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Matka Boża Piekarska, Lekarka 

chorych ku ukojeniu w pandemii 
 

1/ Modlitwa do Matki Bożej Piekarskiej, 

Lekarki Chorych 

Maryjo, Matko Przedziwna, czczona w Pieka-

rach jako Lekarka Chorych. 

Ty rozumiesz nasze potrzeby i pochylasz się 

nad każdym ludzkim bólem. 

Również w piekarskim sanktuarium wypra-

szasz u Syna liczne uzdrowienia. 

Polecamy Ci wszystkich, którzy cierpią i bła-

gamy o zatrzymanie panującej epidemii. 

Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, ojczyznę 

i świat.  

Wyjednaj łaskę przemiany zatwardziałych serc 

i doprowadź je do szczerej pokuty i nawrócenia.  

Głęboko wierzymy, że twój Syn wciąż uzdra-

wia, tak jak kiedyś w czasie swej wędrówki 

przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wie-

lu chorych. 

Dzięki Twemu wstawiennictwu już przed wie-

kami zachowane od zarazy zostały rzesze wier-

nych.  

Polecając się Twej przemożnej opiece prosimy 

Cię, Maryjo, wyproś zdrowie również dla nas.  

Wiesz, jak bardzo pragniemy tej łaski. Wie-

rzymy, że Twój Syn może nas uzdrowić. 

Powierzamy się Jemu przez Twoje macierzyń-

skie Serce i prosimy o uleczenie naszych dusz 

i ciał. Bądź uwielbiony, Panie Jezu, w swej mo-

cy i miłosierdziu. 

Bądź wysławiona, Matko Boża Piekarska – 

Lekarko Chorych. Amen.  

2/ Dzięki Twemu wstawiennictwu, Matko 

Boża Piekarska, już przed wiekami zachowa-

ne od zarazy zostały rzesze wiernych.  

Cudowne uzdrowienia w czasach zarazy. 

Ważnym momentem związanym z nasileniem 

się kultu maryjnego w Piekarach był rok 1676. 

Wówczas w okolicznościach niezwykle drama-

tycznych ludność z pobliskich Tarnowskich Gór 

zwróciła się o pomoc do Matki Bożej Piekar-

skiej. Szalejąca zaraza, zbierająca żniwo w set-

kach śmiertelnych ofiar wywoła panikę i sprawi-

ła, że pomoc Maryi okazała się jedynym sku-

tecznym lekarstwem na zaistniałe niebezpieczeń-

stwo. Ojcowie jezuici prowadzący placówkę 

w Tarnowskich Górach zalecili mieszkańcom 

miasta pielgrzymkę do Piekar. W drogę wyru-

szyli zarówno zdrowi, jak i chorzy, wszyscy jed-

nogłośnie wzywając orędownictwa Maryi. Ich 

wołanie zostało wysłuchane, zaraza ustąpiła. 

W dowód wdzięczności za okazane im przez 

Boga miłosierdzie za wstawiennictwem Matki 

Bożej tarnogórzanie co roku, po dziś dzień przy-

bywają do Piekarskiego Sanktuarium w ślubo-

wanej przed laty pielgrzymce,  

Wieść o niewytłumaczalnym zwalczeniu zara-

zy rozeszła się daleko poza granice Śląska. Źró-

dła podają, iż do Piekar przybywało już wówczas 

ponad 100 tysięcy pielgrzymów rocznie. Sława 

obrazu przeniknęła do powszechnej świadomości 

społecznej. Wizerunek Pani Piekarskiej wszedł 

zdecydowanie w sferę publicznego kultu.  

Kilka lat po cudownym uratowaniu mieszkań-

ców Tarnowskich Gór sława wizerunku Piekar-

skiej Madonny dotarła aż do Czech. W roku 

1680 wybuchła także i tam zaraza, tym razem 

tzw. „morowego powietrza”. Cesarz Leopold I 

ratował się przed zarazą uciekając z Wiednia do 

Pragi. Stamtąd też wystosował list do przełożo-

nego Kolegium Jezuickiego w Opolu z prośbą 

o przywiezienie cudownego obrazu Matki Bożej, 

słynącego w Piekarach.  

Nie widząc innego wyjścia, złożył całą swą 

nadzieję w opiece Najświętszej Maryi Panny, 

Uzdrowicielki i Pocieszycielki Strapionych. 

Prośba cesarza została spełniona, obraz przewie-

ziono do Pragi. Błogosławiona w skutkach pere-

grynacja cudownego obrazu rozpoczęła się 

19.02.1680 roku. Początkowo umieszczono ob-

raz w kaplicy domowej Kolegium św. Klemensa 

do prywatnej czci. Zdarzyło się wówczas, iż za-

krystian uskarżający się na uschły bark został 

uzdrowiony ze swego kalectwa. Wiadomość o 

tym cudzie szybko rozeszła się po całym mie-

ście, tak iż liczne rzesze mieszkańców Pragi 

ściągały do Kolegium Jezuitów, by móc modlić 

się przed wizerunkiem Maryi Piekarskiej. Kapli-

ca okazała się zbyt mała dla zaspokojenia po-

trzeb ludności, dlatego też obraz przeniesiono do 

kościoła Świętego Zbawiciela w dniu 10.03.1680 

roku. Zaraza w tym rejonie czeskiej stolicy usta-

ła, nadal jednak dziesiątkowała ludność w pozo-

stałych dzielnicach. W związku z tym faktem ar-

cybiskup Fryderyk Waldstein zarządził zorgani-

zowanie procesji podążającej wszystkimi ulicami 

na przedmieściach miasta, gdzie zaraza nadal 

siała spustoszenie. W procesji wziął udział m.in. 

cesarz Leopold I, który przybył tu z Wiednia 

wraz z małżonką Eleonorą oraz całym swym 

dworem, a także profesorowie uniwersyteccy 

i liczni duchowni, jak również pobożni ludzie 

świeccy.  

