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Zbliża się właśnie czas 
wypoczynku, wakacje 

i urlopy. Ten czas to dar, 
który możemy dowolnie 
wykorzystać. Wygramy ze 
wszystkimi, mówią ci, któ-
rzy poświęcają wolny czas 
na trening. Chcemy stać się 
lepsi, mówią ci, którzy wy-
jadą w lecie na rekolekcje. 
Wolność i odpowiedzial-
ność, podpowiada z nieba 
Jan Paweł II. Na co zamie-
niasz swój czas? 
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ZA TYDZIEŃ
  MSZA ŚW. BEZ RUTYNY, czy-

li tekst o dyskusji na te-
mat znaczenia muzyki w li-
turgii.

  Przedstawimy księży, któ-
rzy święcenia PRZYJĘLI 50 LAT 
TEMU.

   Opowiemy o odwiedzi-
nach W PARAFII ŚW. JÓZEFA w 
Chorzowie.

Bardzo kolorowo było w Dzień Dziecka w 
ogrodach katowickiej kurii metropolital-

nej. To dzięki czternastym już spotkaniom 
dzieci pod patronatem arcybiskupa Damiana 
Zimonia i prezydenta Katowic Piotra Uszoka. 
Po Mszy św. w katedrze Chrystusa Króla 
wszyscy zostali zaproszeni do zabawy. Gry 
sportowe i rekreacyjne przygotowane przez 
katowicki MOSiR, koncerty, występy ma-
żoretek – takie atrakcje czekały najmłod-
szych. Rozstrzygnięto konkurs „Sanktuaria 
na terenie naszej archidiecezji”, ogłoszony w 
„Małym Gościu Niedzielnym”. Ogrody okaza-
ły się świetnym miejscem do zabawy w cho-

wanego. – To fajny pomysł, 
by tak uczcić nasz dzień 
– mówi 11-letni Mateusz 
Adamczak z SP nr 10 w 
Katowicach. – Nie musimy 
się uczyć, jest za to supe-
rzabawa! 

WSPANIAŁA ZABAWA W OGRODACH KURII
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Kiedy
Arcybiskup 
zjawił się
w ogrodach,
od razu otoczyły
go dzieci

Rozesłanie animatorów 
i moderatorów rekolekcji 
oazowych odbyło się 4 czerwca. 
W chorzowskim kościele 
św. Jadwigi metropolita katowicki 
arcybiskup Damian Zimoń wręczał 
im płonące świece. Po chwili 
w całej świątyni coś się zmieniło 
– blask świec rozlewał się ciepło, 
a z uśmiechniętych ust płynęły 
słowa pieśni uwielbienia.

Ruch oazowy ma w tym ro-
ku nowe propozycje wakacyj-
ne, zarówno dla młodzieży, jak 
i dla dorosłych. Oprócz zna-
nych oaz dla młodzieży gim-
nazjalnej i licealnej oraz reko-
lekcji dla rodzin, przygotowa-
no także turnusy dla dorosłych, 
którzy nie są w związkach mał-
żeńskich oraz tzw. Oazę Nowej 
Drogi dla absolwentów szkół 
podstawowych.

Jak poinformował mode-
rator oazy w archidiecezji ka-
towickiej ks. Teodor Suchoń, 

obie nowe formy były 
wypróbowane w ubie-
głym roku. Pomysł 
oaz dla dorosłych zro-
dził się, ponieważ za-
uważono lukę pomię-
dzy propozycjami dla 
młodzieży a rekolek-
cjami dla rodzin. Sporo jest 
bowiem osób, które ukoń-
czyły trzystopniową formację 
ruchu oazowego, ale potem 
„gubiły się gdzieś”, zanim od-
powiednia dla nich okazała 
się oaza rodzin.

Oaza Nowej Drogi 
to szansa dla młodzieży, 
przechodzącej ze szko-
ły podstawowej do gim-
nazjum. – To okres, w 
którym młody człowiek 
najintensywniej szuka 
swej drogi, szuka warto-

ści – stwierdził ks. Suchoń.
Na tegoroczne rekolekcje 

oazowe wyjedzie z archidie-
cezji katowickiej ok. 3,5 tys. 
uczestników i organizatorów. 
Rekolekcje odbywać się będą 
głównie w Beskidach. MR

Wszyscy 
odbierali swoje 
świece podobnie 
rozpromienieni 
jak ks. Emanuel 
Pietryga
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MIROSŁAW RZEPKA
redaktor wydania

Rozesłanie moderatorów oazowych

Nowe propozycje
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Nadzieja bez złudzeń
WYKŁAD. Ks. prof. Jerzy 
Szymik (na zdjęciu podpisu-
je książkę) był gościem ko-
lejnego spotkania z cyklu 
„Pokolenie Jana Pawła II – 
generacją Nic?”. Wykład od-
był się 20 maja na Wydziale 
Nauk Społecznych UŚ. Temat 
stanowiło pytanie: „Skąd na-
dzieja?”. Wykładowca KUL na-
dzieję  przeciwstawił rozpa-
czy, do której sprowadzają się 
wszystkie problemy ponowo-
czesnego człowieka. Rozpacz 
jest efektem dechrystianiza-
cji. Ks. Szymik zwrócił uwa-
gę, że dzisiejsza sztuka ema-
nuje mroczną wizją świata. 
Artyści, którzy ją tworzą, naj-
częściej nie wierzą w Boga. 
– Są ludzie, którzy twierdzą, 
że złudzeniem jest wiara w 

Boga. Jan Paweł II mówi, że 
poczucie nieobecności Boga 
jest złudzeniem. Od tego, co 
uznajemy za złudzenie, za-

leży nasze życie. Jeżeli wie-
rzymy w Boga, nasze życie 
jest pełne nadziei – dodał ks. 
prof. Jerzy Szymik.

