
W katedrze gliwickiej 17 
czerwca o godz. 11.00 

chcemy uroczyście, jako lokal-
ny Kościół gliwicki, podziękować 
Panu Bogu za dar, jakim dla diece-
zji jest osoba dostojnego Jubilata 
księdza biskupa Jana Wieczorka. 
W sposób zaś szczególny dzię-
kujemy za 25-lecie posługi bisku-
piej, w tym za czternaście lat two-
rzenia i umacniania struktur or-
ganizacyjnych nowej diecezji gli-
wickiej.

W imieniu Dostojnego Jubi-
lata zapraszam duchowieństwo, 
zgromadzenia zakonne męskie i 
żeńskie, przedstawicieli ruchów 
i stowarzyszeń religijnych oraz 
wiernych z poszczególnych para-
fii na uroczystą dziękczynną kon-
celebrę.

„Temu zaś, który mocą działa-
jącą w nas może uczynić nieskoń-
czenie więcej, niż prosimy czy ro-
zumiemy, Jemu chwała w Kościele 
i w Chrystusie Jezusie po wszyst-
kie pokolenia na wieki wieków! 
Amen (Ef 3, 20–21).

BP GERARD KUSZ 

Definicja jubileuszu 
jest prosta – to rocz-

nica wydarzenia, która 
wyróżnia się liczbowo 
i jest okazją do święto-
wania i refleksji. W tym 
roku przypada 25. rocz-
nica święceń biskupich 
Jana Wieczorka. Jest więc 
okazja do świętowania 
(zaproszenie bp. Gerarda 
Kusza obok) oraz zadu-
my nad posługą i pełną 
poświęcenia służbą Bogu 
i ludziom pierwszego bi-
skupa gliwickiego. Więcej 
na stronach IV–VI. 
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Już po raz szósty Zespół Szkół Ogól-
nokształcących nr 6 w Gliwicach, we 

współpracy z Towarzystwem Przyjaciół 
Ziemi Gliwickiej, zorganizował Przegląd 
Twórczości Artystycznej Placówek 
Specjalnych Ziemi Gliwickiej „Podajmy 
sobie ręce”. W Klubie Garnizonowym w 
Gliwicach wystąpiło ponad 200 uczestni-
ków z 11 placówek. – Na scenie prezen-
towały się dzieci z przedszkoli integracyj-
nych, uczniowie szkół specjalnych, uczest-
nicy warsztatów terapii zajęciowej oraz 
mieszkańcy DPS-ów – powiedziała Joanna 

Kołoczek, dyrektor ZSO  
nr 6. – Celem przeglądu 
jest promowanie i zapre-
zentowanie szerszej pub-
liczności zdolności arty-
stycznych dzieci i młodzie-
ży z placówek specjalnych 
i integracyjnych.  

PODAJMY SOBIE RĘCE

Uczestnicy 
prezentowali 
widowiska 
muzyczne, 
taneczne, 
krótkie teatrzyki 
oraz śpiewy 

KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  SIEDEM SEKRETÓW NAJLEPSZYCH 

OJCÓW, czyli warsztaty dla 
tatusiów w każdym wieku

  VI ŚLĄSKA OLIMPIADA NIEPEŁNO- 
SPRAWNYCH w Rusinowicach

  Zadbaj o swoje mienie, czy-
li jak NIE ZOSTAĆ OKRADZIONYM
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25 lat święceń biskupich Ordynariusza gliwickiego 

Zaproszenie do katedry
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Biskup Jan Wieczorek
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Nie bój się badań!

AKCJA RADIA PLUS. „Bądź 
modna, zadbaj o swoje zdro-
wie” – to hasło zdrowotnej ak-
cji Radia Plus i Śląskiej Akademii 
Medycznej. „Głównym celem ak-
cji jest profilaktyka zdrowotna 
w zakresie wczesnego wykrywa-
nia raka u kobiet. Swoim zasię-
giem obejmuje największe mia-
sta Śląska oraz mniejsze miasta 
i gminy województwa” – powie-
działa Małgorzata Kamińska, sze-
fowa działu promocji Radia Plus. 
W największych centrach handlo-
wych na Śląsku pojawił się spe-
cjalny namiot, a w nim lekarze. 
Specjaliści badali i udzielali porad 

