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WSTĘP
700 lat, które upłynęło od poświęcenia na piekarskiej
ziemi pierwszego drewnianego kościoła dedykowanego
św. Bartłomiejowi Apostołowi to okazja do przypomnienia
znaczenia tego miejsca zarówno w historii Śląska, jak i całej naszej
Ojczyzny, a nawet Europy. By nakreślić zasięg oddziaływania
Piekarskiego Sanktuarium wystarczy wspomnieć zwycięstwo
króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, czy też rodzące się
na Wzgórzu Kalwaryjskim nauczanie społeczne kard. Karola
Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. To tutaj jego
głos dodawał siły do walki o wolność sumienia w trudnych
czasach komunizmu. Świadomi historycznego znaczenia
Sanktuarium Piekarskiego, tak ważnego dla naszych przodków,
którzy szukali w nim otuchy i nadziei na nadejście lepszych
czasów, zdajemy sobie jednocześnie sprawę ze spoczywającej
na nas odpowiedzialności za zachowanie historycznego,
materialnego, ale i duchowego dziedzictwa tego miejsca
nieprzypadkowo nazywanego „Duchową Stolicą Śląska”.
Ostatnie dziesięciolecia wytężonej pracy duszpasterskiej
zaowocowały wieloma inicjatywami, które sprawiają, iż nie
tylko odległe dzieje sprzed wieków, ale również znacznie bliższe,
współczesne wydarzenia z historii sanktuarium stanowią
inspirujący i bogaty materiał badawczy. Wspominając dzieła
realizowane w Piekarach na przestrzeni siedmiu wieków
istnienia w tym miejscu ośrodka kultu Bożego oraz przywołując
sylwetki ludzi, którzy je tworzyli, uświadamiamy sobie, iż przed
nami pozostaje zadanie napisania nowego rozdziału,
czerpiącego z dziedzictwa przodków, a jednocześnie opartego
na gotowości do realizowania pojawiających się obecnie
znaków czasu.

6
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Świadomość ulotności chwil, którą przy obchodzie
jubileuszu 700-lecia konsekracji pierwszego kościoła
odczuwamy nad wyraz mocno stała się inspiracją dla
kontynuacji serii wydawniczej zatytułowanej „Studia
Piekarskie”. Efektem tej decyzji jest opublikowanie czwartego
tomu, który oddajemy do rąk tych wszystkich, którym bliskie
są losy Piekarskiego Sanktuarium. Celem niniejszej publikacji
jest przypomnienie wybranych wydarzeń historycznych przy
jednoczesnym odczytaniu ich doniosłości w perspektywie
wyzwań teraźniejszych oraz przyszłych. Intencją autorów
artykułów, jakie złożyły się na to jubileuszowe wydanie było
ukazanie aktualności i żywotności impulsów wychodzących
od lat z „domu Śląskiej Gospodyni” oraz udokumentowanie
najważniejszych przedsięwzięć, jakie podjęto pod ich
wpływem. Dla autorów ważne stało się poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie, czy dorobek historyczny Piekarskiego
Sanktuarium to już tylko pięknie wyrzeźbiony pomnik
wdzięczności minionych pokoleń, czy może wręcz przeciwnie
– nieoszlifowany jeszcze drogocenny kamień z korony
Królowej Śląska, który ostatecznie ukształtują dopiero kolejne
pokolenia?
W gronie autorów czwartego tomu „Studiów Piekarskich”
znaleźli się pracownicy naukowi, doktoranci, a także duchowni
i świeccy związani z Piekarskim Sanktuarium poprzez
różnorodne funkcje, jakie w nim wypełniają. Publikacja
została pomyślana w taki sposób, by zaprezentować wybrane
ślady historii począwszy od powstania piekarskiej parafii
w 1303 roku, aż do obchodzonego w tym roku wydarzenia
700-lecia konsekracji pierwszego kościoła. Zebrane
w publikacji artykuły tworzą obraz sanktuarium jako miejsca
fascynującej kontynuacji wydarzeń i osób, które nieustannie
ożywiają „dom Piekarskiej Pani”. Czwarty tom „Studiów
Piekarskich” rozpoczyna słowo Ojca Świętego Franciszka.

Wstęp
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Jest to list przekazany na ręce Legata Papieskiego kardynała
Zenona Grocholewskiego, wybranego przez papieża do
przewodniczenia uroczystościom jubileuszowym podczas
pielgrzymki mężczyzn 27 maja 2018 roku. Na pierwszych
stronach publikacji znajdziemy również okolicznościowe
słowo Metropolity Katowickiego ks. abpa Wiktora Skworca.
Artykułem przybliżającym pierwsze wieki historii
piekarskiej parafii i początki kultu maryjnego, opartym na
kronice dziejów sanktuarium – opracowanej przez ks. Janusza
Wycisłę – jest tekst autorstwa Krystyny Wrodarczyk,
pedagoga i wieloletniego przewodnika sanktuaryjnego.
Biograficzną część tego wydania tworzy studium na temat
piekarskich proboszczów autorstwa Jolanty Kubik - Migoń,
piekarzanki, autorki licznych tekstów popularno-naukowych.
Piekarskie Sanktuarium oprócz dominującego wymiaru
maryjnego charakteryzuje również element pasyjny, który
odegrał szczególną rolę na przełomie wieku XIX i XX,
za przyczyną nowo wybudowanej kalwarii. Temat wydawanych
w tym czasie „kalwaryjek”, czyli książeczek do odprawiania
nabożeństw Męki Pańskiej podejmuje artykuł dr Jolanty Szulc,
pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Rok 2015 to 90. rocznica koronacji cudownego obrazu,
a jednocześnie symboliczny powrót przed oblicze Matki
Bożej koron skradzionych w 1984 roku. Historią, która
ku radości wielu znalazła po latach swój finał zajmuje się
dr Kornelia Banaś z katowickiego oddziału IPN. Tekst
ks. dra Grzegorza Śmiecińskiego, sekretarza metropolity
katowickiego, ukazuje z kolei aktualność przesłania zawartego
w życiorysach świętych, których sylwetki zdobią polichromię,
witraże i przedstawiają rzeźby umieszczone we wnętrzu
bazyliki. Więź, jaka od wieków łączy Piekarskie Sanktuarium
ze Stolicą Apostolską stała się inspiracją dla poszukiwań
badawczych, które opisał ks. Piotr Kontny – doktorant
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Papieskiego Uniwersytetu Santa Croce w Rzymie. Najstarsze
i najbardziej wartościowe oraz współczesne wota
dziękczynne składane w darze Matce Bożej przedstawia
kustosz sanktuarium – ks. Władysław Nieszporek. Jednym
z najważniejszych wydarzeń zapisanych w najnowszych
dziejach sanktuarium oraz dla całej społeczności Piekar
Śląskich było ogłoszenie Matki Bożej Piekarskiej – Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej Patronką Miasta
Piekary Śląskie. Przeczytamy o tym w tekście Joanny
Grajewskiej - Wróbel, pedagoga i przewodnika sanktuaryjnego.
Niemniej istotnym, cyklicznym wydarzeniem, w którym
od kilku lat uczestniczą tysiące wiernych jest Chwalebne
Misterium Męki Pańskiej na Piekarskiej Kalwarii.
O Misterium, jako dawnej tradycji obecnej w Piekarach
i jej powrocie po niemal 100 latach przerwy pisze Mateusz
Mezglewski – superior Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego.
Siedem wieków historii sanktuarium to również okazja do
spojrzenia w przyszłość. Obecnie jednym z najważniejszych
realizowanych tutaj przedsięwzięć jest budowa Domu
Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Nazaret”. O historii dotych-czas funkcjonującego domu i koncepcji wykorzystania nowego
obiektu przeczytamy w artykule wikariusza piekarskiej
bazyliki ks. Adama Zgodzaja. Cykl artykułów tego wydania
„Studiów Piekarskich” zamyka tekst historyka dra Adama
Fryca, który przypomina zmarłego w 2017 roku, ks. prof. dra
hab. Jana Góreckiego – piekarzanina, historyka, w którego
dorobku naukowym sporą część zajmuje pastoralny wymiar
funkcjonowania Piekarskiego Sanktuarium, a w szczególności
ruch pielgrzymkowy. Publikację uzupełnia aneks, w którym
zamieszczone zostały najważniejsze dokumenty poświadczające
ważne wydarzenia w najnowszej historii śląskiej stolicy
katolickiej nauki społecznej.

Wstęp

9

Zebrane w niniejszym tomie artykuły pokazują jak w tym
wyjątkowym dla Ślązaków miejscu, na co dzień przeszłość
przenika się z teraźniejszością. Bez szacunku do dorobku
przodków żadna społeczność nie może zbudować przyszłości.
Człowiek potrzebuje ciągłego kontaktu z historią, która jak
mawiali starożytni „jest nauczycielką życia”. Dzięki niej
łatwiej przychodzi mu znaleźć miejsce dla siebie w ciągle
zmieniającym się współczesnym świecie. Mamy nadzieję,
że niniejsza publikacja będzie kolejną okazją do poznania
miejsca, o którym Sługa Boży kard. August Hlond pisał:
„Ludu Śląski, ktokolwiek dochodzi przyczyn twej głębokiej
wiary, musi pójść do Piekar. Bez nich nie można ani
twej duszy zrozumieć, ani twego życia religijnego ogarnąć.
Tylko ten je zupełnie pojmie, kto cię widział przed
Cudownym Obrazem i przejrzał związek między nim
a tobą”.
(odezwa kard. Augusta Hlonda przed koronacją obrazu
Matki Bożej Piekarskiej)
ks. Adam Zgodzaj

SŁOWO
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Czcigodnemu Mojemu Bratu
ZENONOWI GROCHOLEWSKIEMU
Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego
Prefektowi Emerytowi Kongregacji Edukacji Katolickiej
Zachęcając wszystkich wiernych chrześcijan do osiągania
świętości w życiu codziennym, z radością zwracam uwagę
na te wydarzenia w świecie, które mogą pomagać tak
wzniosłemu zamiarowi. Lubię dostrzegać świętość w ludzie
Bożym: w dzieciach i ludziach młodych, wdzięcznych
i posłusznych, w rodzicach z miłością wychowujących
potomstwo, w robotnikach uczciwie wykonujących swoje
zadania, w ludziach starszych, żyjących pobożnie i w radości
ducha (por. Gaudete et exsultate, 7).
Niedawno zaś poinformowano Mnie o Sanktuarium
Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach Śląskich, na Śląsku, do którego
przez wieki zdążają liczni wierni, aby prosić o opiekę Matki
Bożej. Jest tam piękny obraz Matki Przedziwnej, czczony już
w XIV wieku, który wielce szanowali Moi Poprzednicy: Pius XI,
prawdziwy przyjaciel ludu Śląskiego, w 1925 roku darował jej
złote korony; święty Jan Paweł II, który jako kardynał często
ją nawiedzał, w 1983 roku przed tym cudownym obrazem
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odprawił Mszę świętą, w której uczestniczył niezliczony tłum
wierzących.
Zaiste, wśród tych, którzy tam się modlili, trzeba wyliczyć
Jana III Sobieskiego, Króla Polski, który u Matki Zbawiciela
uprosił skuteczną pomoc, aby pod Wiedniem obronić
chrześcijaństwo przed Turkami; następnie wyjątkowego
kapłana Jana Alojzego Ficka, będącego tam proboszczem,
który wzmacniał w ludzie katolicką wiarę, miłość do Ojczyzny
i trzeźwość; Sługę Bożego kardynała Augusta Hlonda, który
niegdyś był pierwszym Biskupem Katowickim. Natomiast
w bliższym nam i trudnym czasie [trzeba wspomnieć] Jego
Ekscelencję Herberta Bednorza, Biskupa Katowickiego,
nieustraszonego i gorliwego Pasterza, który w tym Sanktuarium
gromadził zastępy wiernych, pouczał ich o należytym życiu
chrześcijańskim i bronił dnia Pańskiego, który powinien być
zachowany wolny od pracy i poświęcony Bogu.
Ponieważ zaś od poświęcenia wspomnianego Sanktuarium
upłynęło już siedem wieków, należy upamiętnić tak szczęśliwe
wydarzenie, dziękować Bogu Ojcu za opiekę Matki
niebieskiej oraz modlić się pokornie za przyszły czas, aby
Bóg łaskawie zechciał w nim zachować i wspomagać swoją
łaską pracowity, szlachetny i pobożny Śląski lud. Dlatego
chętnie uwzględniłem szczere prośby Czcigodnego Brata
Wiktora Skworca, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego,
abym wysłał do miasta Piekar Śląskich Mojego Legata, który
by Mnie reprezentował. Uznałem, że z pełnym zaufaniem
mogę tę Misję powierzyć Tobie, Czcigodny Mój Bracie,
Prefektowi Emerytowi Kongregacji Edukacji Katolickiej,
będąc całkowicie przekonanym, że Ty starannie wypełnisz
to zadanie; dlatego mocą tego Listu mianuję cię Moim
Nadzwyczajnym Wysłannikiem na wymienione obchody.

Słowo Ojca Świętego Franciszka
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Będziesz w Moim imieniu przewodniczył uroczystym
celebracjom liturgicznym we wspomnianym Sanktuarium –
które jest Mi bardzo drogie, gdyż niegdyś przez ponad sto
lat pełnili tamże posługę członkowie Towarzystwa Jezusowego
– i obecnym tam wiernym przekażesz Moje życzliwe
pozdrowienie w ostatnią niedzielę maja, w który to dzień
już przez ponad siedemdziesiąt minionych lat katoliccy
mężczyźni ze Śląska tłumnie gromadzą się w obecności Matki
Bożej, często pielgrzymując pieszo i modląc się, i w ten
sposób dają świadectwo swej wiary i pobożności, coraz
bardziej umacniają więź z Chrystusem i Kościołem i przeka-zują synom duchowe dobra, aby je pielęgnowali.
Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński słusznie mawiał,
że bez sprawiedliwości nie ma prawdziwego pokoju ani miłości
społecznej. Lecz chrześcijanie powinni zawsze pamiętać,
iż dla wiecznego zbawienia konieczne jest praktykowanie
miłosierdzia i udzielanie przebaczenia: obie te rzeczy
stanowią bowiem dowód prawdziwej wiary chrześcijańskiej,
jak sam Pan wielokrotnie nas pouczał. Dlatego też Najświętsza
Maryja Dziewica zupełnie słusznie jest nazywana Matką
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, a jednocześnie jest
wzywana jako Matka Miłosierdzia. Zachęcisz więc
słuchających wiernych, aby na wzór Chrystusa i Jego Matki
trzeźwo i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie (por.
Tt 2,12), wszystkim przebaczali krzywdy i pełnili uczynki
miłosierdzia.
Zatem podczas wypełniania tej zaszczytnej misji zgodnie
z Moją intencją wyjaśnisz znaczenie tego wydarzenia
i zapewnisz o Mojej miłości dla tej umiłowanej wspólnoty.
Ja zaś, podczas gdy proszę o modlitwy za Mnie, najpierw Tobie
udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa, pragnąc, abyś
w Moim imieniu hojnie je przekazał obecnym Pasterzom,

14

Słowo Ojca Świętego Franciszka

wiernym, władzom cywilnym i wszystkim uczestnikom
jubileuszowych obchodów.
Dano na Watykanie, dnia 23 kwietnia 2018 roku,
w szóstym roku Mojego Pontyfikatu.

Ojciec Święty Franciszek

SŁOWO
METROPOLITY KATOWICKIEGO
z okazji 700-lecia poświęcenia pierwszego kościoła
w Piekarach Śląskich 1318-2018
W bieżącym roku, stając przed cudownym wizerunkiem
Matki Bożej Piekarskiej pełni jesteśmy wdzięczności za
siedem wieków historii obecności Boga i Matki Najświętszej
na piekarskiej ziemi. W 1318 roku w miejscu dzisiejszej
bazyliki ówczesny biskup gnieźnieński Janisław dokonał
poświęcenia pierwszego kościoła dedykowanego św. Bartłomiejowi
Apostołowi. Aktem tym rozpoczęła się historia kościoła,
który stał się na przestrzeni wieków szczególnym miejscem
kultu Matki Najświętszej. Łaski i cuda tu wypraszane
sprawiły, że sława cudownej Pani z Piekar dotarła daleko
poza granice Śląska i Polski. Wieki nieustannej modlitwy
i widzialne znaki Bożej ingerencji, uczyniły Piekary „Duchową
Stolicą Śląska”. Potwierdzali to swymi darami i przywilejami
kolejni papieże, a władcy Polski przybywali tu, by prosić o błogosła-wieństwo.
Wpatrując się w wizerunek Pani Piekarskiej mamy
w pamięci wieki historii tego miejsca, wspominając ludzi,
którzy budowali je duchowo i materialnie. Rzesze świeckich
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i duchownych. Trzeba tu wspomnieć wybitnych proboszczów
piekarskich, twórców tej przestrzeni sacrum, która stała się
jednym z najważniejszych symboli Archidiecezji Katowickiej
i całego Górnego Śląska: ks. Jana Ficka, budowniczego
obecnej bazyliki, wielkiego apostoła trzeźwości oraz braci,
księży Nerlichów, którym zawdzięczamy piekarską kalwarię.
Spoglądając w przeszłość, wdzięczni jesteśmy Bogu za ostatnie
dziesięciolecia, które na kartach historii naszej Ojczyzny
zapisały to sanktuarium jako źródło niegasnącej wiary
i nadziei, także w wymiarze życia społecznego. Głos społeczny
płynie z tego miejsca począwszy od Wielkiego Pielgrzyma
Piekarskiego – św. Jana Pawła II i kolejnych górnośląskich
Pasterzy, występujących w sanktuarium Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w obronie najważniejszych ludzkich
wartości i głoszących tam naukę społeczną Kościoła.
Matce Najświętszej wyrażamy naszą wdzięczność za Jej
duchową obecność i nieustanną opiekę nad całą naszą
Archidiecezją!
Świadomi historii tego sanktuarium i odpowiedzialności
jaka na nas spoczywa spoglądamy również w przyszłość.
W roku 700-lecia obecności Boga i Matki Najświętszej na tym
miejscu pragniemy, by dla następnych pokoleń było ono nadal
znakiem Bożego wybrania i naszej Jemu wierności. Dlatego,
tak jak nasi przodkowie, tak i my wołamy:
„Matko Piekarska, Opiekunko sławna,
Orędowniczko wszelkich łask.
Co nam cudami słyniesz z dawien dawna,
przyodziewając kraj nasz w blask.
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Ciebie dziecięcym sercem błagamy:
Weź w swą opiekę zbożny nasz lud.
Lepszej od ciebie matki nie mamy,
co by w błękity wiodła nas cnót”.
Wszystkim Pielgrzymom przybywającym w roku jubile-uszu przed cudowny wizerunek Matki Bożej Piekarskiej,
z serca błogosławię

† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP
METROPOLITA KATOWICKI

Katowice, 11 maja 2018 r.

Krystyna WRODARCZYK

POCZĄTKI KOŚCIOŁA I KULTU MARYJNEGO
W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1
„Któraś w stolicy czeskiej przyodziała
Obraz twój sławny w nowy blask,
Kiedy jej ludność z dżumy wyzdrowiała
cudem zjednanych przezeń łask”.
(fragment pieśni „Matko Piekarska”)

