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Piekaryś sobie obrała Panno Maryja!
Jest ozdobą Twoją ta Kalwaryja.
Góra święta obstrojona,
męka Pańska przedstawiona, dla grzeszników.
Opłakuj tu duszo moja Rany Jezusa!
Którym i ty winna jesteś, żałuj więc dzisiaj.
Odpuść Jezu nieprawości,
Udziel nam Twojej miłości, prosimy Ciebie.
Z Serca Twego balsam płynie na nasze rany!
Prosim daruj długi nasze Jezu kochany.
Będziem słuchać głosu Twego,
Bedziem miłować bliźniego, o dobry Jezu!
Witajcie tu do Maryi wy pątniczkowie!
Którzy tu przychodzicie ulżyć sobie,
Przed Cudownym Obrazem.
Westchnijcie wszyscy razem do Maryi.
U tej Pani w Cudownym Obrazie,
Każdy grzesznik u Niej łaskę znajdzie,
U Pani Kalwaryjskiej.
U Maryi Piekarskiej, Matuchny naszej,
Złóżmy swoje boleści serdeczne,
Zaśpiewajmy Jej społecznie.
Witaj Pani Piekarska,
Maryjo Kalwaryjska, ratuj grzeszników!
Przychodzim tutaj do Ciebie, Panno Maryja,
Odwiedzić miejsce święte, ta Kalwaryja.
Ty nam łaski udzielasz,
Z Synem Twoim pojednasz, Panno Maryja!
Dziękujemy Maryjo za tyle darów,
A żeśmy nie są godni Twoich ofiarów,
Ty się modlisz za nami,
Nędznymi grzesznikami, do Twego Syna.
Dziękujemy grzesznicy Panno Maryja,
Za cudowne miejsce Twe, za Kalwaryja (...).

Fragment modlitwy 
Tomasza Nowaka
Księga Kalwaryjska
18.04.1890 
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† Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA

KATOWICKI

Drodzy twórcy i aktorzy Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej!
Szanowni członkowie Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego!

Pięć lat temu dzięki wielkiemu zaangażowaniu i determinacji wielu osób udało się na pie-
karskiej kalwarii powrócić do tradycji przeżywania w Wielkim Tygodniu misterium męki 
Pańskiej. Pierwsze misteria pasyjne w Piekarach Śląskich, nazywane „Żywą Męką”, odby-
wały się na początku XX wieku. Były jednym z najważniejszych wydarzeń duchowych pie-
karskiego sanktuarium, przyciągającym rzesze wiernych. Architektura i rozmach nowo po-
wstałej kalwarii sprzyjały rozwojowi pasyjnej pobożności, będącej ważnym elementem kul-
tu w Piekarach.

Zrządzeniem Bożej Opatrzności w 2015 roku odpowiedzieliście na tchnienie Bożego Du-
cha, który niejako na nowo przypomniał o pasyjnym wymiarze głównego sanktuarium na-
szej archidiecezji. Współczesne piekarskie misteria – podobnie jak kiedyś – stały się jed-
nym z najważniejszych duchowych wydarzeń tego miejsca, zaraz po wielkich pielgrzymkach 
stanowych. Wielka odpowiedzialność i wyzwanie dla przyszłości Chwalebnego Misterium 
Męki Pańskiej spoczywa na Piekarskim Bractwie Kalwaryjskim, którego zadaniem ma być 
propagowanie pobożności pasyjnej, a także dbałość o dobro duchowe i materialne piekar-
skiej kalwarii.

Z okazji piątej rocznicy powrotu do tradycji wielkotygodniowych misteriów męki Pań-
skiej pragnę serdecznie podziękować wszystkim twórcom, aktorom i duszpasterzom zaan-
gażowanym w tę wielką modlitewną inicjatywę. Ufam, że na stałe wpisze się ona w kalen-
darz duchowych wydarzeń piekarskiego sanktuarium. 

Polecając całe dzieło misterium oraz członków Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego opie-
ce Matki Bożej Piekarskiej, życzę, aby krzyż Chrystusa, Jego śmierć i chwalebne zmartwych-
wstanie były dla Was drogą osobistego uświęcenia, które pociąga do wiary innych.

Wszystkim uczestniczącym w Chwalebnym Misterium Męki Pańskiej, aktorom i całej 
społeczności Bractwa Kalwaryjskiego z serca błogosławię

Katowice, 3 maja 2019 r.