Po przejściu procesji zaraza całkowicie ustąpi-

ła, w dowód czego cesarzowa ofiarowała liczne 
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klejnoty dla przyozdobienia wizerunku Jezusa 

i Maryi. Potwierdzeniem cudownych wydarzeń 

o najdonioślejszym charakterze nie były jednak 

dary materialne. Znacznie cenniejszym owocem 

„czeskiej peregrynacji” Obrazu Piekarskiego 

okazało się oficjalne nadanie mu tytułów: „ob-

razu cudownego” (imago miraculosa) oraz 

„obrazu świętego” (imago sancta). Dnia 

22.03.1680 roku uhonorowana ikona Matki Bo-

żej Piekarskiej w wielkiej glorii po ustąpieniu 

zarazy w Pradze opuszczała stolicę Czech. 

3/ Obraz MB Piekarskiej w Hradec Kralove 

działający cuda w czasie zarazy. 

Powrotna procesja wyruszyła przez czeskie 

miasta, w których zaraza jeszcze nie ustała. Ob-

raz dotarł wieczorem 22.03.1680 roku do miej-

scowości Hradec Králové. Całe miasto zagro-

żone zarazą, z trwogą i niecierpliwością oczeki-

wało na przybycie ikony Matki Bożej Piekar-

skiej. Wjazd do grodu miał charakter tryumfalny. 

Zadzwoniły dzwony we wszystkich kościołach, 

a wierni z pochodniami w rękach i z pieśnią na 

ustach witali procesjonalnie obraz u siebie. 

Mieszkańcy z wielką gorliwością trwali na 

modlitwie przez całą noc wypowiadając swe 

błagania przed cudownym wizerunkiem w kapli-

cy Ojców Jezuitów. Wczesnym rankiem dnia 

23.03.1680 roku cudami słynący obraz Matki 

Bożej Piekarskiej przewieziono do katedry pw. 

Świętego Ducha. Ten obszerny kościół nie mógł 

jednak pomieścić rozmodlonych tłumów chcą-

cych dotrzeć do cudownego wizerunku. Po uro-

czystościach ekspiacyjnych i dziękczynnych oraz 

po nabożeństwach błagalnych o oddalenie zara-

zy, duchowieństwo i wierni z miasta Hradec 

Kralove odprowadzili obraz do granic grodu. 

Cudowny obraz Matki Bożej Piekarskiej – Le-

karki chorych w czasach zarazy, powrócił trasą 

przez miasto Nysę do Piekar w dniu 24.03.1680 

roku. Obraz przywitało około 300 oczekujących 

go rozmodlonych wiernych z Piekar. 

Wielka pobożność i wdzięczność mieszkańców 

miasta Hradec Kralove wyrażone zostały w po-

staci specjalnie namalowanego olejnego obrazu 

wotywnego, przedstawiającego Maryję z Dzie-

ciątkiem w ręku o niezwykle troskliwym spoj-

rzeniu, unoszącą się na obłokach nad panoramą 

miasta, z którego wychodzi procesja z cudow-

nym wizerunkiem Maryi. Obraz został opatrzony 

łacińskim napisem: „Reginae Hradecium, Regi-

nae Coelorum ob vitam et incolumitatem serva-

tam et praesentiam. Urbs in peste anno mire est 

defensa priore praesente hinc supplex pro pietate 

venit”. („Hradec Králové Królowej niebios za 

uratowanie życia i udzielenie zdrowia. Miasto 

podczas morowego powietrza w roku po-

przednim cudownie ocalone zostało. Dlatego 

na kolanach teraz przychodzi z wdzięczną mi-

łością”). Wierna bliźniacza kopia tego wotywne-

go obrazu, wszakże z odmienną inskrypcją pod 

malowidłem i wizerunkiem Matki Bożej Piekar-

skiej zachowany jest w muzeum w Hradec Kra-

love. Napis łaciński pod tym obrazem jest zaś 

następujący: „Homagium devotionis Reginae 

Sospitatrici Mariae a Hradecio Peccary praesti-

tum”. („Pobożny dar hołdowniczy Królowej 

Uzdrowicielce Maryi z Piekar przez Hradec 

Kralove złożony”). 

Ów obraz wotywny przywieziony do Piekar, 

po dziś dzień oglądać można w muzeum sanktu-

aryjnym w Piekarach Śląskich. Obraz ten oraz 

olbrzymią wotywną świecę przywiozła w dniu 

10.09. 1681 roku delegacja radnych miasta Hra-

dec Kralove. Wzięli oni udział w uroczystej 

dziękczynnej mszy świętej upamiętniającej cu-

downe ocalenie mieszkańców czeskiego grodu 

od zarazy. Niestety, obecnie w Piekarach to wy-

darzenie nie jest należycie doceniane. 

Istotną informację na temat niezwykłej historii 

Piekarskiej ikony stanowi również fakt, iż pod-

czas pobytu oryginalnego obrazu w Pradze i w 

Hradec Kralove, w Piekarach równocześnie od-

notowywano liczne cudowne uzdrowienia. Lud 

był o tym głęboko przekonany, mając jednocze-

śnie świadomość, że w ołtarzu znajduje się jedy-

nie kopia obrazu oryginalnego. O. Jerzy Bell-

mann SJ, superior Jezuitów w Piekarach powie-

dział wówczas: „Nie pędzel tu mocen, ni praca 

człowieka, ni drzewo, ni płótno, jeno Duch Bo-

ży, który sobie to miejsce i ten lud upodobał”. 

W pieśni ku czci Matki Bożej Piekarskiej 

śpiewamy m.in. następujące znamienne słowa 

upamiętniające tamte wydarzenia: „Któraś w sto-

licy czeskiej przyodziała obraz Twój sławny 

w nowy blask; Kiedy jej ludność z dżumy wy-

zdrowiała cudem zjednanych przezeń łask... 

