
Zawsze tęsknimy za wiel-
kim szczęściem. Czasem 

trwonimy całe życie w jego 
poszukiwaniu. Zapominamy 
jednak, że nie ma wielkiego 
szczęścia. Z życia zadowolo-
ny jest tylko ten, kto potrafi 
cieszyć się drobnymi rze-
czami – piosenką z radia, 
smaczną kawą, spokojnym 
sumieniem, dobrą oceną 
dziecka, mocnym snem, 
gronem przyjaciół.... I nie 
warto marnować życia, cze-
kając na coś, co nigdy nie 
nadejdzie.                          

GLIWICKI
19 czerwca 2005  nr 25/683
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Piłkarskiej jedenastce księży diecezji 
gliwickiej udał się rewanż za ubie-

głoroczną porażkę z kolegami z diecezji 
opolskiej. W meczu księży „nasi” w 
Gliwicach Ostropie wygrali 6:3. – Jak za-
wsze włożyliśmy wiele sił w ten mecz, 
ale się opłaciło. Cieszy wynik, ale także 
publiczność, która dopisała, i kondycja, 
która mimo wieku nie jest jeszcze naj-
gorsza – przyznał kapitan gliwickiej je-
denastki, grający w pomocy ks. Krystian 
Gałąska. Bramki dla gospodarzy zdo-
byli: ks. Krzysztof Dudziński (dwie), 
ks. Marek Banasz, ks. Piotr Sklarek, 

ks. Grzegorz Szyguła i 
ks. Andrzej Plaskowski. 
Drużyna z Opola już 
zapowiedziała rewanż, 
który odbędzie się po 
wakacjach na terenie 
diecezji opolskiej.  

LEPSI OD OPOLA 
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W historii 
„kapłańskich” 
meczy nigdy nie 
padło aż tyle 
goli, najczęściej 
był remis

Sto lat to jubileusz, 
który każe nam pa-

trzeć wstecz, aby móc 
wyciągać pozytywne 
wnioski na przyszłość 
– takimi słowami powi-
tał mieszkańców bp Jan 
Wieczorek, który przewodni-
czył Mszy św. z okazji jubileuszu 
stulecia kaplicy w Przezchlebiu 
(parafia Ziemięcice). 

Niewielka kapliczka w Przez-
chlebiu powstała przed stu la-
ty w bardzo trudnych czasach, 
kiedy panowała sroga bieda, 

a zima nie ustępowa-
ła. Być może z tych po-
wodów, na odwróce-
nie złego losu, posta-
nowiono wybudować 
kapliczkę. Dziś nie wia-
domo, dlaczego miesz-

kańcy wybrali św. Antoniego 
na patrona małej kapliczki. Nie 
mniej jednak, kierując się wspo-
mnieniami parafian, można wy-
wnioskować, że postać ta po 
prostu spodobała się mieszkań-
com Przezchlebia.

ADRIAN KLIMALA

Przezchlebie

Wiekowy Święty

Prawie wszyscy 
mieszkańcy 
uczestniczyli 
w Mszy 
jubileuszowej 
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KS. WALDEMAR 
PACKNER

redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O PERŁACH DIECEZJI GLIWICKIEj, 

czyli drewnianych kościo-
łach i propozycji na waka-
cyjne zwiedzanie

  JAK MODLILI SIĘ I BAWILI mini-
stranci w Rudach

  „EUCHARYSTIA” w Pyskowicach, 
czyli o ciekawej wystawie

Przez 3 tygodnie można bę-
dzie oglądać w gliwickim 

kinie „Bajka” film „Karol – czło-
wiek, który został papieżem”. 

– Zdobycie filmu nie by-
ło łatwe. Cieszę się, że będzie 
można go oglądać w naszym 
kinie – nie kryje zadowolenia 
Jolanta Rychlik-Nawrat, od nie-
dawna kierownik kina. 

Prawdopodobnie film zdą-
żył zobaczyć Jan Paweł II. Po-
dobał się także obecnemu Pa-
pieżowi, który po watykańskiej 
premierze chwalił producen-
tów i aktorów. 

Film będzie można oglądać 
od 17 do 23 czerwca (seanse 
o 16.30 i 19.30), od 24 do 30 
czerwca (seanse o 14.00, 17.00 
i 20.00) i od 1 do 7 lipca (sean-
se o 16.30 i 19.30). Rezerwacja 
telefoniczna: 32/231-38-55. Dla 
czytelników, którzy 20 czerw-
ca o 10.00 zadzwonią do na-
szej redakcji, mamy podwójne 
zaproszenia. 

Kino „Bajka” zaprasza

Film 
o Papieżu 
w Gliwicach 
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ZABRZE. Na zakończenie IV 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czy-
tania Dzieciom 5 czerwca w re-
stauracji „Pod kasztanami” odbył 
się piknik integracyjny. Podczas 
spotkania Teatr Prawdziwny przy 
Centrum  Edukacji i Rehabilitacji 
oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
nr 2 zaprezentowały „Pinokia”, 

a prezydent miasta czytał 
„Lokomotywę” Juliana Tuwima. 
Odbyły się także liczne konkur-
sy, pokaz gimnastyczny, zaba-
wy ruchowe i tańce integracyj-
ne, czytano „Calineczkę” i wy-
różniono rodziców zaangażowa-
nych w kampanię Cała Polska 
Czyta Dzieciom.