NIKISZOWIEC. Około 200 
uczestników zaprezentowało 
się podczas II Festiwalu Piosenki 
Harcerskiej i Religijnej, który od-
był się 21 maja pod hasłem „Na 
szlaku z Maryją”. Do koncertu ga-
lowego w kościele św. Anny za-
kwalifikowało się dziewięć zespo-

łów. Pierwsza nagroda przypadła 
w udziale zespołom: BellCanto z 
SP nr 48 w Katowicach, The Wave 
z Mysłowic oraz zespołowi z SP nr 
1 w Tychach. W programie znala-
zły się również koncert Magdy 
Anioł oraz zwiedzanie Nikiszowca 
z przewodnikiem.

Na szlaku z Maryją

Psycholog 
pomoże
KATOWICE.  P rzy para-
fii Mariackiej w Katowicach 
(plac Księdza Emila Szramka 
4)  rozpoczął działalność 
Ośrodek Poradnictwa i Terapii 
Psychologicznej. Prowadzi go 
katowicki oddział Stowarzy- 
szenia Psychologów Chrze-
ścijańskich.
Ośrodek jest czynny od ponie-
działku do czwartku w godz. 
13.00–19.00 oraz w piątki w 
godz. 8.00–14.00. Rejestracja 
telefoniczna od poniedział-
ku do piątku w godz. 8.00–
10.00, pod numerem: 253 05 
01. Konto stowarzyszenia: 
GETIN Bank SA I Oddział w 
Katowicach 96 1560 1108 0000 
9060 0041 3524.

KATOWICE. Panie w wie-
ku 50–69 lat mogą skorzy-
stać z bezpłatnego bada-
nia mammograficznego w 
Centrum Medycznym Femina w 
Katowicach, przy ul. Różanej 10. 
Warunkiem jest niewykonywa-
nie mammografii w ciągu ostat-

nich dwóch lat. Centrum zapra-
sza również na bezpłatne ba-
danie cytologiczne (profilakty-
ka raka szyjki macicy) w ramach 
Programu Ministerstwa Zdrowia 
(programem są objęte kobiety w 
wieku 30–59 lat). Rejestracja te-
lefoniczna: 257 06 99. 

Sztandar dla Apostolstwa
JANÓW. Apostolstwo Dobrej 
Śmierci w Mysłowicach Ja-
nowie, przy parafii Niepo- 
kalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny i św. Maksymiliana 
Kolbego, otrzymało swój sztan-
dar. Apostolstwo powstało w 
Janowie w 1999 roku z inicjaty-
wy Eugenii Sojki. Poświęcenia 
sztandaru dokonał dyrek-
tor Apostolstwa ks. Antoni 
Żebrowski z Górki Klasztornej. 
W dniu poświęcenia sztanda-
ru zelatorzy również adoro-

wali Najświętszy Sakrament, a 
po południu spotkali się przy 
kawie.

Poznaj historię miasta

KATOWICE.  „Z dziejów 
Katowic” to tytuł stałej wystawy, 
którą można od niedawna oglą-
dać w Muzeum Historii Katowic. 
W dziewięciu salach znajdują 
się eksponaty obrazujące losy 
miasta od czasów średniowiecz-
nych aż do 1989 roku. Jest tu 
m.in. ruchoma makieta Kuźnicy 
Boguckiej i przestrzenna makie-

ta wsi Bogucice z drewnianym 
kościołem. Sporo miejsca po-
święcono okresowi międzywo-
jennemu: powstaniom śląskim, 
plebiscytowi oraz autonomicz-
nemu województwu śląskiemu. 
Ostatnimi eksponatami są pla-
katy wyborcze z wyborów parla-
mentarnych, przeprowadzonych 
4 czerwca 1989 roku.

Bezpłatne badania
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Widowisko z okazji 90. rocznicy urodzin 
ks. Jana Twardowskiego przygotował 

zespół wokalno-taneczny „Ychtis”. Grupa wy- 
śpiewuje teksty ks. Jana i jest bardzo po-
pularna. W dzisiejszą niedzielę (12 czerw-
ca) w Filharmonii Śląskiej w Katowicach o 
godz. 19.00 rozpocznie się premiera wido-

wiska muzycznego. Z „Ychtisem” w roli anio-
łów, pięknych anielic i anioła sowizdrza-
ła wystąpią Ewa Uryga i Jacek Wójcicki oraz 
Magdalena Szczerbowska, Małgorzata Maria 
Gryl i Piotr Chlipalski. Koncert zbiega się z 
10-leciem istnienia zespołu wokalno-tanecz-
nego „Ychtis”. M
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Do kina z „Gościem”

Wygraj 
zaproszenie
W kinach „Andromeda” w Tychach, 
„Adria” w Mikołowie i „Ars” w Dąbrowie 
Górniczej od 17 czerwca wyświetlany 
będzie film „Karol – historia człowieka, 
który został papieżem”.

