo jak 
umarłaby Europa. W Piekarach 
Śląskich przypominamy dzisiaj, 
że Polska nie może umrzeć, że Eu-
ropa nie może umrzeć. Pragnie-
my zachęcić młode pokolenia 
do odkrywania na nowo miłości, 

miłości małżeńskiej, ojcowskiej 
i macierzyńskiej, miłości do Pol-
ski i do Europy – apelował włoski 
polityk.

Z Rumunii i z Sopotu
W pielgrzymce uczestniczył 

także były ambasador Rumunii 
w Polsce Gabriel Bartas. – W Pie-
karach modliłem się wielokrotnie. 
Przyjeżdżałem tu już jako student 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
potem byłem tu i przed ślubem, 
i po ślubie – wspomina. – Dla mnie 
jest to więc kontynuacja pielgrzym-
kowej tradycji. Sanktuarium od-
wiedziły także moja żona i dwie 
córki. Ostatnio były tu podczas 
tegorocznych świąt wielkanoc-
nych. Bardzo mi się tu podoba, 
a szczególnie widoczna jest soli-
darność ludzi. Podczas spotkania 

Zawsze pielgrzymuję w intencji rodziny
Ryszard Pietraszewski z Siemianowic
– do piekar pielgrzymuję od 1960 r. na pierwszą 
pielgrzymkę poszedłem razem z malutką córką, 
bo nie miałem jej wtedy z kim zostawić. Żona 
pracowała w gastronomii i bywało, że nawet 
w niedziele musiała pracować. dobrze, że te czasy 
już minęły i mamy wolne niedziele, o co tak walczyliśmy właśnie 
w piekarach. Cieszę się też, że tegoroczna pielgrzymka bardzo 
akcentuje rolę rodziny, bo jej znaczenie, zwłaszcza dziś, trzeba 
mocno podkreślać.

Tomasz Żurecki z synem Maćkiem z Bytomia
– pierwszy raz do piekar przyszedłem z ojcem, 
15 lat temu. Teraz tę tradycję chcę przekazać 
mojemu sześcioletniemu synkowi. W życiu 
najważniejsze są rodzina, szczęście, zdrowie. 
I o to się modlimy. W domu została żona 
z 13-miesięczną córką Martą. one także będą pielgrzymować 
do piekar – w sierpniu.

Andrzej Anczok z synem Filipem 
z radzionkowa
– zacząłem pielgrzymować do piekar 
z ojcem, kiedy miałem 6 lat. Mój syn Filip ma 
teraz 2,5 roku. z dzisiejszej homilii utkwiły 
mi w pamięci szczególnie słowa mówiące 
o trosce o życie. Mam trójkę dzieci, rodzina zawsze była dla 
mnie najważniejsza. To miejsce, gdzie chce się wracać, gdzie 
jest mi najlepiej. Chciałbym, żeby moje dzieci to wiedziały. 

Krzysztof Salejczuk z Suchej Góry
– W piekarach jestem już po raz 18., a drugi raz 
przyjechałem na rowerze. Są ze mną 15-letni syn 
Szymon, chrześniak Sylwek i ich kolega Wojtek. 
do pielgrzymowania zachęcił mnie teść i tak mi się 
tu spodobało, że nie wyobrażam sobie maja bez 
męskiej pielgrzymki. Co roku modlę się w intencji rodziny, 
a w tym roku także o to, żeby nie stracić pracy, bo czasy 
są niełatwe.

Tomasz Krajewski z rybnika
– przyjechaliśmy do piekar całą rodziną. 
Są ze mną żona Agata, synowie: 3-letni karol 
i roczny kuba, a także mój ojciec Arkadiusz. 
To właśnie z nim, mając 6 lat, byłem w piekarach 
pierwszy raz. przyjeżdżam tu dla ducha, by 
spotkać się z Maryją. Tu zawsze przystępuję do spowiedzi i komunii. 
przesłanie tegorocznej pielgrzymki, że rodzina jest w życiu 
najważniejsza, przemawia do mnie bardzo mocno. niełatwo 
jest być mężem, żoną. zawsze trzeba pamiętać, że małżeństwo 
to komunia kobiety i mężczyzny. Jak dziś słyszeliśmy w kazaniu, 
trzeba oprzeć się na Bogu, a wszystko dobrze się ułoży.

Marian Zielonka z krzyżowic
– Jestem w piekarach po raz 6. W tym roku także 
z synem krzysztofem, bratankiem Adrianem i ojcem 
zygmuntem, którego namówiłem na tę pielgrzymkę. 
przychodzimy wypraszać u Matki piekarskiej łaski 
potrzebne nam w rodzinie, w życiu zawodowym. 
rodzina zawsze była dla mnie podporą, bez niej straciłbym 
sens życia. W piekarach można usłyszeć ważne słowa. Tak było 
i dzisiaj, kiedy biskup w homilii tak mocno podkreślił znaczenie 
rodziny i poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

> ciąg dalszy ze s. I 
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w Piekarach modliłem się przede 
wszystkim za rodzinę, ale także 
w intencji pielęgnowania wartości 
rodzinnych, społecznych i religij-
nych, o których trzeba przypomi-
nać zarówno w Rumunii, w Polsce, 
jak i na całym świecie.