Piknik integracyjny
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W przedstawieniu „Pinoko” brały udział dzieci niepełnosprawne

POMOC DLA WSCHODU. 
Ks. Tadeusz Paluch, pro-
boszcz bytomskiej parafii św. 
Jacka, od lat pomaga niepeł-
nosprawnym. Został popro-
szony przez Fundację „Mimo 
wszystko” Anny Dymnej, by 
przekazał symboliczny wó-
zek, który trafi do ukraiń-
skich dzieci. Fundatorem jest 
Fundacja Pomocy Społecznej 
z Brzeszcza koło Oświęcimia, 
która przekaże około 20 ta-
kich wózków. Impreza odbyła 
się na krakowskim rynku.
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Przekazanie symbolicznego wózka 
odbyło się podczas festynu  
na rynku krakowskim

Pamiętać  
o biedniejszych

Wakacje z Caritas 

KONIEC SZKOŁY. Prawie 4 
miliony dzieci spędzi wakacje 
w domu z powodu braku fun-
duszy na wyjazd wakacyjny. 
Szacuje się, że jest to około 65 
proc. polskich dzieci. Dla nich 
Caritas w całej Polsce już po 
raz 16. rozpoczyna Wakacyjną 
Akcję Caritas, której celem jest 
zorganizowanie lub dofinanso-
wanie kolonii dla ponad 100 
tys. podopiecznych z rodzin 
najbiedniejszych. Tegoroczna 
akcja będzie przebiegać pod 
hasłem: „Każde dziecko marzy 
o wakacjach… Pomóżmy tym, 
których nie stać na marzenia!”. 
Jeden dzień wakacji na kolo-
niach Caritas to 28 zł – pomóż-
my dzieciom spełnić marze-
nia, wpłacając datki na nr kon-
ta: 78 1060 0034 1082 1082 
1082 1082.

GLIWICE. W Warsztatach 
Terapii Zajęciowej (WTZ) 
Caritas Diecezji Gliwickiej w 
Gliwicach odbyła się impre-
za plenerowa z okazji Dnia 
Dziecka. Uczestniczyły w niej 
osoby niepełnosprawne z WTZ 
z Zabrza i Gliwic. Podczas im-
prezy nie zabrakło licznych 
atrakcji, m.in. gier i zabaw na 
świeżym powietrzu, przedsta-
wienia w wykonaniu aktorów 

z Krakowa oraz przejażdżki na 
koniach. Każdy z uczestników 
otrzymał również sympatycz-
ny upominek – płytę CD zespo-
łu Arka Noego pt. ,,Wakacje ca-
ły rok’’. Spotkanie zakończyło 
się potańcówką przy muzyce 
i konsumpcją pieczonych kieł-
basek. Takie imprezy to nie tyl-
ko zabawa, ale również szero-
ko pojęta rehabilitacja społecz-
na uczestników.  

Dzień Dziecka w WTZ-tach  

Dzień Dziecka w WTZ-tach już na stałe wpisał się w kalendarium 
działalności warsztatów
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Jubileusz Chóru Politechniki Śląskiej
GLIWICE. 4 czerwca odbył 
się koncert Akademickiego 
Chóru Politechniki Śląskiej 
pod dyrekcją prof. Czesława 
Freunda w 60. rocznicę dzia-
łalności. W repertuarze zna-
lazły się między innymi utwo-
ry Romualda Twardowskie-
go, Grzegorza Gerwazego 

Gorczyckiego i Józefa Świdra. 
Chór założyli w 1945 roku 
byli pracownicy i studenci 
Politechniki Lwowskiej, śpie-
wający w Lwowskim Chórze 
Technickim. Z okazji jubile-
uszu w tym samym dniu odbył 
się także Galowy Bal w sali gli-
wickiego KOMAG-u.

Koncert odbył się w auli Centrum Edukacyjno-Konferencyjnego  
przy ul. Konarskiego
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W gliwickiej kurii odbyło się 
spotkanie Rady Ruchów Diecezji 
Gliwickiej, któremu przewodniczył 
bp Gerard Kusz. 

Prawie 40 osób reprezento-
wało ruchy, stowarzyszenia i gru-
py działające w parafiach. Spot-
kanie (na zdjęciu) odbyło się w ra-
mach przygotowań do diecezjal-
nego Kongresu Ruchów i Stowa-
rzyszeń Diecezji Gliwickiej, który 
odbędzie się we wrześniu br. – 
Każde stowarzyszenie i ruch ka-
tolicki powinien być strażnikiem 
prawdy – mówił bp Kusz. – Gor-
liwość i wierność Kościołowi po-
winny być gwarantem, że dzia-
łalność tych grup zawsze będzie 
budować prawdziwą wspólnotę 
parafialną. Gliwicki Biskup po-
mocniczy zaapelował także o ak-
tywne działanie wszelkich para-
fialnych stowarzyszeń, by przez 
nie nastąpiło ożywienie religijne 
w parafiach diecezji gliwickiej. 

Dalszą część spotkania po-
prowadził ks. Artur Sepioło, 
diecezjalny koordynator Ra-
dy Ruchów i Stowarzyszeń 
Diecezji Gliwickiej. Omówio-
ne zostały przygotowania do 
diecezjalnego kongresu ru-
chów i stowarzyszeń katoli-
ckich, a także zadania, któ- 
re stoją przed grupami para-
fialnymi.  MG

Gliwice

Przed kongresem

W kościele św. Marcina w 
Starych Tarnowicach 

5 czerwca 2005 br. dziesięcioro  
dzieci specjalnej troski, ze 
Stowarzyszenia Serdeczni w Tar- 
nowskich Górach, przyjęło 
Pierwszą Komunię (na zdjęciu), a  
15 dzieci otrzymało sakrament 
bierzmowania. Mszy św. prze-
wodniczył bp Gerard Kusz, a kon-
celebrowali ks. Czesław Wala, ku-
stosz sanktuarium Matki Bożej 
Świętokrzyskiej w Kałkowie, oraz 
miejscowy proboszcz ks. Krzysztof 
Żak. – To wam najbardziej potrzeb-
ne jest wsparcie Ducha Świętego 
– mówił do kandydatów Biskup 
pomocniczy diecezji gliwickiej. – 

