Wprowadzenie
DRODZY GOŚCIE!
DOSTOJNI PRZEDSTAWICIELE ŚWIATA NAUKI I KULTURY!
SZANOWNI PAŃSTWO REPREZENTUJĄCY PANA PREZYDENTA
KATOWIC, INSTYTUT GÓRNOŚLĄSKI oraz MUZEUM HISTORII KATOWIC!
CZCIGODNE DUCHOWIEŃSTWO DIECEZJALNE i ZAKONNE, DROGIE OSOBY KONSEKROWANE!
SZLACHETNI SŁUCHACZE!

Przed rokiem zrodziła się myśl, by konferencję naukową, która odbywać się będzie w 137. rocznicę nadania praw miejskich Katowicom,
poświęcić m.in. braciom mniejszym – franciszkanom, którzy są mieszkańcami tego miasta; okazją ku temu stała się setna rocznica przybycia ich
do Panewnik.
Pomysłodawcami wspomnianego projektu byli PANOWIE WICEPREZYDENCI KATOWIC JERZY DOLINKIEWICZ, JERZY CHMIELEWSKI oraz
PAN PROFESOR DR HAB. ANTONI BARCIAK. Im głównie zawdzięczamy to dzisiejsze spotkanie w tym miejscu.
Wszystkim osobom, które poparły tę inicjatywę oraz zaangażowały
się w przeróżny sposób w jej realizację, serdecznie dziękuję.
Z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwać się będziemy w opracowania, jakie przedstawią nam SZANOWNI PROFESOROWIE oraz inni PRACOWNICY NAUKOWI na temat historii franciszkanów na Morawach oraz
na Śląsku, a szczególnie w Panewnikach.
Ufam, że monografie, których słuchaczami będziemy za chwilę, zostaną opublikowane i dotrą do szerszego grona zainteresowanych tą problematyką.
Jeszcze raz dziękuję za podjęcie franciszkańskiego tematu przez SZANOWNYCH ORGANIZATORÓW tej konferencji naukowej oraz wyrażam
swą wdzięczność SPECJALISTOM z dziedziny literatury, historii, architektury i budownictwa sakralnego za przygotowanie poszczególnych jednostek tematycznych.
Życzę wszystkim CZCIGODNYM UCZESTNIKOM drugiego dnia tegorocznej konferencji naukowej pt. Wkład Kościołów w kulturę miasta
w 100-lecie przybycia franciszkanów do Panewnik i w 10. rocznicę utworzenia metropolii katowickiej miłego pobytu na naszym terenie.
Życzę nadto, by pogłębione poznanie dziejów franciszkańskich, pomogło nam z większym szacunkiem odnieść się do pracy braci mniej-
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szych, którą podejmują oni na rzecz Boga, człowieka oraz wszystkich
stworzeń; na rzecz powszechnego i uniwersalnego pokoju i dobra.
Niech sprawy, które zostaną nam za chwilę przedstawione, nie tylko
poszerzą naszą wiedzę, lecz także uszlachetnią naszą postawę względem
drugiego człowieka, dziedzictwa kulturowego i otaczającego nas świata.
Dziękuję za uwagę.
Panewniki, 6 września 2002 r.
o. Józef Czura OFM
Prowincjał

