
Jeszcze nie stanęły mury 
kościoła, na razie zbiera-

ją się w kaplicy, ale to nie 
przeszkadza im w tym, że-
by przed każdą Mszą w kil-
kadziesiąt osób modlić się 
Koronką do Miłosierdzia 
Bożego. Właśnie o miło-
sierdziu Bożym w krótkiej 
historii tej parafii i o tym, 
jak jej proboszcz odkrył je 
w swoim życiu, piszemy 
dziś na str. IV–V. Ks. Marek 
Góra mówi: Widzę tylko 
Boże miłosierdzie, więc 
wszystkie przeszkody są 
do pokonania. 
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Od ośmiu lat na Triduum Paschalne do 
parafii św. Franciszka w Zabrzu przyjeż-

dżają grupy młodych ludzi z różnych miej-
scowości diecezji. Tutaj przeżywają reko-
lekcje w ramach formacji oazowej. W tym 
roku zebrała się ponad 30-osobowa grupa 
z Gliwic, Tarnowskich Gór, Bytomia, Zabrza, 
Koszęcina i Lublińca. Najważniejszym mo-
mentem tych trzech dni jest odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych w czasie Wigilii 
Paschalnej. – To świadoma decyzja na od-
nowienie swojej więzi z Chrystusem – mó-
wi ks. Jarosław Buchenfeld, moderator die-

cezjalny Ruchu Światło–
Życie. I podkreśla, że ten 
czas jest dla uczestników 
mocnym zakorzenieniem 
w liturgię Kościoła. Z nie-
których punktów progra-
mu korzystają również 
parafianie. 

TRZY NAJWAŻNIEJSZE DNI

Uczestnicy 
rekolekcji 
włączyli się  
w przygotowanie 
liturgii 
i Triduum 
Paschalnego

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  PAPIEŻ W GRAFFITI. O pracy 

Damiana Malczewskiego z 
Lublińca.

  RELIKWIE ŚW. FAUSTYNY. Gliwi-
cka parafia Miłosierdzia Boże- 
go odbiera je w Łagiewnikach.

  DO PRAWNIKA ZA DARMO.  Punkt 
Porad Prawnych przy kate-
drze.
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Wystawa w Centrum 

Papieżowi 
– artyści
Prace zadedykowane przez 

artystów Ojcu Świętemu  zo-
baczymy w Gliwickim Centrum 
Jana Pawła II.

„Niech zstąpi Duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi…” – 
to tytuł wystawy, na której może-
my oglądać obrazy Jerzego Nowo-
sielskiego, Tadeusza Boruty, Stani-
sława Rodzińskiego i wielu innych 
twórców. Wernisaż odbędzie się 
27 kwietnia o godz. 19.00 w Cen-
trum (obok katedry). Towarzyszyć 
mu będzie spektakl Teatru Woje-
teth pt. „Zawsze”, na podstawie 
poezji Karola Wojtyły. 

Liturgia Wigilii Paschalnej w katedrze

Noc przejścia

W tę Wielką Noc rodzi się 
pytanie, czy przyjmiemy misję 
bycia świadkiem Chrystusa 
zmartwychwstałego – powiedział 
bp Jan Wieczorek, który 
przewodniczył liturgii Wigilii 
Paschalnej w gliwickiej katedrze.

W noc, kiedy wspominamy 
tajemnicę Paschy, przejścia ze 
śmierci do życia, wierni modlili 
się na wieczornej liturgii, którą 
– już po północy – zakończyła 
się procesją rezurekcyjną.   – Ta 
misja przekazywana jest przez 

stulecia, rów-
nież nam, ży-
jącym w XXI 
wieku. Do nas 
należy przyję-
cie tej prawdy 
i głoszenie jej 
swoim życiem. Tego oczeku-
je od nas dzisiejszy świat – za-
uważył bp Jan Wieczorek. 

W uroczystościach Wigilii 
Paschalnej uczestniczyli rów-
nież klerycy diecezji gliwickiej, 
w Wielki Czwartek i Wielki Pią-
tek liturgii w katedrze prze-
wodniczył bp Gerard Kusz. 
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O godzinie 22. 
w gliwickiej 

katedrze 
rozpoczęła się 
liturgia Wigilii 

Paschalnej
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Przedszkolaki rysowały dla Papieża
ZABRZE. Dzieci z siedmiu 
przedszkoli przysłały około 
150 prac na plastyczno-literacki 
konkurs pt.  „Papież Jan Paweł II 
w sercach zabrzańskich przed-
szkolaków”. Można je oglądać 
na wystawie w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła w Zabrzu Helence. 
Wystawę uzupełnia życiorys 
Papieża, zilustrowany wypo-
wiedziami dzieci z Przedszkola 
nr 6. – Spisałam je tak  jak dzie-
ci mówiły, w prosty, szczery 
sposób. W ubiegłym roku rów-
nież zorganizowaliśmy wysta-
wę. To było naturalne, bo po 
śmierci Ojca Świętego dzieci o 
niczym innym nie mówiły, więc 
odłożyliśmy żabki i kwiatki, 
i zajęliśmy się tym tematem – 

wspomina Anna Przepióra, wy-
chowawca, jedna z organizato-
rek konkursu.