Siła Kościoła zawsze polega na si-
le i mocy najdelikatniejszego ogni-
wa – podkreślał w homilii bp Kusz.  
Oprawę muzyczną przygotowa-
ły dzieci i ich rodzice oraz bra-
cia franciszkanie z Panewnik. Po 
uroczystości w kościele wszy-
scy zasiedli do wspólnego obia-
du, podczas którego szczegól-
ne podziękowania zostały skiero-
wane do rodziców za ich trud, 
poświęcenie, cierpliwość i wiele 
miłości. 2 lipca wszystkie dzieci z 
rodzicami pojadą do Piekar, aby 
podziękować Matce Bożej za Jej 
opiekę i pomoc. 

GABRIELA KOWALSKA 
prezes Stowarzyszenia Serdeczni 

Stare Tarnowice 

U Serdecznych
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Miasteczko Śląskie

KOMUNIKAT BISKUPA GLIWICKIEGO

Dekret biskupa odwołujący tamtejszego admi-
nistratora parafii stał się powodem wielu niedo-
mówień i niejasności, które znalazły swoje odbicie  
w prasie. Potrzebne są więc pewne wyjaśnienia:
 Wizja Kościoła lub, jeszcze jaśniej, świadomość „bycia Kościołem” 
wielu emocjonalnie zaangażowanych wiernych, odbiega od nauki 
Kościoła wyrażonej np. w Konstytucji o Kościele oraz w Konstytucji o 
obecności Kościoła w świecie współczesnym. Czytamy tam: „Kościół na 
mocy swojej Boskiej misji, głosząc wszystkim ludziom Ewangelię i roz-
dając skarby łaski, przyczynia się na całym świecie do utrwalenia po-
koju i położenia mocnego fundamentu pod braterskie zespolenie lu-
dzi przez to, że uczy poznawać prawo Boże i naturalne” (KDK 89). 
Tymczasem działania niektórych wiernych burzą pokój społeczny i 
szkodzą „braterskiemu zespoleniu ludzi”.

 Niezgodne z nauką Kościoła jest rozumienie kapłaństwa. Przytoczyć 
tu można p. 28 Konstytucji o Kościele: „Kapłani, pilni współpracownicy 
stanu biskupiego, jego pomoc i narzędzie, powołani do służenia Ludowi 
Bożemu, stanowią wraz ze swym biskupem jedno grono kapłańskie 
(presbyterium), poświęcające się różnym powinnościom. W poszcze-
gólnych, lokalnych zgromadzeniach wiernych czynią oni obecnym w 
pewnym sensie samego biskupa, z którym jednoczą się ufnie i wielko-
dusznie i jego obowiązki oraz starania biorą w części na siebie i trosk-
liwie na co dzień je wykonują” (KK 28).
W tym kontekście przytaczam oświadczenie ks. Grzegorza: 
„Mając na uwadze sytuację, jaka zaistniała w naszej para-
fii, w której zakłócona została jedność pomiędzy parafiana-
mi, w imię Bożego pokoju i mojego stanu kapłańskiego oświad-
czam, że oddaję się woli swojego Biskupa. W czasie święceń ka-
płańskich przyrzekałem bowiem »swojemu Ordynariuszowi cześć  
i posłuszeństwo«. Dlatego jeszcze raz przypominam słowa, które napi-
sałem w gazetce parafialnej z dnia 29 maja br. »Pragnę przypomnieć, 
iż wg zasad prawa kanonicznego każdy ksiądz dekretem swojego Biskupa 
może zostać przeniesiony, czemu musi się podporządkować«”.
Wobec powyższego proszę o uszanowanie zarówno mojej decyzji jak  
i woli wyrażonej przez ks. Grzegorza.

 Parafia Wniebowzięcia NMP w Miasteczku jest parafią pielęgnu-
jącą tradycyjne formy pobożności, między innymi kult Matki Boskiej 
Siedmiobolesnej. Parafianie z wielką czcią wspominają świątobliwego 
proboszcza, ks. Teodora Christopha, duszpasterza biednych i biednej 
młodzieży pragnącej studiować, którą czynnie wspomagał. Nie można 
tego dziedzictwa wiary i lokalnej świętości zaprzepaścić.

 Proszę kapłanów i wierny Lud o modlitwę w intencji parafii 
Miasteczko, żeby Bóg – Ojciec wszelkiego dobra przez łaskę Ducha 
Świętego wydobył z serc ludzi dobro i wyciszył emocjonalnie wzbu-
rzone umysły.

† Jan Wieczorek
Biskup gliwicki
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W świadomości ludzkiej 
egzystują takie piękne 
słowa, jak: ojcowizna, 

rodzinny dom, Heimat. 
Określają obszar 

ziemi, której  
to mieszkaniec zna 
każdą piędź, do której 

myślami powraca,  
wreszcie – gdzie wciąż 

słyszy melodię pieśni 
swojego dzieciństwa.

tekst 
KS. PIOTR GÓRECKI 

ANDRZEJ SZELKA

W tym roku czecho-
wiczanie świętu-
ją 700 lat istnie-
nia swojej miej-

scowości. Właściwie wioska ta 
jest jeszcze starsza, ale z roku 
1305 pochodzi pierwsza pisana 
wzmianka w ujazdowskim reje-
strze świętopietrza, mówiąca o 
tym, że „Cechowitze zobowią-
zane były do płacenia dziesięci-
ny z 24 łanów”. Osada ta mia-
ła zostać założona przez ryce-
rza Czecha. Istnieje też poda-
nie, że założyli ją sprowadzeni 
przez rudzkich cystersów osad-
nicy czescy, trudniący się tutaj 
m.in. wytapianiem szkła. W spi-

sie świętopietrza z 1376 zano-
towano, że parafia posiadała już 
wtedy kościół pod wezwaniem 
św. Jerzego. Johannes Chrząszcz 
wśród świadków donacji z 1543 
roku wymienia ostatniego zna-
nego nam czechowickiego pro-
boszcza -Macieja Krati.

