
 STRESZCZENIE

 rozprawy doktorskiej

Piekary Śląskie są miastem na prawach powiatu wchodzącym w skład województwa śląskiego.

Miejscowość  ta  jest  najczęściej  kojarzona  z  sanktuarium  Matki  Bożej  Piekarskiej  będącym

ośrodkiem  kultu  Maryjnego  znanym  w  całej  Polsce.  Jest  to  bowiem  czołowe  sanktuarium

Maryjne w archidiecezji katowickiej obejmującej Górny Śląsk będący regionem o charakterze

przemysłowym. Obecnie terytorium archidiecezji obejmuje 2400 km kwadratowych.

Sytuacja Górnego Śląska motywuje także dzisiaj kult Matki Bożej Piekarskiej.  Obecnie

wizerunek  ten  jest  czczony  pod  wezwaniem  Matki  Sprawiedliwości  i  Miłości  Społecznej.

Wynika  to  z  zaangażowania  kościoła  katowickiego  wskutek  rozwoju  przemysłu  i  procesu

urbanizacji trwającego od XIX w. Niemały wpływ na społeczne zaangażowanie duszpasterzy

śląskich miał także „Kulturkampf” i postawa zaborcy pruskiego walczącego z polskością. 

W  okresie  powojennym  doszły  inne  zagadnienia  wynikające  z  systemu  totalitarnego

narzuconego wskutek postanowień konferencji pokojowych w Jałcie i Poczdamie. Komunizm

propagowany przez ZSRR był antyhumanitarny. Wskutek dalszego rozwoju przemysłu na tym

terenie  powstawały  kolejne  osiedla  mieszkaniowe.  Problemy  te  dostrzegali  także  biskupi

katowiccy, którzy bardzo często zabierali głos w obronie ludzi pracujących. Stąd bardzo często

były poruszane takie tematy jak budownictwo sakralne oraz „niedziela Boża i nasza”. Dlatego

miejsce  to  jest  określane  mianem  ośrodka  duchowego  odrodzenia.  Do  nadania  rangi  temu

miejscu przyczynił się szczególnie bp Herbert Bednorz, będący ordynariuszem diecezji w latach

1967–1985. Szczególne znaczenie miały pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców odbywające się

od  1947  r.  i  kontynuowane  do  dnia  dzisiejszego.  Jest  to  najważniejsze  wydarzenie

pielgrzymkowe w tym sanktuarium. Szczególnym fenomenem są majowe pielgrzymki mężczyzn

i młodzieńców odbywające się obecnie w ostatnią niedzielę tego miesiąca. Pielgrzymki te były

określane jako „pielgrzymki świata pracy”.

W  okresie  posługi  abpa  Damiana  Zimonia  sanktuarium  piekarskie  stało  się  miejscem

przekazywania  nadziei.  W  tym  okresie  bowiem  miała  miejsce  restrukturyzacja  przemysłu

prowadząca do likwidacji zakładów pracy. Poza tym coraz częściej pojawiali się samorządowcy

i  politycy.  W ostatnich latach ma miejsce także refleksja  naukowa nad tą  tematyką  poprzez

sympozja odbywające się tu od 1992 r.

Przedmiotem rozprawy jest ruch pielgrzymkowy do sanktuarium piekarskiego. W pracy

został uwzględniony okres po II wojnie światowej. Stąd też pierwszą datą graniczną jest 1945 r.

Cezurę czasową zamyka 2011 r., kiedy miała miejsce ostatnia zmiana rządców w archidiecezji

katowickiej.  Wtedy  bowiem  rządy  w  diecezji  objął  dotychczasowy  ordynariusz  tarnowski



Wiktor Skworc. Do podjęcia badań nad ruchem pielgrzymkowym do sanktuarium w Piekarach

Śląskich przyczynił się brak opracowania dotyczącego całości ruchu pielgrzymkowego do tego

miejsca. Dlatego też została podjęta próba ukazania sanktuarium w szerokim kontekście. 

Dlatego  też zagadnienia związane z sanktuarium zostały opisane  w pięciu rozdziałach.

Pierwszy  rozdział  ma  charakter  wprowadzający  w  problematykę  pielgrzymowania.  Stąd  też

zostały opisane zagadnienia związane z historią pielgrzymowania i dziejami kultu obrazów, figur

i  relikwii  oraz  dzieje  pielgrzymowania  na  ziemiach  polskich  ze  wskazaniem  najważniejsze

ośrodki  pielgrzymkowych  i  odniesieniu  roli  sanktuarium  Matki  Bożej  Piekarskiej  do

wskazanych ośrodków z Jasną Górą na czele. 

