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ZA TYDZIEŃ
  BEZPŁATNY INFORMATOR o ru-

chach, stowarzyszeniach i 
wspólnotach działających w 
naszej diecezji. 

W lesie koło Sierakowic strażacy 
wspominali tragiczne chwile, kie-

dy ogień trawił na Śląsku ogromne te-
reny lasów. W zasięgu wielkiego poża-
ru znalazła się leśna, drewniana kaplicz-
ka św. Magdaleny, która w niezwykłych 
okolicznościach ocalała. To właśnie tam 
strażacy co roku dziękują za ugaszenie 
wielkiego ognia i modlą się za zmarłych 
w akcji swych dwóch kolegów. Mszy św. 
w „Magdalence” przewodniczył ks. bp 
Gerard Kusz. – Tym razem nasze święto-
wanie ma nieco inny kontekst. Jesteśmy 
przejęci tragedią mieszkańców Nowego 

Orleanu. Nasza trage-
dia sprzed 13 lat po-
zwala nam zrozumieć, 
co to znaczy żywioł. 
Chciejmy ich wesprzeć 
duchowo – nawoływał 
bp Kusz. 

W ŁĄCZNOŚCI Z NOWYM ORLEANEM

Kaplicę św. 
Magdaleny po 
raz kolejny 
otaczały 
strażackie poczty 
sztandarowe 

KS. WALDEMAR 
PACKNER

redaktor wydania

Podobno za tysiąc lat 
ludzkość stanie się 

wyłącznie „pokoleniem 
konsumizmu” i „mistrzem 
marnotrawstwa”. Jednak 
największą ruinę przynosi 
człowiekowi nie marno-
trawstwo rzeczy, ale mar-
notrawstwo życia. A prze-
cież życie to tylko chwila, 
błysk pomiędzy dwoma 
wszechświatami. I mimo 
tej świadomości marnu-
jemy je tak niemądrze, 
topimy kolejne lata ży-
cia w śmiertelnej nudzie, 
płytkiej rozrywce, zawsze 
niezadowoleni szukając i 
tęskniąc nie wiadomo za 
czym.                           

Początek roku katechetycznego

Energia serca 

Bp Gerard Kusz przewodniczył 
w gliwickiej katedrze Mszy 
rozpoczynającej nowy rok 
szkolno-katechetyczny.  

W tym roku w diecezji gli-
wickiej pracę w szkołach podję-
ło 699 katechetów. Większość z 
nich – 437 – to katecheci świec-
cy. Pozostali to księża oraz sio-
stry zakonne, których w szko-
łach oraz przedszkolach pra-
cuje 44. Jak powiedział ks. Ta-
deusz Hryhorowicz, szef wy-
działu katechetycznego, zdecy-

dowana więk-
szość uczą-
cych religii 
ma wykształ-
cenie wyższe 
i jest dobrze 
przygotowa-
na do prowa-
dzenia katechezy. Bp Kusz, na-
wiązując do obchodzonego Ro-
ku Einsteina, przypomniał jego 
słowa, że najważniejsza w ży-
ciu jest energia serca. – Życzę 
wam dobrych uczniów i pozy-
tywnej energii serca – zakoń-
czył homilię.  WAP
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Na zakończenie 
Mszy św. bp Kusz 
wręczył przedsta-

wicielom 
młodzieży  

Pismo Święte

Ponad pół tysiąca osób 
uczestniczyło w Mszy św., 
którą w rocznicę podpisania 
porozumień jastrzębskich 
odprawił w Bytomiu bp Gerard 
Kusz.

Uczestniczyli w niej przed-
stawiciele władz samorządo-
wych, parlamentarzyści oraz 
bytomskie duchowieństwo. 
W homilii bp Kusz nawiązał 
do słów Jana Pawła II, który 
stwierdził, że nie ma solidarno-
ści bez miłości. – Jesteśmy jak-
by w połowie drogi realizacji 
ideałów „Solidarności” – mó-
wił gliwicki Biskup pomocni-
czy. – Trzeba nam ludzi sumie-
nia, aby budować sprawiedliw-
szy ład społeczny. Kaznodzieja 
przypomniał, że ważna jest pa-
mięć o tych wydarzeniach, bo 
naród, który nie pamięta swo-
jej historii, traci tożsamość. 

Msza została odprawiona 
w Parku Miejskim, w miejscu, 
gdzie stał spalony kościół św. 
Wawrzyńca.  W

Bytom

W połowie 
drogi
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KORBIELÓW.  W drugiej po-
łowie sierpnia w Korbielowie od-
były się kolonie zorganizowane 
przez parafię Miłosierdzia Boże-
go w Gliwicach. 55 uczestników 
i 7 opiekunów mieszkało w pen-
sjonacie Darz Bór. „»W drodze 
na szczyt« – to było główne ha-
sło naszego wyjazdu – mówi ks. 
proboszcz Marek Góra. – Dzie-
ci uczyły się wytrwałości w dą-
żeniu do celu i konsekwencji w 

działaniu. Pomagał nam w tym 
tron Pana Boga, którym są gó-
ry”. W czasie kolonii uczestni-
cy zdobyli między innymi górę 
Żar, były także na basenie ter-
malnym w Besenovej na Słowa-
cji. Wypoczynek dofinansowa-
ły Caritas diecezjalna i parafial-
na oraz Wydział Kultury, Sportu 
i Promocji Miasta UM. W trzy-
letniej historii parafii były to już  
szóste kolonie dla dzieci. 