Lud nie słyszy dzwonów 

Czasy szesnastowiecznej re-
formacji przyniosły upadek pa-
rafii. Po latach zawieruch wojen-
nych kościół jako filialny przyłą-
czono do parafii w Łabędach. 
Po śmierci ostatniego luterań-
skiego pana Adama Zernber-
ga, wioskę i parafię złączono z 
łabędzkim dominium baronów 
von Welczek. Wizytacja z 1679 
roku podawała, że sprawowano 
tutaj Eucharystię tylko sześć ra-
zy w ciągu roku. Nieremonto-
wany kościółek zawalił się oko-
ło 1700 roku. W latach 1824–
25 w pobliżu ruin kościoła wy-
budowano murowaną kaplicę 
św. Jerzego. Proboszcz, uzasad-
niając potrzebę tej kaplicy, pisał 
w liście do księcia biskupa: „że 
lud tutejszy nie ma możliwości, 
aby słyszeć głos dzwonów wzy-
wających na Anioł Pański, dlate-
go też kapli-
ca ta ma słu-
żyć prywatnej 
modlitwie tu-
tejszych po-
bożnych lu-
dzi, aby za-
wieszony na 

niej dzwon wyznaczał rytm ży-
cia wioski...”.

Wierni od św. Jerzego 

W 1860 roku w Czechowi-
cach mieszkało 680 katolików. 
We wsi było wtedy 67 domów. 
Mieszkańcy trudnili się przede 
wszystkim rolnictwem, ale tak-
że pracowali w okolicznych fa-
brykach oraz znajdowali zatrud-
nienie w folwarku i w lasach pa-
na kolatora. 3 listopada 1937 r. 
łabędzki proboszcz ks. Emanu-
el Maleika, w obecności rozrado-
wanego tłumu wiernych, doko-
nał pierwszego wbicia łopaty pod 
budujący się nowy, drugi kościół 
w Łabędach. W dniu konsekracji 
świątyni przez kardynała Adolfa 
Bertrama, 24 czerwca 1939 r., za 
swojego patrona otrzymała ona 
właśnie św. Jerzego, którego na 
tych terenach czczono od wielu 
już wieków. 

Dzisiaj Czechowice stanowią 
nieodzowną perłę w koronie ła-
będzkiej parafii św. Jerzego. Je-
steśmy częścią bogatej historii 
tego terenu. Chcemy w czasie te-
gorocznych uroczystości pamię-
tać o naszych przodkach, którzy 
tutaj żyli, pracowali i modlili się, 
tak jak my dzisiaj modlimy się w 
łabędzkiej świątyni, ale i w cze-
chowickiej kapliczce św. Jana Ne-
pomucena oraz w tymczasowej 
domowej kaplicy. Dziękując za te 
lata, chcemy 25 czerwca wyśpie-
wać dobremu Bogu płynące z ser-
ca: „Te Deum laudamus”. 

Jubileusze w Czechowicach i Bytomiu

PROGRAM  
OBCHODÓW  
700-LECIA 

CZECHOWIC
25 czerwca 2005 roku – godz. 
11.00, Msza św. w kościele św. 
Jerzego w Łabędach, której prze-
wodniczyć będzie bp Jan Wieczorek, 
– po Mszy paradny przemarsz  
z orkiestrą do Czechowic – oko-
ło godz. 13.00 rozpoczęcie festynu,  
a w nim m.in.:
 liczne zabawy i konkursy dla 
dzieci i dorosłych,
 występy orkiestry dętej do 
godz. 16.00,
 od godz. 16.00 do 24.00 do tańca 
będzie przygrywał zespół muzyczny
 wspólne pamiątkowe zdjęcie,
 sprzedaż książki o historii 
Czechowic,
 wystawa map, pieczęci i ar-
chiwalnych dokumentów związa-
nych z Czechowicami,
 obficie zaopatrzone bufety.



W centrum 
Czechowic 

znajduje się 
stara kapliczka, 

obok niej 
pomnik ofiar 

ostatnich wojen 

Cały maj mieszkańcy Czechowic 
przychodzą na nabożeństwo 
pod odnowiony krzyż. Na koniec 
majowych nabożeństw spotkali się 
przy kawie i śląskim kołaczu 
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700 lat Czechowic



Kto w ostatnich latach 
nie zaglądał do kościoła 
Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bytomiu 
Szombierkach 
i zapamiętał wygląd jego 
wnętrza sprzed kilku lat, ten jest 
zaskoczony skalą zmian i czasem, 
w jakim zostały one dokonane. 

tekst
HENRYKA ANDRZEJCZAK 

Świeżo wymalowany cały 
kościół, przy czym ściany 

dodatkowo ozdobione malun-
kami, freskami i fryzami, w 
prezbiterium odtworzona pier-
wotna polichromia, wymienio-
na posadzka i odrestaurowany 
ołtarz główny, w transepcie od-
restaurowane stacje – obrazy – 
Drogi Krzyżowej, namalowane 
przez Ottona Kowalewskiego, 
ponadto zupełnie nowe sty-
lizowane żyrandole z mosią-
dzu, oczyszczone i naprawio-
ne witraże. 