Matko litości, rwą się wciąż do Ciebie wiernych 

zastępy z miast i wsi; Proszą o pomoc w duszy 

swej potrzebie, żebrząc jaśniejszych dróg i dni.  

(refr.) Ciebie dziecięcym sercem błagamy: 

Weź pod opiekę zbożny nasz lud. Lepszej od 

Ciebie Matki nie mamy, co by w błękity wiodła 

nas cnót”. Amen. 

Ks. Józef Kozyra 

(Opracowano na podstawie książki: ks. Janusz 

Wycisło, Dzieje obrazu Matki Bożej Piekarskiej, 

Piekary Śl. 2021). 
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Ojciec Święty Franciszek do Polaków  
 

Audiencja ogólna – środa 29 IX 2021 r. 

Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. 

Drodzy bracia i siostry, dziś, zainspirowani 

wspomnieniem liturgicznym, w sposób szcze-

gólny zawierzamy siebie opiece świętych Ar-

chaniołów: Michała, który walczy z szatanem 

i złymi duchami; Gabriela, który przynosi dobrą 

nowinę Pana; i Rafała, który uzdrawia i towarzy-

szy w poszukiwaniu dobra. Z ich pomocą, wy 

także bądźcie zwiastunami łaski i miłosierdzia 

Pana. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 29 IX 2021 
 

Audiencja ogólna – środa 6 X 2021 r. 

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. 

Jutro przypada wspomnienie Matki Bożej Ró-

żańcowej. Jej orędownictwu i waszej modlitwie 

polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę bi-

skupów z Polski «ad limina apostolorum». Niech 

pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu 

Apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne 

owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Ko-

ścioła w Polsce. Odmawiając różaniec zawie-

rzajcie Najświętszej Dziewicy Królowej wasze 

„dziś” i „jutro”. Z serca wam błogosławię. 

Biuletyn Radia Watykańskiego, 6 X 2021 
 

 

Święty Jan Paweł II Wielki 
 

XXV ROCZNICA PONTYFIKATU 

JANA PAWŁA II 

WSPÓLNA EMISJA POLSKI I WATYKANU 
 

 
1986 POLSKA 1,20 ZŁ 

WIZYTA W RZYMSKIEJ SYNAGODZE 
Città del Vaticano Є 0,41 

 

Czesław Ryszka 

Święty XXI wieku. Jan Paweł II 

Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2011 
 

Przede wszystkim – Kapłan 

Wawelska katedra „widziała i słyszała” wiele 

proroctw, które się spełniły. Spełniło się więc 

i to, już przywołane tutaj, wypowiedziane przez 

Kardynała Wojtyłę po powrocie z Rzymu, z uro-

czystości przyjęcia kapelusza kardynalskiego, 29 

czerwca 1967 r.: „Przybywam od grobu św. Pio-

tra do grobu św. Stanisława z nowymi obowiąz-

kami, z nową odpowiedzialnością (...) Więc 

jeszcze bardziej mam Wam służyć, mam służyć 

całemu Kościołowi w Polsce, mam służyć całe-

mu Kościołowi Chrystusowemu na ziemi”. 

Te słowa potwierdzały niejako istotę kapłań-

skiego powołania Księdza Wojtyły, od wikarego 

z Niegowici po Głowę Kościoła powszechnego. 

Była nią wierna służba. (…) Dawał temu wyraz 

zwłaszcza jako kardynał, walcząc w archidiece-

zji o budowę 77 nowych świątyń, protestując 

przeciw poborowi kleryków do wojska, apelując 

do władz o swobodę nauczania religii, pisząc li-

sty do kapłanów, jak ten z 1973 roku, w którym 

napisał, że „prawa obywatelskie nie są po to, że-

by nimi dowolnie manipulować, tylko są po to, 

żeby obywatele mogli mieć poczucie bezpie-

czeństwa w zakresie istotnych uprawnień.”  

Z myślą o swoich kapłanach, założył Kardynał 

Wojtyła w Krakowie Papieską Akademię Teolo-

giczną, która zajęła miejsce, zamkniętego przez 

władze w 1954 roku, Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. (…)  

W jubileuszowym roku 50-lecia swojego ka-

płaństwa (1996), Jan Paweł II zaczął List do ka-

płanów od słów: „Drodzy Bracia w kapłaństwie. 

Przypatrzmy się (...) powołaniu naszemu!”. 

A w 1982 r. Ojciec Święty napisał do kapłanów: 

„O Was myślę, za Was się modlę, z Wami szu-

kam dróg duchowego zjednoczenia i współpracy, 

gdyż przez sakrament kapłaństwa, jaki kiedyś 

otrzymałem z rąk mojego biskupa (niezapo-

mnianego metropolity krakowskiego kardynała 

Adama Sapiehy), jesteście moimi braćmi. (…) 

W książce Dar i tajemnica, będącej swoistym 

ukoronowaniem myśli o kapłaństwie, znajdujemy 

wytłumaczenie tej aktywności. Dla Jana Pawła II 

„powołanie kapłańskie jest misterium. Jest ono ta-

jemnicą «szczególnej wymiany» – admirabile 

commercium – pomiędzy Bogiem a człowiekiem. 

Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowie-

czeństwo, by mógł się On nim posłużyć jako na-

rzędziem zbawienia”. „Jestem kapłanem, a potem 

dopiero papieżem” – lubił powtarzać w przemó-

wieniach do księży, z którymi spotykał się regu-

larnie podczas apostolskich pielgrzymek. (…) 

s. 47-50                      Wybrał Stanisław Waluś 
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Słowa św. Jana Pawła II do Polaków 

na stronie internetowej KIK w Katowicach 

Od nowego roku, co tydzień, na stronie inter-

netowej katowickiego KIK zamieszczane są 

krótkie fragmenty homilii św. Jana Pawła II. Za-

częliśmy od homilii, które wygłosił w 1991 r. 

podczas IV pielgrzymki do Polski, a dotyczyły 

one przykazań Dekalogu, który jest najlepszą 

drogą do uzyskania pełnej wolności. Na każdy 

tydzień wybrałem jedno – dwa zdania.  