4

Kiedy w 2014 roku pojawiła się myśl o powrocie do tradycji odgrywania na piekarskiej kal-
warii ostatnich godzin z życia Jezusa Chrystusa - nikt nie przypuszczał, że wydarzenie to tak 
mocno wpisze się w duchowy krajobraz piekarskiego sanktuarium. Począwszy od Niedzieli Pal-
mowej, poprzez Wielki Czwartek i Wielki Piątek kalwaria staje się niczym „Śląska Jerozolima”. 
Chwalebne Misterium Męki Pańskiej nie tylko zachwyca swą wymową artystyczną, ale nade 
wszystko zmusza do głębszej refleksji nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa Pana. Pięciolecie piekarskiego misterium to sposobność, aby przypomnieć jego ponad 
stuletnią historię, ale również zapisać tę tworzącą się na naszych oczach.

Odrodzone w  2015 roku misterium było dla jego organizatorów nie lada wyzwaniem. Po 
wielu latach przerwy dzieło to z konieczności zaczęto budować niemalże od zera. Dysponując 
jedynie skąpymi wiadomościami na temat tego co przed blisko 100 laty odbywało się w Pieka-
rach, rozpoczęto od poszukiwań w sanktuaryjnym archiwum. Znaleziono informacje o progra-
mie obchodów oraz niezwykle cenne, nieliczne archiwalne zdjęcia. Na podstawie zdobytych 
informacji ustalono, że jedno z pierwszych misteriów miało miejsce w 1900 roku, a przez lata 
piekarskie misteria nazywano „Żywo Męka”.  Inicjatorem, reżyserem, a jednocześnie kostiumo-
logiem pierwszych misteriów był Emil Wartini, który z dużą dbałością o szczegóły wykorzystał 
dopiero co poświęcone kalwaryjskie wzgórze. Już wtedy piekarskie misterium przyciągnęło tłu-
my. Jak podają źródła, w kolejnych latach w Wielkim Tygodniu do Piekar pielgrzymowały tysią-
ce wiernych z całego Śląska. Przybywali już w czwartkowy wieczór, gdzie po adoracji w ciemni-
cy, ok. godz. 23.00 kierowali się w procesji 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 upadek na kamień. 
Przy wylocie mostu uderzano się gałązkami drzew na znak biczowania Jezusa. Dalej kierowano 
się w stronę Dworu Annasza i Pałacu Kajfasza – symbolicznego więzienia. Wielu pielgrzymów 
tam właśnie spędzało noc, by następnego ranka wyruszyć na kalwaryjskie ścieżki i uczestni-
czyć w inscenizowanej drodze krzyżowej. Czasy wojny i komunistycznej zawieruchy wyparły 
z Piekar tradycję misterium, która przetrwała jednak w formie tzw. Obchodów Kalwaryjskich, 
odprawianych m.in. z okazji sanktuaryjnych odpustów. Powrót Chwalebnego Misterium Męki 
Pańskiej na kalwaryjskie wzgórze przyczynił się bez wątpienia do ożywienia istotnego - pasyj-
nego wymiaru piekarskiego sanktuarium. 

Piąte „Chwalebne Misterium Męki Pańskiej” to okazja do dziękczynienia Bogu za doświad-
czenie miłości płynącej z krzyża Chrystusa, a także za tych wszystkich, którzy od pięciu lat włą-
czają się w przeżywanie Wielkiego Tygodnia w tak wyjątkowy sposób. To również dany nam 
od Boga czas zapisania dla następnych pokoleń kolejnych kart historii, którą w przestrzeni 
piekarskiej kalwarii tworzą ludzie pragnący zachować jej dziedzictwo i na chwałę Bożą wznosić 
pomnik żywej wiary.

ks. Adam Zgodzaj
Moderator Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego

Nowe życie Piekarskiej Jerozolimy
pięć lat Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej
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W imieniu własnym oraz wszystkich uczestników misterium, które od pięciu lat przeżywamy 
wspólnie na piekarskiej kalwarii, pragnę wyrazić z głębi serca płynące podziękowanie za wszel-
ką pomoc włożoną w przygotowanie tego niezwykłego wydarzenia. Mam pełną świadomość, iż 
żadne ludzkie słowa nie oddadzą w pełni ogromu dobra, jakie dokonuje się dzięki tej inicjatywie 
duszpasterskiej, którą razem budujemy i poprzez którą chcemy pomagać ludziom otwierać ser-
ca na spotkanie z Jezusem – naszym Odkupicielem. 