Zaledwie w 3 lata parafia-
nie, inspirowani przez swoje-
go nowego proboszcza ks. An-

toniego Kopca, uczynili świą-
tynię miejscem nie do pozna-
nia. Wielki generalny remont 
podjęto w związku z przypa-
dającym w tym roku jubileu-
szem. 

Dokładnie sto lat temu, po 
sześciu wiekach przynależno-
ści do parafii Mariackiej, a po-
tem po blisko 20 latach znaj-
dowania się w granicach para-
fii Trójcy Świętej, Szombierki 
– niegdyś podbytomska wieś, 
potem osada górnicza – sta-
ły się samodzielną parafią. 
Erygowano ją, przy wzniesio-
nym u rozstaju dróg eklektycz-
nym kościele, konsekrowanym 
przez wrocławskiego kardyna-
ła Jerzego Koppa 20 czerwca 
1905 r.

By godnie 
uczcić jubile-
usz, postano-
wiono – w mia-
rę możliwo-
ści, na podsta-
wie  zachowa-
nych pamią-
tek i fotogra-
fii – przywró-
cić wnętrzu świątyni jej pier-
wotny wygląd. Taki cel miały 
przeróżne zabiegi renowacyj-
no-konserwatorskie. Przy oka-
zji przeprowadzono koniecz-
ne prace remontowe, m.in. wy-
mianę części pokrycia dacho-
wego, wymianę tynków, prze-
budowę prezbiterium, połą-
czoną z wymianą posadzki i 
wykonaniem nowej instalacji 
grzewczej, a także remont kot-
łowni w związku z instalacją 
nowego ekologicznego syste-
mu ogrzewania. Prace instala-
cyjne to nowe tablice sterow-
nicze, założenie systemu alar-
mowego oraz wymianę oświet-
lenia. 

Z wielkim uznaniem ks. 
proboszcz wyraża się o pra-
cujących w kościele firmach i 
artystach (Januszu Łęgowskim, 
firmie Antique Style, firmie Po-
tysz, firmach z Żywca, Nakła 
Śląskiego, Poznania i in.). Z 
jeszcze większym uznaniem 
chyli czoła przed zrozumie-

niem, hojnością i zaangażowa-
niem parafian, którym wysta-
wia opinię ludzi bardzo poboż-
nych, ofiarnych, zatroskanych 
o swój kościół i jego obejście, 
które także w ostatnim czasie 
zostało uporządkowane i za-
gospodarowane. Wszak jubile-
usz stulecia istnienia obchodzi 
się tylko raz.  
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Jubileusze w Czechowicach i Bytomiu

ZAPROSZENIE
Wspólnota parafialna pod we-
zwaniem Najświętszego Serca 
Pana Jezusa trwa w dziękczyn-
nej modlitwie za 100 lat istnie-
nia kościoła i parafii w Bytomiu 
Szombierkach.
20 czerwca 2005 r. o godz. 
16.00, w setną rocznicę konse-
kracji świątyni, pod przewodni-
ctwem bp. Jana Wieczorka zło-
żona zostanie Bogu w hołdzie 
Ofiara eucharystyczna, w cza-
sie której zostanie konsekrowa-
ny nowy ołtarz. 



Od wiosny 2002 r. trwa 
wielki remont gene-

ralny świątyni. Malowanie 
wnętrza zwieńczyło za-
kres prac przewidzianych 
do wykonania w związku 
z przypadającym w czerw-
cu jubileuszem. Jestem 
wdzięczny parafianom, 
bo to dzięki ofiarności 
wszystkich wiernych oraz 
indywidualnym fundacjom 
udało nam się tak ambitny 
zakres robót w dość krót-
kim przecież czasie z po-
wodzeniem zrealizować. 
Z nadzieją myślę o kolej-
nych pracach, które jesz-
cze przed nami, już po ju-
bileuszu.

MOIM 
ZDANIEM

KS. ANTONI KOPIEC 

W ciągu trzech 
lat kościołowi 
przywrócono 

pierwotny 
wygląd, wzorując 

się na starych 
obrazach 

i archiwalnych 
zdjęciach 
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Na szombierskim rozdrożu
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Chór z Lasowic śpiewał w Licheniu 

„Harmonia” dla Jana Pawła II

21 i 22 maja br. chórzyści 
lasowickiej „Harmonii” wzięli 
udział w Ogólnopolskim Zlocie 
Chórów i Orkiestr w Licheniu. 
Stanowiliśmy garstkę wśród  
pięciu tysięcy śpiewaków  
i muzyków z całej Polski. 

Kulminacyjnym punktem 
zlotu był koncert „Monstratus” 
– Janowi Pawłowi II w dowód 

wdzięczności. Jak powiedział 
Rajmund Hanke, pełniący obo-
wiązki prezesa Zarządu Głów-
nego PZChiO, dziękowaliśmy 
za dar największego Polaka, za 
wszystko, co zrobił dla nasze-
go kraju. 

W programie półtorago-
dzinnego koncertu na scho-
dach licheńskiej świątyni zna-
lazły się utwory narodowe i 
religijne: hymny Polski, Waty-
kanu i Europy, Bogurodzica, 

Gaude Mater, Tu es Petrus, Pa-
nis Angelicus, Ave verum i in-
ne. W spotkaniu poświęconym 
zmarłemu Papieżowi nie mo-
gło zabraknąć jego ulubionej 
pieśni. Podczas wykonania Bar-
ki delegacje wszystkich chó-
rów i orkiestr zapaliły świateł-

ka pamięci pod 
pomnikiem Jana 
Pawła II.