Rok 2018 to szczególny moment w kalendarium sanktu-arium Królowej Śląska. To kolejny piękny jubileusz, a więc
okazja do radości i wdzięczności Bogu za dar siedmiu wieków
trwania kultu Bożego na tym terenie. Aby dobrze przeżyć
ten czas, warto przypomnieć piękne historyczne karty
z dziejów piekarskiej parafii, ukazując działanie Opatrzności,
która prowadzi od tylu lat losy poszczególnych ludzi, rodzin
i wspólnot związanych z tym duchowym centrum Górnego
Śląska.
Kiedy ze łzą w oku patrzę na jaśniejącą nowym blaskiem
po długotrwałej renowacji piekarską świątynię uświadamiam
sobie, że z podobnym zachwytem od wieków w to miejsce
patrzyli nasi pradziadowie. Z pewnością działo się tak od
początku XIV wieku, bo według żywej, trwającej od wieków
tradycji i historycznych opracowań, 24 sierpnia 1303 roku
poświęcono kamień węgielny i rozpoczęto budowę drewnianej
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świątyni na wzgórzu Cerekwica. Konsekracji tej świątyni
dokonano w 1318 roku. Jakby nie liczyć, to już 700 lat! Ileż
to pokoleń, ilu wiernych, ile modlitw i ile faktów historycznych!
I chociaż trudno sobie to wyobrazić, to przecież także i tutaj
przetaczała się bogata, nieraz bolesna historia.
Kiedy używamy wyrazu historia, często mamy wrażenie,
że odnosi się on do zjawiska na pozór obcego, toczącego się
gdzieś obok, nie dotykającego nas bezpośrednio. Często
zapominamy, że miejsce, w którym mieszkamy, całe
nasze otoczenie było świadkiem ważnych wydarzeń histo-rycznych, a przed cudownym Wizerunkiem Piekarskiej Pani
„monarchowie kornie schylali zbrojną skroń... rycerstwo,
szlachta i wodzowie w hołdzie składali lśniącą broń”. Tak
trudno w środku współczesnego miasta przywołać obrazy
tamtych dawno minionych czasów, wyobrazić sobie to
miejsce i tych, którzy przed nami przychodzili, aby w tym
miejscu Bogu i Matce Bożej zawierzać swoje troski, prosić
o błogosławieństwo i dziękować za łaski. To trudne w naszych
zabieganych czasach, ale na szczęście są takie miejsca, gdzie
zamykane przed gwarem świata drzwi, otwierają przed nami
dawny świat, nieznane czasy.
W Piekarach tym miejscem jest Muzeum Sanktuaryjne
– pamiątka innego ważnego jubileuszu, a mianowicie 350-lecia
kultu Matki Bożej w Piekarach, jaki obchodzono w 2009
roku. Kiedy stajemy w głównej sali ekspozycyjnej, stąpając
po czerwonym dywanie, spoglądamy w Oblicze Piekarskiej
Pani, uświadamiając sobie, że właśnie tutaj przechowywana
jest pamięć o przeszłości. To właśnie tutaj znajdujemy znaki
widzialnej wiary i miłości człowieka do Boga, znaki mówiące
o Jego obecności wśród swojego ludu przez wieki i pokolenia.
A kiedy spojrzenie pada na replikę drewnianego kościółka
nasza wyobraźnia przenosi nas w te dawne czasy. Opowieść
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o nich można by zacząć tak, jak głosi legenda: „Cicha była
jeszcze wtedy wielka puszcza piekarsko – szarlejska,
nieprzebyta, ciemna i głęboka. Tylko się zwierz dziki –
drapieżny ryś czy ciężki, zwalisty niedźwiedź przez jej
mroczne gąszcze przedzierał… Człowiek z rzadka tylko
puszczę groźną nawiedzał...”.
Zostawmy jednak legendy – i tę wzgórza Cerekwica,
który w piekarskiej puszczy, w pobliżu osadę założył, i tę
o Bartłomieju, który wypiekał niezwykle smaczne ciasta
i pierniki aż osadę Piekarami zwać zaczęto, i spojrzyjmy na
historię wydobytą z wykopalisk, z pożółkłych dokumentów,
ze starych zapisków, kronik i roczników. Zainteresowanie
historyków dotyczyło przede wszystkim przynależności tej
ziemi i owianych tajemnicą dziejów kościoła i parafii.
A dzieje tej przynależności były bardzo złożone i burzliwe,
na ten temat powstało już wiele opracowań historycznych,
które nie sposób przytoczyć w tym krótkim artykule. Jednak
warto w tym miejscu wspomnieć o kilku faktach dotyczących
opisywanego okresu. I tak historia mówi o tym, że w latach
990-1039 Śląsk był w państwie polskim, a w 1039 roku książę
czeski Brzetysław I uderzył na Śląsk, zniszczył okolice
dzisiejszego Bytomia i przyłączył je do Czech.
Sytuacja ta trwała do 1050 roku kiedy to król polski
Kazimierz I Odnowiciel, wspierany przez okoliczną ludność,
w bitwie koło Bytomia zwyciężył wojska czeskie i odzyskał
część ziem. Tak więc w latach 1054-1138 Śląsk znowu znalazł
się w państwie polskim. Z tego okresu warto przypomnieć
datę 7 lipca 1136, ponieważ wystawiona wtedy w Pizie dla
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego bulla protekcyjna papieża
Innocentego II, podkreślająca niezależność (od Niemiec)
i odrębność Kościoła polskiego, wymieniła m.in. osadę
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Zwerzow (lub Zwierszowiec). Niektórzy historycy uważają,
że może chodzić o Piekary.
W późniejszych źródłach pisanych osadę nazywano
Peccari. Potwierdza to dokument z dnia 4 października 1277
roku, w którym biskup krakowski Paweł z Przemankowa
zapisał, że mieszkańcy osady Peccari zostali wydzieleni
z kościoła pw. św. Małgorzaty w Bytomiu i przydzieleni do
kościoła w Kamieniu. Raz jeszcze w tych zamierzchłych
czasach Piekary znalazły się pod panowaniem Czech, a stało
się to wówczas, kiedy w roku 1289 książę Kazimierz II
władający księstwem bytomskim złożył hołd władcy czeskiemu
Wacławowi II z rodu Przemyślidów. Pomimo tych wszystkich
zawirowań historycznych piekarska osada ciągle się rozwijała,
a dzięki górnictwu i hutnictwu była coraz bardziej zasobna
w dobra materialne, co wpłynęło na decyzję wybudowania
kościoła.
Legenda głosi, że według pierwotnych planów kościół
miał stanąć na wzgórzu Cerekwica. Tam zwieziono potrzebne
do budowy drewno. Jednak jakaś tajemnicza siła w ciągu
jednej nocy przeniosła zgromadzony budulec w miejsce,
gdzie dzisiaj znajduje się piekarska świątynia. Uznano to
za znak, że Bóg to właśnie miejsce wybrał na swój dom
i tu właśnie nasi pradziadowie 24 sierpnia 1303 roku
poświęcili kamień węgielny i rozpoczęli budowę drewnianego
kościółka pw. św. Bartłomieja Apostoła. Budowano go w stylu
romańskim. Kościół mógł pomieścić około 200 osób. Nawa
kościoła zbudowana została na planie prostokąta, którego
ściany poskładano na polską wieńcówkę z modrzewiowych
bierwion poziomo leżących, łączonych „jaskółczym ogonem”,
a nie na czopy lub fugi (jak to było niemieckim sposobem).
Prezbiterium było węższe o połowę od nawy. Przed nawą
usytuowana została czworokątna dzwonnica, której wnętrze
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było kruchtą. Ściany zewnętrzne obite były prostopadle
dranicami, nieco dłuższymi niż szyndzioły, wyciętymi u dołu
w zębatą koronkę. Dach został pokryty gontami. Wokół
kościoła biegły soboty – krużganki nakryte daszkiem, które
służyły wiernym za ochronę przed deszczem, czy skwarem.
Drzwi miały dębowe wągary, bogato okute, a na belce progu
wyrzezano rok budowy i znamię cieśli.
W kościele znajdowały się trzy ołtarze. W ołtarzu głównym
usytuowano figury św. Bartłomieja Apostoła i św. Mikołaja
(zachowane do dziś). Po lewej stronie, w bocznym ołtarzu
znajdował się wizerunek Matki Bożej – Bogurodzicy
z Dzieciątkiem w typie Hodigitrii (Przewodniczki). Obraz
o wymiarach 129 cm wysokości i 92 cm szerokości namalowany
został na desce lipowej z kredowym podkładem, według
tradycji „spoczywał na czerwonych słupach”.
„Zaraz od samego początku lud pobożny w utrapieniu
i troskach uciekał się do tego cudownego obrazu i wielką jest
liczba tych, którzy przy tym obrazie cudownie wysłuchani
zostali, tutaj znaleźli pociechę” – głosił przekaz ludowy.
I taki właśnie – mały, skromny, drewniany kościółek stał
w miejscu naszej dzisiejszej piekarskiej świątyni. I to właśnie
w tym roku obchodzimy jubileusz świadczący o ciągłości
naszych dziejów, jubileusz, który jak Arka Przymierza łączy
dawne i obecne czasy. Konsekracja tego kościółka naszych
przodków, kościółka pw. św. Bartłomieja Apostoła i ołtarza
ku czci Poczęcia Najświętszej Panny Maryi w Piekarach
odbyła się w 1318 roku. W uroczystości udział wzięli
arcybiskup gnieźnieński Janisław, generalny kolektor święto-pietrza w Polsce oraz uznany jurysta i proboszcz kościoła
mariackiego w Krakowie – Jan z rycerskiego rodu Kołda,
tj. późniejszy biskup Nanker z Kamienia.
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Zmienne losy drewnianego kościółka piekarskiego
(1318-1598)
700-lecie konsekracji drewnianego kościółka naszych
pradziadów, w którym swój dom znalazła ikona Matki Bożej,
zwana wówczas Mater Admirabilis – Matką Przedziwną,
jest dobrą okazją nie tylko do świętowania, ale też do chwili
zadumy nad naszą historią i nad naszą tradycją. Codziennie
tę chwilę zadumy możemy odnaleźć w Muzeum Sanktua-ryjnym, ale od kilku lat to spotkanie z przeszłością możemy
przeżyć również w Piekarskim Betlejem, gdzie nie brakuje
nawiązań do śląskich tradycji, folkloru oraz praktyk religijnych
naszych dziadków. Betlejem co roku zawiera element
nawiązujący do ważnych wydarzeń obchodzonych aktualnie tak
w Kościele powszechnym, jak i lokalnym. W tym roku w ramach
ekspozycji mogliśmy zobaczyć piękną miniaturę kościółka
św. Bartłomieja wykonaną przez pana Marka Kapicę i wzboga-coną oświetleniem przez Mężczyzn św. Józefa. O tym właśnie
obiekcie Gustaw Morcinek – autor popularnych powieści
i opowiadań – napisał „najcenniejszy klejnot śląski”.
Kiedy patrzę na tę niewielką świątynię przypominają się
następne słowa cytowanego autora: „z niego płynęła na całą
ziemię piastowską owa dziwna moc, co garnącego się do Matki
Bożej uzdrawia, krzepi i koi zbolałe serce”. Te słowa to nie
tylko emocjonalne odczucia pobożnego pielgrzyma, o czym
świadczy historia zachowana w dokumentach. Wnikliwe
badanie historii pozostawiamy oczywiście specjalistom,
jednak w tym miejscu dla potwierdzenia powyższego cytatu
warto znowu przytoczyć kilka faktów historycznych. Przekaz
ludowy, potwierdzony później przez jezuitów głosił, iż „zaraz
od samego początku lud pobożny w utrapieniu i troskach
uciekał się do tego cudownego obrazu i wielką jest liczba tych,
którzy [tutaj] przy tym obrazie cudownie wysłuchani zostali,
tutaj znaleźli pociechę”.
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Po konsekracji do parafii w Piekarach należały osady:
Szarlej, Orzech oraz Odol (zwana także Namiarki). W zachowa-nych z 1326 roku spisach świętopietrza dekanatu sławkowskobytomskiego znajduje się potwierdzenie istnienia parafii
w Piekarach. Parafia należała do diecezji krakowskiej i miała
własnego plebana, a jego byt materialny zabezpieczał książę
bytomski Siemowit. Dowodem na istnienie piekarskiej parafii
jest również wpis (z tego samego roku) krakowskiego biskupa
Nankera, który z myślą o przyozdobieniu katedry krakowskiej
przeznaczył na ten cel „czynsz 4 grzywien [pobierany] ze wsi
biskupiej Piekary”.
Kolejny udokumentowany ślad w tej historycznej
wędrówce spotykamy w następnym roku, kiedy to posługę
proboszcza pełnił nieznany z nazwiska ks. Piotr (wywodzący
się z kleru polskiego), a do Piekar przybyli dwaj katoliccy
duchowni: Andrzej von Verulis i Piotr z Alwerni, aby zebrać
składki świętopietrza. Zapis ten można znaleźć również
na stronach parafii Studzionka, Miedźna, Wożniki, czy
Radzionkowa ponieważ i w tych miejscowościach sporządzono
dokumenty, w których wymieniono miejscowości – w tym
Piekary – gdzie pobrano świętopietrze (por. google.pl).
Prawdopodobnie z powodu krótkiego okresu funkcjonowania
parafia w Piekarach zapłaciła kolektorowi rzymskiemu tylko
połowę pełnej kwoty świętopietrza.
W 1332 roku biskup Jan z Krakowa po raz pierwszy
użył nazwy Peccare Theutonicale – Piekary Niemieckie ze
względu na to, że w wyniku rozwoju górnictwa srebra i ołowiu
osiedlili się tutaj w większej liczbie koloniści niemieccy.
Nazwa ta funkcjonowała do 1922 roku (niektóre źródła mówią
o roku 1927). W 1359 roku odnotowano fakt, iż w kościele
pw. św. Bartłomieja Apostoła pochowano pochodzącego z Olkusza
żupnika o nieznanym nazwisku, a zaszczyt ten wynikał z jego
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zasług dla Piekar, które rozbudował, ulepszył główne drogi,
a niektóre budynki wybudował z kamienia.
W kolejnych latach losy osady wpisane zostały w „wielką
politykę”. Po śmierci bytomskich Piastów, w wyniku podziału
księstwa bytomskiego osadę Piekary wraz ze Świerklańcem,
Kozłową Górą oraz połową Bytomia przejął Konrad II,
książę oleśnicki i kozielski (1369). Umiejętna polityka księcia
spowodowała znaczne powiększenie tych ziem i doprowadziła
do tego, że księstwo bytomskie wraz z Piekarami stało się
jednym z silniejszych księstw śląskich. Sytuacja ta trwała
do początków XV wieku. W 1420 roku Konrad VII Biały
Starszy, książę kozielski i bytomski z powodu życia ponad
stan musiał oddać Piekary w zastaw za 500 grzywien
marszałkowi książęcemu Heinczonowi Warsangowi i jego
bratu Schomoschenowi. Piekary nazywano wtedy Grossen
Bekern – Wielkie Piekary, obok tej nazwy występowała też
pisownia Wielkie Piekary.
Tragicznym dla miejscowości był rok 1432, kiedy to
wojska husyckie pod wodzą Prokopa Wielkiego wkroczyły
na ziemię bytomską, zajęły Piekary niszcząc je i grabiąc.
Aby uchronić się od zniszczeń mieszkańcy musieli złożyć
duży okup. To jednak nie uchroniło kościoła, który uległ
uszkodzeniom. Kronikarz XVII-wieczny zanotował, iż
„spalono wtedy większość dokumentów i akt dotyczących
prastarych stosunków prawnych”. Tragedię dopełniła szalejąca
zaraza oraz pożar, który zniszczył całą niemal osadę – „bez
trzech domostw”. Z powodu grasujących band husyckich
wielu chłopów piekarskich popadło w długi i zależność
ekonomiczną od pana, zwaną pańszczyzną. Aby pomóc
chłopom gwarkowie piekarscy zainstalowali przy kościele
św. Bartłomieja skarbonkę, do której razem z kuźnikami
zobowiązali się wrzucać 3 grosze miesięcznie. W tym czasie
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(od 1433 roku) właścicielem był biskup krakowski Zbigniew
Oleśnicki, który kupił ziemię bytomską (z Piekarami) od
księcia cieszyńskiego.
W kolejnym stuleciu kilkakrotnie zmieniali się właściciele,
ich jednak pozostawmy historii i skupmy się na sprawach
drewnianej świątyni, której losy zmieniały się, bo były
ściśle powiązane z historią tej ziemi. Jeszcze w XV wieku,
a dokładnie w roku 1443 pleban w Piekarach podjął decyzję
o przebudowie drewnianego kościoła. Ze względu na
zubożenie mieszkańców, o czym była mowa, rekonstrukcja
miała trwać kilka lat. Trwała o wiele dłużej, bo dopiero
w 1518 roku kościół został odnowiony. Niedługo jednak
trwała radość. Po śmierci księcia Jana II (1532 r.) rozpoczęły
się rządy margrabiego brandenburskiego Georga Hohenzollerna (brata księcia pruskiego, byłego wielkiego mistrza
krzyżackiego), który był luteraninem i protektorem nowej
wiary, co wpłynęło negatywnie na losy mieszkańców
Piekar, a w szczególności na kościół. Drewniana świątynia
pw. św. Bartłomieja znalazła się w rękach predykantów
(kaznodziejów) ewangelickich. Z kościoła skradziono
wszystkie cenne przedmioty i kosztowności. Chociaż
mieszkańcy musieli zmienić wiarę, zapłacić wysoką
kontrybucję na rzecz protestantów, nie uchroniło to budynku
kościelnego od dalszej grabieży. W zapiskach jezuickiego
kronikarza możemy przeczytać, że niemiecki dziedzic
„wypędził nawet katolickiego proboszcza z Piekar, a jego
ludzie rozgrabili majątek parafialnego kościoła”. Obraz Matki
Bożej mimo tego, iż uznano „że był piękny” pozostał jednak
na swym miejscu, a żaden z predykantów ewangelickich nie
zainteresował się nim bliżej. Może dlatego, że był usytuowany
w bocznym ołtarzu. Obraz popadł w zaniedbanie i zapomnienie.
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W 1560 roku w diecezji krakowskiej rozpoczęły się
sześcioletnie wizytacje kanoniczne, jednak w spisanych
protokołach brak informacji o dekanacie bytomskim
i Piekarach. Takie informacje pojawiły się dopiero
w listopadzie 1598 roku, kiedy to pierwszą po soborze
trydenckim wizytację kanoniczą w Piekarach przeprowadził
ks. Krzysztof Kazimierski, archidiakon krakowski,
późniejszy biskup kijowski. Po uroczystym wprowadzeniu
ks. komisarza przez ówczesnego dziedzica Joachima
Klembamera do drewnianego kościoła odśpiewano hymn
„Te Deum”, delegat wygłosił kazanie, nawoływał do pokuty
i ogłosił rozpoczęcie 40-godzinnego nabożeństwa. Było
to potwierdzeniem „religijnej kontrofensywy” Kościoła
katolickiego w diecezji krakowskiej. Przebieg wizytacji
kanoniczej ks. Kazimierskiego w Piekarach został przygotowany
i przeprowadzony według kwestionariusza opracowanego
przez kardynała Jerzego Radziwiłła.
W dokumencie powizytacyjnym dotyczącym spraw
„zewnętrznych” parafii w Piekarach zapisano (w języku
łacińskim): „Osada Piekary. Kościół parafialny drewniany
pw. św. Bartłomieja Apostoła, cmentarz otoczony murem.
Patronat prawny [sprawuje] Najjaśniejszy książę, margrabia
brandenburski, zarządca miejsca lub jego starostów; [kościół]
sprofanowany i obrócony na użytek heretyków; ograbiony
z wszelkich ozdób, sprzętów, srebra i dochodów. Jest
zarządzany przez heretyka Klemensa z Warty, wyświęconego
w Brzegu na kalwina, tymczasowego i posługującego za
roczne wynagrodzenie. Ma na własność średni łan pola
i mszalne z osady Piekary, z każdego łanu jedną beczkę
pszenicy i jedną owsa. W kaplicy przechowuje owoce, śliwki
i gruszki”. W dokumencie powizytacyjnym dotyczącym
spraw „wewnętrznych” zapisano, że „zarządca kościoła
Klemens z Warty (...) heretyk, kalwin, ma żonę i potomstwo
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z nią, udziela sakramentów na sposób heretycki”. Ksiądz
wizytator nie stwierdził w Piekarach „nadzwyczajnego kultu
maryjnego”. Ks. dr E. Szramek w 1937 roku podsumował
ten fakt stwierdzając, że delegat biskupi być może nie został
przez ówczesnego herezjarchę nawet wpuszczony do kościoła.
Kalwin Klemens z Warty nie wykazał żadnego zaintere-sowania obrazem Matki Bożej, a świątynię w Piekarach
traktował jako przechowalnię owoców i komórkę na narzędzia
ogrodnicze.
Parafia Piekarska w trudnych czasach reformacji
(do roku 1659)
Rok 1318 dawno już zaszył się w dziejach historii,
a historia omal nie zapomniała o małym drewnianym
kościółku pw. św. Bartłomieja w Piekarach. O kościółku
i o obrazie Matki Bożej umieszczonym w jednym z jego
bocznych ołtarzy. Za sprawą kolejnych właścicieli, którymi
w XVI wieku byli luteranie – protektorzy nowej wiary, kościółek
został mocno zaniedbany. Trzeba pamiętać, że wyznawano
wówczas zasadę „cuius regio, eius religio” (czyje panowanie,
tego wyznanie).
Sytuacja zaczęła się zmieniać po opisanych wcześniej
wizytacjach kanonicznych. Ks. kardynał Jerzy Radziwiłł,
biskup krakowski stwierdził, że dekanat bytomski przez wiele
lat nie miał dziekana i zdecydował o jego przywróceniu. Na
stanowisko to wyznaczył proboszcza mysłowickiego ks. Jakuba
Marciszewskiego pochodzącego ze Skalmierza. Nowy dziekan
zaczął zwoływać kler swego dekanatu do miasta Będzina.
Spotkania poświęcone były omawianiu dobra Kościoła
i sposobom odzyskania budynków kościelnych z rąk
innowierców. Wówczas to Joachim Klenbamer – dziedzic
Piekar i katolik nakazał uwięzić kolejnego w Piekarach
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kalwińskiego kaznodzieję Andrzeja ze Szczekocin, ponieważ
ten nie wykazywał żadnego zainteresowania ani kościołem,
ani obrazem. Predykant ewangelicki został poddany
maltretowaniu, ponieważ „nie był on w stanie zwrócić
[katolikom] zrabowanych kosztowności kościelnych”. Po kilku
miesiącach więzienia kaznodzieja został skazany na banicję.
Jego los podzielił były sołtys Wojciech Grabowski, który
wcześniej został nagrodzony łanem ziemi, za to, że był
„gorącym zwolennikiem protestantyzmu, za likwidację
katolickiej świątyni i zwerbowanie dużej ilości chłopów do
nowej religii”.
Nowym, katolickim proboszczem w Piekarach został
ks. Jan Skrzydłowski, a dziedzic Piekar wręczył mu dokument
zawierający następującą treść: „Zakazuję pod karą więzienia
lub grzywny posyłanie młodzieży do szkół pokątnych
(heretyckich). Dzieci rodziców, których jedna połowa jest
katolicka, winny być wychowywane w wierze katolickiej.
Zakazuję wyboru sołtysów niekatolickich. Pod karą 10 talarów
zakazuję także obywatelom piekarskim zwiedzanie
[uczęszczanie do] zborów pozamiejscowych kacerzy
[sekciarzy luterańskich]. Wszyscy mieszkańcy Piekar, bez
różnicy wyznania, zobowiązani są iść w kościele na ofiarę
cztery razy do roku”.
Kolejne lata to ciąg walk i częstych przemarszów przez
Piekary zaciężnych oddziałów wojskowych zarówno spod
sztandarów katolików, jak i protestantów oraz nieustannych
grabieży i gwałtów żołdaków. W 1618 roku, w trakcie działań
wojny trzydziestoletniej, wyniszczającej Śląsk, Jan Georg
Hohenzollern wcielił do swego wojska 14 mieszkańców Piekar,
a uzbroić ich musieli gwarkowie i piekarski dziedzic. Ponadto
mieszkańcy Piekar zostali zobowiązani do złożenia daniny
w wysokości 120 florenów. W 1620 roku w walce pod Białą
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Górą koło Pragi w Czechach wojska Hohenzollerna poniosły
klęskę, a według zapisu kronikarza w „bitwie poległo czterech
piekarzan, trzech odniosło ciężkie rany, a pięciu dostało się
do niewoli wojsk rządowych”.
W tym czasie odbywała się trzecia wizytacja
archidiakonatu krakowskiego, a w sprawozdaniu zanotowano
(w języku łacińskim): „Piekary. Kościół parafialny pw. świętego
Bartłomieja w okręgu bytomskim został sprofanowany.
Jest tam pewien Andrzej, kalwin, mieszkaniec Pszczyny,
pochodzący ze Szczekocin, gdzie nauczał i sprawował
urząd pomocnika. Panem posiadłości jest margrabia
brandenburski i budowniczy zamku w Świerklańcu, kwitnie
tam herezja, jak i w powyżej opisanych osadach w okręgu
bytomskim”.
Ogromną rolę w rekatolizacji Górnego Śląska odegrał
biskup krakowski Marcin Szyszkowski, uczeń św. Roberta
Belarmina, a jego dzieło – szczególnie rozdział 51, który
traktował „O świętych wizerunkach” istotnie zaważył na
dziejach parafii w Piekarach i losach obrazu Matki Bożej.
Zanim jednak do tego doszło, nad Piekarami ciągle przetaczały
się dziejowe burze. W 1623 roku cesarz Ferdynand II
odebrał księstwo bytomskie z Piekarami margrabiemu Janowi
Jerzemu, ostatniemu z Hohenzollernów, ponieważ ten nie
potrafił spłacić zaciągniętych długów w wysokości 150 tys.
reńskich guldenów. Cesarz przekazał te ziemie jako tzw.
wolne państwo stanowe w dziedziczną własność rodzinie
wywodzącej się z Węgier – Łazarzowi I Henckel von
Donnesmarckowi, który miał siedzibę w Świerklańcu.
Po krótkiej radości ze zwycięstwa katolickich wojsk
cesarskich pod Białą Górą ludność Piekar zaczął ogarniać
strach, ponieważ wojska protestantów niemieckich i duńskich
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maszerujące na Węgry grabiły napotkane osady, siejąc
śmierć i spustoszenie. W ślad za protestanckimi wojskami
wkroczyły na Śląsk oddziały katolickiego cesarza Ferdynanda
II, które dopuszczały się podobnych wyczynów co protestanci.
W styczniu 1627 roku w Piekarach zatrzymali się protestanccy
żołnierze duńscy, którzy zażądali od dziedzica Joachima
Klenbamera okupu w wysokości 200 talarów i 20 koni. Za
odmowę żołdacy bestialsko zamordowali dziedzica i jego
rodzinę. Prawdopodobnie zabili również proboszcza i ograbili
kościół z najcenniejszych przedmiotów: monstrancji, kielichów
mszalnych, pateny i srebrnego trybularza. Nieustanne
przemarsze wojsk doprowadziły do ruiny miejscowości,
a mieszkańcy zupełnie stracili orientację polityczną. Sytuacja
ta trwała do roku 1628. Wówczas to – 13 września – cesarski
komisarz, burgrabia Karl Hannibal von Dohna wydał dekret
nakazujący wszystkim pastorom ziemi bytomskiej opuścić
parafie (kościoły). Dotyczyło to także pastora w Piekarach.
Po wydaleniu kalwina, parafia i kościół wróciły do rąk
katolików, a tymczasowo zarządzał nimi proboszcz sąsiedniej
miejscowości Kamień ks. Józef Ozdoba. 6 marca 1629 roku
cesarz Ferdynand II wydał edykt restytucyjny, na mocy
którego katoliccy biskupi, księża diecezjalni i zakonnicy
mogli powrócić na utracone placówki, a wierni katolicy mogli
odtąd jawnie wyznawać swoją wiarę.
Liczba mieszkańców Piekar w wyniku działań wojennych,
grabieży i gwałtów przez wojska zaciężne spadła o 200 osób,
co zdaniem kronikarzy stanowiło połowę stanu przed
wybuchem wojny trzydziestoletniej. Po wielu perypetiach
związanych z remontem kościoła i „walką o prawa proboszcz-owskie” tymczasowo zarządzający parafią ks. Ozdoba
doprowadził do powtórnego poświęcenia kościoła pw. św.
Bartłomieja. Mimo zakończenia wojny trzydziestoletniej
(1648) mieszkańcy Piekar nie mogli wyjść z nędzy, tym
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bardziej, że w 1648 roku na naszych ziemiach stacjonowały
wojska szwedzkie, które od ludności Piekar zażądały wysokiej
kontrybucji. Do trudnej sytuacji przyczyniał się również
właściciel Piekar Łazarz II Henckel von Donnesmarck, który
traktował poddanych bardzo ostro, karząc za najdrobniejsze
przewinienia więzieniem, karami cielesnymi wymierzanymi
w niedziele po sumie, nikogo nie zwalniał z pańszczyzny.
W 1656 roku parafię objął ks. Stanisław Diluszowicz,
którego głównym zadaniem pastoralnym była konsekwentna
rekatolizacja mieszkańców. Umiejętnie i konsekwentnie
zarządzana przez proboszcza baza materialna została dopro-wadzona do prawnego porządku, co potwierdzają stosowne
dokumenty kościelne. W maju 1657 roku ks. archidiakon
Mikołaj Oborski przeprowadził wizytację pastoralną.
W protokole wizytacyjnym napisano m.in.: „Drewniany
kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła. Niegdyś został zbeszcze-szczony przez herezję (luterańską). Rocznica jego konsekracji
jest obchodzona w niedzielę po uroczystości Wszystkich
Świętych. Ma dzwonnicę, w której są dwa dzwony. Ossarium
pełne kości. (…) Prawo patronatu należy do wrocławskiego
domu książęcego. Cyborium w większym ołtarzu zamknięte,
zawiera puszkę cynową z jedwabiem i lnem, wytwornymi
woreczkami dla ochrony czcigodnego sakramentu (…)
Chrzcielnica umieszczona i zamknięta na środku kościoła
(…) Ołtarze przytwierdzone, czyli stałe, są trzy, murowane,
z których jeden bardzo zrujnowany (…) Sakrarium, czyli
zakrystia, tamże drewniana, zamknięta mocnymi drzwiami,
w niej znajdują się kościelne sprzęty (…) Księgi kościoła (…)
pisane tylko przez obecnego proboszcza. Kościół posiada jako
majątek plebanię ze wszystkimi otaczającymi budynkami (…)
Dla jego zaś utrzymania (proboszcza) ma pole lnu leżące na
trzech równinach, zapisane z dawien dawna kościołowi. Tak
samo ma sadzawkę (…) oraz staw rybny (…) także łąki (…)
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dziesięcinę wojskową od najlepszych pól. Ma także przywileje
mszalne, z każdego łana beczkę pszenicy i owsa (…) Ma
także sumę trzystu talentów śląskich (...)”. Dekret zawierał
również nakazy dla proboszcza dotyczące remontów, napraw,
rozwiązań prawnych, udzielania sakramentów bez opłat.
W następnym roku funkcję proboszcza sprawował
ks. komendariusz Sebastian Sebastiański. Jego posługa nie trwała
długo, bo już 27 marca 1659 roku nominację na proboszcza
w Piekarach otrzymał pochodzący z Gliwic młody (rok
kapłaństwa) i energiczny ks. Jakub Roczkowski.
Początki kultu „Pachnącego Obrazu”
Matki Przedziwnej (1659 r.)
Minęło 341 lat od 1318 roku i konsekracji małego
drewnianego kościółka pw. św. Bartłomieja Apostoła.
Proboszczem piekarskim zostaje ks. Jakub Roczkowski.
W lipcu 1659 roku zainteresowanie proboszcza wzbudził
zaniedbany obraz znajdujący się w bocznym ołtarzu. Po
oczyszczeniu obrazu wyłonił się przepiękny wizerunek
Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku. „Miły zapach obrazu”
(jak mówi tradycja) spowodował, że proboszcz przeniósł
obraz Madonny w typie Hodegetrii z bocznego, do głównego
ołtarza. Spowodowało to zrodzenie się spontanicznego kultu
maryjnego w Piekarach. Jednocześnie ks. Roczkowski zaobser-wował zwiększającą się liczbę wiernych przybywających do
Piekar na modlitwy przed wizerunkiem Matki Bożej.
Z rozmów z wiernymi ksiądz dowiadywał się o wysłucha-nych prośbach zanoszonych za Jej wstawiennictwem i na
tej podstawie doszedł do przekonania o nadzwyczajności
i cudowności wizerunku. Wówczas to proboszcz powziął
myśl spisywania zanoszonych przez wiernych próśb oraz
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towarzyszących im niezwykłych dobrodziejstw. Spis miał
objąć nie tylko wiernych z parafii, ale też tych, którzy
przybywali z okolicy. Dlatego też ksiądz podejmował
liczne podróże do okolicznych księży i w ten pośredni
sposób rozgłaszał dobrodziejstwa Maryi wyproszone
w Piekarach. Dobrodziejstwa te zostały spisane w założonej
przez ks. Roczkowskiego księdze „Volutum”. Zostało w niej
uwiecznionych 140 niezwykłych wydarzeń (uzdrowień)
podkreślających ich cudowny charakter. Postępowanie
piekarskiego proboszcza w zakresie „cudownych wydarzeń”
nie spodobało się Kurii Biskupiej w Krakowie. Zgromadzono
akta sądowe w sprawie ks. J. Roczkowskiego spisującego
„w sposób nielegalny dobrodziejstwa Maryi”.
Świadkiem jednego z niezwykłych wydarzeń był kolega
proboszcza, prebendarz z Mstowa ks. Andrzej Wiercioskowicz.
Kiedy w 1663 roku przebywał z wizytą w Piekarach został
mimowolnym świadkiem niezwykłego zjawiska świetlnego,
do jakiego doszło w nocy. Zdumiony niezwykłym zjawiskiem
stwierdził, że świadczy to o ważności miejscowego kościoła
z obrazem Matki Bożej. Stosowny dokument potwierdzony
pieczęcią parafialną, podpisami świadków zdarzenia oraz
złożoną przysięgą został sporządzony 5 sierpnia 1678 roku.
Wierni coraz tłumniej przybywali do Matki Bożej w Piekarach.
W 1664 roku gwałtowna burza całkowicie zniszczyła
wieżę kościoła.
W 1665 roku, za rządów krakowskiego biskupa Andrzeja
Trzebickiego odbyła się piąta wizytacja kanoniczna dekanatu
bytomskiego. Funkcję wizytatora z polecenia biskupa
sufragana Mikołaja Oborskiego pełnił ks. Aleksander Maciej
Rudzki, doktor teologii i obojga praw, proboszcz z Andrzejowa.
W sprawozdaniu wizytacyjnym (sporządzonym w języku
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łacińskim) napisał m.in.: (wieś Piekary) „ma kościół drewniany
pw. św. Bartłomieja Apostoła. Wspomnienie konsekracji
jest obchodzone w niedzielę po uroczystości Wszystkich
Świętych. Ołtarze nie są poświęcone i są drewniane. W kościele
są trzy ornaty, dwa nowe, trzeci dawno temu zakupiony.
Kielich jeden srebrny, w środku tylko pozłacany, a patena
przez środek. Krzyż srebrny złamany, nie ma wierzchołka.
Monstrancja z miedzi, puszki dwie cynowe, manipularzy
siedem, korporały trzy, alba jedna, komże dwie, antependia
dwa, jedna zielona szata do okrywania obrazu Najświętszej
Maryi Panny. Sprawa zarządzania kościołem. Obecnie
należy do [ks.] Jakuba Roczkowskiego, który nie zamierza
wybudować własnego (nowego) kościoła, odbiera jednak
plony: przede wszystkim posiada półtora łanu pola. Wśród
tych pól ma łąki (tutaj następuje spis owych pól i łąk, które
znajdują się w miejscach zwanych Księstwo, Rozkochów,
Przedewsie, Huta, Lipka, aż do granic Kozłowej Góry),
dalej można przeczytać „Daniny mszalne są pobierane ze
wszystkich pól kmieci i wszystkich [pól] sołtysich. Daniny
mszalne z pól kmieci, które obsiewają spadkobiercy, nie są
egzekwowane, a także z niektórych pól poddanych, którzy
z powodu trudnego wyegzekwowania prawa u sędziów
śląskich nie chcą ich oddawać. Do spowiedzi wielkanocnej
przystępuje około dwustu wiernych”.
W 1670 roku do Piekar przybyła małżonka króla polskiego
Michała Korybuta Wiśniowieckiego – królowa Eleonora.
Zamieszkała wówczas w domu zajezdnym Wojciecha Graby
i zwiedziła kościół „ze sławnym obrazem”.
W ramach rekatolizacji Górnego Śląska w Tarnowskich
Górach osiedlili się jezuici (w 1671 roku). Jeden z kronikarzy
jezuickich, ze względu na rozwijający się kult maryjny,
nazwał Piekary „bastionem obrony Królestwa Bożego na
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Śląsku”. 2 lutego 1675 roku dwaj jezuici ks. Tomasz Witkowski
(Witkowicz ?) i Jerzy Pośpeliusz z Tarnowskich Gór odbyli
pielgrzymkę do Piekar. Bardzo spodobała się im modlitewna
atmosfera wśród rzeszy pielgrzymów skupionych przed
obrazem Matki Bożej. To spowodowało, że często w ramach
pokuty lub prowadzonego kierownictwa duchowego zalecali
wiernym pielgrzymowanie do Piekar, a niektóre pielgrzymki
prowadzili sami (niektóre liczyły 700 osób). Jezuici rezydujący
w Tarnowskich Górach często przychodzili do Piekar na
modlitwę, a gdziekolwiek byli, sławili piękność obrazu Matki
Bożej i Piekary jako miejsce żarliwej modlitwy.
W 1676 roku wybuchła w Tarnowskich Górach
groźna zaraza. Kronikarz zakonny zapisał: „Śmierć siekła
bezserdecznie. W kilku dniach leżały trupy po rodzinach
jak snopy po polach. Płacz, bieda i lament napełniały domy
i ulice”. Mieszkańcy szukali ratunku i pociechy najpierw
w alkoholu, potem jednak uciekli się do modlitwy, prosząc
o ratunek szczególnie Matkę Bożą nazywaną wtedy „Gwiazdą
Morza”. 2 lipca 1676 roku jezuici ks. Pośpiel i Witowski, w celu
uproszenia Matki Bożej o ocalenie ludności miasta Tarnowskie
Góry od zarazy. Zainicjowali wotywną masową pielgrzymkę
do Piekar. O pielgrzymce tej, liczącej 700 uczestników
ks. J. Cytronowski – wikariusz opolski napisał: „Liczna
i poważna to była procesja: chorzy i zdrowi, niscy i wysocy,
błądzący w wierze i prawowierni, uciekli się do Maryi, unosząc
serca, wyciągając ręce w modłach gorących, aby przez Matkę
Syna przebłagać”. Ustąpienie zarazy w mieście gwarków zostało
uznane za wydarzenie cudowne (18 osób z Tarnowskich Gór
natychmiast przypisywało Matce Bożej czczonej w Piekarach
swoje cudowne ocalenie).
Pobożny lud Matkę Bożą czczoną w piekarskim obrazie
zaczął nazywać „Ucieczką Zrozpaczonych”. Jednak jezuici
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z Tarnowskich Gór propagowali inny Jej tytuł – Mater
Admirabilis – Matka Przedziwna. Tytuł ten nawiązywał do
pism formacyjnych św. Bernarda z Clairvaux oraz słynnego
jezuity Jakuba Rema, założyciela Colloquium Marianum
– elitarnej organizacji studenckiej (ludzi świeckich)
przenikniętej głęboko ideami maryjnymi. Mieszkańcy
Tarnowskich Gór złożyli uroczystą przysięgę o podejmowaniu
corocznej pielgrzymki wotywnej do Piekar w niedzielę po
2 lipca. Przysięgi tej dotrzymują do dnia dzisiejszego. Wieść
o oddaleniu śmiertelnej zarazy „rozbiegła się poza granice
Śląska i po całej Polsce”. Jako kolejna przybyła do Piekar
masowa pielgrzymka z Gliwic. Jezuci z Tarnowskich Gór
przekonali do organizowania pielgrzymek do Piekar najpierw
dziekana z Bytomia, a potem także innych proboszczów
z bliższej i dalszej okolicy.
Sława obrazu Matki Bożej Piekarskiej spowodowała
zmianę posługi kapłańskiej w Piekarach. Wymagała stałej
dyspozycyjności duchownych i zwielokrotnienia posług
kapłańskich w ciągu doby. Władze kościelne nie wydały
jednak żadnego potwierdzenia zaistnienia cudu dotyczącego
mieszkańców Tarnowskich Gór. Zaś zakonny kronikarz
zaświadczył, iż od czasu oddalenia zarazy z Tarnowskich
Gór, z wielu innych miejscowości, nie tylko śląskich „ułomni
i chorobliwi wlekli się rzędem do Maryi, przed Jej obraz,
prosząc o zdrowie, czerstwi zaś i zdrowi pospieszali tłumem
zwiedzić Królową Nieba w Piekarach, by przed Nią dziękować
za dobra ziemskie i niebieskie”.
Po tych wydarzeniach piekarski proboszcz ks. Jakub
Roczkowski oddał obraz Matki Bożej do renowacji u niezna-nego z nazwiska konserwatora w Tarnowskich Górach.
Renowacja trwała miesiąc. W sierpniu 1676 roku, po powrocie
obrazu proboszcz zorganizował procesję dziękczynną i wielkie
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uroczystości w piekarskim kościele. 31 grudnia 1676 roku
jezuicki kronikarz zanotował, że do Piekar w ciągu roku
przybyło 100 tysięcy pielgrzymów. Proboszcz ks. Jakub
Roczkowski uświadomił sobie, że nie zdoła samotnie sprostać
pracy duszpasterskiej w Piekarach, dlatego zaproponował
jezuitom, a szczególnie ks. Wacławowi Schwertferowi –
opolskiemu rektorowi kolegium jezuickiego objęcie dusz-pasterstwa w tej parafii. Okazało się jednak, że przekazanie
parafii w Piekarach jezuitom to sprawa bardzo skomplikowana
i stanowiąca znacznie trudniejszy problem niż początkowo
myśleli jezuici i kuria krakowska.
Burzliwe dzieje Piekarskiej Ikony
w czasach jezuickich
700 lat – jakże niewyobrażalny wydaje się ten czas, na
przestrzeni którego na piekarskim wzgórzu króluje Matka
Boża. I tak, jak burzliwe były dzieje historyczne tej ziemi,
tak burzliwe dzieje były udziałem kultu. Szczególnie nasiliły
się w roku 1677, kiedy to piekarska parafia miała przejść
pod zarząd zakonu jezuitów. Uwarunkowania polityczne,
narastające przeszkody prawne, wątpliwości związane
z cudownością obrazu – wszystko to powodowało, że nie
można było uzyskać dekretu o inkorporacji kościoła
piekarskiego i plebanii do kolegium jezuickiego w Opolu.
Nie zważając na wszystkie piętrzące się trudności jezuita –
o. Wacław Szwertfer pojechał w tej sprawie do Wiednia, do
cesarza Leopolda I. Cesarz spowodował, że biskup krakowski
Andrzej Trzebicki powołał komisję do „zbadania sprawy
Piekar”. Jak czytamy w „Kronice dziejów” ks. Janusza Wycisło:
„Komisja biskupa krakowskiego potraktowała sprawę Piekar
negatywnie i stronniczo”. Sytuacja ta doprowadziła do
jeszcze bardziej skomplikowanej sytuacji, a przybycie w dniu
28 stycznia 1678 roku do Piekar kolejnej komisji doprowadziło
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do rewolty kmieci piekarskich. Komisja z wyroku sądu
biskupiego miała usunąć obraz Matki Bożej z ołtarza
głównego, co spowodowało ogromny niepokój mieszkańców.
Ponadto stwierdzenie, że obraz Matki Bożej „pojedzie do
Polski” wywołało wzburzenie i spowodowało, że nie zważając
na prośby ks. Roczkowskiego zgromadzeni uwięzili członków
komisji w kościele i zabarykadowali drzwi.
Bunt w obronie kultu religijnego zażegnał ks. Władysław
Szwertfer, który poprosił wypuszczonych z kościoła członków
komisji o pokazanie dokumentu uprawniającego ich do tego
typu działania. Takiego dokumentu jednak nie było, ponieważ
od 23 października 1677 roku kościół wraz z obrazem
znajdował się w gestii jezuitów. Tak więc komisja nie miała
prawa ani opieczętować ani zaplombować obrazu w zakrystii.
Sytuacja ta wzmogła ruch pątniczy i modlitewny, miała jednak
też negatywne konsekwencje, którymi były: „areszt domowy
ks. Jakuba Roczkowskiego, unieważnienie jego rezygnacji
z parafii w Piekarach, potem skazanie proboszcza na
miesięczny areszt w biskupim więzieniu w Lipowcu”.
25 marca 1679 roku, po wielu nieudanych próbach,
parafię w Piekarach objęli jezuici z kolegium w Opolu (tzn.
objęli oficjalnie, ponieważ od kilku miesięcy zarządzali
parafią nieformalnie). Dwa dokumenty – upoważniający do
dokonania ceremonii i akt darowizny cesarskiej – ks. Szwertfer
złożył przed otwartą w tym dniu szafą (w zakrystii)
z „aresztowanym” obrazem Matki Bożej. Wszystkim
uczestnikom uroczystości religijnych w Piekarach papież
Klemens IX przyznał odpust zupełny.
Duchowni posługujący w Piekarach w tym czasie to:
superior – ks. Wacław Szwertfer, dwaj wikariusze – ks. Jerzy
Pospeliusz i ks. diecezjalny Jan Jantosz. Jezuici podejmowali
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szereg prób umieszczenia obrazu Matki Bożej w głównym
ołtarzu, jednak spełzły one na niczym i Ikona pozostawała
ciągle w „areszcie” w zakrystii, a tłum wiernych modlił się
w tym ciemnym i ciasnym pomieszczeniu, bo jak tłumaczyli
tę postawę jezuici: zgodnie z życzeniem Jezusa, należy
odwiedzać uwięzionych. Pielgrzymów przybywało coraz
więcej, dlatego też superior wybudował nową, większą
zakrystię.
Po wielu zabiegach superior uzyskał zgodę krakowskiego
ks. bpa Mikołaja Oborskiego na zawieszenie obrazu Matki
Bożej Przedziwnej na bocznej ścianie kościoła (jako obraz
„zwykły”, a nie „cudowny”). Przed każdą Mszą św. „szafę
z obrazem otwierano, a po jej zakończeniu zamykano”.
20 kwietnia 1679 roku obraz Matki Bożej został przeniesiony
do ołtarza głównego. Nie był to jednak koniec kłopotów,
ponieważ już 15 maja tegoż roku audytor sądu biskupiego,
krakowski prałat A. Grabinowski zażądał od jezuitów, aby
ponownie zamknęli obraz w zakrystii, a premonstratensi
z Bytomia zażądali od biskupa wrocławskiego kardynała
Fryderyka Landgrafa Hessen – Darmstada usunięcia obrazu
Matki Bożej z Piekar. Hierarcha nakazał obraz spalić
i tylko dlatego nie doszło do tego, ponieważ jezuici unikali
mówienia o cudowności obrazu. Skrupulatnie jednak
w prowadzonym diariuszu zakonnym odnotowywali cudowne
wydarzenia zgłaszane przez wiernych. Działali intensywnie.
7 października 1679 roku ukończono budowę wieży kościelnej,
która przetrwała do zburzenia przez gwałtowną burzę 1 lipca
1774 roku.
18 luty 1680 roku – to data, która otwarła nowy rozdział
w rozwoju kultu maryjnego w Piekarach. W tym dniu cesarz
niemiecki Leopold I oraz arcybiskup Pragi Jan Fryderyk
von Waldstein zwrócili się z prośbą do jezuitów, aby przywieźli
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obraz Matki Bożej z Piekar do Pragi, w której wybuchła
groźna epidemia, „gdzie ludzie padali w cierpieniach, a strach
odbierał rozum. Nad konającym miastem powiewał sztandar
śmierci”. 19 lutego 1680 roku piekarski obraz dotarł do Pragi
i został umieszczony najpierw w domowej kaplicy jezuitów
w kolegium świętego Klemensa, a następnie przeniesiony do
kościoła jezuickiego pw. Świętego Zbawiciela, do specjalnie
zbudowanego ołtarza otoczonego kratami.
Tysiące wiernych przez całą dobę modliły się o swoje
ocalenie. 11 marca o godzinie 20 przed oblicze Matki Bożej
z Piekar przybył cesarz Leopold I ze swoją rodziną i wspólnie
z prostym ludem odmawiał modlitwę różańcową. Poprosił
kolegium jezuickie, aby pozwolono przewieźć obraz do jego
nadwornej kaplicy w zamku cesarskim, w dzielnicy Nowe
Miasto, aby z całym dworem mógł złożyć hołd Matce Bożej
(po przewiezieniu obrazu i w tej części stołecznego grodu
zaraza ustała). 15 marca najwyższe władze kościelne
w łączności z cesarzem zorganizowały procesję ekspiacyjną.
Kiedy zaraza przestała zagrażać miastu, jego wdzięczni
mieszkańcy ofiarowali Matce Bożej niezliczone wota.
Najważniejszy dar złożył sam arcybiskup Pragi Jan Fryderyk
von Waldstein, który ofiarował obrazowi z Piekar honorowy
tytuł „cudowny i łaskami słynący”. Jego decyzja miała wymiar
historyczny: pierwszy raz oficjalnie i w sposób publiczny,
wysoki dostojnik Kościoła obdarzył ikonę z Piekar tytułem
imago „imago miraculosa et sancta”!
Przewożący obraz o. Schwertfer zatrzymał się jeszcze
w drodze powrotnej w miejscowości Hradec Kralowe, gdzie
ludzie również bardzo cierpieli na skutek zarazy. W rok
później radcy miasta ofiarowali Piekarom jako dowód
wdzięczności obraz wotywny, opatrzony dwoma napisami:
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„Hradec Kralowe Królowej Niebios za uratowanie życia
i udzielenie zdrowia. Miasto podczas morowego powietrza
w roku poprzednim cudownie ocalonem zostało. Dlatego
na kolanach przychodzi z wdzięczną miłością” (obraz ten
możemy zobaczyć w Muzeum Sanktuaryjnym).
Wydarzenia zaistniałe w Czechach jeszcze bardziej
ożywiły zaangażowanie religijne i pielgrzymowanie do Piekar.
W październiku 1682 roku do Piekar dotarła wieść o rozruchach,
które zaczęły się na Węgrzech i swoim zasięgiem zaczęły
obejmować tereny Bielska, dlatego też, z obawy przed
wtargnięciem rebeliantów do Piekar, jezuici w tajemnicy
wywieźli obraz do Nysy, gdzie był dwa miesiące, po czym
przywieźli go z powrotem (8 grudnia). Nie na długo jednak,
ponieważ już w połowie maja następnego roku zaczęły się
rozprzestrzeniać przerażające wieści o wojnie z innowierczymi
Turkami. Raz jeszcze – 25 lipca 1683 roku – jezuici
w tajemnicy wywieźli obraz do Nysy, a później do Opola.
W tym czasie trwały już pertraktacje w sprawach ewentualnej
wizyty i goszczenia w Piekarach najwyższych władz polskich,
w tym króla.
20 sierpnia 1683 roku król Jan III Sobieski przybył prosić
Matkę Bożą Piekarską o zwycięstwo nad Turkami. W połowie
lipca 1683 roku 140-tysięczna armia turecka, dowodzona
przez Kara Mustafę, zagroziła stolicy cesarstwa – Wiedniowi.
Wówczas austriacki cesarz Leopold I Habsburg wezwał na
pomoc króla polskiego. Król i jego armia przybyli na śląską
ziemię. Król słyszał o Cudownym Wizerunku i Matce Bożej
Piekarskiej pragnął zawierzyć siebie, wojsko i losy wyprawy.
Dostojny gość przyszedł od strony Bytomia wraz z wojskiem,
w towarzystwie królowej Marysieńki, królewiczów Jakuba,
Konstantego i Aleksandra oraz magnatów. Król zatrzymał
się w miejscu, w którym na pamiątkę wzniesiono później

44

Krystyna Wrodarczyk

niewielką kapliczkę, obecnie już nie istniejącą (znajdowała
się ona przy zajeździe Spyry). Piekarski proboszcz powitał
go piękną polszczyzną. Udało się też gwarkom dostać przed
oblicze króla. W ich imieniu przemówił Antoni Gracka.
Gwarkowie podarowali królowi pyrlik i młot wykonane ze
srebra. Następnie król z całym orszakiem udał się do kościoła,
aby uczestniczyć we Mszy św. i przed obliczem Matki Bożej
Piekarskiej prosić o zwycięstwo nad Turkami. Po Mszy św.
król wręczył piekarskiemu proboszczowi dwa złoty kielich
i patenę. Każdy żołnierz dostał obrazek z MB Piekarską.
Do decydującej i zwycięskiej bitwy wiedeńskiej doszło
12 września 1683 roku. Dla uczczenia tego zwycięstwa papież
Innocenty XI ustanowił dzień 12 września Świętem Imienia
Maryi. W tym dniu w archidiecezji katowickiej obchodzona
jest także uroczystość Matki Bożej Piekarskiej. Spektaku-larne zwycięstwo chrześcijańskiej armii pod Wiedniem, która
liczebnie nie mogła konkurować z przeciwnikiem stało się
tak słynne, że wspomina o nim tekst hymnu ku czci Piekarskiej
Pani autorstwa ks. Jana Bujary:
„Któraś chrześcijaństwo całe ocaliła,
jako wojsk czujna straż,
Kiedyś pod Wiedniem Turków rozgromiła
biorąc pod płaszcz Twój hufiec nasz”.
Przypisy
1

Artykuł powstał na podstawie: J. Wycisło, Kronika dziejów sanktuarium
maryjnego i Piekar na Śląsku do 1945 r., Katowice 2015 i jako cykl
jest publikowany na łamach miesięcznika parafialno-sanktuaryjnego
„Z Piekarskich Wież” w 2018 r.