W drugim rozdziale ma miejsce prezentacja dziejów parafii  i  sanktuarium Matki Bożej

Piekarskiej. Stąd też w tym miejscu poruszone zostały zagadnienia związane z dziejami miasta

Piekary  Śląskie,  historią  parafii,  dziejami  kościoła  sanktuaryjnego,  wizerunku  Matki  Bożej

Piekarskiej, Kalwarii oraz infrastruktury pielgrzymkowej. 

W trzecim rozdziale ma miejsce typologia pielgrzymek przybywających do sanktuarium.

W  pierwszym  paragrafie  zostały  opisane  pielgrzymki  stanowe  będące  centralnym  i

najważniejszym wydarzeniem pielgrzymkowym.  Poza tym zostały uwzględnione  pielgrzymki

ślubowane, diecezjalne, parafialne z terenów diecezji katowickiej i innych diecezji polskich. oraz

pielgrzymki  specjalne  o  charakterze  jednorazowym.  Są  to  wydarzenia  o  charakterze

diecezjalnym  i  ogólnopolskim.  W  ostatnim  paragrafie  trzeciego  rozdziału  ma  miejsce

prezentacja  szlaków  pielgrzymich  do  sanktuarium  piekarskiego.  Wiele  parafii  z  terenów

aglomeracji do Piekar dociera i wraca pieszo. Ma to miejsce szczególnie podczas pielgrzymek

stanowych i pielgrzymek ślubowanych. 

Czwarty  rozdział  rozprawy  jest  poświęcony  organizowaniu  się  pielgrzymek  do

sanktuarium  Matki  Bożej  Piekarskiej.  Stąd  też  w  tej  części  pracy  zostały  opisane  takie

zagadnienia  jak:  motywy  pielgrzymowania  do  sanktuarium  Matki  Bożej,  Rola  Wydziału

Duszpasterskiego  i  Kurii  (Archi)diecezjalnej,  przewodnicy  pielgrzymek  i  ich  uczestnicy,

praktyki religijne i zwyczaje pielgrzymów przed i w trakcie trwania pielgrzymki. Rozdział ten

zamyka część poświęcona wybitnym pielgrzymom z Janem Pawłem II na czele. Stąd też zostało

uwzględnione ważne wydarzenie, jakim była wizyta Jana Pawła II w Katowicach, która miała

miejsce 20 czerwca 1983 r. 

Ostatni  rozdział  został  zatytułowany  „Uroczystości  i  Nabożeństwa  pielgrzymkowe”.

Całość składa się z pięciu paragrafów. W tej części szczególna uwaga została zwrócona na słowa

powitania biskupów katowickich, którzy poruszają ważne problemy społeczne. W dalszej części

zostały uwzględnione  nabożeństwa sanktuaryjne,  centralna  liturgia  pielgrzymkowa,  kazania  i



konferencje wygłaszane na pielgrzymkach oraz prezentacja sanktuarium jako ważnego ośrodka

naukowego i kulturalnego. 

Ważną  część  rozprawy  stanowi  osiem  aneksów.  Znajdują  się  w  nich  m.in.  fotografie

sanktuarium  i  obrazu  Matki  Bożej  Piekarskiej,  modlitwy  ku  czci  Matki  Bożej  Piekarskiej

używane do dnia dzisiejszego (teksty formularza ku czci Matki Bożej Piekarskiej, Litania do

Matki Bożej Piekarskiej, inne modlitwy używane w sanktuarium i najbardziej znane pieśni ku

czci Matki Bożej Piekarskiej na czele z utworem „Matko Piekarska”), kalendarium pielgrzymek

do sanktuarium piekarskiego z których większość to wydarzenia cykliczne, wykazy pielgrzymek

pieszych  na pielgrzymki  stanowe, wykaz haseł  pielgrzymkowych i  wypowiedzi pielgrzymów

uczestniczących  w obu wydarzeniach  pielgrzymkowych,  przemówienia  papieży do  pątników

piekarskich z homilią znaną jako „Ewangelia Pracy”, dokumenty związane z ogłoszeniem Matki

Bożej Piekarskiej duchową patronką miasta oraz wypowiedzi biskupów katowickich na temat

sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej.

Sanktuarium piekarskie zostało więc zaprezentowane w szerokim kontekście. Miejsce to

jest  ważnym  ośrodkiem  religijnym,  społecznym  i  kulturowym.  Najważniejsze  znaczenie

sanktuarium piekarskie  ma jako  ośrodek  katolicyzmu społecznego.  Dlatego  też  Matka  Boża

Piekarska otrzymała tytuł „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej”. 