dotyczących nowotworów pier-
si i szyjki macicy. „Rzadko która 
kobieta ma świadomość, jak po-
ważną chorobą jest nowotwór. 
My po prostu nie wierzymy, że 
możemy zachorować. Proszę, ba-
dajcie się, nie bójcie się lekarzy” 
– apelował dr Maciej Jędrzejko. 
W najbliższym czasie kobiety 
będą mogły się przebadać: 11 
czerwca, Przychodnia nr 4 „Unii 
Brackiej” w Knurowie, 18 czerw-
ca, Centrum Handlowe M1 w 
Bytomiu, 25 czerwca, NZOZ CUM 
„Remedium” w Pyskowicach i 2 
lipca, Centrum Handlowe Plaza 
w Rudzie Śląskiej.
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Uwaga na objazd
PYSKOWICE. W Pyskowicach 
rozpoczęto remont jedne-
go z najbardziej niebezpiecz-
nych skrzyżowań w Polsce. 
Drogowcy pojawili się na krzy-
żówce ul. Gliwickiej z trasą nr 
94 Bytom–Opole. To miejsce by-
ło zmorą dla kierowców i czę-
sto dochodziło tam do poważ-
nych wypadków. Teraz ma po-
jawić się sygnalizacja, ale ca-
ły remont potrwa ok. 3 miesię-
cy.  Objazdy: – objazd do Opola 
i Bytomia z kierunku Gliwic po-
prowadzono drogą powiato-
wą ul. Powstańców Śląskich do 
drogi krajowej nr 94;  objazd 

do Opola i Bytomia z kierunku 
Tworoga poprowadzono drogą 
gminną ul. Kard. Wyszyńskiego 
do drogi krajowej nr 94; objazd 
do Tworoga od strony Gliwic 
poprowadzono drogą powiato-
wą ul. Powstańców Śląskich, da-
lej obwodnicą miejską w kierun-
ku Bytomia, a następnie drogą 
gminną ul. Kard. Wyszyńskiego 
– objazd z Tworoga do Gliwic 
wyznaczono podobnie jak z kie-
runku Gliwic – na drodze kra-
jowej nr 94 w związku ze zwę-
żeniem drogi zostanie wprowa-
dzony ruch wahadłowy, stero-
wany sygnalizacją drogową.

Dzięki akcji wiele kobiet miało okazję skorzystania z bezpłatnych badań

Caritas na Błoniach 

WYJECHALI DO KRAKO- 
WA. Ponad 50 pracowników i 
wolontariuszy Caritas Diecezji 
Gliwickiej uczestniczyło w nie-
dzielnym spotkaniu z Ojcem 
Świętym Benedyktem XVI na 
krakowskich Błoniach. „W ten 

sposób chcieliśmy m.in. podzię-
kować za słowa, które Ojciec 
Święty skierował pod adresem 
Caritas w swojej pierwszej ency-
klice »Bóg jest Miłością« – powie-
dział ks. Jan Łojczyk, wicedyrek-
tor Caritas Diecezji Gliwickiej.

Maryja jest bramą
ODPUST W RUDACH. Z oka- 
zji święta Nawiedzenia NMP bp Jan 
Wieczorek przewodniczył Mszy 
odpustowej w rudzkim sanktua-
rium. Tradycyjnie na odpust przy-
byli ks. infułat Marian Żagan z 
diecezji opolskiej oraz księża 
z dekanatu. W homilii bp Wie- 
czorek przypomniał, że przez 
Maryję Bóg wszedł w ludzką rze-

czywistość. „Dlatego św. Augustyn 
nazwał Maryję bramą” – powie-
dział Pasterz gliwickiego Kościoła. 
Po Mszy odbyło się nabożeństwo 
w kaplicy obrazu Matki Boskiej 
Rudzkiej, podczas którego wy-
konano nową pieść ku jej czci. 
Słowa do niej napisał ks. prof. 
Jerzy Szymik, a muzykę skompo-
nował ks. Joachim Waloszek. 

Most nareszcie otwarty! 
RUDY. Po trwającym od wrześ-
nia ubiegłego roku remoncie zo-
stał otwarty most na drodze wo-
jewódzkiej 919. Z ulgą odetchnę-
li mieszkańcy okolicznych miej-
scowości, kierowcy, a także piel-
grzymi i turyści udający się do 

rudzkiego sanktuarium i par-
ku. Jadąc od strony Gliwic, mu-
sieli korzystać z objazdu przez 
Pilchowice. W ostatnim czasie 
również ta droga okazała się 
trudna do przebycia z powodu 
licznych dziur.