Jolanta KUBIK-MIGOŃ

PIEKARSCY PROBOSZCZOWIE
„Pan Bóg udziela swoich łask jednym ludziom poprzez
innych dla wspólnego dobra”.
(ks. Stanisław Budniok, wikary w piekarskiej bazylice,
„Z piekarskich wież”)

Od wieków o Piekarach Śląskich pisze się i mówi jako
o miejscu świętym. Od siedmiu wieków nieprzerwanie czci
się w tym miejscu Matkę Bożą. Rzesze wiernych – od możnych
tego świata po „zjadaczy chleba” – doznawały i doznają
w Piekarskim Sanktuarium łask. Pieczę nad tym niezwykłym
miejscem na mapie Śląska sprawowało wielu w wyjątkowych
kapłanów. Niniejszy szkic ma przybliżyć sylwetki piekarskich
proboszczów, duchownych, którzy zapisali się w historii
piekarskiego sanktuarium, ze szczególnym uwzględnieniem
tych, którzy byli zarządcami parafii w czasach najnowszych,
po II wojnie światowej. Proboszcz (łac. praepositus przełożony) jest odpowiedzialny nie tylko za dobra materialne
parafii, prowadzenie dokumentacji, archiwum, ale za szeroko
rozumiane duszpasterstwo: życie sakramentalne i katechi-zację, troskę o życie społeczne, codzienne parafian.
Sanktuarium maryjne wymaga także od duchownego pewnej
wrażliwości, którą trudno precyzyjnie opisać, ale przejawia
się ona w dziełach, które pozostają.
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Badacze historii sanktuarium w Piekarach Śląskich
odnotowali: pierwszego proboszcza ks. Piotra (1326), następnie
Klemensa z Warty (1598), ks. Józefa Ozdobę (1630),
ks. Stanisław Diluszowicz (1657) i ks. Sebastiana Sebastiańskiego
(1659). Przełomowy czas nastąpił, kiedy w 1659 roku funkcję
proboszcza parafii piekarskiej objął pochodzący z Gliwic
ks. Jakub Roczkowski. Przeszedł do historii sanktuarium
za sprawą przeniesienia ikony Matki Bożej z bocznego do
głównego ołtarza. Najprawdopodobniej motywowany relacjami
uzdrowionych wiernych, pielgrzymów zainicjował wspólne
modlitwy przed obrazem Maryi, co zaowocowało dynami-cznym wzrostem życia religijnego. To wydarzenie traktowane
jest jako początek kultu maryjnego w Piekarach.
Przełom XVII i XVIII wieku to czas jezuitów w parafii
piekarskiej (1679-1776). Później kolejno posługę proboszcza
pełnili: ks. Jan Kranich (1776-1790), ks. Bartłomiej Suchan
(1790-1822), ks. Józef Nitsch (1822-1826). Ważny czas dla
ośrodka maryjnego w Piekarach to lata 1826-1862, kiedy
proboszczem jest ks. Jan Alojzy Fietzek1 „Apostoł Śląska”.
Ten wyjątkowy kapłan uznany jest za pioniera katolicyzmu
społecznego. W Piekarach został zapamiętany jako krzewiciel
polskiej tożsamości, działacz społeczny, inicjator akcji
trzeźwościowych i charytatywnych, wydawca polskich książek.
Sam siebie nazywał „pieskiem Maryi”. Zbudował murowaną
świątynię z dwoma wieżami, dookoła starego kościoła
drewnianego, który rozebrano dopiero w momencie zakończe-nia prac budowlanych. Kościół piekarski po raz pierwszy
budowany był z datków wiernych, a nie zamożnych rodzin.
Ks. Fietzek na ten cel przeznaczył „akcje płatne w niebie”.
Ponadto zainicjował budowę kalwarii w Piekarach. W dużej
mierze obecna ranga Piekar została wypracowana przez niego.
W świadomości wielu wiernych uchodzi za osobę świętą.
Doczesne szczątki ks. Fietzka spoczywają w krypcie bazyliki.
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Następcą ks. Jana Fietzka 2 był ks. Bernard Purkop
(1862-1882), który zajął się dokończeniem wystroju świątyni
(budowa ołtarza) i propagowaniem języka polskiego w kościele.
Odznaczał się energią i gorliwością. Kolejnym proboszczem
został ks. Antoni Sobota (1882-1885), a po nim bracia
Nerlichowie: (1885-1895) – ks. Leopold i (1895-1900) –
ks. Karol, budowniczowie piekarskiej kalwarii. Pierwszy
był nazywany ojcem ubogich, drugim Fietzkiem. Drugi
był pisarzem i działaczem społecznym. Szczątki obojga
spoczywają w grobowcu kaplicy cmentarnej usytuowanej na
terenie cmentarza parafialnego.
Na początku XX wieku w parafii piekarskiej funkcję
proboszcza lub administratora pełnią: ks. Paweł Zielonkowski
(1901-1903), ks. Strzybny (1903-1913, administrator),
ks. Eugeniusz Anders (1913-1924), ks. Franciszek Szulc
(1924, administrator) i ks. Wawrzyniec Pucher (1924-1941).
Ten ostatni ukończył Wydział Teologiczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, gdzie był także słuchaczem literatury
polskiej i członkiem Koła Polskiego. Po I wojnie światowej
był prześladowany za propolskie przekonania, a w czasie
II wojny światowej został aresztowany i przeznaczony do
wysyłki do obozu w Dachau (ostatecznie zwolniony). Do
historii piekarskiej świątyni przeszedł jako duszpasterz
młodzieży i organizator uroczystości koronacyjnych, które
przyczyniły się do kultu Matki Bożej Piekarskiej w diecezji.
Został pochowany w Piekarach3.
Po śmierci proboszcza Puchera dekret na administratora
parafii otrzymał ks. Henryk Ligoń (1941-1947), który wcześniej
był tutaj wikarym. Za jego sprawą rozwinęła się w Piekarach
akcja charytatywna wśród rodzin dotkniętych wysiedleniami
i represjami ze strony okupanta hitlerowskiego. Wyróżniał
się jako gorliwy duszpasterz, krzewiciel kultu Eucharystii,
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pobożności maryjnej i ruchu rekolekcji zamkniętych4. Zmarł
w Świerklanach w 1968 roku, gdzie pełnił później posługę
proboszcza i tam też został pochowany.
Kolejnym proboszczem w Piekarach Śl. został ks. Antoni
Godziek (1947-1973). Studiował na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po święceniach kapłańskich
pełnił posługę kapłańską w Michałkowicach, był sekretarzem
i notariuszem katowickiej kurii, sądu biskupiego, towarzyszył
biskupowi Adamskiemu podczas wygnania. W 1947 został
administratorem, a w 1957 proboszczem parafii piekarskiej,
pełnił funkcję kustosza sanktuarium, był diecezjalnym
referentem do spraw sanktuariów maryjnych. Przygotowywał
uroczystość rekoronacji obrazu w 1965 roku i obchody
milenijne w 1966. Zmarł 26 grudnia 1997 roku i został
pochowany w miejscowości Stolberg k. Aachen w Niemczech.
W 1973 roku proboszczem w bazylice piekarskiej został
mianowany ks. Władysław Student (1973-1998)5. Pochodzący
z Rybnika kapłan zanim objął urząd w Piekarach Śl. był
wikarym w Kochłowicach, Chwałowicach i Książnicach.
Czas formacji w Śląskim Seminarium Duchownym
poprzedzony został służbą wojskową i pracą w fabryce
maszyn. Jako proboszcz i kustosz sanktuarium koncentrował
swoje działania na wzbogaceniu infrastruktury: wybudował
Dom Pielgrzyma, odnowił Rajski Plac i Kalwarię, dokonał
renowacji malowideł bazyliki, rozbudował organy piszczałkowe,
umieścił nowe ławki w nawie głównej i zegary na wieżach
kościoła. Był przez wielu parafian traktowany jako lider
społeczny, autorytet moralny, szczególnie w trudnym okresie
na początku lat 80. XX w. Później, w latach 90. patronował
inicjatywie sympozjów piekarskich i powstaniu Radia Piekary,
angażował się w organizację świąt narodowych w mieście.
Poświęcał wiele uwagi młodzieży, dbał o powołania kapłańskie.
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To on zainicjował wtorkowe nowenny i pierwszopiątkowe
nocne czuwania. Potrafił także innych inspirować do
działania. 4 grudnia w cechowni kopalni spotykał się
z górnikami. W okresie jego proboszczowania miały miejsce
takie wydarzenia jak: nadanie tytułu Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej (1983), przekazanie Świecy Paschalnej
i Stuły Jana Pawła II (1979), ekshumacja doczesnych szczątków
ks. Fietzka (1982), perygrynacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej
na spotkanie z Janem Pawłem II w Katowicach, kradzież
koron (1984), otwarcie Domu Pielgrzyma (1996), rozpoczął
wydawanie miesięcznika „Z piekarskich wież” (1994). Jego
znakiem rozpoznawczym było pozdrowienie „Szczęść Boże
przez Matkę Bożą Piekarską”. W 2001 otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie – doceniono
jego zaangażowanie w kształtowanie lokalnej społeczności
przez ćwierć wieku. Jego wielką pasją było malarstwo,
któremu poświęcił się na kapłańskiej emeryturze. Zmarł
16 grudnia 2007 i został pochowany na piekarskim cmentarzu
parafialnym.
Obecnie proboszczem piekarskiej parafii i kustoszem
sanktuarium jest od 1998 roku ks. Władysław Nieszporek
(ur. 1951)6. Przeszedł formację kapłańską i studia teologiczne
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie
i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po święceniach kapłańskich jako wikariusz pracował w Chorzowie,
Chropaczowie i Bielsku-Białej i pełnił funkcję proboszcza
w Katowicach. Swoją posługę w Piekarach Śląskich naznaczył
aktywną działalnością na wielu płaszczyznach. Dokonał
renowacji elewacji kościoła, instalacji nowego ołtarza (2008)
oraz srebrnej zasłony obrazu (2000), był pomysłodawcą
postawienia pomnika Jana Pawła II u stóp Wzgórza
Kalwaryjskiego (2005), a w 2012 roku umieścił w bazylice
relikwie św. Jana Pawła II przekazane podczas majowej
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pielgrzymki mężczyzn przez kard. Dziwisza. Ks. Nieszporek
zainicjował i prowadzi grupę przewodników sanktuaryjnych.
Otworzył Centrum Pielgrzymkowe i Muzeum Sanktuaryjne.
Z jego inicjatywy powstała seria wydawnicza „Studia
Piekarskie”. W latach 2005-2015 był dziekanem dekanatu
piekarskiego. Rozpoczął budowę Domu RekolekcyjnoPielgrzymkowego „Nazaret”. W czasie jego proboszczowania
piekarska wspólnota świętowała jubileusze: 350-lecia kultu
maryjnego, 90-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej,
700-lecia parafii św. Bartłomieja i 700-lecia konsekracji
pierwszego kościoła w Piekarach Śląskich, zaś Matka
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej została ogłoszona
Patronką Miasta Piekary Śląskie. W 2013 roku ks. Władysław
Nieszporek otrzymał Śląską Nagrodę im. Juliusza Ligonia
za „twórczy wkład w rozwój kultu Matki Bożej Piekarskiej
- Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”.
Portrety piekarskich proboszczów pozwalają zobaczyć,
że tym szczególnym miejscem opiekowali się od początku
kapłani o ogromnej wrażliwości społecznej i wyróżniający się
wielką pobożnością maryjną. Ci najwybitniejsi z nich potrafili
odczytywać znaki czasów, wychodzić na przeciw potrzebom
wiernych, ale także wybiegać w przyszłość. Dbałość o wartości
duchowe zawsze przeplatała się z troską o śląskie i polskie:
historię, tradycję i język. Fenomen Duchowej Stolicy Śląska
nieustannie jest zgłębiany przez duszpasterzy, naukowców,
badawczy. Nieuchwytne pozostanie dla człowieka działanie
Bożej Opatrzności, ale wielkim darem są ci duchowni –
proboszczowie, którzy potrafią Ją odczytać i właściwie
przekazywać.
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Przypisy
1

2
3
4
5

6

Zob.: J. Wycisło, Ks. Jan Alojzy Ficek. Zarys działalności religijno-społecznej,
Katowice 1992; J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem u Matki Bożej
Piekarskiej, Katowice 2008, s. 374-378; J. Kubik, Moje Piekary, Piekary
Śląskie 2013; wybrane numery miesięcznika „Z Piekarskich Wież”.
J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem…, s. 381-383.
Wawrzyniec Pucher, [W:] E-ncyklopiedia, Historia Kościoła na Śląsku.
Pobrane z: http://www.encyklo.pl/index.php?title=Pucher_Wawrzyniec
(13.05.2018).
J. Górecki, Z wdzięcznością i błaganiem…, s. 385; Henryk Ligoń, [W:]
E-ncyklopedia, Historia Kościoła na Śląsku. Pobrane z: http://www.encyklo.
pl/index.php?title=Ligo%C5%84_Henryk (13.05.2018).
Zob. W. Hudek, Muzyka liturgiczna w sanktuarium Matki Bożej w Piekarach
Śląskich w latach 1925-2000, Katowice 2005; J. Górecki, Z wdzięcznością i
błaganiem…, Katowice 2008; Z tej ziemi. Śląski kalendarz katolicki na rok
2009, red. I. Jańczak, Katowice 2008.
Zob. Wybrane numery miesięcznika parafialno-sanktuaryjnego „Z Piekarskich
Wież”.
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CECHY WYDAWNICZO-FORMALNE
RELIGIJNEJ LITERATURY UŻYTKOWEJ
NA PRZYKŁADZIE PIEKARSKICH
KALWARYJEK1
„Rozmyślaj przy każdej kaplicy z prawdziwym
żalem tajemnice męki Zbawiciela i ubolewaj
nad cierpiącym Jezusem"
(„Napomnienia przy rozpoczęciu Drogi Krzyżowej”,
Książka kalwaryjska 1916)

Wstęp
Kalwaryjką określa się modlitewnik przewidziany na
obchody Męki Pańskiej. Jedna z najstarszych z odnalezionych
polskich kalwaryjek pochodzi z 1785 r. W jedynym dotychczas
odnalezionym egzemplarzu tego wydawnictwa brak strony
tytułowej, trudno także ustalić miejsce wydania. Natomiast
rok wydania można wskazać dzięki tablicy świąt ruchomych
oraz dacie podanej na stronie 289, zatytułowanej „Zbiór pieśni
nabożnych z przydatkiem nauki chrześcijańskiej, tj. co winien
każdy chrześcijanin wiedzieć, wierzyć, umieć i czynić, aby
być zbawiony, za dozwoleniem starszych, do druku podany
rok pański 1785”2.
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Kalwaryjką nazywa się także zwyczaj powitania przez
mieszkańców pielgrzymów powracających z pielgrzymki do
kalwarii. Zwyczaj taki przetrwał m.in. we wsi Podłęże,
położonej nad Wisłą na południu gminy Alwernia
i graniczący z gminą Spytkowice, której mieszkańcy witali
pielgrzymów powracających z pielgrzymki do Kalwarii
Zebrzydowskiej na święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Uczestnikami pielgrzymki była ludność okolicznych
wsi (Krzeszowic, Tenczynka, Bolęcin), a powitanie korowodu
pielgrzymów, którzy wracali śpiewając pieśni maryjne odbywało
się przy promie w Podłężu. W tym miejscu organizowano
zabawę, ustawiano kramy z jedzeniem, grała kapela, tańczono
i śpiewano3.
Celem artykułu jest analiza cech wydawniczo-formalnych
kalwaryjek piekarskich – modlitewników dedykowanych
pielgrzymom do Matki Bożej Piekarskiej i opublikowanych
w latach 1883-1938. Artykuł składa się z trzech części.
W części pierwszej zamieszczono wprowadzenie do
tematyki badań religijnej literatury użytkowej, jaka istniała
na ziemiach polskich w XIX w. W części drugiej podano
i omówiono cechy wydawniczo-formalne wybranych
kalwaryjek przechowywanych w archiwum parafii NMP
i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich. W części trzeciej
zaprezentowano najnowszą edycję piekarskiej kalwaryjki.
Podsumowanie i wnioski przedstawiono w zakończeniu artykułu.
Rozważania na temat piekarskich kalwaryjek rozpoczniemy
od wprowadzenia w tematykę badań XIX-wiecznych tekstów
religijno-użytkowych.
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Kalwaryjki jako teksty religijno-użytkowe
Przyjmuje się, że do religijnej literatury użytkowej należą
pozakanoniczne teksty służące praktykom religijnym, ale nie
wchodzące w ścisły zakres tekstów liturgicznych actio, a więc
ryty Eucharystii, sakramentów, poświęceń i konsekracji oraz
nabożeństw, które mają status prawnokanoniczny4. Zatem do
religijnej literatury użytkowej należy twórczość przeznaczona
do użytkowania w pozaliturgicznej (rozumiejąc liturgię jako
oficjalną modlitwę Kościoła) praktyce religijnej.
W obszarze polskiej XIX-wiecznej literatury religijnej
wyróżnia się trzy grupy tekstów. Są to: (1) liturgicznokultyczne; (2) literatura pobożnościowa o wyraźnym profilu
literackim; (3) teksty z dziedziny hagiografii, przewodniki
religijne, kompendia teologiczne, literatura apologetyczna,
poradniki i instruktaże liturgiczne5.
W ramach pierwszej z wymienionych grup można
wyodrębnić teksty kanoniczne i dewocyjne. Teksty kanoniczne
obejmują teksty mszalne (epikleza, komplety, introity, prefacje
itd.) oraz teksty liturgiczne, odnotowywane w księgach
liturgicznych (ceremoniarzach, pontyfikałach, benedykcjarzach, itp.) i stosowane w obrzędach sakramentalnych,
błogosławieństwach i innych czynnościach liturgicznych.
Natomiast do tekstów dewocyjnych (pozakanonicznych)
należą teksty stosowane w pobożności ludowej, najczęściej
indywidualnej, rzadziej zbiorowej. Zwykle są to kompozycje
złożone z kilku osobnych utworów modlitewnych, wykorzysty-wanych w modlitwach i praktykach religijnych. Do tej grupy
tekstów należą tzw. książeczki do nabożeństwa, tj. mszaliki,
śpiewniki, modlitewniki itp. Właśnie modlitewniki były
w XIX w., zwłaszcza w obszarze polskojęzycznym, często
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wydawane, jako nowenny, modlitewniki monotematyczne
(np. maryjne, modlitewniki związane z kultem świętego lub
z kultem lokalnym). Do ostatniej z wymienionych grup należą
kalwaryjki.
Cechy wydawniczo-formalne piekarskich kalwaryjek
Cechy wydawniczo-formalne są elementami opisu
bibliograficznego różnych typów dokumentów. Opisem
bibliograficznym nazywamy „uporządkowany zespół danych
o dokumencie służących do jego identyfikacji, z reguły
przejętych z opisywanego dokumentu w niezmienionej
postaci, oraz informacji uzupełniających i interpretujących te
dane”6. Do cech wydawniczo-formalnych należą takie elementy
jak: autorstwo dokumentu, tytuł, nazwa wydawnictwa,
kolejność i miejsce wydania, forma wydawnicza, objętość,
format, międzynarodowy znak ISBN dla wydawnictw
zwartych, lub ISSN dla wydawnictw ciągłych.
Cechy wydawniczo-formalne7 piekarskich kalwaryjek
przedstawiono w poniższym zestawieniu. Tytuły kalwaryjek
wraz z oznaczeniem odpowiedzialności, podano w kolejności
daty publikacji (od najstarszej).
1) Obchody Drogi Krzyża Pana Jezusowego, czyli
Nabożeństwo za które nabożnie je odprawiający otrzymują
te odpusty i przywileje, jakie odwiedzającym miejsca święte
w Jeruzalem są udzielony. Tak pozwolili różni Ojcowie Święci
Papieże Rzymscy A osobliwie Benedikt XIII i Klemens
XII potwierdził Benedykt XIV zaś dnia 10-go Maja 1742
to nabożeństwo odnowił, potwierdził a dla zalecenia
i zachęcenia sowim znacznym kosztem w Rzymie w Koloseum
zaprowadził o ile można do zaprowadzenia we wszystkich
kościołach polecił.
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Oznaczenie wydania: Wydanie czwarte z dodatkiem
nabożeństwa do codziennego użytku służącego pomnożone.
Miejsce wydania: Niemieckie Piekary
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Nakładem M. Kuhna
Rok wydania: 1883
Objętość: 426, VI s.
Oznaczenie ilustracji: rys.
Format8 : 18 cm
Uwagi: Na odwrocie strony tytułowej nadruk:
Druk T. Zalewskiego w Gliwicach
Na s. 3 tekst: Facultas Ad’m Rev. Patris Ministri Provincialis.
Opusculum praesens, cui titulus: “Obchody Drogi Krzyża”
ex diversis jam impressis, et ab ordynario approbatis in unum
collectum, continens diversas Praxes peragendi, ac visitandi
s.s. Viam Crucis reimprimi Facultatem concedo, servatis
alias de jure servandis.
Dedi in Conventu nostro Namslaviensi ad S. Petrum de
Alcantara die 20. Maji 1789.
Fr. Josephus Kuntze, Minister Provincialis Silesiae.
Na ostatniej stronie nadruk: Przedruk zastrzega się. Drukiem
Teodora Zalewskiego w Gliwicach.

2) Obchody Kalwaryjskie na Nowej Kalwaryi w Piekarach.
Czyli modlitwy i pieśni przy obchodach drogi krzyżowej
i obchodach kapliczek różańcowych:
Miejsce wydania: Niem.-Piekary
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Czcionkami drukarni
„Gwiazdy”
Rok wydania: [1896]
Objętość: 202, IV s.,
Oznaczenie ilustracji: rys.
Format: 16 cm
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Uwagi: Na karcie przedtytułowej nadruk:
Obchody Kalwaryjskie
Na odwrocie strony przedtytułowej nadruk: Nr. 5992.
Imprimi permittimus. Vratislaviae d. 12a m. Augustii
a D. 1896. Officium Vicariatus-Generalis Episcopalis. Dr. Speil.
Na ostatniej stronie nadruk: Drukiem T. Nowackiego
w Niemieckich Piekarach

3) Przewodnia Książeczka Nowej Kalwaryi w N. Piekarach.
Na większą chwałę Boga i cześć Najświętszej Panny Maryi
ku pożytkowi wiernych wydał Ks. K. Nerlich, Proboszcz
w N.-Piekarach:
Miejsce wydania: N.-Piekary
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Czcionkami drukarni
„Gwiazdy”
Rok wydania: 1897
Objętość: 256 s.
Oznaczenie ilustracji: brak
Format: 16 cm
Uwagi: Na odwrocie strony tytułowej nadruk: Nr. 5992.
Imprimi permittimus. Vratislaviae d. 12a m. Augustia
D. 1896. Officium Vicariatus-Generalis Episcopalis. Dr. Speil.
Przedruk wzbroniony.

4) Książka kalwaryjska służąca dla użytku pątników
Kalwaryę Piekarską zwiedzających z dodatkiem historyi
o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historyi kościoła
i kalwaryi. Wydał ks. E. Anders, proboszcz w Niem.-Piekarach
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Nakładem Kalwaryi
Piekarskiej. Przedruk zastrzeżony
Rok wydania: 1916
Objętość: 176 s., [4] k. tabl.9
Oznaczenie ilustracji: tablice (Cudowny obraz Matki Boskiej;
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Kościół Najśw. Panny Maryi; Ks. kanonik Leopold Nerlich,
fundator Kalwaryi; Ogólny widok Kalwaryi)
Format: 15 cm
Uwagi: Na odwrocie strony tytułowej nadruk: L. 7112.
Pozawalamy drukować. Wrocław, dnia 5. czerwca 1916 r. X.
Blaeschke, wik. gen.
oraz nadruk: Drukiem „Katolika” spółki wyd. z ogr. odp.
w Bytomiu G.-Ś.

5) Piekarska Książka Kalwaryjska z dodatkiem Historyi
Cudownego Obrazie Matki Boskiej, Kościoła i Kalwaryi oraz
Różnych Nabożeństw i Pieśni. Wydał Wawrzyniec Pucher,
proboszcz Piekarski
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Nakładem Kalwarji
Piekarskiej. Drukiem: Księgarni i Drukarni Katolickiej S. A.,
Katowice
Rok wydania: [1932]
Objętość: 279 s.
Oznaczenie ilustracji: brak
Format: 14 cm
Uwagi: Na odwrocie strony tytułowej nadruk: V. l. 128/32.
NIHIL OBSTAT. Ks. Kudera Censor. IMPRIMATUR.
Katowice, 18.VI.1932, Ks. Kasperlik, Vic. Gen.

6) Piekarska Książka Kalwaryjska z dodatkiem Historyi
Cudownego Obrazu Matki Boskiej, Kościoła i Kalwarji. Wydał
Monsignore Wawrzyniec Pucher, proboszcz piekarski
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Nakładem Kalwarji
Piekarskiej. Drukiem Księgarni i Drukarni Katolickiej S. A.,
Katowice, ul. Marszałka Piłsudzkiego 58
Rok wydania: 1935
Objętość: 128 s.
Oznaczenie ilustracji: brak
Format: 13 cm
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Uwagi: Na odwrocie strony tytułowej nadruk: V. l. 128/32.
NIHIL OBSTAT. Ks. Kudera Censor. IMPRIMATUR
Katowice, 18.VI.1932. Ks. Kasperlik, Vic. Gen.

7) Piekarska Książka Kalwaryjska z dodatkiem Historii
Cudownego Obrazu Matki Boskiej, Kościoła i Kalwarii. Wydał
Monsignore Wawrzyniec Pucher, proboszcz piekarski
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: Nakładem Kalwarii
Piekarskiej
Rok wydania: 1938
Objętość: 163 s.
Oznaczenie ilustracji: wizerunek MBP nad panoramą Piekar,
na s. [3]
Format: 12 cm
Uwagi: Na odwrocie strony tytułowej nadruk: V. l. 413/38.
Nihil obstat Ks. Kudera Censor ex offo. IMPRIMATUR
Katowiciis, die 31 Martii 1938 a. + Julius Bieniek Vicarius
Generalis

Analiza cech wydawniczo-formalnych pozwala stwierdzić,
że były one wydawane ze starannością. Wszystkie omówione
egzemplarze zawierają stronę tytułową, gdzie umieszczono
podstawowe dane bibliograficzne książeczki: tytuł, miejsce
wydania i/lub informację o nakładzie. W sześciu badanych
egzemplarzach podano na stronie tytułowej rok wydania,
w jednym przypadku datę wydania (1896 r.) można ustalić
na podstawie informacji zamieszczonej na odwrocie karty
przedtytułowej.
Trzy spośród omawianych książeczek posiadają nadruk
„Nihil obstat” (łac. „nic nie stoi na przeszkodzie”), czyli „formułę
zezwolenia na druk dzieła lub na objęcie stanowiska
kościelnego”10 oraz „Imprimatur” – „formułę drukowaną na
początku lub na końcu książki o treści religijnej, oznaczającą
zezwolenie władzy kościelnej na publikację”11. W pozostałych
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przypadkach występują inne sformułowania zezwalające na
druk dzieła, np. „Pozwalamy drukować” w książeczce z 1916 r.
Najnowsza edycja
8) Najnowsza edycja piekarskiej kalwaryjki nosi tytuł:
„Obchody kalwaryjskie” i została opublikowana w 2007 roku.
Cechy wydawniczo-formalne tej publikacji podano poniżej.
9) Obchody Kalwaryjskie. Opracowanie muzyczne
Klaudiusz Jania, zdjęcia i opracowanie całości: ks. Tomasz
Kopczyk
Nazwa wydawcy i/lub drukarni: „Mewa-Druk”,
41-700 Ruda Śląska, ul. Achtelika 2 , tel./fax (032) 340 14 54
Rok wydania: 2007
Objętość: 58 s.
Oznaczenie ilustracji: kolorowe fotografie, nuty, plan
Kalwarii Piekarskiej
Format: 21 cm
Nazwa i numer serii: „Piekarskie Pomoce Duszpasterskie”, 2
Uwagi: Na stronie tytułowej nadruk: okrągła pieczęć
z napisem: „BASILICA MINOR · PAROECIA BMV
PIEKARY ŚLĄSKIE”.
Na ostatniej stronie nadruk: Wykorzystano rozważania
autorstwa: ks. Andrzeja Norasa i ks. Andrzeja Suchonia.
Wezwania do rozważań Drogi Krzyżowej pochodzą z Litanii
do MB Piekarskiej.

Podsumowanie
Na podstawie badania egzemplarzy piekarskich kalwaryjek
zgromadzonych i przechowywanych w archiwum parafii NMP
i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich, wyróżniono i opisano
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następujące cechy wydawniczo-formalne tych wydawnictw:
tytuł i oznaczenie odpowiedzialności, oznaczenie i miejsce
wydania, nazwa wydawcy i/lub drukarni, rok wydania,
objętość, oznaczenie ilustracji, format. Dodatkowe informacje
dotyczące wydania druków podano w uwagach. Wszystkie
opisy bibliograficzne świadczą o staranności i dbałości o formę
wydawnictw.
Kolejnym tematem badawczym może być analiza
zawartości piekarskich kalwaryjek, ich spisów treści, układów
tekstów. Np. w kalwaryjce z 1916 r. w Spisie rzeczy wymieniono:
Historya miejsca cudownego w N. Piekarach (kościoła i kalwarii)
(s. 3), Droga męki Pana Jezusa (s. 9), Dróżki Najśw. Maryi
Panny (s. 76), Ofiara Mszy świętej (s. 117), Sakrament Pokuty
świętej (s. 131), Pieśni do Matki Boskiej (s. 147), Pieśń postna
(s. 173).
Omawiając cechy wydawniczo-formalne piekarskich
kalwaryjek warto zwrócić także uwagę na użytkowy charakter
modlitw zamieszczonych w tych książeczkach. Można
przypuszczać, że teksty modlitw stawały się własnością
zbiorową uczestników danej grupy modlitewnej lub
pielgrzymki. W modlitewnikach gromadzono także utwory
okolicznościowe, użyteczne w konkretnych sytuacjach, np.
prośba o wstawiennictwo świętego, modlitwy odmawiane przy
ubieganiu się o uzyskanie odpustu. Choć rozmowa duszy
z Bogiem jest aktem indywidualnym, to miały one charakter
utylitarny i kierowane były do zbiorowości12. Interesującym
zagadnieniem związanym z użytkowaniem tych tekstów będzie
zatem zbadanie obiegu tych tekstów.

Cechy wydawniczo-formalne religijnej literatury użytkowej
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Przypisy
E. Anders, Napomnienia przy rozpoczęciu Drogi Krzyżowej, [W:] Książka
kalwaryjska służąca dla użytku pątników Kalwaryę Piekarską zwiedzających
z dodatkiem historyi o cudownym obrazie Matki Boskiej oraz historyi kościoła
i kalwarii, Piekary Śląskie 1916.
2 G. A. Kustusz (OFM), Pielgrzymka sztolcenberska, a potem i obecnie oliwska,
„Acta Cassubiana” 1 (1999), s. 159- 206.
3 Podłęże, [W:] Gmina Alwernia. Oficjalna strona gminy Alwernia. Pobrane z:
http://212.85.109.96/__old/miejscowoci/pode.html (10.05.2018).
4 E. Jakiel, Introdukcja do religijnej literatury użytkowej w Polsce w XIX wieku
(środowisko rzymskokatolickie), „Studia Gdańskie” 38 (2016), s. 89-100.
5 Tamże.
6 PN-N-01225:1989. Bibliotekarstwo i bibliografia. Rodzaje i części składowe
bibliografii. Terminologia.
7 Cechy wydawniczo formalne wyodrębniono zgodnie z PN-N-01152-01:1982.
Opis bibliograficzny. Książki. Do druków wydanych w latach 1501-1800
można stosować postanowienia normy PN-N-01152-8:1994. Opis bibliograficzny.
Stare druki.
8 Format oznacza wysokość grzbietu książki.
9 Tabl. (tablica) – strona z ilustracją(ami), z tekstem objaśniającym lub bez
niego, nie wliczona w ciąg stronic zajętych wyłącznie lub głównie przez
tekst. Zob.: PN-N-01152-01:1982. Opis bibliograficzny. Książki, s. 5.
10 Słownik PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/sjp/nihil_obstat;2569131
(10.05.2018).
11 Słownik PWN. Pobrane z: https://sjp.pwn.pl/szukaj/Imprimatur.html
(10.05.2018).
12 A. Musialik, „Anni Sancti”. Lata Święte w pamiętnikach, dziennikach
i książeczkach jubileuszowych, Katowice 2013, s. 258 i n.; zob. także:
M. Wichowa, Lata święte w kulturze dawnej Polski [recenzja]. „Rocznik
Przemyski” 51, 2 (19) (2015), s. 215-222.
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KORONACJA I REKORONACJE
OBRAZU MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ
W LATACH 1925-19851
„Dlatego też my, sądząc, że ten przesławny obraz
wszystkie bez wątpienia warunki posiada, których
potrzeba do uroczystej koronacji na większą chwałę
Trójcy Przenajświętszej i ku nowej chlubie i ozdobie
Boga-Rodzicy, jednocześnie uchwaliliśmy polecić
obraz Najświętszej Marji Panny w uroczysty sposób
przyozdobić tą koroną”2.
(fragment dekretu koronacyjnego, 01.01.1925 r.)

Już we wczesnym średniowieczu otaczane kultem figury
i obrazy religijne były ozdabiane koronami lub wieńcami.
Kościelne uregulowanie prawno-liturgiczne tego zwyczaju
nastąpiło po Soborze Trydenckim. Wtedy zaczęła obowiązywać
zasada, że koronacje przeprowadzano na poziomie diecezjal-nym, za zgodą i przy udziale biskupa.
W chrześcijańskiej ikonografii korona jest symbolem
królewskiej godności i znakiem zwycięstwa, dlatego uroczysty
akt nałożenia koron na wizerunek Maryi jest wyrazem wiary
w jej królewską godność3 i stanowi symbol szczególnej czci
ze strony wierzących. W dziejach chrześcijaństwa o koronację
wizerunków Maryi zabiegało i zabiega wiele społeczności
chrześcijańskich.
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Uroczyste koronacje obrazów maryjnych na ziemiach
polskich zapoczątkowała w 1717 r. koronacja obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. W tym czasie, niespełna sto kilometrów od
Jasnej Góry, w Piekarach na Górnych Śląsku, bardzo szybko
rozwijał się kult piekarskiego wizerunku Matki Bożej. Został
on zapoczątkowany w 1659 r. przeniesieniem zapomnianego
obrazu z nawy bocznej do ołtarza głównego. W 1679 r.
odnotowano przybycie do Piekar ponad 100 tys. pielgrzymów,
a dwadzieścia lat później – w 1690 r. Stolica Apostolska
udzieliła odpustu wszystkim pątnikom przybywającym do
Piekar, odnawiając go w kolejnych latach wraz z innymi
odpustami. Szybki rozwój kultu Matki Bożej Piekarskiej sięgał
poza granice Górnego Śląska, skupiał wierzących różnych
narodowości i statusu społecznego. Jednak doprowadzenie
do uroczystości koronacyjnych okazało się możliwe dopiero
w 1925 r., trzy lata po włączeniu Wielkich Piekar do Drugiej
Rzeczypospolitej.
Przygotowania do koronacji
Lata dwudzieste XX wieku były dla Górnego Śląska, w tym
także dla Wielkich Piekar, okresem przełomowych wydarzeń
politycznych i religijnych. 26 czerwca 1922 r. do miasta
wkroczyło polskie wojsko pod dowództwem gen. Stanisława
Szeptyckiego, co stanowiło symboliczny wyraz poplebiscytowych
decyzji przyznania Polsce wschodniej części Górnego Śląska.
Na wysokości piekarskiego kościoła postawiono bramę, przed
którą witał przybywających słynny mieszkaniec miasta 87-letni
niewidomy Wawrzyniec Hajda nazywany „śląskim Wernyhorą”4.
Okres międzywojenny
religijnym uroczystościom
wizerunków Maryi. Odbyły
takie uroczystości. Najbliżej

sprzyjał w odrodzonej Polsce
koronacji słynących łaskami
się wówczas dwadzieścia dwie
Piekar – w Gidlach 19 sierpnia