Dla trzech pierwszych naszych Czy-
telników przygotowaliśmy dwuosobowe 
zaproszenia na premierę filmu. Wystar-
czy w przeddzień premiery, 16 czerwca 
w godzinach od 12.00 do 13.00 zadzwo-
nić pod nr telefonu 2273246 i padać 
nazwisko odtwórcy roi Karola Wojtyły  
w tym filmie, a następnie zgłosić się po 
jego odbiór z egzemplarzem „Gościa 
Niedzielnego”.  R

Słowo Metropolity katowickiego  
po pielgrzymce piekarskiej

Wszystkim 
dziękuję

W ostatnią nie-
dzielę ponad-

stutysięczna rzesza 
pielgrzymów mod-
liła się na wzgórzu 
piekarskim. Nie zwa-
żając na upał, świat 
męski Śląska przy-
był do Matki Bożej 
Sprawiedliwości  i 

Miłości Społecznej w tradycyjnej piel-
grzymce świata pracy. Nie brakowało 
także młodzieży, która swoją obecnoś-
cią umocniła naszą nadzieję na pomyślną 
przyszłość Kościoła i świata.

W Roku Eucharystii, zgromadzeni wo-
kół kalwaryjskiego wieczernika, słucha-
liśmy słowa Bożego. Chrystus oznajmił 
w nim, że kto pełni wolę Jego Ojca, któ-
ry jest w niebie, ten jest Mu bratem, sio-
strą i matką (por. Mt 12, 46–50). Wszyscy 
zgromadzeni, wraz ze swoimi duszpaste-
rzami, przyjęli te słowa jako nakaz szcze-
gólnej troski o chrześcijański kształt ży-
cia małżeńskiego i rodzinnego. Przewod-
nikiem w wypełnianiu tego zadania jest 
sługa Boży Ojciec Święty Jan Paweł II, 
którego pomnik stanął u stóp piekarskie-
go wzgórza.

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli 
udział w pielgrzymce. Niech ziarno Sło-
wa Bożego przyniesie w waszych rodzi-
nach obfite plony!

Polecając nasze rodziny opiece Naj-
świętszej Maryi Panny, z serca wszystkim 
błogosławię.

Szczęść Boże!

metropolita katowicki

Premiera w filharmonii

Dobry humor nieba
Widowisko z okazji 90. rocznicy urodzin 

ks. Jana Twardowskiego przygotował 
zespół wokalno-taneczny „Ychtis”. Grupa wy- 
śpiewuje teksty ks. Jana i jest bardzo po-
pularna. W dzisiejszą niedzielę (12 czerw-
ca) w Filharmonii Śląskiej w Katowicach o 
godz. 19.00 rozpocznie się premiera wido-

wiska muzycznego. Z „Ychtisem” w roli anio-
łów, pięknych anielic i anioła sowizdrza-
ła wystąpią Ewa Uryga i Jacek Wójcicki oraz 
Magdalena Szczerbowska, Małgorzata Maria 
Gryl i Piotr Chlipalski. Koncert zbiega się z 
10-leciem istnienia zespołu wokalno-tanecz-
nego „Ychtis”. M

Już po raz trzeci mieszkańcy Imielina bawili 
się na imprezie zorganizowanej przez 
Akcję Katolicką i KSM.

W tym roku zbierano fundusze na 
działalność młodzieżową w klubie „Fa-
radise” i na wakacyjne półkolonie para-
fialne dla prawie 50 dzieci z rodzin ubo-
gich. Już od godziny 15.00 w farskim 
ogrodzie bawiły się dzieci z wesołym 
słoniem Markiem. 

 

BOGNA

Festyn w farskim ogrodzie

Pomogli dzieciom

Atutem festynu był również poczęstunek

Kolejna wystawa IPN

Pryskali, jak się dało
Najtrudniej było uciec  
przez „zieloną granicę”.  
Dlatego najskuteczniejszym  
i najczęściej wybieranym sposobem emigracji  
z PRL-u była odmowa powrotu do kraju  
po czasowym pobycie za granicą.

W Galerii „Piętro Wyżej” w Górnoślą-
skim Centrum Kultury można oglądać wy-
stawę „Uciekinierzy z PRL-u”. Ekspozycję 
przygotowało Oddziałowe Biuro Edukacji 
Publicznej IPN w Katowicach. Opowiada o 
ucieczkach w latach 1945–1989.

Spektakularne były ucieczki lotnicze. 
W 1983 r. dwóch pilotów wojskowych 
uciekło do Szwecji uzbrojonym śmigłow-
cem szturmowym Mi-2. Już jednak od 
1949 r. zdarzały się uprowadzenia samo-

lotów pasażerskich. Na przykład w latach 
1970–1982 udało się 14 porwań samolo-
tów oraz było 20 nieudanych prób. Nie-
mieccy dziennikarze zmienili nawet zna-
czenie skrótu LOT na „Landet Oft in Tem-
pelhof ” (ląduje często na Tempelhof).

Szczególnie niewygodne dla ówczes-
nych władz były ucieczki osób, które mia-
ły sporą wiedzę na temat funkcjonowania 
systemu komunistycznego. Przedstawie-
nie faktów i kulis funkcjonowania apara-
tu władzy w Polsce pociągnęło za sobą kil-
kakrotnie poważne następstwa społecz-
no-polityczne w kraju.

Wielu z tych, którzy uciekli na Za-
chód z powodów politycznych, po ro-
ku 1989 powróciło do Polski. Niezwy-
kłą wystawę w GCK można zwiedzać do 
30 czerwca.