Człowiek musi pisać wiersze

GLIWICE. „Dotknij ziemi” 
to tytuł tomiku, w którym 
znalazły się wiersze uczest-
ników warsztatów poety-
ckich, prowadzonych w ra-
mach programu Promocja 
Młodych Talentów Literacko-
Muzycznych. Od kilkunastu 
lat zajmuje się nim Elżbieta 
Maliszewska, pedagog Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 
10 w Gliwicach, która zauwa-
ża, że coraz więcej młodych 

ludzi pisze wiersze. To już 
czwarty tomik wydany przez 
tę grupę. – Człowiek musi pi-
sać wiersze, żeby opisać rze-
czywistość, to, co jest nie tak, 
co go boli. To, co banalne i 
niebanalne – mówi Wojciech 
Zieliński, uczeń maturalnej kla-
sy Zespołu Szkół Budowlano-
Ceramicznych. Wiersze pisze 
od czterech lat, po maturze 
chce zdawać na psychologię 
lub Akademię Sztuk Pięknych.

Młodzi poeci czytali swoje wiersze na spotkaniu w Centrum Jana Pawła II

Przedszkolaki rysowały, pisały 
wiersze, lepiły z masy solnej 
– wszystko dla Papieża
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„Dzwon Zygmunta” 
GLIWICE–TOGO. Odlany 
w zakładzie Zbigniewa 
Felczyńskiego dzwon trafi 
do diecezji Sokodé w Togo. 
Znajduje się na nim wizerunek 
Matki Boskiej Częstochowskiej 
i herb ludwisarni, gdzie zo-
stał wykonany w 1996 roku. 
Dzwon to dar diecezji gli-
wickiej dla parafii, w której 
proboszczem jest pochodzą-
cy z parafii św. Barbary w 
Bytomiu ks. Zygmunt Perfecki. 
Dlatego znajomi misjonarza 
już ochrzcili go „dzwonem 
Zygmunta”.

Dzwon popłynie do Afryki  
w kontenerze Stowarzyszenia Misji 
Afrykańskich
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Naśladować w miłości i pokorze 

MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA. 
Ponad 150 księży przyjecha-
ło w Wielki Czwartek do kate-
dry, aby uczestniczyć w Mszy 
Krzyżma, której przewodni-
czyli biskupi Jan Wieczorek i 
Gerard Kusz. Podczas liturgii 
bp Jan Wieczorek poświęcił 
olej chorych oraz olej krzyż-
ma, używany podczas chrztu, 
bierzmowania, święceń oraz 

konsekracji ołtarzy i nowych 
kościołów. Po homilii kapłani 
odnowili swoje przyrzeczenia. 
– Mamy naśladować Chrystusa, 
dobrego Pasterza w Jego po-
korze i miłości. Jestem świa-
domy waszej ofiarnej pracy. 
Codziennie modlę się za was i 
proszę was o modlitwę za nas, 
biskupów – powiedział w ho-
milii bp Wieczorek.

W Wielki Czwartek w gliwickiej katedrze modliło się ponad 150 księży

e-Urząd
ZABRZE. Urząd Miejski od-
dał do dyspozycji mieszkań-
ców Internetowy Przewodnik 
Urzędowy. Znajdują się w nim 
szczegółowe opisy różnych 
rodzajów spraw (tzw. kar-
ta informacyjna) i niezbęd-
ne druki (tzw. wnioski), któ-
re można pobrać z serwisu, 
wydrukować, wypełnić i zło-
żyć w urzędzie. Przewodnik 
Urzędowy pozwala na składa-
nie podań drogą elektronicz-
ną oraz umożliwia za pomocą 
Internetu dostęp przez stro-
nę postępowania administra-
cyjnego do akt własnej spra-
wy. Szczegółowe informacje: 
www.zabrze.magistrat.pl.

Śniadanie 
wielkanocne  
w WTZ
CARITAS. Niepełnosprawni 
uczestnicy gliwickich i za-
brzańskich Warsztatów Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji 
Gliwickiej spotkali się na uroczy-
stym śniadaniu wielkanocnym. W 
tym roku gospodarzami spotka-
nia były warsztaty z Zabrza. W 
przygotowanie potraw na stół 
wielkanocny zaangażowali się 
również uczestnicy pracowni go-
spodarstwa domowego, działają-
cej w ramach WTZ. Każdy gość 
spotkania otrzymał prezent w 
postaci symbolicznego zajączka. 
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Taizé 2006 

Przygotowania  
już  

rozpoczęte

Już rozpoczęły się przygotowania 
do tegorocznego wyjazdu 
rekolekcyjnego do Taizé,  
ale chętni mogą się jeszcze 
zapisać. Warunkiem  
wyjazdu jest udział  
w spotkaniach formacyjnych. 

Celem pielgrzymki, jak po-
wiedział ks. Klaudiusz Szym-rosz-
czyk, organizator, są rekolekcje 
przeżyte na modlitwie, w spot-
kaniu z Bogiem i ludźmi z całego 
świata: – To poznanie powszech-
ności i uniwersalności Kościoła. 

Tegoroczny wyjazd będzie 
trwał od 24 czerwca do 4 lip-
ca. W drodze do Taizé pielgrzy-
mi zwiedzą Pragę, Lyon, Cluny, 
Ars, oraz Rust-Europapark. Cał-
kowity koszt wynosi 310 zł oraz 
68 euro. Uczestnicy od 15. do 
17. roku życia powinni jechać 
z opiekunem, mogą wybrać się 
również małżeństwa z dziećmi. 

Spotkania organizacyjne od-
będą się 21 i 28 kwietnia oraz 
5, 12, i 19 maja o godz.19.00 

w kościele 
Wniebowzię-
cia NMP w Gli-
wicach, ul Ko-
zielska 50. 

