
MIRA FIUTAK
redaktor wydania

W tamtym niezwykłym 
tygodniu wierzący 

nie wstydzili się swojej 
wiary, a niewierzący szu-
kali otwartych kościołów. 
Jedni podobni do drugich 
w pragnieniu przeżywania 
wspólnego, nie osobnego. 
Wspólnoty w szerszym i 
bardzo ścisłym rozumieniu 
tego słowa. Tydzień później 
swoimi przeżyciami dzielili 
się uczestnicy FamilyFestu. 
Dzięki temu mogli być ze 
sobą bliżej, właśnie o te 
opowiedziane radości i 
smutki.                        

GLIWICKI
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ZA TYDZIEŃ
  O PUERI CANTORES SILESIENSES 

– zabrzański chór chłopięcy 
wrócił z Korei

  MINĘŁO 13 LAT – podsumowa-
nie kolejnego roku w diece-
zji gliwickiej

  TYDZIEŃ ZIEMI – zorganizowany 
po raz 12. w Zabrzu 

Ogodzinie 21 przy krzyżu papieskim w 
Zabrzu zebrali się wierni, żeby mod-

lić się za nowego papieża Benedykta XVI, 
który przed południem sprawował na Placu 
św. Piotra swoją inauguracyjną Mszę św. W 
Zabrzu przypomniane zostały jego pierw-
sze słowa, wypowiedziane po tym, jak bia-
ły dym pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską: 
– Po wielkim Papieżu kardynałowie wybrali 
mnie… – Stoimy pod krzyżem Jana Pawła 
II, papież Benedykt XVI nawiązuje do słów 
„nie lękajcie się”. Skierowanych do każdego 
z nas; nie lękajcie się otwierać serc i umy-
słów Chrystusowi. To my właśnie mamy 
pokazywać światu, jak żyć nie czym innym 

innym, tylko Jego Ewangelią 
– mówił bp Jan Wieczorek 
do zebranych przy krzyżu, 
którzy w modlitwie różań-
cowej rozważali tajemnice 
światła. 
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Wierni zebrali się 
przy krzyżu 
Jana Pawła II, 
żeby modlić się 
za Benedykta XVI

Człowiek wierzący, który słucha 
Boga, musi mieć serce bijące 
dla Niego i drugiego człowieka 
– mówił bp Gerard Kusz 
w Górkach Śląskich.

W niedzielę Dobrego Paste-
rza w tamtejszej parafii odby-
ła się potrójna uroczystość – 
przyjęcia sakramentu bierzmo-
wania przez młodzież z deka-
natu Kuźnia Raciborska, para-
fialnego odpustu i poświęcenia 
trzech dzwonów, które wyko-
nała firma Felczyńskich z Prze-
myśla. Parafia zakupiła je już 
2000 roku, ale trzeba było jesz-
cze wybudować wieżę, która 
stanęła obok kościoła. – Pierw-
szy raz dzwony zadzwoniły w 
czwartek, 31 marca, z okazji 
Mszy za żyjącego jeszcze pa-
pieża Jana Pawła II – mówi ks. 
Gotfryd Fesser, proboszcz pa-
rafii. Największy dzwon waży 
580, najmniejszy 190 kg.  

W homilii do młodzie-
ży bierzmowanej bp Gerard 
Kusz, odwołując się do sym-

bolu dzwonu, mówił o 
żywej wierze, która ro-
dzi i rozwija się wte-
dy, gdy serce człowie-
ka otwarte jest na Bo-
ga i dla Niego „bije”. 

Do Górek Śląskich, 
niewielkiej, bo liczącej nieca-
łe tysiąc mieszkańców miejsco-
wości,  można trafić, skręcając 
z drogi Rudy–Racibórz przed 
przejazdem kolejowym w Szy-
mocicach. Tutejsi wierni bar-

dzo długo starali się o 
budowę swojego koś-
cioła. Najpierw nale-
żeli do parafii Lyski, 
a potem na nabożeń-
stwa musieli chodzić 
do oddalonej aż o 10 

km Nędzy. W tym roku para-
fia obchodzi 20-lecie istnie-
nia. Konsekracja kościoła od-
była się we wrześniu 1988 ro-
ku, a w 1993 roku poświęcono 
plebanię. 

 

K.C.

Potrójna uroczystość

Dzwony dla Pasterza

Dzwony noszą 
imiona:
„Trójca Święta”, 
„Dobry Pasterz” 
i „Jan Paweł II” 
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DIECEZJA GLIWICKA. 19 
kwietnia wieczorem, kie-
dy w Watykanie ogłoszono 
„Habemus Papam” – na apel 
Biskupów gliwickich w koś-
ciołach naszej diecezji zabi-
ły dzwony. Wraz z wyborem 
kard. Josepha Ratzingera na 
papieża Benedykta XVI w pa-
rafiach modlono się za nowe-
go Ojca Świętego. Dalej trwa-
ją modlitwy za Jana Pawła II, 
a w niektórych kościołach 
diecezji wierni ciągle zbiera-
ją się na czuwaniu o godzi-
nie 21.00. 

Dzwony 
na „Habemus 
Papam”

O nauczaniu Jana Pawła II
GLIWICE. Absolwenci Dusz-
pasterstwa Akademickiego 
spotkali się na rekolekcyj-
nym zjeździe, który odbył 
się 16  kwietnia w Centrum   
Kształcenia i Dialogu „Theo- 
tokos”  w  Gliwicach. W roz-
ważaniach ks. Herbert Hlubek 
omawiał nauczanie Jana Pawła II 
zawarte w encyklikach i na pod-
stawie jego książek przedsta-
wił osobowość Papieża. Z kon-

certem piosenki religijnej wy- 
stąpiła Anna Żebrowska z 
Białorusi, doktorantka na 
Uniwersytecie A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Ponadto spotka-
nie było okazją do podjęcia 
innych tematów – dr Mariola 
Macierzyńska, immunolog i 
internista miała wykład na 
temat ukrytych alergii i nietole-
rancji pokarmowych jako przy-
czyn objawów chorobowych.
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W szkolnej galerii prezentowane były wystawy malarstwa i rzeźby

Warsztaty 
nagrodzone
CARITAS. Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji 
Gliwickiej z Zabrza zdobyły 
główną nagrodę na I Festiwalu 
Osób Niepełnosprawnych i 
Środowisk Integracyjnych w 
Chorzowie. Niepełnosprawni 
aktorzy wystąpili z przed-
stawieniem pt. ,,Narodziny 
Miłości’’, ktorego fabuła mó-
wi o zwycięstwie dobra nad 
złem. Ta sama inscenizacja, 
oparta na pantomimie i muzy-
ce, została dostrzeżona rów-
nież w styczniu br. podczas fe-
stiwalu ,,Albertiana 2005’’ w 
Libiążu, wtedy przypadło jej 
trzecie miejsce.