W drodze na szczyt 

PILCHOWICE. 28 sierpnia 
parafia w Pilchowicach obcho-
dziła uroczystość odpusto-
wą połączoną z jubileuszem 
700-lecia miejscowości. Z tej 
okazji odbył się dwudniowy 
festyn, w którym uczestniczy-
li mieszkańcy Pilchowic oraz 
wielu zaproszonych gości. 

Festyn otworzył wójt Wilhelm 
Krywalski. Wszystkim po-
dobała się także wystawa 
„Pilchowice dawniej i dziś”. 
– Jubileusz pokazał, że miesz-
kańcy Pilchowic potrafią się 
dobrze modlić i bawić – po-
wiedział ks. Alfred Schleger, 
miejscowy proboszcz. 

Odpust i jubileusz 

TARNOWSKIE GÓRY. 
Pieśni Jacka Kaczmarskiego i 
Bułata Okudżawy zabrzmia-
ły 30 sierpnia w Galerii Pod- 
-Nad w Tarnowskich Górach. 
Tego wieczoru Barbarze Lubos-
-Święs, Grzegorzowi Kwasowi i 
Dariuszowi Niebudkowi akom-
paniował na fortepianie Adam 
Snopek. Tak jak początkom two-
rzenia „Solidarności” towarzyszy-
li artyści, tak w 25. rocznicę, w ra-
mach obchodów jubileuszowych, 
w mieście zaplanowano między 

innymi koncert, który był przypo-
mnieniem tamtych czasów. Dziś 
słuchane teksty Kaczmarskiego 
zyskały nowe znaczenie. I za-
brzmiały również przejmująco 
– „Nasza klasa”, „Pompeja” czy 
„Mury”. Ich uzupełnieniem by-
ła poezja Miłosza i cytaty z na-
uczania Jana Pawła II o wolności, 
sprawiedliwości i poszanowaniu 
pracy człowieka. Koncertowi to-
warzyszyła wystawa malarstwa 
Wernera Lubosa zatytułowana 
„Chleb – światło II”. 

SOŚNICOWICE. Bp Jan 
Wieczorek poświęcił w Sośni-
cowicach nowe gimnazjum, w 
którym naukę rozpoczęło 300 
uczniów. Funkcjonalna szkoła, 
o powierzchni 2,7 tys. mkw, 
kosztowała ponad 10 mln zło-
tych. W uroczystości uczest-
niczyli goście z miast partner-
skich – niemieckiego Linden 
i czeskiego Loucna. Podczas 
Mszy bp Jan Wieczorek ży-
czył młodzieży, aby zdoby-
ta wiedza zawsze pomnaża-
ło dobro. 

GLIWICE. W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 w 
Gliwicach odbyła się miejska 
inauguracja roku szkolnego, 
w której obok przedstawicie-
li śląskiego kuratorium i władz 
samorządowych uczestniczył 
również bp Gerard Kusz. 
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Wycieczka na Pilsko

Odpust w Pilchowicach zbiegł się z obchodami 700-lecia miejscowości
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Kaczmarski słuchany po 25 latach

Pieśni z czasów tworzenia „Solidarności” zabrzmiały w tarnogórskiej 
Galerii Pod-Nad. 
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Nowe gimnazjum 

Nowej szkoły inni uczniowie mogą  
tylko pozazdrościć
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Rok szkolny 
rozpoczęty

Trzeba  myśleć sercem, a kochać 
rozumem – powiedział bp G. Kusz 
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Pod tym hasłem przebiegała XIII 
Diecezjalna Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę. Należy jednak 
pamiętać, że w historii Gliwic  
była to już 359. pielgrzymka  
do grodu Czarnej Madonny.  
W jedenastu grupach  
do Częstochowy szło  
ponad 2200 osób.

Pod opieką ks. Bernarda 
Plucia pielgrzymkę prowadzi-
ło 47 kapłanów, 4 diakonów, 7 
kleryków i 4 siostry zakonne. 
Jej najmłodszy uczestnik miał 
dziewięć miesięcy, zaś najstar-
szy liczył sobie 76 lat.

Każdy z pielgrzymów niósł 
w swym sercu wiele osobistych, 
trudnych spraw, z wiarą i na-
dzieją, że Matka zawsze wy-
słuchuje. 25-letni Łukasz szedł, 
aby nabrać duchowych mocy: – 
Pracuję już od roku w Holandii. 
Tam nie ma szans, żeby mani-
festować swoją wiarę. Widzia-
łem, jak wielu spośród moich 
znajomych zagubiło się. Dziś 
tylko wegetują, pomna-
żając euro… Ja tak nie 
chcę – powiedział. Nie 
zabrakło również słów 
wdzięczności za ponty-
fikat sługi Bożego Jana 
Pawła II. – Nasz kocha-
ny Ojciec Święty prze-
cież zawsze prosił nas 
o modlitwę, o tę du-

chową pomoc za życia i po 
śmierci. Myślę, że spełniam po 
prostu to, co powinienem – tak 
wyraził swoją intencję 16-letni 
gliwiczanin. 