Koronacja i rekoronacje obrazu Matki Bożej Piekarskiej w latach 1925-1985 67

1923 r. dokonano koronacji figurki Matki Bożej Gidelskiej.
2 lipca 1927 r. w Wilnie miał miejsce akt koronacji Matki
Bożej Ostrobramskiej z udziałem najwyższych przedstawicieli
władzy państwowej marszałka Józefa Piłsudskiego i prezydenta
Ignacego Mościckiego5.
Był to również sprzyjający czas dla katolików Górnego
Śląska, aby zabiegać o ukoronowanie cudownego obrazu z Piekar
Śląskich. Ówczesny papież Pius XI, jeszcze jako Achilles
Ratti, poznał Śląsk, Piekary i łaskami słynący obraz. W okresie
międzywojennym pełnił bowiem funkcję nuncjusza apostol-skiego w Polsce, a także wysokiego komisarza kościelnego
dla terenów plebiscytowych. Odwiedził Opole, Wrocław
i Piekary6. Dekretem z 7 listopada 1922 r. papież Pius XI
utworzył Administrację Apostolską dla Górnego Śląska na
przydzielonej Polsce jego części. To również on podarował
i poświęcił złote korony dla piekarskiego wizerunku Matki
Bożej z Dzieciątkiem Jezus.
Przeprowadzeniu koronacji sprzyjała również sytuacja
personalna w Kościele na Górnym Śląsku; powołany na
stanowisko administratora apostolskiego ks. August Hlond
był Górnoślązakiem i czcicielem Matki Bożej Piekarskiej.
Krótki, bo zaledwie czteroletni okres kierowania Kościołem
na Śląsku (1922-1926) wykorzystał do sfinalizowania wielu
ważnych spraw; z pewnością można zaliczyć do nich piekarską
koronację. Jesienią 1924 r. ks. August Hlond w tej sprawie
skierował do Stolicy Apostolskiej prośbę. Dekret koronacyjny
wydano 1 stycznia 1925 r., a datę uroczystości koronacji
wyznaczono na dzień 15 sierpnia 1925 r.7
Warto zwrócić uwagę na fakt, że słynący łaskami
piekarski wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem miał zostać
wyróżniony koronami po ponad 260 latach od pierwszych
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przypadków cudownego wstawiennictwa i zapoczątkowania
kultu.
Na łamach założonego w 1923 r. tygodnika „Gość
Niedzielny” została opublikowana odezwa ks. Hlonda, w której
przedstawił motywację swoich zabiegów o koronację. Starał się
uświadomić wiernym dziejowy obowiązek, jaki spoczywał na
przeszłych, obecnych i przyszłych pokoleniach – obowiązek
wdzięczności wobec Piekarskiej Pani za niezliczone łaski,
jakimi hojnie obdarzała i obdarza śląski lud.
Warto przytoczyć tamte słowa, aby dostrzec ich aktualność.
„Mój Ukochany Ludu!
Kiedy w wielkiej a trudnej chwili dziejowej obejmowałem
rządy kościelne na Śląsku, położyłem całą ufność swoją
w Matce Boskiej Piekarskiej, której się oddałem w opiekę
z wszystkimi Wami.
Od tej chwili ciągle mi się zdawało, że Śląsk tej swojej
wielkiej Opiekunce nie spłacił wszystkiego swego
długu wdzięczności. Czułem to głęboko, że ubiegłe
wieki przekazały nam wraz z tym Obrazem cudownym
niespełniony jeszcze obowiązek wielki i święty.
Zrozumiałem, że nie powinny minąć blaski i wzruszenia
wielkiego dnia wolności, nim tę powinność serdeczną
spełnimy.
W tem poczuciu poprosiłem Ojca świętego o zezwolenie
na uroczystą koronację Obrazu Piekarskiego. Papież,
który kiedyś sam przed tym Obrazem w modlitwie
klęczał, łaskawie mą prośbę przyjął i sam złote korony
dla Piekar poświęcił. Włoży je na skronie Dzieciątka Jezus
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i Matki Najświętszej w imieniu Ojca świętego Nuncjusz
Papieski Arcybiskup Lauri8 w dzień Wniebowzięcia
Matki Najświętszej.
Wielka to będzie i historyczna chwila, bo koronacja taka
to największy hołd, jaki Kościół w liturgji swojej przyznaje
obrazom łaskami słynącym. Ten hołd złożymy Matce
Bożej Piekarskiej w imieniu swojem i dzisiejszego Śląska.
Złożymy go w imieniu tych pokoleń, które w minionych
wiekach z łask tego Obrazu korzystały. I złożymy go
w imieniu przyszłych pokoleń, którym złote korony
Obrazu cudownego blaskami wiary świecić będą na
drodze chwalebnego i szczęśliwego pochodu.
Nie będę Was wzywał, byście się na tę uroczystość
przygotowali. Lud śląski święta swoje obchodzić umie.
W tłumnej pielgrzymce ze wszystkich stron Śląska
staniemy przed drogim Obrazem i sercami złączymy
się z dostojnym przedstawicielem Ojca świętego,
koronującym cudowny Obraz. Łzy nasze to będą łzy
dzieci patrzących na chwałę swej Matki, na majestat
swej Królowej; a wzruszenia nasze to będą najkorniejsze
dzięki, hołdy i błagania u stóp Matki Bożej.
Pamięć tego dnia niech żyje niezatarta w pokoleniach
śląskich ku ich pociesze i zachęcie do ufności w pomoc
cudowną Opiekunki Śląska […]”9.
Samą uroczystość koronacji poprzedziły wielorakie
przygotowania. Odnowiono kościół pielgrzymkowy, a sercanka
s. Oktawia dokonała renowacji obrazu. Starannie przygotowywano
się do niecodziennego wydarzenia także pod względem
religijnym. Matka Boża Piekarska była czczona przez katolików
polskich i niemieckich. Nie przeszkodziły w tym zmiany
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geopolityczne, jakie następowały na terenie Górnego Śląska
od momentu rozwoju kultu w II połowie XVII w. Na Śląsku
duchowni starali się godzić odrębność narodową wiernych
należących do jednego Kościoła rzymskokatolickiego. Dlatego
zorganizowano misje dla katolików niemieckich – prowadzili
je oo. oblaci, i dla katolików polskich – prowadzili je oo. jezuici.
Tydzień przed uroczystością koronacyjną z polecenia
ks. Hlonda księża wygłosili niedzielne kazania na temat
znaczenia koronacji oraz zachęcali do udziału „w tej rzadkiej
uroczystości”.
Trzydniowe uroczystości10
W przeddzień, 14 sierpnia, w godzinach 19.00 – 19.30
rozlegało się bicie dzwonów we wszystkich kościołach
Administracji Apostolskiej. W tym czasie w Piekarach byli
już obecni biskupi, którzy uczestniczyli w nieszporach
i obchodach różańcowych. Na zakończenie odbyła się procesja
ze świecami do grobu Matki Bożej oraz powitanie
abp Wawrzyńca Lauriego, nuncjusza apostolskiego w Polsce,
następcy Achillesa Rattiego (Piusa XI) na tym stanowisku.
Wieczorna iluminacja we wszystkich domach zakończyła
pierwszy dzień uroczystości.
Religijne świętowanie w dniu koronacji rozpoczęło
się już o godzinie szóstej poranną Mszą św. przy grobie
Matki Bożej i obchodami trzeciej części różańca. Po nich
przeniesiono procesyjnie obraz z kościoła parafialnego do
ołtarza koronacyjnego i pod przewodnictwem Administratora
Apostolskiego ks. Augusta Hlonda odprawiona została
uroczysta suma. Aktu koronacji po sumie dokonał nuncjusz
apostolski. Wyrazem integracji z odbywającą się w piekarskim
sanktuarium uroczystością stało się bicie dzwonów od 12.00
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do 12.30 we wszystkich kościołach Administracji i odśpiewanie
„Te Deum” po sumach w języku polskim i niemieckim.
Po południu mężowie, matki, młodzieńcy i panny mogli
wysłuchać przeznaczonych dla nich kazań stanowych.
W trzeci dzień uroczystości (w niedzielę) ukoronowany
obraz powrócił na kalwarię na czas sumy pontyfikalnej
odprawionej przez sandomierskiego biskupa Mariana Ryxa11.
Trzydniowe uroczystości koronacyjne zakończyły nieszpory
w kościele parafialnym.
Okolicznościowe publikacje
Piekarskie uroczystości koronacyjne zostały zauważone
i odnotowane w prasie. W świętowanie włączyli się redaktorzy
„Gościa Niedzielnego”, wydając specjalny numer tygodnika.
W numerze opublikowano okolicznościowe artykuły związane
tematycznie z historią sanktuarium; przypomniano kazanie
o. Antoniewicza wygłoszone przed poświęceniem nowego
kościoła w Piekarach, postać sławnego proboszcza ks.
Jana Nepomucena Alojzego Ficka, przykłady cudów i łask
za wstawiennictwem Matki Bożej Piekarskiej, fragmenty
publikacji Marcina Kopca poświęconej obecności króla Jana III
Sobieskiego w Piekarach przed wyprawą na Wiedeń w 1683 r.,
artykuł ks. Józefa Czempiela o akcji trzeźwościowej uznanej
za cud piekarski itd.12
O wydanie pamiątkowego numeru z okazji koronacji
postarał się również wychodzący w Szarleju „Głos z nad Brynicy.
Tygodnik poświęcony sprawom oświatowym i społecznym”.
Z założenia zawierał on ogłoszenia urzędów okręgowych,
gminnych i parafialnych z Szarleja, Wielkich Piekar,
Brzezin, Brzozowic, Kamienia, Wielkiej Dąbrówki i okolicy.
W okolicznościowym numerze redakcja skupiła się na ważnych
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wydarzeniach historycznych. Umieściła na pierwszej stronie
artykuł zatytułowany „Pod sztandarem Boga Rodzicy”,
opublikowała dokładny program uroczystości koronacyjnych,
a także szczegółowy plan piekarskiej Kalwarii. Przypomniała
zdjęcie przedstawiające gen. Szeptyckiego witanego przez
Wawrzyńca Hajdę w 1922 r.13
Artykuł opisujący piekarską uroczystość koronacji wraz
z unikatowymi zdjęciami ukazał się także w 36. numerze
wychodzącego w Poznaniu „Przewodnika Katolickiego”.
Natomiast Komitet przygotowawczy uroczystości
koronacyjnych był wydawcą okolicznościowej publikacji:
„Pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej
Piekarskiej która się odbyła dnia 15-go sierpnia 1925 roku”.
To tutaj zostało umieszczone orędzie administratora
apostolskiego ks. Augusta Hlonda, które rozpoczyna się od
powszechnie znanych i często przytaczanych słów:
„Ludu Śląski!
Ktokolwiek dochodzi przyczyn twej głębokiej wiary, musi
pójść do Piekar. Bez nich nie można ani twej duszy
zrozumieć, ani twego życia religijnego ogarnąć. Tylko
ten je zupełnie pojmie , kto cię widział przed cudownym
obrazem i przejrzał związek między nim a tobą.
Bo Piekary to filar, na którym sama Opatrzność oparła
twą wiarę. Piekary to żywa krynica, z której z woli Bożej
Matka Najświętsza na Śląsk cały strumieniami rozlewa
przeróżne łaski ku ukojeniu serc. Piekary to twoja
chluba i twój skarb, twoja tradycja serdeczna i twa święta
potrzeba […]”14.
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Pierwsza rekoronacja15
Papieskie korony zdobiły obraz piekarski jedynie przez
piętnaście lat. W nocy z 7/8 grudnia 1940 r., a więc w drugim
roku II wojny światowej, nieznany/i sprawca/y skradli je.
Pomimo prowadzonego przez niemiecką policję śledztwa
nie ustalono ani nie schwytano sprawcy/ów kradzieży16.
Nieznany jest motyw, jaki skłonił go/ich do popełnienia tego
świętokradztwa.
Bez koron obraz pozostał przez kolejne ćwierćwiecze –
do roku 1965. Wprawdzie na posiedzeniu Rady Parafialnej
w 1948 r. rozważano sprawę ufundowania nowych koron, ale
ówczesny proboszcz ks. Antoni Godziek podzielił zdanie
niektórych członków Rady, aby tak ważne przedsięwzięcie
jeszcze odroczyć17.
Pierwsza rekoronacja nastąpiła w mniej sprzyjających
okolicznościach niż koronacja z 1925 r. Polityczne zmiany
po II wojnie światowej spowodowały, że Polska znalazła się
w orbicie zależności od ZSRR, co generowało antyreligijną
politykę władzy komunistycznej. Jednak Kościół katolicki
przygotowywał się starannie do obchodów milenium chrztu
Polski, między innymi realizując dziewięcioletni program
Wielkiej Nowenny. W tym czasie polityka wyznaniowa
państwa oscylowała w kierunku wzmożenia represji wobec
masowych form zgromadzeń religijnych i konfrontacji w czasie
obchodów milenijnych.
Katowiccy biskupi połączyli uroczystość koronacyjną
z coroczną diecezjalną pielgrzymką stanową mężczyzn.
Chociaż tradycyjnie odbywała się ona w ostatnią niedzielę
maja, ze względu na przypadające wybory do Sejmu
hierarchowie przenieśli jej termin na 13 czerwca 1965 r., mając
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w pamięci przykre doświadczenie z 1951 r.18
Trzy lata wcześniej, w 1962 r. znajdujące się za „żelazną
kurtyną” piekarskie sanktuarium zostało wyróżnione
decyzjami Stolicy Apostolskiej: 1 grudnia papież Jan XXIII
nadał piekarskiemu kościołowi parafialnemu tytuł bazyliki
mniejszej, a 5 marca Matka Boża Piekarska została ustano-wiona przez niego główną patronką diecezji katowickiej.
Papież przychylił się także do prośby o ponowną rekoronację
cudownego obrazu.
Jak zawsze tak doniosła uroczystość zmotywowała parafię
do działań organizacyjnych: cudowny obraz odnowiła malarka
Kunegunda Ptak z Lublińca, przeprowadzono remont organów
i wież, w bazylice i na Kalwarii zamontowano nowoczesne
nagłośnienie, na wzgórzu przed kościołem kalwaryjskim
postawiono specjalną trybunę. Na samą uroczystość re-koronacji do sanktuarium miał przybyć Episkopat Polski na
czele z prymasem Stefanem Wyszyńskim.
Podobnie jak w 1925 r. Kościół na Śląsku przygotowywał
się również duchowo do tej uroczystości; w parafiach
wygłaszano katechezy o tematyce piekarskiej, organizowano
dni skupienia w innych diecezjalnych sanktuariach maryjnych
(m.in. Turza Śl., Pszów, Panewniki), podobnie jak w 1925 r.
w piekarskiej parafii odbyły się misje święte, a bezpośrednio
przed rekoronacją (4–12 czerwca) w całej diecezji odprawiano
nowennę. W tym czasie obraz był wystawiony w katedrze
Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie dekanaty diecezji
katowickiej składały hołd słynącemu łaskami wizerunkowi
Panny Maryi i Dziecięcia Jezus.
Uroczystości rekoronacyjne, zapowiedziane już w czasie
pielgrzymki stanowej mężczyzn w 1964 r., wzmogły czujność
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Służby Bezpieczeństwa. W jej rękach znalazł się ramowy
program uroczystości, w Wydziale IV SB przygotowano
plan jej operacyjnego zabezpieczenia. Jednostki terenowe
aparatu bezpieczeństwa były zobowiązane na bieżąco
informować zajmujący się sprawami religijnymi Wydział IV
SB KW MO w Katowicach o ilości złożonych do władz podań
o zezwolenie na pielgrzymkę, o ilości otrzymanych zezwoleń,
o zbiorowych wyjazdach różnymi środkami lokomocji
i o stopniu realizacji zadania udziału w większych
pielgrzymkach osób mogących udzielić informacji na temat
nastrojów. Funkcjonariusze Wydziału IV SB KW MO
i Referatu SB KP MO w Tarnowskich Górach, na którego
terenie działania znajdowało się sanktuarium, już 11 i 12
czerwca kontrolowali napływ pielgrzymek do Piekar, liczyli
pątników i pojazdy mechaniczne19.
11 czerwca deszcz uniemożliwił zaplanowane obchody
kalwaryjskie, drogę krzyżową odprawiono w bazylice, gdzie
o 18.00 powitano obraz, odprawiono uroczystą Mszę św.
z udziałem bp. koadiutora H. Bednorza. W sobotę deszcz nie
ustawał, w kościołach i klasztorach modlono się o pogodę na
dzień koronacji.
W samym dniu rekoronacji połączonej ze stanową
pielgrzymką mężczyzn funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa
spisali w Piekarach 800 samochodów osobowych i 2 tys.
motocykli. W jednym z mieszkań vis a vis Kalwarii zorganizo-wali zakryty punkt obserwacyjny, z którego obserwowali
wejście na Kalwarię i tzw. szczyt. Skrupulatnie odnotowali
obecność kard. Wyszyńskiego, abp. Wojtyły, 13 biskupów,
450 księży i 20 zakonników. Zdaniem SB kuria katowicka
miała okazję zaprezentować „wierność ludu śląskiego wobec
Kościoła, czym Wyszyński był zachwycony i żałował, że po
raz pierwszy po 14 latach był w Piekarach, obiecywał częściej
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odwiedzać to sanktuarium maryjne”. Jak zawsze w odniesieniu
do pielgrzymek piekarskich największe rozbieżności dotyczyły
frekwencji; według Kościoła w uroczystości wzięło udział 250
tys. wiernych, SB naliczyła jedynie 120 tys. Obiektywna opinia
tajnej policji politycznej dotyczyła organizacji uroczystości.
Ppłk Lucjan Pikuła skomentował to jednym zdaniem: „Cała
impreza była dobrze zorganizowana”20.
Druga rekoronacja
Drugie korony zdobiły piekarski obraz niespełna
dziewiętnaście lat. W nocy z 29 lutego na 1 marca 1984 r., mimo
alarmu podniesionego przez strażników, nieznany sprawca
zerwał korony z obrazu zawieszonego w nawie głównej
piekarskiej bazyliki. Dzień później – bp Herbert Bednorz
w specjalnym komunikacie poinformował o kradzieży koron
i zarządził w niedzielę 4 marca po każdej mszy nabożeństwa
ekspiacyjne, a także zachęcał do indywidualnych aktów
zadośćuczynienia 21.
Wiadomość o drugiej już kradzieży koron z piekarskiego
obrazu poruszyła wiernych. Niespełna rok wcześniej
peregrynował on po śląskich parafiach, podążając na
katowickie lotnisko Muchowiec na spotkanie z Janem Pawłem
II. To tam 20 czerwca 1983 r. papież, wieloletni uczestnik
stanowych pielgrzymek mężczyzn, nazwał Matkę Bożą
Piekarską Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Tego
tytułu można było używać na terenie diecezji katowickiej
w Litanii Loretańskiej do NMP za zgodą Stolicy Apostolskiej
od 15 stycznia 1983 r.
Kradzież koron uruchomiła działania służb porządko-wych oraz prokuratury, która wszczęła w tej sprawie śledztwo.
Wydaje się jednak, że większe zainteresowanie wzbudzała
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kwestia jakości kruszcu, z którego były wykonane korony, niż
sprawa ujęcia sprawców kradzieży22. 31 maja, kilka dni po
pielgrzymce stanowej mężczyzn, TVP nadała w godzinach
wieczornych reportaż pt. „Korony”, który wywołał oburzenie
wśród biskupów katowickich i wiernych 23.
Już podczas sierpniowej pielgrzymki kobiet w 1984 r.
podano publicznie informację o przygotowaniach do drugiej
rekoronacji. Wybór tak bliskiego terminu znajdował swoje
historyczne uzasadnienie; w roku 1985 przypadał jubileusz
60-lecia diecezji katowickiej i 60-lecia pierwszej koronacji
piekarskiego obrazu. Wcześniej jednak – 13 września 1984 r.
bp Bednorz zatwierdził tekst Litanii do Matki Bożej
Piekarskiej i zezwolił na publiczne jej odmawianie i drukowanie.
Dla samego bp. ordynariusza sytuacja była dość trudna; bardzo
chciał doprowadzić do ponownej rekoronacji obrazu, ale nie
udało mu się zrealizować tego zamiaru przed przejściem na
emeryturę.
Od lutego 1985 r. cała diecezja przygotowywała się do
wrześniowej rekoronacji: w parafiach odbywały się comiesięczne
nabożeństwa maryjne, a kazania były poświęcone tematyce
rekoronacji. Charakter przygotowawczy miały również
pielgrzymki stanowe; w maju mężczyzn i w sierpniu kobiet.
Tej ostatniej przewodniczył już nowy bp ordynariusz Damian
Zimoń, który kanonicznie objął diecezję 18 czerwca 1985 r.
Po uzyskaniu zgody Watykanu na rekoronację obrazu,
30 lipca 1985 r. skierował do wiernych diecezji zaproszenie na
uroczystość drugiej rekoronacji wyznaczoną na 15 września
1985 r.24 Wspomniał w nim o okolicznościach świętokradztwa,
jakim była kradzież koron, a także przypomniał słowa
bp. Herberta Bednorza wypowiedziane 1 marca 1984 r.
w piekarskiej bazylice: „Bóg może największe zło przemienić
w największe dobro”.
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W sierpniu bp Damian Zimoń poprosił bp. Seniora
o dokonanie aktu ponownej koronacji. Ten symboliczny gest
wobec biskupa Bednorza miał ogromną wymowę: to właśnie
bp Bednorz był głównym organizatorem pierwszej rekoronacji
z 13 czerwca 1965 r. i to u schyłku jego 35-letniej posługi
biskupiej doszło do kradzieży koron.
Dwudniowe uroczystości rozpoczęły się 14 września
nieszporami maryjnymi. Po nich Mszę św. odprawił bp
Kurpas, a następnie wierni uczestniczyli w nocnym czuwaniu 25
15 września do Piekar przybyli pielgrzymi nie tylko z diecezji
katowickiej, ale także z diecezji opolskiej i częstochowskiej
oraz grupy z Warszawy i Gdyni. Mszy koncelebrowanej
przewodniczył bp senior Herbert Bednorz, który po czytaniach
dokonał aktu rekoronacji.
Uroczystość piekarska była również podziękowaniem
dla bp. Bednorza za 35 lat posługi biskupiej, wyrazy
podziękowania skierował publicznie bp Zimoń, a następnie
delegacje. Na zakończenie Mszy św. bp Zimoń zawierzył
diecezję katowicką Piekarskiej Matce, która od tej pory jest
główną patronką archidiecezji katowickiej.
Uroczystości jubileuszowe w 2015 r.
W 2015 r. w sanktuarium maryjnym w Piekarach
Śląskich diecezja katowicka uroczyście świętowała 90. rocznicę
koronacji obrazu. Główne uroczystości miały miejsce 15
sierpnia – w uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Doniosłym momentem jubileuszu stało się ofiarowanie
Matce Bożej szczególnego wotum dziękczynnego – koron
skradzionych w 1984 r. Przygotowania do tego wydarzenia
rozpoczęto rok wcześniej – w 2014 r., w roku ogłoszenie
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Matki Bożej Piekarskiej Patronką Miasta. Wówczas to
abp Wiktor Skworc przekazał ks. Władysławowi Nieszporkowi
przechowywane w archiwum biskupim korony, skradzione
przed 30 laty. Powróciły do diecezji katowickiej, kiedy
milicja zwróciła je jednemu z proboszczów wraz z innymi
przedmiotami skradzionymi z kościołów. Ze względu na
znaczne ich zniszczenie i deformację konieczne stało się
przeprowadzenie ich renowacji. Niespełna dwa miesiące przed
jubileuszem zostały zawiezione do Watykanu przez ks. prob.
Władysława Nieszporka i ks. Adama Zgodzaja. 22 kwietnia
2015 r. papież Franciszek pobłogosławił to niezwykłe wotum
w czasie audiencji generalnej na placu św. Piotra 26.
Obecnie można je oglądać w ołtarzu głównym bazyliki:
zostały na stałe umieszczone z lewej strony słynącego łaskami
obrazu. Przypominają o dwóch kradzieżach, ale także o wielkiej
determinacji hierarchów i wiernych Kościoła na Górnym Śląsku
w zachowaniu ciągłości wiary, tradycji i kultu do Matki Bożej
Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Przypisy
1
2
3

4
5
6

Artykuł jest zmodyfikowaną i rozszerzoną wersją tekstu opublikowanego
w periodyku o historii Górnego Śląska „Czasypismo” 7 (2015).
Dekret koronacyjny podpisany przez kanonika Jana Chrzciciela Parolina
oraz kanclerza Józefa Facieli z 1 stycznia 1925 r. Zob. Archiwum Parafii
Piekarskiej (dalej APP).
Koronacja wizerunków Maryi, Jezusa i Józefa Oblubieńca wynika z katolickiej
nauki o królewskiej godności osób tworzących Świętą Rodzinę. Zob.
A. Witkowska, Koronacja obrazów, [W:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin
2002, k. 884-886.
E. Szramek, Przyjęcie wojsk polskich w Piekarach dnia 26 czerwca 1922 r.,
[W:] Piekary. Pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej
która odbyła się dnia 15-go sierpnia 1925 roku, Piekary 1925, s. 110.
A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 2000, s. 114.
Pius XI (Achilles Ratti,1857-1939), nazywany w Drugiej Rzeczypospolitej
„polskim papieżem, w latach 1919-1921 pierwszy nuncjusz apostolski
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w Polsce, najpierw w charakterze wizytatora apostolskiego od maja 1918;
od 20 IV do 12 XII 1920 wysoki komisarz dla spraw kościelnych na terenach
plebiscytowych na Górnym Śląsku i w Prusach Wschodnich. Dzięki jego
staraniom już 30 III 1919 r. doszło do uznania państwa polskiego przez
Stolicę Apostolską. Zob. A. M. Brzeziński, Papież pokoju. Wizerunek
Piusa XI (1922-1939) w publicystyce Oskara Haleckiego, „Przegląd Nauk
Historycznych” 14, 1 (2015), s. 193-194.
Nie dziwi wybór tej daty; w Kościele rzymskokatolickim w tym dniu
przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która co
roku na piekarskiej Kalwarii gromadzi rzesze Jej czcicieli. W rozwój form
kultu maryjnego w Piekarach wpisał się na trwale szczególny czciciel –
ks. Jan Alojzy Ficek, piekarski proboszcz w latach 1826-1862. Powołał
do życia pierwszą w XIX w. na Śląsku Sodalicję mariańską i za jego
proboszczowania odprawiano pierwsze nabożeństwa majowe.
Lorenzo Lauri (1864-1941) od 25 V 1921 do pocz. 1927 nuncjusz apostolski
w Polsce, kardynał. Zob. Encyklopedia katolicka, t. 10, k. 575.
„Gość Niedzielny” 32 (1925), s. 1; Odezwa w sprawie uroczystości koronacji
Matki Boskiej Piekarskiej, [W:] Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 19221926. Listy pasterskie – odezwy – przemówienia, wprowadzenie i edycja
dokumentów, red. J. Myszor, Katowice 2013, s. 113.
Szczegółowy opis koronacji, zob. P. Mrozek, Historia trzech koronacji,
Piekary Śląskie 2015, s. 4-27.
Ryx Marian (1853-1930), bp sandomierski, sakrę biskupią przyjął w Petersburgu
w 1910. Zob. P. Nitecki, Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999.
Słownik biograficzny, Warszawa 2000, k. 389.
„Gość Niedzielny” 33 (1925), 15-16 VIII, Na uroczystość Koronacji Matki
Boskiej Piekarskiej, passim.
„Głos z nad Brynicy” 19 (1925), 15 VIII, Pamiątkowe wydanie z okazji
koronacji Matki Boskiej Piekarskiej, passim.
Pamiątka koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej…, s. 3-4;
Ks. August Hlond na Górnym Śląsku 1922-1926…, s. 113-114.
Szczegółowy opis uroczystości z 13 VI 1965 r. Zob. Archiwum Archidiecezji
Katowickiej (dalej AA Kat), Akta Lokalne (dalej AL.), Piekary, K. Szweda,
Koronacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej 13.6.1965, mps w oprawie.
J. Pawlik, Niewytropiona kradzież w piekarskim kościele, „Gość Niedzielny”
119 (1965), s. 111.
Archiwum Parafii Piekarskiej (dalej APP), sygn. XI 02, Protokół z posiedzenia
Rady Parafialnej przy kościele NMP, 17 III 1948, b.p.
Ze względu na Narodowy Plebiscyt Pokoju władze wojewódzkie wymusiły
na bp. Adamskim przesunięcie ogłoszonego już terminu pielgrzymki
z 20 maja na 3 czerwca, zob. szerzej K. Banaś, Aparat bezpieczeństwa wobec
pielgrzymek stanowych do Piekar Śląskich (1947–1989), Katowice 2013, s. 83.
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach (dalej AIPN Ka),
sygn. 056/41, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystości kościelnych
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związanych z koronacją obrazu MB Piekarskiej w dniu 13 VI 1965, 9 VI 1965, b.p.
AIPN Ka, sygn.. 056/100, Informacja o przebiegu uroczystości kościelnych
w Piekarach Śląskich, 13 VI 1965, b.p.
APP, Korony (kradzież) 1984-1985, Komunikat bp. Herberta Bednorza
skierowany do diecezjan, 2 III 1984, b.p.
APP, Postanowienie o umorzeniu śledztwa, 31 V 1985 r., b.p.
AA Kat, AL, Piekary, List pasterski bp. H. Bednorza omawiający pielgrzymkę
mężczyzn 27 V 1984 oraz reportaż telewizyjny pt. „Korony” nadany 31 V 1984,
12 VI 1984, b.p.
Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Zaproszenie na rekoronację
cudownego obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. Niedziela 15 września 1985 r.
„Wiadomości Diecezjalne” 8 (1985), s. 54.
A. Grajewski, Rekoronacja obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, „Gość Niedzielny”
38 (1985), s. 1.
A. Zgodzaj, Skradzione korony, które stały się koronami papieskimi, [W:]
Historia Trzech Koronacji, Piekary Śląskie 2015, s. 28-29.

ks. Grzegorz ŚMIECIŃSKI

BASILICA VIA AD DEUM
– BAZYLIKOWI PRZEWODNICY NA DRODZE
DO ŚWIĘTOŚCI1
„Chrześcijanin nie może myśleć o swojej misji na ziemi,
nie pojmując jej jako drogi świętości, ponieważ
„wolą Bożą jest wasze uświęcenie” (1 Tes 4,3).
Każdy święty jest misją...”
(Franciszek, Gaudete et exsultate, 19.)

Ojciec Święty Benedykt XVI w liście ogłaszającym Rok
Wiary napisał, że dla każdego i każdej z nas „drzwi wiary są
szeroko otwarte. Wprowadzają nas one do życia w komunii
z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła”2. Po raz
pierwszy Chrystus otworzył je każdemu w czasie chrztu
świętego. Chcemy przez te drzwi nieustannie przechodzić,
chcemy w Kościele być i poprzez wspólnotę, którą w Nim
tworzymy, umacniać się w wierze. W roku jubileuszu 700-lecia
poświęcenia pierwszej piekarskiej świątyni wydaje się słuszne,
a nawet konieczne jeszcze szerzej otworzyć drzwi naszej
bazyliki, która może stać się dla parafian i pielgrzymów drogą
do Boga – via ad Deum, drogą prowadzącą do pełniejszego
zjednoczenia ze Stwórcą.
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Kontemplując bogactwo kościelnego wnętrza, podziwiając
dzieła artystów: malarzy, rzeźbiarzy i wielu innych, możemy
w zachwycie zwrócić się do dobrego Boga. Drzwi bazyliki
możemy uchylać tylko lekko, od czasu do czasu, lub też możemy
je otwierać coraz szerzej i coraz głębiej przez nie wchodzić.
Przejście przez te drzwi nie jest aktem jednorazowym. To
przechodzenie nigdy się nie kończy, lecz wkracza w kolejne
etapy coraz bliższego poznania i umiłowania Boga. Minęło
już 55 lat od nadania piekarskiemu kościołowi tytułu bazyliki
mniejszej, wyróżnienia będącego jednocześnie wezwaniem
do tego, by dzieło naszych przodków, zbudowane ich
trudem i poświęceniem, nie tylko zachować, ale i upiększyć,
pozostawiając je kolejnym pokoleniom. Wstępując do bazyliki,
kroczymy śladami pielgrzymów, przybywających do Matki
Bożej Piekarskiej w gościnę.
Przedsionek – zachęta do wędrówki
Przekraczając progi kościoła piekarskiego, zwracamy
uwagę na dwie piękne kropielnice w kształcie muszli.
Przypominamy sobie wtedy przyjęty chrzest święty, przez
który staliśmy się dziećmi Bożymi. Uświadamiamy sobie,
że godność dziecka Bożego jest wyższa niż jakakolwiek
godność ziemska, którą utracimy w chwili śmierci. To
ciekawe, że są tacy wierni, którzy upodobali sobie w piekarskim
kościele miejsce właśnie pod chórem, tuż obok kropielnic.
Czy wiedzą, że kiedyś tył kościoła był zarezerwowany dla
publicznych pokutników, następców ewangelicznego celnika,
który „nawet oczu nie śmiał podnieść ku górze” (por. Łk
18,13)? Byłoby pięknie, gdyby dzisiaj motywy wyboru tego
„ostatniego” miejsca w kościele były tak szlachetne i pokorne.
Woda święcona używana do czynienia znaku krzyża
przy wejściu do kościoła jest symbolem obmycia z grzechów
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powszednich, jest przypomnieniem naszego chrztu. Pokropienie
dokonane przy wychodzeniu po Mszy św. symbolizuje prawdę
o tym, że wynosimy do naszych domów błogosławieństwo
udzielone przez Boga. Zwyczaj ten obecnie jest jednak
często lekceważony. Kropielnice wykonane w formie obecnej
mają w bazylice, poza swą podstawową funkcją, także
bardzo specyficzną wymowę, charakteryzującą miejsca
pielgrzymkowe. Nawiązują one do symbolu pielgrzymów
i kierują uwagę na ich patrona św. Jakuba – postać z Nowego
Testamentu – zwanego Większym lub Starszym, należącego
do najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa. Ukazuje go jedna
z dwunastu kamiennych figur apostołów, umieszczonych
na cokołach przed bazyliką. Trzyma zwój papirusu na
znak, iż z Ewangelią udał się do Hiszpanii. Jest pierwszym
męczennikiem spośród Apostołów. Św. Jakuba przedstawia
się jako ojca pielgrzymów, ich opiekuna. Jego symbolami są:
muszla, kij, butelka lub bukłak na wodę, torba. Wyjaśnienie
pochodzenia tych atrybutów opisuje jedna z legend, mówiąca,
że pewnego razu rycerz wraz z rozpędzonym koniem wpadł
do morza i prosił św. Jakuba o pomoc. Kiedy dostał się na
brzeg, zauważył, że pokryty jest muszelkami. Poprzez
muszle oznaczone są szlaki drogi św. Jakuba. Zbierane przez
pątników, stanowiły pamiątkę, swego rodzaju dowód odbycia
pielgrzymki.
Zanurzając dłonie w muszelkowatych kropielnicach,
chciejmy uświadomić sobie, że jesteśmy w miejscu
pielgrzymkowym i że sami jesteśmy ciągle w drodze wiodącej
nas przez ziemskie ścieżki na spotkanie z Ojcem Niebieskim.
Niech zatem bazylika będzie dla nas pomocą w tej drodze
do Wszechmogącego – niech będzie via ad Deum.
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Organy – harmonijna modlitwa zmysłów
Gdy stoimy z tyłu kościoła, możemy łatwo dostrzec
dwa filary, a na nich pamiątkowe tablice wykonane z białego
marmuru karraryjskiego, podobnie jak posoborowy ołtarz
znajdujący się w prezbiterium. Tablica na lewym filarze
przypomina o tytule bazyliki mniejszej, nadanym świątyni
w roku 1962 przez papieża św. Jana XXIII. To również
pamiątka jubileuszu 700-lecia istnienia piekarskiej parafii,
obchodzonego w 2003 roku. Druga tablica przypomina
ważnego dla nas pielgrzyma piekarskiego. Jest nim św. Jan
Paweł II, który modlił się u stóp Pani Piekarskiej, przemawiając
dwanaście razy ze Wzgórza Kalwaryjskiego podczas słynnych
majowych pielgrzymek świata męskiego. Potem z Watykanu
zawsze podkreślał więź z pielgrzymami, przesyłając słowo
pozdrowienia. Z postacią św. Jana Pawła II związana jest także
cenna pamiątka wmurowana w boczny filar znajdujący się
tuż obok: to cegła z Drzwi Świętych, upamiętniająca Wielki
Jubileusz Roku 2000.
Nad głównym wejściem znajduje się prospekt organowy,
wsparty na czterech filarach, z wysuniętą środkową częścią.
W przyłuczach arkad pod chórem organowym, ozdobionych
aniołami, ukazani są: św. Cecylia – patronka śpiewu, muzyki
kościelnej, chórów i organistów oraz król Dawid, autor psalmów,
poeta i pieśniarz. Obu tym postaciom towarzyszy fragment
modlitwy Salve Regina, będącej pochwałą Maryi jako Matki
Miłosierdzia. Nasze organy to potężny instrument, mają ok.
4000 piszczałek. Największa i zarazem najniżej brzmiąca ma
ponad 5 metrów długości, a najmniejsza i najwyżej brzmiąca
ma zaledwie kilka centymetrów. Piekarskie organy mają
bogate brzmienie. Same w sobie są jednak tylko pięknym
instrumentem, potrzebują naszych głosów. Wydobywane
przez nie dźwięki tworzą harmonię z modlitwą śpiewaną przez
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kapłana i wiernych. To dzięki organom śpiew ludu Bożego
brzmi piękniej. Ich skomplikowana budowa, przeróżne głosy,
muzyka wydobywana z instrumentu tworzą piękną harmonię
dopiero w połączeniu z naszym śpiewem.
Muzyka w liturgii odgrywa niewątpliwie ważną rolę.
O tym, jak uboga byłaby Eucharystia bez muzyki, nie trzeba
chyba nikogo przekonywać. Muzyka wprowadza nas w sferę
sacrum, w przestrzeń świętości. Św. Augustyn, komentując
psalmy, powie, że „śpiew jest [rzeczą] kochającego” (Cantare
amantis est)3, a miłość jest najważniejszą zasadą Jezusowego
prawa (por. Mt 22,38). Ona jest też podstawą każdej misji,
zaś szczególną przestrzenią miłosnej wymiany jest liturgia,
spotkanie człowieka z człowiekiem, ale nade wszystko rozmowa,
jaką człowiek prowadzi z Bogiem. Nie zapominajmy, że kto
głębiej wierzy, goręcej miłuje Boga, ten tym radośniej śpiewa
ku Jego chwale. Gdy zaś śpiew podczas liturgii wypada
mizernie, wówczas rodzi się pytanie o wiarę zgromadzonych.
Niestety, trzeba jasno sobie powiedzieć, że często nasz śpiew
jest mizerny. Powstaje zatem pytanie, gdzie się podziała nasza
gorliwość modlitewna? Nie bójmy się śpiewu, angażujmy się
w niego, a nade wszystko śpiewajmy z radością, bo „już w czasach
starochrześcijańskich znane było przysłowie: „Kto dobrze
śpiewa, podwójnie się modli” (OWMR 39).
Święci Józef i Antoni – patroni do zadań specjalnych
Gdy stoimy pod chórem, nasz wzrok spontanicznie
biegnie do przodu, do ołtarza, a następnie w kierunku
cudownego obrazu Śląskiej Gospodyni. Gdybyśmy jednak
spojrzeli w prawo i w lewo, dostrzeżemy dwie figury
niezwykłych orędowników. To św. Józef i św. Antoni.
Uświadamiamy sobie, że potrzebujemy wsparcia świętych, gdy
patrzymy na ich życiową drogę tak mocno zbliżoną w wielu
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punktach do naszej wędrówki krętymi ścieżkami świata.
W książce Światłość świata postawiono papieżowi Benedyktowi
XVI pytanie, jak modli się papież Benedykt? Odpowiedział
wówczas:
„Co się tyczy papieża, to jest on także jedynie prostym
żebrakiem przed Bogiem – nawet bardziej niż wszyscy
inni ludzie. Oczywiście modlę się przede wszystkim
do naszego Pana, z którym mnie po prostu łączy,
powiedzmy, stara znajomość. Ale przywołuję także
świętych. Jestem zaprzyjaźnionym z Augustynem,
Bonawenturą, Tomaszem z Akwinu. Do takich świętych
mówi się: «Pomóżcie!»”4.
Kiedy odniesiemy myśl papieża seniora do życia
rozważanych przez nas świętych, bez trudu znajdziemy
konkretne powody, dla których warto się z nimi zaprzyjaźnić.
Św. Antoni zasłynął jako opiekun ubogich oraz ten, który
pomaga znaleźć rzeczy zagubione. Św. Józef – Oblubieniec
Najświętszej Maryi Panny, jest niezastąpionym patronem
wszystkich poszukujących pracy, modlących się o dobrego
męża lub żonę oraz rodzin przeżywających różnego rodzaju
kryzysy.
„Specjalizacje” poszczególnych świętych są bardzo różne,
tak jak ich osobiste spotkania z Bogiem, który poprowadził ich
przez wiele dziwnych zdarzeń, ostatecznie dających im łaskę
całkowitego zaufania Jego woli. Niech i nam wstawiennictwo
świętych pomaga osiągnąć ten dar bezwarunkowej gotowości
złożenia wszystkich trosk w ręce Jezusa, który przemienia i
oczyszcza nasze drżące serca.
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Ojcowie Kościoła – przewodnicy na drogach wiary
Po chwili spędzonej na modlitwie ze świętymi strzegącymi
przedsionka kościelnego, a jednocześnie zapraszającymi do
wejścia do środka świątyni, kierujemy się stopniowo w stronę
głównego ołtarza. Nasz wzrok biegnie do przodu, a po
chwili znajdujemy się pomiędzy wielkimi świętymi, których
przedstawia bogata malatura bazyliki piekarskiej. To
nauczyciele wiary, postacie z pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Charakteryzowała ich intensywna działalność
nauczycielska, która wielu pogan doprowadzała do przyjęcia
chrztu. Stąd funkcję spełnianą przez tych przewodników
na drogach wiary utożsamiano z ojcostwem duchowym. Tak
też wyłoniło się pojęcie: „Ojciec Kościoła”. W przekonaniu
pierwszych chrześcijan nauczycielem zasad wiary był biskup
– jemu przede wszystkim przysługiwał ten zaszczytny tytuł.
Później określenie to związano z wybitnymi mistrzami słowa
mówionego i pisanego, odznaczającymi się czterema cechami,
do których należały: działalność we wczesnym okresie
chrześcijaństwa; głoszenie prawowiernej nauki; świętość życia;
powszechne uznanie przez Kościół.
Takich właśnie ludzi, czterech ojców Kościoła, umieszczo-no w bazylice piekarskiej. Bardzo łatwo zorientować się, kto
jest kim, gdyż przy każdej postaci widnieje także podpis.
Papież Benedykt XVI podczas jednej z audiencji
generalnych w Castel Gandolfo powiedział:
„Drodzy bracia i siostry! W życiu każdego z nas są osoby
bardzo drogie, których bliskość odczuwamy w sposób
szczególny. Niektóre z nich są już w ramionach Boga,
a inne dzielą jeszcze z nami drogę życia: są to nasi rodzicie,
krewni, wychowawcy, osoby, którym wyświadczyliśmy
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dobro lub od których otrzymaliśmy dobro. Są to osoby,
o których wiemy, że możemy na nie liczyć. Ale jest też
ważne, abyśmy mieli «towarzyszy podróży» na drodze
naszego życia chrześcijańskiego: myślę o kierowniku
duchowym, o spowiedniku, o osobach, z którymi
możemy dzielić nasze doświadczenie wiary, ale myślę
też o Matce Bożej i świętych. Każdy powinien mieć
jakiegoś świętego, który byłby mu szczególnie bliski, aby
odczuwać jego bliskość w modlitwie i wstawiennictwie,
a także, aby go naśladować. Chciałbym was więc zachęcić
do lepszej znajomości świętych, począwszy od tych,
których imiona nosicie, odczytując ich życie i pisma.
Bądźcie pewni, że staną się oni dobrymi przewodnikami,
aby jeszcze bardziej ukochać Pana i cenną pomocą
w waszym rozwoju chrześcijańskim i ludzkim”5.
Rolę, o której mówił papież mogą odegrać Ojcowie Kościoła
– towarzysze naszej codziennej podróży przez życie.
Św. Ambroży – do niego odnosi się powiedzenie:
„pracowity jak pszczoła”. Z nim wiąże się też legenda:
gdy Ambroży był dzieckiem, pewnego razu przyleciały
do niego pszczoły i zaczęły wchodzić mu do ust, ale zaraz
wylatywały i unosiły się w górę, nic złego mu nie czyniąc.
Przez jego ojca zdarzenie to zostało odczytane jako znak
wskazujący, że Ambroży będzie kimś wielkim. Jako biskup
Mediolanu (widzimy stój biskupi, infułę i pastorał) zasłynął
jako jeden z najzdolniejszych kaznodziejów. Dzięki Ambrożemu
tysiące ludzi odnalazło drogę do wiary chrześcijańskiej, wśród
nich św. Augustyn, którego możemy dostrzec po przeciwnej
stronie. Św. Ambroży jest patronem pszczelarzy, hodowców
zwierząt domowych i producentów pierników.
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Św. Augustyn – wielki filozof oddany lekturze Biblii,
który nawrócił się po wielu latach poszukiwań swej duchowej
drogi. Przechodząc przez różne pogańskie sekty, odnalazł
Chrystusa. Jego wewnętrzna przemiana to owoc wsłuchiwania
się w kazania św. Ambrożego i żarliwych modlitw matki,
św. Moniki. Przedstawiony jest w szatach biskupich, z pastorałem
i płonącym sercem, symbolem miłości Bożej. Towarzyszy mu
anioł. Najpłodniejszy pisarz kościelny. Patron zakonników,
teologów, drukarzy, wydawców, jest wzywany w modlitwach
o dobry wzrok i w chorobach oczu.
Św. Hieronim – spędził wiele lat w Betlejem. Zyskał
wielki szacunek Kościoła dzięki temu, że przetłumaczył Pismo
Święte z języka greckiego i hebrajskiego na łacinę – język
powszechnie używany we współczesnych mu czasach. Jest
patronem biblistów. Uważany za jedną z najwybitniejszych
postaci całej historii Kościoła. Pozostawił po sobie słynne
powiedzenie: „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością
Chrystusa”6.
Św. Grzegorz Wielki – po wybraniu na biskupa
Rzymu objął stolicę św. Piotra. Jego atrybutem jest gołębica
– symbol Ducha Świętego, który asystuje papieżowi przy
pisaniu lub nauczaniu. Papież Grzegorz I był z pewnością
wielkim duszpasterzem. Dlatego też od potomnych otrzymał
przydomek „Wielki” – stąd imię dwuczłonowe: Grzegorz I
Wielki. Jest czczony jako patron nauczycieli, naukowców,
muzyków, śpiewaków kościelnych, chórzystów.
Można by się teraz zastanawiać, co łączy tych wielkich
świętych. Odpowiedź jest chyba łatwa: każdy z nich to dobry
pasterz. Stojąc zatem w naszej bazylice pomiędzy tymi
postaciami, możemy szeptać słowa modlitwy: „Święci ojcowie
Kościoła, mężni pasterze, pełni cnót i dobroci, przyczyńcie
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się swoją modlitwą, by Pan otworzył nam niebo. Amen”.
Ewangeliści – kronikarze życia Jezusa
Idziemy parę kroków dalej, zbliżając się do prezbiterium.
Znajdujemy się niemalże na środku bazyliki. Ponad głowami
z prawej i lewej strony dostrzeżemy najważniejszych pisarzy
nowo testamentalnych, którzy pozostawili nam na kartach
swych ksiąg świadectwo życia i nauczania naszego Pana
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To czterej ewangeliści: św. Jan
i św. Łukasz (po jednej stronie) oraz św. Mateusz i św. Marek
(po przeciwnej stronie). Wśród nich do grona Dwunastu
należeli: Mateusz, autor pierwszej Ewangelii, oraz Jan,
autor czwartej, ostatniej Ewangelii. Zarówno Marek, jak
i Łukasz nie byli Apostołami, lecz ich najbliższymi uczniami.
Marek spisywał relacje św. Piotra, a Łukasz św. Pawła. Wraz
z ewangelistami malatura bazyliki przedstawia ich atrybuty.
Możemy je bez problemu dostrzec: św. Jan – z orłem, św. Łukasz
– z wołem, św. Mateusz – z aniołem (uskrzydlone dziecko),
św. Marek – z lwem. W bazylice piekarskiej czterech
ewangelistów odnajdziemy także w innym miejscu. Pokazuje
ich baldachim wieńczący piękną, zabytkową, barokową ambonę
usytuowaną w pobliżu wejścia do zakrystii. Jej wymowę
pogłębia ponadto kształt, jaki nadał jej artysta. Została
wykonana w formie łodzi, wokół której znajdują się rybacy
zarzucający sieci na połów (być może są to inni apostołowie).
Ich praca jest bardzo uciążliwa, ale jak pokazuje historia,
bardzo owocna, gdyż za słowem Chrystusa głoszonym przez
galilejskich rybaków powołanych na apostołów i ich następców
na przestrzeni 2000 lat chrześcijaństwa poszło wiele milionów
ludzi.
Stojąc w środku bazyliki pomiędzy malaturą przedstawia-jącą ewangelistów, możemy zastanowić się nieco nad Bożym