Stanisław Waluś 

 

 

Rok 2021 - Rokiem Rokiem Tadeusza 

Różewicza w 100. rocznicę urodzin  
 

UCHWAŁA 

SEJM U RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

z dnia 27 listopada 2020 r. 

w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem 

Tadeusza Różewicza w 100. rocznicę urodzin 

W 2021 roku będziemy obchodzić 100. roczni-

cę urodzin Tadeusza Różewicza – wybitnego 

polskiego poety, dramaturga, prozaika i scena-

rzysty. 

Tadeusz Różewicz urodził się 9 października 

1921 roku w Radomsku jako drugi syn Włady-

sława i Stefanii z Gelbardów. Zmienił polską po-

ezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne 

już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. 

Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głębo-

ko związany z losem pokolenia wojennego. Po 

przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Ho-

locaustu, stworzył nowy język poezji. „Mam 

dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony 

na rzeź” – pisał w wierszu „Ocalony”, poszuku-

jąc nowego ładu etycznego. Wnikliwy obserwa-

tor życia codziennego, społecznego i polityczne-

go. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i em-

patii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez 

nową poetycką formę precyzyjnie definiował 

kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie 

współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. 

Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, 

realistycznym, teatrem absurdu. 

Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna 

w twórczości Różewicza ma charakter uniwer-

salny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbior-

ców z całego świata, ale jeszcze długo będzie 

oddziaływać na współczesną literaturę polską. 

Wśród najważniejszych dzieł Artysty można 

wymienić tomy poezji: „Niepokój”, „Czerwona 

rękawiczka”, „Zawsze fragment”, „Matka od-

chodzi”, „Nożyk profesora” oraz dramaty: „Kar-

toteka”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Białe mał-

żeństwo”, „Do piachu”, „Pułapka”. 

Tadeusz Różewicz w sposób szczególny zwią-

zany był z Krakowem, Gliwicami i Wrocławiem. 

Odznaczony m.in. Krzyżem Wielkim Orderu 

Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej 

oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Glo-

ria Artis”, doktor honoris causa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ślą-

skiego i Uniwersytetu Opolskiego. Laureat wielu 

nagród krajowych i zagranicznych. 

Zmarł 24 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu, 

spoczął na cmentarzu przy kościele ewangelic-

kim Naszego Zbawiciela w Karpaczu. Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjąt-

kowym znaczeniu dorobku poety, oddając hołd 

jego artystycznym dokonaniom, ustanawia rok 

2021 Rokiem Tadeusza Różewicza. 

Marszałek Sejmu: E. Witek 

 

 

Rok 2021 – Rokiem Świętego Józefa 

(od 8 XII 2020 do 8 XII 2021) 
 

Święty Józef o nas zawalczy 

Zawierzyliśmy Naród i Kościół w Polsce św. 

Józefowi. Przygotowaliśmy się do tego histo-

rycznego wydarzenia, które odbyło się wczoraj 

[7 X 2021] w Narodowym Sanktuarium św. Jó-

zefa w Kaliszu, przez rekolekcje „Ojcowskiemu 

sercu zawierzamy”. W ostatnim dniu nauki głosił 

m.in. ks. Dominik Chmielewski SDB. Znany re-

kolekcjonista, założyciel wspólnoty Wojownicy 

Maryi, wezwał, by przyjęty akt nie pozostał tyl-

ko w sferze deklaracji, ale byśmy weszli w głę-

bie tego zawierzenia.  

− Wejdziemy w głębie tego zawierzenia wtedy, 

kiedy upodobnimy się do św. Józefa, kiedy styl 

życia św. Józefa stanie się na co dzień stylem 

życia każdego mężczyzny, każdego chrześcija-

nina, każdego ojca, każdego męża. Wtedy dopie-

ro ta deklaracja i zawierzenie będzie z pełną mo-

cą działać w naszej Ojczyźnie – zaznaczył ks. 

Dominik Chmielewski. (…)  

Małgorzata Bochenek, Nasz Dziennik,  

8 X 2021, s. 6 

 

AKT ZAWIERZENIA NARODU 

POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE 

ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI 

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów nasze-
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go zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, 

Święty Józefie i Tobie się zawierzamy! 

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma 

nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, 

jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa 

i ufności Bogu. 

Mężu słuchania i działania, stań przy nas 

w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie 

ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, 

tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła 

na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzają-

cym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty 

prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując 

Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za 

Boży plan zbawienia. 

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga 

i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpo-

znawać znaki czasu i angażować się w przemia-

nę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczy-

znę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej 

rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietni-

com chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia 

i potrzeby sióstr i braci. 

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, nieza-

chwianej nadziei i serca płonącego miłością! 

Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, sła-

bymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, 

wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru. 

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć 

Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej 

wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usu-

wać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź 

nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzi-

nach, parafiach i świecie. 

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz 

ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za na-

mi u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Kró-

lestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Naj-

świętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za 

ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali 

Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu 

Świętym. 

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny 

i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykła-

dem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, za-

wierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją 

i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego 

chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za na-

szego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w ży-

ciu, jak i w śmierci. 

Amen. 
http://archpoznan.pl/pl/web/homilia/view/id/ojcowskiemu-

sercu-zawierzamy 

 

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

i św. Walentego w Bielsku-Białej Lipniku 
 

 

Plakat przed kościołem. ŚWIĘTY JÓZEFIE, 

NAUCZ NAS WIERNOŚCI, ODWAGI I TROSKI.  

zdjęcie 20 III 2021. 
 

 

Okolicznościowa dekoracja ołtarza św. Walentego 

obrazem św. Józefa z Jezusem. „Patris Conde – Oj-

cowskim sercem” Rok Świętego Józefa 8.XII.2020 – 

8 XII.2021. Zdjęcie 30 V 2021 r. 

Zdjęcia Stanisław Waluś 

 

 

Informacja z zebrania Zarządu  

KIK w Katowicach 6 X 2021 r. 
 

