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Historia figury 

Matki Bożej Fatimskiej... 
 

We wrześniowym biuletynie za-

mieściliśmy notkę o wydarzeniu, które 

miało miejsce w niedzielę 25 sierpnia. 

Jak wszyscy pamiętamy tego dnia 

zajęła się od zapalonych zniczy figura 

Matki Bożej Fatimskiej w grocie przy 

plebanii. Niektórzy dopatrywali się 

w tym zdarzeniu niepokojących, osta-

tecznych  znaków. Inni woleli myśleć, 

że Matka Najświętsza stanęła w ogniu 

miłości oddanych czcicielek.  

Faktem jest, że widok, jaki ukazał 

się naszym oczom po ugaszeniu pło-

mieni, nasuwał ponure skojarzenia. 

Dolna część figury całkowicie spłonę-

ła. Liczne nadpalenia i nadtopienia 

poważnie uszkodziły postać Matki 

Bożej. Materiał, z którego została 

wykonana, wskutek wysokiej tempe-

ratury powyginał się. To, co pozostało 

z figury, w niczym nie przypominało 

już dawnych, smukłych, kobiecych 

kształtów. Sylwetkę, niegdyś okrytą 

białym, jaśniejącym płaszczem, teraz 

pokrywała gruba warstwa sadzy. Sło-

wem, trudno było odgadnąć postać 

Maryi w takim przedstawieniu. 

Nie zamieszczamy tutaj zdjęcia, 

gdyż świadomie nie zostało ono wy-

konane z uwagi na osoby żądne sensa-

cji, które mogłyby je wykorzystać w  

niecnych celach. Zresztą opłakanego 

stanu figury każdy mógł się domyśleć, 

spoglądając na osmolone ściany groty.  

Już w poniedziałek 26 sierpnia, 

w Uroczystość NMP Częstochow-

skiej, wpłynął pierw-

szy datek i zapadła 

decyzja o zakupie 

nowej figury. Nasz 

apel o jej ufundowa-

nie nie pozostał bez 

odzewu. Wierni czci-

ciele Matki Bożej 

pospieszyli z pomocą. 

Dzięki ich ofiarności 

a także szczęśliwemu 

splotowi okoliczno-

ści, w których śmiało 

można upatrywać 

palca Bożego, udało 

się w tak krótkim 

czasie sprowadzić 

nową figurę prosto 

z Fatimy.  

W tym miejscu 

pragniemy gorąco 

podziękować przede 

wszystkim ofiarodawcom, ale również 

pani Jolancie Potempie, dyrektor 

Duszpasterstwa Pielgrzymkowego 

Archidiecezji Katowickiej, która pod-

jęła się dla nas trudu przywiezienia 

Matki Bożej z Portugalii. 
 

A co z nadpaloną figurą... 

Korzystając z okazji przypomina-

my, że poświęcone przedmioty kultu 

religijnego, tj. krzyże, medaliki, ob-

razki, figurki, etc., nawet jeśli zostały 

uszkodzone, nie mogą zostać wyrzu-

cone  na śmietnik. Należy je zniszczyć 

i zakopać w ziemi lub spalić. Taki los 

miał spotkać nadpaloną figurę Matki 

Bożej. Miał spotkać, ale nie spotkał...  
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Kilka dni temu znalazła się osoba, 

pragnąca pozostać anonimową, która 

postanowiła zrekonstruować i odre-

staurować to, co pozostało. Odjęła 

uszkodzone fragmenty, uzupełniła 

braki, osadziła Matkę Bożą na nowym 

postumencie – teraz tworzy go kawa-

łek skały. Obecnie figura trafiła do rąk 

konserwatorki dzieł sztuki, która ma 

jej przywrócić pierwotny wygląd. 

Mamy nadzieję, że odrestaurowana 

figura wróci na wcześniej zajmowane 

miejsce 13 października, a więc tego 

samego dnia, kiedy dokonamy po-

święcenia nowej.  
 

Królowa 

 Różańca Świętego... 
 