Więcej in-
formacji na 
temat wyjaz-
du: www.wnmp.prv.pl /odnoś-
nik Taizé/ 

– Zapraszam również do 
modlitwy śpiewami Taizé, któ-
re odbywają się w każdy trze-
ci piątek miesiąca w gliwickiej 
katedrze o godz. 19.00 – mówi 
ks. Szymroszczyk. – Modlimy 
się również na antenie Radia 
Plus w każdą ostatnią niedzielę 
miesiąca o godz. 22.30.

W ubiegłym roku z diece-
zji gliwickiej do Taizé wyjecha-
ło 150 osób. – Ci, którzy byli w 
Taizé w sierpniu, przeżyli cięż-
kie chwile, gdy widzieli tragicz-
ną śmierć brata Rogera. W tym 
roku chcemy pomodlić się na je-
go grobie – powiedział ks. Szy-
mroszczyk. Więcej informacji o 
wspólnocie Taizé na stronie in-
ternetowej: www.taize.fr. 

Przegląd Inscenizacji Wielkanocnych

Bo życie ma sens
Dwadzieścia zespołów teatral-
nych, od przedszkolaków po li- 
cealistów, starało się opowie-
dzieć o najważniejszych dla 
chrześcijan 

wydarzeniach.

– To ważne, że chcecie po-
dejmować trud przygotowania 
tych przedstawień. Człowiek ży-
je dzięki kulturze i dzięki niej 
też się rozwija – powiedział bp 
Gerard Kusz do uczestników 
IV Regionalnego Przeglądu In-
scenizacji Wielkanocnych, któ-
rzy spotkali się na rozdaniu na-
gród w II Liceum Ogól-
nokształcącym w Gliwi-
cach. – W tym roku bar-
dzo dobrze zaprezen-
towały się gimnazja. To 
były naprawdę przed-
stawienia na wysokim 

poziomie. Natomiast zauważa-
nym często minusem jest to, że 
osoby przygotowujące chcą zro-
bić kolaż wszystkiego, a mo-
że warto skupić się na jednym, 
konkretnym temacie – podsu-
mowuje Agata Wieczorek, do-
radca metodyczny religii i orga-
nizator przeglądu. Zofia Świą-
tek z Gimnazjum nr 2 w Pysko-
wicach otrzymała nagrodę in-
dywidualną, w przedstawieniu 
zaśpiewała utwory z oratorium 
„Tu es Petrus”. Uczyła się śpiewu 
w studium wokalnym w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Pysko-
wicach. Śpiewa w scholi, sama 

prowadzi scholę w pa-
rafii. – Całą sobą stara-
łam się przekazać to, o 
czym śpiewam. Chcia-
łam zaśpiewać tak, że-
by ci, którzy mnie słu-
chali, poczuli, że życie 

Muzeum szuka pamiątek

Lata czterdzieste  
i pięćdziesiąte
Warto przeszukać stare 
szuflady. Być może znajdą się  
w nich pamiątki przypominają-
ce pierwszą powojenną de- 
kadę. Muzeum w Gliwicach 
przygotowuje wystawę poświę-
coną właśnie temu okresowi  
w dziejach miasta. 

Szuka więc przedmiotów do-
kumentujących lata 1945–1956. – 
Planujemy pokazać życie politycz-
ne tego okresu, i to będzie myślą 
przewodnią wystawy, ale chce-
my również przedstawić codzien-
ność mieszkających tu ludzi – wy-

jaśnia Bogusław Tracz z Działu Hi-
storii Muzeum w Gliwicach. Cze-
ka na wszelkie pamiątki związa-
ne z Gliwicami – dokumenty, fo-
tografie, przedmioty codzienne-
go użytku. Można je oddać w de-
pozyt lub czasowo użyczyć na 
czas trwania wystawy. Ekspozycję 
będzie można oglądać od 20 ma-
ja do 20 września. 

Szczegółowe informacje: Bo-
gusław Tracz – tel. 032 230 94 60, 
e-mail: btracz@muzeum.gliwice.
pl lub w muzeum, ul. Pod Mura-
mi 2, od poniedziałku do piątku, 
w godz. od 8.00 do 16.00. 

Grupa 
sześciolatków  
z SP nr 8 z Gliwic 
była najlepsza 
w kategorii 
przedszkolnej

W ubiegłym 
roku z diecezji 

gliwickiej  
do Taizé 

wyjechało  
150 osób
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Gdyby nie pielgrzym-
ka Ojca Świętego do 
Gliwic w 1999 roku,  
być może  kościół na 

osiedlu Obrońców Pokoju też 
miałby inne wezwanie. Różne 
były propozycje, ale dopiero po 
spotkaniu z Papieżem na lotni-
sku zapadła decyzja, że będzie 
to miejsce szczególnego kul-
tu Miłosierdzia Bożego. Od ra-
zu znaleźli się ludzie, którzy tę 
ideę podchwycili. Dziś przed każ-
dą Mszą św. grupa kilkudziesię-
ciu osób odmawia koronkę, a na 
piątkową nowennę ściągają wier-
ni także z innych dzielnic mia-
sta. Parafia wydała nawet włas-
ny modlitewnik z pieśniami do 
Bożego Miłosierdzia. W centrum 
kaplicy umieszczony został 3-me-
trowej wysokości obraz Jezusa 
Miłosiernego, teraz trafią tu jesz-
cze relikwie św. Faustyny.  

– Gdy ogłosiliśmy, że po Wiel-
kanocy jedziemy odebrać je do 
Łagiewnik, od razu chętnych ze-
brało się na trzy autokary, choć to 
jest środek tygodnia – mówi ks. 
proboszcz Marek Góra. Uroczyste 
wprowadzenie relikwii do para-
fii odbędzie się w Niedzielę Miło-

W seminarium mieliśmy 
kolegę, który chciał 

wprowadzić Koronkę  
do Miłosierdzia Bożego  

i nie bardzo mu to wyszło. 
Patrzyliśmy na niego 

z lekkim zdumieniem, 
trochę jak na dziwaka 

– wspomina ks. Marek 
Góra. 20 lat później,  

za sprawą  
Jana Pawła II,  

wszystko obróciło 
się o 180 stopni.