Dziękuję najpierw tym, którzy stali u początku powrotu idei misterium i nadali mu obec-
ny kształt: Dominikowi Piórkowskiemu – pierwszemu reżyserowi oraz autorowi scenariusza, 
Wandzie Kowalewskiej – niestrudzonej organizatorce misterium oraz ks. Adamowi Zgodzajowi 
– koordynatorowi i duchowemu opiekunowi tego modlitewnego wydarzenia. Dziękuję Mateu-
szowi Gorskiemu – obecnemu reżyserowi. Dziękuję aktorom, których wielogodzinne poświę-
cenie podczas prób to wielkie świadectwo miłości do Ukrzyżowanego. Dziękuję Bartłomiejowi 
Drobczykowi, wcielającemu się od początku w rolę Pana Jezusa, a na jego ręce składam moją 
wdzięczność każdemu, kto w najmniejszy choćby sposób współtworzył grono aktorów. Dzięku-
ję osobom przygotowującym scenografię, charakteryzację, rekwizyty, stroje – szczególnie zaś 
pracowni szat liturgicznych „Robótka” za ofiarowane nam materiały i uszycie wielu niezbęd-
nych części garderoby. Dziękuję tym, którzy opiekują się kalwaryjskimi kaplicami, niestrudze-
nie sprzątają je i dbają, by panowała w nich modlitewna atmosfera. Dziękuję „Mężczyznom  
św. Józefa” przy piekarskiej bazylice za wykonane przez nich prace przy porządkowaniu kalwarii  
i konserwacji kaplic. Dziękuję chórowi kameralnemu „Legato”, orkiestrze oraz bazyliko-
wym organistom za prowadzone podczas misterium śpiewy. Dziękuję ofiarodawcom, któ-
rzy wsparli nas finansowo i umożliwili sukcesywne powiększanie naszego materialnego za-
plecza. Dziękuję Magdalenie Lubeckiej za utrwalenie na fotografiach dzieła misterium.  
Wyrażam wdzięczność przewodnikom sanktuaryjnym za propagowanie idei misterium 
pośród odwiedzających Piekary pielgrzymów. Słowa podziękowania kieruję w stronę  
ks. abpa Wiktora Skworca za życzliwość i błogosławieństwo jakiego udziela dziełu misterium 
od samego początku. Dziękuję księżom współpracującym z nami, na czele z proboszczami:  
ks. Krzysztofem Fulkiem i ks. Władysławem Nieszporkiem, którzy na wszelkie możliwe sposo-
by wspomagają misterium i pozwalają na jego dalszy rozwój dla większej chwały Bożej i Matki 
Najświętszej. Dziękuję członkom Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego za modlitwę w inten-
cji misterium stanowiącą fundament powodzenia tego dzieła. Dziękuję każdemu, kto choćby 
przez chwilę westchnął przed Panem w naszej intencji, bądź życzliwym słowem dodawał nam 
otuchy w chwilach trudności. Niech dobry Bóg wynagrodzi Wam wszelkie ofiary, jakie ponie-
śliście.

 Bóg zapłać wszystkim – za wszystko! 

Mateusz Mezglewski
Superior Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego 

Drodzy twórcy  
Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej!