Na duchowe wsparcie mógł 
również liczyć obecny 
papież Benedykt XVI. 
Wielu z młodszych 
uczestników w prze-
dedniu rozpoczęcia 
pielgrzymki powró-
ciło wprost ze Świa-
towych Dni Młodzie-
ży w Kolonii. Rozsie-
wali oni euforię i ra-

dość, jaka im się udzieliła pod-
czas spotkania z Oj-
cem Świętym. – Mod-
lę się za nowego pa-
pieża. W Kolonii do-
świadczyłam jedności 
z moimi rówieśnikami 
z wielu stron świata. 
Było to święto i czas 
młodych w Kościele. 
Teraz jest nasz czas. 
Nie mogłam zostać w 
domu, dlatego idę do 
Częstochowy, by wie-

lu o tym mówić” – powiedzia-
ła tegoroczna maturzystka z 
Zabrza.

Podczas pielgrzymiej wę-
drówki nieustannie „wylewa-
ny” był sakrament miłosierdzia 
Bożego. Każdego dnia pątni-
kom towarzyszyły konferencje 
i kazania związane z Euchary-
stią. W szeregach pielgrzymów 
unosił się duch wdzięczności 
za dar Chrystusowego Ciała i 
Krwi. Punktem kulminacyjnym 
była uroczysta Msza święta 
na częstochowskich błoniach, 
której przewodniczył bp Jan 
Kopiec. Tak jak wskazuje na to 
praktyka lat ubiegłych, tak i w 
tym roku Eucharystia zjedno-
czyła pielgrzymów diecezji gli-
wickiej i opolskiej wraz z ich 
duszpasterzami. 

Po przybyciu do kaplicy Cu-
downego Obrazu pątnicy, od-
dając hołd Maryi, mogli po-
dziwiać nowe korony, które na 
krótko przed swoją śmiercią 
pobłogosławił na Watykanie 

Jan Paweł II.
Na kolejną piel-

grzymkę już teraz za-
praszają nasi duszpa-
sterze, żegnając się 
słowami: „Do zoba-
czenia za rok!”. Będzie 
ona ponownie okazją 
do dziękczynienia, tym 
razem za 360. pieszą 
pielgrzymkę z Gliwic.

S. FRANCISZKA 
WANAT OSF

Pielgrzymi z Gliwic dotarli na Jasną Górę

„Eucharystia – pokarm na drogę”

Pielgrzymi wielbili Boga modlitwą, 
śpiewem i dobrym humorem

Ks. prał. Józef Dyllus  
do Częstochowy szedł pieszo  
26 razy. W tym roku droga dała   
się mu szczególnie mocno we znaki. 

Wśród 2200 
pielgrzymów 
było dużo 
ludzi młodych. 
„Jesteście 
nadzieją 
Kościoła”  
– słowa Jana 
Pawła II 
przypomniał  
bp Jan 
Wieczorek

Za chwilę trzeba 
ruszyć dalej  
w drogę.  
Kolejny raz  
do Częstochowy 
pielgrzymowała 
na wózku  
Teresa Ziob  
z Tarnowskich Gór 
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145 lat Ochotniczych Straży Pożarnych na ziemi gliwickiej

Ochotniczo i ochoczo
Służą nie dla pieniędzy 

i nie dla sławy. Ich 
praca nie przynosi 

im żadnych 
wymiernych 

korzyści, 
ale bardzo często 
ogromnie cieszy. 

Szczególnie gdy z pożaru 
uda się uratować ludzkie 

życie, a po silnej wichurze 
lub obfitych ulewach 
pomóc mieszkańcom 

w powrocie 
do normalności 

tekst 
PAWEŁ JUREK

zdjęcia 
ANTONI WITWICKI

Wielu małych chło- 
pców marzy, aby 
zostać policjan-
tem albo wła-

śnie strażakiem. Pomimo 
lat, to ciągle zawody, które 
najczęściej pojawiają się na 
ustach maluchów. Niewielu z 
nich spełnia jednak swe ma-
rzenia, bo dorastając, prze-
konują się, jak bardzo to 
trudna i czasem niewdzięcz-
na praca. W dodatku więk-
szość strażaków wykonuje ją 
społecznie. 

Praca za „dziękuję”
Ochotnicza Straż Pożarna 

(OSP) w przeciwieństwie do 
Państwowej Straży Pożarnej 
(PSP) pomaga za przysłowiowe 
„dziękuję”. Strażacy ochotni-
cy narażają swe życie z czysto 
ludzkiej życzliwości i współ-
czucia. – Dlaczego bezintere-
sownie pomagam? Bo po pro-
stu czuję, że chcę i muszę – 
mówi prezes OSP w gminie 
Wielowieś Jerzy Ziętek. – Ja-
dąc na akcję, człowiek myśli 
tylko o pomocy, o uratowaniu 
człowieka, jego dobytku. Wte-
dy chyba nikt nie zastanawia 
się nad zagrożeniem. A bywa 
ono czasem ogromne i wielu 
strażaków chęć pomocy przy-
płaciła swym zdrowiem, a na-
wet życiem. 