Zaśpiewał pieśni żydowskie
GLIWICKI TEATR MUZY-
CZNY. André Ochodlo zaśpie-
wał w Gliwicach najpiękniejsze 
pieśni żydowskie. W programie 
recitalu „Shalom” znalazły się i 
popularne pieśni jidysz w nowym 
opracowaniu, i pieśni współczes-
ne, do których muzykę skompo-
nowała krakowska kompozytor-
ka Ewa Kornecka – do wierszy 
Mordechaja Gebirtiga i Abrahama 
Sutzkewera. Ochodlo jest założy-
cielem i dyrektorem sopockiego 
Teatru Atelier. Od pięciu lat jeź-
dzi ze spektaklem „Shalom” i za-
chwyca publiczność niezwykłym 
nastrojem, który potrafi wycza-
rować podczas koncertów.

André Ochodlo zaśpiewał w Gliwicach 
pieśni ze spektaklu „Shalom”

Tym, którzy wrócili…
PAMIĘĆ O DEPORTA-
CJACH. 49 osób ze Związku 
Sybiraków zostało uhonoro-
wanych Krzyżami Zesłańców 
Sybiru. 65 lat temu wyruszyli w 
najdramatyczniejszą ze wszyst-
kich swoich podróży. Dziś, w 
rocznicę tamtych wydarzeń, 
przyjęli specjalne odznacze-
nia podczas uroczystości, któ-
ra odbyła się w Sali Rajców 
Ratusza w Gliwicach. 13 kwiet-
nia 1940 roku władze sowie-

ckie deportowały na Sybir oko-
ło 200 tysięcy Polaków, w ra-
mach masowych wywózek lud-
ności tych ziem, przeprowa-
dzonych w latach 1939–1941 
na Syberię, do Kazachstanu i 
północnej Rosji. Z wnioskiem o 
odznaczenie – nadawane przez 
Prezydenta RP – dla tych, któ-
rzy przeżyli deportacje, wy-
stąpił Związek Sybiraków; w 
Gliwicach otrzyma je w sumie 
około 500 osób.

Nowy 
prezes KSM
KATOLICKIE  STOWA-
RZYSZENIE MŁODZIEŻY. 
16 kwietnia podczas spot-
kania zarządu Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
Diecezji Gliwickiej wybrano 
nowego prezesa. Do tej po-
ry funkcję tę pełnił Sebastian 
Szarowicz. Nowym prezesem 
została Katarzyna Kłysik. Jest 
teologiem, pochodzi z para-
fii Wszystkich Świętych w 
Gliwicach. 

Nowym prezesem KSM została 
Katarzyna Kłysik

Atrakcje dla najmłodszych
GLIWICE. Sześć placów za-
baw dla dzieci powstaje w 
Gliwicach. Cztery z nich to no-
we ogródki jordanowskie – przy 
ul. Chałubińskiego, Hutniczej, 
Zawadzkiego i Sztygarskiej. 
Ten ostatni będzie dostoso-

wany do potrzeb dzieci nie-
pełnosprawnych. Dwa place 
zabaw, przy ul. Chorzowskiej 
i Pszczyńskiej, zostaną zmo-
dernizowane, pojawią się tam 
nowe piaskownice, huśtawki i 
zjeżdżalnie. 

Poznawali śląską kulturę
GLIWICE. III Dni Kultury 
Regionalnej w Szkole Podsta- 
wowej nr 20 w Gliwicach 
trwały od 18 do 22 kwietnia. 
Uczniowie poznali charakte-
rystyczne dla regionu śląskie-
go zwyczaje i obrzędy, wyje-
chali do Bojkowa do izby tra-
dycji na terenie tamtejszego 

gospodarstwa, przygotowa-
li prezentację najciekawszych 
miejsc w mieście. Ponadto w 
szkolnej galerii prezentowa-
na była wystawa rzeźby ludo-
wej Jana Budacza, malarstwa 
Marii Jaworskiej, grafiki Pawła 
Całki i dorobku artystycznego 
Edmunda Całki. 
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„Spowiedź, Komunia św.  
i namaszczenie chorych” – to 
recepta na długie życie ks. radcy 
Leona Kary, który 11 kwietnia 
obchodził stulecie urodzin.

W czasie dziękczynnej Eucha-
rystii w opolskiej katedrze ks. 
dr Rudolf Pierskała, dyrektor Die-
cezjalnego Domu Księży Emery-
tów im. Jana Pawła II w Opolu, 
dodał do tego jeszcze: „pogodę 
ducha, brak pretensji, otwartość 
na każdego człowieka i codzien-
ną fajeczkę”. Obecni byli kapła-
ni z abpem Alfonsem Nossolem 
i bpem Pawłem Stobrawą, siostry 
franciszkanki z przełożoną pro-
wincji s. M. Rafaelą Ratuszny OSF,  
rodzina, pracownicy domu księży 
emerytów oraz delegacje z para-
fii Walce i Pauliny Mochów.  Abp 
Alfons Nossol podkreślił, że łaska 
stuletniego życia ziemskiego jest 
wyjątkowym darem nieba, zwa-
żywszy, że nie było ono łatwe i 
miało wiele ciernistych odcinków. 