MIROSŁAW RZEPKA

DLA SŁUŻBY ZDROWIA
Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza na 
dzień skupienia, który odbędzie się w nie-
dzielę 19 sierpnia. Rozpoczęcie Mszą św.  
o godz. 16.00 w kaplicy domu katechetycz-
nego przy parafii Mariackiej w Katowicach. 
Dzień skupienia poprowadzi ks. dr Andrzej 
Suchoń.
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– Gramy w parafialnym 
klubie, ale to nie znaczy, 

że nie umiemy grać  
w piłkę. Wręcz przeciwnie. 

Potrafimy wygrać 
z każdym – mówią 

młodzi piłkarze z „Józefki” 
i „Chrzciciela”.

Parafialny Klub Sportowy 
„ Józefka” Chorzów. 
Barwy żółto-niebieskie. 
Byłe boisko chorzow-

skiego Konstalu. Rozpoczyna 
się trening juniorów. Trener 
Krzysztof Cieluch woła chłopa-
ków na boisko. Na początek 
krótka rozgrzewka. – Podzielimy 
się na dwie grupy. Rzucam piłkę 
do partnera, a on główką odgry-
wa do następnego. Gramy tylko 
głową. Biegamy w polu karnym 
– rozkazuje wychowankom. 

Nie jesteśmy 
ministrantami 
Klub powstał w 2000 roku. 

Główny trzon powstałej druży-
ny to chłopcy z rocznika 1988 
ze szkółki Stadionu Śląskiego. 
Krzysztofowi Cieluchowi pomógł 
w założeniu nowego klubu ks. 
Antoni Klemens, proboszcz para-
fii św. „Józefa”, dziekan dekana-
tu chorzowskiego. PKS „Józefka” 
zarejestrowano w Okręgowym 
Związku Piłki Nożnej, a drużyna 
rozpoczęła grę w Okręgowej Li-
dze Juniorów. Co roku tworzono 
kolejne roczniki. Najlepsi wycho-
wankowie „Józefki” grają w ju-

niorskich drużynach Ruchu Cho-
rzów,  GKS Katowice i Szkole Mi-
strzostwa Sportowego w Łodzi.

Juniorzy „Józefki” mają za so-
bą wiele sukcesów. W 2001 roku 
zajęli drugie miejsce w międzyna-
rodowych zawodach na Sardynii. 
Przegrali 3:2 w ostatnich minu-
tach z drużyną AS Roma. – Najbar-
dziej bolą bramki stracone w koń-
cówce. Mogliśmy przecież wygrać 
z tak renomowaną drużyną – ża-
łuje Jacek Mucharski, obrońca, li-
cealista z chorzowskiego „Słowa-
ka”. Uwielbia grać w piłkę nożną. 
Nie myśli o karierze piłkarskiej, 
ale póki jest chęć, każdą wolną 
chwilę wykorzystuje, by trochę 
pokopać.

– W statucie klubu mamy za-
pisane, że działalność jest oparta 
na bazie wychowania chrześcijań-
skiego. Inni trenerzy zazdroszczą 
mi dyscypliny na treningu. Kiedy 
byliśmy na wycieczce w Termoli, 
partnerskim mieście Chorzowa, 
przed każdym meczem odmawia-
liśmy modlitwę. Nasi przeciwni-

cy wyśmiewali się z nas. 
Myśleli, że jesteśmy mi-
nistrantami – śmieje się 
Krzysztof Cieluch.

Trener animator

Parafialny Uczniowski Katoli-
cki Klub Sportowy „Chrzciciel” Ty-
chy. Barwy niebiesko-czarno-czer-
wone. Trening na osiedlu „A”. 
Boczne boisko Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji. Ćwiczą 
trampkarze, średnia grupa wy-
chowanków. 

Przyszli na trening dużo przed 
czasem. Marcin Sitko jest bram-
karzem. – Bardzo się ucieszyłem, 
gdy w kościele ogłoszono, że jest 
nabór do drużyny. Uwielbiam Jur-
ka Dudka. Chciałbym bronić jak 
on – rozmarza się trampkarz.

Chłopcy czekają na prezesa 
klubu, który w zastępstwie po-
prowadzi zajęcia.

Marcin Kuśmierz przez szes-
naście lat był ministrantem, a póź-
niej animatorem w parafii Ścię-

cia św. Jana Chrzcicie-
la w Tychach. Grał w  
GKS-ie i MOSM-ie Tychy, 
AKS-ie Mikołów, Unii 
Bieruń Stary. Teraz jest 
pracownikiem Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Re-

kreacji w Tychach, radnym i pre-
zesem PUKKS „Chrzciciel”.

Chłopcy 
z jednego osiedla
W przeciwieństwie do druży-

ny z Chorzowa, w „Chrzcicielu” 
gra o wiele więcej ministrantów. 
W grudniu 1999 roku odbył się 
w Katowicach Turniej Ministran-
tów o Puchar Archidiecezji Kato-
wickiej. Wystartowały 24 druży-
ny. Marcin Kuśmierz poprowadził  
drużynę swojej parafii. Zajęli wte-
dy trzecie miejsce. Po tym sukce-
sie Kuśmierz zarejestrował zespół 
jako uczniowski klub sportowy. 
Powstał PUKKS „Chrzciciel”. Klub 
nie ma swojego obiektu. Gra na 
boiskach użyczanych przez tyski 

Parafialne kluby sportowe

Na Mszę w piłkarskim dresie
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tekst 
PAWEŁ MIKOŁAJCZYK

Parafialne kluby
przez sport
uczą szacunku 
dla drugiej 
osoby
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MOSiR. Ministranci tworzą teraz 
drużynę juniorów „Chrzciciela”. 
Zajmują pierwsze miejsce w Ty-
skiej Lidze Juniorów. W tym sezo-
nie przegrali tylko jeden mecz. Do 
dziś osobiście trenuje ich prezes.