Poseł Jerzy Polaczek, były 
minister transportu, urodził się 
w domu sąsiadującym z piekarską 
kalwarią. – Mimo że pielgrzymki 
są przeze mnie odbierane w spo-
sób naturalny, to zawsze wzbudzają 
bardzo gorące odczucia osobiste – 
mówi. – Jestem dumny, że już jako 
uczeń szkoły podstawowej mogłem 
słuchać w Piekarach kardynała Ka-
rola Wojtyły. Nigdy nie przypusz-
czałem, że w przyszłości będę mógł 
spotykać tę postać także jako poseł 
i być świadkiem bezprecedenso-
wej wizyty Jana Pawła II w polskim 
Sejmie.

Minister podkreśla, że Pie-
kary zawsze w dużym stopniu 
oddziaływały na to, co działo się 
na Śląsku. – Z pielgrzymkowego 
spotkania mężczyzn wynikało 
wiele inspiracji, tu otwierały się 
serca, kształtowały ludzkie posta-
wy, tu zawsze mocno akcentowana 
była rola rodziny w życiu, rola ojca. 
W Piekarach najczęściej modlę się 
za rodzinę.

W intencji rodziny modlił się 
w Piekarach również Jacek Tar-
nowski z Polskiego Związku Kawa-
lerów Maltańskich, który przyje-
chał aż z Sopotu. – Mam wspaniałą 
rodzinę, czwórkę dzieci. Mam 
więc za co dziękować Matce Bożej 
– mówi. – Ale modliłem się także 
o to, byśmy jako Polacy nie stracili 
z oczu tych wartości, które udało 
nam się pozyskać 20 lat temu. Wi-
doczne podczas pielgrzymki pie-
karskiej solidarność, serdeczność 

ludzi są bardzo budujące. Cieszę 
się, że jest wiele osób, potrafią-
cych i chcących publicznie dawać 
wyraz przywiązaniu do tych 
wartości, które często w Europie, 
a i w Polsce, niestety, przestają być 
na pierwszym planie.

Ojciec – kapłan i strażnik
– Proszę was dzisiaj, abyście 

bronili waszych rodzin, strzegli 
ich, widzieli w nich skarb dany 
przez Pana Boga – apelował bi-
skup sosnowiecki Grzegorz Kaszak 
do mężczyzn i młodzieńców pod-
czas Godziny Młodzieżowej, która 
jest stałym punktem piekarskiej 
pielgrzymki.

– Szatan jako pierwszy zaata-
kował rodzinę, namówił małżon-
ków do grzechu, do buntu – mówił 
biskup. – Jeśli chcecie skutecznie 
bronić swoich rodzin, brońcie 
ich w pierwszym rzędzie przed 
grzechem. Niech się do waszych 
domów nie zakradnie grzech 
– ostrzegał.

– Dzisiaj niebezpieczeństwo 
do naszych domów wchodzi poprzez 
internet, telewizję i inne środki 
masowego przekazu – tłumaczył. 
Zachęcał ojców rodzin i tych, któ-
rzy dopiero je założą, żeby strzegli 
swoich najbliższych przed zagroże-
niem tego rodzaju. – Dziś obserwu-
ję dwie szczególnie niebezpieczne 
informacje, które natrętnie płyną 
ze środków masowego przekazu: 
nie żeń się i nie miej dzieci – zazna-
czył sosnowiecki ordynariusz. 

Bp G. Kaszak – były pracownik 
Papieskiej Rady do spraw Rodzi-
ny – przestrzegał, że coraz więcej 
młodych ludzi poddaje się presji me-
diów i przyjmuje model życia przez 
nie wykreowany. W efekcie zamiast 
osiągnąć szczęście, pozostają 

samotni. – Największym bólem dla 
człowieka jest brak drugiej osoby, 
która go wysłucha – podkreślał.

Do wołania Kościoła o silną 
rodzinę oraz aktywną postawę 
ojców przyłączył się również bp 
Gerard Bernacki w swojej homilii 
podczas piekarskich nieszporów. 
– Przyjmując sakrament mał-
żeństwa i wypowiadając słowa:  

„...ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską” – według 
św. Jana Chryzostoma – każdy z was 
stał się kapłanem ogniska domowe-
go (...), kapłanem tego środowiska, 
za które ma być odpowiedzialny 
– mówił.

Mirosław Rzepka
Współpraca: Anna Burda- 

-Szostek, Jan Drzymała

■ R e k l a M a ■

Do Piekar przybyli kardynałowie z Krakowa: Stanisław Dziwisz  
(z lewej) i Franciszek Macharski, w środku abp Damian Zimoń
Po lewej: W tym roku lepiej widać było parasole niż pielgrzymów
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Metropolita katowicki abp Damian Zimoń w Piekarach

Rodzina jest Boża i nasza
Kochani Pielgrzymi!
Trzydzieści lat temu na placu 

Zwycięstwa (obecnie Piłsudskiego) 
w Warszawie Jan Paweł II z wielką 
wiarą wzywał Ducha Świętego. 
To było podczas jego pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny, wówczas 
zniewolonej na wiele sposobów.  
2 czerwca 1979 roku Papież Polak, 
pierwszy Słowianin na Stolicy Pio-
trowej, modlił się w wigilię Zesłania 
Ducha Świętego:

Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi,
Tej ziemi!
Tym wezwaniem kończyła się 

jego historyczna homilia. Wtedy też 
Jan Paweł II powiedział, że „Polska 
stała się ziemią szczególnie odpo-
wiedzialnego świadectwa”. 