Most znajduje się obok skrzyżowania z drogą na Pilchowice
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Szlakiem Drewnianych Kościółków
RAJD ROWEROWY. 20 ma-
ja br. w ramach „Gliwickiej 
Wiosny” MTST „Cykloturysta”, 
we współpracy z Samorządem 
Miasta Gliwice, zorganizo-
wał kolejny „Rajd Szlakiem 
Drewnianych Kościółków” z 
metą w Gliwicach Ostropie. 
Uczestnicy rajdu wyruszyli na 
zaplanowaną trasę z gliwickie-
go rynku, zwiedzając po drodze 
drewnianą świątynię z 1493 r. 
pw. Wniebowzięcia Matki Bos- 
kiej w Gliwicach i drewniano- 
-murowaną  z 1640 r. pw. św. 
Jerzego w pobliskiej Ostropie. 
W rajdzie uczestniczyli rowe-

rzyści z Czerwionki Leszczyn, 
Gliwic, Rybnika, Zabrza i Żor oraz 
z klubu M-2 aż z Myszkowa.

Grupa Caritas Diecezji Gliwickiej po Mszy na Błoniach
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Uczestnicy rajdu przez zabytkowym 
kościołem w Gliwicach Ostropie
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Studium Muzyki Kościelnej i 
Diecezjalna Szkoła Organisto-
wska II stopnia w Gliwicach 
ogłosiły kolejny nabór uczniów na 
pierwszy rok nauki. Osoby z rejonu 
Lublińca mogą też skorzystać z 
propozycji  tamtejszego ogniska 
muzycznego.

Kształcenie muzyków 
kościelnych w diecezji gliwi-
ckiej odbywa się w cyklu 5- lub  
6-letnim (zajęcia odbywają się po 
południu). Sześć lat trwa nauka w 
Diecezjalnej Szkole Organistow-
skiej II stopnia, która opiera się 
na programie nauczania obowią-
zującym w szkołach muzycznych 
II stopnia w klasie organów, po-

szerzonym o przedmioty bezpo-
średnio przygotowujące do peł-
nienia funkcji muzyka kościelne-
go. Do DSO II stopnia zasadniczo 
przyjmowani są kandydaci, któ-
rzy posiadają wiedzę i umiejętno-
ści muzyczne na poziomie ukoń-
czonej szkoły muzycznej I stop-
nia (nie jest jednak wymagany dy-
plom PSM I st.) i nie przekroczyli 
21. roku życia.

O rok krócej trwa nauka w 
Studium Muzyki Kościelnej, w 
którym możliwy jest też indywi-
dualny tok kształcenia. Program 
nauczania Studium obejmuje po-
dobne przedmioty jak w DSO, ale 
w zmniejszonym wymiarze go-
dzin. Celem kształcenia w obu 

placówkach jest przygotowanie 
przyszłych organistów, dyrygen-
tów chóru i scholi. 

Warunkiem przyjęcia jest zda-
nie egzaminu wstępnego według 
podanych wcześniej wymagań.  
Egzamin odbędzie się w sobo-
tę 24 czerwca  o godz. 10.00 
w gmachu kurii diecezjalnej w 
Gliwicach, ul. Łużycka 1.  Koszt 
kształcenia uczniów w nowym ro-
ku szkolnym 2006/2007 to mie-
sięcznie: DSO II st. – 160 zł, SMK 
– 140 zł. 

Dokumenty przyjmowane 
są w sekretariacie szkoły do 20 
czerwca. Dodatkowe informacje 
można uzyskać pod numerem tel. 
0 32 230 78 75 lub 608 048 944.