Basilica via ad Deum – bazylikowi przewodnicy na drodze do świętości

93

słowem w naszym życiu. W słowa ewangelii wsłuchujemy
się podczas każdej Mszy św. w trakcie liturgii słowa, której
istotą jest mówienie Boga do człowieka. To z kolei wymaga ze
strony człowieka przyjęcia odpowiedniej postawy: zupełnego
wyciszenia, skupienia, zasłuchania. Jeśli zdamy sobie sprawę,
że poprzez zapisane w Piśmie Świętym słowa mówi do nas
sam Bóg, który chce nam przekazać coś naprawdę istotnego,
powinniśmy przyjąć postawę zasłuchania, a przynajmniej
autentycznej chęci wsłuchania się w ten przekaz. Gdy ktoś
stoi na peronie, chcąc jechać do określonej miejscowości, a nie
zna dokładnie rozkładu jazdy, to z wielką uwagą wsłuchuje
się w podawane komunikaty. Można powiedzieć, że jestem tu,
w kościele, jak na peronie życia i muszę intensywnie
nasłuchiwać, czekając na istotną dla mnie wiadomość, bym
mógł się czegoś czy kogoś chwycić. Bóg mówi, człowiek
słucha, Bóg daje, człowiek przyjmuje, Bóg kocha, człowiek
pozwala się kochać. Najpierw ma być Bóg – Jego słowo, miłość,
działanie i dary – a potem moja odpowiedź. Moja wiara ma
być odpowiedzią na Boże słowo!
Człowiek na słuchanie Boga nie ma dziś zbyt wiele
czasu. Co więcej, nie chce mieć czasu, gdyż goni za wieloma
innymi sprawami. Jednak relacja z Bogiem podobna jest do
tej, jaką tworzymy z ukochaną przez nas osobą: okazując
komuś prawdziwą miłość, nie stanowi dla nas problemu, by
znaleźć czas na słuchanie i wspólną rozmowę. Jeśli się nie
kocha Boga, to się Go nie słucha. Często liczymy się z tym, co
powiedzą ludzie, co sobie o nas pomyślą. A co powie o tobie
Pan Bóg? Co On sobie o tobie pomyśli? Przecież Bóg ma
człowiekowi znacznie więcej do powiedzenia niż człowiek
Bogu – „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).
Czym jest dla mnie Biblia, Pismo Święte – ta Księga, która
czytana jest podczas każdej Mszy św.? Czy przeczytałem już
Ewangelię według św. Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana?
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Takie pytania trzeba sobie zadać, wpatrując się w postacie
ewangelistów w środkowej części bazyliki.
W liturgii słowa Bożego chodzi o to, bym wsłuchał się
w głos i działanie Boga. Nie można spotykać się ze słowem
Bożym lekkomyślnie i tak, jak spotykamy się z każdą inną
książką. Czytamy, dyskutujemy, uprawiamy spekulacje, szukamy
zadowolenia, sensacji. Tak możemy postępować ze słowem
ludzkim. Ze słowem Bożym natomiast musimy się spotykać
tak, jak z Bogiem samym, jak z żywym Bogiem. Ewangelia
jest listem Boga skierowanym do mnie. Ktoś do mnie pisze.
Jezus Chrystus do mnie mówi. Lecz czy to Słowo mnie dotyka,
czy mnie porusza? Jeśli chcesz znaleźć Boga, to Go słuchaj:
„Panie Jezu, nasz Nauczycielu, oświeć nasze umysły i spraw,
byśmy stali się Twoimi prawdziwymi uczniami, którzy zawsze
z wiarą wsłuchują się w słowa Ewangelii według św. Mateusza,
św. Marka, św. Łukasza i św. Jana”.
Prorocy – zapowiadający Mesjasza
Kolejny rząd arkad zajmują obrazy czterech staro-testamentalnych proroków. Kiedy spoglądamy na te postacie,
otwiera się przed nami kolejna część Pisma Świętego. Zanim
odczytamy ich imiona, spróbujemy sobie odpowiedzieć
na pytanie: kim jest prorok? Odpowiedzi może być wiele:
człowiek, mający bezpośrednie doświadczenie Boga; człowiek,
który otrzymał objawienie Jego świętości i Jego woli, w świetle
Boga osądzający teraźniejszość i widzący przyszłość; ktoś,
kogo Bóg posłał, aby przypomnieć ludziom wymagania Boże
i sprowadzić ich na drogę posłuszeństwa względem Niego i na
drogę Jego miłości. Podsumowując, można powiedzieć: prorok,
mając świadomość, że głoszone przez niego orędzie pochodzi
od Boga, jest zwiastunem i tłumaczem słowa Bożego. Słowa
proroków przechowuje Biblia. Czterech spośród nich, tzw.
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większych, pokazuje też malatura bazyliki piekarskiej.
Daniel – żył w czasach, kiedy potrzeba było wielkiej
odwagi, aby pozostać wiernym Bogu. Historie o odwadze
Daniela, inspirujące późniejsze pokolenia, są wsparciem dla
wszystkich, którzy stają w obliczu prześladowań z powodu
wiary w Boga. Malatura przedstawiająca tę postać ukazuje
jednocześnie trzy słowa: „MANE – TEKEL – FARES”.
Związane są one z przepowiednią napisaną tajemniczą ręką,
która pojawiła się na ścianie pałacu babilońskiego władcy
Baltazara podczas uczty. Zdarzenie to jest opisane w biblijnej
Księdze Daniela, w której podana jest także interpretacja
tajemniczych słów, oznaczających: „policzone – zważone
– podzielone” – ich sens sprowadzał się do przepowiedni
szybkiego upadku Babilonu i śmierci króla Baltazara.
Ezechiel i Jeremiasz – żyli przed Danielem, pochodzili
z kapłańskich rodzin. Związani są z czasami panowania
Nabuchodonozora, po części z Babilonem, Jerozolimą i Egiptem.
Ich proroctwa ukazują grzech, podkreślają osobistą wiarę
i pokutę, niosąc przesłanie, że Bóg będzie sądził ludy.
Izajasz – prorok żyjący jeszcze wcześniej, aniżeli dwaj
poprzedni. Utalentowany, wykształcony, wrażliwy na piękno,
artysta słowa. Jest piewcą nadziei. Poprzez niego Bóg
zapowiedział znak Dziewicy: „Oto Panna pocznie i porodzi
Syna i nazwie go imieniem Emanuel” (Iz 7,14). Do Księgi
Proroka Izajasza można odnieść wołanie: „Bierz – czytaj”.
Wyjątkowe znaczenie mają zawarte w niej cztery pieśni
o Słudze Pańskim. W malaturze bazyliki piekarskiej prorok
ten ukazany jest w scenie powołania: anioł, „trzymając
w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza, dotknął nim
ust Izajasza”, odpowiadającego na pytanie Pana: „Kogo mam
posłać? Kto by nam poszedł?” – „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,6-8).
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Wpatrując się w prorockie postacie, trzeba zadać sobie
pytanie, czy wsłuchuję się dziś w słowa napomnienia, które
płyną z różnych stron? Czy potrafię jeszcze zmienić siebie,
czy potrafię jeszcze od siebie wymagać? Czasem rodzi się
w człowieku naiwne zaślepienie, sprawiające, że na ostrzeżenia
reaguje śmiechem lub złością. A skutki? Wystarczy rozejrzeć
się po poboczach naszych dróg. Stojące przy nich krzyże
i zapalone znicze to najczęściej smutna pamiątka po tych,
którzy śmiali się z ostrzeżeń albo złościli się na nie. Prorok
to ten, który najczęściej żąda od ludzi przemiany i nawrócenia.
To ten, który nie schlebia, a wymaga. Głoszenie ludziom
trudnej prawdy może w pierwszej chwili zaowocować
odrzuceniem, ale ziarno słowa zostaje, niepokoi i w końcu
wydaje owoc. Bo prorok nie jest od tego, by mówić ludziom
słowa miłe, tylko słowa budzące ich do prawdy i życia. Obyśmy
i my byli takimi prorokami dzisiaj. Wymagajmy od innych,
a w pierwszej kolejności od siebie.
Patriarchowie – ojcowie wiary
Najbliżej prezbiterium dostrzegamy kolejne cztery wielkie
osobowości Starego Testamentu: Abraham i Jakub otaczają
wspaniały obraz: Kościół schroniony pod płaszczem Maryi.
Po przeciwnej stronie dwie inne sylwetki: Józef, syn Jakuba
i król Dawid, grający na harfie. Józef i Dawid otaczają
scenę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Te cztery
postacie zwane są patriarchami. Patriarchą nazywa się
potocznie w ustroju rodowym mężczyznę stojącego na czele
rodu, a także sędziwego, czcigodnego starca. Termin ten
określa w Kościołach wschodnich godność najwyższego
dostojnika duchownego. We wczesnym chrześcijaństwie był
to tytuł biskupów najważniejszych miast. Według Starego
Testamentu patriarchami nazwać można legendarnych ojców
ludzkości i narodu Izraela. W języku greckim „patriarcha”
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oznacza dosłownie tyle, co „praojciec”. W takim znaczeniu do
patriarchów Izraelitów, a tym samym Kościoła katolickiego
należą: Abraham, jego syn Izaak, następnie syn Izaaka –
Jakub oraz dwunastu synów Jakuba.
Na pierwszego patriarchę Bóg wybrał Abrahama,
wieszcząc mu liczne potomstwo, które stworzy naród wybrany,
ale które jednocześnie trafić miało w pewnym momencie swej
historii do niewoli egipskiej. Abrahamowi, który całe życie
oczekiwał narodzin potomka zrodzonego z jego żony Sary,
urodził się wreszcie syn, któremu nadał imię Izaak. Izaak
to kolejny patriarcha Kościoła i Izraelitów. Gdy miał 40 lat,
jego żoną została Rebeka, która była mu pociechą po śmierci
ukochanej matki. Podobnie jak Sara, Rebeka była bezpłodna,
ale dzięki modlitwom Izaaka mogła być matką i Bóg
przepowiedział, że jej bliźnięta staną się protoplastami dwóch
różnych ludów. Gdy Izaak miał 60 lat, Rebeka powiła Ezawa
i Jakuba. Jakub miał dwunastu synów, wśród których znalazł
się Józef sprzedany przez braci do Egiptu. Na malaturze
bazyliki jest jeszcze Dawid, którego sam św. Piotr nazywa
patriarchą: „Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że
patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który
znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy” (Dz 2,29-31).
Spośród patriarchów zwróćmy szczególną uwagę na
Abrahama, niestrudzonego wędrowca, który nigdy nie tracił
nadziei. Jego dzieje są obrazem drogi, którą idzie każdy
z nas. Wszyscy w pewnym momencie życia musimy opuścić
rodzinne Ur i szukać Ziemi Obiecanej (nawet gdyby tą
Ziemią Obiecaną miało być kiedyś na powrót Ur). Każdy
musi zmierzyć się z przemijaniem i zapytać o Boże obietnice,
które jakoś nie bardzo chcą się wypełnić w jego życiu. Każdy
powinien kiedyś na tyle dorosnąć, by przekroczyć siebie
i stanąć przed Bogiem, walcząc o miasto, w którym być może
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jest chociaż dziesięciu sprawiedliwych. I każdy, żeby walczyć
z Bogiem, musi najpierw otworzyć przed Nim drzwi, obmyć
Jego nogi i zasiąść przy stole. Bo i Bóg bywa wędrowcem…
Abraham był posłuszny Bogu. Był gotowy wyruszyć
tam, dokąd chciał Bóg, i czynić to, czego chciał Bóg. Przez
posłuszeństwo i gotowość do wyruszenia w drogę staje się
wzorem dla naszej modlitwy. Uczmy się od Abrahama, czym
jest prawdziwa modlitwa i czym jest prawdziwa wiara!
Matka Przedziwna – Piekarska Panienka
Kiedy przekraczamy progi kościoła piekarskiego, wzrok
nasz biegnie w stronę ołtarza, tabernakulum i rzecz jasna
w stronę cudownego obrazu naszej Patronki. Gdybyśmy
jednak podnieśli głowę, wpatrując się w piękne sklepienie
bazyliki, dostrzeżemy osiem owalnych obrazów, po cztery
z każdej strony. Przedstawiają one siedem boleści Matki
Bożej. Spośród czterech obrazów, umieszczonych najbliżej
wejścia głównego, trzy z nich związane są z życiem małego
Jezusa, kolejno ukazując pierwszą, drugą i trzecią boleść.
Pierwszy z obrazów, po prawej stronie od wejścia głównego
to „Ofiarowanie Jezusa w świątyni” – proroctwo Symeona,
boleść I. Tuż za nim: „Ucieczka do Egiptu”, boleść II; po jej
przeciwnej stronie: „Znalezienie Jezusa w świątyni”, boleść III.
Cztery kolejne obrazy, najbliżej prezbiterium, są związane
z drogą krzyżową Pana Jezusa. Są nimi poszczególne stacje:
„Spotkanie z Matką”, boleść IV; „Śmierć na krzyżu”, boleść V;
„Zdjęcie z krzyża i oddanie Matce”, boleść VI; „Złożenie
do grobu”, boleść VII. Łatwo zauważyć, że mamy siedem
boleści Matki Najświętszej, a obrazów osiem. Kompozycję
artystyczną uzupełnia pierwszy z obrazów po lewej stronie od
wejścia głównego, noszący tytuł: „Ofiarowanie NMP u stóp

Basilica via ad Deum – bazylikowi przewodnicy na drodze do świętości

99

świątyni”. Bezpośrednio nie jest on związany ze smutkiem
Matki Bożej, odnosi się do wspomnienia liturgicznego, które
przypada 21 listopada. Ten obraz stanowi malarski wstęp
do pozostałych scen i przypomina nam prawdę zasadniczą,
niepodlegającą żadnej wątpliwości, że Maryja od wieków była
przeznaczona w planach Bożych dla wypełnienia wielkiej
zbawczej misji. Wybrana przez Boga na Matkę Zbawiciela,
stała się jednocześnie darem ofiarnym. Nadto do swojej misji
Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem.
Świadczą o tym chociażby Jej własne słowa, które w chwili
zwiastowania wypowiedziała do niebieskiego posłańca,
Archanioła Gabriela: „Oto ja służebnica Pańska” (Łk 1,38).
Maryja świadomie nazywa się służebnicą Boga, gotową
wypełnić swoim życiem wolę Bożą, chociażby miało to od niej
wymagać największych ofiar i wyrzeczeń.
Poprzez wydarzenia przedstawione na sklepieniu
docieramy do najważniejszego wizerunku będącego dominantą
przestrzeni bazyliki. To cudami słynący obraz Matki
Bożej Piekarskiej. Wpatrujemy się w Jej pogodne oblicze.
Spoglądamy na obraz, gdyż jest on dla nas miejscem
obecności Matki i Jej Syna. Wpatrujemy się w obraz Matki
Bożej Piekarskiej, który nie tylko przedstawia naszą Patronkę,
ale jest przede wszystkim miejscem Jej obecności. Można
śmiało powiedzieć, że ten nasz obraz cudami słynący
jest „oknem do innego świata”. Spoglądając na ten piękny
wizerunek naszej Matki, kontemplujemy nie tylko jego
artystyczną wartość, ale wchodzimy głębiej w tajemnicę więzi
łączącej Maryję i Jezusa. Rozmawiamy nie z obrazem, ale
z samą Matką Bożą. W tym obrazie ukazuje się nam Ona
jako sławna opiekunka, orędowniczka wszelkich łask. Ten święty
wizerunek ma za zadanie prowadzić człowieka do osiągnięcia
zbawienia wiecznego, pomóc w uświęceniu. Obraz Maryi nie
odwraca naszej uwagi od Boga, lecz pozwala mocniej skupić się
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na modlitwie. W świecie pełnym rozproszeń i nerwowości
potrzeba nam obcowania z tym obrazem. Nie może zatem
dziwić fakt obecności tego obrazu nie tylko w piekarskiej
bazylice, ale i w naszych domach, a także w przestrzeni
publicznej.
Matka Boża towarzyszy nam od najmłodszych lat. Małe
dzieci noszą na piersiach Jej medalik, uczą się Pozdrowienia
Anielskiego, słuchają z przejęciem historii o Matce Najświętszej,
spoglądają z miłością na Jej obraz, powoli wzrastają
w przywiązaniu do tej Przedziwnej Matki. Przy Pierwszej
Komunii św., po przyjęciu Zbawiciela, oddają się one
w szczególniejszą opiekę Maryi na całe życie. Matka
Najświętsza prowadzi także młodzież drogą przykazań
Bożych. Przychodzi młodym ludziom z pomocą, wstawia się
za nią u swego Syna Jezusa Chrystusa i nie opuszcza przede
wszystkich tych, którzy znaleźli się w obliczu rozmaitych
zagrożeń. Najświętsza Maryja Panna jest dla rodziców wzorem
i przykładem. Matki tak często podnoszą w ciągu dnia wzrok
do Niej, składają u Jej stóp swe smutki, trudy i radości.
Patrząc na Jej przykład, lżej im pracować. Starsi załzawionymi
oczyma spoglądają na Nią i przesuwają paciorki różańca
w sztywniejących palcach. I tak wszyscy garną się do Tej,
którą nazywamy naszą Matką i Królową.
W Kanie Galilejskiej Maryja staje pomiędzy Synem
i ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje
„pomiędzy”, czyli pośredniczy. Dlatego też takim tytułem
Ją obdarzamy. Jest naszą orędowniczką, pośredniczką
i ucieczką grzeszników. Swoim sercem ogarnia każdego i każdą
z nas, przytulając do piersi chorych, cierpiących, samotnych
i opuszczonych. Nikt nie jest Jej obcy ani obojętny. Poleca nas
nieustannie Swemu Synowi i zachęca do oddania Mu całego
życia, tak jak Ona, bez reszty.
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Święci, którzy nas wspierają i nam towarzyszą
Zbliżając się do kościoła piekarskiego, musimy sobie
uświadomić, że otoczeni jesteśmy świętością. Już wchodząc
po schodach, witani jesteśmy przez grono apostołów, a w bazylice
– można chyba tak powiedzieć – „od świetności aż kipi”.
Malatura bazyliki to jedno wielkie uwielbienie Boga, które
oddają mu święci. Patrząc nieco powyżej filarów zakończonych
ozdobnym marmurowym gzymsem, do wychwalania Boga
zachęcają nas (po prawej stronie w kierunku prezbiterium):
św. Stanisław Kostka, św. Melchior Grodziecki, św. Jan Kanty
oraz św. Paweł. Po przeciwnej stronie w dolnej partii obrazów,
wracając do wejścia głównego, spotykamy z kolei: św. Piotra,
św. Wojciecha, św. Stanisława i św. Jadwigę Królową. Patrząc
w górę, w pięciu obrazach po jednej i drugiej stronie, nieco
powyżej ozdobnych krat chórów bocznych, aż do chóru
organowego, dostrzega się dziesięć postaci. Są to pozostali
Apostołowie.
Kiedy podniesiemy wzrok do góry, w sklepieniu
krzyżowo-żebrowym dostrzeżemy cykl okrągłych obrazów,
przedstawiających świętych czcicieli Maryi. Od prezbiterium
do drzwi wyjściowych umieszczeni zostali kolejno: św.
Dominik, który kult Matki Bożej wzbogacił nabożeństwem
różańcowym, i św. Szymon Stock „od szkaplerza
karmelitańskiego”. Do tych nabożeństw nawiązują witraże
w prezbiterium, ukazujące Matkę Bożą Różańcową (lewy)
i Matkę Bożą Szkaplerzną (prawy), w otoczeniu kolejnych
świętych: Barbary i Franciszka z Asyżu. Spoglądamy znowu
w górę. W drugim polu ukazane są dwie święte kobiety:
św. Jadwiga Śląska i św. Anna. W trzecim polu – św. Alfons
Liguori i św. Alojzy Gonzaga, w polu ostatnim – św. Scholastyka
i św. Bernard.
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W ołtarzach bocznych kolejni święci. Od tyłu kościoła
po prawej: św. Franciszek Ksawery, św. Jadwiga, św. Jan
Chrzciciel. Po lewej trzy postacie, które obecne są nie tylko
w znaku obrazu, ale również poprzez ich relikwie umieszczone
w dolnej części ozdobnych ram. Najpierw św. Jacek, patron
naszej archidiecezji, główna postać na obrazie, a także
towarzyszący mu bł. Bronisława i bł. Czesław. Następnie
św. Jan Paweł II i obraz Jezusa Miłosiernego z relikwiami
św. siostry Faustyny. Zajrzyjmy jeszcze do naw bocznych.
W kaplicy konfesjonałów mamy ołtarz z obrazem zaśnięcia
św. Józefa. Po jego prawej stronie św. Franciszek, a po lewej
św. Izydor, zaś nad obrazem w medalionie św. Ignacy Loyola.
Na sklepieniu dwie sceny ewangeliczne z udziałem świętych:
zaparcie się Piotra oraz spotkanie Jezusa z Marią Magdaleną.
W prawej nawie umieszczony został ołtarz poświęcony Sercu
Jezusowemu. Pod mensą znajduje się figura św. Stanisława
Kostki. Jest on patronem młodzieży. Po prawej stronie stoi
św. Anna z małą Maryją i po lewej św. Elżbieta Węgierska.
W tej części kościoła mamy też dwa obrazy: „Św. Piotr
na katedrze” i „Św. Anna nauczająca Matkę Bożą”. W kaplicy
św. Bartłomieja, przylegającej do prezbiterium, znajdujemy
zabytkowy ołtarz z pierwszego drewnianego kościoła
dedykowanego św. Bartłomiejowi. Od 2015 roku znajdują
się w tym miejscu relikwie św. Apostoła podarowane przez
Stolicę Apostolską z okazji 90-lecia koronacji Cudownego
Obrazu Piekarskiej Pani. Przy barokowym ołtarzu widzimy
dwie figury: św. Bartłomieja (po lewej) oraz św. Mikołaja
(po prawej). Ponadto na ścianie mamy jeszcze obraz ze sceną
pokłonu trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara.
W centrum bazylikowego prezbiterium widzimy
zabytkowy ołtarz. Pośrodku mensy ołtarzowej umieszczono
srebrne tabernakulum, a nad nim alabastrową nastawę ołtarzową.
W dolnych partiach tworzą ją dwie rzeźby przedstawiające
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św. Bartłomieja, pierwszego patrona parafii (z lewej), i św. Bernarda,
wielkiego czciciela NMP (z prawej). Przy zabytkowym ołtarzu
dostrzegamy łuki, nad którymi umieszczono rzeźby,
przedstawiające św. Katarzynę Aleksandryjską (prawa) i św.
Marię Magdalenę de Pazzi (lewa). Wysoko nad ołtarzem,
w apsydzie, ukazana jest scena ukoronowania Maryi Panny
przez Boga w obecności bł. Bronisławy (z lewej) i św. Jacka
(z prawej).
Przy chrzcielnicy widnieje jeszcze tablica pamiątkowa
przypominająca postać pochodzącego z Piekar bł. ks. Józefa
Czempiela, zamordowanego w czasie II wojny światowej.
W ołtarzu posoborowym, poświęconym w roku 2008,
umieszczono relikwie św. Felicjana, męczennika. Na chórze
po prawej stronie mamy jeszcze obraz św. Jana Nepomucena,
dostrzegalny tylko przez nielicznych, stanowiący przed
laty część ołtarza, jaki znajdował się w obecnej kaplicy św.
Bartłomieja.
Przebywając w bazylice, a zarazem będąc niejako otoczeni
świętością, musimy sobie uświadomić, że świętość nie jest
przywilejem zarezerwowanym dla wybranych. Dążenie do
świętości jest przecież naszym chrześcijańskim obowiązkiem
i pięknym zadaniem. Wszyscy bowiem jesteśmy powołani
do tego, aby za przykładem świętych i błogosławionych
naśladować Chrystusa, żyjąc Ewangelią. Święci nie są tylko
po to, aby ich podziwiać, kupować ich obrazy i wieszać
w swoich domach, czy też za ich wstawiennictwem przedstawiać
Bogu swoje potrzeby. Przede wszystkim, jako ludzie wierzący,
jesteśmy powołani do ich naśladowania. Do nas bowiem Bóg
kieruje wezwanie: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”
(Kpł 11,44).
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Przypisy
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Niniejszy artykuł stanowi poszerzone opracowanie medytacji nt. polichromii
piekarskiej bazyliki, wykonanej z okazji pierwszej koronacji Madonny Piekarskiej
przez śląskiego malarza Otto Kowalewskiego w 1925 r. Cykl ten ukazywał się
w miesięczniku parafialno-sanktuaryjnym „Z Piekarskich Wież” od lutego do
grudnia 2012 r.
Por. Benedykt XVI, List apostolski w formie „motu proprio” Porta fidei ogłaszający
rok wiary, nr 1, Kraków 2012.
Augustyn z Hippony, Sermo 336, 1, Nuova Bibliotheca Agostiniana 33, 950,
Rzym 1986.
Benedykt XVI, Światłość świata: Papież, Kościół i znaki czasu. Benedykt XVI
w rozmowie z Peterem Seewaldem, Kraków 2011, s. 70.
Benedykt XVI, audiencja ogólna z dn. 25.08.2010 r, Pobrane z:
https://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,2799,
benedykt-xvi-o-swietym-augustynie.html (15.05.2018).
Hieronim ze Strydonu, In Esaiam, Prologus 13, Corpus Christianorum Series
Latina 73, Turnholti 1963, s. 11.
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HISTORIA WIĘZI SANKTUARIUM
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ
„Dziś ja – biskup Rzymu, a równocześnie syn polskiego
narodu – pragnę włączyć się w modlitwę współczesnego
Śląska, który w wizerunek Pani Piekarskiej wpatruje
się jako w obraz Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej”1.
(Jan Paweł II, Katowice 1983 r.)

Chcąc mówić o łączności między Watykanem a Piekarskim
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
trzeba sięgnąć do początków istnienia sanktuarium w Piekarach
i genezy jego powstania. Datę 27 sierpnia 1659 roku uznaje
się umownie za początek kultu Maryi, ponieważ to właśnie
wtedy ówczesny proboszcz ks. Jakub Roczkowski przeniósł
obraz Madonny do głównego ołtarza.2
Siedemnasty wiek to również kluczowy okres w życiu
sanktuarium, ponieważ właśnie wtedy ze względu na
„pielgrzymowanie obrazu”, wzrosło jego znaczenie i ranga.
W 1676 r. w procesji obraz przebył drogę do Tarnowskich
Gór, gdzie po peregrynacji ustała zaraza. W marcu 1680 roku
miała miejsce inna procesja. Tym razem obraz na prośbę
samego cesarza austriackiego Leopolda I został przewieziony
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do Pragi ogarniętej „morowym powietrzem”. Arcybiskup
praski Jan Fryderyk Waldstein wraz z innymi biskupami,
w następstwie cudownego ustąpienia zarazy, nadał obrazowi
tytuł „Cudowny i Łaskami słynący” i ogłosił to w obecności
cesarza austriackiego Leopolda I, hierarchii i tysięcznych
tłumów. Zaraza ustąpiła również w Hradec Kralove, gdzie
zatrzymał się obraz.3
Być może właśnie w ten sposób sława sanktuarium
dotarła do króla Jana III Sobieskiego, który 20 sierpnia 1683
roku zboczył z trasy na Wiedeń, by pomodlić się o zwycięstwo
w bitwie przed wizerunkiem Maryi, co odnotowują kroniki.4
Pamiątką tego wydarzenia jest kielich mszalny przekazany
przez króla i przechowywany w Muzeum Sanktuaryjnym.
W 1697 roku do Piekar zawitał król polski August II, który
złożył wyznanie wiary katolickiej i zaprzysiągł pacta conventa.5
Zwycięstwo pod Wiedniem i obrona przed wojskami
tureckimi sprawiły, że papież Innocenty XI rozszerzył święto
Imienia Maryi na cały Kościół.6 Sekwencja poprzednich
wydarzeń, związanych z peregrynacją obrazu, rozsławiły
Piekary jako miejsce szczególnej Opatrzności i Łaski.
Zaś modlitwa władców Europejskich przed Cudownym
Wizerunkiem, doprowadziła w pewien sposób do tego, że
sanktuarium weszło na stałe w historię ówczesnej Europy,
a jego sława dotarła aż do następcy św. Piotra. Ruch
pielgrzymkowy nieustannie się wzmagał, a wota umieszczone
w gablotach za głównym ołtarzem bazyliki oraz w Muzeum
Sanktuaryjnym, świadczą o licznych uzdrowieniach za przyczyną
Maryi.
Z Piekarskim Sanktuarium nieodłącznie związana jest
kalwaria wzniesiona na pobliskim wzgórzu Cerekwica i uroczyście
poświęcona 21 czerwca 1896 roku. Również w jej powstanie
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wpisana jest szczególna relacja ze Stolicą Apostolską. W 1900
roku, z okazji jubileuszu, sześcioosobowa delegacja parafian
udała się wraz z ówczesnym proboszczem ks. Karolem
Nerlichem do Rzymu, gdzie 10 marca zostali przyjęci na
audiencji przez samego papieża Leona XIII. Jak odnotowuje
historia, papieżowi przekazano obraz panoramy piekarskiej
kalwarii i dwumetrowy obraz Matki Bożej Piekarskiej.7
Pamiątką tej pielgrzymki jest również cegła z Drzwi Świętych
z roku jubileuszowego 1825, która wmurowana jest obecnie
w filar bazyliki naprzeciwko obrazu Jezusa Miłosiernego.8
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i późniejszym
przyłączeniu części Górnego Śląska do Macierzy, w 1922 roku
utworzona została na jego terenach nowa diecezja. Z inicjatywy
ówczesnego Administratora Apostolskiego, sługi Bożego
kard. Augusta Hlonda, podjęto myśl o koronacji Cudownego
Obrazu, ponieważ jak mówił: „Ktokolwiek dochodzi przyczyn
twej głębokiej wiary (ludu górnośląski – przyp. wł.), musi pójść
do Piekar. Bez nich nie można ani twej duszy zrozumieć, ani
twego życia religijnego ogarnąć. Tylko ten je zupełnie pojmie,
kto cię widział przed cudownym obrazem i przejrzał związek
między nim, a tobą”9.
Dwudziesty wiek rozpoczął nowy rozdział w życiu
sanktuarium: 15 sierpnia 1925 roku w uroczystość Wniebowzięcia
NMP, nuncjusz apostolski w Polsce, bp Wawrzyniec Lauri
nałożył na skronie Jezusa i Maryi korony papieskie,
ufundowane przez Piusa XI10. To wydarzenie można
uznać za szczególnie znaczące, jeśli chodzi o relacje
między Piekarami a Watykanem. W piekarskim archiwum
znajduje się tłumaczenie zgody wyrażonej przez
Archiprezbitera kard. Raffaele Merry De Vall oraz prefekta
kapituły św. Piotra w Watykanie, na koronację wizerunku
Matki Bożej w Piekarach, której fragment brzmi: „rozpoznawszy
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całą sprawę, która dotyczy uroczystej koronacji, jednomyślnie
rozeznaliśmy i nakazujemy, że Najświętszy Obraz Czcigodnej,
Dostojnej Maryi, Panny naszej należy w uroczystym obrzędzie
ozdobić złotą koroną”. Ponieważ tekst aktu koronacyjnego
znajdował się do tej pory w archiwum sanktuaryjnym, ale
nie było pewności co do jego istnienia w Archiwum Bazyliki
św. Piotra, ksiądz kustosz prał. Władysław Nieszporek zwrócił
się do kapituły o jego potwierdzenie. 19 listopada 2015 roku
otrzymał list od Archiprezbitera Bazyliki św. Piotra Angelo
Comastriego potwierdzający, że Archiwum Kapituły św. Piotra
przechowuje dokument „lettera testiomniale” z 6 stycznia 192511.
Treść mówi: „potwierdzam powyższym zaistniałą koronację
za dekretem kard. Raffaele Merry del Vall, ówczesnego
archiprezbitera Bazyliki św. Piotra i z wielką radością dołączam
kopię tego dokumentu, zachowaną przez Archiwum Kapituły
Bazyliki św. Piotra”12.
Lata II wojny światowej niemal zahamowały ruch
pątniczy w Piekarach. Bolesnym wydarzeniem w tym czasie
była kradzież koron z cudownego obrazu w nocy z 7/8 grudnia
1940 r. Świętokradztwa dopuścili się nieznani sprawcy. Po
zakończeniu wojny odżył ruch pielgrzymkowy, również jeśli
chodzi o pielgrzymki stanowe. Najbardziej charakterystyczną
stała się jednak pielgrzymka stanowa mężczyzn i młodzieży
męskiej, która ma swój początek w roku 194613. Staraniem
biskupa Herberta Bednorza doprowadzono również do
rekoronacji obrazu 13 czerwca 1965 roku. Uroczystościom
koronacyjnym na Wzgórzu Kalwaryjskim przewodniczył
sługa Boży kard. Stefan Wyszyński, a uczestniczył w nich
także ówczesny biskup Krakowa Karol Wojtyła14.
Datą, która podniosła znaczenie Piekarskiego Sanktuarium
jest 1 grudnia 1962, kiedy to decyzją papieża Jana XXIII
kościół piekarski zostaje podniesiony do godności bazyliki
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mniejszej. Jednocześnie zostają nadane nowej bazylice
przywileje odpustów w wielkie święta maryjne15. Nie można
przy tej okazji nie wspomnieć przesłania papieża Jana XXIII
skierowanego 26 maja 1963 roku do pielgrzymów na Wzgórzu
Kalwaryjskim. Nagranie zostało zarejestrowane przez radio
„Wolna Europa”16. Papież odnosi się w nim do słów encykliki
„Mater et Magistra” i podkreśla rolę sprawiedliwości i dobra,
udziela też swojego błogosławieństwa wszystkim mężczyznom
i ich rodzinom.
Niezwykła więź połączyła Piekarskie Sanktuarium ze
Stolicą Apostolską, kiedy w 1978 roku papieżem został
wybrany wieloletni pielgrzym piekarski, kardynał Karol
Wojtyła. W rok później, odwiedzając Częstochowę, podczas
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, papież Polak podarował
piekarskiej parafii stułę (obecnie przechowywaną w muzeum
sanktuaryjnym) i świecę wotywną (umieszczoną na pamiątkę
beatyfikacji dokonanej 1 maja 2011 r. obok obrazu Madonny
Piekarskiej). Z powodów organizacyjnych i sprzeciwu władz
komunistycznych nie było możliwe spotkanie z Janem Pawłem II
w Piekarach, ale doszło do niego 20 czerwca 1983 w Katowicach,
gdzie powiedział: „Czekałem na to spotkanie w Piekarach
od roku 1978. Czekałem wytrwale i z ufnością. I wy również
– czekaliście wytrwale i z ufnością. Kiedy zaś stało się ono
możliwe, okazało się, że na Wzgórzu Piekarskim wszyscy się
nie pomieścimy. I dlatego trzeba było przenieść Piekary na to
lotnisko w pobliżu Katowic, na którym się znajdujemy. Aby
odbyć dzisiejszą papieską pielgrzymkę do Piekar, trzeba było,
aby Piekary same tym razem wyruszyły na pielgrzymkę. Tak
się też stało. W ramach Jasnogórskiego Jubileuszu 600-lecia
przybywam dziś do sanktuarium w Piekarach, a Matka Boża
ze swego sanktuarium łaskawie wychodzi mi na spotkanie”17.
Spotkanie z setkami tysięcy pielgrzymów w Katowicach,
przed wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej, nadało nowy
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rys kultowi Maryi w Piekarach. Od tego dnia zostaje
bowiem nazwana tytułem: „Matka Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej”. Papież Polak przekazał tego dnia złoty różaniec
jako wyraz swojej głębokiej więzi z Maryją i jej sanktuarium
w Piekarach Śląskich. Po wyborze na Stolicę Piotrową, Jan
Paweł II rokrocznie przesyłał dla pielgrzymów telegram,
bądź nagranie dźwiękowe (w roku zamachu na jego życie)18.
Niezwykłym wyróżnieniem dla wszystkich piekarzan było
również zdarzenie, jakie miało miejsce w roku 1994. Wówczas
Rada Miasta Piekary Śląskie decyzją z dnia 18 maja nadała
Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta19. W
czerwcu delegacja, w skład której wchodzili m.in. członkowie
sanktuaryjnego chóru „Św. Cecylia” (obchodzącego 85.
rocznicę swego powstania) wraz z ówczesnym proboszczem
ks. Władysławem Studentem udała się do Rzymu, by wręczyć
papieżowi symboliczny klucz do bram miasta 20.
Papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski
w 2006 roku, nie mogąc przyjechać do Piekar, zdecydował
przynajmniej pozdrowić pielgrzymów w sanktuarium i 26 maja
okrążył dwukrotnie helikopterem teren nad kalwarią i bazyliką.
Pozdrowiło go wtedy kilka tysięcy wiernych 21. W roku swojego
wyboru na Stolicę Piotrową również papież Benedykt przesłał
słowa pozdrowienia pielgrzymom w Piekarach, powiedział:
„Miejcie wiele szacunku dla swych żon, matek, waszych dzieci.
Miłość małżeńska, pielęgnowana we wspólnej modlitwie, jest
źródłem szczęścia całej rodziny – mówił o rodzinie abp Zimoń
i apelował do ojców, by mieli czas dla swych dzieci, by kariera
zawodowa była zawsze na drugim miejscu po rodzinie”22. Zaś
11 lutego 2017 roku, już jako papież emeryt, Benedykt XVI
przekazał perłowy różaniec, zapewniając o swojej modlitwie23.
Rok 2009 w historii bazyliki związany był z 350. rocznicą
kultu maryjnego w Piekarach. Proboszcz bazyliki ks. prał.
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Władysław Nieszporek wystąpił wtedy z prośbą o „szczególne
zjednoczenie duchowe” z Bazyliką Matki Bożej Większej
w Rzymie24. Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia
31.10.2009 r. Sanktuarium Piekarskie włączone zostało do
wspólnoty powinowactwa duchowego z Bazyliką Liberiańską.
Z tym faktem związane są również dodatkowe odpusty, jakie
od tego czasu mogą zyskiwać wierni nawiedzający piekarską
świątynię25.
Nie mniej ważny dla życia sanktuarium okazuje się być
pontyfikat papieża Franciszka. Już 12 września 2014 roku,
podczas dorocznej uroczystości ku czci Matki Bożej
Piekarskiej w obecności abp Wiktora Skworca, kanclerz Kurii
Metropolitalnej ks. Jan Smolec, odczytał dekret Kongregacji
Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nadający Maryi,
Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej tytuł Patronki
Miasta Piekary Śląskie26. W treści dokumentu znajdują się
słowa: „Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
na mocy uprawnień udzielonych jej przez Najwyższego
Kapłana Franciszka, rozważywszy przedstawione sprawy,
aby wybór i aprobata odbyły się zgodnie z przepisami prawa,
zgadza się na prośby i zatwierdza Błogosławioną Maryję
Dziewicę pod Tytułem „Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej” jako patronkę u Boga Miasta Piekary Śląskie”27.
Patronem pierwszej parafii w Piekarach, której początki
sięgają 1303 roku był i pozostał aż do dzisiaj św. Bartłomiej
Apostoł. W związku z tym Stolica Apostolska przekazała
sanktuarium relikwie pierwszego stopnia (fragment kości
apostoła) w kwietniu 2015 roku, po spotkaniu piekarskiej
delegacji z papieżem Franciszkiem, dwanaście lat po jubileuszu
700-lecia istnienia pierwszej parafii. Autentyczność relikwii
została poświadczona odpowiednim dokumentem przechowywa-nym w archiwum sanktuaryjnym i podpisana przez Mistrza
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Papieskich Ceremonii Liturgicznych abp. Guido Mariniego28.
W treści czytamy: „Wszystkim to pismo oglądającym
wiarygodnym czynimy (potwierdzamy), że My z prawdziwych
Relikwii, które w Zakrystii Apostolskiej są przechowywane
(strzeżone), pobraliśmy cząstki z kości Świętego Bartłomieja,
apostoła i te umieściliśmy w szkatule, kryształem zabezpie-czone, nicią jedwabną koloru czerwonego i pieczęcią naszą
poświadczone”29. Uroczyste wprowadzenie relikwii miało
miejsce 30 sierpnia 2015 roku. Mszy św. przewodniczył
metropolita katowicki abp Wiktor Skworc30.
Dziewięćdziesiąt lat po pierwszej koronacji obrazu
Madonny koronami papieskimi, proboszcz bazyliki
ks. Władysław Nieszporek udał się wraz z delegacją do
papieża Franciszka, aby ten pobłogosławił korony skradzione
Maryi w 1984 roku. Zostały one odnalezione w 1985 roku,
ale długo przechowywane były w archiwum biskupim.
Dziewięćdziesięciolecie stało się okazją do starań
o pobłogosławienia koron, co nastąpiło 22 kwietnia 2015 roku
na placu świętego Piotra. Wtedy też papież Franciszek
przekazał dla sanktuarium swój różaniec i pobłogosławił
kamień węgielny pod budowę domu rekolekcyjnopielgrzymkowego „Nazaret”31. W archiwum sanktuaryjnym
znajduje się dokument z 15 listopada 2015 roku potwierdzający
fakt pobłogosławienia koron i kamienia węgielnego. Czytamy
w nim: „Spełniając prośbę Księdza Kustosza (…) skierowaną
do Sekretariatu Stanu, potwierdzam, że Jego Świętobliwość,
podczas audiencji generalnej w dniu 22 kwietnia 2015 roku
pobłogosławił korony, którymi Kardynał Stefan Wyszyński,
Prymas Polski, dzisiaj Sługa Boży, w obecności Arcybiskupa
Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, dzisiaj
świętego, dokonał rekoronacji cudownego Wizerunku Matki
Bożej Piekarskiej. Korony te zostały skradzione w 1984 roku,
a w rok później szczęśliwie odnalezione. (…) Jego Świętobliwość
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podczas wspomnianej audiencji pobłogosławił również kamień
węgielny pod budujący się nowy dom pielgrzymkowy
„Nazaret” w Piekarach Śląskich”32. Jan Paweł II przesyłał słowo
pozdrowienia na pielgrzymkę mężczyzn, a papież Franciszek
pozdrowił pielgrzymów w Piekarach podczas modlitwy Anioł
Pański 31.05.201533.
Rok 2015/2016 upłynął w Kościele katolickim jako
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W związku z tym
wydarzeniem, zgodnie z wielowiekową tradycją zostały otwarte
Drzwi Święte czterech Bazylik Większych znajdujących się
w Rzymie. Podczas ceremonii otwarcia Drzwi, wyjęto cegły
stanowiące pamiątkę poprzedniego jubileuszu. Bazylika
piekarska, jako jedna z niewielu, otrzymała jedną z cegieł,
którymi zamurowane były Drzwi Święte w bazylice św. Piotra
na Watykanie po zakończeniu Wielkiego Jubileuszu 2000 lat
chrześcijaństwa, ogłoszonego przez Jana Pawła II34. To jedna
z cegieł, które przekazywane są przez Stolicę Apostolską do
wyjątkowych miejsc kultu i jak mówią słowa dokumentu
podpisanego przez kard. Archiprezbitera Angelo Comastriego
„zostaje ona [cegła – przyp. wł.] ofiarowana jako znak głębokiej
jedności z Kościołem Rzymskim i znak uczestnictwa w dobrach
duchowych jubileuszu”35.
Najnowszym wydarzeniem, łączącym Rzym i Piekary
jest ustanowienie legata papieskiego na rozpoczęcie obchodów
700-lecia konsekracji pierwszego kościoła p.w. św. Bartłomieja
Apostoła przewidziane na niedzielę 27 maja 2018 roku.
Wysłannikiem papieża Franciszka został mianowany kard.
Zenon Grocholewski, emerytowany prefekt Kongregacji ds.
Wychowania Katolickiego36. W piśmie polecającym legatowi
przewodniczenie uroczystym celebracjom liturgicznym
papież wypowiedział się o Sanktuarium Piekarskim w słowach:
„jest Mi bardzo drogie, gdyż niegdyś przez ponad sto lat