To był początek przemian, które 
dziesięć lat później spowodowały 
upadek totalitarnego systemu 
w Polsce i w Europie Środkowej. 
Nadeszła upragniona wolność. Od-
zyskaliśmy niepodległość.

Robotnicy z Gdańska i Szczeci-
na, ze Śląska, z Nowej Huty, z Rado-
mia i innych miast dokonali dzieła, 
którego nikt się nie spodziewał. 
Bezkrwawa rewolucja zaowoco-
wała „Solidarnością”. Dwadzie-
ścia lat temu ostatecznie wybili-
śmy się na niepodległość. Stało się 
to za cenę wielu ofiar ludzkich. 
Także za cenę śmierci górników 
z kopalni „Wujek”.

Nie wolno nam zapominać 
o religijnych korzeniach naszej 
wolności.

Odzyskana wolność doprowa-
dziła już do wielu upragnionych, 
dobrych zmian. Europa się jedno-
czy i cieszymy się pokojem. Trzeba 
cenić sobie ten dar pokoju. Zwłasz-
cza pamiętając, że w poprzednim 
wieku właśnie w Europie rozpo-
częły się dwie wojny światowe. 
Na naszej śląskiej ziemi, na ziemi 
pogranicza, dar pokoju umiemy 
sobie cenić!

Dzisiaj Polska jest krajem bez-
piecznym w swoich granicach. Je-
stem przekonany, że w przyszłości 
w Europie poziom życia materialne-
go będzie się wyrównywał. Można 
już dziś swobodnie podróżować. 
Można pracować w różnych kra-
jach. Za to wszystko chcemy Bogu 
dziękować. 

O co dziś chodzi?
Przyszłość zaś to nowe wy-

zwania, może nawet większe niż 
te minione i obecne. Jesteśmy świa-
domi, że pojawiają się także nowe 
zagrożenia. Dotyczą one spraw 
materialnych, ale głównie kwestii 
moralnych. 

Coraz większa liczba ludzi 
stawia sobie pytania już nie tylko 
o kryzys ekonomiczny, o rosnące 
bezrobocie, ale pyta także: „Kim je-
stem jako człowiek i jaki jest sens 
mojego życia, pracy, cierpienia, 
śmierci?”. „O co tak naprawdę 
chodzi w tym świecie ludzi zago-
nionych i znerwicowanych?”. „Jak 
odbudować duchowość człowieka, 
niezależnie od jego pozycji zawo-
dowej?”. „Co to znaczy być ojcem 
rodziny?”. „Jaka ma być właściwa 
relacja mężczyzny do kobiety, męża 
do żony, narzeczonego do narzeczo-
nej?”. „Czy wolno bezkarnie zacierać 
różnice między mężczyzną a kobie-
tą?”. „Dlaczego człowiek, tak bardzo 
kochając życie, jednocześnie gardzi 
życiem nienarodzonych i terminal-
nie chorych?”.

Na te pytania musimy znaleźć 
odpowiedzi zgodne z Ewangelią. 
Czujemy, że w imię fałszywie po-
jętej wolności zagrożone jest życie 
ludzkie.

Dlatego trzeba otoczyć wielką 
troską życie rodziny i małżeń-
stwa. Takie też jest tegoroczne 
hasło roku duszpasterskiego 
i naszej pielgrzymki, wydobyte 
z Ewangelii. 

Rodzinie trzeba pomagać w za-
kresie społecznym, prawnym 
i wychowawczym. Kościół w Pol-
sce czyni bardzo wiele zarówno 
na płaszczyźnie nauczania, jak 

i działania. Pomaga się rodzinom 
w parafiach, szkołach i zakonach.

Struktury episkopatu, zwłasz-
cza Caritas, czynią, co mogą. Rodzi-
nie pomagają wydziały teologiczne, 
różne stowarzyszenia, organizacje 
i zespoły. Nie znam kraju, gdzie 
pomoc rodzinie ze strony Kościoła 
byłaby tak intensywna. W obliczu 
niektórych propozycji bioetycz-
nych, wobec prób podważenia istoty 
małżeństwa i rodziny, które z prawa 
i nadania samego Stwórcy są oparte 
na związku mężczyzny i kobiety, 
trzeba z nową mocą głosić prawdę 
o rodzinie i małżeństwie. Rodzina 
to jedyna wspólnota pomyślana 
przez Boga Stwórcę. Nie wolno nią 
manipulować. 

Dlatego rodzina jest tak pro-
ludzka, jest dla ludzi. Tylko wtedy, 
gdy rodzina jest Boża i nasza, mał-
żeństwo i dom rodzinny są dobre 
i prawdziwe! Miłość jest wtedy 
dobra i prawdziwa, kiedy liczy się 
z Bogiem-Miłością! Bez Niego nic 
nie jest dobre! 

Dlatego powtarzam z mocą: Ro-
dzina jest Boża i nasza! 