W  d r u g i m 
dniu naszej li-
cheńskiej piel-
grzymki modli-
liśmy się przed 

cudownym wizerunkiem Matki 
Boskiej Licheńskiej. Wyrusza-
jąc w drogę powrotną, zatrzy-
maliśmy się w lesie Grąbliń-
skim. W miejscu objawień Mat-
ki Boskiej śpiewaliśmy pieśni 
maryjne. Ostatnim miejscem, 
do którego przybyliśmy, by-
ła bazylika kaliska. W kaplicy 
Świętej Rodziny modliliśmy  
się w najstarszym na świecie 
miejscu kultu św. Józefa. 

CELINA SPAŁEK

Spotkanie w ogrodzie sanktuarium

Festyn rodzinny
Koncert chóru Cantabile, za- 
bawy dla dzieci i domowe 
wypieki – to niektóre atrakcje 
festynu, który odbył się 4 czerw- 
ca w Zabrzu Rokitnicy.

Spotkanie dla rodzin zorga-
nizował Ruch Szensztacki przy 
sanktuarium Matki Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej. – Pierwsze 
festyny organizowaliśmy, że-
by zarobić na budowę sanktu-
arium –  mówi Łucja Pnioczyń-
ska z Instytutu Świeckego Pań 
Szensztatu w Rokitnicy. Teraz 
dochód przeznaczony jest na 
jego utrzymanie.

Sanktuarium to niewielka 
kapliczka, której pierwowzór 
znajduje się  w Schönstatt w 
Niemczech, gdzie narodził się 
Ruch Szensztacki, założony 
przez ojca Józefa Kentenicha 
(1885–1968). Jego celem jest  

wychowanie nowego człowie-
ka w nowej społeczności po-
przez pogłębione życie reli-
gijne różnych stanów. Tym, co 

jednoczy wszystkie wspólno-
ty w wielu krajach świata, jest 
przymierze miłości z Matką 
Bożą.  

Na boisku przy parafii św. Józefa 
w Ligocie Zabrskiej rozegrano 
piłkarski turniej w ramach  
X Parafiady Diecezji Gliwickiej. 

Uczestników reprezentują-
cych poszczególne parafie die-
cezji podzielono na trzy kate-
gorie wiekowe. – Jest to bar-
dzo zdrowa i potrzebna rywa-
lizacja. Pod dobrym okiem są 
to nawet swego rodzaju „spor-
towe rekolekcje”. Uczą zacho-
wania, odpowiedzialności i po-
kory – powiedział organiza-
tor Parafiady, diecezjalny dusz-
pasterz ds. kultury fizycznej i 
sportu, ks. Krystian Gałąska. 

Po całodziennych zmaga-
niach tytuł Mistrza Diecezji wy-
walczyły drużyny z parafii: Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Gliwicach (w kategorii szkół 
podstawowych), św. Józefa w 
Gliwicach (szkoły gimnazjal-
ne) oraz św. Marii Magdaleny 
w Kuźni Raciborskiej (szkoły 
ponadgimnazjalne). Zwycięzcy 
otrzymali puchary oraz kom-
plety strojów sportowych. W 
czerwcu, w ramach Parafiady 
Diecezji Gliwickiej, odbędzie 
się jeszcze rywalizacja siatka-
rek. Ponadto w całorocznym 
cyklu młodzi sportowcy walczą 
o mistrzostwo diecezji także w 
koszykówce, tenisie stołowym 
oraz narciarstwie alpejskim. 
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Piłkarze z parafii NSPJ w Gliwicach 
(zielono-białe stroje) w gronie 
gimnazjalistów ulegli jedynie 
gospodarzom z Ligoty Zabrskiej
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Do Lichenia 
przyjechało  
97 chórów  
i 46 orkiestr,  
w tym chór  
z Lasowic

O tytuł Mistrza Diecezji

Sportowe 
rekolekcje

Ze zmienną pogodą najlepiej radziły sobie dzieci
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Festyn u franciszkanów

W deszczu, 
ale 
zaśpiewali
Miało być jak zawsze. Wystę-
pujący na scenie, a publiczność 
przed nią – na ławkach rozsta-
wionych na placu koło kościoła 
franciszkanów w Gliwicach. 
Tym razem kto tylko mógł, 
starał się ukryć pod scenicznym 
zadaszeniem, a reszta w 
grupkach chowała się pod 
drzewami. 

Tak rozpoczął 5 czerwca 
przegląd piosenki franciszkań-
skiej „Pokój światu”, w ramach 
festynu w parafii Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa, niespo-
dziewany, ulewny deszcz, któ-
ry rozproszył bawiących się pa-
rafian. Pierwsze krople spad-
ły, kiedy za sceną rozgrywany 
był mecz koszykówki pomię-
dzy drużyną franciszkanów a 
drużyną Żubrów z Kopernika. 
(wynik – 36:19 dla Żubrów).

– Zobaczcie, po mojej prawej 
stronie przejaśnia się. A wieczo-
rem będzie już bardzo ładnie, bo 
czekają nas przecież jeszcze fajer-
werki – przekonywał chwilę póź-
niej ze sceny prowadzący koncert 
o. Zacheusz Drążek OFM. W prze-
glądzie wzięło udział pięć zespo-
łów. Najwyżej oceniony został wy-
stęp grupy z parafii Matki Bożej 
Kochawińskiej w Gliwicach. 

Późnym wieczorem, już przy 
lepszej pogodzie, uczestnicy fe-
stynu mogli podziwiać przygoto-
wany na ten dzień pokaz sztucz-
nych ogni. M.