Ks. radca Leon Kara urodził 
się 11 kwietnia 1905 r. w Wal-
cach. Studia teologiczne podjął 

na Uniwersytecie Wroc-
ławskim. Święcenia ka-
płańskie przyjął 29 czerw-
ca 1934 r. we Wrocławiu. 
Jako wikariusz pracował 
w parafii św. Bartłomieja w Gli-
wicach, Bytomiu Karbiu, Oleśnie i 
Zabrzu Rokitnicy. W 1941 r. został 
powołany do wojska i wysłany na 
front wschodni, gdzie był sanita-
riuszem i brał udział m.in. w bi-

twie stalingradzkiej. Tam 
dostał się do niewoli so-
wieckiej, z której udało 
mu się zbiec. Potem pod-
jął pracę duszpasterską 

na Opolszczyźnie. Pracował ko-
lejno w Raszowej, Kuźni Racibor-
skiej, Radawiu, Dziećmarowach 
i Grudyni Wielkiej, był probosz-
czem w Kierpniu i Paulinach Mo-
chowie.   ZZ

Najstarszy kapłan Opolszczyzny

100 lat ks. Leona Kary

Ekumenizm wymaga przede 
wszystkim solidnej wiedzy, 
k tó ra  pozwa l a  pokonać 
wzajemne uprzedzenia. To 
pierwszy i najważniejszy krok 
do budowania jedności. 

Okazuje się, że nasza wie-
dza o islamie jest skąpa i budo-
wana na stereotypach czy nie 
zawsze pozytywnych doświad-
czeniach z przeszłości. Mówił o 
tym w Gliwicach o. prof. dr hab. 
Sebastian Jasiński OFM z Wy-
działu Teologicznego UO. Prele-
gent jest biblistą, kierownikiem 
katedry egzegezy ksiąg Starego 
Testamentu. – Islam to nie fun-
damentalizm i terroryzm. Istota 
tej religii polega na poddaniu 
się woli Boga (Allacha) – wyjaś-
niał prelegent. 

Dość długo islam uważany 
był za chrześcijańską sektę. Od-
woływał się bowiem do wielu 
postaci biblijnych. – Islam nie był 
wrogo nastawiony do chrześci-

jaństwa. Stało się tak dopiero 
później, a wina często leżała po 
obu stronach – mówił o. prof. Ja-
siński. 

O rzetelnym poznawaniu is-
lamu i jego założyciela możemy 
mówić dopiero w XIX wieku. – 
Prawdziwym przełomem był So-
bór Watykański II i jego Dekla-
racja o Stosunku do Religii Nie-
chrześcijańskich „Nostra aeta-
te”– mówił o. Jasiński. Przyto-
czył fragment soborowego doku-
mentu, który podkreślał, że „Koś-
ciół spogląda również z szacun-
kiem na mahometan, oddających 
cześć jedynemu Bogu..., który 
przemówił do ludzi”. Sobór za-
apelował, aby pokonać wzajem-
ne uprzedzenia i wrogość oraz 
by wspólnie budować pokój i 
wolność. 

 

WAP

Wykład z cyklu Wiara-Kultura-Nauka 

Islam w oczach chrześcijan

Rozpoczął się w paździer-
niku… Do salki przy para-
fii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Zabrzu Rokitnicy 
przyjechało prawie 40 chłop-
ców – ministrantów młodszych 
i starszych z kilku parafii deka-
natu Zabrze Mikulczyce.

I co ciekawe, nie po to, żeby 
zagrać w piłkę; przyjeżdżali przez 
kilka miesięcy, aby zdobyć nową, 
niełatwą umiejętność – śpiewa-
nia w czasie liturgii Mszy św. Nie 
wszyscy wytrwali do końca… 

Choć może na co dzień nie 
mają wiele wspólnego z muzyką 
sakralną, postanowili, że warto 
poświęcić czas, popracować nad 
głosem, by swoją służbą przy oł-
tarzu ubogacić Najświętszą Ofia-
rę. Przyjmowali cenne uwagi pro-
wadzących zajęcia teoretyczne 
i praktyczne związane z dykcją, 
emisją głosu, liturgiką. Ćwiczy-
li przy pianinie i mikrofonie w 
kościele, mocowali się z nowymi 
melodiami psalmu responsoryj-
nego czy aklamacji przed Ewan-
gelią. Wiele trudu w ich przygo-
towanie włożył Piotr Kunce, or-
ganista i katecheta z Mikulczyc, 
logopeda Regina Rupik z Rokitni-
cy, ciekawych wskazówek udzie-
lił również ks. Piotr Klemens. 
Cenne okazały się spotkania mło-
dych zapaleńców z parafii św. Ja-
na Chrzciciela w Zabrzu Biskupi-
cach, św. Wawrzyńca w Zabrzu 
Mikulczycach i gospodarzy z Za-
brza Rokitnicy. 

20 kwietnia spotkaliśmy się 
przy ołtarzu Chrystusa: my, ka-
płani, opiekunowie ministran-
tów, rodzice, bliscy i sami mini-
stranci, którzy zostali włączeni 
liturgicznie do grona psałterzy-
stów. To radość dla naszego Koś-
cioła – dekanatu Zabrze Mikul-
czyce, że mamy odtąd 20 mło-
dych zapaleńców, którym życzy-
my odwagi i radosnej posługi 
przy ołtarzu. 

 KS. MARCIN WOJTCZAK

Dekanalny kurs 
psałterzysty

Zaśpiewają 
w czasie 
liturgii

Ks. radca Leon 
Kara 11 kwietnia 
skończył sto lat

Islam to nie fundamentalizm  
i terroryzm – mówił o. prof. Jasiński
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Sonda

PRZEŻYCIA...

ZUZA I KUBA Z WARSZAWY
Jesteśmy 
parą, która 
nie wyklu-
cza mał-
żeństwa. 
Takie spot-

kania napawają nas radością i 
nadzieją. Pokazują, jak waż-
ne jest pogłębianie kontaktu 
duchowego pomiędzy dwie-
ma osobami. Staramy się, by 
miłość emanowała, otaczała 
inne osoby. Grając i śpiewa-
jąc, aktywnie uczestniczyli-
śmy w programie i otrzymy-
waliśmy łaski płynące z obec-
ności Jezusa pośrodku.