1. Podsumowano tegoroczne rekolekcje KIK 

w Kokoszycach. W przyszłym roku rekolek-

cje odbędą się w dniach 16 – 18 września. 

Aby zapewnić uczestnictwo co najmniej 40 

osób w rekolekcjach Zarząd apeluje do 

członków KIK-u o uczestnictwo w rekolek-

cjach z rodzinami. 

2. Ustalono z ks. kapelanem, że Msze św. 

pierwszopiątkowe odprawiane będą na razie 

przez ks. kapelana w Domu św. Józefa o go-

dzinie 8.00 rano. We Mszach św. zawsze bę-

dzie uczestniczył przedstawiciel Zarządu. 

3. Omówiono sprawę wydania okolicznościo-

wego Biuletynu KIK „Dlatego”. Postano-

wiono, że przedstawione w nim będą sylwet-

ki kapelanów KIK w Katowicach. 
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4. Wojciech Sala przedstawił stan przygotowa-

nia książki o Andrzeju Szyi. 

5. Przedstawiono do zaakceptowania przez Za-

rząd ramowy program Dni Kultury Chrześci-

jańskiej w roku 2021. Dni odbędą się na 

przełomie listopada i grudnia. 

Andrzej Dawidowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński  

Błogosławiona matka Elżbieta Czacka 

12 września Roku Pańskiego 2021 
 

Słowa kard. Stefana Wyszyńskiego 

z kalendarza na rok 2021 „Ksiądz kardynał 

Stefan Wyszyński 3 VIII 1901 – 28 V 1981 

Prymas Tysiąclecia” wydanego przez „Nasz 

Dziennik” (4 I 2021 r.)  

październik 

Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale 

odmawiali, byśmy doń łatwo wracali, byśmy mu 

poświęcali wszystkie wolne chwile. 

Z listu pasterskiego o codziennym odmawianiu 

Różańca Świętego, Lublin, VIII 1947 r. 

 

OJCIEC I OPOKA NARODU 

PRYMAS TYSIĄCLECIA 

Z woli Bożej 12 września 2021 roku, w święto 

Imienia Maryi i w rocznicę odsieczy wiedeń-

skiej, do chwały ołtarzy wyniesiony zostaje 

ksiądz kardynał Stefan Wyszyński – niezłomny 

obrońca Kościoła, wiary i Polski. 

Nasz Dziennik, nr 2011 (7173), 11-12 IX 2021, s. 1. 
 

Szczególnym przedmiotem […] medytacji 

uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, śp. 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, 

jego naukę, jego role w jakże trudnym okresie 

naszej historii. (…) 

Św. Jan Paweł II. Orędzie do Polaków w dniu 

śmierci Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 

28 maja 1981 r., s. 2. 

Kardynał Stefan Wyszyński błogosławionym 

Małgorzata Rutkowska, s. 3. 

Życie i służba Nauczyciela Narodu 

Ks. Jerzy Banak, s. 4-6. 

Musicie być jak orły 

Z przemówienia milenijnego Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego do młodzieży, Gniezno, Wzgórze 

Lecha, 1966 r., s. 7. 

Był i jest naszym Ojcem 

Karolina Goździewska, s. 8-9. 

Księdzu nigdy nie wolno zdradzić 

Rozmowa z ks. bp. Wiesławem Meringiem, 

włocławskim biskupem seniorem. 

Sławomir Jagodziński, s. 10-11. 

Dwie Matki Prymasa 

Małgorzata Rutkowska, s. 12-13. 

Wspierają nas z nieba 

Karolina Goździewska, s. 14-15. 

Blisko ludzi pracy 

Rozmowa z ks. prof. Waldemarem Chrostow-

skim. 

Dariusz Pogorzelski, s. 16-17. 

Ś † P 
10 kwietnia 2010 – Smoleńsk 

 

Po Mszy św. w kościele wojskowym św. Barbary 

w Gliwicach – 10 I 2018. Za transparentem Klubu 

Inteligencji Katolickiej w Katowicach stoją jego 

członkowie (od lewej): Jan Świtkowski, Barbara 

Gosiewska i Marek Smolik. 
-------------------------- 

Bez końca 

Czy raport końcowy podkomisji wyjaśnia 

wszystkie okoliczności tego, co stało się 

w Smoleńsku 10 kwietnia 2021 r.? Nie. Lecz 

jest okazją, by na nowo przyjrzeć się naszej 

narodowej tragedii i poważnie o niej poroz-

mawiać. (…) 

Według tego, co mówi Antoni Macierewicz, 

raport końcowy podkomisji smoleńskiej liczy 

308 stron. Załączniki do niego – aż 5 tys. 

stron. (…) 

− Słowa, jakie wypowiadamy, są bardzo 

ważne. Nie było żadnej katastrofy pod Smo-

leńskiem. Była katastrofa nad Smoleńskiem. 

(…) Nie ma znaku zapytania, co się stało nad 

Smoleńskiem. Nad Smoleńskiem samolot zo-

stał wysadzony w powietrze – powiedział An-

toni Macierewicz podczas tegorocznego 

„Przystanku Niepodległość”. (…) 

Marek Pyza, Marcin Wikło,  

Sieci, nr 37 (459), 13-19 IX 2021, s. 30-33 

Zdjęcie i opracowanie Stanisław Waluś 
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Obalić komunizm świętością 

Prof. Grzegorz Kucharczyk, s. 18-19. 

Prymas uwięziony 

Dr Joanna Wieliczka-Szarkowa, s. 20-21. 

Niewidoma matka niewidomych 

Beata Falkowska, s. 22-24. 
 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Beatyfikacja ks. Jana Machy 
 

Beatyfikacja Sługi Bożego ks. Jana Machy, 

śląskiego kapłana i męczennika, odbędzie się 

w sobotę, 20 listopada 2021 r. w katedrze 

Chrystusa Króla w Katowicach.  
 