Na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach powstaje nowy kościół 

Bez miłosierdzia ani rusz
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tekst i zdjęcia 
AGATA COMBIK

Sonda

KAŻDY  
MA SWOJE MIEJSCE

TOMASZ BŁACHOWICZ
SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ

– Nasza parafia 
powstawała od 
zera, więc wszy- 
stko można by-
ło zacząć bu-
dować od pod-

staw, świeżo, bez żadnych 
naleciałości. Samo osiedle 
też jest stosunkowo młode, 
niektóre z budynków mają 
co najwyżej 10 lat. Ludzie 
są otwarci na wszystko, co 
się w parafii dzieje. Samo 
miłosierdzie Boże też jest 
„najnowszym wynalazkiem” 
w Kościele.  Czujemy się tu 
u siebie, bo od razu otrzy-
maliśmy taki sygnał, że je-
steśmy równouprawniony-
mi członkami wspólnoty 
parafialnej.
 
JULIAN GRABOWSKI

– W naszym 
kościele razem 
z rodziną pro-
wadzimy przed 
Mszą Koronkę 
do Miłosierdzia 

Bożego, którą odmawiamy 
prywatnie już od począt-
ku lat 80. Są też inne oso-
by, które pilnują tego, żeby 
codziennie  ta modlitwa by-
ła odmówiona i rano, i wie-
czorem. A zaczęło się od 
ogłoszenia księdza, który 
zachęcił, żeby modlić się za 
ofiarodawców i w różnych 
intencjach parafii. 

ZOFIA GIEMZA
– Jak tylko mo-
gę, to przycho-
dzę pomóc przy 
kościele, bo lu-
bię pracować, 
plewić, dbać o 

kwiaty i o obejście. W do-
mu mieliśmy pole, więc je-
stem nauczona pracy, a z 
kościołem jestem związana 
od dziecka, tego nauczyli 
mnie rodzice. Mąż też przy-
chodzi pomóc po pracy czy 
w soboty, bo przy budo-
wie zawsze jest coś do zro-
bienia. 

Na razie życie parafii koncentruje się w kaplicy, prawdopodobnie jeszcze  
w tym roku obok niej staną mury nowego kościoła 

tekst 
KLAUDIA CWOŁEK
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sierdzia, 23 kwietnia.  Na razie zo-
staną one umieszczone w kaplicy, 
która już trzeci rok pełni funkcję 
tymczasowego kościoła.  Ładnie 
wykończona, z zadbanym obej-
ściem, powstała w 3,5 miesiąca i 
mieści około 500 osób.  

Dobre fundamenty

Nowa przestronna świątynia 
stanie tuż obok, w miejscu, gdzie 
na razie widać wykopane funda-
menty.  – To był najtrudniejszy 
etap, o którym można powie-
dzieć tyle, że go nie widać, kosz-
tuje, musi być porządnie wykona-
ny i nie można na nim oszczędzać 
– tłumaczy ks. Góra.  Prace trwa-
ły ponad rok, a jak nic nie stanie 
na przeszkodzie i dopisze pogo-
da, to jest szansa, że zimą będzie-
my oglądać mury przykryte da-
chem. Materiały są już przygoto-
wane, rąk do pracy też nie braku-
je, bo gdy tylko jest taka potrze-
ba, do pomocy przychodzi nawet 
40 mężczyzn.

Pięć sposobów pomocy 

Budować dziś kościół to nie 
jest prosta sprawa. – Tak to już 
jest, że gdy jedni dają z siebie 
wszystko, biorą urlopy, żeby po-
móc, inni potrafią pytać, po co to, 
dlaczego, czy nie można było ina-
czej.  To jest krzyż niezrozumie-
nia, który boli chyba najbardziej – 
mówi ks. Góra. –  Do tego docho-
dzą problemy finansowe i męczą-
ca biurokracja. To wszystko trze-
ba przetrzymać – dodaje.  

Gdy już jest naprawdę ciężko, 
proboszcz wychodzi na ambo-
nę i mówi ludziom o pięciu spo-
sobach współpracy. Pierwszy to 
modlitwa, drugi konkretna pra-
ca, potem ofiara przez cierpienie, 
pomoc finansowa, a jak już kogoś 
na żadną z tych rzeczy nie stać, 
to może pomóc poprzez milcze-
nie.  Wtedy z Bożą pomocą i przy 
ludzkiej życzliwości robota posu-
wa się do przodu.  

Na osiedlu Obrońców Pokoju w Gliwicach powstaje nowy kościół 

Bez miłosierdzia ani rusz
Rozmowa z ks. Markiem 
Górą, proboszczem parafii 
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

KLAUDIA CWOŁEK: Kiedy Ksiądz od-
krył tajemnicę Bożego miłosier-
dzia?

