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prezentacje

Szkoły dla katedry

Parafia pw. św. Barbary w  Ja- 
worznie-Podłężu została usta-

nowiona 10 sierpnia 1985  r. 
przez metropolitę krakowskiego 
kard. Franciszka Macharskiego. 
Pierwszym proboszczem parafii 
i budowniczym kościoła został 
ks. Stanisław Pyla. W  pracy 
duszpasterskiej pomagają mu 
wikariusze: ks. Andrzej Kowaliń-
ski,  ks. Dariusz Grojec, ks. Ma- 
riusz Kafel i ks. Andrzej Żuławiń-
ski. Na terenie parafii znajduje 
się dom zakonny Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczę-
tej (służebniczki starowiejskie).

Terytorialnie parafia św. Barba-
ry w Jaworznie-Podłężu wydzie-
lona została z  parafii pw. św. 
Wojciecha i Katarzyny w Jaworz-
nie. Do momentu wybudowania 
obecnej świątyni kult sprawowa- 
no w kaplicy pw. św. Barbary, 
którą pobłogosławił 23 września 

1983 r. biskup pomocniczy archi-
diecezji krakowskiej Stanisław 
Smoleński. 

Obecny kościół, według pro-
jektu Janusza Gawora, został 
wybudowany w latach 1985-96 
i  uroczyście poświęcony (kon-
sekrowany) 15 kwietnia 2000 r. 
przez biskupa sosnowieckiego 
Adama Śmigielskiego SDB. 

We wnętrzu świątyni na 
uwagę zasługuje dekoracja ołta-
rza głównego przedstawiająca 
św. Barbarę w otoczeniu górni-
ków na tle krzyża. 

W parafii działają: wspólnota 
Żywego Różańca, Ruch Świa-
tło-Życie, Domowy Kościół, 
liturgiczna służba ołtarza, mło-
dzieżowy krąg biblijny, schola 
dziecięca oraz Chór „Getsema-
ni”. Parafia posiada swoją stronę 
internetową: www.parafiaswbar-
bary.jaworzno.pl.
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P ięćdziesiąt osiem szkół z tere-
nu Sosnowca przystąpiło do 

przedsięwzięcia charytatywnego 
pod nazwą „Dziesiątka buduje”. 
Oficjalne rozpoczęcie akcji odbyło 
się 1 grudnia w siedzibie Wydzia-
łu Katechetycznego Kurii Diece-
zjalnej w Sosnowcu. Wzięli w nim 
udział dyrektorzy sosnowieckich 
placówek, Piotr Wesołowski – na- 
czelnik Wydziału Edukacji Urzę- 
du Miasta Sosnowca, ks. dr Mi- 
chał Borda – dyrektor Wydziału 
Katechetycznego i  Małgorzata 
Wierzbicka – dyrektor Szkoły Pod- 
stawowej nr 10 w Sosnowcu, po- 
mysłodawczyni akcji. Honoro-
wy patronat nad akcją sprawuje  
bp Grzegorz Kaszak, zaś „Niedzie-
la Sosnowiecka” objęła przedsię-
wzięcie patronatem medialnym. 
Zasadniczym celem akcji jest 
zbiórka funduszy na odbudo-
wę katedry pw. Wniebowzięcia 
NMP w Sosnowcu wśród uczniów 
sosnowieckich placówek.

Wprowadzając w temat ks. Bor- 
da przedstawił religijną, histo-
ryczną i  architektoniczną rolę 
sosnowieckiej katedry oraz 
zaprezentował krótki film uka-
zujący akcję gaśniczą, prace 
porządkowe, a przede wszystkim 
ogrom zniszczeń, jakich doznała 
świątynia po pamiętnym poża-
rze. – Katedrze pomagają różne 
podmioty, od dużych korporacji, 
instytucji po zwykłych obywa-
teli. Cieszę się, że sosnowieckie 
szkoły wezmą udział w  akcji 
odbudowy kościoła. Sosnowiec-
ki samorząd od wielu lat wspiera 
dzieło restauracji unikatowych 

malowideł, jakie znajdują się 
wewnątrz świątyni. Niestety, 
wszystkie te wieloletnie starania 
zniszczył pożar. Ale nie możemy 
załamywać rąk, po prostu trzeba 
wszystko zacząć od początku – 
powiedział naczelnik Piotr Weso-
łowski. Małgorzata Wierzbicka 
podkreśliła, że akcja to nie tylko 
zbiórka funduszy. Ma ona także 
pełnić rolę wychowawczą.

W dalszej części spotkania 
omówione zostały szczegóły 
techniczne przedsięwzięcia oraz 
przedstawiony został dokładny 
harmonogram akcji. Zbiórka fun-
duszy w poszczególnych szkołach 
rozpoczęła się 2 grudnia i potrwa 
do 15 grudnia. 18 grudnia pusz-
ki zostaną komisyjnie otwarte, 
a pieniądze przeliczone. 19 grud-
nia zostaną przekazane na ręce 
bp. Kaszaka. 

Biskup wystosował list do 
uczestników przedsięwzięcia, 
w którym napisał m.in.: „Zwra-
cam się do wszystkich ludzi 
dobrej woli z prośbą o włączenie 
się w  dzieło ratowania naszej 
zabytkowej katedry. Jak tylko 
najlepiej potrafię, proszę o bez-
cenny dar modlitwy oraz o pomoc 
materialną i finansową. Wszyst-
kich, bez względu na przekonania 
proszę, przyjdźcie i  tym razem 
z pomocą w potrzebie”. 

Akcja nie będzie polegała tylko 
na zbiórce funduszy do puszek. 
W  szkołach odbędą się m.in. 
specjalne lekcje, pogadanki, by 
pokazać jak cenny skarb uległ 
zniszczeniu.
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Małgorzata Wierzbicka wyjaśnia szczegóły akcji
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