Strażak pierwszego 
kontaktu
Daleko od miasta, daleko 

od szpitala, daleko od pomo-

cy, ale zawsze blisko do stra-
ży pożarnej. Sieć Ochotni-
czych Straży Pożarnych jest 
w wielu miejscach gęstsza od 

placówek poczty. Strażacy są 
niemal wszędzie, m.in. w tak 
małych miejscowościach po-
wiatu gliwickiego jak: Dą-
brówka, Chechło, Wilkowicz-
ki czy Leboszowice. W swych 
sołectwach mają remizy, a 
także pojazdy gaśnicze, któ-
re – choć najczęściej już wie-
kowe – zawsze są w bez-
pośredniej bliskości zagroże-
nia. – Po zgłoszeniu alarmu 
bardzo często docieramy na 
miejsce jako pierwsi – przy-
znaje prezes OSP w powiecie 
gliwickim Tadeusz Mamok. 
– Jesteśmy szczególnie po-
trzebni, kiedy są wielkie zda-
rzenia klęskowe. Choć ma-
my dobrze wyszkoloną Pań-
stwową Straż Pożarną, to bez 
pomocy ochotników żadnego 
zdarzenia klęskowego zawo-
dowcy nie byliby w stanie zli-
kwidować – dodaje. 

Do pożarów i... kotów

O swoim znaczeniu ochot-
nicy przekonywali już wielo-

W akcjach używa się dziś specjalistycznych wozów. Niestety, dla większości 
strażackich jednostek takie pojazdy to tylko marzenie

Przed laty do gaszeniu pożarów służyły sikawki konne. Ta na zdjęciu 
pochodzi z XIX w. Zabytkowe wozy i przedmioty strażackie kolekcjonuje 
Michał Malisz, strażak z jednostki OSP w Bytomiu Suchej Górze



krotnie. Wspólnie z zawo-
dowcami gasili m.in. ogrom-
ny pożar lasów wokół Kuź-
ni Raciborskiej w 1992 roku, 
a przed dwoma laty w gmi-
nie Wielowieś niemal przez 

cały tydzień walczyli ze 
skutkami ogromnej wi-
chury. – To była bardzo 

poważna akcja – wspo-
mina Jerzy Ziętek. – Pra-
cowaliśmy dniem i nocą, 
bo skala zniszczeń była 
ogromna: pozrywane da-

chy, przewrócone drzewa. O 
podobnych akcjach strażacy 

mogą opowiadać godzina-
mi. Wspominają też bar-
dzo zabawne sytuacje, jak 
choćby wezwania do... ko-

tów, które co pewien czas 
mają problemy z zejściem z 
drzewa. W każdej sytuacji, 
zarówno poważnej, jak też 
śmiesznej i błahej pomoc 

ochotniczych stra-
żaków jest 

n i e o c e -
niona. 
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145 lat Ochotniczych Straży Pożarnych na ziemi gliwickiej

Ochotniczo i ochoczo

PAWEŁ JUREK: Czy w dzieciństwie 
Ksiądz Biskup chciał zostać stra-
żakiem?

BP GERARD KUSZ: – Nigdy o tym 
nie marzyłem.

W jaki sposób rozpoczęła się 
przygoda ze strażactwem?

– Wszystko wzięło swój po-
czątek od wielkiego pożaru la-
sów w 1992 roku (płonęły la-
sy wokół Kuźni Raciborskiej – 
przyp. red.). Wówczas w sposób 
niezwykły, może nawet cudow-
ny, uratowana została kaplica 
św. Magdaleny w lesie pod So-
śnicowicami. Wtedy pojechałem 
tam, żeby na miejscu podzięko-
wać Panu Bogu za ocalenie nie 
tylko tej kaplicy, ale również za 
to, że ten pożar udało się uga-
sić. Od tego momentu ten zwią-
zek z ochotniczymi strażami po-
głębiał się i umacniał. Przynajm-
niej raz w roku jestem na ich 
uroczystościach. Doceniam ich 
trud i wysiłek, bo jest to historia 
ludzkiej dobrej woli i ludzkie-
go wolontariatu, autentyczne-
go społecznictwa. Ja im zawsze 
za to dziękuje i za to ich chwa-
lę. Ludzie z Ochotniczych Straży 
Pożarnych są zawsze pierwsi na 
miejscu zagrożenia. Gdy jest ja-

kaś klęska, pożar, gdy trzeba po-
móc, to można na nich liczyć!        

Czy strażacy, to ludzie twardzi?

– Tak można powiedzieć, choć 
oni są twardzi, ale o miękkim ser-
cu. Oni muszą mieć to serce, ta-
kie, aby ratować i zdecydowanie 
zawsze być z cierpiącymi. Trzeba 
też twardości w tym sensie, żeby 
nie dać się skusić na zabór mie-
nia, które na jakiś moment pozo-
stało bez zarządcy. Dlatego mu-
szą mieć serce miękkie, czyste su-
mienie i twarde ręce chętne do 
pomocy i pracy.   