KS. MAREK GÓRA: – W kwietniu 
1991 roku na terenie byłej NRD ra-
zem z ks. dziekanem Henrykiem 
Gołkiem, budowniczym ośrod-
ka w Rusinowicach, i panem Ja-
nem, księgowym Caritas,  mieli-
śmy wypadek samochodowy. Wy-
słani przez bpa Czesława Domi-
na jechaliśmy wtedy załatwić ma-
teriały budowlane dla tego ośrod-
ka. Samochód był nowy, miesięcz-
ny i nagle… jakby nam ktoś koła 
zatrzymał. Cztery razy przelecieli-
śmy do przodu. Wydawało się, że 
ja jestem najmniej poszkodowany, 
bo nie wiedziałem jesz-
cze, że urwało mi nogę, 
która wisiała na kawał-
ku skóry i jednym ner-
wie. Śp. Heniek zmarł na 

stole operacyjnym. Mnie trzyma-
li w szpitalu sto dni, przez prawie 
dwa tygodnie byłem nieprzytom-
ny. Przeszedłem pięć operacji w 
Niemczech, potem jeszcze czte-
ry w Polsce. Pożegnałem się ze śp. 
Heńkiem i „szantażowałem” wte-
dy Pana Boga, że albo odchodzimy 
wszyscy, albo nikt, bo nie wiedzia-
łem, co powiem jego matce, którą 
bardzo dobrze znałem. 

Stało się jednak inaczej…

– Cały czas zadawałem pyta-
nie: „Panie Boże, po coś mnie za-
trzymał?”. To był dla mnie bardzo 
trudny czas. Gdy wróciłem do kra-
ju, nikt księdza na wózku nie po-
trzebował. Mam 61 proc. kale-
ctwa i zakaz chodzenia, choć cho-
dzę.  Dzisiaj patrzą na mnie ina-
czej, ale wtedy pytałem:  po co 
to wszystko? Gdy w szpitalu od-
wiedzili mnie bp Czesław Domin 

i ks. Franciszek Balion, 
którzy tworzyli ośrodek 
dla dzieci w Rusinowi-
cach, wtedy wymyśliłem 
sobie, że widocznie tam 

będzie moje miejsce. Żeby niepeł-
nosprawne dzieci widziały i miały 
księdza na wózku.   

Ale tak też się nie stało i biskup 
skierował Księdza do budowy 
kościoła Miłosierdzia Bożego.

– I to była odpowiedź na te 
wszystkie moje pytania. Sam za-
kosztowałem ogromnego miło-
sierdzia, żeby przez budowę koś-
cioła i tworzenie nowej parafii 
oddać Panu Bogu cześć i chwałę. 
Dlatego nikt mnie nie zatrzyma w 
tym, co robię. A ponieważ zacho-
wuję się jak typowy chłop, mam 
klapki na oczach i widzę tylko Bo-
że miłosierdzie, więc wszystkie 
przeszkody są do pokonania. W 
zasadzie cały czas doświadczam, 
że bez miłosierdzia ani rusz.  Gdy 
już są jakieś tematy wyjątkowo 
trudne, to Boże miłosierdzie ot-
wiera nam drzwi wszystkich urzę-
dów i, co ważniejsze, drzwi ludz-
kich serc.  

Przeszkody są do pokonywania

Nic mnie nie zatrzyma

ZAPRASZAMY
Wieczorna Msza wotywna o 
Miłosierdziu Bożym w każdy piątek 
o godz. 18.00, po  niej nowenna.
 Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu w każdy czwartek po 
Mszy wieczornej (od godz. 18.30 
do 21.00)
 Koronka do Bożego Miło-
sierdzia przed Mszami rannymi i 
wieczornymi
 Odpust w 1. niedzielę po 
Wielkanocy. Suma o godz. 11.30, 
nieszpory z ucałowaniem relik-
wii o 15.30.



Kościół 
zaprojektował 
prof. Adam Lisik
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14 lat Kościoła gliwickiego 

Diecezja w liczbach
Diecezję gliwicką papież  
Jan Paweł II erygował  
25 marca 1992 r., w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego.  
W tym roku obchodziliśmy  
14. rocznicę tego wydarzenia.

Diecezja gliwicka – licząca 
18 dekanatów, a w nich 154 pa-
rafie – wchodzi w skład metro-
polii górnośląskiej. Pod wzglę-
dem liczby wiernych największy 
jest w niej dekanat Zabrze, liczą-
cy ponad 101 tysięcy wiernych. 
Najmniejszymi liczebnie parafia-
mi są św. Małgorzaty w Bytomiu 
(230 wiernych) i Najświętszej 
Maryi Panny Królowej w Kokot-
ku (261 wiernych). Najliczniej-
sze w diecezji parafie to: Boże-
go Ciała w Bytomiu Miechowi-
cach, Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Bytomiu Szombierkach 
i św. Anny w Zabrzu (liczące po 
ok. 15 tys. wiernych). 

Głównymi patronami die-
cezji są święci Apostołowie 
Piotr i Paweł. Patronują jej rów-
nież Najświętsza Maryja Pan-
na, czczona jako Matka Spra-
wiedliwości i Miłości Społecz-
nej (Piekarska) oraz św. Anna. 
Diecezja posiada dwa erygo-
wane przez biskupa gliwickie-
go sanktuaria  – Matki Boskiej 
Rudzkiej zwanej Pokorną w Ru-
dach oraz Matki Boskiej Lube-
ckiej w Lubecku koło Lublińca.

Kościoły i kaplice

W ciągu minionego czter-
nastolecia przybyło w naszej 
diecezji 9 parafii.