6

Rok 1900
ŻYWO MĘKA

JEDNO Z PIERWSZYCH MISTERIÓW 
NA PIEKARSKIEJ KALWARII
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Rok 2015

 Panorama kalwarii piekarskiej

Próby pierwszego misterium

Próby pierwszego misterium

Jesienią 2014 roku niemalże w tym samym czasie do ówczesnego kustosza ks. prał. Włady-
sława Nieszporka oraz ks. Adama Zgodzaja – wikariusza bazyliki, zwrócili się Dominik Piórkow-
ski z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Wanda Kowalewska z parafii św. Rodziny. Zapro-
ponowali oni chęć wskrzeszenia misterium męki Pańskiej na piekarskiej kalwarii. Okazją powro-
tu do zapomnianej tradycji stała się 90. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Piekarskiej. Scenarzystą  
i reżyserem został Dominik Piórkowski. W trudnym zadaniu reżysera wspierała go Wanda Kowalewska, która 
zajęła się również pracą nad strojami i koordynacją przygotowań. Ustalono niezmienny do dziś układ miste-
rium opowiadający ostatnie chwile z życia Jezusa, jakie przypadają w Wielkim Tygodniu. W Niedzielę Palmo-
wą przedstawiono wjazd Jezusa do Jerozolimy, w Wielki Czwartek ostatnią wieczerzę i pojmanie, a w Wielki 
Piątek sąd, mękę i śmierć Chrystusa. Od początku zadbano, aby misterium nie było tylko wydarzeniem arty-
stycznym, ale przede wszystkim modlitewnym. Tego zadania podjął się ks. Adam Zgodzaj, który jednocześ-
nie zajął się koordynacją prac nad scenografią i przygotowaniem kalwarii do przeprowadzenia misterium. 
Zdecydowano również, że każde misterium będzie miało myśl przewodnią, stanowiącą jednocześnie temat 
rozważań drogi krzyżowej. Słowa Piłata „Ecce Homo” (oto człowiek) stały się mottem pierwszej po latach 
przerwy „Żywej Męki”. Misterium przypadające w dniach 29.03-04.04. okazało się nie lada wyzwaniem orga-
nizacyjnym. Trzeba było przygotować scenariusz, znaleźć aktorów. W inscenizacji wzięło udział blisko 70 ak-
torów z Piekar Śląskich i miast ościennych. Z racji ogromu przygotowań większość strojów została na ten czas 
wypożyczona z Opery Śląskiej, gdzie były wykorzystywane m.in. w przedstawieniu „Quo Vadis”. Pierwsze mi-
sterium zgromadziło w Wielki Piątek ok. tysiąca wiernych, a odbyło się przy bardzo niskiej temperaturze oraz 
opadach deszczu i śniegu. W Wielki Piątek modlitwie przewodniczył abp Wiktor Skworc, który od początku 
wspierał modlitwą i błogosławieństwem to wydarzenie. Liczny udział wiernych, a także zaangażowanie akto-
rów zaowocowały decyzją o kontynuowaniu podjętego dzieła w następnych latach.
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Rok 2015
ECCE HOMO

 NIEDZIELA PALMOWA
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WIELKI CZWARTEK
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WIELKI PIĄTEK
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Rok 2016
 Drugie misterium pod hasłem „Misericordia” (miłosierdzie), przeżywaliśmy w ogłoszonym przez pa-

pieża Franciszka Roku Miłosierdzia. Misterium odbyło się w Wielkim Tygodniu, w dniach 20-25 marca. Wi-
dząc ogrom prac koniecznych do wykonania, po doświadczeniu pierwszego misterium, już w styczniu przy-
stąpiono do przygotowania kolejnego. Za sugestią Dominika Piórkowskiego podjęto decyzję o jak najwier-
niejszym przedstawieniu męki Pańskiej. Rozpoczęły się prace nad projektowaniem i szyciem strojów, czym 
zajęła się pracownia szat liturgicznych „Robótka” działająca przy piekarskim klasztorze Sióstr Boromeuszek. 
Dzięki intensywnym pracom udało się przygotować kilkadziesiąt strojów wzorowanych na ubiorach z czasów 
Chrystusa. Oprócz przygotowania scenografii, w co zaangażowane były od początku Martyna Giołbas i We-
ronika Woźniak, istotny wkład w dzisiejszy wygląd misterium należy do Dawida Świerczyńskiego – twórcy 
rekwizytów, elementów strojów i pomysłodawcy wielu rozwiązań technicznych. W czasie przygotowań do 
drugiego misterium korekcie poddano również scenariusz, wprowadzając nowe postacie. W misterium z roku 
2016 wzięło udział ponad 80 aktorów. Scenariusz, przygotowany przez Dominika Piórkowskiego oparty zo-
stał o cztery Ewangelie, a także m.in. o wizje męki Pańskiej bł. Anny Katarzyny Emmerich. Drugie misterium 
to intensywne prace porządkowe na kalwarii. Przygotowaniem kaplic zajęła się wspólnota „Mężczyźni św. 
Józefa”, która od początku silnie wspierała prace techniczne na wzgórzu. Z ich pomocą powstał piękny krzyż 
pasyjny noszony w procesji w czasie misterium, a na co dzień umieszczony w kościele kalwaryjskim. Znajdują 
się na nim narzędzia męki Pańskiej, a także kamień przywieziony z Golgoty. Autorem krzyża jest Jan Antoń-
czyk. W roku 2016 odgrywanie sceny wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową przeniesiono 
z placu u stóp kalwarii na jej szczyt, co ze względu na większą ilość miejsca pozwoliło rozbudować sceno-
grafię. W Wielki Piątek na piekarskim wzgórzu pojawiło się ponad 2 tysiące ludzi, a modlitwie przewodził  
ks. bp Marek Szkudło. Tradycją misterium stało się głoszone z balkonu pałacu Piłata kazanie ks. biskupa roz-
poczynające drogę krzyżową.

