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Ojciec Damian
Henryk Szojda OFM
– spowiednik
wojewody?
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kromność i pokora cechująca franciszkańskich zakonników często nie pozwala na
autoprezentację swych dokonań i osiągnięć.
Przykładem jest O. dr Damian Szojda OFM
z panewnickiego zgromadzenia zakonnego
Braci Mniejszych.
Urodził się 1 stycznia 1932 w Katowicach-Panewnikach i tam dorastał w cieniu klasztoru franciszkańskiego, gdzie był ministrantem. W 1939 roku rozpoczął naukę w szkole
podstawowej, okres nauczania przypadał na
lata wojennej okupacji niemieckiej. Po wojnie w 1945 roku został wychowankiem Kolegium Serafickiego w Nysie, gdzie w 1949 roku
zdał tzw. małą maturę. Do zakonu franciszkanów wstąpił 15 września 1949 odbywając
roczny nowicjat w Kobylinie przyjmując zakonne imię Damian. Uroczystą profesję złożył w 1953 roku, święcenia kapłańskie przyjął
6 lutego 1955 roku po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Opolu.
Po święceniach kontynuował studia specjalistyczne z zakresu biblistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, otrzymując
stopień naukowy magistra teologii w 1959
roku, a w 1964 roku doktora teologii.
Od roku 1958 przez 15 lat posługiwał na
placówce w Starych Panewnikach, gdzie w latach 1965–1968 był gwardianem klasztoru.
W 1959 roku powołany został jako wykła-
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Bazylika Frańciszkańska w Panewnikach

dowca do Wyższego Seminarium Duchownego Braci Mniejszych OFM w Katowicach
– Panewnikach, w którym nauczał przez 52
lata. Prowadził wykłady z historii i geografii biblijnej, wstępu do Pisma Świętego i listów św. Pawła.
Biegle władał kilkom językami obcymi,
w tym łaciną i greką. Przetłumaczył w latach siedemdziesiątych z języka greckiego Listy Św. Pawła Apostoła, które zostały w 1975
roku włączone w treść nowego wydania Pisma Świętego, tak zwanej Biblii Poznańskiej.
Biblia ta doczekała się wielu wznowień i jest
nadal cenioną przez biblistów. Z relacji najbliższych współbraci wynika, że w zakonnej
celi O. Damiana na stole zawsze leżało Pismo
Święte z którego stale korzystał.
Od 1968 roku był wikariuszem Prowincji Wniebowzięcia NMP. Ministrem prowincjalnym Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny był w latach 1973–83 oraz
1991–1998. W latach 1983–86 był ojcem duchownym w Seminarium Duchownym Braci Mniejszych. Gwardianem Klasztoru w Katowicach-Panewnikach był w latach 1986–
1991 oraz 1998–2001. Był również duszpasterzem sióstr zakonnych.
W okresie pełnienia obowiązków prowincjała oraz gwardiana przebudował i rozbudował klasztor w Panewnikach. Z jego inicjatywy powstały nowe obiekty seminaryjne i go-

spodarcze. Dawne przyklasztorne warsztaty
rzemieślnicze przekształcił na pomieszczenia dydaktyczne Wyższego Seminarium Duchownego. Powstała nowa biblioteka, nowy
refektarz oraz kapitularz. Zmodernizował
prezbiterium bazyliki w oparciu o nowe wytyczne Soboru Watykańskiego II. Jego staraniem u papieża Pawła VI kościół OO. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach uzyskał w 1974 roku tytuł bazyliki mniejszej.
W ramach działalności duszpasterskiej
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku,
nawiązał kontakty misyjne z innymi zagranicznymi prowincjami zakonnymi. Przyczynił się do rozwój obecności zakonu franciszkanów na terenie byłego Związku Radzieckiego i Ameryki Południowej.
W latach głębokiego socjalizmu był osobistym kapelanem oraz spowiednikiem wojewody Jerzego Ziętka. O. Damian regularnie,
aż do śmierci Jerzego Ziętka w 1985 roku, dojeżdżał do niego do Ustronia, gdzie w przystosowanym pokoju odprawiał mszę świętą
i spowiadał wojewodę. Obdarzony zaufaniem
pełnił w tamtych latach rolę „ambasadora”
pomiędzy stroną kościelną, a administracyjnymi władzami województwa. Z jego inicjatywy i dzięki jemu zaangażowaniu wybudowano w tamtych latach kilka kościołów „na
dziko” bez pisemnego zezwolenia. Pozwolenie ustne wydane przez wojewodę Jerzego
Ziętka było wystarczające, by wszystkie organy administracyjne decyzję honorowały,
a w budowie nie przeszkadzały. Tak w Katowicach powstał kościół św. Antoniego w Starych Panewnikach oraz kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej przy klasztorze Sióstr
Służebniczek NMP w Katowicach Piotrowicach. W wybudowanej kaplicy przy klasztorze Sióstr Służebniczek NMP w Piotrowicach innych kościołów w diecezji. ?
Ojciec Damian Szojda wyróżniony został
w roku 1998 Honorową Odznaką Katowic
przez Radę Miasta, a w 2004 roku przez wojewodę śląskiego Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej za upamiętnianie historycznych wydarzeń, postaci i obiektów.
Zmarł 6 września 2011 roku i jest pochowany w kwaterze franciszkanów na cmentarzu w Katowicach-Panewnikach.