„Twardzi o miękkim sercu” – tak 
też często mówi się o górnikach. 
Czy tu możemy doszukiwać się 
pewnej analogii?

– Na Śląsku strażak i gór-
nik jednoznacznie kojarzą się z 
ludźmi „dobrej roboty”, z ludź-
mi, na których można liczyć. 
Zresztą nasze Ochotnicze Stra-
że Pożarne przez cały czas PRL-u 
zawsze były z Kościołem. Wspo-
mnę tylko straże przy Bożym 
Grobie czy udział w procesjach. 
Kościół z tej ich służby: stra-
żackiej, porządkowej, wielora-
kiej korzysta, i za to jesteśmy 
wdzięczni. 

Bp Gerard Kusz – honorowy członek
Ochotniczych Straży Pożarnych

Twardzi
o miękkim sercu

KSIĄŻKA O STRAŻAKACH
O historii powstania straży, poszczególnych jednost-
kach, a także o wielkich pożarach. W swej książce 
znany gliwicki historyk Jacek Schmidt dociera do 
archiwalnych materiałów opisujących rozwój stra-
żactwa w okręgu toszecko-gliwickim. Pierwsza część 
opisuje historię od momentu powstania w 1860 r. 
„Freiwilliger Feuer-Rettungsverein” (Ochotniczego 
Towarzystwa Przeciwpożarowo-Ratowniczego) w Gliwicach aż do wielkich 
ćwiczeń „Feuerschutzpolizei” (Policji Ochrony Przeciwpożarowej), które od-
były się na początku II wojny światowej. Obecnie trwają prace nad wyda-
niem drugiej części książki, w której znajdzie się historia strażactwa na zie-
mi toszecko-gliwickiej od roku 1945. 



cały tydzień walczyli ze 
skutkami ogromnej wi-
chury. – To była bardzo 

poważna akcja – wspo-
mina Jerzy Ziętek. – Pra-
cowaliśmy dniem i nocą, 
bo skala zniszczeń była 
ogromna: pozrywane da-

chy, przewrócone drzewa. O 
podobnych akcjach strażacy 

mogą opowiadać godzina-
mi. Wspominają też bar-
dzo zabawne sytuacje, jak 
choćby wezwania do... ko-

tów, które co pewien czas 
mają problemy z zejściem z 
drzewa. W każdej sytuacji, 
zarówno poważnej, jak też 
śmiesznej i błahej pomoc 

ochotniczych stra-
żaków jest 

n i e o c e -
niona. 
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Jubileusz mieszkanki Żernik

Sto lat – życzenia się spełniły!
Pani Marta Dziza 19 sierpnia 
obchodziła swoje 100. urodziny. 
W niedzielę 21 sierpnia 
uczestniczyła w uroczystej 
jubileuszowej Mszy św. w parafii 
Jana Chrzciciela w Gliwicach 
Żernikach, którą odprawił 
proboszcz ks. Antoni Rzeszutko. 

Składając życzenia błogosła-
wieństwa Bożego na dalsze lata, 
proboszcz przekazał na ręce ju-
bilatki list gratulacyjny z życze-
niami od biskupa gliwickiego Ja-
na Wieczorka. Potem były życze-
nia, kwiaty, prezenty i zdjęcia pa-
miątkowe.   

Pani Marta Dziza z domu Schi-
wiec przyszła na świat w 1905 ro-
ku w Żernikach. Pochodzi z wie-
lodzietnej rodziny, miała bowiem 
14 rodzeństwa. Obecna stuletnia 
jubilatka była drugim dzieckiem 
swoich rodziców. Gdy miała 17 
lat, zmarła jej matka. Ojciec, ślą-
ski górnik, ożenił się ponownie. 
Z drugiego związku urodziła się 
czwórka dzieci. W 1927 roku pa-
ni Marta poślubiła Wiktora Dzi-
za. Owocem ich małżeństwa jest 

dwójka dzieci – Małgorzata i Jó-
zef. We wrześniu 1945 mąż pa-
ni Marty zginął w niewoli w Rosji. 

Jak domowa kaplica

Z zawodu była kucharką, pra-
cowała w przedszkolu, gotowa-
ła na przyjęciach weselnych. Ca-
łe życie mieszka w Żernikach, naj-
pierw w domu rodzinnym przy 
ulicy Szymanowskiego, później, 

po ślubie, przy ulicy Elsnera. Od 
roku 1987 mieszka u swojej córki 
Małgorzaty. Pani Marta doczeka-
ła się już pięciu wnuków i pięciu 
prawnuków. Dziś jest jedyną ży-
jącą z piętnaściorga rodzeństwa. 
Jubilatka jest osobą bardzo po-
godną i optymistyczną. Jej pogo-
da ducha łączy się z głęboką re-
ligijnością. Dla członków rodziny 
oma Marta jest jakby „domową 
kapliczką” – bo już nieraz wypro-
siła coś dla swej rodziny. Ukocha-
nym świętym jubilatki jest św. An-
tonii (nazywa go Antoniczkiem), 
szczególnym nabożeństwem da-
rzy też Matkę Najświętszą, roz-
ważając tajemnice Różańca. Jedną 
z często powtarzanych przez nią 
myśli, jest zdanie: „Jakoś to bę-
dzie, trzeba się tylko pomodlić”.  