 Cieszymy się, że Matka Boża 

w nowej figurze jest wśród nas już od 

pierwszego nabożeństwa różańcowe-

go, a więc od 1 października. Ku rado-

ści wielu osób zajęła przynależne jej 

miejsce w prezbiterium,  pod krzyżem.  

Gromadzimy się wokół Niej co wie-

czór na wspólnej modlitwie różańco-

wej, powierzając Jej wszystkie nasze 

dzienne sprawy. 

 

Rozmowa z Matką Bożą 
 

Czy lubisz podbiał żółty 

lipce z koźlakami 

konwalie w kłączach stulone pod ziemią 

lubczyk co miłość przywraca a częściej 

nadzieję 

księżyc chodzący za nami jak cielę 

ceremonialny lecz bez rękawiczek 

poziomki te najniższe kminek najpodlejszy 

i lato półniebieskie gdy kwitną ostróżki 

co przyjdą jak leniwa mądrość od niechce-

nia 

żołędzie co się dłużą w październiku 

zwykły chleb co wie zawsze ile bólu 

w hostii 

kota niewiernego ale z zasadami 

bo najpierw myje prawą nogę przednią 

 

Ale Ty Matko nie myślisz źle o nas 

zawsze tych co się potkną gotowa obronić 

między prawdą a szczęściem najłatwiej 

nos rozbić 

pragniesz spraw ostatecznych wybierasz 

najbliższe 

i szukasz pewnie jednej mrówki w lesie 

tak bardzo spracowanej jakby miała 

umrzeć 

najzabawniej jak człowiek 

wśród wszystkich osobno 

Jan Twardowski 

Wielkie i małe 

 

Nabożeństwa różańcowe w tygodniu 

rozpoczynają się o godz. 17.30, na-

tomiast w niedziele o  godz. 18.30. 

  

Na nabożeństwa w sposób szcze-

gólny zapraszamy dzieci. Błędem jest 

trwanie w przekonaniu, że różaniec to 

modlitwa przeznaczona wyłącznie dla 
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osób starszych. Przypomnijmy, że 

w uznanych przez Kościół objawie-

niach, czy to w La Salette (1846 r.), 

Lourdes (1858 r.) czy w Fatimie 

(1917 r.), Matka Boża zawsze powie-

rzała swoje tajemnice dzieciom i w ich 

ręce wkładała różaniec. Młodzi po-

wiernicy liczyli wówczas odpowied-

nio: Melania 15 lat, Maksymin  - 11, 

Bernadeta – 14, Łucja - 10, Franciszek 

- 9 i Hiacynta 7 lat.  

 

W październiku z uwagi na trwa-
jące nabożeństwa różańcowe dyżury 
popołudniowe w kancelarii parafial-
nej zostają skrócone do godz. 17.30. 

  

Z Maryją poza noc… 
 

W dniach 12 i 13 października 
diecezja rzymska organizuje między-
narodowe czuwanie modlitewne, któ-
rego punktem kulminacyjnym będzie 
zawierzenie świata przez Papieża 
Franciszka Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Z tej okazji do Watykanu 
zostanie przywieziona figura Matki 
Bożej Różańcowej z Kaplicy Obja-
wień z Fatimy.   

Trudno nie skojarzyć tego wyda-

rzenia z ostatnimi wypadkami w na-

szej parafii, opisanymi powyżej. Wie-

rzymy, że przypadków nie ma, a to co 

jawi się jako zwykły zbieg okoliczno-

ści, pochodzi właśnie z najgłębszych 

źródeł (por. F. Schiller). W związku 

z tym serdecznie zapraszamy do 

wspólnej modlitwy w łączności 

z Biskupem Rzymu według poniższe-

go programu: 

 

 

 

Sobota 12 października 
 

18
00 

Msza święta 
 

18
30 

Nabożeństwo Różańcowe z pro-

cesją światła (prosimy o przyniesienie 

świec) 
 

czuwanie modlitewne do godz. 22
00 

 

Niedziela 13 października 
 

Po Mszach św. o godz. 6
30 

8
00

 9
30

 11
30 

13
00

 i 15
00 

Adoracja Najświętszego 

Sakramentu 
 
i modlitwa różańcowa 

 

18
00 

Nabożeństwo Fatimskie połą-

czone z ponownym odsłonięciem 

figury Matki Bożej w grocie przy 

plebanii, poświęceniem nowej oraz 

zawierzeniem Parafii słowami Papieża 

Franciszka Niepokalanemu Sercu 

Maryi 
 

19
00 

uroczysta Msza święta pod 

przewodnictwem Ks. Arcybiskupa 

Stanisława Nowaka. 