KASIA Z RYBNIKA
Z Ruchem Foco-
lari miałam kon-
takt pierwszy  
raz; moi rodzi-
ce należą do 
Domowego Koś-

cioła. Uderzyła mnie licz-
ba uczestników i zafascyno-
wała jedność rodzin – czuło 
się, że wszyscy są razem. 

GABRYSIA Z GLIWIC
Wielkim prze-
życiem było dla 
mnie słuchanie 
tego, o czym mó-
wiły rodziny – 
z każdej wypo-

wiedzi mogłam czerpać coś 
dla siebie. Wiele było wzru-
szenia, nie tylko ja nie po-
trafiłam powstrzymać łez. 
Mocnym przeżyciem było 
zakończenie, kiedy utworzy-
liśmy wszyscy łańcuch, trzy-
mając się za ręce i śpiewając. 
Nikt nie chciał się rozstać. To 
było bardzo wymowne.

S. M. RITA, SŁUŻEBNICZKA
FamilyFest 2005 
był dla mnie mod- 
litwą, przez któ-
rą chciałam od-
dać Bogu bliskie  
mi rodziny. Pro-

siłam o przywrócenie w nich 
duchowego ładu oraz o łaskę 
świętości, o którą tak bardzo 
modlił się Jan Paweł II.

FamilyFest 2005 – „Rodziny Ojcu Świętemu”

Z Vivaldim w tle
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„Cztery pory roku” 
Antonia Vivaldiego 

towarzyszyły spotkaniu 
rodzin zorganizowanemu 

przez Ruch Focolari. 
 Jest czas  

budzenia się uczuć, 
czas dojrzałej, 

małżeńskiej 
miłości, czas 

zbierania owoców 
i czas umierania. 

Każdy – ważny i piękny. 

tekst 
DOBROMIŁA SALIK

zdjęcia 
ROMAN KONZAL

Polskie Święto Rodzin 
rozpoczęło się konce-
lebrowaną przez kil-
kudziesięciu kapła-

nów Eucharystią pod prze-
wodnictwem bpa Piotra Libery. 
Zgromadzonych w zabrzań-
skim kościele św. Anny pozdro-
wił także bp Jan Wieczorek. 

Parafrazując słowa św. Augu-
styna, życzył, by małżonkowie 
byli „odpowiednimi parami”, 
przez które Bóg może wcho-
dzić w świat.

Kolejne godziny soboty 
16 kwietnia, spędzone w sa-
li Domu Muzyki i Tańca, stały 
się dla około 1800 osób przy-
byłych z całej Polski, a także 
spoza jej granic, czasem zadu-
my nad pięknem i wielkością 
rodziny. Świadectwa przeplata-
ne były krótkimi występami ar-
tystycznymi. Oprócz zaproszo-
nych gości – wśród nich przed-
stawicieli władz miasta – przy-
byli przede wszystkim małżon-
kowie oraz całe rodziny. Tak-
że księża i osoby konsekrowa-
ne, którym leży na sercu dobro 
rodziny. 

Rodzina żyje!

Mówi się, że rodzina przeży-
wa kryzys i potwierdzają to da-
ne statystyczne na całym świecie. 
Jaka może być przyszłość społe-
czeństwa, jeśli rozpada się ta pod-
stawowa komórka? To niepokoją-
ce pytanie zrodziło myśl o zorga-
nizowaniu trzeciego z kolei (po 
1981 i 1993 roku) FamilyFestu 
przez Nowe Rodziny, gałąź Ru-
chu Focolari, aby pokazać światu, 
że rodzina jest nadal żywą tkanką 
społeczną. 

FamilyFest 2005 poświęco-
ny został kolejnym etapom ży-
cia rodzinnego, ukazując taką wi-
zję rodziny, która ma siłę 
uzdrawiać rany i odbu-
dowywać relacje. Święto 
zadedykowano Janowi 

Pawłowi II w podzięce za miłość, 
jaką otaczał rodzinę. Wzruszający 
film zamykający sobotni program 
„Dzięki, Ojcze Święty” przypo-
mniał, jak wielką wagę przywią-
zywał Papież do roli nowych ru-
chów i wspólnot w Kościele.

Prawdziwy mały cud

Tak jak podczas każdego 
spotkania Ruchu Focolari, nie 
mogło zabraknąć dzielenia się 
swoimi doświadczeniami. Mło-
dzi małżonkowie opowiadali, 
jak dbali o czystość wzajemnych 
kontaktów i o dawanie dobre-
go świadectwa podczas narze-
czeństwa. Nie zamykali się „we 
własnym dwuosobowym krę-

gu”. Bogdan wyznał że 
jego dziewczyna mia-
ła w pewnym momen-
cie wątpliwości, czy jej 

Migawki  
z FamilyFestu



drogą jest 
małżeństwo. 
Podczas gdy 
rozmawiała 
o swej przy-
szłości z pewną osobą, on spa-
cerował po lesie i modlił się. – 
Musiałem głośno wypowiedzieć 
Panu Bogu swoje „tak”; zgo-
dzić się na każdą ewentualność. 
To był trudny moment, ale póź-
niej poczułem się wolny – wy-
znał. Dziś mają za sobą dziesięć 
lat małżeństwa i cieszą się dwój-
ką dzieci.

Natalia i Olek z Białorusi po-
znali się jako niewierzący. Babcia 
Natalii chodziła jednak do koś-
cioła, i to dzięki niej w ich życie 
wkroczył Pan Bóg. Dziewczyna 
zapragnęła przyjmować Euchary-
stię. Postanowili wziąć ślub koś-
cielny. Później spotkali Ruch Fo-
colari. Ich życie zmieniło się zu-

pełnie. – Borykaliśmy się z proble-
mami: zdrowie, nieporozumienia, 
brak pracy, bezdzietność – mó-
wili. – Od tej pory nasze życie to 
prawdziwy mały cud. Rodzina się 
powiększyła, Olek zaczął praco-
wać, dostaliśmy mieszkanie.