Dla mieszkańców Lublińca i 
okolic jest też dodatkowa pro-
pozycja. W nowym roku szkol-
nym tamtejsze Społeczne Ogni-
sko Muzyczne przy PSM I st. or-
ganizuje  kolejną grupę przygoto-
wującą do nauki w Studium Mu-
zyki Kościelnej (zasady muzyki, 
kształcenie słuchu, gra na forte-
pianie). Zgłoszenia należy składać 
w sekretariacie PSM I st. w Lubliń-
cu (42-700 Lubliniec, pl. K. Mańki 
9, tel. 0 34 351 03 12 lub 351 03 
13) najpóźniej do początku no-
wego roku szkolnego 2006/2007. 
Koszt: 160 zł za miesiąc. Wię-
cej informacji: www.muzyka.ku-
ria.gliwice.pl

 

Trwa nabór

Dla przyszłych muzyków kościelnych

Pochodzą zarówno 
z wielkomiejskich parafii,  
jak i z małych miejscowości. 
Przez 6 lat przygotowywali 
się do kapłaństwa w Wyższym 
Seminarium Duchownym  
w Opolu. 3 czerwca z rąk  
bp. Jana Wieczorka przyjęli 
święcenia prezbiteratu.

W diecezji gliwi-
ckiej święcenia ka-
płańskie tradycyjnie 
odbywają się w wigi-
lię uroczystości Zesła-
nia Ducha Świętego. 
Właśnie wtedy koś-
ciół katedralny staje 
się finiszem kolejnego 
etapu długiej i trud-
nej drogi powołania. 
Tym razem do końca tej czę-
ści drogi dotarło ośmiu męż-
czyzn. – Mamy nowych kapła-
nów i to wielka radość dla na-
szego lokalnego Kościoła, ale 
także dla Kościoła powszech-
nego. Dziś ludzie wyjeżdża-
ją za pracą do innych krajów 
i za rok także z naszej diece-
zji wyjadą do Irlandii księża, 

aby prowadzić duszpa-
sterstwo w powiększa-
jących się, głównie o 
Polaków, miejscowych 
parafiach – powiedział 
nam bp Jan Wieczorek. 
Podczas homilii ordy-
nariusz gliwicki mówił 
do nowych księży sło-
wami Benedykta XVI. – 
Godzi się w tym miej-

scu przypomnieć słowa Ojca 
Świętego wygłoszone w kate-
drze warszawskiej, a skierowa-
ne do kapłanów: „Czas oddany 
Chrystusowi w cichej, osobistej 
modlitwie niech nie wydaje się 
czasem straconym. To właśnie 
wtedy rodzą się najwspanial-
sze owoce duszpasterskiej po-
sługi. Wierni oczekują od ka-

płanów tylko jednego, by by-
li specjalistami od spotkania 
człowieka z Bogiem”. – usły-
szeli diakoni, którzy za chwi-
lę przyjęli święcenia prezbi-
teratu. Bp Wieczorek podkre-
ślił też, że młody kapłan, który 

dopiero rozpoczyna swą dusz-
pasterską drogę, potrzebuje u 
swego boku „poważnego Mi-
strza, który pomoże, aby nie 
zgubił się pośród propozycji 
kultury chwili”. 

  PAWEŁ JUREK

Diecezja gliwicka ma ośmiu nowych kapłanów

Młody kapłan potrzebuje Mistrza

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU PRZYJĘLI: 
ks. Mariusz Babula (par. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu), ks. Piotr Dyduch 
(par. św. Antoniego w Gliwicach), ks. Joachim Koza (par. NSPJ w Koszęcinie), 
ks. Piotr Natkański (par. św. Jana Chrzciciela w Zabrzu), ks. Michał Pilśniak 
(par. św. Marcina w Starych Tarnowicach), ks. Robert Potempa (par. 
Wniebowzięcia NMP w Wielowsi), ks. Leszek Skorupa (par. NMP Matki 
Kościoła w Gliwicach), ks. Artur Sznajder (par. Bożego Ciała w Bytomiu)



Wierni oczekują 
od kapłanów, by 
byli specjalistami 
od spotkania 
człowieka 
z Bogiem 
– przypomniał 
neoprezbiterom 
bp Jan Wieczorek
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Dzień 17 czerwca za-
pisał się w historii 
naszej młodej diece-
zji niezwykłym wyda-

rzeniem. W roku 1999 przy-
gotowywaliśmy się do wizyty 
apostolskiej Ojca Świętego Jana 
Pawła II. Termin wizyty wyzna-
czono na 15 czerwca 1999 ro-
ku. Jednak chory Papież nie 
mógł w tym dniu być z nami. 
Uroczystym nieszporom odpra-
wianym tego dnia na gliwickim 
lotnisku – z udziałem ok. 700 
tysięcy wiernych – przewod-
niczył legat papieski kardynał 
Adam Maida, a przesłanie Ojca 
Świętego do wiernych odczytał 
nuncjusz apostolski w Polsce 
ks. arcybiskup Józef Kowalczyk.