Aż dziw bierze, że – wydawać 
by się mogło – poważni ludzie przy-
puszczają aż tak bezpardonowy 
atak na rodzinę. Komu zaprzedali 
swoją wiedzę, zdolności i serca? 
Czy niczego nie nauczyła ich hi-
storia ludzkości? Czyż nie wiedzą, 
że systemy totalitarne ostatnich 
wieków atakowały głównie rodzi-
nę? Czy nie rozumieją, że posługu-
jąc się złem nie można zbudować 
niczego dobrego?

Wierzę głęboko, że nie jest 
za późno. Módlmy się dzisiaj 
za tych, którzy nastają na życie 
rodzin i na świętość życia. Niech 
Duch Święty nawróci ich serca 
i sumienia!

Bądźcie stróżami
Jan Paweł II pod adresem pol-

skich rodzin wypowiedział życze-
nie: „Żeby rodzina była Bogiem sil-
na”. To w istocie znaczy, aby rodzina 
była święta. 

Na naszej ziemi mamy wiele 
wspaniałych rodzin. Mamy na-
sze rodzinne obyczaje, nasz etos 
rodzinny, nasze tradycje prze-
chowywane przez rodziny wielo-
pokoleniowe. Wielu małżonków 

i rodziców u Boga szuka pomocy 
na czas kryzysów. Wpatrując się 
w przykład Maryi, nabierają odwa-
gi do wychowania nowych pokoleń. 
W takich, chrześcijańskich rodzi-
nach człowiek się spełnia, czuje się 
dobrze mimo trudności. Takie ro-
dziny to nasz wielki skarb! 

Dziękuję rodzinom, które kie-
rują się wiarą i zasadami moral-
nymi. Rodzinom budującym swój 
dom na skale, którą jest Chrystus. 
Ich początkiem jest sakramen-
talne małżeństwo. Młodzi ludzie 
obdarzeni darem miłości, która 
nie szuka swego, jest czysta i wier-
na, idą do ołtarza. Składają na nim 
w ofierze Bogu i sobie nawzajem 
ofiarują miłość. To wielka tajemnica 
wiary. 

W pierwszych trzech wiekach 
chrześcijaństwa przedstawiano 
Kościół jako rodzinę, a św. Jan 
Chryzostom pisze, że rodzina 
jest Kościołem domowym. Tak było 
zawsze w chrześcijaństwie: Kościół 
i rodzina idą razem przez wieki 
ku ojczyźnie niebieskiej. Nic tego 
nie zmieni: Kościół jest z rodziną, 
a rodzina z Kościołem!

Stąd też mamy Metropolitalne 
Święto Rodziny. Godna zauważenia 
i docenienia jest chęć współpracy 
wielu miast i środowisk przy orga-
nizacji tego święta. Jego idea zro-
dziła się przy grobie Jana Pawła II, 
w czasie pielgrzymki do Rzymu 
z okazji 750-lecia śmierci św. Jacka. 

Rodziny takie jak rodzina św. 
Jacka, słynna rodzina Odrową-
żów, z której wyszli i św. Jacek, 
apostoł średniowiecznej Euro-
py, i bł. Bronisława, i bł. Czesław, 
są naszym dziedzictwem, wzorem 
i zobowiązaniem.

Drogi Pielgrzymie! Bracie! 
Mężczyzno współczesny! Stoisz 
na straży twojej rodziny i mał-
żeństwa na wzór świętego Józefa. 
Strzeż ją jak największego skarbu 
swojego życia! Nie daj jej zniszczyć 
– ani własnym grzechom, ani róż-
nym manipulacjom. Matka Piekar-
ska nie zostawi Cię w tym zadaniu 
samego! A ja na ten trud otaczania 
troską małżeństwa i rodziny z serca 
Wam błogosławię! Amen.

Tytuł, skróty i śródtytuły pochodzą 
od redakcji
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XVIII Sympozjum Piekarskie

Quo vadis Europo?
Czy Europa 
milcząco zapiera się 
wiary? Jak daleko 
może się posunąć 
w kompromisie 
chrześcijański 
polityk? Na te m.in. 
pytania próbowali 
sobie odpowiedzieć 
uczestnicy XVIII 
Sympozjum 
Piekarskiego. 

A reopag w starożytnej Grecji 
był wzgórzem, na którym 
mieściła się świątynia będą-

ca azylem dla zabójców. Mieściła się 
tam też siedziba najwyższej rady, 
która decydowała o wojnie i po-
koju. Na pewno więc tegoroczny 
temat sympozjum „Nieść nadzie-
ję na współczesne areopagi” 
brzmiał wyjątkowo znamiennie. 
Tym bardziej że uczestnicy roz-
mawiali głównie o zagadnieniach 
bioetycznych. 

Świadectwo 
czy obojętność?

Zdaniem Marka Jurka, prze-
wodniczącego Prawicy Rzeczypo-
spolitej, coraz częściej mamy dziś 
do czynienia z milczącą apostazją. 
Polityk w taki sposób określił brak 
reakcji na krytykę Benedykta XVI 
ze strony m. in. polskich polityków. 
Odniósł się do stanowiska Stolicy 
Apostolskiej w kwestii upowszech-
niania środków antykoncepcyjnych 
jako remedium na AIDS w krajach 
afrykańskich. 