136 parafii prowadzonych 
jest przez duchowieństwo die-
cezjalne, a 18 przez duchow-
nych zakonnych z 10 różnych 
zgromadzeń. Proboszczem pa-
rafii w Kokotku jest obecnie 
franciszkanin, należący do pro-
wincji panewnickiej, poprzed-
nio był nim ksiądz diecezjal-
ny. Ponadto na terenie diece-
zji znajdują się trzy parafie nie-
podlegające jurysdykcji bisku-
pa gliwickiego – dwie wojsko-
we (w Gliwicach i w Lublińcu) 

oraz jedna obrządku ormiań-
skiego (w Gliwicach). Oprócz 
153 kościołów parafialnych 
jest jedna kaplica parafialna 
(parafia Miłosierdzia Bożego), 
22 kościoły filialne (w których 
regularnie odprawiane są Msze 
św.) oraz 11 kościołów pomoc-
niczych i trzy kościoły cmen-
tarne. W diecezji jest 77 kaplic 
publicznych i półpublicznych, 
22 kaplice cmentarne i 24 in-
ne, mniejsze kaplice. 

W trakcie budowy są cztery 
kościoły: w Boruszowicach, św. 
Gerarda w Starych Gliwicach 
oraz Miłosierdzia Bożego i Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Gliwicach. Prace wykończenio-
we prowadzone są w oddanych 
do użytku kościołach św. Jacka 
w Gliwicach Sośnicy i Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w Byto-
miu Szombierkach. 

Kapłani, zakonnicy  
i siostry zakonne
Według danych z 31 grud-

nia 2005 r., diecezja gliwicka 
liczyła 733 000 mieszkańców, 
spośród których 663 100 osób 
to katolicy. 85 proc. mieszka 
na terenie dwunastu miast. W 
obrębie diecezji znajduje się 
26 domów zakonnych mę-
skich, w których 
mieszka i pra-
cuje 153 ka-
płanów za-
konnych i 
21 braci. 34 
księży zakonnych pracuje w 
duszpasterstwie parafialnym. 
Obecni w naszej diecezji księża 
salezjanie prowadzą Salezjań-
ski Zespół Szkół Publicznych w 
Zabrzu Helence oraz Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Rep-
tach. Na terenie diecezji znaj-
duje się 41 żeńskich domów za-
konnych, mieszka w nich i pra-
cuje 240 sióstr z 16 różnych 
zgromadzeń.

Do diecezji gliwickiej inkar-
dynowanych jest 343 kapłanów, 
w tym 42 emerytów i jeden ren-
cista. Na jej terenie rezyduje 
również 9 kapłanów nieinkar-
dynowanych. W innych diece-

zjach kraju pracuje ośmiu dusz-
pasterzy, a poza granicami dzie-
sięciu, z tego trzech na misjach 
(dwóch w Peru i jeden w Togo). 
Średni wiek kapłanów czynnych 
to 38,6 lat, a księży emerytów i 
rencistów – 74,5.

W diecezji jest 330 szafa-
rzy nadzwyczajnych upoważ-
nionych do udzielania Komunii 
świętej, w tym trzech braci za-
konnych i trzy siostry zakonne. 
W roku 2005 zostało wyświę-
conych 11 kapłanów, zmarło 
pięciu. W seminarium duchow-
nym, afiliowanym do Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersyte-

tu Opolskiego, studiuje obecnie 
78 alumnów. 

W Rusinowicach koło Lub-
lińca działa Ośrodek Rehabili-
tacyjno-Edukacyjny dla Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej. W Gliwicach istnieje Die-
cezjalne Centrum Edukacyjne 
im. Jana Pawła II. Diecezja po-
siada trzy domy rekolekcyjne – 
w Jasionie, Nędzy i Zabrzu Bi-
skupicach oraz Ośrodek Eduka-
cyjno-Formacyjny w Pławniowi-
cach. Trwają prace renowacyjne 
w Pocysterskim Zespole Klasz-
torno-Pałacowym w Rudach.

JÓZEF BONCZOL

POSŁUGI DUSZPASTERSKIE
Uczestnictwo w niedzielnych praktykach religijnych było najniższe w dekana-
tach miejskich i wynosiło tam około 30 proc. Najwyższe zanotowano w dekana-
tach: Pławniowice (67 proc.), Woźniki (51 proc.) i Żyglin (44 proc.).
Posługi duszpasterskie w roku ubiegłym: chrzty – 6496 (o 221 więcej niż w 
2004 r.), I Komunia święta dzieci – 7319, bierzmowanie – 8982, śluby – 2777 
(o 517 więcej), pogrzeby – 7518 (o 62 więcej), comiesięczne odwiedziny cho-
rych – 4474, sakrament chorych – 1479. W ciągu całego roku w diecezji roz-
dano 12 584 tys. Komunii świętych. Najwięcej pogrzebów odnotowano w deka-
natach: Zabrze – 1077, Bytom – 1010 i Gliwice Sośnica – 728. W dekanacie 
Bytom liczba pogrzebów o 320 przewyższyła liczbę chrztów.



Praktyki religijne

Diecezja gliwicka
o powierzchni 
2250 km 
kwadratowych
zaliczana jest 
do najmniejszych 
w kraju
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Uczniowie z 17 szkół 
podstawowych z Gliwic oraz 
noszących imię Jana Pawła II
z sąsiednich diecezji przysłali
83 wiersze na Regionalny 
Konkurs Poetycki „Strofy
dla Papieża”. 

Organizatorami konkursu 
były Joanna Czekańska, Bea-
ta Mirocha, Joanna Sojka oraz 
Ewa Szczepańska, nauczyciel-
ki z gliwickiej Szkoły Pod-
stawowej nr 18, której rów-
nież patronuje Jan Paweł II. – 
Chciałyśmy, aby dzieci – wraż-
liwi obserwatorzy świata – 
miały możliwość poprzez ten 
konkurs przedstawienia swo-
jego spojrzenia na osobę Oj-
ca Świętego – mówi Joanna 
Sojka. Beata Mirocha dodaje, 
że niektóre wiersze zachwy-
ciły swoją oryginalnością. – 
Trzeba prostoty i szczerości 
dziecka, aby w Janie Pawle II 
zobaczyć „kochanego Tatusia, 
który trzyma na kolanach ca-
ły świat”. 