Agnieszka Huf: Zawsze myśl o niebie. Historia 

Hanika – ks. Jana Machy (1914-1942) 

Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020 
 

Więzienie 

(…) Tu na ziemi jesteśmy tylko wygnańcami: 

„Nie mamy tu miasta trwałego, ale przyszłego 

szukamy” (Hbr 13,14) – mówił ks. Jan w kaza-

niu 1 listopada 1939 roku. Nie minęły nawet dwa 

lata, a sam staje się więźniem za grubą kratą, od-

dzielającą go od wszystkiego, co kocha. Jego 

nowy adres brzmi: Haftanstalt Myslowitz, Kra-

kauerstrasse 2. (…) 

Wtedy cierpienie widział wokół siebie, dziś 

jest w samym jego centrum. Bity, głodzony, po-

zbawiony sakramentów i kontaktu z rodziną, ani 

na chwile nie zapomina o Tym, którego z takim 

zapałem głosił przez lata. A Bóg ani przez chwi-

lę nie zapomina o młodym kapłanie, uzdalniając 

go do postaw, które śmiało można nazwać hero-

icznymi. 

„To święty albo idiota” – powie podobno jeden 

z esesmanów, kiedy w ręce wpadnie mu kartka 

napisana przez Hanika po ciężkim pobiciu. 

Znajduje się na niej modlitwa, w której prosi 

Boga, aby wolno mu było stanąć u wrót nieba 

razem ze swoim prześladowcą… 

Gestapo bezskutecznie próbuje wymusić na 

Janku zeznania. (…) Codzienność osładza mu 

tylko modlitwa różańcowa. (…) 

„Kochani Rodzice to jest ostatni list, który pi-

szę stąd do Was, będę odtransportowany do Ka-

towic, kiedy to będzie nie wiem, w każdym razie 

przed 17 lipca, to jest w piątek, a więc w dzień 

poświęcony Sercu Jezusowemu, które w moim 

życiu tak często mi pomagało, tak teraz też mi 

pomoże” – pisze 26 czerwca 1942 roku. (…) 

s. 73-86 

Wybrał Stanisław Waluś 

Wyrok w obronie Konstytucji 
Rozmowa z Markiem Astem, członkiem Ko-

mitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości 

oraz przewodniczącym sejmowej Komisji Spra-

wiedliwości i Praw Człowieka. 
 

Trybunał konstytucyjny orzekł o wyższości 

Konstytucji RP nad prawem unijnym. Długo cze-

kaliśmy, ale chyba zaskoczenia nie było? 

− Trybunał Konstytucyjny nawiązał do wcze-

śniejszego orzecznictwa – w szczególności do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2005 

roku. (…) 

Jakie wnioski płyną z tego orzeczenia? 

− przede wszystkim takie, ze w Polsce najwyż-

szym prawem jest konstytucja RP, a dopiero po-

tem są akty unijne. (…) 

Mariusz Kamieniecki, Nasz Dziennik,  

nr 235 (7197), 9-10 X 2021 r., s. 2 
 

Od siebie dodam, że Polska jest jednym z 9 

krajów unijnych, w których Trybunał Konstytu-

cyjny lub jego odpowiednik potwierdził wyż-

szość prawa krajowego nad unijnym. 

12 X 2021                               Stanisław Waluś 

 

Nie zabijaj 
 

Odrzucane życie 

Jesteśmy ofiarami kultury odrzucenia. Jest to 

odrzucenie dzieci, których nie chcemy przyjąć, 

z tym prawem aborcji, które odsyła je do nadaw-

cy i bezpośrednio zabija. I dzisiaj stało się to 

„normalnym sposobem”, zwyczajem, który jest 

przeraźliwy. To prawdziwe morderstwo, które 

by dobrze zrozumieć, może by warto postawić 

podwójne pytanie: czy słuszne jest eliminowa-

nie, odbieranie życia ludzkiego, aby rozwiązać 

problem? Czy słuszne jest wynajęcie zabójcy w 

celu rozwiązania problemu? To jest aborcja. (…) 

Papież Franciszek do członków Papieskiej 

Akademii Życia, 27 września. 

Idziemy, nr 41 (832), 10 X 2021, s. 41 

 

Tato, prowadź 

Pod hasłem „Tato – bądź, prowadź, chroń” 

maszerowali seniorzy, duchowni, rodziny, mło-

dzież i osoby konsekrowane. Przyjechali do 

Warszawy z całej Polski, by zaświadczyć o war-

tości rodziny. Na Placu Zamkowym, skąd wyru-

szył marsz, zgromadziło się ponad 6 tys. uczest-

ników. (…) 

Narodowy Marsz Życia i Rodziny zakończyła 

Msza św. w bazylice Świętego Krzyża. Homilię 

i konferencję do rodzin wygłosił ks. Dominik 

Chmielewski SDB. (…) 
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Narodowy Marsz Życia i Rodziny był objęty 

patronatem Konferencji episkopatu Polski. Bło-

gosławieństwa jego uczestnikom udzielili kard. 

Kazimierz Nycz oraz bp Romuald Kamiński. 

Organizatorami wydarzenia były Centrum Życia 

i Rodziny oraz Chrześcijański Kongres Społecz-

ny. 

Agata Puścikowska, Gość Niedzielny, nr 38, 

rok XCVIII, 26 IX 2021, s. 4-5 
 

W obronie wartości 

(…) Z organizatorami marszu spotkał się pre-

zydent RP Andrzej Duda. (…) 

W.D., Niedziela, nr 36, 26 IX 2021, s. 6 

Opracował Stanisław Waluś 

 

 

Stop dla gender – tak dla planu Boga 
 

Ideologiczny dyktat 

Parlament Europejski przyjął wczoraj [14 IX] 

rezolucję, w której domaga się, aby związki ho-

moseksualne i partnerskie były uznawane w całej 

Unii Europejskiej za pełnoprawne małżeństwa. 