Poświęcenie Krzyża pasyjnego

Relikwie 
Krzyża 

Świętego

Krzyż 
pasyjny

Kaplica Wieczernika na kalwarii
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Rok 2016
MISERICORDIA

 NIEDZIELA PALMOWA
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WIELKI CZWARTEK
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WIELKI PIĄTEK
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Rok 2017
 Z racji coraz większej ilości pielgrzymów oprócz działań związanych z przygotowaniem samego miste-

rium, należało zająć się sprawami logistycznymi. Misterium z 2017 roku  odbyło się w dniach 9-14 kwietnia, 
a przewodziło mu słowo „Pragnę” wypowiedziane przez Jezusa z drzewa krzyża. W tym roku dzięki pomocy 
piekarskiej pracowni szat liturgicznych udało się skompletować niemalże wszystkie stroje. Wiele z nich ubo-
gacono, dokładając kolejne elementy. Doświadczenie zdobyte podczas wcześniejszych lat, ale i spokojniejsze 
tempo przygotowań pozwoliło na stworzenie nowej scenografii. Prace z tym związane skupiły się głównie 
nad scenami z Niedzieli Palmowej oraz wyszydzenia Jezusa w pałacu Heroda. Trzecia z kolei odsłona miste-
rium, to fenomen obejmujący już blisko 100 aktorów i osób zaangażowanych w jego przygotowanie oraz sta-
le zwiększająca się liczba pątników wyruszających na kalwaryjskie dróżki. To wszystko zmotywowało twór-
ców do myślenia o przyszłości misterium, stającego się powoli jednym z najważniejszych duchowych przeżyć 
piekarskiego sanktuarium. Rozpoczęły się prace nad powołaniem Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego. Rok 
2017 to również ostatnie misterium w reżyserii Dominika Piórkowskiego, który podjął decyzję o wstąpieniu 
do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Z końcem lata 2017 roku nowym reżyse-
rem został Mateusz Gorski z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, dotychczasowy aktor, a jednocześnie jeden  
z najbliższych współpracowników Dominika. W pomoc nowemu reżyserowi zaangażował się Damian Licz-
nerski, również aktor misterium. W listopadzie – w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, Metropolita 
Katowicki abp Wiktor Skworc powołał do istnienia Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie, nadając mu status sto-
warzyszenia kościelnego. Uroczystej Mszy Świętej z przyjęciem członków bractwa przewodniczył ks. bp Ma-
rek Szkudło. Głównym zadaniem bractwa stała się troska o coroczną organizację Chwalebnego Misterium 
Męki Pańskiej, dbałość o dobro duchowe oraz materialne piekarskiej kalwarii, a także propagowanie poboż-
ności pasyjnej.