Cudem stał się też mały Ja-
cuś. Rodzina z Warszawy zaadop-
towała go, mimo że było w niej 
już pięcioro dzieci. – Pan Bóg zsy-
łał nam dzieci regularnie co dwa 
lata – opowiadała mama. – Tro-
chę rudych, trochę blondynów! W 
dniu drugich urodzin ich córecz-
ka powiedziała: „Oszukaliście nas! 
Nikt nie jest nawet w drodze!”. A 
więc… pozostała adopcja!

Swym doświadczeniem po-
dzieliło się także małżeństwo, w 
którym jedna osoba jest katoli-
kiem, a druga deklaruje się jako 
niewierząca, a także żona porzu-
cona z córką przez męża.

Wreszcie świadectwa naj-
trudniejsze – dotykające boles-
nych problemów wychowaw-
czych, czasu choroby i umiera-
nia. Nie było chyba osoby, któ-
rej nie wzruszyła wypowiedź 
Edwarda i jego dzieci o odcho-
dzeniu do nieba ich kochanej 
żony i mamy, Basi. 

Świat rodziną rodzin

Ważną częścią Święta Rodzin 
było półtoragodzinne połącze-
nie satelitarne z centralnym Fa-
milyFestem, odbywającym się o 
tej samej porze w Rzymie i wie-
lu miastach świata. Spośród 120 
wybrano kilka – m.in. São Paulo,  
Toronto, Tokio, Teheran, by po-
kazać, że każda rodzina w każ-

dym zakątku kuli ziemskiej prze-
żywa te same trudności i tym sa-
mym się raduje. W Manili zapre-
zentowano akcję humanitarną 
„Jedna rodzina, jeden dom”, bę-
dącą pomocą dla rodzin z Cebu 
(płd.-wsch. Azja) i Boliwii. Wpła-
ty dokonane dzięki transmisji po-
zwolą na to, że projekt ten zo-
stanie rozszerzony na tereny do-
tknięte tsunami.

Małżonkowie Annamaria i 
Danilo Zanzucchi w 1967 roku 
współtworzyli ruch Nowych Ro-
dzin, czyli rodzin odnowionych 
przez miłość wzajemną.  Przy 
okazji FamilyFestu przypomnie-
li piękny list Chiary Lubich do 
pewnej narzeczonej: „Nie dziel 
swojego serca... Jest tylko jedna 
miłość: miłość Boga, czyli trzeba 
się nauczyć kochać tak jak Bóg – 
miłością nieskończoną”… 

Wielką radość sprawiło 
wszystkim wysłuchanie przesłania 
założycielki Ruchu Focolari Chiary 
Lubich do wszystkich zgromadzo-
nych na FamilyFeście 2005 na ca-
łym świecie. Niezwykły dzień po-
woli dobiegał końca…

Jak w kalejdoskopie

Patrzyłam na twarze słuchają-
cych, na których malowały się ra-
dość, skupienie, a czasem skry-
wany ból. Słuchałam tych, którzy 
z odwagą – wypływającą chyba 
tylko z miłości – dzielili się swo-
im doświadczeniem, nie zawsze 
prostym. W tych ludziach odbija-
ło się tej kwietniowej soboty, jak 
w kalejdoskopie, całe piękno ro-
dziny. Zobaczyłam same piękne 
twarze. Na kilka godzin świat stał 
się dobry i pełen nadziei, jak w 
dniach po odejściu Papieża. Ale 
to przecież nie było złudzenie. 
Jeśli każdą zwykłą chwilę uczy-
nimy niezwykłą – bo uświęconą 
obecnością Tego, który Jest; je-
śli nasze rodziny i wspólnoty sta-
ną się środowiskiem, w którym 
można bezpiecznie przeżyć każ-
dy etap życia – od jego początku, 
aż po ostateczną Paschę – może-
my być spokojni. Okno Ojca Nie-
bieskiego stanie otworem rów-
nież dla nas. 

FamilyFest 2005 – „Rodziny Ojcu Świętemu”

Z Vivaldim w tle
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FamilyFest to prawdziwe 
święto rodzin. Można tu 

przede wszystkim przeko-
nać się, jakim bogactwem 
wartości charakteryzuje się 
rodzina. Śpiewamy w pio-
sence, że „rodzina jest po-
darowaniem siebie, wza-
jemnym służeniem, żyjąc 
dzień za dniem”. Nawet 
cierpienie przeżywane w 
rodzinie może być źród-
łem siły, jedności i po-
tem jeszcze większej ra-
dości. Doświadczenia po-
darowywane przez kon-
kretne rodziny pokazują to 
wszystko bardzo wyraźnie. 
Wzruszają do łez, umac-
niając nas w przekonaniu, 
że rodzina jest ostoją czło-
wieczeństwa, że jest kuźnią 
właściwych relacji między-
ludzkich – oczywiście jeśli 
naprawdę jest rodziną...

MOIM 
ZDANIEM

EDWARD ZIELIŃSKI 
Z ŁOMŻY

małżonek z Ruchu Focolari

Rodziny dzieliły się 
swoimi radościami 

i troskami

DOM SZCZĘŚCIA
„Kochać się każdego dnia bar-
dziej, nie zwracać uwagi na bra-
ki, nie patrzeć na krzywdy, nie-
ustannie powracać do miłości 
wzajemnej… Wtedy życie staje 
się radością…
Małżonkowie, którzy tracą czas, 
nie kochając się – to dwoje lu-
dzi, którzy tracą czas na umie-
ranie. Natomiast jeśli się kocha-
ją, Bóg przechodzi pomiędzy ni-
mi. W ten sposób ich dom staje 
się domem szczęścia, nawet po-
śród największych prób”.

(Igino Giordani – „Foco”)





Lekcje plastyki w muzeum

Dla dzieci mądrych i zdolnych
Dzieci do harmonijnego rozwoju 
potrzebują kontaktu ze sztuką 
od najmłodszych lat. 
Niestety, potrzeba ta często 
jest zaniedbywana. 
Stąd cenna jest inicjatywa 
Ewy Kokot, historyka sztuki 
i nauczyciela, dzięki której 
w 2002 roku przy współpracy 
z Muzeum Górnośląskim 
w Bytomiu powstały bezpłatne 
warsztaty artystyczne 
dla dzieci zdolnych plastycznie 
w wieku 6–12 lat. 