Mimo tak zacnego wieku pa-
ni Marta cieszy się dobrym zdro-
wiem, aż chciałoby się powie-
dzieć „zdrowy duch w zdrowym 
ciele”. W wieku 95 lat jubilatka 
doznała złamania kości w okolicy 
bioder, kolejną złą prognozą było 
zapalenie płuc. Nawet wtedy si-
ła ducha pani Marty nie osłabła i 
dzięki Bogu wyszła z tego, a zła-
manie się zrosło. Dziś potrafi – z 

małą pomocą bliskich – przejść z 
pokoju do pokoju. 

Dzień dobry 
– bardzo dobry
Oma Marta bardzo cieszy się 

z odwiedzin rodzinnych. Zawsze 
jest uśmiechnięta i życzliwa, dla 
każdego znajdzie jakieś dobre sło-
wo. Na powitanie „Dzień dobry” 
odpowiada z uśmiechem „Bar-
dzo dobry, bardzo dobry”. Każ-
dego miesiąca odwiedzana jest 
przez księdza, który przychodzi z 
Najświętszym Sakramentem. Nie 
spotkałem wcześniej osoby, która 
by tak cieszyła się życiem, jak oma 
Marta. Szczególnie oddają to jej 
słowa: „Na tym świecie jest fajnie, 
fajnie się żyje”. Gdy ktoś przypo-
mni jej, że ma już 100 lat, stwier-
dza, że bardzo szybko to minęło. 
Radość życia płynąca z zawierze-
nia Bogu – myślę, że to jest kwint-
esencją, eliksirem długowieczno-
ści. Do jubilatki szczególnie pasu-
ją słowa z księgi proroka Izajasza: 
„Ci, co zaufali Panu, odzyskują si-
ły, otrzymują skrzydła jak orły, bez 
znużenia idą” przez życie. 

EUGENIUSZ PIECHULA

Do szkół diecezji gliwickiej w 
najbliższym czasie trafi blisko 
1500 egzemplarzy Biblii. W 
ciągu całego ubiegłego roku 
szkolnego uczniowie razem z 
nauczycielami gromadzili środki 
na ich kupno.

Jak wynika z informacji zebra-
nych przez Sekcję Szkolno-Kate-
chetyczną Diecezji Gliwickiej, tyl-
ko co dziesiąta szkoła ma odpo-
wiednią liczbę egzemplarzy Pis-
ma Świętego do wykorzystania 
na katechezie. Często są to wy-
dania w małym formacie, niena-
dające się do pracy z tekstem na 
lekcjach. Dlatego wraz z począt-
kiem października ub.r. w szko-
łach rozpoczęła się realizacja 
projektu edukacyjnego „Biblia w 

każdej szkole”. Uczniowie razem 
z nauczycielami gromadzili środ-
ki na ich zakupienie, przeprowa-
dzając zbiórki pieniędzy, orga-
nizując festyny, wystawy, aukcje 
swoich prac. Poza tym prowadzi-
li w kościołach nabożeństwa bi-
blijne, przygotowywali Tydzień 
Biblijny, misteria oparte na frag-
mentach Pisma Świętego. 

Diecezja gliwicka przygoto-
wała 1680 egzemplarzy Biblii 
Szkolnej opracowanej i wyda-
nej przez Wydawnictwo Pallotti-
num w Poznaniu i Wydawnictwo 
Świętego Krzyża w Opolu. Są to 
egzemplarze w większym forma-
cie, w twardej okładce, z dużą 
czcionką. Biblia Tysiąclecia z no-
wo opracowanymi przez ks. Kry-
stiana Ziaję wstępami do ksiąg 

Nowego Testamentu i poszerzo-
nym słownikiem biblijnym. Eg-
zemplarze te zawierają słowo 
wstępne biskupa gliwickiego Ja-
na Wieczorka. 

W diecezji gliwickiej do 
projektu przystąpiło ponad sto 
szkół. Każda zakupiła pakiet 14 
egzemplarzy Biblii. Nie wszyscy 
zbierali pieniądze na poszerze-
nie własnej biblioteki. Niektó-
re, np. Szkoła Podstawowa nr 8 
w Bojkowie, zgromadziły środ-
ki na zakupienie Pisma Święte-
go dla innych szkół. Biblie za-
kupione w ramach projektu do-
tarły już do szkół. Jeden z eg-
zemplarzy zostanie uroczyście 
wręczony przez biskupa dele-
gacjom każdej z nich w cza-
sie Mszy św. w gliwickiej kate-
drze. Pierwszych dziesięć szkół 
otrzyma je na początku wrześ-
nia podczas Eucharystii inaugu-
rującej nowy rok szkolno-kate-
chetyczny. MF

Biblia w każdej szkole

Do pomocy na katechezie

Pani Marta Dziza powtarza: 
„Jakoś to będzie, trzeba się tylko 
pomodlić”.
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Na 11 września zaplanowano 
obchody 700-lecia parafii
w Zbrosławicach. Z tej okazji 
ks. Romuald Kokoszka, obecny 
proboszcz, spisał zarys dziejów 
parafii.