– Mam w drużynie chłopa-
ków z jednego osiedla. Gdy na-
si rywale dowiedzieli się, że za-
grają z ministrantami, myśleli, że 
pójdzie im łatwo. Kiedy dokopa-
liśmy im 5:0, od razu wzbudzili-
śmy respekt. Dziś już „Chrzciciel” 
to znana marka – zachwyca się 
Kuśmierz.

Parafialny klub to nie tylko 
piłka. Chłopaki uczą się szacun-
ku dla drugiej osoby. Starają się 
pocieszyć jeden drugiego. – Kie-
dy mam jakiś problem, sami po-
trafią przyjść do mnie i po prostu 
posiedzieć. Wiem, że zawsze sta-
ną za mną murem – mówi prezes 
„Chrzciciela”.

Maluchy 
wygrały z Ruchem!
„Chrzciciel” wychowuje pił-

karską młodzież w kilku katego-
riach wiekowych. Najmłodsi ma-
ją pięć lat.

Boisko Szkoły Podstawowej 
nr 17 w Tychach. Sztuczna na-
wierzchnia, otoczona wysoką 
siatką. Na trening grupy przed-
szkolaków przychodzą całe ro-
dziny. Dzieci ćwiczą, a rodzice 
dopingują swoje pociechy. Ma-
luchów trenuje Krzysztof Berger. 
– Przez dziewięćdziesiąt minut 
muszę mieć oczy naokoło głowy. 

Zdzieram gardło na każdym tre-
ningu. Mimo to uwielbiam tre-
nować maluchów – mówi trener, 
który przychodzi na zajęcia z sy-
nem. Dzieciaki mają kontakt z pił-
ką już dwa lata wcześniej niż in-
ni trampkarze. Przychodzą na tre-
ning cztery razy w tygodniu.  – 
Takiej pracy nie ma w innych klu-
bach piłkarskich. My do 
niczego nie zmuszamy. 
Dzieci same chcą grać – 
dodaje Berger.

Maluchy nieźle so-
bie dają radę. W po-
łowie kwietnia zagrały 

sparing z rówieśnikami ze szkół-
ki Ruchu Chorzów. Wygrały 7:4!

„Chrzciciel” w zeszłym ro-
ku wydał płytę multimedialną 
„Video – atlas ćwiczeń piłkar-
skich”. Na płycie umieszczo-
no kilkadziesiąt filmików, na 
których juniorzy „Chrzciciela” 
z pomocą znanych polskich tre-

nerów (m.in. Edwarda 
Lorensa, Władysława 
Żmudy i Marka Wlecia-
łowskiego) prezentują 
ćwiczenia, które wyko-
nują na treningach za-
wodowi piłkarze. 

W tym roku „ Józefka” i 
„Chrzciciel” obchodzą pięcio-
lecie istnienia. Jak co roku w 
Chorzowie i Tychach odbę-
dą się specjalne Msze święte 
w intencji każdego z tych klu-
bów. Niedawno młodzi piłka-
rze uczestniczyli w Mszach w 
intencji zmarłego Ojca Święte-
go. Wszyscy w klubowych dre-
sach, „ Józefka” żółto-niebie-
skich, a „Chrzciciel” niebiesko- 
-czarno-czerwonych. 

Parafialne kluby sportowe

Na Mszę w piłkarskim dresie
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ZAŁÓŻ KLUB
Kluby piłkarskie rejestru-
je Katolickie Stowarzyszenie 
Sportowe Rzeczypospol i te j 
Polskiej. Najwięcej parafial-
nych klubów działa w archidie-
cezji krakowskiej. Z jednego z 
nich (Polonia Białogon Kielce) 
pochodzą bracia Brożkowie, re-
prezentanci Polski. W naszej ar-
chidiecezji działają dwa para-
fialne kluby (PUKKS „Chrzciciel” 
i PKS „Józefka”), które zareje-
strowane są również w struk-
turach Polskiego Związku Piłki 
Nożnej i grają w rozgrywkach 
otwartych. Więcej informacji na 
stronach internetowych klubów 
www.chrzciciel.pl i www.pksjo-
zefka.prv.pl.



Na treningach 
można się 
dowiedzieć
jak ćwiczą 
zawodowi 
piłkarze
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Na trzylecie istnienia „Wysoki 
Zamek” odwiedzą Maleo Reggae 
Rockers i Adam Nowak z Raz 
Dwa Trzy. Do tej pory przez klub 
przewinęło się wielu ciekawych 
gości. Strefa bez alkoholu  
i narkotyków w Katowicach Załężu 
działa od 2002 roku. 

Klub tworzy strefę bezpie-
czeństwa bez alkoholu i narko-
tyków. Próżno w nim szukać pi-
wa. Można za to kupić herbatę 
za 30 groszy (!). „Wysoki Zamek” 
powstał 23 maja 2002 roku. Za-
łożył go ojciec Ryszard Sierański 
ze Wspólnoty Dobrego Pasterza. 
Jest trzecią placówką wspólnoty 
po domu na Opolskiej w Kato-
wicach i w podczęstochowskich 
Góralach. 