31 maja br.  w s iedzibie 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny w Koszę-
cinie odbyło się seminarium po-
święcone społecznej i kultu-
rotwórczej misji zespołu „Śląsk” 
w środowiskach lokalnych. 

Spotkanie odbyło się w od-
nowionej kaplicy zamkowej. W 
seminarium uczestniczyli przed-
stawiciele władzy samorządowej 
różnych stopni, duchowieństwo, 
członkowie rady programowej, 
dyrekcja zespołu oraz zaprosze-
ni goście. 

Na wstępie dyrektor Zespołu 
Adam Pastucha powitał wszyst-
kich uczestników seminarium 
oraz nakreślił ogólne ramy moż-
liwości współpracy zespołu ze 
środowiskami lokalnymi. Na-
stępnie ks. dr Stanisław Pucha-
ła, proboszcz archikatedry ka-
towickiej, a zarazem członek ra-
dy programowej zespołu, wy-
głosił wykład na temat roli mu-
zyki sakralnej w repertuarze ze-
społu „Śląsk”. Jak zauważył pre-
legent, wobec piętnastu progra-
mów artystycznych, jakimi dys-
ponuje zespół, aż osiem z nich 

zawiera repertuar muzyki religij-
nej. W kolejnym wystąpieniu Je-
rzy Wójcik, dyrektor artystyczny 
zespołu, omówił charakter tych 
opracowań oraz ukazał historię 
powstania niektórych z nich.

W drugiej części spotka-
nia odbył się uroczysty koncert 
zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Repertuar składał się z pieśni 
maryjnych oraz z innych kom-
pozycji z zakresu muzyki re-
ligijnej.

Seminarium zakończyło się 
wieczornym spotkaniem we 
wnętrzach pałacowych.

 

FK

Koszęcin

Seminarium w „Śląsku”

– Dlaczego bezy? Bo dzisiejsi nasi 
wykonawcy są osobami kruchymi, 
a zarazem słodkimi. 
Jak te najsłodsze na świecie 
ciastka – wyjaśnia Lucyna 
Trzepizur z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji 
Gliwickiej w Zabrzu, organizatora 
przeglądu Bezy Teatralne 2005.

7 czerwca przed publicznoś-
cią zaprezentowało się dziesięć 
zespołów i grupa organizatorów 
przeglądu z przedstawieniem pt. 
„Przebudzenie”. Pomysł na zor-
ganizowanie „Bezów” pojawił się 
już w styczniu, kiedy zabrzańskie 
WTZ zdobyły trzecie miejsce na 
ogólnopolskim festiwalu „Alber-

tiana” w Libiążu.  – Nie jest to tyl-
ko prezentacja artystyczna, ale 
możliwość spotkania się środo-
wiska osób niepełnosprawnych. 
I ich wyjścia na zewnątrz, pokaza-
nia tego, co potrafią – mówi Bo-
gusława Lew, zastępca kierowni-
ka WTZ w Zabrzu. 

W sali zabrzańskiego Kom-
binatu Koksochemicznego za-
prezentowały swoje umiejętno-
ści bardzo różne grupy. Od wyci-
szonego przedstawienia Zespołu 
„Kontra”, działającego w Zespo-
le Szkół Specjalnych nr 38 w Za-
brzu, który pokazał kruchy świat 
lalek z porcelany, po dynamicz-
ny, rozśpiewany i pełen żydow-
skiego humoru, spektakl zatytu-
łowany „Ślad” zespołu „Od ser-
ca”, istniejącego w ośrodku „Naj-
świętsze Serce Jezusa” w Rudzie 

Śląskiej. To właśnie im przypad-
ła pierwsza nagroda ufundowana 
przez Caritas Diecezji Gliwickiej, 
którą była kuchenka mikrofalowa. 
Wyróżnienia otrzymały WTZ przy 
Konwikcie Ojców Bonifratrów w 
Konarach koło Krakowa i ośrodek 
„Matka Boża Uzdrowienie Cho-
rych” z Knurowa. M. 

Przegląd teatralno-muzyczny

Bezy o smaku scenicznym

Forma przeglądów teatral-
no-muzycznych osób nie-

pełnosprawnych wpisuje się 
w rehabilitację społeczną 
prowadzoną w placówkach 
skupiających swoją działal-
ność wokół tych osób. Ideą 
takich przeglądów jest uka-
zanie szerokiej publiczności 
ich dorobku artystycznego. 
Nie tylko potencjału twór-
czego wykonawców, ale 
również ich wrażliwości i 
talentu. Możliwości osób, 
które często spychane są 
na skraj społecznych uwa-
runkowań.

MOIM 
ZDANIEM

KS. JAN ŁOJCZYK 
kierownik WTZ Caritas Diecezji 

Gliwickiej w Zabrzu

Przedstawienie „Ślad” zespołu z Rudy Śląskiej, I miejsce 

W czasie festynu rozegrany został
mecz koszykówki pomiędzy
drużyną franciszkanów
a drużyną z Kopernika
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Stare pieśni wykonywane od pokoleń 
w rodzinie, rys obrzędów liturgicznych 
specyficzny dla jakiejś parafii, zwyczaje 
zachowywane przez lokalną społeczność. 
Wszystko to interesuje twórców Teatru A. 

