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OSTATNIE POŻEGNANIE ŚP. KSIĘDZA MARKA CUDY

    W dniu 28 grudnia 2020 r. pożegnaliśmy księdza Marka Cudę - proboszcza parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Siewierzu. Msza święta żałobna w parafialnym kościele w Siewierzu rozpoczęła się o
godzinie 15:00, a przewodniczył jej J.E. ksiądz biskup dr Piotr Skucha.
 
    Mszę poprzedziło czuwanie modlitewne przy trumnie oraz uroczyste pożegnanie śp. ks. Marka przez
przedstawicieli władz samorządowych, grup parafialnych i organizacji społecznych z Gminy Siewierz oraz
Mierzęcice. Ceremonię pogrzebową uświetniła obecność pocztów sztandarowych Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz,  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  Siewierza  i  Boguchwałowic,  Koła  Łowieckiego  "Orlik"  w
Siewierzu, Rycerzy Kolumba w Siewierzu oraz Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej. Uroczystościom
towarzyszyła oprawa muzyczna zapewniona przez Orkiestrę Reprezentacyjną Miasta i Gminy Siewierz pod
przewodnictwem kapelmistrza Grzegorza Zawodniaka oraz parafialny chór „Barka” na czele z organistą
Grzegorzem Kolasą.

    Podczas ceremonii swoje mowy pożegnalne wygłosili Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław
Banaś,  Wójt  Gminy  Mierzęcice  Grzegorz  Podlejski,  przedstawiciele  Rady  Parafialnej  z  Siewierza  i
Boguchwałowic  Leon  Nowak  i  Danuta  Szymończyk,  Kawaler  Zakonu  Rycerskiego  Grobu  Bożego  w
Jerozolimie  Paweł  Witkowski  oraz  przedstawiciel  Rycerzy  Kolumba  w Siewierzu  Krzysztof  Błach.  W
imieniu służby liturgicznej ołtarza słowa pożegnania wygłosił Grzegorz Węglarz, a w imieniu członków
chóru parafialnego „Barka” Irena Kmiecik. Na zakończenie żałobnej mszy śp. księdza Marka Cudę, w
imieniu zgromadzonego duchowieństwa pożegnali również dziekan dekanatu siewierskiego ks. kan. Janusz
Rakoczy oraz kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu ks. Mariusz Karaś.
 
    We wtorek 29 grudnia o godzinie 11:00 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej
Górze, skąd pochodził ksiądz Marek Cuda, odbyła się msza święta pogrzebowa, której przewodniczył J.E.
ks. biskup dr Grzegorz Kaszak. Po mszy świętej pogrzebowej trumna z ciałem zmarłego złożona została w
grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Bytomiu. W ostatniej drodze księdzu Markowi towarzyszyła
rodzina, duchowni z diecezji sosnowieckiej, przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje parafii,
w których pełnił swoją posługę duszpasterską.
 
    Zarówno poniedziałkowe,  jak również wtorkowe uroczystości  pogrzebowe były  transmitowane w
internetowej telewizji ITV Siewierz, co umożliwiło uczestniczenie w nich wszystkim, którzy nie mogli być
obecni w kościołach i na cmentarzu ze względu na pandemię Covid-19.

    Zapis transmisji znaleźć można pod adresem:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=215623510134582&ref=search
https://www.facebook.com/watch/live/?v=436272864075300&ref=search

    Fotografie: Małgorzata Merta
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