Budynek pochodzący z XIX 
wieku ludzie ze wspólnoty zna-
leźli przypadkowo, chodząc po 
mieście. Wcześniej mieściła się 
w nim piekarnia. Remont lo-
kalu sfinansowały władze Kato-
wic. Pomogli również darczyń-
cy. Ściany przy barze wykonano 
ze sprowadzonych z Woźnik ka-
mieni. Stoły przekazali sponso-
rzy z Podlasia, a obrazy na ścia-
nie namalował malarz Adam Pla-

ckowski. Do dziś trzeba 
wkładać wiele wysiłku 
w upiększanie miejsca. 
Potrzebne są między in-
nymi zasłony i kuchnia 
z prawdziwego zdarze-
nia.

– Przez trzy lata nie zmie-
nił się cel naszej działalności. 
Zmieniły się sposoby działania. 
Pojawiły się nowe problemy, 
którym musimy sprostać – mó-
wi Wiola Iwanicka-Richter. Zaj-
muje się klubem razem z mę-
żem Markiem, którego pozna-
ła we wspólnocie. – Czasem 
wydaje nam się, że nie damy z 
czymś rady, ale są wolontariu-

sze, którzy nam za-
wsze pomogą  – opo-
wiada.

Klub organizu-
je koncerty, spotka-
nia z ciekawymi ludź-
mi. Do tej pory od-

wiedzili go o. Leon Knabit, To-
masz Budzyński, ks. Arkadiusz 
Nowak, Joanna Chmielewska i 
Antonina Krzysztoń.

Czynny jest od środy do 
niedzieli, od 16 do 22. Najwię-
cej osób przesiaduje wieczora-
mi. Zdarza się też, że nie ma 
nikogo. – Działamy nawet wte-
dy, gdy przyjdą dwie osoby. Nie 
tylko sprzedajemy kawę. Mo-

żemy z każdym porozmawiać 
dosłownie o wszystkim – mó-
wi Wiola. 

Adrian Mak grywa w klu-
bie w szachy. Nie przeszka-
dza mu, że nie ma alkoho-
lu. – Gdybym chciał napić się 
piwa, poszedł-bym gdzie in-
dziej. „Wysoki Zamek” od-
wiedzam codziennie – mówi 
młody chłopak. Krystian Ła-
paj o klubie dowiedział się 
od kolegi. Przychodzi od po-
czątku. Coraz częściej poma-
ga za barem. 

W „Wysokim Zamku” dzia-
ła biblioteka, organizowane są 
nieodpłatnie warsztaty gry na 
gitarze i na bębnach.

PAWEŁ MIKOŁAJCZYK

Cykl imprez pod patronatem „Gościa 
Niedzielnego” rozpocznie Msza święta 
dziękczynna w kościele św. Józefa 
w Katowicach Załężu 16 czerwca 
o godz. 16.30. Dzień później, od 
15.00, na scenie obok klubu odbędzie 
się koncert między innymi Maleo 
Reggae Roc-kers. 22 czerwca o 19.00 
spotkanie z Adamem Nowakiem, 
wokalistą Raz Dwa Trzy. Oprócz tego  
wieczór poetycki i z pantomimą oraz 
warsztaty gry na bębnach. Szczegóły 
na plakatach i na stronie www.
wysokizamek.to.pl.

„Wysoki Zamek” – strefa bezpieczeństwa

Bar bez piwa ma trzy lata

Konkurs biblijny 20

WYGRAJ BILETY NA BASEN

Aby wygrać wejściówki do tarnogórskiego parku wodnego, wystarczy od-
powiedzieć na jedno proste pytanie: Nie ma zmartwychwstania 
– czy to pogląd faryzeuszy czy saduceuszy? Odpowiedzi, 
wraz z dokładnym adresem, prosimy przesyłać do 21 czerwca na adres: 
Katowicki „Gość Niedzielny”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice lub 
e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, z dopiskiem: „Konkurs biblijny 
20”. Spośród autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy jedną osobę, 
która otrzyma dwie jednogodzinne wejściówki do parku wodnego. Życzymy 
dobrej zabawy!
W konkursie biblijnym z nr. 20. pytaliśmy o proroctwo, które św. Piotr przypo-
mniał w swojej mowie po Zesłaniu Ducha Świętego. Chodziło o proroctwo Joela. 
Wejściówki wylosowała TERESA MILER z Siemianowic Śląskich. Gratulujemy!
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Warsztaty  
gry na gitarze  
i na bębnach 
są w „Wysokim 
Zamku” 
bezpłatne
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Golejowska „Zorza” ma 5 lat

Chór reaktywowany

Chór „Zorza” zaczął ćwiczyć 
ponownie w 2000 roku. W 
golejowskiej salce parafialnej 
rozpoczęły się próby „Pasji” 
według św. Marka. Ale tak 
naprawdę historia tego chóru 
liczy 60 lat.

Tylko trzech obecnych chó-
rzystów (Leokadia Dziuba, Ire-
na Sładek i Alfred Niewelt) pa-
mięta „Zorzę” z roku 1945. Wte-
dy chór powstał w Golejowie po 
raz pierwszy. Próby odbywały 
się w świetlicy zajazdu Maksy-
miliana Szlezingera, a dyrygen-
tem był Teodor Nasiadka. Nie-
stety, chór zaprzestał działalno-

ści po niespełna dziesięciu la-
tach.