114

ks. Piotr Kontny

pełnili tamże posługę członkowie Towarzystwa Jezusowego
(…). Obecnym tam wiernym przekażesz Moje życzliwe
pozdrowienie w ostatnią niedzielę maja, w który to dzień już
przez ponad siedemdziesiąt minionych lat katoliccy mężczyźni
ze Śląska tłumnie gromadzą się w obecności Matki Bożej,
często pielgrzymując pieszo i modląc się. W ten sposób dają
świadectwo swej wiary i pobożności, coraz bardziej umacniają
więź z Chrystusem i Kościołem i przekazują synom duchowe
dobra, aby je pielęgnowali”37.
Jak się okazuje, nie tylko ważne wydarzenia historyczne
i liturgiczne, nie tylko wizyty wysłanników Watykanu, ale
również słowa, gesty, dary materialne papieży: Leona XIII,
Piusa XI, św. Jana XXIII, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI,
Franciszka, świadczą o wyjątkowej więzi, jaka na przestrzeni
lat połączyła Sanktuarium w Piekarach Śląskich ze Stolicą
św. Piotra w Rzymie. Swoją wdzięczność za wielką życzliwość
kolejnych biskupów Rzymu wobec Piekar parafianie wyrażają
podczas codziennej modlitwy różańcowej odmawianej
w intencji Papieża. W ten sposób buduje się żywa wspólnota
członków Mistycznego Ciała Chrystusa, której celem jest
umacnianie się w wędrówce ku świętości.
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ks. Władysław NIESZPOREK

WYBRANE DARY WOTYWNE
ZŁOŻONE W SANKTUARIUM MARYJNYM
W PIEKARACH ŚLĄSKICH
„Tu przeszłość łączy się z przyszłością”.
(Sługa Boży kard. August Hlond)

O żywotności kultu obecnego w danym sanktuarium
świadczyć mogą złożone tam dary wotywne, które w zależności
od okresu i panującego zwyczaju, mają swoją określoną formę
i strukturę materialną, uzależnioną od intencji i zamożności
donatora.
Na przestrzeni wieków Piekarskie Sanktuarium Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej nagromadziło w swoich
zbiorach szereg wotów, które można zaliczyć do naprawdę
cennych darów ze względu na ich wartość historyczną,
artystyczną, bądź kultyczną. Najstarsze wota historyczne
tworzące grupę srebrnych plakiet czy drobnych elementów
reprezentujących różne części ciała ludzkiego np. serce, noga,
ręka, oczy – pochodzą z XVII wieku. Do tej grupy należą
także pierścienie i inne nieliczne elementy biżuterii damskiej.
Najcenniejsze zachowane wota z tego okresu to: Monstrancja
wykonana ze srebra (Paul Solanier - Augsburg 1677 r.), ujęta
i opisana w katalogu: Świat ze srebra – Kraków 2005, poz.
II/21 s. 71; Obraz wotywny z Hradec Kralove – 1681 r.; kielich
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i patena króla Jana III Sobieskiego – 1683 r.; Monstrancja
cesarzowej Eleonory z 1719 r. ofiarowana sanktuarium przez
kardynała wrocławskiego Melchiora Diepenbrocka w 1849 r.
Obszerne omówienie wspomnianych wotów, jak i poszerzoną
informację obejmującą fundowane wota z XVIII wieku, można
zaleźć w publikacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach 350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach
Śląskich (Katowice-Piekary Śląskie 2010). Obecnie możemy je
podziwiać w przestrzeni sakralnej, blisko ołtarza Matki Bożej
w ambicie bazyliki, częściowo w kapicy Matki Bożej Lekarki
oraz w ramach ekspozycji stałej Muzeum Sanktuaryjnego.
Pozostała część przechowywana jest w pomieszczeniu, które
spełnia rolę skarbca.
Najnowsze wota piekarskie, stanowią kolekcję związaną
z osobami, które nawiedziły Sanktuarium Piekarskie jako
pielgrzymi i noszą w sobie wielki kult do Matki Bożej.
Drugą grupę wotywną stanowią dary przekazane przy okazji
wydarzeń o charakterze historyczno-religijnym. Prezentacja
tych darów ofiarnych, jako ważnego elementu więzi religijnej
z Maryją, jest związana z powstaniem obiektu, który sam
w sobie stał się swoistym wotum materialnym upamiętniającym
350-lecie kultu Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Spełnia
on funkcję konferencyjno-muzealną jako Centrum Kultury
Chrześcijańskiej przy sanktuarium Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej. Miejsce to upamiętnia historię i kulturę
religijną naszego regionu i miasta. Prace budowlane rozpoczęły
się w 2005 roku. W miejscu istniejącej małej salki powstał
piętrowy budynek mieszczący na parterze aulę konferencyjną
z zapleczem socjalnym, a na 3. piętrze duże sale ekspozycyjne.
Autorem projektu budowlanego jest mgr inż. Kazimierz
Dziula, architekt z Mysłowic. Obiekt łączy się funkcjonalnie
z istniejącym probostwem, stanowiąc harmonijne przedłużenie
jego bryły, przechodzące jednocześnie w nowoczesną formę
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architektoniczną. Na ścianie ceglanej elewacji, obok napisu
Muzeum Sanktuaryjne, został umieszczony 4,5 metrowy
krzyż metalowy – taki sam krzyż, znajduje się równolegle
na odnowionym Domu Katechetycznym. Oba krzyże były
wcześniej umieszczone na wieżach bazyliki, jednak ze względu
na stopień ich skorodowania, nie mogły już dalej spełniać
swojej funkcji. Ażurowa konstrukcja krzyża została wykonana
bez użycia elementów łączących, takich jak śruby czy nity.
Krzyże te pochodzą z 1849 roku i są wyjątkowym dziełem
sztuki kowalskiej. Zostały zdemontowane i zastąpione nowymi
podczas gruntownych prac renowacyjnych prowadzonych
przed kilkunastoma laty przy elewacji bazyliki.
Budynek Muzeum Sankturyjnego oddano do użytku
i poświęcono podczas obchodów 350-lecia kultu maryjnego
w uroczystość Matki Bożej Piekarskiej 12 września 2009
roku. Aktu tego dokonał ówczesny arcybiskup metropolita
katowicki Damian Zimoń1. Parter stanowi sala audiowizualna
z obszernym zapleczem kuchennym. Piętro tworzą trzy sale
muzealne o określonej tematyce ekspozycyjnej:
Sala 1 – Maryjna: Historia kultu maryjnego na przestrzeni
350. lat.
Sala 2 – Papieska: Ślady obecności kard. Karola Wojtyły
– Świętego Papieża Jana Pawła II przed Cudownym
Wizerunkiem Pani Piekarskiej.
Sala 3 – Kalwaryjska: Przestrzenne instalacje rzeźb z kaplic
kalwaryjskich.

Każda sala ma swoją odrębną specyfikę, którą tworzą
liczne dary wotywne, donatorów z Polski i z zagranicy. Wśród
nich można wyodrębnić następujące grupy wotów:
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1. przedmioty kultu, takie jak: kielichy, monstrancje,
szaty i naczynia liturgiczne;
2. symbole religijne: krzyże, różańce, korony, obrazy,
patery, ryngrafy;
3. kolekcje monet, medali, znaczków, rzeźb węglowych,
pierścieni, obrączek, sygnetów, korali i naszyjników.
Wszystkie przedmioty z prezentowanej grupy wotów
stanowią wartość historyczną i religijną. Niektóre z nich są
jednak godne szczególnej uwagi czy to ze względu na
donatora, czy też z racji na wyjątkową okoliczność historyczną
towarzyszącą ich przekazaniu, jak np. jubileusz.
Najcenniejsze dary wotywne z uwagi na donatora to:
1. Wota ofiarowane przez papieża św. Jana Pawła II.
Świeca wotywna i stuła papieska ofiarowana biskupowi
Herbertowi Bednorzowi na Jasnej Górze podczas spotkania
ze Ślązakami w 1979 roku. Podczas tego zdarzenia padły
znamienne słowa biskupa Herberta Bednorza: „Tę stułę
włożymy Ojcu Świętemu, kiedy przyjedzie do Piekar”. Kolejny
dar to Złoty Różaniec papieski ofiarowany w Katowicach
20 czerwca 1983 roku. Z wydarzeniem tym łączy się wpis
do księgi pamiątkowej: „Maryi Piekarskiej składam w darze
Złoty Różaniec, prosząc aby się na nim modlono.
Z błogosławieństwem Jan Paweł II”. Świeca przechowywana
uprzednio w gablocie za ołtarzem głównym, w związku
z beatyfikacją Jana Pawła II, jaka miała miejsce 1 maja
2010r. została umieszczona w bazylice pod cudownym
wizerunkiem Maryi. Stuła i Złoty Różaniec przechowywane
są w Sali Papieskiej Muzeum Sanktuaryjnego.
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2. Perłowy Różaniec Papieski ofiarowany przez Papieża
Benedykta XVI, na którym modlił się w Watykanie w intencji
piekarskich pielgrzymów. Członkowie Spółdzielczych Kas
Oszczędnościowo-Kredytowych, ofiarowują tron papieski
Benedykta XVI z Jasnej Góry, podczas pielgrzymki kobiet
do Pani Piekarskiej w sierpniu 2006 r. z dedykacją: „Niech
ten dar, wypływający z potrzeby serca, będzie świadectwem
naszego oddania i wierności wierze przodków i przypomina
o związku Śląska i Piekarskiej Bazyliki z osobami Papieża
Benedykta XVI i Jego Wielkiego Poprzednika Jana Pawła II”.
3. Korony Maryi i Jezusa z 1965 r., skradzione w roku
1984, odzyskane rok później, trafiły do Sanktuarium w roku
2015 i po 90. latach stały się ponownie Koronami Papieskimi,
gdyż zostały pobłogosławione w Rzymie przez papieża
Franciszka. Potwierdzeniem tego faktu jest dokument, który
stwierdza: „Spełniając prośbę Księdza Kustosza (…)
skierowaną do Sekretariatu Stanu, potwierdzam, że Jego
Świętobliwość podczas audiencji generalnej w dniu 22 kwietnia
2015 r. pobłogosławił korony, którymi Kardynał Stefan
Wyszyński (…) w obecności Arcybiskupa Karola Wojtyły,
późniejszego papieża Jana Pawła II, dzisiaj świętego, dokonał
rekoronacji Wizerunku Matki Bożej Piekarskiej. Korony
te zostały skradzione w 1984 r., a w rok później szczęśliwie
odnalezione” (Archiwum Sanktuaryjne). Korony umieszczono
obok Cudownego Obrazu w bazylice, jako wotum 90-lecia
koronacji Wizerunku Pani Piekarskiej.
4. Złoty Krzyż Biskupi Arcybiskupa Wiktora Skworca.
Złożony w uroczystość Matki Bożej Piekarskiej 12 września
2016 r., a zawieszony pod Koronami Papieskimi. Akt
Przekazania: „Matce Bożej w Jej Piekarskim Wizerunku,
Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, składam jako
wotum złoty krzyż biskupi, w piątą rocznicę powierzenia
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mi przez Ojca Świętego Benedykta XVI, pasterskiej troski
o Kościół w Archidiecezji Katowickiej” (Arch. Sanktuaryjne).
5. Pierścień kardynała Joachima Meisnera Arcybiskupa
Kolonii ofiarowany Maryi dnia 18 sierpnia 2013 r. podczas
pielgrzymki kobiet. Akt darowizny: „Wartościowy, barokowy
pierścień biskupi, moją prywatna własność, daruję ukochanej
Matce Bożej z Piekar jako prezent. On powinien być prostym
znakiem naszej łączności z naszą kochaną Panią z Piekar,
Matką wszystkich Ślązaków, by dalej pełnili swoją misję
w szerokim świecie Bożym”. (Archiwum Sanktuaryjne).
6. Srebrny pierścień Jubileuszu Roku 2000 Archidiecezji
Wrocławskiej, dar Kardynała Henryka Gulbinowicza, Wrocław
2005 r.
7. Mitra i Pastorał (drewniany) zaprojektowane przez
artystę Wiktora Ostrzołka, a ofiarowane przez arcybiskupa
Damiana Zimonia w 2014 r.
8. Krzyż Dialogu – dar biskupa Franza Josepha Overbecka
z Essen, 2013 r.
9. Piuska Kardynalska ofiarowana przez kard. Franciszka
Macharskiego z 2010r.
10. Złoty Różaniec – dar biskupa Janusza Zimniaka –
Bielsko-Biała 1996 r.
Wota od numeru 5 do 9 są prezentowane w sali muzealnej.
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Dary wotywne ofiarowane ze względu na okoliczność
Jubileuszu 350-lecia Kultu Maryjnego 2009 r.:
1. Złoty kielich i dwie pateny ręcznej roboty wykonane
w pracowni Władysława Uruszczaka w Krakowie. Na
podstawie kielicha znajdują się cztery medaliony wykute ze
srebra zatopione w błękitnej emalii. Czasza kielicha ozdobiona
jest niebieskim pasem emalii z gotyckim napisem w języku
łacińskim: „Podniosę kielich zbawienia mojego”. Dwie pateny
posiadają reliefy piekarskiej bazyliki i herbu papieskiego.
2. Srebrno-złoty kielich z wizerunkami Apostołów wraz
z głęboką pateną został złożony jako wotum czci i miłości
przez Kustosza Sanktuarium.
3. Pseudobarokowa taca dekorowana niebieską emalią
i medalionami wraz z kryształowymi ampułkami w oprawie
złoconej, to dar wotywny Samorządu Miasta Piekary Śląskie.
4. Bursztynowa Róża to wotum Przewodników Piekarskich.
Została wykonana w pracowni bursztynnika z Gdańska Mariusza
Drapikowskiego.
5. Mosiężny krzyż ołtarzowy to dar wotywny młodzieży
piekarskiej.
Powyższe dary wotywne można podziwiać w sali muzealnej.
Dary wotywne złożone podczas pielgrzymek stanowych
uroczystości sanktuaryjnych lub innych okoliczności:
1. Złoty kielich mszalny – dar Prezydenta RP Lecha Wałęsy
z 1995 r.
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ks. Władysław Nieszporek

2. Złoty kielich mszalny z bursztynami – dar Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego z 2013 r.
3. Srebrno-złoty kielich mszalny z topazem – wotum
Prezydenta RP Andrzeja Dudy z 2017 r.
4. Złoty kielich neogotycki wraz z białym ornatem – dar
arcybiskupa wrocławskiego Józefa Kupnego z 2016 r.
5. Portret Jana Pawła II z osobistego gabinetu Papieża,
autorstwa D. Belottiego złożony w darze przez arcybiskupa
Konrada Krajewskiego w 2014 r.
6. Złota monstrancja procesyjna, cyborium i drewniana
podstawa – wotum wdzięczności Rodziny Daneckich, Piekary
Śląskie 2015 r.
7. Złoty kielich wraz z głęboką pateną w srebrnej ażurowej
dekoracji złożony przez Posła na Sejm RP Jerzego Polaczka:
„Pragnę w związku z 20-leciem mojej pracy parlamentarnej
/…/ złożyć mój osobisty dar dla Parafii w dowód wdzięczności
Matce Bożej Piekarskiej /…/ za opiekę, której doświadczyłem
w trakcie pełnienia służby publicznej”. Akt Przekazania 2017 r.
(Archiwum Sanktuaryjne).
8. Figura Matki Bożej Fatimskiej wykonana w Fatimie,
ręcznie zdobiona Świeca fatimska i Różaniec perłowy – pamiątka
Jubileuszu 100-lecia Objawień Fatimskich. Dary te zostały
złożone przez Jolantę A. Potempa z Katowic w 2005 i 2017 r.
9. Monstrancja – wotum Chorągwi Śląskiej w 100-lecie
Związku Harcerstwa Polskiego, Katowice 2018 r.
10. Dwa Złote Różańce złączone w jeden różaniec
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małżeński – dar przekazany przez Rodzinę z Meksyku w 2016 r.
11. Kolekcja medali: Jan Paweł II Człowiek, który zmienił
świat – 2007 r. Dar Róży i Bohdana Wybraniec ze Świętochłowic
-Chropaczowa.
12. Kolekcja złotych i srebrnych numizmatów oraz medali
poświęconych rocznicom Jana Pawła II, złożona w 2001 r.
i 2006 r., przez Różę Patoń i Romana Nalewajka z Kanady.
Powyższy wykaz darów wotywnych jest wybiórczy
i stanowi niewielką część zbiorów i kolekcji przedmiotów,
które wskazują na żywą obecność Matki Bożej w przestrzeni
wiary. Historyczne wota piekarskie mogą nam więc wiele
powiedzieć o wyjątkowości tego miejsca, religijności i zasięgu
istniejącego i rozwijającego się stale kultu Matki Sprawiedli-wości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Dlatego dary
te wymagają odpowiedniego opisu naukowego i rzeczowego
usystematyzowania, co pozwoli na bliższe poznanie tła
historycznego i pobożności prezentowanej przez donatorów.
Przypisy
1

Piekary Śląskie: Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
[tekst J. Pawlik, A. Nowak; konsult. merytoryczna W. Nieszporek]. Wrocław
2013, s. 92.

Joanna GRAJEWSKA-WRÓBEL

MATKA SPRAWIEDLIWOŚCI
I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
PATRONKĄ PIEKAR ŚLĄSKICH
„Zatwierdzamy Błogosławioną Maryję Dziewicę
pod tytułem „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”
jako Patronkę u Boga Miasta Piekary Śląskie1”
(fragment dekretu ustanawiającego Matkę Bożą Patronką
Miasta Piekary Śląskie)

Każdy z nas ma swojego patrona. Od sakramentu chrztu
św., dzięki rodzicom i rodzicom chrzestnym, nosimy swoje
imię, często imiona 2. Rodzice jeszcze przed urodzeniem
potomka z rozmysłem szukają imienia, czy imion dla swojego
dziecka. Czasami, zwłaszcza w przeszłości, dziecko „przynosiło”
sobie imię samo. Studiowano kalendarz, aby znaleźć imię
najlepiej z dnia narodzenia dziecka. Jeszcze do niedawna
szukano imion dla dzieci w „Żywotach Świętych”3. Dzisiaj
wygląda to nieco inaczej. W kulturze chrześcijańskiej szukano
patronów dla wielu sfer działalności ludzi. I tak na przykład
swoich patronów mają poszczególne grupy zawodowe,
stowarzyszenia, a nawet całe miasta, regiony i państwa4.
Piekary jako miasto z długoletnią tradycją czczenia
Najświętszej Maryi Panny, z wieloma Jej przydomkami,
w sposób naturalny znalazło sobie właściwą i godną miejsca
Patronkę. Od 2014 roku jest nią Matka Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej. Inicjatorem działań rozpoczynających
starania o przyznanie patronatu był kustosz sanktuarium
ks. Władysław Nieszporek. W 2013 roku – zgodnie z prawem
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kościelnym i świeckim – rozpoczęto zabiegi, aby Maryja
Piekarska Pani została Patronką Miasta i jego mieszkańców.
Proboszcz piekarskiej bazyliki NMP ks. prałat Władysław
Nieszporek, prezydent miasta Piekary Śląskie Stanisław
Korfanty, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Seweryn
(zm. 2018 r.) – świadomi znaczenia miejsca, niekwestiono-wanego znaczenia kultu maryjnego, dorobku materialnego
i historycznego Piekar – podjęli wielki wysiłek, aby uzyskać
zgodę na nadanie tytułu Patronki Piekar Śląskich Matce
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
17 października 2013 roku w auli sanktuaryjnej odbyła
się uroczysta sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Poprzez
aklamację radni: Grzegorz Adamczyk, Marek Boroń,
Gabriela Cichy, Tomasz Cisek, Krystian Duda, Tomasz
Flodrowski, Grzegorz Gowarzewski, Dariusz Iskanin, Jacek
Kierok, Gabriela Kossakowska, Jerzy Krauza, Monika
Lisińska-Kotowicz, Stanisław Plajzner, Leszek Podzimski,
Krzysztof Seweryn, Marek Szewczyk, Łukasz Ściebiorowski,
Krzysztof Turzański, Sława Umińska, Helena Warczok,
Tomasz Wesołowski, Tadeusz Wieczorek, Czesław Wymysło
podjęli decyzję o rozpoczęciu procedury przygotowań do
obwołania Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej Patronką Piekar Śląskich5 i powierzyli jej
wykonanie Prezydentowi Miasta. W uzasadnieniu podkreślono
najważniejsze wydarzenia historyczne i osoby związane
z Piekarami. Podkreślono, że od 1659 roku Piekary są miejscem
szczególnego kultu maryjnego na Śląsku i od wielu lat
stanowią centrum wydarzeń duchowych. Niezmienny od
wieków pozostaje ruch pielgrzymkowy z kraju i z zagranicy.
Piekary były i są miejscem spotkań papieży: Piusa XI, Jana
Pawła II, Benedykta XVI, dostojników Kościoła polskiego
i powszechnego, m.in.: Augusta Hlonda, Stefana Wyszyńskiego,
Józefa Glempa, Józefa Kowalczyka, Matki Teresy z Kalkuty,
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a także osób świeckich. Wskazano także na Piekary jako źródło
narodzin idei trzeźwościowej w Europie od 1844 roku za sprawą
piekarskiego „Apostoła Śląska”, księdza proboszcza Jana
Alojzego Ficka. Na zakończenie tekstu uzasadnienia wyboru
Patronki Miasta skierowano prośbę do Stolicy Apostolskiej
o ogłoszenie NMP Patronką Piekar Śląskich, która kończy się
następujący zdaniem: „Gospodyni Śląska i jej blask będzie
opromieniać nadal nasze miasto, nasz region, naszą Ojczyznę
i całe chrześcijaństwo”.
Stosowaną prośbę do Kongregacji Kultu Bożego
i Dyscypliny Sakramentów napisał 24 października 2013 roku
metropolita katowicki. W odpowiedzi z 4 grudnia tegoż
roku kard. Canizares Llovera–Prefekt i Jan M. Ferrera
Grenesch w imieniu papieża napisali: „…na mocy uprawnień
udzielonych Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów przez jej Najwyższego Kapłana Franciszka,
rozważywszy przedstawione sprawy, aby wybór i aprobata
odbyły się zgodnie z przepisami prawa, zgadza się na prośby
i zatwierdza Błogosławioną Maryję Dziewicę pod tytułem
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jako PATRONKI
U BOGA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE. Bez względu na
przeciwne zarządzenia”.
Podobnie jak w roku pierwszej koronacji 1925 i latach
rekoronacji nastąpiło ożywienie duchowe wiernych w Piekarach
Śląskich i w okolicy. Przygotowany program duszpasterski
obejmował m.in. peregrynację kopii cudownego obrazu
Matki Bożej Piekarskiej do wszystkich piekarskich parafii6.
Peregrynacja została poprzedzona listem duszpasterskim
metropolity katowickiego do wiernych parafii miasta
Piekary Śląskie w związku z peregrynacją kopii obrazu
Matki Bożej Piekarskiej przed ogłoszeniem Jej Patronką
Miasta. List zachęcał wiernych do udziału w nabożeństwach
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peregrynacyjnych dla umocnienia wiary, nadziei i miłości.
Pasterz katowicki, błogosławiąc wiernych, zawierzył rodziny,
codzienny trud, sprawy osobiste, zawodowe, społeczne Śląskiej
Gospodyni. Jednocześnie w tych dniach odprawiano w bazylice
9-cio dniową nowennę do Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej.
Uroczystość ogłoszenia Patronki Miasta Piekary Śląskie
odbyła się 12 września 2014 roku. Centralnym punktem
uroczystości była Eucharystia o godzinie 10.30 sprawowana
przez abp. Wiktora Skworca oraz licznie zgromadzonych
kapłanów. Bazylika wypełniona po brzegi delegacjami instytucji
państwowych, pocztami sztandarowymi, dorosłymi i dziećmi
– wszyscy z pobożnością i wielką radością wpatrywali się
w cudowny wizerunek Piekarskiej Pani. O godzinie 13.45
odbyły się obchody różańcowe z obrazem Matki Bożej na
Kalwarii zakończone nieszporami maryjnymi w bazylice
o godzinie 15.00. Piekary Śląskie stały się oficjalnie „miastem
Maryi”.
Tego dnia akt zawierzenia Matce Bożej Piekarskiej
wypowiedzieli przedstawiciele różnych grup społecznych. Jako
pierwszy wypowiedział słowa zawierzenia abp Wiktor Skworc:
„W Twojej, Jezu obecności ja, jako pasterz tego ludu, pragnę
zawierzyć miasto Piekary Śląskie, jego mieszkańców, władze,
rodziny, ludzi pracy i duchowieństwo Jej orędownictwu (…)
Jezu Chryste, Synu Maryi. Kto słów Twoich słucha i je
zachowuje, ten Ci jest bratem, siostrą i matką. Spójrz na ten
lud wierny, który czcząc Najświętszą Maryję Pannę Piekarską
jako Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, chce być
wierny Twojej Ewangelii. Przemieniaj ich serca i uczyń je
zdolnymi do przyjęcia Twoich łask. Niech spływają one na
wszystkich, którzy o nie proszą przed cudownym obrazem
piekarskim. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”7.
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W imieniu władz miasta akt zawierzenia Pannie Maryi
wypowiedział Stanisław Korfanty: „Jako prezydent, którego
trosce zrządzeniem Bożej Opatrzności zostało powierzone mi
miasto, pragnę Twej matczynej opiece oddać wszystkich jego
mieszkańców”. Przedstawiciele piekarskich rodzin w akcie
zawierzenia powiedzieli Maryi: „Jako małżonkowie i rodzice,
których trosce zrządzeniem Bożej Opatrzności zostało
powierzone ognisko domowe, pragniemy Twej matczynej
opiece oddać nasze małżeństwa oraz życie i wychowanie
naszych dzieci. Chcemy być wierni Ewangelii Twojego Syna.
(…) ocal nasze rodziny od zatrucia bezbożnością i od rozpadu”.
Ludzie pracy publicznie prosili Maryję: „Kieruj naszymi
sercami, oczyść je z egoizmu i materializmu, chroń przed
pragnieniem nieuczciwej rywalizacji i wyzysku. Prowadź nas
drogami sprawiedliwości i miłości społecznej, aby każdy mógł
pracować na chwale Bogu i ku pożytkowi ludzi”. Kapłani: „…
My duszpasterze piekarskich parafii, których zrządzeniem
Bożej Opatrzności została powierzona troska o zbawienie
Twoich synów i córek, powierzamy Ci nas samych. Chcemy
być wierni Ewangelii Twojego syna”.
Równocześnie z uroczystym nadaniem tytułu wszyscy
proboszczowie piekarskich parafii umieścili w swoich świątyniach,
jednolite pod względem wielkości i wizerunku, obrazy Matki
Bożej Piekarskiej. W Muzeum Sanktuaryjnym zawieszono
dokument Aktu nadania patronatu. Zwiedzający Muzeum
goście, mają od tej pory okazję poznać drogę do nadania
patronatu maryjnego miastu Piekary Śląskie.
Z tego szczególnego patronatu wynikają wskazówki także
na przyszłość. Napisał o tym ks. Rajmund Machulec, przez
wiele lat proboszcz parafii św. Józefa w Piekarach-Józefce,
wielki czciciel Piekarskiej Pani: „Maryja jako Patronka Miasta
jest szczególną opiekunką wszystkich Piekarzan. Jest naszą
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Matką i Wychowawczynią. Jako Matka Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej zachęca nas przede wszystkim do życia
we wzajemnej zgodzie i pokoju, w harmonii z Bogiem
i ludźmi. Zaszczytny patronat Piekarskiej Pani, jaki stał się
Jej udziałem zobowiązuje nie tylko do troski o zewnętrzny
wygląd naszego miasta, ale nade wszystko do podejmowania
trudu budowania piękna duchowego naszych serc i umysłów,
tak, aby stolica duchowa Górnego Śląska tętniła życzliwością
i otwartością dla wszystkich odwiedzających ja pielgrzymów
i gości. Niech nasze czyny pociągają innych do życia według
Bożych Przykazań i według słów Ewangelii, która zachęca
do nieustannego wspinania się ku wyżynom Nieba”8.
Przypisy
1
2

3

4
5
6

7
8

Dekret wydany w 2013 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów ustanawiający Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
Patronką Miasta Piekary Śląskie (Archiwum Parafii Piekarskiej).
W niektórych regionach Polski dzieciom nadaje się tylko jedno imię, na Śląsku
raczej dwa. W wyjątkowych latach poświęconych Matce Boskiej, np. w 1954 r.
nowonarodzonym dzieciom nadawano jeszcze trzecie imię Maria (niezależnie
od płci dziecka).
Żywoty Świętych, obok Biblii, znajdowały się w biblioteczkach domowych
i były synonimem wolności, niezależności narodowej na Śląsku. Piekarska
Drukarnia Teodora Heneczka wydawała, oprócz modlitewników, książeczek
do nabożeństwa, także Żywoty Świętych. Zaś w czasach kulturkampfu
traktowano je jako podręczniki do nauki języka polskiego.
Np. św. Jan de la Salle – patron nauczycieli i wychowawców, św. Klemens –
patron cukierników i piekarzy, św. Michał – patron Żagania.
Uchwała nr XXXIII/456/13 z dn. 17 października 2013 r.
Peregrynacja rozpoczęła się 3 września i trwała do 10 września 2014 r.
Peregrynowane parafie to kolejno: Dąbrówka Wielka, Brzeziny Śląskie,
Brzozowice-Kamień, Piekary-Szarlej, Józefka, Kozłowa Góra, PiekaryOsiedle (parafia św. Rodziny), bazylika NMP.
Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium w Piekarach Śląskich (1945-2011).
Praca doktorska Daniela Szlachty, KUL, Lublin 2016, s. 354-358.
R. Machulec, Matka Boża Piekarska patronką miasta Piekary Śląskie,
„Z Piekarskich Wież” 10 (2014), s. 4-5, 7.

Mateusz MEZGLEWSKI

NOWE ŻYCIE PIEKARSKIEJ KALWARII
– CHWALEBNE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
„Piekary sobie obrałaś Panno Maryja!
Jest ozdobą Twoja ta Kalwaryja,
Góra święta obstrojona,
Męka Pańska przedstawiona dla grzeszników”1.
(fragment modlitwy Thomasa Nowaka,
Piekary Śląskie 1890 r.)