– Kiedy Benedykt XVI wypo-
wiedział opinię uznaną za słuszną 
przez wiele środowisk naukowych, 
że rozdawanie prezerwatyw 
jest przyzwoleniem na rozwiązłość, 
co w konsekwencji może prowadzić 
do pogorszenia się sytuacji pod 
względem ilości zakażeń wirusem 
HIV, w Europie rozpętała się fala 
krytyki. O ile wcześniej papie-
stwo było krytykowane głównie 

przez media i wrogów Kościoła, 
o tyle teraz – i to jest nowa jakość – 
do chóru krytyków przyłączyli się 
politycy oraz instytucje polityczne, 
nie wyłączając parlamentów. 

Zdaniem byłego Marszał-
ka Sejmu, w tej krytyce chodzi 
o zmuszenie papieża do niewypo-
wiadania się na niektóre tematy. – 
Najbardziej jednak niezrozumiałe 
jest to, że sami katolicy uczestniczą 
w tym procederze. W imię politycz-
nej poprawności nie mają odwagi 
do jednoznacznego poparcia papie-
ża w kwestiach tak bardzo zasadni-
czych – podkreślił. 

Marek Jurek dzielił się też 
ze słuchaczami refleksjami nt. 
swoich propozycji całkowitego 
zakazu aborcji. – Państwa abor-
cyjne łamią prawa człowieka. 
Nie jest to więc kwestia takich 
czy innych poglądów, o których 
możemy powiedzieć, że są chrze-
ścijańskie, ale jest to kwestia pojęć 
podstawowych, praw, które wyni-
kają z natury – mówił.

Uczeni w piśmie 
i samarytanie

O swoich doświadczeniach 
związanych z próbą stworzenia 
ustawy regulującej niektóre za-
gadnienia bioetyczne mówił poseł 
Jarosław Gowin. – Tworząc projekt 
ustawy bioetycznej, mieliśmy przed 

oczyma kilka założeń – wspominał. 
– Przede wszystkim zgodziliśmy 
się, że żyjemy w społeczeństwie 
pluralistycznym. Dlatego nie chcie-
liśmy posługiwać się argumentami 
teologicznymi, ale takimi, które 
można wydedukować z prawa 
naturalnego. Oparliśmy się także 
na założeniu mówiącym o godności 
człowieka i konieczności jego praw-
nej ochrony z konstytucji. Ponie-
waż kontrowersyjna jest kwestia 
początku życia, przyjęliśmy zasa-
dę, że jeśli pojawiają się wątpliwo-
ści co do odpowiedzi na pytanie, 
czy mamy w określonym przy-
padku do czynienia z istotą ludzką 
czy też nie, zawsze należy przyjąć, 
że wchodzi w grę pierwszy przy-
padek. Wątpliwości bowiem nale-
ży rozstrzygać na korzyść życia. 
Gdyby pojawiły się konflikty war-
tości, decydujące dla nas było do-
bro dziecka. Ostatnim założeniem 
było przeświadczenie, że w Polsce 
nie ma realnej możliwości wprowa-
dzenia zakazu stosowania metody 
sztucznego zapłodnienia, należy 
więc wprowadzić takie uregulowa-
nia, dzięki którym uniemożliwi się 
albo ograniczy przypadki gwałce-
nia godności ludzkich zarodków. 

O swoich doświadczeniach 
związanych z wprowadzeniem ana-
logicznego prawa w Republice Wło-
skiej mówił Rocco Buttiglione, jeden 

z tegorocznych gości pielgrzymki. 
Wiceprzewodniczący włoskiego 
parlamentu był odpowiedzialny 
za przygotowanie ustawy regulu-
jącej stosowanie metody in vitro. 

– Fundamentalnym zagadnie-
niem była dla nas obrona życia 
ludzkiego. Tutaj nie było miejsca dla 
jakiegokolwiek kompromisu. Ozna-
czało to dla nas nieprodukowanie 
większej ilości embrionów niż ta, 
którą można implantować w łono 
kobiety. Drugim zagadnieniem 
są kwestie rodzinne. Przyjęliśmy 
założenie, że każde dziecko ma pra-
wo narodzić się w rodzinie. Dlatego 
zaproponowaliśmy, że tylko mał-
żeństwa mają prawo do stosowania 
metody sztucznego zapłodnienia 
– mówił profesor.

Jak podkreślił Jarosław Gowin, 
w dyskusji o metodzie in vitro stają 
naprzeciw siebie dwie moralności. 
Z jednej strony pojawiają się argu-
menty przypominające uczonych 
w prawie, a z drugiej strony mi-
łosiernych samarytan. Ci pierwsi 
są wierni przykazaniom, ale zapo-
minają o konkretnych ludziach, a ci 
drudzy pochylają się nad biednymi. 
Poseł miał tu na myśli ludzkie za-
rodki, które bez uregulowań praw-
nych mogą być unicestwiane, a na-
wet stają się czasami przedmiotem 
handlu.   
 Ks. Marek Łuczak

Uczestnicy dyskusji panelowej (od prawej): Dariusz Karłowicz, Rocco Buttiglione, Marek Jurek,  
Jarosław Gowin, abp Thelesphore Mpundu z Zambii
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Pamiętajcie o ogrodach
Pszczyna. 10. wystawa ogrodni-
cza Festiwal Sztuki Ogrodów odby-
ła się w Parku Zamkowym 
30 i 31 maja. Można było 
zobaczyć meble ogrodo-
we, skalniaki, fontanny 
i wodospady, a także wiele 
roślin, które mogą upięk-
szyć każdy ogród. Ponad-
to swe produkty zaprezentowali 

producenci preparatów nawo-
żących oraz twórcy najwymyśl-

niejszych maszyn i urzą-
dzeń, ułatwiających pracę 
w ogrodzie. Ideą festiwalu 
jest prezentowanie i promo-
wanie polskiego dziedzic-
twa sztuki ogrodów i sztuki 
ogrodowej oraz krajobrazu 

kulturowego.