Powołanie 
Piekarskiego 

Bractwa 
Kalwa-

rysjkiego

Pielgrzymka 
stanowa  
z udziałem 
członków 
bractwa

Poświęcenie 
sztandaru bractwa
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Rok 2017
PRAGNĘ
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Po raz pierwszy organizacją Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej zajęło się Piekarskie Bractwo Kalwaryj-
skie. Nad działalnością bractwa czuwa kapituła, na której czele stoi Superior bractwa. Od 2017 roku funkcję 
tę pełni Mateusz Mezglewski. Moderatorem, czyli duchowym opiekunem bractwa został ks. Adam Zgodzaj. 
Bractwo w swojej działalności kieruje się statutem zatwierdzonym przez Metropolitę Katowickiego. Człon-
kowie bractwa jako niezmienny zatwierdzili scenariusz Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej, a także prze-
jęli pieczę nad majątkiem, który stanowią m.in. stroje i inne przedmioty związane z misterium. W tym roku 
podjęto wiele działań związanych z piekarską kalwarią. Oznakowano kaplice, a członkowie bractwa podjęli 
się opieki nad poszczególnymi kaplicami Męki Pańskiej. Z inicjatywy bractwa i ówczesnego kustosza sank-
tuarium, ks. prał. Władysława Nieszporka udało się na kalwarii, w Ogrodzie Oliwnym przywrócić brakującą, 
istniejącą niegdyś scenę zdrady Judasza – jeden z przystanków w czasie Obchodów Kalwaryjskich. Rzeźba 
przedstawiająca Jezusa i Judasza została wykonana, tak jak pozostałe figury na kalwarii przez piekarski Za-
kład Sztuki Kościelnej Schaefer. Kontynuowano pracę nad upiększeniem strojów i scenografii misterium. 
Motto kolejnego misterium, które trwało od 25-30 marca to słowa: „Weźmijcie Ducha Świętego”, nawiązujące 
do hasła roku duszpasterskiego. Postanowiono również, iż każdego roku autorem rozważań drogi krzyżowej 
będzie inna osoba. Autorem rozważań roku 2017 został ks. dr Grzegorz Strzelczyk. W Niedzielę Palmową 
poświęcony został sztandar bractwa, gdzie oprócz chusty św. Weroniki i narzędzi męki Pańskiej znajduje się 
herb bractwa: bazylika piekarska i widniejący między wieżami krzyż jerozolimski – nawiązanie do łączności 
piekarskiej kalwarii z Jerozolimą, miejscem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Uroczystością w Wielki 
Piątek przewodniczył ks. bp Adam Wodarczyk, a na piekarskiej kalwarii zgromadziło się blisko 4 tysięcy wier-
nych.

Rok 2018

Scena 
zdrady 

Judasza  
w Ogrodzie 

Oliwnym

Relikwie skały Golgoty z Ziemi Świętej

Spotkanie 
Piekarskiego 
Bractwa 
Kalwaryskiego

Wierni w tradycyjnych śląskich 
strojach 
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Rok 2018
WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO
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Rok 2019
Piąte Chwalebne Misterium Męki Pańskiej związane z było z przybyciem kopii Całunu Turyńskiego – płót-

na pogrzebowego Chrystusa, przekazanego piekarskiemu sanktuarium z Turynu. Przygotowaniem do mi-
sterium były nabożeństwa męki Pańskiej przed Całunem Turyńskim w kościele kalwaryjskim, które w piątki 
Wielkiego Postu przyciągnęły rzesze wiernych. Misterium towarzyszyło hasło: „W Jego ranach”, a autorem 
rozważań został ks. Sebastian Mazur. Wśród nowych elementów strojów wspomnieć należy repliki hełmów 
rzymskich,  wykonane w Mediolanie. Dzięki wspólnocie „Mężczyzn św. Józefa” na kalwarii  udało się urucho-
mić nieczynny od wielu lat potok Cedron. Chociaż większość aktorów odtwarzających główne role od lat jest 
niezmienna, to w roku 2019 do grona tworzących misterium dołączyło wiele nowych twarzy. Łączna liczba 
aktorów i zaangażowanych w misterium tego roku to ponad 120 osób. Wielkopiątkowej drodze krzyżowej 
przewodniczył bp Grzegorz Olszowski. Piąte, rocznicowe misterium w dniach 14-19 kwietnia odbywało się 
przy wyjątkowo pięknej pogodzie. Łącznie w Wielkim Tygodniu, piekarskie sanktuarium odwiedziło ponad 
10 000 pielgrzymów. Misterium stało się tym samym jednym z najważniejszych i najbardziej licznych wyda-
rzeń pątniczych piekarskiego sanktuarium, w którym biorą udział wierni nie tylko ze Śląska, ale i odległych 
miejscowości. Od początku swój wkład w upiększenie dni Wielkiego Tygodnia mają członkowie Związku Gór-
nośląskiego oraz inni wierni przybywający do Piekar w strojach ludowych. W środę wielkanocną, tuż po za-
kończeniu misterium członkowie Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego oraz aktorzy misterium męki Pań-
skiej udali się z pielgrzymką do Rzymu, gdzie dziękowali za wskrzeszone po latach misterium. W miejscach 
związanych z męką Pańską zawierzyli Bogu przyszłość bractwa i wszystkich związanych z Chwalebnym Mi-
sterium Męki Pańskiej.

Nabożeństwo 
Męki  

Pańskiej  
na kalwarii

Nabożeństwo 
Męki  
Pańskiej  
na kalwarii

Poświęcenie kopii Całunu Turyńskiego

Pielgrzymka dziękczynna  
członków bractwa do Rzymu
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Rok 2019
W JEGO RANACH
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