Wiersze nadesłały dzieci 
m.in. z Łazisk Górnych, Sośni-
cowic, Wodzisławia oraz Trzy-

ciąża. – To niewielka 
miejscowość niedale-
ko Częstochowy – wy-
jaśnia Ewa Szczepań-
ska. – Oczywiście nie 
zabrakło także Gliwic 
oraz powiatu gliwi-
ckiego, gdzie do kon-
kursu włączyło się kilka szkół 
podstawowych. 

Jurorzy byli dość zgodni. – 
Każdy czytał wiersze w domu. 
Gdy się spotkaliśmy, okazało 
się, że oceny mamy podobne 

– powiedziała Joanna 
Czekańska. 

W kategorii klas 
I–III najpiękniejsze 
wiersze napisali Mar-
ta Krzak (SP nr 32 w 
Gliwicach), Agnieszka 
Gwiżdż (SP nr 6 w Ła-

ziskach Górnych) oraz Anna 
Wenglorz (SP nr 5 w Gliwi-
cach) i Radosław Nowak (SP 
nr 18 w Gliwicach). Wśród 
uczniów klas IV–VI najbar-
dziej podobały się wiersze 

Sylwii Piątek (SP nr 6 w Łazi-
skach Górnych), Danuty Łazar-
skiej (SP w Pilchowicach) oraz 
Marty Jerzak (SP nr 10 w Gli-
wicach) i Katarzyny Libury (SP 
nr 18 w Gliwicach). 

Podczas uroczystej gali na-
grody młodym poetom wręczył 
bp Gerard Kusz. – Dziękuję za 
pielęgnowanie pamięci o Janie 
Pawle II. To spojrzenie dzieci 
na Papieża było bardzo cieka-
we – powiedział.  

 WP

G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
23 kw

ietnia 2006

VII

Strofy dla Papieża

Młodzi poeci Janowi Pawłowi II

Młodzi 
poeci oraz 
organizatorzy 
konkursu
z bp. Gerardem 
Kuszem
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Jan Paweł II
Jest niczym wzór matematyczny.
Całe życie pracował, by go
 stworzyć,
Uczył nas kochać ludzi, 
Niezależnie od ich wiary. 
Teraz, gdy Go już nie ma, z Jego
  wzoru
Korzystają miliony ludzi na świecie.

Sylwia Piątek,
lat 12, Łaziska Górne, 

I miejsce w kategorii klas IV–VI 


„Gliwice i Górny Śląsk jako 
wspólne polsko-niemieckie 
dziedzictwo kulturowe” – to 
temat konkursu literackiego 
dla młodzieży.  

Konkurs organizują Dom 
Współpracy Polsko-Niemie-
ckiej oraz Instytut Goethe-
go w Krakowie. Jego ce-
lem jest popularyzowa-
nie wśród młodych ludzi pro-
zy Horsta Bienka, a równo-
cześnie zachęcenie do lepsze-
go poznania historii Gliwic 
i Górnego Śląska. Uczestnicy 
konkursu mają za zadanie na-
pisanie pracy w języku pol-
skim lub niemieckim w do-

wolnej formie literackiej 
(proza, wiersz). Mają się 
podzielić przemyślenia-
mi i uczuciami związa-
nymi z Gliwicami, re-
gionem i polsko-nie-
mieckim dziedzictwem 
kulturowym. Praca 
może być tematycz-
nie związana z Gliwi-
cami jako rodzinnym 
miastem Horsta Bien-
ka lub z innym miej-
scem Górnego Śląska 

(w kontekście polsko-niemie-
ckim).   

Konkurs przeznaczony jest 
dla młodzieży w wieku od 15 
do 25 lat. Prace należy prze-
słać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do 31 maja do gli-
wickiej siedziby Domu Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej (ul. 
Rybnicka 27, 44-100 Gliwi-
ce). Na zwycięzców czekają 
atrakcyjne nagrody rzeczo-
we, a najlepsze prace zosta-
ną opublikowane. Szczegó-
łowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu 
0 32 232 49 02 wew. 105 lub 
pod adresem e-mail: katarzy-
na.sekula@haus.pl.  

wolnej formie literackiej 
(proza, wiersz). Mają się 
podzielić przemyślenia-
mi i uczuciami związa-
nymi z Gliwicami, re-
gionem i polsko-nie-
mieckim dziedzictwem 
kulturowym. Praca 
może być tematycz-

wolnej formie literackiej 
(proza, wiersz). Mają się 
podzielić przemyślenia-
mi i uczuciami związa-

Tablica pamiątkowa 
na ścianie gliwickiego 
domu Horsta Bienka AR
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Konkurs dla młodzieży

Poszukujemy nowego Horsta Bienka



Zapowiedzi

G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
23

 k
w

ie
tn

ia 
20

06

VIII

gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice

tel./faks 032 230-78-80 skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner  
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

  WSPÓLNOTY GLIWICKIE
zapraszają na Seminarium Odnowy Życia 
Chrześcijańskiego. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się 23 KWIETNIA o godz. 16.00 w 
Centrum Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry). Cykl przewiduje 7 spotkań.
  XXVI GLIWICKIE SPOTKANIA 