Naprotechnologia lepsza
O zagrożeniach dla kobiet  
i mężczyzn  związanych z in 
vitro mówił 26 maja w Katowicach 
na Wydziale Teologicznym UŚ dr 
Tadeusz Wasilewski, położnik, 
który prawie dwadzieścia lat był 
zaangażowany w program metody 
sztucznego zapłodnienia. – In vitro 
to olbrzymie obciążenie psychiczne 
dla kobiety i mężczyzny, którzy się 
tej procedurze poddają – zapewniał 
dr Wasilewski. – Świadczy o tym 

konieczność zatrudniania psy-
chologów w klinikach, które tego 
rodzaju leczenie prowadzą – dodał. 
Na dziecko jako dar otwarta jest 
naprotechnologia. Jej twórcą jest 
profesor Thomas W. Hilgers. Meto-
da łączy zdrową, poddaną jednoli-
tym standardom i obiektywną edu-
kację w zakresie odpowiedzialnego 
rodzicielstwa z najnowocześniejszą 
technologią medyczną. Jest w pełni 
zgodna z nauczaniem Kościoła.

Medialny katolik
katowice – Katolicy muszą mówić 
jak współcześni ludzie. Nie mogą 
być przekonani, że jako jedyni 
mają rację, tylko muszą ją jeszcze 
przekazać. Muszą mówić o swojej 
wierze, a nie zamykać wszystko 
stwierdzeniem: „tak jest, bo dla 
mojego Kościoła to grzech”. 
To wnioski, jakie płyną z dyskusji 
panelowej „Odwaga bycia katoli-
kiem w mediach”, która odbyła się 
28 maja na Wydziale Teologicz-
nym UŚ. W dyskusji wzięli udział: 
ks. Marek Gancarczyk (redaktor 
naczelny GN), Joanna Najfeld 
(dziennikarka Polskiego Radia), 
Piotr Pałka (redaktor naczelny 
portalu Fronda.pl), Maciej Gajek 
(dziennikarz religia.tv). Moderato-
rem był ks. dr Arkadiusz Wuwer.

Dyskusja spotkała się ze 
sporym zainteresowaniem 
nie tylko studentów
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Drugie okno
Piekary Śląskie. W Dąbrówce 
Wielkiej otwarto okno życia. Mie-
ści się ono u sióstr boromeuszek, 
przy ul. Przyjaźni 229. To drugie 
miejsce w archidiecezji katowic-
kiej, gdzie każda matka znajdująca 
się w złej sytuacji może zostawić 

bez konsekwencji noworodka. 
Poświęcenia okna życia dokonał 
29 maja dyrektor Caritas Archi-
diecezji Katowickiej, ks. Krzysztof 
Bąk. Pomieszczenie wyremonto-
wały siostry, a sprzęt sfinansowała 
Caritas katowicka. 

Mimo niesprzyjającej pogody zainteresowanie festiwalem  
było dość duże

■ P O d Z i ę k O w a n i e ■

adres redakcji: 
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl
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Dzieci w ogrodzie

katowice. Dzień Dziecka w ogro-
dach Kurii Metropolitalnej odbył się 
1 czerwca po raz szesnasty. Pod 
hasłem „I przez nas ma świat lepszy 
być” dzieci wygrywały nagrody 
w konkursach i wspólnie się bawi-
ły. Wcześniej modliły się w kate-
drze, a ks. kanonik Zygmunt Bed-
narek opowiadał im o cudownym 
medaliku. Z dziećmi spotkał się 
także abp Telesphore Mpundu, 
metropolita Lusaki w Zambii. 
Pomógł wręczać dzieciom książkę 

pt. „Misjonarz”, którą specjalnie 
dla dzieci napisał znany misjolog 
ks. prof. Jan Górski.

Abp Telesphore 
Mpundu 

powiedział 
dzieciom, 

że cieszy się 
ze spotkania. 

Wręczał 
też książkę 
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ordynatorom dr. Jackowi Majewskiemu  
i dr. zbigniewowi Szlachcie,  

lekarzom chirurgom, anestezjologom i pielęgniarkom 
Szpitala Chirurgii urazowej w piekarach Śląskich,  

oraz dr Bernadecie duckiej i dr. piotrowi Schaeferowi
księdzu kanonikowi henrykowi kuczobowi 

– proboszczowi parafii Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych  
w dąbrówce Wielkiej,

opiekunom, przyjaciołom, krewnym, sąsiadom,
wszystkim, którzy współorganizowali uroczystości pogrzebowe

ś†p.

Agnieszki Bednarskiej z d. Opara 
i jej ukochanego wnuka

ś†p. 