Przewaga warsztatów nad 
szkolnymi lekcjami plastyki 
polega na tym, że działania 
artystyczne dzieci inspiro-
wane są zbiorami muzealny-
mi – dziełami sztuki, ekspo-
natami przyrodniczymi i et-
nograficznymi. Z prac dzieci 
tworzone są później wysta-
wy, a także stałe ekspozycje. 
W warsztatach uczestniczyło 
już ok. 200 dzieci z Bytomia 
i okolic. 

E w a  Ko ko t  d o 
współpracy zapro -
siła również bytom-
ską Szkołę Muzycz-
ną. Dzięki temu możli-
we jest organizowanie 
koncertów połączonych z wy-
stawami i aukcjami dziecięcych 
prac, z których dochód finan-
suje rozwój uczniów zdolnych 
muzycznie i plastycznie. Środ-
ki zebrane podczas pierwsze-

go koncertu w ubie-
głym roku umożliwiły 
dalsze bezpłatne pro-
wadzenie warsztatów 
oraz zorganizowanie 
trzech plenerów arty-

stycznych: w Wiśle, Warszawie 
i we Włoszech – w Rimini i Ra-
wennie. 

Tegoroczny Koncert na 
rzecz Dzieci Mądrych i Zdol-
nych, który patronatem objął 

bp Jan Wieczorek, miał dwie 
odsłony. Pierwsza miała miej-
sce w bytomskim muzeum 
w Wielki Czwartek. Koncer-
towi Pasyjnemu towarzyszył 
Jarmark Wielkanocny. Druga 
część odbyła się w pięknie 
odnowionym wnętrzu kościo-
ła pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bytomiu Szom-
bierkach, wpisując się w ob-
chody setnej rocznicy powsta-
nia parafii. Ze względu na oko-
liczności, koncert poświęco-
ny był pamięci Jana Pawła II. 
Wypełniła go poezja Karola 
Wojtyły przeplatana utworami 
w wykonaniu uczniów Szkoły 
Muzycznej oraz Kwartetu Aka-
demos, a także pokaz slajdów 
z dziełami malarstwa o tema-
tyce pasyjnej. Dopełnieniem 
koncertu była wystawa „Stwo-
rzenie świata”. Dzieci inspiro-
wane biblijną opowieścią, za 
pomocą różnych technik pla-
stycznych, wykonały cykl prac 
przedstawiających ich własne 
wyobrażenie stwarzania świa-
ta. Prace powstały podczas 
warsztatów zorganizowanych 
w parafii.

LEOKADIA BURCZYK
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Dzieci pracujące 
podczas 
warsztatów 
plastycznych

Na XX Światowe Dni Młodzieży

Do Kolonii przez Wadowice
Wspólnota Emmanuel zaprasza 
osoby w wieku od 16 do 35 
lat na VI Spotkanie Młodych 
w Wadowicach, połączone z 
wyjazdem na XX Światowe 
Dni Młodzieży do Kolonii w 
dniach 11-21 sierpnia br. 
Spotkanie w Wadowicach 
będzie dla nas kilkudnio- 
wym   przystankiem,   który 
pozwoli na duchowe przy-
gotowanie do głębokiego 
przeżycia Światowych Dni 
Młodzieży. 

Dzięki obecności gości z 
Ukrainy, Białorusi oraz Ro-
sji będzie to także spotka-
nie młodzieży różnych ob-
rządków i wyznań – kato-

lików, grekokatolików oraz 
prawosławnych. Każdy w Wa-
dowicach może znaleźć coś 
dla siebie – czas upływa od 
porannej, radosnej modlitwy 
uwielbienia, poprzez cieka-
we konferencje, warsztaty, 
forum radości, aż po wspól-
ne spotkanie na Eucharystii, 
będącej centralnym punktem 
każdego dnia. Przez cały czas 
jest również możliwość ado- 
racji Najświętszego Sakra-
mentu. 

Nie zabraknie też spotkań 
w międzynarodowych gru-
pach czy ciekawych wieczo-
rów z koncertami, świade-
ctwami. Bezpośrednio po za-
kończeniu spotkania wyru-

szymy do Kolonii na XX Świa-
towe Dni Młodzieży. 

Pragniemy, aby VI Spotka-
nie Młodych w Wadowicach 
było miejscem świętowania 
także dla wszystkich osób, 
które nie będą mogły poje-
chać do Kolonii. 15 sierpnia, 
w dniu Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, za-
kończymy nasze spotkanie 
uroczystą Eucharystią, łącząc 
się duchowo z tymi, którzy w 
tym czasie będą otwierać 
Światowe Dni Młodzieży w 
Kolonii. Koszt wyjazdu na 
ŚDM od 11 do 21 sierpnia – 
Wadowice + Kolonia: 450 zł 
+132 EUR (zapisy do 15 ma-
ja br.) Koszt Spotkania Mło-

dych w Wadowicach od 11 
do 15 sierpnia – 105 zł (za-
pisy do 31 lipca br.). Kontakt 
e-mail: gliwice@emmanuel.
info.pl. Więcej informacji 
oraz formularz zgłoszenio-
wy na naszej stronie inter-
netowej: www.emmanuel. 
info.pl/sdm.

Zapraszamy do udziału w 
spotkaniu, aby oddać pokłon 
Jezusowi, jak zachęcał nas 
do tego Ojciec Święty Jan Pa-
weł II.

Spotkanie organizacyj-
no-formacyjne odbędzie się 
7 maja o godz. 16.00 w para-
fii Matki Bożej Kochawińskiej 
w Gliwicach na os. Kopernika 
(bud. D). KZ
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Spojrzenie na życie pustelników

Kameduli
– W pewnym momencie 
uświadomiłem sobie, że między 
Bogiem i człowiekiem jest tylko 
miłość, a między człowiekiem  
i Bogiem cały świat, który swoim 
powabem zagłusza jego istnienie 
– mówi Adam Raszka. Jego 
zdjęcia z klasztorów kamedułów 
można podziwiać 
w Rudach.