W roku, gdy w Sanktuarium Piekarskim obchodzony
jest jubileusz 700-lecia poświęcenia pierwszego kościoła,
stanowiący okazję do wielu ciekawych refleksji, szczególnie
cenne wydaje się pochylenie nad wartością dziedzictwa
materialnego oraz duchowego pozostawionego przez przodków,
a zachowanego zarówno w postaci bogatej architektury, jak
i tradycji utrwalonej w nabożeństwach i innych przejawach
życia religijnego. W ramach podsumowania różnorodnych
inicjatyw duszpasterskich podejmowanych dotychczas w Piekarach,
a będących kontynuacją działań zapoczątkowanych w okresie
intensywnego rozkwitu tego miejsca kultu, jaki nastąpił
w drugiej połowie XIX wieku, warto przybliżyć swoisty
fenomen, który stanowi Chwalebne Misterium Męki Pańskiej.
Ta inscenizowana forma nabożeństwa, przedstawiająca
rozbudowaną wersję drogi krzyżowej, powróciła w roku
2015 na Piekarską Kalwarię po niemal stu latach przerwy
i już czterokrotnie w swej uwspółcześnionej formie ściągnęła
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do Śląskiej Jerozolimy rzesze pielgrzymów2. Dla pełnego
przedstawienia tego tematu niezbędne jest jednak krótkie
zarysowanie genezy powstania piekarskiej kalwarii, stanowiącej
„tło”, czy też „naturalne środowisko” dla tzw. „żywej męki”3.
Jak już to zostało wspomniane powyżej, zdecydowane
ożywienie działalności duszpasterskiej w Piekarach przypadło
na II połowę XIX wieku, a więc na niezwykle trudny okres
historii naszej ojczyzny, kiedy to w wyniku zaborów Polska
zniknęła z mapy Europy. Mimo prób podejmowanych przez
zaborców mających na celu pozbawienie mieszkańców
okupowanych przez nich ziem tradycji ich przodków,
paradoksalnie można zaobserwować wiele przykładów zjawisk
wręcz odwrotnych: ciągłego rozbudzania wśród społeczności
polskiego pochodzenia przejawów głębokich więzi z wyznawaną
wiarą i jej wartościami, tradycjami rodzinnymi oraz kulturą4.
Świadectwem tego jest chociażby wzniesienie nowej świątyni
w Piekarach i skupienie wokół niej wielu działań nie tylko
religijnych, ale także społecznych5. Z pewnością wierni
przybywający z różnych stron do Przedziwnej Matki6, jak
niegdyś nazywano Piekarską Madonnę, potrzebowali
przestrzeni umożliwiającej głębsze zanurzenie się w tajemnicy
zbawienia, zapoczątkowanej poprzez wcielenie Syna Bożego,
a dopełnionej dzięki Jego Chwalebnej Męce na Golgocie.
Stąd też obok troski o zapewnienie należytych warunków
do oddawania czci Matce Najświętszej, naturalną rzeczą
wydawało się stworzenie miejsca odpowiedniego do rozważania
tajemnic z życia Jezusa.
Kluczowe znaczenie dla rozwoju piekarskiego sanktuarium
odegrał okres proboszczowania ks. Jana Alojzego Ficka, który
duszpasterzował w tym miejscu od 1826 do 1862 roku. Za
jego czasów wzniesiono, wzmiankowaną powyżej, murowaną
świątynię, z dwoma wysokimi wieżami, a także z przepięknym
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ołtarzem, w którym umieszczono słynący łaskami obraz Matki
Bożej. Prócz tego podjęto pierwsze działania mające na celu
stworzenie na pobliskim wzgórzu Cerekwica kalwarii, mającej
w przyszłości stać się „Śląską Jerozolimą”7. Pomyślana
została ona jako kompleks parkowo-krajobrazowy, w który
wkomponowano zespół kaplic, umożliwiających rozważanie
poszczególnych stacji drogi krzyżowej, połączone z nawiedza-niem miejsc, jakie stały się świadkami wędrówki Chrystusa
na wzgórze Golgoty, gdzie został ukrzyżowany. Warty
podkreślenia jest fakt, iż piekarska kalwaria stanowi jeden
z przykładów wiernej imitacji topograficznej Świętego Miasta,
która nie jest zjawiskiem typowym dla wszystkich tego
typu obiektów, lecz wyróżniającym te najbardziej okazałe
i popularne wśród pielgrzymów8.
Z uwagi na śmierć ks. Ficka, faktyczne dzieło budowy
kalwarii spoczęło na ramionach jego następców: najpierw
ks. Bernarda Purkopa, a następnie księży Leopolda Nerlicha
i jego brata Karola9. W realizacji koncepcji wiernego
odzwierciedlenia przestrzeni jerozolimskiej główną rolę
odegrał franciszkanin, o. Władysław Schneider, który przez
12 lat posługiwał w Ziemi Świętej i całe zdobyte wówczas
doświadczenie wykorzystał przy realizacji ambitnego planu
zagospodarowania wzgórza o powierzchni niemal 10 hektarów10.
Jego wiedza pozwoliła z jednej strony optymalnie wykorzystać
naturalne ukształtowanie tego terenu na potrzeby miejsca
modlitwy i zadumy, a z drugiej na szybki postęp prac
i ukończenie dzieła budowy na przestrzeni lat 1887-189511.
Niepowtarzalnym zjawiskiem towarzyszącym powstaniu
kalwarii, bodajże unikalnym jeśli chodzi o tego rodzaju
inwestycję religijną jest fakt, iż przy jej wznoszeniu nie
korzystano z pomocy żadnego bogatego fundatora, a środki
materialne pozyskiwano jedynie z dobrowolnych ofiar wiernych,
podobnie zresztą jak miało to miejsce wcześniej w przypadku
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budowy kościoła mariackiego. Śląski lud, choć „nie możny,
ale pobożny” zaangażował się w to dzieło z ogromnym
entuzjazmem12. Przy udziale wielu robotników, którzy
pracowali przy budowie bez wynagrodzenia, wzniesiono
14 stacji drogi krzyżowej, w tym neogotycki kościół na
szczycie wzgórza kalwaryjskiego, 11 stacji towarzyszących
oraz 15 kaplic różańcowych. Konsekracji Kalwarii dokonał
kard. Georg Kopp 21 czerwca 1896 r. w obecności 175 tys.
wiernych.
Wraz ze stworzeniem nowej przestrzeni dla pątników
odwiedzających Piekary, pojawiła się możliwość, by wzniesione
budowle wykorzystać nie tylko do indywidualnego obchodu
dróżek kalwaryjskich czy różańcowych, ale także do
zorganizowanych praktyk pobożnościowych pod przewodni-ctwem kapłana. W ten sposób narodziły się tzw. obchody
kalwaryjskie sprawowane w okresie Wielkiego Postu oraz
towarzyszące
odpustom
sanktuaryjnym,
nadanym
Piekarskiemu Sanktuarium przez Stolicę Apostolską
i odprawianym w takie święta jak: Nawiedzenie Matki
Bożej, Matki Bożej Anielskiej (Porcjunkuli), Matki Bożej
Szkaplerznej, czy św. Bartłomieja Apostoła13. Wspomniane
obchody kalwaryjskie mają dwie formy: krótszą składającą
się z obchodu 14 tradycyjnych stacji drogi krzyżowej oraz
dłuższą, obejmującą stacje związane z wydarzeniami
poprzedzającymi wydanie wyroku śmierci na Jezusa14.
Obecnie zwyczaj odprawiania wspólnej drogi krzyżowej
na kalwarii wpisuje się nie tylko w program duszpasterski
parafii, ale towarzyszy sporej części grup pielgrzymkowych
przybywających do Piekar w okresie od maja do października,
które zazwyczaj po udziale we Mszy św. przechodzą
procesyjnie na kalwarię niosąc duży krzyż, przygotowany dla
nich na Rajskim Placu15.
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Porównując przebieg obchodów odprawianych na Kalwarii
obecnie z tymi odbywającymi się w pierwszych latach po
konsekracji zauważyć można, iż wraz ze zmianą stylu życia,
zmieniły się diametralnie „upodobania” pielgrzymów.
Dawniej Kalwaria w okresie odpustów i w czasie Wielkiego
Postu otwarta była przez całą dobę, a modlący się pielgrzymi
zajmowali niemal wszystkie kaplice, spędzając noc na
czuwaniu i przepraszając Boga za popełnione grzechy16.
Dzisiaj wierni oczekują nabożeństw krótszych, pozwalających
na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków, ale nie
angażujących zbyt wiele czasu; bogatych w treść i symbolikę.
Spopularyzowanie różnych form sztuki, jakie dokonało się
za pośrednictwem mass mediów, a także dostępność kultury
wyższej sprawiają, że aby zachęcić ludzi do wspólnej modlitwy,
przygotowując jakiekolwiek nabożeństwa należy zwrócić
uwagę na jakość wielu czynników: zadbać o odpowiednie
oświetlenie, wystrój, muzykę, śpiew. By sprostać oczekiwaniom
wiernych, dotrzeć do nich z przekazem Ewangelii trzeba
próbować wciąż nowych form duszpasterskich. Niektóre
z nich czerpią z dziedzictwa minionych pokoleń, nadając
„odświeżoną formułę” koncepcjom wypracowanym przed
laty. Tak właśnie było w przypadku Chwalebnego Misterium
Męki Pańskiej w Piekarach Śląskich, które po raz pierwszy
pojawiło się w programie obchodów Wielkiego Tygodnia
w roku 190017. Mimo iż jego początki były bardzo skromne,
a poprzeczka zawieszona została wysoko, organizatorzy
zachwycili wiernych przybyłych na to wydarzenie.
Misteria Męki Pańskiej swymi korzeniami sięgają
średniowiecza, kiedy to stanowiły najbardziej adekwatną formę
przekazu prawd ewangelicznych skierowaną do prostych
i niewykształconych ludzi18. Z czasem ich popularność
zmalała, a ponowny rozkwit w niemal całej Europie przypada
na początek XIX w. Tendencja ta doskonale wpisała się
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w losy Sanktuarium Piekarskiego, które mając w posiadaniu
nową, znakomicie zaprojektowaną bazę materialną umożliwia-jącą zorganizowanie tego rodzaju przedsięwzięcia,
wykorzystało bardzo energicznie nadarzającą się sposobność
ewangelizacyjną. Połączenie różnych form przekazu: słowa,
strojów, gry aktorskiej, tworzących barwną i przejmującą
inscenizację ściągnęło do Piekar rzesze pielgrzymów. Jak
podaje czasopismo „Katolik” w roku 1902 w Wielkim
Tygodniu do Piekar przybyło 50 tysięcy pątników19.
Organizacji misterium sprzyjała niewątpliwie obecność
w Piekarach oddanych duszpasterzy, którzy bezbłędnie
odczytywali pojawiające się przed nimi znaki czasu. W ten
sposób ks. Leopold Nerlich i jego brat Karol, dwaj kolejni
piekarscy proboszczowie angażują się w przygotowanie tzw.
„kalwaryjek”, czyli książeczek zawierających wskazówki
obchodzenia dróżek kalwaryjskich, a także niezbędne teksty
modlitw i pieśni. Na ich podstawie podjęte zostają przygoto-wania do misterium, które trwały przez cały rok 1899.
Włączyło się w nie czynnie 40 parafian pod kierownictwem
Emila Wartiniego, który pełnił jednocześnie rolę kostiumologa.
Misterium odbywało się przez 8 lat, po czym nastąpiła
kilkuletnia przerwa, prawdopodobnie spowodowana zakazem
odprawiania misterium wydanym przez kard. Koppa 20.
Powrót misterium miał miejsce około 1913-1914 roku, jednak
z uwagi na wybuch I wojny światowej i tym razem nie udało
się kontynuować tej pięknej inicjatywy. Przez wiele kolejnych
lat piekarska pobożność pasyjna rozwijana była zatem wokół
wzorców typowych dla każdej parafii w ramach gorzkich żali
i drogi krzyżowej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż przestrzeń
Kalwarii pozwalała na znacznie głębsze przeżycie rozważanych
tajemnic i zanurzenie się w Męce Jezusa porównywalne do
doświadczenia pielgrzymki do Ziemi Świętej21.
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W okresie powojennym myśl o powrocie do tradycji
misteryjnej pojawiała się wśród wiernych kilkakrotnie. Co
jakiś czas odbywały się na kalwarii mniejsze przedstawienia
Męki Pańskiej, jednak żadne z nich nie osiągnęło skali
zainteresowania, która pozwalałaby żywić uzasadnioną
nadzieję, iż w kolejnych latach znajdą się osoby gotowe do
kontynuacji tego dzieła. Swoista pustka, która obecna była
w obchodach Wielkiego Tygodnia w cieszącym się ogólno-polską renomą sanktuarium piekarskim wciąż czekała na
wypełnienie. Pretekstem do zmiany tego stanu rzeczy okazał
się jubileusz 90-lecia koronacji Cudownego Obrazu Pani
Piekarskiej, jaki przypadał w roku 2015. Była to jednocześnie
90. rocznica ustanowienia (archi)diecezji katowickiej.
Wcześniej – jesienią 2014 – niezależnie od siebie Wanda
Kowalewska (parafia św. Rodziny w Piekarach Śląskich) oraz
Dominik Piórkowski (parafia św. Apostołów Piotra i Pawła
w Brzozowicach-Kamieniu) zgłosili się do ks. Adama
Zgodzaja, wikariusza bazyliki, z inicjatywą powrotu do tradycji
wystawiania Męki Pańskiej w Piekarach Śląskich.
Do tak sprzyjających okoliczności dołączyło również
działanie Bożej Opatrzności, która sprawiła, że trzy zupełnie
niezależne od siebie osoby, mieszkające w trzech sąsiednich
parafiach trafiły do bazyliki z myślą o zorganizowaniu
pasyjnego misterium. Była to jesień roku 2014.
Dzięki kilkumiesięcznym, ożywionym dyskusjom
dotyczącym możliwości wykorzystania przestrzeni kalwarii,
wypracowano koncepcję, która zaowocowała rozpoczęciem
konkretnych przygotowań. Jedyny kapitał jaki posiadali
organizatorzy stanowiły: pracowitość, zdolności organiza-cyjne, zapał i chęć do działania oraz przychylność
ks. proboszcza Władysława Nieszporka. Archiwa parafialne
zawierały szczątkowe informacje, nie mówiąc już o znikomej
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ilości fotografii upamiętniających pierwsze misteria piekarskie.
Chcąc nie chcąc pracę nad misterium trzeba było zacząć
niemalże od zera.
Z materiałów zebranych w archiwum udało się odtworzyć
przebieg Wielkiego Tygodnia sprzed stu lat. Jak się okazało,
pielgrzymi przybywali wówczas do Piekar już w czwartkowy
wieczór, uczestnicząc najpierw w adoracji w ciemnicy,
a następnie ok. godz. 23.00 w procesji kierowali się do
Wieczernika. W Ogrodzie Oliwnym odprawiano stację
„Zdrada Judasza” i kolejno przechodzono na kolanach przez
most na Cedronie. Wierni nieśli kamienie na głowie, co
symbolizowało strącenie Jezusa do Cedronu i Jego upadek
na kamień 22. Przy wylocie mostu uderzano się gałązkami
drzew na znak biczowania Jezusa. Dalej kierowano się
w stronę Dworu Annasza i Pałacu Kajfasza – symbolicznego
więzienia ulokowanego w jedynej dwupoziomowej kaplicy,
ze specjalnie przygotowaną piwnicą 23. Wielu pielgrzymów
tam właśnie spędzało noc, by następnego ranka wyruszyć na
kalwaryjskie ścieżki i uczestniczyć w inscenizowanej drodze
krzyżowej, którą wtedy nosiła nazwę „Żywo Męka”.
Z taką wiedzą przystąpiono do stworzenia scenariusza.
Zadania tego podjął się Dominik Piórkowski, który jako
student reżyserii miał do tego najlepsze predyspozycje. To
spod jego ręki wyszedł kilkudziesięciostronicowy plan
misterium, który był sfabularyzowaną formą 4 ewangelii 24.
Kolejnym ważnym zadaniem było zebranie aktorów, przygoto-wanie scenografii, strojów i rekwizytów. Ta przestrzeń
przypadła w udziale Wandzie Kowalewskiej. Istotne znaczenie
miało połączenie wymiaru teatralnego z modlitewną formą
nabożeństwa, jaką nadano Misterium. Zajął się tym
ks. Adam Zgodzaj. Ostatecznie w organizację włączyło się
ok. 70 aktorów – amatorów, pochodzących głównie z trzech
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piekarskich parafii: Imienia NMP i św. Bartłomieja,
św. Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Rodziny. Jednym
z podstawowych zamierzeń przy planowaniu pierwszego
Misterium była chęć jak najwierniejszego przedstawienia
ewangelicznego opisu Męki Pańskiej. W tym celu twórca
scenariusza odwołał się obok Pisma Świętego, także do
źródeł nie ewangelicznych, jak chociażby opisu wizji
bł. Anny Katarzyny Emmerich 25. To właśnie nieuciekanie
się do półśrodków spowodowało, iż uczestnicy pierwszego
misterium bardzo wysoko ocenili jego walory artystyczne.
Przygotowaniem strojów z wielkim zaangażowaniem zajęła
się pracownia szat liturgicznych „Robótka” prowadzona przez
siostry boromeuszki.
Kolejnym, istotnym pątniczym symbolem, który towarzyszy
podobnym wydarzeniom w innych miejscach kultu Męki
Pańskiej jest Kalwaryjski Krzyż Pasyjny. Ten piekarski został
ufundowany i wykonany przez jednego z „mężczyzn św.
Józefa”, bardzo aktywnej wspólnoty działającej od kilku lat
przy bazylice. Znajdują się na nim narzędzia Męki Pańskiej,
a centralną część stanowi kamień z Golgoty przywieziony
z Ziemi Świętej. Poświęcony w 2015 roku, każdorazowo jest
niesiony na czele procesji przez grupę „Mężczyzn św. Józefa”,
a na co dzień eksponowany na jednym z filarów głównej
nawy kościoła kalwaryjskiego. Dzięki ofiarności tej grupy
wiernych świeckich możliwe stało się również odnowienie
zaniedbanych kaplic kalwaryjskich, które z uwagi na to, iż
przez lata były wielokrotnie dewastowane, wymagały wielu
drobnych prac konserwatorskich. Po generalnych porządkach,
jakie przeprowadzono przy udziale grupy wolontariuszy,
kaplice odzyskały swój dawny blask. Mimo iż wiele elementów
wyposażenia oczekuje w dalszym ciągu na swoją renowację,
przyznać trzeba, iż zewnętrzne obejście zabudowań
kalwaryjskich znacząco wypiękniało.
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Dostosowując plan Misterium do porządku obchodów
utrwalonego w ostatnich latach w piekarskim sanktuarium,
połączono jego przebieg z charakterystycznymi elementami,
jakie z powodzeniem funkcjonowały w nim do tej pory.
Konieczne były także pewne modyfikacje. Pierwszą z nich
było przeniesienie obrzędu błogosławieństwa palm z Rajskiego
Placu, na teren kalwarii. W ten sposób wprowadzono
inscenizację triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy.
Po części misteryjnej, zgodnie z przepisami liturgicznymi
nastąpiło błogosławieństwo palm, a po nim wyruszyła procesja
do bazyliki, na czele której szła orkiestra sanktuaryjna.
Wielki Czwartek zaplanowano następująco:
godz. 9.00 – Gorzkie żale (cz. I) z kazaniem pasyjnym w bazylice;
godz. 9.30 – wyjście na Kalwarię, obchód stacji: Ostatnia
Wieczerza (Wieczernik), modlitwa w Ogrójcu, pojmanie,
przejście przez most na Cedronie, sąd u Annasza i zaparcie
się Piotra, uwięzienie w piwnicy u Kajfasza;
godz. 18.30 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice i adoracja
w ciemnicy do godz. 22.00.
W Wielki Piątek plan obchodów był znacznie bogatszy:
godz. 9.00 – Gorzkie żale (cz. II i III) z kazaniem pasyjnym
w bazylice;
godz. 9.45 – wyjście na Kalwarię, obchód stacji: pożegnanie
z Matką (Rajski Plac), sąd u Kajfasza, rozprawa u Piłata,
Jezus przed Herodem, powtórna wizyta u Piłata, biczowanie,
przejście przez Święte Schody (Gradusy), wydanie wyroku
i droga krzyżowa Jezusa, złożenie do grobu;
godz. 15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia i droga krzyżowa
na Rajskim Placu;
godz. 18.30 – liturgia Wielkiego Piątku w bazylice, adoracja
w Bożym Grobie do godz. 22.00.
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Kontynuując dawne tradycje, po czwartkowych obchodach
oraz od piątkowego poranka, udostępniono wiernym do
prywatnej modlitwy piwnicę u Kajfasza (do godz. 18.00), która
– niestety – od lat jest najczęściej niszczoną i bezczeszczoną
przez wandali kaplicą. Tam też w Wielki Piątek odmówiona
została modlitwa ekspiacyjna, mająca na celu wynagrodzenie
Bogu wszelkich zniewag, jakich doznał poprzez niewłaściwe
traktowanie sakralnej przestrzeni kalwarii. Zła pogoda została
przez wiernych odczytana jako symboliczny znak pokuty,
łączony z powrotem do tradycji „żywej męki” po ponad
100-letniej przerwie. Mimo niskiej temperatury, a także
opadów śniegu z deszczem frekwencja podczas wydarzeń
Wielkiego Piątku była zaskakująco wysoka.
Przebieg Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej choć
w swym głównym założeniu co roku jest taki sam, ma jednak
drobne adaptacje wynikające z chęci uatrakcyjnienia sposobu
jego realizacji oraz konieczności dostosowania przyjętej formy
do uczestniczącej w niej coraz większej liczby wiernych.
Pierwsza modyfikacja wprowadzona podczas Misterium w roku
2016, to wzbogacenie przebiegu Niedzieli Palmowej o scenę
wypędzenia przekupniów ze świątyni jerozolimskiej. Zmianie
uległo również miejsce inscenizacji, które zostało przeniesione
przed kościół kalwaryjski. Wielki Czwartek i Wielki Piątek
miały przebieg taki sam, jak za pierwszym razem. Do udziału
w obchodach piątkowych włączyli się licznie przybyli członkowie
Związku Górnośląskiego ubrani w stroje ludowe. Mężczyźni
z tejże grupy nieśli w procesji feretron ze srebrnym relikwiarzem
pochodzącym z końca XIX wieku, zawierającym fragment
Krzyża Świętego, przechowywany na probostwie bazyliki.
Rok 2017 to trzecia odsłona plenerowej drogi krzyżowej
na Piekarskiej Kalwarii. Liczba osób zaangażowanych w to dzieło
przekroczyła 100. Oprócz aktorów bardzo mocno rozwinął się tzw.
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pion techniczny, czyli zespół ludzi odpowiedzialnych za
organizację scenografii, charakteryzacji i strojów. Dzięki
zbiórce przeprowadzonej przed bazyliką przez aktorów
ubranych w stroje używane podczas Misterium w dwie
kolejne niedziele Wielkiego Postu, udało się pozyskać
środki na wykonanie kolejnych elementów strojów i zakup
rekwizytów. W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek program
obchodów nie uległ zmianom. Bardzo istotną kwestią stało
się jednak duchowe przygotowanie aktorów, które z inicjatywy
ks. Adama nabrało już bardzo konkretnych kształtów.
Dwukrotnie w czasie Wielkiego Postu odbyły się spotkania
modlitewne w bazylice połączone z konferencją i adoracją
Najświętszego Sakramentu.
Coraz bogatsze doświadczenie organizacyjne, a także
skupienie wokół misterium w dużym stopniu trwałej grupy
osób związanych z tym wydarzeniem zaowocowało
pojawieniem się myśli o zawiązaniu wspólnoty skupiającej
sympatyków Misterium i Kalwarii. Obserwując tradycje
wykształcone m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej podjęto
starania o utworzenie Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego.
By grupa ta mogła się rozwijać i podejmować nowe wyzwania,
jak chociażby pozyskiwanie środków na cele Misterium
i odnowy dziedzictwa kalwarii, konieczne okazały się liczne
konsultacje zarówno z ks. arcybiskupem Wiktorem Skworcem,
jak i z prawnikami. Po kilku miesiącach dyskusji udało się
sformułować Statut Bractwa, które w myśl przepisów prawa
kanonicznego, uzyskało status stowarzyszenia kościelnego.
Takie rozwiązanie pozwala w przyszłości starać się o uzyskanie
na podstawie uproszczonej procedury osobowości prawnej
w ramach prawa państwowego i w rezultacie przekształcić
Bractwo w organizację pożytku publicznego. Szeroka
perspektywa, jaka otworzyła się przed osobami związanymi
z Misterium po raz kolejny okazała się nieprzypadkowa.
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Zawiązanie formalnej grupy, gwarantującej kontynuację tego
wydarzenia zbiegło się bowiem z decyzją reżysera Dominika
Piórkowskiego o rozpoczęciu formacji w WŚSD w Katowicach.
Powołanie do istnienia Piekarskiego Bractwa Kalwaryj-skiego okazało się przedsięwzięciem koniecznym i niejako
przygotowanym przez Bożą Opatrzność. Od tego momentu
wszelkie działania koordynacyjne nie spoczywają już bowiem
na barkach pomysłodawców Misterium, ale na 7 osobowej
kapitule Bractwa, której członkowie mają ściśle określone
obowiązki i zadania. Nad całością działań Bractwa w myśl
jego statutu czuwa superior. Duchową opiekę sprawuje
moderator, którym jest kustosz sanktuarium, bądź delegowany
przez niego do tej funkcji kapłan. Formalne powołanie Bractwa
stało się faktem wraz z wydaniem przez ks. arcybiskupa
Wiktora Skworca dekretu erekcyjnego oraz zatwierdzeniem
Statutu Bractwa. Pierwsze walne zebranie osób, które
zdecydowały się na członkowstwo w Bractwie miało miejsce
23 listopada 2017 roku. Wówczas wybrana została kapituła
i przyjęty Statut Bractwa. Zdecydowano również o obowiązku
odmawiania przez członków w każdy piątek w intencji Bractwa
modlitwy „Ojcze nasz” oraz wezwania „Któryś za nas cierpiał
rany”. Przyjęcie 60 członków odbyło się w wigilię uroczystości
Chrystusa Króla, 25 listopada 2017 r.26 Mszy św. o godzinie
18.00 przewodniczył wówczas ks. bp Marek Szkudło. Jako
symbol przynależności do Bractwa nałożył na ramiona nowo
przyjętych członków krzyże jerozolimskie, a także odebrał od
nich uroczyste przyrzeczenia troski o zachowanie dziedzictwa
materialnego i duchowego piekarskiej kalwarii oraz dbałości
o pogłębianie i propagowanie pobożności pasyjnej.
W zaledwie cztery miesiące, jakie upłynęły od powołania
Bractwa do kolejnego Misterium udało się podjąć bardzo
znaczące inicjatywy, w szczególności o charakterze duchowym.
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W ramach formacji członków ustalono obowiązek udziału
w trzech wielkopostnych spotkaniach składających się
z konferencji i adoracji. Podczas pierwszego spotkania
odmówiono przygotowaną przez superiora modlitwę w intencji
Misterium, a następnie miał miejsce obrzęd „posłania” –
modlitwy wstawienniczej moderatora Bractwa nad każdym
z aktorów, którzy jednocześnie otrzymali indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Drugie
spotkanie skupione było wokół adoracji krzyża. Trzeci
element formacji stanowiła Msza św. w intencji wszystkich
zaangażowanych w przygotowanie Misterium. W ten sposób
ukształtował się duchowy fundament, niezbędny do realizacji
nadrzędnego celu Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej,
jakim jest rozbudzanie żywej wiary tak pośród przygoto-wujących to dzieło, jak i tych, do których jest ono skierowane.
Owoce funkcjonowania Piekarskiego Bractwa Kalwaryj-skiego pojawiły się już podczas Niedzieli Palmowej przydającej
na 25 marca 2018 roku. Łańcuch modlitwy, jakim członkowie
tej wspólnoty objęli uczestników Misterium sprawił, że
w obchodach rozpoczynających Wielki Tydzień uczestniczyła
kilkutysięczna grupa wiernych. Przed kościołem kalwaryjskim
obecnych było wiele rodzin z dziećmi, zafascynowanych
autentycznością przekazu Dobrej Nowiny. Obchody Wielkiej
Niedzieli rozpoczęły się o godz. 9.30. Po inscenizacji
i procesyjnym przejściu do bazyliki o godz. 10.30 odbyła
się Msza św., podczas której poświęcono sztandar Bractwa
ufundowany jako trwały znak jego misji i potwierdzenie
szczerego pragnienia kontynuowania dzieła Chwalebnego
Misterium Męki Pańskiej.
Miejsce reżysera po Dominiku Piórkowskim zajął
wskazany przez niego i zaakceptowany przez członków
Bractwa Mateusz Gorski, grający w Misterium od samego
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początku jako członek straży arcykapłańskiej, a kolejno również
jako żołnierz. Jego pomocnikiem został Damian Licznerski.
Za sprawy organizacyjne odpowiedzialną pozostała Wanda
Kowalewska. Podczas spotkań Bractwa oraz jego kapituły
zdecydowano o wprowadzeniu drobnych korekt do scenariu-sza i przyjęto jego ostateczną treść na podstawie uchwały.
Zaproponowane zmiany miały celu większe zespolenie
poszczególnych scen i skrócenie tych najbardziej rozbudo-wanych tak, aby zwiększająca się liczba przybywających na
„Misterium” nie wpływała na wydłużenie czasu trwania całości.
O ile w czasie pierwszego misterium przejście pomiędzy
poszczególnymi stacjami odbywało się bardzo sprawnie,
a nawet umożliwiało wprowadzenie dodatkowych modlitw
i śpiewów, o tyle w kolejnych latach zaczął pojawiać się
problem nadmiernego przeciągania się czasu przejścia od
stacji do stacji.
Wspólne działania kustosza sanktuarium oraz Bractwa
doprowadziły także do poświęcenia w Wielki Czwartek
brakującej stacji obchodów kalwaryjskich, jaką jest „Zdrada
Judasza”. Została ona wykonana w formie dwóch figur
naturalnej wielkości, przedstawiających Pana Jezusa i Judasza,
stojącego obok Niego z trzosem w ręku. Figury przygotował
Zakład Sztuki Kościelnej Schaefer w Piekarach Śląskich.
W fundamencie umieszczono kapsułę pamięci z wydawnict-wami i dewocjonaliami dokumentującymi aktualne wydarze-nia z życia sanktuarium.
Pomocą na duchowej, pasyjnej drodze przez kalwaryjskie
ścieżki jest każdego roku hasło towarzyszące wędrówce
pomiędzy stacjami i uwypuklone podczas krótkich rozważań.
Pierwsze Misterium odbyło się pod hasłem: „Ecce Homo”
(2015), następne przypadające w roku nadzwyczajnego
jubileuszu miłosierdzia brzmiało „Misericordia” (2016), rok
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później za myśl przewodnią wybrano słowo „Pragnę” (2017),
wypowiedziane przez Jezusa podczas konania na Drzewie
Krzyża. Z kolei tegoroczne Misterium nawiązywało do hasła
roku duszpasterskiego przeżywanego w Polsce „Weźmijcie
Ducha Świętego” (2018). Wracając do dawnej tradycji,
w czasie trwania Misterium głoszone są również krótkie
kazania, wśród których do najbardziej charakterystycznych
należy to głoszone z balkonu pałacu Piłata. W czasie
pierwszego Misterium wygłosił je ks. abp Wiktor Skworc, rok
później bp Marek Szkudło, następnie bp Adam Wodarczyk,
a w roku bieżącym ponownie bp Marek Szkudło27.
Powrót do tradycji okazał się ważnym elementem
duchowego wzrostu pielgrzymów przybywających do
Piekarskiego Sanktuarium, a tym samym cennym środkiem
nowej ewangelizacji. Powrót Chwalebnego Misterium Męki
Pańskiej stał się również impulsem dla ożywieniem istotnego
– pasyjnego wymiaru piekarskiego sanktuarium. Misterium to
z roku na rok nie tylko coraz większe wydarzenie artystyczne
i logistyczne, ale przede wszystkim duchowe. Potwierdzeniem
tego są świadectwa wiernych, którzy coraz liczniej przybywają,
by w inny niż zwykle sposób przeżyć Wielki Tydzień właśnie
w piekarskim sanktuarium. Starania i zaangażowanie ponad
stu osobowego zespołu przygotowującego to wydarzenie
zostały docenione i dostrzeżone przez media. Pierwsza
informacja, która bardzo miło zaskoczyła organizatorów
pojawiła się w roku 2017, kiedy to pani Anna Musialik Chmiel z Polskiego Radia Katowice otrzymała prestiżową
nagrodę na XXXII Międzynarodowym Katolickim Festiwalu
Filmów i Multimediów za słuchowisko „Piekarskie Jeruzalem”28.
Kolejnym powodem do satysfakcji, ale także do zintensyfiko-wania wysiłków mających na celu utrzymanie autentyczności
i wysokiej jakości inscenizacji prezentowanej podczas
Misterium jest opublikowanie zdjęcia ukazującego
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wydarzenia wielkopiątkowe na łamach internetowego wydania
dziennika „The Guardian” w ramach reportażu poświęconego
przeżywaniu Męki Pańskiej w różnych częściach świata 29.
Wielka życzliwość radiowców zaowocowała również nagraniem
słuchowiska „Chwalebne Misterium”, które wyemitowane
zostało na antenie Radia eM w Wielki Piątek 2018 roku.
Popularyzacja prawdy o nieskończonej miłości jaką
okazał nam Bóg poprzez Mękę i okrutną Śmierć Swojego
Syna to zadanie bardzo wymagające. Stawia ono wszystkich
organizatorów Misterium przed koniecznością stałej
współpracy z Bożą łaską i współdziałaniem z natchnieniami
Ducha Świętego. Podejmowany trud ma jednak swoją
nieprzeliczalną na dobra materialne wartość, którą stanowi
pokój serca i wielka radość płynąca z możliwości patrzenia na
rzesze ludzi trwających w skupieniu i modlitewnej zadumie
pod Krzyżem Jezusa.
Skład kapituły Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego
Superior – Mateusz Mezglewski
Zastępca Superiora – Bartłomiej Drobczyk
Zastępca Superiora – Mateusz Gorski
Skryba – Wanda Kowalewska
Prokurator – Damian Licznerski
Promotor – Emilia Wieczorek
Skarbnik – Michał Nolewajka
Moderator – ks. Adam Zgodzaj
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Lista aktorów grających
w „Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej” w roku 2018
L.p.

Rola

Aktor

1.

Pan Jezus

Bartłomiej Drobczyk

2.

Matka Boża

Justyna Grieger

3.

Kajfasz

Mateusz Łyko

4.

Annasz

Jan Bensz

5.

Arcykapłan nr 3

Tomasz Pajor

6.

Arcykapłani statyści

Marian Maselik, Paweł Kołodziejczyk,
Grzegorz Janusz,
Mirosław Czech, Marek Szysler

7.

Poncjusz Piłat

Andrzej Działach

8.

Żona Piłata

Julia Siwy

9.

Trębacze

Mirosław Rożek, Rafał Rożek

10.

Żołnierze

Denis Osior, Mateusz Gorski,
Damian Licznerski,
Daniel Kołodziejczyk, Michał Kot,
Dominik Dziadek, Kacper Iwanek,
Dawid Śliwka, Dawid Beer,
Grzegorz Rygulski

11.

Św. Weronika

Cecylia Wesołowski

12.

Szymon z Cyreny

Michał Nolewajka

13.

Św. Jan

Michał Krzysztofik

14.

Maria Magdalena

Aneta Zorychta

15.

Dobry łotr

Sebastian Kraus
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L.p.

Rola

Aktor

16.

Zły łotr

Karol Trzeciak

17.

Józef z Arymatei

Grzegorz Zorychta

18.

Święci mężowie

Adam Rak, Jerzy Kucharski

19.

Słudzy arcykapłanów

Karol Krawczyk, Mateusz Gorski,
Damian Licznerski,
Krzysztof Kułacz, Piotr Pawłowski

20.

Płaczące niewiasty

Aneta Zorychta, Bożena Lentas,
Sabina Lentas, Mariola Maruszczyk,
Maja Maruszczyk, Karolina Telęga,
Paulina Kostur, Karolina Holewa,
Rozalia Frącek, Jola Giernacka,
Małgorzata Ślęzak, Julia Cichy

21.

Barabasz

Szymon Antończyk

22.

Herod

Adam Dyrda

23.

Kobiety Heroda

Natalia Deja, Agnieszka Malecka,
Aurelia Nowak, Justyna Dyrda

24.

Świadkowie

Paula Kosmala, Estera Majewska,
Dominik Kozak

Krzyczący tłum

Paula Kosmala, Estera Majewska,
Liwia Baran, Dominik Kozak,
Grzegorz Maruszczyk, Sara Konarska,
Sandra Celary, Marta Ślęzak,
Wanda Kowalewska

25.

JUDASZ: Daniel Kruzel
ŚW. PIOTR: Michał Nolewajka
ŚW. JAN: Michał Krzysztofik
26.

Apostołowie
(Niedziela Palmowa)

Karol Trzeciak, Paweł Kołodziejczyk,
Mirosław Czech,
Andrzej Działach, Adam Rak,
Dominik Dziadek, Marek Szysler,
Szymon Antończyk, Jerzy Kucharski
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L.p.

Rola

Aktor
JUDASZ: Daniel Kruzel
Paweł Kołodziejczyk, Mirosław Czech,
Andrzej Działach, Adam Rak, Grzegorz
Janusz, Michał Nolewajka, Krzysztof
Karcz, Marek Szysler, Dominik Dziadek,
Karol Trzeciak, Mateusz Gorski

27.

Apostołowie
(Niedziela Palmowa)

28.

Arcykapłani
(Niedziela Palmowa)

Jan Bensz, Mateusz Łyko,
Marian Maselik

Przekupnie
(Niedziela Palmowa)

Aurelia Nowak, Daniel Kołodziejczyk,
Paula Kosmala, Cecylia Wesołowski,
Karolina Telęga, Liwia Baran,
Estera Majewska, Emilia Wieczorek,
Paulina Kostur, Karolina Holewa,
Sandra Celary, Sara Konarska,
Mariola Maruszczyk, Julia Cichy,
Dominik Kozak, Natalia Deja,
Wanda Kowalewska

30.

Świadkowie
(Wielki Czwartek)

Aurelia Nowak, Paula Kosmala,
Daniel Kołodziejczyk, Liwia Baran,
Estera Majewska, Paulina Kostur,
Karolina Holewa, Sandra Celary,
Sara Konarska, Julia Cichy,
Natalia Deja, Wanda Kowalewska

31.

PION TECHNICZNY

Adam Podsiadły, Marek Szysler

32.

PION SCENOGRAFICZNY

Weronika Woźnik, Marta Giołbas,
Anna Kiera

29.