Rozpoczęli przygotowania do wi-
dowiska obrzędowo-liturgicznego 
„Neuma”, które będzie ich 12. autor-
skim przedstawieniem. – Chcemy, żeby 
te rzeczy doczekały się prezentacji uni-
wersalnej, były interesujące również 
dla innych kręgów kulturowych – mó-
wi Leszek Styś z Teatru A. – W ten spo-
sób chcemy wpisać się w nurt etnicz-
nego myślenia o teatrze. Sięgania do 
refleksji antropologii kulturalnej, która 
w teatrze jest obłaskawiana i znajdu-
je w nim swoje miejsce. To pomysł na 
widowisko bardzo plastyczne, pełne 
symboliki, odwołujące się do tak uni-
wersalnych symboli, jak światło, ogień, 
woda. Jego twórcy szukają na naszym 
terenie pomników ludowej religijno-
ści. Trafili np. do parafii św. Marii Mag-
daleny w Kuźni Raciborskiej, gdzie na-
grali śpiewaną tam „Pieśń o św. Mag-
dalenie”. Utwór nieznanego kompo-

zytora, liczący sobie na 
pewno około stu lat. Za-
rejestrowali też zwyczaj 
procesji konnych, które 
w Poniedziałek Wielka-
nocny objeżdżają pola 
w Gliwicach Ostropie. 

Gromadzony mate-
riał zostanie opracowany i włączony 
w widowisko. Ocalony w ten sposób 
przed odejściem w niepamięć histo-
rii, razem z ostatnimi, którzy te zwy-
czaje kultywują. Widowisko nazwane 
zostało „Neuma”, jak znak notacji mu-
zycznej, w której zapisywane były cho-
rały gregoriańskie i muzyka Kościołów 
wschodnich. – To zapis, który bardziej 
pochodzi z ducha, bo mniej normuje, a 
więcej prowadzi bezpieczną ręką. Do-
maga się więcej duchowego oddechu, 
daje też dużo więcej swobody wyko-
nawcy – mówi L. Styś. Twórcy Teatru 
A, ochraniając taki zapis kultury, chcą 
dotrzeć do istoty, powodu, dla które-
go zaistniał w tej społeczności. MF

Zapowiedzi
 PIELGRZYMKA DZIECI
Z NAUCZYCIELAMI I WYCHOWAWCAMI
21 CZERWCA, godz. 10.00 – sanktuarium Matki 
Bożej w Lubecku.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na ostatnie spotkanie przed wakacja-
mi, które odbędzie się 22 CZERWCA w kaplicy św. 
Jadwigi przy parafii wszystkich świętych. O godz. 
18.05 – nieszpory, o 18.30 – Msza św. z homilią.  
 FESTIWAL „CANTATE DEO”
24–26 CZERWCA, muszla koncertowa przy kościele 
św. Jacka w Gliwicach Sośnicy (ul. Przedwiośnie 1). 
24 CZERWCA
godz. 15.00 – konkurs 
godz. 18.00 – szkoła nowej ewan-
gelizacji
godz. 20.00 – koncert Violi i New Day
25 CZERWCA
godz. 15.00 – konkurs 
godz. 18.00 – Testimonium
godz. 20.00 – koncert Evident
26 CZERWCA
godz. 16.00 – ogłoszenie wyników konkursu oraz 
koncert laureatów
godz. 19.00 – Msza św. w kościele św. Jacka 
godz. 20.00 – koncert  Mieczysława  Szcześniaka 
z zespołem
 ZAKOŃCZENIE ROKU
KATECHETYCZNEGO
25 CZERWCA, sanktuarium Matki Bożej Pokornej w 
Rudach – godz. 11.00 – Msza św. pod przewodni-
ctwem bpa Gerarda Kusza, zakończenie nabożeń-
stwem o godz. 14.30.
 III ZJAZD ABSOLWENTÓW
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 
– sobota 25 CZERWCA. Rozpoczęcie Mszą św. o 
godz. 11.00 w kościele seminaryjno-akademi-
ckim św. Jadwigi w Opolu. Po Mszy św. odbędą 
się spotkania w ramach grup rocznikowych, orga-
nizowane przez uczestników zjazdu.
UROCZYSTOŚCI EUCHARYSTYCZNE 
26 CZERWCA, godz. 10.30 – Msza św. w kościele 
Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach i proce-
sja eucharystyczna do kościoła śś. Piotra i Pawła, 
gdzie o godz. 12.30 zostanie odprawiona uroczy-
sta Suma odpustowa. Uroczystość jest połączona 
z obchodem Roku Eucharystii, w którym udział 
biorą parafie dekanatów ziemi tarnogórskiej. 
 PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN
I MŁODZIEŃCÓW
26 CZERWCA, Góra Świętej Anny – Msza św. o godz. 
10.00.
 MUZYKA W STARYM OPACTWIE
26 CZERWCA, godz. 17.00 – koncert Juliana Gembalskie- 
go w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach.
 LETNIE REKOLEKCJE „JEZUS ŻYJE”
8–15 LIPCA, Góra Świętej Anny – dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Więcej informacji: www.od-
nowa.gliwice.opoka.org.pl, tel. (0-32)279-55-14, 
604-260-304 po godz. 16.00 lub tel. 775-01-14 
(Księgarnia – codziennie od 11.00 do 17.00), 
e-mail: ujaro@neostrada.pl.

Powstaje widowisko obrzędowo-liturgiczne

Neuma, czyli znak
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PRZYJADĄ, NAGRAJĄ
Teatr A czeka na sygnały z terenu. Wtedy 
z mikrofonami i kamerą przyjadą, że-
by zarejestrować to lokalne dziedzictwo. 
Kontakt: Leszek Styś, tel. 693 394 183, 
e-mail: l.stys@teatr-a.art.pl. Więcej 
informacji na temat projektu na www.
teatr-a.art.pl.



Leszek Styś 
nagrywa 

starodawną, 
śląską kolędę 
w wykonaniu 

Marii 
Kozubek