Zdaniem ekspertów skandaliczne żądania przy-

znania przywilejów środowiskom lgbt są kolej-

nym przykładem próby bezprawnego narzucania 

Polsce ideologii gender. (…) 

Ponieważ jednak PE w obecnej kadencji jest 

zdominowany przez środowiska lewicowo-

liberalne, dlatego ich lewicowa ofensywa i for-

sowanie agendy lgbt trwa: za wszelką cenę i 

wszelkimi sposobami – komentuje wczorajsze 

wydarzenia w rozmowie z „Naszym Dzienni-

kiem” Jadwiga Wiśniewska, euro poseł PiS, któ-

ra jak wszyscy koledzy ze Zjednoczonej Prawicy 

głosowała za odrzuceniem rezolucji. (…) 

Urszula Wróbel, Nasz Dziennik,  

nr 214 (7176), 15 IX 2021, s. 1 i 3 

 

Genderowa trucizna 

Polska zawetowała unijny dokument uderzają-

cy w dobro dziecka i trwałość rodziny. Chodzi 

o „Strategię Unii Europejskiej na rzecz praw 

dziecka” opracowaną przez Komisję Europejską. 

(…)                     Rafał Stefaniuk, Nasz Dziennik,  

nr 234 (7196), 8 X 2021, s. 5 
 

Wybrał Stanisław Waluś 
 

Więcej o ideologii gender na stronach: 
http://www.diecezja.waw.pl/3260 

http://www.niedlagender.pl/ 

http://www.fronda.pl/a/gender-historia-i-

polityka,54149.html 

http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237 

Ekumenizm 
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy 

dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-

scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 

w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 

świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. (J 17, 20-21) 
 

Co to jest ekumenizm? 

Ekumenizm realizuje się wtedy, jak prawo-

sławni, protestanci i katolicy nawzajem pomaga-

ją sobie w zbliżeniu się do Chrystusa. Gdy są co-

raz bardziej wierni Biblii nie ulegając propozy-

cjom idącym ze świata. Przykładem takiego ule-

gania wśród katolików mogą być księża 

w Niemczech błogosławiący pary homoseksual-

ne lub biskup w Hiszpanii zabraniający terapii 

homoseksualistów. 

Stanisław Waluś 

 

 

Jestem katolikiem i Polakiem 
- nie kupuję w sklepach w niedzielę 

- staram się kupować polskie towary  

w polskich sklepach 
 

Prymas Tysiąclecia 1901 – 1981 
 

Kocham ojczyznę więcej 

niż własne serce i wszystko, 

co czynię dla Kościoła, 

czynię i dla niej. 

Pod powyższym tytułem i znaczkiem ze sło-

wami Prymasa Tysiąclecia będę z Państwem dzie-

lił się zarówno swoimi refleksjami, jak i fragmen-

tami artykułów zaczerpniętych z prasy i Internetu. 

Stanisław Waluś 

Część LVII 

Serce i dusza polska 

W „Słowie Pomorskim” sprzed dziesiątków lat 

było ogłoszenie, którego treść była mniej więcej 

taka: kupuj polskie produkty, bo w nich jest ser-

ce i dusza polska. Od siebie dodałabym: i praca 

Polaka. 

Stanisław Waluś 

 

 

Nasze Rocznice 
 

Listopad 2021 – w „Dlatego” nr 9 (357) 

z 26 IX 2021 r., str. 29. 

 

W październiku 2021 r. pamiętamy: 

Dzień Edukacji Narodowej – 14 X 

Dzień Papieża Jana Pawła II – 16 X 

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Nie-

złomnych – 19 X 

http://www.diecezja.waw.pl/3260
http://www.niedlagender.pl/
http://www.diecezja.legnica.pl/documents/237
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W listopadzie 2021 pamiętamy: 

Narodowe Święto Niepodległości − 11 XI 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-

świata – 21 XI   

 

Świeca Niepodległości 
 

 

11 listopada godz. 19.18 

ZAPAL ŚWIECĘ NIEPODLEGŁOSCI I MÓDL 

SIĘ W INTENCJI OJCZYZNY 
 

 

W roku obchodów stulecia odzyskania niepodle-

głości świeca została zapalona w Świątyni Opatrzno-

ści Bożej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzeja Dudę na znak wolności i niepodległości 

Polski. 
 

„Zanieście tę świecę do Kolegium Polskiego, 

niech tam tak długo zostanie, aż ją z sobą do 

wolnej Warszawy zabiorą”.  

Papież Pius IX, 29 czerwca 1867, Watykan. 

Historyczna Świeca Niepodległości znalazła 

swoje miejsce w Świątyni Opatrzności Bożej ja-

ko znak odrodzenia Polski po 123 latach niewoli. 

(…) 

11 listopada 2021 r. o godz. 19.18 zapalmy 

w naszych domach Świecę Niepodległości. 

Niech moc jej jasnego płomienia jednoczy całą 

Polskę. Niech będzie znakiem modlitwy za Oj-

czyznę i dziękczynienia Bogu za wolność. 

Opracował na podstawie folderu Stanisław 

Waluś 

 

Intencje powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Papieża Franciszka na rok 2021 
 

Październik: Intencja ewangelizacyjna – 

Uczniowie misjonarze 

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączo-

ny w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez 

świadectwo życia mającego smak Ewangelii. 

Listopad: Intencja powszechna – Osoby cier-

piące na depresję 

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję 

albo burnout (wypalenie zawodowe) znajdowały 

u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na 

życie. 

 

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę 

Codziennie przynajmniej jedna 

dziesiątka różańca, więcej informacji 

na stronie: 
http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl 

 

 

Ogólnopolska pielgrzymka KIK-ów 

na Jasną Górę 

Data: 20 listopada 2021. Pielgrzymka rozpocz-

nie się Mszą św. o godz. 9.30 w Kaplicy Cu-

downego Obrazu, a zakończy się wyborem no-

wego kierownictwa Porozumienia Klubów. 