Wojtka Skórki
zmarłych 24 maja 2009 r.

serdeczne podziękowania składa 
pogrążona w głębokiej żałobie rodzina
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II Metropolitalne Święto Rodziny

Hałastra robi harmider

– Wszystkie rodziny 
wygrały, ukazując 
troskę o język 
ojczysty – stwierdziła 
wicemarszałek 
Senatu Krystyna 
Bochenek. 

D o dyktanda dla rodzin 30 
maja zgłosiło się 40 ro-
dzinnych drużyn. Drugie 

rodzinne dyktando towarzyszy-
ło V Kiermaszowi Wydawców 
Katolickich. Impreza odbyła się 
na Wydziale Teologicznym UŚ 29 
i 30 maja. Można tam było odwiedzić 
stoiska wydawnicze, wziąć udział 
w spotkaniach autorskich, kon-
ferencjach, koncertach, panelach 

dyskusyjnych. 
Nie zabrakło 
też atrakcji ple-
nerowych.

Łukasz i To- 
mek Mańdoko-
wie przyjechali 
na dyktando 
z Chorzowa z mamą Aleksandrą 
i tatą Jerzym. – Mąż nie będzie 
z nami pisał, bo drużyny mają być 
trzyosobowe – wyjaśnia Aleksan-
dra. – W zeszłym roku też próbo-
waliśmy. Generalnie jednak przy-
jechaliśmy się tutaj bawić.

Tekst dyktanda przygotował 
prof. Walery Pisarek i osobiście 
go odczytał. Już w tytule czaiła się 
pułapka, bo tekst był „W hołdzie 
macierzyństwu”. Profesor wspo-
minał matkę, zwłaszcza „strużki 
potu na jej czółku”, kiedy musiała 

wytrzymywać „chaos, hałas i har-
mider wnoszone przez hałastrę”.

 Wśród gwiazd w dyktandzie 
wystartowali Durczokowie: Ma-
rianna i dwóch Kamili. Starszy 
Kamil, ojciec, zaznaczył na po-
czątku, iż jedyna nadzieja w synu, 
ale ostatecznie to on wziął do ręki 
długopis. – Wciąż konsultowa-
łem się z żoną i synem, a pisałem, 
bo trzeba to było robić bardzo 

szybko – wyjaśnił po napisaniu 
dyktanda.

W tym roku po raz drugi najle-
piej poradzili sobie z konkursowym 
tekstem Jolanta, Janusz i Katarzyna 
Ryczkowie z Zabrza. Zwycięzcy 
otrzymali tytuł Bezbłędnej Rodzi-
ny. Nagrodą będzie zagraniczna 
pielgrzymka ufundowana przez 
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe 
Archidiecezji Katowickiej. mr

■ R e k l a M a ■

Senator 
Krystyna 

Bochenek 
wręczyła 

Durczokom 
pamiątkową 

grafikę
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ks. Emilu
Szramku

Film dokumentalny 
o błogosławionym

ZA TyDZIEń 
w katowickim 
„Gościu Niedzielnym” 
płyta DVD
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• niedziela 7.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Koncert ży-
czeń 08.00 Śląska lista przebojów 08.45 
Śląska lista przebojów 16.45 Aktualności 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Retransmisje 
sportowe 21.45 Aktualności 21.55 Hat-trick 
22.15 Sport

• poniedziałek 8.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 TV Katowice 
poleca 08.45 Tygodnik regionalny 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 EKO Rajd 
– Gliwice 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 
18.30 Sport 18.45 Szeroki kąt 19.00 Wy-
bory do Parlamentu Europejskiego 19.05 
To brzmi 19.55 TV Katowice poleca 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.05 Pogoda

• wtorek 9.06 
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Cud zdro-
wia 08.45 Schlesien Journal – magazyn 
mniejszości niemieckiej 16.45 Aktualności 
16.48 Pogoda 16.50 Relacje 17.00 Wokół nas 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 
18.45 Mam świetną pracę 19.00 Zbliżenia 
filmowe 19.30 Patefon ujka Ericha 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.05 Pogoda

• środa 10.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 TV Katowi-
ce poleca 08.45 To brzmi – program mu-
zyczny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 Kronika miejska: Dąbrowa Górnicza 
17.00 Raport z akcji 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Ludzie i sprawy 
19.15 Motokibic.tv – mag. moto. 19.55 TV 
Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 
Sport 22.05 Pogoda

• czwartek 11.06
 07.45 Aktualności Flesz 07.50 Historia za-
pisana w lasach 08.00 Witaj doma 16.45 
Aktualności 16. 48 Pogoda 16.50 Jan Paweł 
II w Sosnowcu 17.10 TV Katowice zaprasza 
18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 
18.45 I Europejski Konkurs Tenorów im. 
Jana Kiepury 19.55 TV Katowice zapra-
sza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.00 
Witaj doma

• piątek 12.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Pomysł na 
weekend 08.45 Tygodnik regionalny 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 MPWiK: 
Piekary Śląskie 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Pomysł na week-
end 18.55 Tygodnik regionalny 19.10 Nasz 
reportaż 19.25 Mam świetną pracę 19.40 
Wokół nas 19.55 TV Katowice zaprasza 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.05 Ma-
gazyn Meteo 

• sobota 13.06
07.45 Aktualności Flesz 07.50 Kwiaty, 
ogrody 08.00 Pora na kulturę – magazyn 
08.45 Przygód kilka wróbla Ćwirka 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Tajemnice 
historii 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 
18.30 Sport 18.45 Dzień Matki z TV Kato-
wice 19.10 Patefon ujka Ericha 19.35 Pora 
na kulturę – magazyn 21.45 Aktualności 
21.50 Pogoda 21.55 Sport 22.05 Sobotni 
Magazyn Sportowy

Wystawa na Wydziale Teologicznym

Afryka w Katowicach
Choć dziś to 
my wysyłamy 
misjonarzy na 
Czarny Ląd, to jednak 
chrześcijaństwo jest 
tam o wiele starsze 
niż w Polsce. Początki 
chrześcijaństwa  
w Afryce sięgają 
czasów apostolskich.