Przypisy
1
2
3

Fragment modlitwy Thomasa Nowaka, piekarskiego kościelnego spisującego
dzieje budowy Kalwarii. Zob: Kronika budowy Kalwarii w Piekarach Śląskich,
1890 r.
A. Zgodzaj, Wdzięczni za wiarę przodków, „Gość Niedzielny” 15 (2015), s. 21.
J. Kubik, Kawałek Jerozolimy na Śląsku, „Gość Niedzielny” 17 (2006), s. 12.
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4
5
6
7

8
9
10
11

12
13
14

J. Myszor, Kościół na Górnym Śląsku. Od diecezji wrocławskiej do archidiecezji
katowickiej, Katowice 2010, s. 112.
J. Wycisło, Ks. Jan Alojzy Ficek - zarys działalności religijno-duszpasterskiej,
Katowice 1992, s. 8.
J. Górecki, Pobożność maryjna wyrażająca się w tytułach Matki Bożej Piekarskiej,
Katowice 1995, s. 51.
Termin «KALWARIA» (łac. calvaria, aram. golgota - miejsce czaszki)
ma podwójne znaczenie: 1. - miejsce, wzgórze w Jerozolimie, gdzie został
ukrzyżowany i umarł Jezus Chrystus; 2 - plenerowe sanktuarium pasyjne,
czyli Nowa Jerozolima (wł. sacro monte), pobudowane dla rozważania
męki Pańskiej na tzw. dróżkach Pana Jezusa, czyli drogach Pojmania
i Krzyża (Captivitatis et Crucis), plastycznie odtworzonych w symbolicznych
budowlach i pomnikach, stanowiących kopie jerozolimskich miejsc
świętych. Zob.: A. Jackowski, Pielgrzymowanie, Wrocław 1998, s. 180;
J. Kopeć, Kalwaria, [W:] Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 414.
E. Bliska-Wodecka: Kalwarie europejskie, analiza struktury, typów i genezy,
Kraków 2003, s. 15.
Por. E. Bliska-Wodecka: Kalwarie europejskie, analiza struktury, typów i genezy,
Kraków 2003.
A. Potempa, 100 lat Kalwarii w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie 1996, s. 11-18.
Tamże, s. 63.
Należy pamiętać, iż okres ten obejmuje zasadnicze roboty związane z budową
kompleksu kalwaryjskiego, które poprzedziły starania o pozyskanie
gruntów zapoczątkowane już w roku 1862. Zob. J. Wycisło, Z historii
sanktuarium i Piekar pod Bytomiem, Katowice 2008, s. 60-61.
J. Wycisło, Nie możni, lecz pobożni. 100 lat Kalwarii w Piekarach Śląskich,
„Gość Niedzielny” 27 (1996), s. 13.
J. Górecki, Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich, Katowice 2011, s. 132.
Obecna praktyka duszpasterska sanktuarium jest następująca: początek
wszystkich obchodów zmierzających na kalwarię odbywa się na Rajskim
Placu; drogę krzyżową na Kalwarii odprawia się w każdą sobotę Wielkiego
Postu o godz. 10.45, ponadto w jeden z piątków tego okresu o godz. 19.00
na dróżki wyrusza młodzież. Obchody kalwaryjskie rozumiane jako obchód
wszystkich stacji kalwaryjskich odbywają się w soboty poprzedzające
tzw. wielkie odpusty sanktuaryjne, przypadające na I i III niedzielę lipca,
I niedzielę sierpnia oraz w niedzielę po 24 sierpnia. Obok obchodów
kalwaryjskich na uwagę zasługują także obchody różańcowe: w niedziele
odpustowe oraz we wszystkie niedziele października. Rozpoczynają
się one o godz. 13.45. Podczas obchodów niesiony jest feretron z figurą
MB Fatimskiej, raz w roku 12 września obchodom różańcowym towarzyszy
feretron z kopią obrazu MB Piekarskiej, a z okazji Święta Podwyższenia
Krzyża Świętego na różaniec wierni zabierają z sobą przyozdobiony
zielonymi gałązkami krzyż. Ten sam, który towarzyszy obchodom
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kalwaryjskim. Zgodnie z wieloletnią tradycją, wszystkim obchodom,
tak kalwaryjskim, jak i różańcowym akompaniuje sanktuaryjna orkiestra
(za wyjątkiem Wielkiego Piątku).
O częstotliwości wspólnotowej drogi krzyżowej z udziałem pielgrzymów
można szerzej przeczytać w miesięczniku parafialno-sanktuaryjnym
„Z Piekarskich Wież”, gdzie w dziale Rozmaitości parafialne przytaczane
są kronikarskie relacje z życia sanktuarium. Rubrykę tą od wielu lat
z ogromnym zaangażowaniem prowadzi pani Agnieszka Nowak,
wolontariuszka z grupy przewodników sanktuaryjnych.
J. Górecki, Sanktuarium…, op. cit., s. 134.
Tamże, s. 140; zob. także: A. Potempa, 100 lat Kalwarii…, op. cit., s. 101.
M. Korolko, Leksykon kultury religijnej w Polsce, Warszawa 1999, s. 347.
J. Górecki, Sanktuarium…, op. cit., s. 137.
Tamże, s. 140.
A. Radecki, Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych
i współczesnych kalwarii, Wrocław 2006, s. 51.
J. Górecki, Sanktuarium…, op. cit., s. 133.
A. Potempa, 100 lat Kalwarii…, op. cit., s. 32.
J. Juroszek, Misterium na 90-lecie. Pobrane z: http://katowice.gosc.pl/
doc/2394284.Misterium-na-90lecie (6.05.2018).
Tamże.
Kolejnych 8 osób, które nie mogło w tym dniu być na Mszy św. zostało
włączonych do Bractwa w styczniu 2018 r. Wręczenia krzyży dokonał
wówczas ks. proboszcz Władysław Nieszporek.
Pozostałe kazania głoszone są: w Wielki Czwartek przy Wieczerniku
(przez ks. Proboszcza), w Wielki Piątek – ambona przy pałacu Heroda oraz
ambona przy IV Stacji – spotkanie Jezusa z Matką.
XXXII Międzynarodowy Katolicki Festiwal Filmów i Multimediów.
The 32 nd International Catholic Film and Multimedia Festival „KSF
NIEPOKALANA 2017”. Pobrane z: http://www.ksfniepokalana.pl/2017/
katalog2017.pdf (5.05.2018).
M. Williams, Good Friday around the world – in pictures. Pobrane z: https://
www.theguardian.com/world/gallery/2018/mar/31/good-friday-aroundthe-world-in-pictures (5.05.2018).
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HISTORIA DOMU PIELGRZYMA
W PERSPEKTYWIE BUDOWY DOMU
REKOLEKCYJNO – PIELGRZYMKOWEGO
NOWEJ EWANGELIZACJI „NAZARET”1
„I nie myślcie, że ja się z tego szczytu wzgórza piekarskiego
tak łatwo wyprowadzę. Nie myślcie! To już za mocne
przyzwyczajenie, za silny nawyk!”2
(Jan Paweł II, Jasna Góra 1979 r.)

Siedem wieków historii Piekarskiego Sanktuarium wskazuje
na jego znaczącą rolę w dziejach Śląska i całej naszej Ojczyzny.
„Duchowa stolica Śląska”, jak dziś nazywa się to miejsce, to
nadal główne centrum kultu maryjnego na Górnym Śląsku,
źródło debaty społecznej Kościoła w Polsce, czy też istotny
ośrodek pielęgnowania historii, tradycji i kultury regionu.
Wszystkie wyżej wskazane przestrzenie związane są od
zarania piekarskiej parafii z ruchem pielgrzymkowym.
Tematyka piekarskiego pielgrzymowania stała się wielokrotnie
przedmiotem licznych naukowych opracowań. Należy mieć
jednak świadomość, że o ile poprzednie wieki charakteryzowały
się głęboką pobożnością i silną więzią wiernych z Kościołem,
to współczesny fenomen niemniej licznego pielgrzymowania
do piekarskiej Madonny może dla wielu wydawać się zagadkowy.
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Istotną przestrzenią realizacji i rozwoju ruchu
pielgrzymkowego w Piekarskim Sanktuarium jest Dom
Pielgrzyma – miejsce schronienia i odpoczynku dla
przybywających pątników. Piekarski Dom Pielgrzyma ma
swoją specyfikę. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest
udzielanie noclegu, czyli odpoczynku fizycznego, ośrodek
jest miejscem umocnienia i rozwoju duchowego. To właśnie
ta druga potrzeba stała się inspiracją dla poszerzenia
obecnej działalności. Odwiedzający ośrodek przy Piekarskim
Sanktuarium muszą liczyć się z charakterem miejsca, dlatego
też np. na terenie obiektu nie znajdziemy baru, a z restaura-cyjnej karty nie zamówimy alkoholu. Jest to ściśle związane
z tradycją trzeźwościową, szerzoną przez zasłużoną dla Piekar
postać ks. Jan Ficka, zwanego Apostołem Śląska 3. Materialna
strona Domu Pielgrzyma łączy się więc ze sferą duchową,
tworząc w ten sposób integralną całość z pozostałymi
elementami Piekarskiego Sanktuarium. Ośrodek poprzez
swoją działalność usługową utożsamia się z wartościami
pielęgnowanymi tu przez wieki. Mijające lata bogatej historii
obecnego ośrodka, jak i trwająca budowa nowego obiektu stały
się okazją do podjęcia tego tematu w niniejszym artykule.
Funkcjonujący obecnie Dom Pielgrzyma
W 1905 roku, na zboczu kalwarii, naprzeciwko klasztoru
sióstr boromeuszek powstała typowa dla tego okresu kamienica.
Przez lata obiekt należący do parafii piekarskiej pełnił funkcję
mieszkalną i był zajmowany przez kilka rodzin. Pomieszczenia
na najniższym poziomie wykorzystywano przez jakiś czas
jako salki parafialne. Ze względu na bliskość bazyliki, gdzie
znajduję się cudowny obraz Matki Bożej, a także fakt, iż
był własnością kościelną zwyczajowo nazywano go „Domem
Mariackim”. Po II wojnie światowej przeprowadzono
w kamienicy niezbędne remonty, a jej pomieszczenia nadal
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pełniły funkcję mieszkalną. Coraz liczniejszy ruch
pielgrzymkowy, obejmujący wiernych przybywających
autokarami i samochodami z dalekich stron Polski sprawił,
iż pojawił się problem braku bazy noclegowej. Lata 70.
i 80. XX wieku dla piekarskiego ośrodka religijnego,
nazwanego przez Jana Pawła II, Sanktuarium Matki
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej stały się miejscem
społecznego przebudzenia narodowego. Z Piekarskiego
Wzgórza w czasie pielgrzymek stanowych ubiegano się o prawa
i godności ludzkie nierespektowane w ateistycznym systemie
komunistycznym. W związku z powyższym, wraz z końcem
lat 80. podjęto działania w celu przekształcenia „Domu
Mariackiego” na użytek domu pielgrzymkowego.
Ciągnąca się latami procedura, głównie ze względu
na niechęć ówczesnego systemu politycznego do rozwoju
sanktuarium swój szczęśliwy finał znalazła dopiero w latach 90.
Po przesiedleniu dotychczasowych mieszkańców domu,
przystąpiono do prac projektowych. W 1993 roku
Archidiecezjalna Komisja do Spraw Architektury i Sztuki
Sakralnej
zatwierdziła
plan
koncepcyjny
budynku.
Architektami projektu zostali mgr inż. arch. Marek Miodoński
oraz mgr inż. Dariusz Szumilas. Wkrótce po uzyskaniu
stosownych pozwoleń budowlanych przystąpiono do
przebudowy. Przy nieznacznych korektach udało się uzyskać
oczekiwaną funkcjonalność budynku, z jednoczesnym
zachowaniu charakterystycznych cech XX-wiecznej kamienicy.
Prace budowlane prowadziła firma MIRBUD z Piekar
Śląskich. Już na ówczesnym etapie prac projektowych
stwierdzono, iż plan rozbudowy musi zostać tak przygoto-wany, aby w przyszłości z racji rozwijającego się ruchu
pielgrzymkowego mógł zostać rozszerzony o kolejne elementy
budynku.
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Powstanie Domu Pielgrzyma w Piekarach Śląskich
nie byłoby możliwe bez organizacji KRP (Katolicki Ruch
Pracujących)4. Ta działająca do dzisiaj forma apostolstwa
świeckich w Kościele ukierunkowana jest na duszpasterstwo
środowisk ludzi pracy. Z racji robotniczego charakteru
sanktuarium, do którego pielgrzymowali pracownicy przemysłu
ciężkiego, m.in. górnicy i hutnicy, ruch ten cieszył się
szczególnym zainteresowaniem. Jego różnoraka działalność
zaowocowała tym, że KRP wraz z ówczesnym proboszczem
ks. Władysławem Studentem podjęło starania o budowę
Domu Pielgrzyma, jako miejsca noclegowego dla pątników,
a jednocześnie siedziby ruchu. KRP jako organizacja
kościelna uzyskał również osobowość prawną w świetle prawa
państwowego. Dzięki zaangażowaniu członków wspólnoty
szybko udało się zabezpieczyć nie tylko prawną stronę
przedsięwzięcia, ale również środki na kosztowny remont
i prace związane z dostosowaniem budynku do nowych
celów. Obiekt został oddany do użytku w 1997 roku, a jego
poświęcenia dokonał arcybiskup katowicki Damian Zimoń.
Funkcję pierwszego dyrektora pełnił pan Leszek Polmański.
Od 1 stycznia 2000 roku odpowiedzialność za funkcjonowanie
budynku przejęło w całości Sanktuarium Piekarskie.
Współczesny Dom Pielgrzyma to zespół hotelowogastronomiczny, będącym częścią kompleksu sanktuaryjnego.
Niewątpliwym atutem jest położenie budynku, który znajduję
się zaledwie 3 min. pieszo od bazyliki, a także blisko
malowniczej kalwarii. W części mieszkalnej obiektu znajduje
się 18 pokoi o podobnym standardzie z różną liczbą miejsc
noclegowych. Łącznie dom może pomieścić 46 osób. Istotny
element stanowi część gastronomiczna. Zaprojektowanie
pomieszczeń restauracyjnych na rozbudowanym parterze
budynku sprawiło, że część gastronomiczna może obsłużyć
jednocześnie 100 osób. Powierzchnia całego obiektu to 542 m2.
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Dom Pielgrzyma, jak już zostało zaznaczone, jest miejscem
odpoczynku nie tylko fizycznego, ale również duchowego, na
co zwraca się uwagę odwiedzającym to miejsce gościom. Grupę
głównych klientów stanowią pielgrzymi pragnący zwiedzić
Piekarskie Sanktuarium indywidualnie, bądź w autokarowych
grupach zorganizowanych.
Dom Pielgrzyma w świetle prawa prowadzi działalność
gospodarczą, za którą odpowiada parafia Najświętszej Maryi
Panny i św. Bartłomieja. Przedsiębiorstwo należące do
Kościoła opiera swoją działalność na przepisach państwowych,
które określa m.in. konkordat pomiędzy Rzeczpospolitą
Polską, a Stolicą Apostolską5. Wedle prawa polskiego
przedsiębiorstwo tego typu nie posiada obowiązku wpisania
do krajowego rejestru przedsiębiorców. Jako kościelna
osobowość prawna nie należy do podmiotów wpisanych
do tego katalogu (należą do nich: spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki akcyjne, spółki
komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki partnerskie,
spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, odziały przedsiębiorców
zagranicznych, przedsiębiorstwa zagraniczne, instytuty
badawcze, jednostki badawczo-rozwojowe, przedsiębiorstwa
państwowe, instytucje gospodarki budżetowej, towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych, a także inne osoby prawne,
jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą i podlegają
obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń) 6. Ponadto
Dom Pielgrzyma zwolniony jest z odprowadzania podatków,
gdyż uzyskiwane dochody przeznaczane są wyłącznie na
pokrycie kosztów jego utrzymania oraz na cele kultu religijnego,
a także na inwestycje sakralne, bądź prace konserwacyjne.
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Nowy obiekt rekolekcyjno-pielgrzymkowy „Nazaret”
Rozbudowa infrastruktury sanktuaryjnej trwa od wielu
lat. Proces ciągłego poszerzania oferty skierowanej do
pielgrzymów stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane
przez przybywających w gościnę licznych pątników. Ranga
Piekarskiego Sanktuarium domaga się, aby miejsce to
w godny sposób nie tylko przyjmowało odwiedzających
je wiernych, ale także proponowało element formacji
duchowej. Do tego celu niezbędny jest nowy budynek
z odpowiednim, nowoczesnym zapleczem hotelowym
i konferencyjnym. Pielgrzymi przybywający do Piekar bardzo
mocno doświadczają specyficznego charakteru tego miejsca,
które od lat stanowi centrum katolickiej nauki społecznej
w naszym regionie i kraju. Wzrastająca liczba pielgrzymów,
a także znaczące wysłużenie obecnego obiektu zadecydowały
o potrzebie rozbudowy obecnej jednostki. Początkowo
zastanawiano się nad powiększeniem funkcjonującego obiektu
wedle przygotowanych w latach 90. projektów. Analiza
stanu technicznego obecnego budynku i jego możliwości
rozwojowych sprawiła, iż ostatecznie zdecydowano się na
budowę całkowicie nowego ośrodka. Zgodnie z założeniami
nowy budynek ma pełnić podwójną funkcję: stanowić miejsce
odpoczynku dla pielgrzymów oraz oferować przestrzeń
rekolekcyjną.
W roku 2015 decyzją metropolity katowickiego ks. abpa
Wiktora Skworca rozpoczęto budowę ośrodka „Nazaret”.
Na miejsce powstania budynku wybrano przylegający do
starego domu obszerny ogród, a także niezagospodarowaną
dotąd część Piekarskiej Kalwarii. W czasie majowej
pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców w maju 2015 roku teren
pod budowę „Nazaretu”, poświęcił ks. abp Wiktor Skworc.
Rok później, również w czasie pielgrzymki mężczyzn,
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biskupi polscy na czele z metropolitą krakowskim
kard. Stanisławem Dziwiszem podpisali akt erekcyjny
budowy nowego domu rekolekcyjno-pielgrzymkowego. W celu
rozpoczęcia prac budowalnych rozbiórce poddano budynek
starego probostwa. Budowniczym domu został proboszcz
i kustosz sanktuarium – ks. prał. Władysław Nieszporek.
Po licznych konsultacjach architektonicznych wybrano projekt
pracowni Grzegorza Ratajskiego7. Wykonawcą zostało
natomiast Przedsiębiorstwo Budowlane KOMPLEKS z Jastrzębia
Zdroju8. Budowa finansowana jest głównie ze składek
wiernych Archidiecezji Katowickiej. Niemały wkład w budowę
ośrodka ma również Polonia w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych9. Obecny koszt inwestycji to kwota 20
milionów złotych. Tym samym otwarła się nowa karta historii
ośrodka hotelowego w Piekarskim Sanktuarium, dająca
jednocześnie szerokie możliwości dalszego rozwoju tego
niepowtarzalnego miejsca.
Prace budowlane nad obiektem Domu RekolekcyjnoPielgrzymkowego Nowej Ewangelizacji „Nazaret” rozpoczęły
się wiosną 2015 roku. Jednocześnie „stary” dom nie
zakończył swojej działalności, co nastąpi równocześnie
z rozpoczęciem działalności nowego. De facto więc w kompleksie
sanktuaryjnym powstaje zupełnie nowy budynek, w bliskości
obecnej bazy noclegowej, ale całkowicie od niego niezależny.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że według przygotowanych
planów zagospodarowania otoczenia, istniejący Dom Pielgrzyma
ma zostać w przyszłości wyburzony. Tym samym na bazie
kilkudziesięcioletniej tradycji wyrośnie nowy ośrodek
o podobnym przeznaczeniu, jednak z zupełnie nowymi,
szerszymi perspektywami usługowymi. Obecny etap budowy
to obiekt w stanie surowym. Rozpoczęły się prace wewnątrz
budynku. Planowane zakończenie inwestycji i rozpoczęcie
funkcjonowania zaplanowano na rok 2020/2021.
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Założenia koncepcyjno-architektoniczne Domu „Nazaret”
Wizja funkcjonowania nowego ośrodka w przyszłości
wymaga przedstawienia założeń koncepcyjno – projektowych.
Forma architektoniczna i funkcja projektowa budynku
nawiązuje do zespołu obiektów jaki tworzą bazylika i kalwaria.
W części podziemnej budynku i pod tarasem znajdują się
połączenia techniczne, zaplecze, magazyny, a także sala
telewizyjna i rekreacyjna. Na parterze zlokalizowano hol
główny z recepcją, salę konferencyjną, jadalnię, kuchnię oraz
restaurację. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się pokoje
hotelowe. Trzecie piętro mieści kaplicę i pozostałe pokoje.
Na czwartym piętrze (poddaszu) znajduje się kotłownia oraz
inne pomieszczenia techniczne. Piwnice budynku od strony
wschodniej są odsłonięte zapewniając dogodny dojazd do
zaplecza.
Istotny jest fakt, że powstający dom będzie dwa razy
większy od obecnego. Tym samym będzie mógł przyjąć
znacznie większą liczbę gości. W nowym ośrodku znajdzie
się 108 miejsc noclegowych, a do ich dyspozycji: sala
konferencyjna mieszczącą 100 osób, jadalnia dla 100 osób,
część restauracyjna jadalni z 24 miejscami szybkiej obsługi
gastronomicznej, kaplica dla 70 osób, sala telewizyjna
z funkcją kawiarni dla 50 osób, sala rekreacyjna dla 30
osób oraz przestronne zaplecze gospodarcze. Jeżeli chodzi
o kubaturę budynku, to przedmiotowe parametry są
następujące: kubatura całkowita – 10 728 m3, powierzchnia
użytkowa – 3 705 m2, poddasze techniczne 484 m2.
Projektowany
obiekt
to
budynek
5-kondygnacyjny,
podpiwniczony z przyległym tarasem i aleją spacerową10.
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Planowane skutki budowy nowego obiektu
Jako pierwszy i najważniejszy skutek rozbudowy obecnej
bazy noclegowej, należy wskazać powstanie nowoczesnego
ośrodka hotelowego w pełnym tego słowa znaczeniu. Zastąpi
on obecną, niewystarczającą bazę noclegową. Powyższe
założenia koncepcyjne, nakreślają wizerunek budynku
powstałego tylko i wyłącznie z myślą o gościach i usługach
im oferowanych. Dzięki przeprowadzonej rozbudowie
otrzymamy miejsca noclegowe w pokojach maksymalnie
dwuosobowych. Tym samym standardy budownictwa
hotelowego realizowane przy powstawaniu „Nazaretu”
zapewnią niezbędne warunki komfortu. Każdy z pokoi
wyposażony będzie w łazienkę. Oprócz pokoi dwuosobowych
powstaną również przestronne apartamenty rodzinne.
Usytuowanie budynku z dala od drogi sprawi, że znacznie
poprawi się jakość wypoczynku.
Obecna działalność gospodarcza Domu Pielgrzyma
zostanie przekształcona w działalność hotelową, zgodnie
z prawodawstwem polskim i normami europejskimi.
Projekt architektoniczny i użytkowy zakłada również
kategoryzację budynku, który wedle hotelowej tabeli, ma
spełniać standardy trzech gwiazdek wykonywanych usług11.
Będzie to wymagało dostosowania się i wypełnienia
przepisów prawa hotelarskiego, a tym samym pociągnie za
sobą reorganizację pracy. Duży, nowoczesny obiekt będzie
wymagał typowego hotelowego zarządzania. Potrzeba
będzie zatrudnić nowych pracowników, w tym menadżera,
który przeprowadzi proces zmian. Dzięki kategoryzacji
i zapewnionemu wachlarzowi usług „Nazaret” może włączyć
się w ofertę portali internetowych, zajmujących się rezerwacjami
miejsc hotelowych, a tym samym rozpocząć współpracę
z biurami podróży i agencjami turystycznymi12.

166

ks. Adam Zgodzaj

Dom „Nazaret” będzie mógł swobodnie realizować
jeden ze swoich zasadniczych celów, jakim jest prowadzenie
rekolekcji. Posłuży temu kaplica powstała na poddaszu,
w której zmieści się 70 osób. Z myślą o rekolektantach na
poddaszu powstaną również tzw. cele, czyli pojedyncze
pokoje o surowym standardzie, gdzie będzie można oddać się
bardziej ascetycznemu charakterowi rekolekcji, w „odcięciu”
od pozostałych gości. Oprócz kaplicy cenną przestrzenią
rekolekcyjną będą również sale konferencyjne umożliwiające
prowadzenie zajęć w małych grupach. Zadaniem postawionym
przed "Nazaretem", zawartym w pełnej nazwie ośrodka
jest nowa ewangelizacja. Takie inicjatywy, jak kursy Alfa,
szkoła animatora, szkoły nowej ewangelizacji mogą znaleźć
w Piekarach optymalną przestrzeń. Sale konferencyjne
i obszerna część restauracyjna otworzą możliwości do
wykorzystania obiektu na inne, również poza religijne cele.
„Nazaret” dzięki zastosowanym rozwiązaniom projektowym
stanie się doskonałym miejscem do organizacji spotkań
biznesowych, czy różnego typu konferencji13.
Główna funkcja budynku, czyli służenie gościnnością
przybywającym do Piekar pielgrzymom pozostaje niezmienna.
Dzięki przemyślanym rozwiązaniom pierwsze piętro budynku
będzie dostępne właśnie dla tej grupy gości, drugie zaś dla
oczekujących spokoju rekolektantów. Strefa gastronomiczna
również zostanie podzielona w podobny sposób. Jedną część
stanowić będzie bar szybkiej obsługi pielgrzymów, drugą
wykorzystywać będą goście, zatrzymujący się w „Nazarecie”
na dłużej. Projekt parteru wraz z planem przestrzennym
zakłada otrzymanie ogromnej powierzchni użytkowej. Dzięki
możliwemu ruchomemu oddzieleniu części restauracyjnej od
konferencyjnej uzyskamy bowiem salę zdolną pomieścić ponad
200 osób. Ciekawym rozwiązaniem jest także bezpośrednia
możliwość wyjścia z części restauracyjnej na taras oferujący
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widok na Kalwaryjskie Wzgórze.
Kolejny istotny skutek planowanej zmiany to poszerzenie
wachlarza usług obiektu, który stanie się nie tylko miejscem
noclegu, ale również przestrzenią odpoczynku oraz regeneracji
psychicznej i duchowej. Służyć temu będzie zlokalizowany
na poziomie -1 zespół pomieszczeń rekreacyjnych, a wśród
nich sala mogąca jednocześnie pomieścić 50 osób. Spora
ilość pomieszczeń na tym poziomie w miarę rozwoju ośrodka
może przyczynić się do stworzenia rozważanej na etapie
projektowania strefy relaksu i odnowy14. Tak jak w hotelach
o podobnym trzy gwiazdkowym standardzie strefa taka
zawierać powinna np. małą formę SPA, z saunarium, jacuzzi,
strefę odpoczynku czy też siłownię. Z pozoru niewielka strefa
rekreacji, stanowi bardzo istotny element przy wybieraniu
przez klienta potencjalnego miejsca noclegowego. W obiekcie
„Nazaret”, oprócz grup pielgrzymkowych, czy rekolekcyjnych
nie możemy zapominać o gościach indywidualnych i ich
potrzebach.
Ze względu na swoje możliwości konferencyjne dom
„Nazaret” zgodnie z założeniami koncepcyjnymi, ma pełnić
również funkcję ośrodka badawczo-naukowego. Położenie
obiektu pomiędzy bazyliką a kalwarią, ma mobilizować
świat nauki do utworzenia w tym miejscu „Górnośląskiego
Obserwatorium Myśli Społecznej”. Powołanie takiego centrum
zapowiedział w dokumentach II Synodu Archidiecezji
Katowickiej Arcybiskup Wiktor Skworc15. Działalność taka
może w przyszłości rozszerzyć grono potencjalnych odbiorców
i stać się kolejnym punktem w ofercie nowego obiektu.
Dzięki budowie „Nazaretu” za obecnym Domem
Pielgrzymkowym uzyskany zostanie długo oczekiwany efekt
właściwego zagospodarowania tego miejsca poprzez wykorzystanie
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przyległych do niego terenów zielonych oraz ich walorów
przyrodniczych. Nowy dom umiejscowiony w głębi
kalwarii, oddzielony zostanie od drogi pasem zieleni wraz
z zaprojektowanym podjazdem. Dzięki temu hotel uzyska
również kilka miejsc parkingowych. Wspomniany taras
z widokiem na kalwarię będzie dla gości doskonałym
miejscem odpoczynku. Profesjonalne zagospodarowanie małej
formy ogrodowej usytuowanej obok domu, pozwoli na
stworzenie miejsca relaksu i odpoczynku. Specyficzny
charakter „Nazaretu”, kompleksowo uwzględniający oczeki-wania różnego rodzaju gości, a zarazem wpisujący się
w bogatą architekturę obiektów położonych wokół niego
będzie osobliwą przestrzenią do spędzenia tu kilku dni.
Istotny efekt rozbudowy stanowić będzie również pełna
informatyzacja budynku. Jako obiekt nowoczesny będzie on
wyposażony w inteligentne systemy, które usprawnią jego
funkcjonowanie. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że
wszystkie systemy: grzewcze, wentylacyjne, elektryczne,
informatyczne zostaną zlokalizowanie nie jak zazwyczaj
w piwnicach budynku, ale na jego poddaszu, tak by nie
blokować, możliwych do wykorzystania w inny sposób
przestrzeni. Hotelowi goście dzięki karcie, będącej kluczem
do ich pokoju uzyskają dostęp do opcjonalnych usług obiektu,
bez konieczności noszenia przy sobie gotówki. Dzięki karcie
ograniczona zostanie możliwość korzystania z windy, tak aby
zapobiec pojawieniu się w przestrzeni hotelowej nieproszonych
gości. Cały budynek objęty zostanie siecią bezprzewodowego
dostępu do Internetu (wi-fi), a na parterze budynku znajdą
się stanowiska komputerowe. Funkcjonująca prężnie strona
internetowa pozwoli na elektroniczną rezerwację miejsc w obiekcie.
Zarządzanie tak dużym obiektem wymagać będzie
stosowanych we współczesnym hotelarstwie koncepcji
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zarządzania16. Wśród nich najczęściej stosowany jest
outsourcing, czyli przekazanie niektórych elementów
działalności hotelowej firmom i podmiotom zewnętrznym17.
Zastosowanie tej koncepcji poprzedzone odpowiednimi
analizami, może przynieść przedsiębiorstwu wymierne
korzyści, a tym samym zmniejszyć ilość działań, jakie
w związku z powiększeniem bazy noclegowej będą do
wykonania. Outsourcing w hotelowych obiektach dotyczy
najczęściej przejmowania odpowiedzialności za pranie,
sprzątanie, czy prowadzenie administracji. Warto również,
zwłaszcza na początku działalności, zlecić zewnętrznej firmie
marketingowej odpowiedzialność za promocję i reklamę
nowego ośrodka18.
Działalności obecnego, jak i budującego się Domu
Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego „Nazaret” nie da się opisać
bez sięgnięcia do historii miejsca, w którym oba te obiekty
się znajdują. Trwający nieprzerwanie kult Matki Bożej
Piekarskiej i związany z nim ruch pielgrzymkowy wytworzył
specyfikę miejsca, a także wskazał na potrzeby przybywających
tutaj pątników. Wieki historii na obecnym etapie zaowocowały
decyzją o budowie nowoczesnego ośrodka, niezależnego od
obecnego obiektu. Nowy ośrodek na bazie wypracowanej
przez lata tradycji stanie się równocześnie obiektem z nowymi
możliwościami i bogatą ofertą zarówno wypoczynku fizycznego,
jak i duchowego.
Przypisy
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Adam FRYC

KSIĄDZ JAN GÓRECKI (1944-2017)
– PIEKARZANIN – DUSZPASTERZ –
WYKŁADOWCA AKADEMICKI – TEOLOG
I HISTORYK DZIEJÓW KOŚCIOŁA
„Bóg dał nam życie,
byśmy dawali świadectwo prawdzie,
byśmy zostawili ślad w pamięci ludzi,
by życie było piękniejsze,
a nadzieja umocniona”.
(arcybiskup Józef Życiński)

3 maja 2017 roku w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach zmarł
pochodzący z Piekar Śląskich ksiądz profesor Jan Górecki.
W stanie kapłańskim przeżył on niemal pół wieku, ofiarnie
służąc Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Dał się poznać jako gorliwy
duszpasterz, zdolny organizator i błyskotliwy intelektualista.
Jednocześnie do końca swych dni pozostał skromnym,
pogodnym i życzliwym człowiekiem.
Jan Górecki urodził się w Piekarach Śląskich 17 lipca
1944 roku. Kilka dni później został ochrzczony w tamtejszym
kościele pw. Imienia Najświętszej Marii Panny i św.
Bartłomieja1. Wywodził się z rodziny aktywnie uczestniczącej
w życiu religijnym piekarskiego sanktuarium maryjnego.
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Jego matka Maria i babcia Elżbieta opiekowały się jedną
z kalwaryjskich kaplic różańcowych – „ich zadaniem było
dbanie o czystość, otwieranie i zamykanie, ale także drobne
naprawy”2. Z kolei ojciec Feliks w okresie komunistycznym
publicznie upominał się (podczas męskich pielgrzymek
stanowych) o poszanowanie praw osób wierzących, za co był
szykanowany przez władze3.
Po zdaniu egzaminu dojrzałości Jan Górecki postanowił
pójść drogą kapłańskiego powołania. Stosowną formację
przeszedł w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym
w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 2 czerwca
1968 roku biskup katowicki Herbert Bednorz. Krótko po
tym wydarzeniu skierowano go – na okres wakacji letnich
– do pracy duszpasterskiej w rodzinnej parafii w Piekarach
Śląskich. Dalsza droga jego wikariuszowskiej posługi wiodła
przez parafie: św. Wojciecha w Mikołowie, św. Jadwigi
Śląskiej w Katowicach-Szopienicach, św. Jana Chrzciciela
w Tychach, św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach, św. Marii
Magdaleny w Cieszynie i św. Jerzego w CzerwionceLeszczynach-Dębieńsku4.
W 1983 roku ksiądz Jan Górecki objął funkcję
proboszcza parafii pw. św. Pawła Apostoła w Rudzie ŚląskiejNowym Bytomiu. Pełnił ją przez 18 lat – do 2001 roku. Był
to niezwykle owocny okres w życiu tej wspólnoty parafialnej.
Dzięki zaangażowaniu księdza Góreckiego rozwinęły się
dzieła charytatywne: ochronka dla dzieci specjalnej troski,
Ośrodek Św. Brata Alberta Chmielowskiego dla wymagających
opieki ludzi starszych oraz – oferująca darmowe posiłki –
jadłodajnia św. Zyty. Zakupiono cztery nowe spiżowe dzwony,
zadedykowane św. Pawłowi, św. Florianowi, św. Barbarze
i Matce Bożej Piekarskiej. Ostatni z wymienionych – o wadze
970 kg – opatrzono napisami: „Matko Boska Piekarska – Matko
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sprawiedliwości i miłości społecznej oręduj za diecezją” oraz:
„Odlano mnie, abym wieścił wielką chwałę Boga i Maryi, gdy
diecezją rządził biskup Herbert Bednorz a prob. był ks. Jan
Górecki”. Udało się także przeprowadzić gruntowny remont
organów i wieży kościelnej (jeden z zainstalowanych na niej
kurantów wydzwaniał melodię pieśni „Matko Piekarska,
Opiekunko sławna”). W omawianym okresie nowobytomska
świątynia stała się lokalnym centrum kultury: w jej murach
odbywały się koncerty chórów i solistów-wirtuozów5.
Misja duszpasterska księdza Jana Góreckiego wykraczała
często poza granice jednej parafii. W różnych przedziałach
czasowych sprawował on opiekę duchową m.in. nad seniorami
archidiecezji katowickiej, zespołem redakcyjnym kwartalnika
„Sekty i Fakty”, członkami Klubu Inteligencji Katolickiej
w Rudzie Śląskiej oraz pacjentami tamtejszego Ośrodka
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego „Święta Elżbieta”. Piastował
ponadto stanowisko dziekana rudzkiego dekanatu.
Życiową pasją księdza Góreckiego była historia
katolicyzmu na Górnym Śląsku. Spektrum jego zainteresowań
badawczych obejmowało dzieje wybranych parafii i stowarzyszeń
religijnych oraz biografie wielkich postaci Kościoła
powszechnego i lokalnego – w tym biskupa sufragana
katowickiego Juliusza Bieńka oraz siostry Marii Dulcissimy
Hoffmann6. W 1999 r. powołano go w skład komisji
przygotowującej proces beatyfikacyjny tej pochodzącej ze
Świętochłowic-Zgody mistyczki i Służebnicy Bożej.
W dorobku naukowym księdza Góreckiego szczególne
miejsce zajmują pozycje omawiające, z punktu widzenia
historycznego i teologicznego, rozwój ruchu pielgrzymkowego
na Śląsku i w regionach ościennych. Analizy tego fenomenu
religijno-społecznego dokonał on m.in. w rozprawach:
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doktorskiej („Pielgrzymki na Górnym Śląsku w latach
1869–1914 na podstawie »Katolika«”) oraz habilitacyjnej
(„Pielgrzymowanie Górnoślązaków na Górę św. Anny
w latach 1859–1914”). Od 2001 roku ksiądz Górecki był
wykładowcą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Jego karierę naukową uwieńczyło uzyskanie
tytułu profesora zwyczajnego, który w 2012 roku przyznał mu
prezydent RP Bronisław Komorowski7.
Spod pióra księdza Jana Góreckiego wyszły także –
niezwykle wartościowe pod względem merytorycznym –
pozycje książkowe omawiające wybrane aspekty z dziejów
piekarskiego ośrodka kultu religijnego: „Pielgrzymka
ślubowana z Tarnowskich Gór do Piekar”, „Z wdzięcznością
i błaganiem u Matki Bożej Piekarskiej: Studium historycznopastoralne pielgrzymowania do Piekar Śląskich” oraz
„Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich: Studium historyczno-pastoralne”.
Opracowania poświęcone tej problematyce zamieszczał on
także w „Studiach Piekarskich” i na łamach miesięcznika
„Z Piekarskich Wież”. W 2007 roku ksiądz profesor Górecki
poprowadził w Piekarach Śląskich kurs przygotowujący
kandydatów do pełnienia funkcji przewodnika sanktuaryjnego,
który ukończyło z wynikiem pozytywnym 11 osób.
Do piekarskiego sanktuarium maryjnego ksiądz Jan
Górecki odczuwał zawsze szczególny sentyment, co podkreślał
wielokrotnie w swych wypowiedziach i publikacjach8. Określał
je mianem miejsca modlitwy, wolności, tworzenia więzi
społecznych i szczególnych łask („tutaj wiele łez zostało
otartych, uspokojone zostały sumienia ludzkie, serca zostały
ukojone, chorzy odzyskali zdrowie, radość i nadzieję”9).
W jego opinii „Piekary były i są niewątpliwie duchowym
centrum Górnego Śląska. Są źródłem, z którego wypływa
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religijna siła dla wiernych. Każdy, kto odwiedzi to miejsce
ulega wielkiemu czarowi. […] Niezależnie od tego, czy
cudowny obraz Matki Boskiej Piekarskiej podziwia dygnitarz
kościelny czy prosty człowiek, w jego sercu następuje duchowa
przemiana i jest on pod wielkim wpływem tego wspaniałego
miejsca”10.
Za swą działalność ksiądz Jan Górecki był wielokrotnie
wyróżniany. Przyznano mu m.in. Śląską Nagrodę Imienia
Juliusza Ligonia (1994), Nagrodę Miasta Piekary Śląskie
w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy (2007) oraz
Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012). W 2014 roku
ukazał się drukiem tom „Pielgrzym – Duszpasterz – Profesor”,
którym środowisko akademickie uczciło 70. rocznicę jego
urodzin. Wśród autorów zamieszczonych w tym
okolicznościowym wydawnictwie tekstów znaleźli się
luminarze polskiej nauki: teolog – ksiądz profesor Jerzy
Szymik i językoznawca – profesor Jan Miodek.
Paradoksalnie, największą popularność przyniosły księdzu
Janowi Góreckiemu – subtelnemu erudycie i animatorowi
kultury chrześcijańskiej – publikowane w latach 2003–2012
zbiory… dowcipów i anegdot z życia duchowieństwa. Zbierał
je przez lat kilkadziesiąt, począwszy od pierwszych dni posługi
w parafii mikołowskiej. Ukradkiem sporządzał stosowne
notatki podczas spotkań z braćmi w kapłaństwie i wiernymi
świeckimi lub zapisywał zasłyszane opowieści natychmiast
po powrocie do domu. Zebrany materiał zaprezentował
w książkach: „Anegdoty z koloratką”, „Dowcipy szafarzy
całkiem zwyczajnych” i „Okruchy humoru księżowskiego”11.
Ksiądz profesor Jan Górecki odszedł do wieczności
w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
w 2017 roku. Jego doczesne szczątki spoczęły na cmentarzu
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w Piekarach Śląskich – u podnóża sanktuarium maryjnego,
w którego atmosferze dojrzewało jego kapłańskie powołanie
i do którego rozwoju jako ośrodka pielgrzymkowego
w istotny sposób po latach się przyczynił. Pozostanie w
pamięci potomnych jako jedna z najbarwniejszych postaci
górnośląskiego Kościoła przełomu XX i XXI wieku.
Przypisy
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