Wystawa została zorgani-
zowana w pocystereskim opa-
ctwie. Śmiało można powie-
dzieć, że o lepszy pomysł na ot-
warcie sezonu zwiedzania było-
by trudno. Zaprezentowane fo-
tografie doskonale wpisują się 
w klimat odbudowywanych ru-
in, które są godne tego, że-
by przedstawić życie codzien-
ne kamedułów. – Ich klasztor 
to miejsce, w którym jest cisza, 
gdzie Bóg jest mądrością, mą-
drość jest miłością, a miłość jest 
wiecznością – tłumaczy Adam 
Raszka. Spotkanie z kamedu-
łami – jak przyznaje – otwar-
ło mu oczy na rzeczy najważ-
niejsze. Od paru lat z kilkoma 
braćmi łączy go głęboka przy-
jaźń. – Pierwszy raz trafiłem na 
Srebrną Górę w Krakowie, gdy 
dwóch moich kolegów chcia-
ło wstąpić do jakiegoś klaszto-
ru i szukali dla siebie miejsca – 

wspomina. W ten sposób  sam, 
choć jest ojcem rodziny, ciągle 
odkrywa sens ich życia.  – Jest 
nim rozmowa z Bogiem, pod-
czas której Stwórca prosi ich o 
modlitwę, czyli ofiarę swojego 
życia za tych, którzy już tego 
nie czynią – mówi.

Oglądając zdjęcia, możemy 
zapoznać się z historią ere-
mów, sięgającą IX wieku. Trafi-
my także na słowa kard. Karo-
la Wojtyły, który mówił: „Kra-
kowianie, czy wiecie dzięki 
komu wasze miasto stoi bez-
pieczne i nienaruszone przez 
tyle stuleci? To kameduli są 
ważnym piorunochronem”. Z 
tej wdzięczności już jako pa-
pież odwiedził zakonników na 
Srebrnej Górze  w Krakowie 
podczas swojej ostatniej piel-
grzymki do Polski. W ten spo-
sób swoją obecnością podkre-
ślił znaczenie życia w odosob-
nieniu i kontemplacji. 

Na wystawie w Rudach, 
oprócz zdjęć ze Srebrnej Gó-
ry, znalazły się także fotografie 
zrobione w klasztorach w Bie-
niszewie i we Włoszech, gdzie 
powstała pierwsza wspólnota 
pustelników. Z aparatem Adam 
Raszka wszystkie te miejsca od-
wiedzał przez sześć lat,  przy 
czym żaden pobyt nie miał cha-
rakteru odwiedzin kogoś z ze-
wnątrz.  Autor nigdy nie prze-
kraczał murów klasztoru jedynie 

w charakterze obser-
watora. Znajdując się w 
środku,  wchodził w je-
go życie i uczestniczył 
w odprawianej wspól-
nie liturgii. Dlatego je-
go zdjęcia mają taką wartość, 
bo pokazując codzienność ka-
medułów, ukazują zarazem ich 

głębię, ale także humor 
i zadowolenie szczęśli-
wych ludzi. Takich, któ-
rzy na co dzień powta-
rzają: „Moim ja jesteś 
tylko Ty, Panie. W Tobie 

żyjemy dla innych, ich życie jest 
naszą miłością”.

KLAUDIA CWOŁEK

Wystawę zdjęć 
Adama Raszki 
można zwiedzać 
w soboty
i niedziele

XII Tarnogórski Konkurs Poetycki

Dla młodych poetów
Dwunasty raz młodzi twór-
cy mogą wziąć udział w 
Tarnogórsk im Konkurs ie 
Poetyckim, któremu duchowo 
patronuje ks. Jan Twardowski. 
Organizatorzy oczekują, jak 
zawsze,  wierszy mówią- 
cych o zawiłości duszy, mając 
nadzieję, że nie zabraknie  
w nich też pogody i humoru. 

Prace oceniane są w kilku ka-
tegoriach: starsze klasy szkół pod-
stawowych (A), klasy gimnazjal-

ne (B), młodzież szkół ponadpod-
stawowych i ponadgimnazjalnych 
(C), młodzież do 25. roku ży-
cia, studiująca lub pracująca (D). 
Uczestnicy powinni nadesłać trzy 
utwory (wiersze – wyłącznie ma-
szynopis, format A4), każdy w 
pięciu egzemplarzach, dotąd ni-
gdzie niepublikowane, opatrzone 
pseudonimem z dołączoną zakle-
joną kopertą, zawierającą dokład-
ne dane personalne autora (imię 
i nazwisko, data urodzenia, typ 
szkoły, adres). Prace należy prze-

syłać na adres: Wydział Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Urzę-
du Miejskiego, 42-600 Tarnow-
skie Góry, ul. Sienkiewicza 2 z 
dopiskiem: Tarnogórski Konkurs 
Poetycki i symbolem literowym 
(A,B,C,D) oznaczającym katego-
rię wiekową. Termin nadsyłania 
prac upływa 6 MAJA BR. (decyduje 
data stempla pocztowego). Roz-
strzygnięcie konkursu i rozdanie 
nagród nastąpi 17 czerwca br. o 
godz.16.00 w auli Edukacyjnego 
Centrum Ubioru i Rzemiosła.

Dodatkowe informacje: 
Stanisława Szymczyk, sekre-
tarz konkursu, tel. (032) 285 
17 04 (po godz. 16.00), e-ma-
il: tkpoetycki@gazeta.pl, Bar-
bara Dąbrowska – Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Tu-
rystyki  UM, tel. (032) 393 36 
40 (do godz. 15.00) ; e-ma-
il: b.dabrowska@um.tgory.
pl, ks. Bogdan Benedik, para-
fia św. Mikołaja tel. (032) 233 
85 90 (po godz.16.00), e-mail: 
ksbb@poczta.onet.pl.  
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1 maja po raz szesnasty 
rozpoczyna się 
w Gliwicach festiwal 
organowy, podczas którego 
zaprezentują się artyści 
z różnych krajów Europy.