Koszt przejazdu autokarem – 35 zł/os.  

Zapisy w każdy wtorek. Katowice, parafia Ty-

siąclecie Dolne, salka nr 2 w godz. 17-18. Tel. 

697684666 lub 32/2544060 – Jan Mikos lub An-

drzej Perkosz – tel. 601463754. 
 

 

Można przekazać dar dla KIK w Katowicach  
Dziękujemy osobom, które przekazały daro-

wiznę na cele statutowe Klubu Inteligencji Kato-

lickiej w Katowicach w 2020 roku.  

Będziemy wdzięczni za przekazanie daro-

wizn w bieżącym roku na cele statutowe Klu-

bu Inteligencji Katolickiej w Katowicach. Da-

rowizny te będą mogły zostać odliczone 

w przyszłym roku w zeznaniu podatkowym za 

rok 2021 do 30 kwietnia 2022 r. 
 

 

Spotkania w Sekcji Wiedzy Religijnej – Krąg 

Biblijny i Sekcji Nauka-Wiara ze względu na 

pandemię zawieszone do odwołania. 
 

Dyżury w siedzibie KIK zawieszone do odwo-

łania. 
 

Biblioteka KIK zawieszona do odwołania. 
 

Dyżury Zarządu Komitetu PiS w Katowicach 

zawieszone do odwołania. 
 

Informacja o KIK w Internecie: 

http://www.kik.katowice.opoka.org.pl 
 

E-mail: kikkt@katowice.opoka.org.pl 

http://krucjatarozancowazaojczyzne.pl/
mailto:kikkt@katowice.opoka.org.pl
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PIĘKNO STWORZENIA / 30 / 
 

Cykl reportaży z miejsc, które zachwycają  

a człowiek odczuwa Bożą obecność. 
 

Słoneczne miasto Bar 
 

Miasto Bar położone nad Adriatykiem w Czar-

nogórze, od maja do września oferuje dużo sło-

necznych dni. Klimat jest tu ciepły, podzwrotni-

kowy.  
 

 
 

Plaża Miejska w Barze. Jest to plaża kamienista, jak więk-

szość plaż w tej części Adriatyku. 
 

Bar jest największym miastem portowym 

Czarnogóry. Jego historia sięga czasów rzym-

skich. Nosił wtedy nazwę Antibarum, ponieważ 

był położony po przeciwnej stronie Adriatyku 

niż włoskie Bari.  
 

 
 

Zarys fundamentów kościoła chrześcijańskiego z V w.  

z trzema absydami, w pobliżu konkatedry św. Piotra. 
 

Z biegiem lat, ze względu na różne zagrożenia 

– wojny, napady, piraci – centrum administra-

cyjne miasta przeniosło się w góry, 5 km od mo-

rza, w rejon, gdzie można było łatwiej się bronić. 

Dzisiaj znajduje się tam Stary Bar.  

W 599 r. ustanowiono arcybiskupstwo w Ba-

rze. 

 
 

Konkatedra św. Piotra w Barze konsekrowana w 2017 r. 

Poniżej. Fragment drzwi wejściowych do konkatedry. 
 

 

Bar zapisał się w rozwoju radiote-

legrafii. W sierpniu 1904 r. Marco-

ni po raz pierwszy przekazał radio-

telegrafem wiadomość z włoskiego 

Bari do Baru, gdzie wybudował 

stację radiotelegraficzną. W 1907 r. 

przedsiębiorstwo Marconiego zało-

żyło pierwszą płatną stałą między-

narodową linię radiotelegraficzną, 

pomiędzy Bari a Barem. 
 

 
 

Pałac króla Mikołaja I w Barze z 1885 r. Dzisiaj muzeum. 
 

 

 

  Król Mikołaj I Mirković Pe-

trović-Njegoš (1841-1921), 

książę Czarnogóry w latach 

1860-1910, a następnie król 

Czarnogóry od 1910 do 1918 

r. W 1889 r. wyzwolił Bar 

spod panowania tureckiego.  

  W Barze spotkamy też me-

czety i wysmukłe minarety, 

jako efekt ponad 300-letniej 

tureckiej okupacji. 
 

Z inicjatywy króla zbudowano port w Barze 

(1905-1909) i linię kolejową z Baru do Virpaza-

ru nad Jeziorem Skoderskim o długości 43 km  

z tunelem 1969 m. Szerokość torów była 75 cm. 
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Większość mieszkańców Czarnogóry wyznaje prawosła-

wie. Katedra św. Jana Włodzimierza w Barze z 2016 r. 
 

 
 

Katolicka Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny z 1857 r. Stary Bar. 
 

 
 

Stary Bar (242 m n.p.m.) otoczony potężnymi murami. 
 

W Starym Barze w obrębie murów zachowało 

się wiele zabytkowych budowli, ale 15 kwietnia 

1979 r. obróciło je w ruinę trzęsienie ziemi o sile 

7 w skali Richtera. 

Ludzie opuścili stare miasto. Dzisiaj zwie-

dzamy ruiny cytadeli, franciszkańskiego kościoła 

z XIII w., katedry św. Jerzego z XI w., cerkiew 

św. Jana Chrzciciela, kościół św. Weneranda  

z XIV w, akwedukt z XVIII w., pałace, kościoły 

św. Katarzyny i św. Ilariona,… A pod murami 

starego miasta rozłożyły się restauracje. 

 
 

Stary Bar. Ruina pałacu księcia XV-XVI w. 
 

 
 

Stary Bar. Wieża zegarowa z 1752 r. 
 

 
 

Bar. Motyl paź królowej na kwiatach duranty. 
 

Tekst i zdjęcia Antoni Winiarski na podstawie 

wycieczki B.T. Level z Piekar Śl. w 2021 r. 
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