Jak sam przyznaje we 
wstępie, nie sposób na kil-
kudziesięciu stronach opisać 
tego wszystkiego, co przeży-
ła i czego doświadczyła pa-
rafia zbrosławicka od 1305 
roku do czasów współczes-
nych. Czytając opracowanie, 
można prześledzić, jak zmie-
niało się oblicze parafii i z 
jaką troską jej wierni dbali o 
swój kościół. Także obecne 
remonty, co mocno podkre-
śla ks. Kokoszka, nie byłyby 

możliwe, gdyby nie ofiarność 
i pomoc parafian. 

Zarys dziejów parafii w 
Zbrosławiacach nie zamy-

ka historycznych poszukiwań 
obecnego proboszcza. Kolej-
ne opracowanie będzie doty-
czyć czczonej w Zbrosławicach 
figurki Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem, znanej także jako Zbro-
sławiacka Pani. Do niej piel-
grzymują matki spodziewają-
ce się dziecka oraz małżeństwa 
bezdzietne, które proszą o dar 
rodzicielstwa. 

Z pewnością lektura dzie-
jów parafii w Zbrosławicach 
pozwoli jej mieszkańcom do-
brze przeżyć jubileusz i dzie-
dzictwo wiary swoich poprzed-
ników przekazać kolejnym po-
koleniom. WP

Ks. Romuald Kokoszka, „700 lat 
zbrosławickiej parafii Najświętszej 
Marii Panny w formie kroniki spisanej”, 
Zbrosławice 2005.

Zbrosławice mają 700 lat

Kronika dziejów parafii
Wspólnie z Wydawnictwem 
Jedność i gliwickim Radiem 
Plus chcemy zachęcić dzieci 
i młodzież do udziału w 
konkursie, w którym można 
co tydzień wygrać ciekawe 
książki. Fundatorem nagród jest 
Wydawnictwo Jedność. Więcej 
o bogatej ofercie wydawniczej 
na stronie: www.jednosc.
com.pl

Aby wygrać książki, nale-
ży zadzwonić do Radia Plus 
w niedzielę 18 września pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 32/ 232-52-32) 
i odpowiedzieć na pytanie: 
Jak nazywa się duński baśnio-
pisarz, którego życie przypo-
minało losy brzydkiego ka-
czątka. Pani Iza czeka na te-
lefon od godz. 8.30. 

W tym tygodniu najmłod-
si mogą wygrać: książkę Bar-
bary Weldenken „Trzy Pauli-
ny i duch w kurniku”, czyli 
opowieść o tym, kto kradnie 
jajka z kurnika, oraz książ-
kę Ewy Skarżyńskiej „Za fioł-
kową polaną” – to historia 
o niezwykłych krasnoludkach, 
którzy szukają dla siebie cza-
pek. Obie książki ufundowa-
ło Wydawnictwo Jedność dla 
dzieci. 

Konkurs dla dzieci 

Wygraj 
książki 
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GLIWICKI

Zapowiedzi
 DOŻYNKI POWIATU GLIWIC-
KIEGO
11 WRZEŚNIA, Wielowieś, godz. 14.30 – 
Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Jana Wieczorka w kościele parafialnym. 
Uroczystość połączona jest z obchoda-
mi 700-lecia Wielowsi. 
 POD KRZYŻEM PAPIESKIM
14 WRZEŚNIA, godz. 18.00, kościół św. 
Wojciecha w Zabrzu – Msza św.  pod 
przewodnictwem bpa Jana Wieczorka i 
nabożeństwo światła.
 REKOLEKCJE KIK-u
16 – 18 WRZEŚNIA, dom rekolekcyjny Sióstr 
Karmelitanek w Czernej k. Krzeszowic. 
Prowadzi ks. Herbert Hlubek. Informacje 
i zapisy: Zofia Adamska (tel. 0/32 
707-65-73).
 DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 
MŁODZIEŻY
17 WRZEŚNIA, Rudy, godz. 10.00 – przy-
jazd, okazja do spowiedzi, 10.30 
– przygotowanie do liturgii, 11.00 – 
Eucharystia pod przewodnictwem  bpa 
Gerarda Kusza, 12.30 – piknik, możli-
wość zwiedzenia opactwa, 13.15 – kon-
cert zespołu „Podzamek Boys”, 14.15 
– koncert zespołu ewangelizacyjnego 
„Testimonium” i świadectwa osób, które 
były w Kolonii,  15.30 – spektakl teatral-
no-muzyczny  młodzieży ze Sławięcic, 
16.30 – zakończenie.
 ZA OFIARY WOJNY I INTER-
NOWANIA
17 WRZEŚNIA, godz. 10.00, kościół 
Nawrócenia św. Pawła w Pyskowicach – 
Msza św. pod przewodnictwem bpa Jana 
Wieczorka za poległych podczas wojny, 
zmarłych w obozach zagłady oraz zesła-
nych do obozów przymusowej pracy na 
Wschodzie oraz poświęcenie „Krzyży 
Golgoty”.
 DOŻYNKI DIECEZJI GLIWIC-
KIEJ
18 WRZEŚNIA, Rudy,  godz. 10.00 – usta-
wienie  koron żniwnych przed pleba-
nią, poświęcenie i procesja do sanktua-
rium, godz. 10.30 – Msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Gerarda Kusza i nabo-
żeństwo. 
 X MIĘDZYNARODOWY 
ZABRZAŃSKI FESTIWAL 
ORGANOWY
Koncerty w najbliższym tygodniu:
11 WRZEŚNIA, godz. 17.30, kościół 
Niepokalanego Serca NMP – Andres 
Uibo (Estonia)
17 WRZEŚNIA, godz. 19.00, kościół NSPJ 
(Rokitnica) – Witold Zalewski (Polska)  
18 WRZEŚNIA, godz.17.30, kościół 
Niepokalanego Serca NMP – Wolfgang 
Seifen (Niemcy).