Tradycyjnie festi-
wal zostanie zainau-
gurowany i zakończo-
ny  koncertem kantato-
wo-oratoryjnym. 1 maja 
o godz. 20.00  koncert 
inauguracyjny w gliwi-
ckiej katedrze wykona 
czeski chór Permonik z 
Karwiny pod dyrekcją 
Evy Šeinerovej. Program 
kolejnych dni:

2  M A J A ,  ko ś c i ó ł 
Wszystkich Świętych, 
godz. 19.30 – koncert 
organowy Klemensa 
Schnorra, profesora fry-
burskiej Akademii Mu-
zycznej. 

3 MAJA, kościół Wszystkich Świę-
tych,  godz. 19.30 – recital organo-
wy Jerzego Dziubińskiego, absol-
wenta klasy organów prof. Joachi-
ma Grubicha i konserwatorium w 
Genewie.

4 MAJA, katedra, godz. 
19.30 – Alessio Corti z 
Włoch, profesor konser-
watorium w Genewie, 

5  M A J A ,  k o ś c i ó ł 
Wszystkich Świętych, 
godz. 19.30 – koncert 
promocyjny studentów 
Akademii Muzycznej w 
Krakowie i Katowicach. 

6 MAJA, katedra, godz. 
19.30 – recital organowy 
Petera Planyawskyego, 
profesora wiedeńskiej  
Hochschule für Musik 
oraz długoletniego orga-
nisty katedry św. Szcze-
pana we Wiedniu. 

7  M A J A ,  k o ś c i ó ł 
Wszystkich Świętych, 
godz. 19.30 – koncert 
prof. Józefa Serafina. 

8 MAJA, katedra, godz. 
20.00 – koncert finałowy 
Śląskiej Orkiestry Kame-
ralnej pod dyrekcją Jana 
Wincentego Hawela.

Sprzedaż biletów odbywać się 
będzie na miejscu koncertu pół go-
dziny przed jego rozpoczęciem. Bliż-
sze informacje: tel. (0-32) 331-63-52 
(w godz. od 10 do 14), e-mail: 
dmo@dmo.gliwice.pl, www.dmo.
gliwice.pl. 
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GLIWICKI

Międzynarodowy Festiwal w Gliwicach

„Dni Muzyki Organowej”
Zapowiedzi

 MAJÓWKA W WIELOWSI
odbędzie się  1 MAJA na placu kościelnym po nabo-
żeństwie  o godz. 15. 00. W programie występy 
dzieci z przedszkola, szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Zagra orkiestra i odbędzie się pogodny wie-
czór. 

 ROK EUCHARYSTII
1 MAJA, godz. 12.00, kościół św. Józefa w Zabrzu – 
uroczysta Suma odpustowa połączona z obchoda-
mi Roku Eucharystii. 

 CZUWANIE W INTENCJI  PAPIEŻY JANA 
PAWŁA II I BENEDYKTA XVI
2 MAJA, sanktuarium na Górze Świętej Anny. Godz. 
18.00 – nieszpory z kazaniem, 19.00–20.30 – czu-
wanie dla młodzieży, 20.30–21.00 – przypomnie-
nie nieszporów  na Górze św. Anny, 21.00 – Apel 
Jasnogórski, 21.37 – dziękczynna Eucharystia za 
pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II.
 
 PRAKTYKA PRZEBACZENIA
– to temat prelekcji, którą wygłosi o. Włodzimierz 
Zatorski, przeor z Tyńca 4 MAJA w gliwickim KIK-u (ka-
plica św. Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych). 
O godz. 18.05 – nieszpory, o 18.30 – Msza św. z ho-
milią i konferencja.

 DLA ORGANISTÓW I MUZYKÓW 
KOŚCIELNYCH 
Spotkanie dekanalne
Dekanat Bytom:
6 MAJA, godz. 19.00 – parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu.
Dekanat Sadów
7 MAJA, godz. 9.30 – parafia Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła w Lisowie.

 ŚWIĘCENIA DIAKONATU
7 MAJA, godz. 10.00, kościół seminaryjny w 
Opolu.

 X PIELGRZYMKA 
CHORYCH I 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
7 MAJA, rozpoczęcie o godz. 10.00, 
sanktuarium Matki Bożej Pokornej 
w Rudach. O godz. 11.00 – Msza 
św.

 WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, które od-
będzie się 7 MAJA o godz. 11.00 w parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Bytomiu (przy rynku).

 STOWARZYSZENIE AMAZONEK
Zaprasza kobiety po amputacji piersi i ich ro-
dziny na spotkanie duszpasterskie, które od-
będzie się 7 MAJA o godz. 16.00 w parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach 
(ul. Daszyńskiego 2, u redemptorystów).

„W poszukiwaniu mądrości” – to 
temat tegorocznego spotkania 
studentów,  pracowników akade-
mickich i ich duszpasterzy na Jasnej 
Górze. 

Pielgrzymka przeżywana będzie 
w duchu wdzięczności za pontyfikat 
Jana Pawła II. Rozpocznie się w pią-
tek 6 maja o godz. 20.30 nabożeń-
stwem w kaplicy jasnogórskiej. So-
bota będzie dniem spotkań i kon-
ferencji. Wśród prelegentów znajdą 
się między innymi: o. Leon Knabit, 
ks. prof. Jerzy Szymik, Roman Kluska, 

bp Edward Dajczak. O godz. 18.00 
będzie można wysłuchać „Tryptyku 
rzymskiego” w wykonaniu Stanisła-
wa Soyki, a o 21.00 rozpocznie się 
Apel Jasnogórski i Eucharystia przed 
Szczytem. W programie przewidzia-
ne są także koncerty i nocne czuwa-
nie. Spotkanie zakończy Eucharystia 
w bazylice, w niedzielę o godz. 9.00, 
której przewodniczyć będzie bp Ma-
rek Jędraszewski. 

Na pielgrzymkę można zapisy-
wać się w duszpasterstwach aka-
demickich lub dojechać indywidu-
alnie. 

69. Pielgrzymka Akademicka

Studenci na Jasnej Górze
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