CHÓRALNE
23 KWIETNIA,  godz. 18.00,  Centrum Jana 
Pawła II – koncert Akademickiego Chóru 
Politechniki Śląskiej i Chóru Akademickiego 
„AX NETI” z  Nowosybirska. 
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 26 KWIETNIA w kaplicy św. Jadwigi 
przy parafii Wszystkich Świętych. O 
godz. 18.05 – nieszpory, o godz. 
18.30 – Msza św. z homilią i prelekcja 
pt. „Odkrywanie Boga: Miłosierdzie”.
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
27 KWIETNIA, godz. 19.30, kościół 
Wszystkich Świętych w Gliwicach.
   DEKANALNE SPOTKANIE 

MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
Dekanat Pławniowice – 25 KWIETNIA,  
godz. 19.00, dom rekolekcyjny w 
Pławniowicach.
Dekanat Tarnowskie Góry Stare 
Tarnowice – 28 KWIETNIA, godz. 19.00, 
parafia Przemienienia Pańskiego w 
Bobrownikach (dom katechetyczny). 
  SPOTKANIE NADZWYCZAJ-

NYCH SZAFARZY KOMUNII 
ŚWIĘTEJ 

26 KWIETNIA, godz. 19.00, parafia  
św. Wojciecha w Zabrzu (ul. Heweliusza 
4) – Eucharystia i spotkanie dla nad-
zwyczajnych szafarzy z Zabrza nt. 
przygotowania pielgrzymki rodzin do 
sanktuarium w Rudach (20 MAJA).  
  DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 

DO TRZEBNICY
29 KWIETNIA, rozpoczęcie w sanktua-
rium św. Jadwigi o godz. 9.30. W pro-
gramie:  9.45  – Różaniec, 10.30 – 
Msza św., 13.30 – nieszpory, 15.00 – 
Droga Krzyżowa i zakończenie.  
  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Opolu odbędzie się 29 KWIETNIA. 
Goście oczekiwani są od godz. 9.00. 
Msza św. o godz. 11.00.
  66. ROCZNICA ZBRODNI  

KATYŃSKIEJ
30 KWIETNIA, godz. 11.00 – Msza 
św. w kościele śś. Piotra i Pawła w 
Tarnowskich Górach.
  KONCERT FINAŁOWY
Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego – 30 KWIETNIA, godz. 
17.00, kościół św. Jacka w Bytomiu.

Konkurs na organistę w katedrze

Dla muzyków kościelnych
Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  
w Gliwicach oraz Referat ds. Muzyki Kościelnej 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach ogłaszają 
konkurs na stanowisko organisty  
gliwickiej katedry. 

O to stanowisko mogą ubiegać się 
absolwenci klasy organów akademii mu-
zycznych, posiadający równocześnie dy-
plom kościelnych instytucji przygoto-
wujących do pełnienia funkcji organi-
sty (np. dyplom Studium Muzyki Koś-
cielnej). Do pisemnego zgłoszenia na-
leży dołączyć życiorys, ze szczególnym 
uwzględnieniem ewentualnych doko-
nań muzycznych oraz pełnionych funk-
cji. Trzeba wykazać się umiejętnością 
harmonizacji pieśni, akompaniamentu 
do śpiewu (m.in. dotyczy to śpiewów 
mszalnych) i umiejętnością improwiza-
cji na zadany temat oraz znajomością 
prawodawstwa muzyki liturgicznej. Na-
leży przygotować następującą literatu-
rę organową: 

– duże dzieło J.S. Bacha (np.: Prelu-
dium, Toccatę, Fantazję wraz z fugą, itp.),

– cztery utwory (np.: preludia cho-
rałowe) z epoki Renesansu, Baroku, Ro-
mantyzmu i XX w.,

– utwór nadający się na rozpoczę-
cie lub zakończenie Mszy św. w od-
niesieniu do wybranego  okresu litur-
gicznego.

Wszelkie informacje o warunkach 
zatrudnienia i zakresie obowiązków 
można uzyskać w Referacie ds. Muzy-
ki Kościelnej kurii w Gliwicach (wtor-
ki w godz. 11.00–15.00 oraz w środy w 
godz. 9.00–13.00), tel.: 032 230 71 42, 
602 190 887.

Pisemne zgłoszenia należy składać oso-
biście lub listownie do 8 maja włącznie. 
Adres: Referat ds. Muzyki Kościelnej Ku-
rii Diecezjalnej w Gliwicach, ul. Łużycka 1,  
44-101 Gliwice, e-mail: muzyka@kuria.gliwi-
ce.pl. Rozmowa kwalifikacyjna oraz prezen-
tacja programu odbędą się w drugiej poło-
wie maja wobec komisji diecezjalnej. O do-
kładnym terminie i miejscu spotkania osoby 
zainteresowane zostaną powiadomione po 
uprzednim pisemnym zgłoszeniu. 

III Festiwal dla uczczenia Wincentego z Kielczy

Gaude Mater Polonia
Już po raz trzeci przesławny hymn 

„Gaude Mater Polonia” otworzy festi-
wal ku czci jego twórcy – Wincentego z 
Kielczy. Rzecz jasna, inauguracja festiwa-
lu odbędzie się w kościele parafialnym w 
Kielczy, w niedzielę 23 kwietnia o godz. 
16.00. Wystąpi Zespół Instrumentów 

Dawnych  „Ars Nova” pod kier. Jacka 
Urbaniaka oraz Międzyparafialny Chór 
Mieszany z Zawadzkiego pod dyr. Sybilli 
Czech. Koncert powtórzony będzie te-
go samego dnia o godz. 19.00 w koście-
le św. Elżbiety w Kluczu. Festiwal potrwa 
do 14 maja.  

Organy w gliwickiej katedrze to 55-głosowy 
instrument zbudowany przez firmę Rieger
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