 
Śladami bł. Jana Pawła II 

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęli-
śmy pielgrzymowanie śladami bł. Jana 
Pawła II, które ma nas przygotować na 
jego rychłą kanonizację (27 kwietnia 
2014 r.), a także pomóc odczuć, że 
jesteśmy wspólnotą w łonie tego sa-
mego Kościoła, dla którego żył, pra-
cował i umierał nasz wielki rodak. 

Pragnę opisać Kościół – 

mój Kościół, który rodzi się wraz ze mną, 

lecz ze mną nie umiera – ja też nie umie-

ram z nim, 

który mnie stale przerasta – 

Kościół: dno bytu mojego i szczyt. 

Kościół – korzeń, który zapuszczam 

w przeszłość  i przyszłość zarazem, 

Sakrament mojego istnienia w Bogu, który 

jest Ojcem. 
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Pragnę opisać Kościół – 

mój Kościół, który związał się z moją 

ziemią (powiedziano mu „cokolwiek 

zwiążesz na ziemi, będzie związane 

w niebie”) – 

więc związał się z moją ziemią mój Ko-

ściół. 

Ziemia leży w dorzeczu Wisły,  

dopływy wzbierają wiosną, gdy śniegi 

topnieją w Karpatach.  

Kościół związał się z moją ziemią,  

 aby wszystko, co na niej zwiąże, było 

związane w niebie. 

Karol Wojtyła 

fragment poematu Stanisław  

5 października wyruszyliśmy 
w gronie 50. osób do miejsca, gdzie 
wszystko się zaczęło, a więc do Wa-
dowic. Po drodze odwiedziliśmy rów-
nież Kalwarię Zebrzydowską.  

Kolejna pielgrzymka planowana 
jest na 9 listopada. Szczegóły już 
wkrótce na plakatach. 

Fundusz „na zeszyty” 
Wszystkim duszpasterzom i ofia-

rodawcom składamy serdeczne po-
dziękowania za zaangażowanie 
w zbiórkę funduszy na rzecz zakupu 
zeszytów i książek dla dzieci z rodzin 
borykających się z poważnymi pro-
blemami materialnymi.  

W tym roku wspólnie zebraliśmy: 
 w kościele parafialnym św.  

Mikołaja kwotę 1829,00 zł 
 w Bazylice NSPJ OO. Jezu-

itów  990,00 zł 
 w kościele OO. Karmelitów 

Bosych 1750,00 zł 
 w kościele szpitalnym 

XX. Misjonarzy 200,00 zł 
 na Cmentarzu Rakowickim 

500,00 zł. 
Dzięki hojności ofiarodawców 

mogliśmy kolejny raz przyjść z pomo-
cą potrzebującym. Warto zaznaczyć, 
że koszt kompletu podręczników to 
kwota rzędu 600 złotych. W rodzinach 
wychowujących kilkoro dzieci jest to 
niejednokrotnie ciężar nie do udźwi-
gnięcia. Tym bardziej w imieniu obda-
rowanych składamy serdeczne Bóg 
zapłać i zapewniamy o naszej modli-
tewnej pamięci. Msza święta w inten-
cji ofiarodawców została odprawiona 
w kościele parafialnym 1 października 
o godz. 18.00. 

Jednocześnie pragniemy poinfor-
mować, że pomoc jest jeszcze wyda-
wana w kancelarii  parafialnej w go-
dzinach urzędowania za okazaniem 
paragonów.   
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