Rozpoczyna się kolejny Kongres Ruchów 
diecezji gliwickiej, czyli spotkania modlitewne 
i formacyjne oraz dyskusje na ważne 
dla katolików tematy. Tym razem miejscem  
kongresu są różne parafie Zabrza.     

Program kongresu:
10 WRZEŚNIA, godz. 

11.00 – Msza św. w 5. 
rocznicę poświęcenia ka-
plicy Matki Bożej Trzy-
kroć Przedziwnej, świę-
towanie i przedstawienie 
działalności Ruchu Szen-
sztackiego – kaplica w 
Rokitnicy, ul. Andersa 67

15 WRZEŚNIA, godz. 
18.00 – Eucharystia z 
modlitwą o uzdrowienie 
– parafia Niepokalanego 
Serca NMP, ul. Francisz-
kańska 1

17 WRZEŚNIA, godz. 
18.00 – Eucharystia w in-
tencji ewangelizacji miasta Za-
brze – parafia św. Franciszka, ul. 
Wolności 446 

17 WRZEŚNIA, godz. 19.00 – 
prelekcja i dyskusja: Nauczanie 
społeczne Jana Pawła II – aula 
domu parafialnego w parafii św. 
Teresy w Mikulczycach, ul. św. 
Teresy 2  

20 WRZEŚNIA, godz. 17.30 – prelekcja i 
dyskusja:  Rodzina w mediach – parafia św. 
Macieja, ul. Kondratowicza 15 a

20 WRZEŚNIA, godz. 18.30 – prelekcja 
i dyskusja: Nauczanie społeczne Jana Pa-
wła II – parafia Ducha Świętego, ul. ks. To-
meczka 1 

21 WRZEŚNIA, godz. 
18.30 – prelekcja i dysku-
sja: Rola świeckich w Koś-
ciele – par. św. Andrzeja, 
ul. Wolności 196

24 WRZEŚNIA, godz. 
16.00 – uroczysta Euchary-
stia dziękczynna pod prze-
wodnictwem bpa Gerarda 
Kusza – parafia św. Anny, 
ul. 3 Maja 18

25 WRZEŚNIA, godz. 16.00 
– Koncert uwielbienia – pa-
rafia św. Jadwigi, ul. Wol-
ności 504

25 WRZEŚNIA, godz. 17.30 
– Nieszpory z modlitwą za 
miasto Zabrze – parafia 

św. Franciszka, ul. Wolności 446 
25 WRZEŚNIA, godz. 19.00 – pro-

jekcja filmu „Jezus” – aula domu 
parafialnego w parafii św. Anny, ul. 
3 Maja 18

26 WRZEŚNIA, godz. 18.30 – pre-
lekcja i dyskusja: Nauczanie społecz-
ne Jana Pawła II – parafia św. Jadwi-
gi, ul. Wolności 504 

Zapraszamy do zabrzańskich kościołów

Spotkajmy się razem

���������������������
�����������

���������������������
�������

���������������������

���������������������� ���������������������

konkursowy nr 3

K U P O N

Dziś trzeci kupon w konkursie Centrum 
Edukacyjnego Future. Należy przesłać 

na adres redakcji ul. Łużycka 1, 44–100 
Gliwice cztery kupony, które drukujmy na 
naszych łamach. Nagroda to semestr na-
uki języka obcego autorską metodą Future 
Learning System.  

Konkurs

Nauka języka

Okładka 
specjalnego 
dodatku 
o ruchach, 
który ukaże 
się w następnym 
numerze 
„Gościa 
Niedzielnego”

III Gliwickie Dni Dziedzictwa 
Kulturowego

Gliwickie 
Sacrum
W  Gliwicach, Toszku i Pławniowicach 

17 i 18 września odbędą się III 
Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego 
pt. „Gliwickie Sacrum”. W programie 
m.in. zwiedzenie z przewodnikiem 
kościołów i cmentarzy, wystawy, kon-
certy i pokazy, rejs po kanale gliwickim 
i wiele innych atrakcji. Więcej na plaka-
tach i w następnym numerze gliwickie-
go GN.  