Obecnie w Afryce pracuje po-
nad 900 misjonarzy z Polski. 

Od 2 czerwca w gmachu Wydziału 
Teologicznego można zwiedzać 
wystawę „Oblicza ewangelizacji 
Afryki”. Z Rzymu sprowadzono 
unikatowe eksponaty ze zbiorów 
Papieskiej Biblioteki Misyjnej. 

Bardzo cenne są starodruki 
ze zbiorów Papieskiej Biblioteki 

Misyjnej i Biblioteki Papieskiego Uni- 
wersytetu Urbanianum w Rzymie. 
Pokazano też oryginalne rzeźby 
wykonywane przez mieszkańców 
terenów misyjnych.

Wystawa to kolejna w ostatnich 
latach inicjatywa archidiecezji kato-
wickiej na rzecz Kościoła w krajach 
Afryki. W 2003 roku do Tanzanii  

i Madagaskaru wysłano w darze 
400 ton mąki. Pieniądze zebrała 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 
wśród wiernych, którzy w ten spo-
sób odpowiedzieli na apel abp. Da-
miana Zimonia. Z kolei w roku 2008 
przekazano archidiecezji w Lusace, 
w Zambii, kontener ze środkami 
medycznymi za 100 tys. euro. m
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Jako przestrzeń wystawową wykorzystano również okna  
– są w nich prezentowane powiększenia starodruków

Teatralna propozycja
Możliwość pracy na 
profesjonalnej sce-
nie, konsultacje oraz 
promocję spektaklu 
zapewnia młodym 
twórcom Teatr Roz-
rywki w Chorzowie 
w ramach projektu „Entrée”. Kon-
kurs jest adresowany do twórców 
nieprofesjonalnych – formy mają 
być performatywne: spektakl 
teatralny, performance, teatr tańca, 
happening, instalacja video, spek-
takl muzyczny itp. Zgłoszenie do 
projektu należy nadesłać do 30 
czerwca. Szczegóły na stronie 
teatru: www.teatr-rozrywki.pl.

Fala radości
XIII Festiwal Twór-
czości „Fala Rado-
ści” odbędzie się 
w Świerklanach 13 
czerwca. Już od 
godz. 16.00 wystą-
pią zespoły dziecięce. O godz. 19.00 

pojawi się  grupa Rytmus z Żor, a 
o godz. 20.00 będzie koncert Full 
Power Spirit. Dochód przeznaczony 
jest na cele charytatywne.

Chorzy do Turzy
Diecezjalna Pielgrzymka Cho-
rych do Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej odbędzie się w sobotę 
13 czerwca. Przewodniczyć jej ma 
bp Gerard Bernacki. O godz. 9.00 
rozpocznie się Msza św. z błogo-
sławieństwem lurdzkim, o godz. 
11.00 będzie Różaniec fatimski,  
o godz. 12.00 jeszcze jedna Msza św. 
Archidiecezjalny duszpasterz cho-
rych prosi opiekunów chorych oraz 
posiadaczy pojazdów, aby pomogli 
bliskim w dotarciu na miejsce.

Dla organistów
Rekolekcje dla organistów archi-
diecezji katowickiej odbędą się w 
Kokoszycach. Początek spotkania 
18 czerwca wieczorem. Rekolek-
cje zakończą Eucharystia i obiad 
21 czerwca w południe.

Sosnowiecka rocznica
Bieg uliczny, pielgrzymka na plac 
papieski, podsumowanie konkur-
su poezji o Janie Pawle II, a także 
koncerty i Msza św. 
o beatyfikację sługi 
Bożego Jana Pawła 
II pod przewodnic-
twem kard. Henry-
ka Gulbinowicza 
złożą się na obchody 
10. rocznicy wizyty Jana Pawła II w 
Sosnowcu. 14 czerwca obchody 
będą przebiegać pod hasłem „Cze-
ka was droga”. O 17.00 z kościoła św. 
Joachima wyruszy pielgrzymka na 
plac papieski. Msza św. rozpocznie 
się o 18.00. Obecność zapowiedzieli 
biskupi Grzegorz Kaszak i Piotr 
Skucha. Dzieci urodzone 14 VI 1999 r. 
otrzymają specjalne błogosławień-
stwo. Następnie Wanda Półtawska 
przedstawi świadectwo pt. „Moje 
spotkania z Ojcem Świetym”. Na 
zakończenie na placu papieskim 
będzie koncert wdzięczności za pobyt 
Papieża  Polaka w Sosnowcu. Więcej 
na: www.czekawasdroga.pl. •
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