Reaktywowany przez ks. 
Ambrożego Kucza zespół ma 
obecnie w repertuarze sporo 
utworów o tematyce maryjnej, 
liturgicznej, a także okolicznoś-
ciowej. Muzycy Antoni Niewelt 
i Helena Zaik zajmują się przy-
gotowaniem kolejnych repertua-
rowych pozycji. Obecnie w „Zo-
rzy” śpiewa 37 osób, w tym 13  
mężczyzn.

Podczas pięciu lat swej 
działalności, po reaktywacji, 
chór brał już udział w Dniach 
Cecyliańskich, a także w wielu 
koncertach kolęd.

Rok 1951. „Poprzedni” chór  „Zorza” przed zajazdem w Golejowie

Forum o dzieciach ulicy

Chleb nie wystarczy
Kościół nie tylko wychowuje 
i uczy, ale stara się też wskazać 
możliwości duchowego rozwoju 
oraz Ewangelię, 
która zawiera odpowiedzi 
na wszystkie pytania człowieka.

W przededniu Dnia Dziecka, 
31 maja, odbyło się w Katowi-
cach forum poświęcone dzie-
ciom ulicy. Wzięli w nim udział 
naukowcy i praktycy, a także me-
tropolita katowicki arcybiskup 
Damian Zimoń wraz z członka-
mi swego organu konsultacyj-
nego – Rady Duszpasterskiej Ar-
chidiecezji Katowickiej. Spotka-
nie zorganizowały Wydział Teo-
logiczny Uniwersytetu Śląskiego 
oraz Wydział Duszpasterstwa 
Ogólnego katowickiej Kurii Me-
tropolitalnej.

Przedstawiciele Caritas Ar-
chidiecezji Katowickiej oraz pra-
cujących na rzecz dzieci ulicy or-
ganizacji pozarządowych przed-
stawiali swoje doświadczenia. 
Podkreślali potrzebę podobnych 
spotkań jako forum koordyna-
cji i współpracy. Prawnik prof. 
Stanisława Kalus zauważyła, że 
możliwe i pożyteczne byłoby 
włączenie się szkolnych kate-
chetów w dotyczące dzieci po-
stępowania sądowe. W tym kon-
tekście pojawiła się informacja 
o działających na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersyte-
tu Śląskiego Podyplo-
mowych Studiach Ro-

dziny i Mediacji Sądowej. Mó-
wiono także o parafiach jako in-
stytucjach koordynujących lokal-
ne inicjatywy na rzecz najmłod-
szych potrzebujących.

Zaprezentowano także pro-
jekt pilotażowego programu 
pomocy dzieciom w oparciu 
o parafię w Katowicach Załę-
żu. Program nosi nazwę „Na-
sze Załęże”. Jego celem jest 
opracowanie diagnozy sytua-
cji dzieci w tej dzielnicy, a na-
stępnie zaradzenie problemom 
poprzez ukierunkowanie dzia-
łania istniejących i powołanie 
nowych organizacji. Partnera-
mi parafii w tym programie ma-
ją być: Górnośląska Delegatura 
Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich oraz Stowarzysze-
nie na rzecz Wspierania Roz-
woju Osobistego.

Pochodząca z Kalifornii prze-
łożona katowickiego domu 
sióstr misjonarek miłości Mat-
ki Teresy z Kalkuty s. Dyzma 
stwierdziła, że dzieci ulicy po-
trzebują chleba, potrzebują po-
mocy materialnej. – Ale to nie 
wystarczy. Dzieci ulicy są przede 
wszystkim dziećmi Boga. Są we-
zwane do świętości. Bo cel na-
szego życia nie jest tutaj. Jest w 
niebie – podkreśliła s. Dyzma.

– Praca Kościoła charaktery-
zuje się tym, że bierzemy pod 
uwagę nie tylko płaszczyznę wy-
chowawczą, ale także duchową, 

ewangelizacyjną – po-
twierdził abp Zimoń.

M. ZA KAI
Ulica dziecka 
nie wychowa

H
EN

RY
K 

PR
Z

O
N

D
Z

IO
N

O

AR
C

H
IW

U
M

  C
H

Ó
RU



Franciszkanie przybyli 
do Tychów dziesięć lat 
temu i nadal ich klasztor 
jest jedynym męskim 
w mieście.

– To był pomysł miesz-
kańców Tychów i ich inicja-
tywa – opowiada o. Emil 
Pacławski, proboszcz. – W 
roku 1995 bracia odpra-
wili w tym miejscu Paster-
kę, a nasza parafia oficjal-
nie została erygowana 23 
kwietnia 1996 roku.

Architekt, parafianin 
Stanisław Niemczyk, za-
proponował budowlę z 
kamienia, która nawiązy-
wałaby swym kształtem 
do różnych elementów 
niektórych kościołów w 
Asyżu. To spory wysiłek 
dla liczącej nieco ponad 6 
tys. wiernych wspólnoty. 
Ale ludzie żyją tą budową, 
interesują się i cieszą, że 
ich świątynia będzie wy-
jątkowa. A żywa szopka, 
organizowana przez fran-
ciszkanów wewnątrz po-
wstających murów, spra-
wiła, że budowa jest zna-
na nie tylko w mieście, 
ale także w całej okoli-
cy. Prace budowlane nad-
zoruje o. Wawrzyniec Ja-
worski, który jest z za-
miłowania kamieniarzem. 
Twierdzi, że to półmetek. 
Obecnie trwa przykrywa-
nie dachu blachą cynko-
wo-tytanową.

– Bardzo się stara-
my, aby parafia żyła – 
podkreśla o. Emil. – Są 
u nas grupy dzieci i mło-
dzieży, które widać. Ma-
my propozycje dla star-
szych parafian. Żywa 
szopka czy parafialny fe-
styn to inicjatywy, które 

wykroczyły już daleko 
poza obręb parafii.

Bardzo liczna jest 
dziecięca schola „Nasze 
anioły”. Nie tylko oży-
wia parafialne nabożeń-
stwa, ale ma już na koncie 
trzy wydane płyty. Na naj-
nowszej „Beduini” można 
znaleźć nawet ciekawy te-
ledysk, nakręcony na pa-
rafialnej budowie. Scho-
lę będzie można obej-
rzeć podczas tegoroczne-
go festynu – za tydzień 
(19 czerwca). Będzie on 
szczególnie uroczysty i 
radosny. Wszyscy będą 
świętować dziesięciolecie 
obecności franciszkanów 
w Tychach. Mszę św. o 
godz. 12.00 odprawi mi-
nister prowincjalny o. Ez-
drasz Biesok. Będzie też 
spotkanie z Kamilem Dur-
czokiem i koncert zespo-
łu Dwa plus Jeden.

Codzienność parafii 
też napawa umiarkowa-
nym optymizmem. Wciąż 
więcej jest chrztów niż 
pogrzebów. Bezrobocie 
jest nieco mniejsze niż 

statystyczne w Tychach, 
a sporo młodych ludzi ra-
dzi sobie w ten sposób, 
że znajduje pracę za gra-
nicą. Niepokoić może tyl-
ko tendencja do powro-
tów na ojcowiznę. Ludzie, 
którzy przyjechali tu kie-
dyś za pracą, coraz częś-
ciej dochodzą do wnio-
sku, że nic ich w Tychach 
nie zatrzymuje. Mają do-
rosłe, samodzielne dzie-
ci i najczęściej przyzwoitą 
emeryturę, więc wracają 
w rodzinne strony, by tam 
radować się jesienią ży-
cia. Mieszkań najczęściej 
nie sprzedają, więc para-
fia nieco się wyludnia, bo 
nowych domów nie budu-
je się w tej części Tychów 
prawie wcale.

Wiek duszpasterzy i 
franciszkańska duchowość 
sprawiają, że – zwłaszcza 
w soboty – furta klaszto-
ru prawie się nie zamyka. 
Spontaniczność i impro-
wizacja pomagają uczynić 
życie wspólnoty ciekawym 
i dynamicznym.

MIROSŁAW RZEPKA

PANORAMA PARAFII
Parafia św. Franciszka i św. Klary w Tychach Paprocanach

Franciszkańskie budowanie

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
tel. 251 18 07 wew. 231, faks 251 50 21
Redagują: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddziału,
Szymon Babuchowski, Mirosław Rzepka
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O. EMIL 
PACŁAWSKI

Pochodzi z Zabrza. Wieczyste 
śluby zakonne złożył w 1993 
roku, a rok później przyjął 
święcenia kapłańskie. Pracował 
jako katecheta i duszpasterz 
w Panewnikach. Przez trzy 
lata był asystentem regio-
nalnym Franciszkańskiego 
Zakonu Ś  wieckich. Również 
przez trzy lata był dyrektorem 
„Ekosongu”. Proboszczem w 
Tychach jest od czterech lat.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Czuję się młody, mam 36 lat. Może również dla-
tego uważam się za człowieka czynu. Nie potrafię 
stać w miejscu i, jak mówią ludzie, wszędzie mnie 
pełno. Najważniejsza jest dla mnie miłość do ka-
płaństwa. Myślę, że jeśli coś mi się udaje zrobić, to 
jest to właśnie owocem tej miłości.
Organizujemy np. „frankoteki” – zabawy w salkach 
dla młodych, których niekoniecznie można spot-
kać w kościele. Podczas zabawy jest okazja poroz-
mawiać. Mamy też teatr „Menora”. A z okazji Dnia 
Judaizmu odbyły się w naszej parafii warsztaty tań-
ca żydowskiego i izraelskiego. Wydajemy też co ty-
dzień gazetkę parafialną „Porcjunkula”.
Chcę budować życie parafialne i wychodzić z fran-
ciszkańską duchowością w miasto. Wszak zakony 
nadają Kościołowi ciekawszego kolorytu.

Zapraszamy do kościoła
 Msze św. – niedzielne 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 
20.00
 w dni powszednie o godz. 7.00, 9.00, 18.30
 we wtorki po Mszy św. nabożeństwo do św. Antoniego, 
w czwartki – do św. Franciszka.
 W każdy trzeci piątek czuwanie modlitewne w godz. 
15.00–21.00 z nabożeństwem do o. Pio o godz. 18.00
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Obecnie życie parafialne 
skupia się 

w dwupoziomowej kaplicy 
w tymczasowej siedzibie 

klasztoru. Nieopodal 
wyrasta jednak ogromna 

świątynia 
z żółtego piaskowca.