Modlitwa tysięcy wiernych o 
powrót Ojca Świętego do zdro-
wia sprawiła, że 17 czerwca w 
samo południe, wśród ponad 
500-tysięcznej rzeszy ludzi, Jan 
Paweł II na tym samym lotnisku, 
na którym oczekiwaliśmy na nie-

go dwa dni wcześniej, 
odmówił z nami mod-
litwę „Anioł Pański”, 
udzielił błogosławień-
stwa i poprowadził ten 
niezwykły dialog, który 
przeszedł do historii. To 
był „cud nad Kanałem 
Gliwickim”. Tak komen-
towała to prasa krajowa 
i zagraniczna.

W tę niezapomnianą 
dla diecezji rocznicę od-
wiedzin – dzisiaj już – słu-
gi Bożego Jana Pawła II, 
wpisujemy 25-lecie po-
sługi biskupiej pierw-
szego biskupa gliwi-
ckiego Jana Wieczorka.

Dostojny Jubilat 
urodził się 8 lutego 
1935 roku w Bodzano-
wicach koło Olesna w 
rodzinie rolniczej. Oj-
ciec, oprócz zajmowa-
nia się pracą na roli, był 
cenionym w okolicy cieślą. Jako 
młody chłopak biskup Jan Wie-
czorek pomagał ojcu w ciesiel-
stwie, zarabiając w ten sposób 
na opłacenie gliwickiego kon-

wiktu, a później stu-
diów. Matka zajmowa-
ła się domem i wycho-
waniem trojga dzieci. 
Po ukończeniu szko-
ły powszechnej przy-
szły biskup kontynuo-
wał naukę w gliwickim 
gimnazjum przy ul. 
Górnych Wałów.

W latach 1953–
1958 studiował w Wyż-
szym Seminarium Du-
chownym Śląska Opol-
skiego w Nysie. Świę-
cenia kapłańskie przy-
jął 22 czerwca 1958 r. 
z rąk bpa Franciszka Jo-
pa. W tym samym roku 
został wysłany na studia 
specjalistyczne na KUL, 
gdzie studiował prawo 
kanoniczne. Po ukoń-
czeniu studiów w 1961 
roku został wykładow-
cą w Wyższym Semina-

rium Duchownym w Nysie oraz 
pracownikiem Sądu Biskupiego 
w Opolu (obrońca węzła małżeń-
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tekst  
BP GERARD KUSZ

dokończenie na s. VI

Budowniczy nowej diecezji

Święcenia 
biskupie Jana 
Wieczorka, Góra 
Świętej Anny 
16 sierpnia 1981 r. 
Obok biskupa 
J. Wieczorka 
siedzą (od lewej) 
bp Wacław 
Wycisk, 
opolski biskup 
pomocniczy, 
bp Stefan 
Bareła, ówczesny 
ordynariusz 
częstochowski, 
bp Alfons 
Nossol, główny 
konsekrator, 
bp Józef Kurpas, 
katowicki biskup 
pomocniczy oraz 
bp Antoni 
Adamiuk, 
opolski biskup 
pomocniczy

„Ten, kto żyje Radosną Nowiną 
– Ewangelią osobiście, ten też 
będzie zdolny do niesienia takiego 
radosnego obrazu Chrystusa swoim 
braciom i siostrom” – pisał w 2001 
roku bp Jan Wieczorek. 
Na zdjęciu podczas festynu policjantów 
w Gliwicach Bojkowie
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(...) W imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego rozpoczynam 
posługę pasterską w nowo 
utworzonej diecezji gliwickiej 
jako jej pierwszy biskup ordy-
nariusz. Przychodzę do Was z 
woli Opatrzności Bożej, wyra-
żonej w decyzji Papieża. Posy-
ła mnie bowiem Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II, który ustanowił 
mnie pasterzem tego nowe-
go Kościoła lokalnego na ziemi 
górnośląskiej, abym kontynu-
ował apostolską misję prowa-
dzenia ludzi do Boga, i abym w 
ten właśnie sposób mógł słu-
żyć ludowi Bożemu diecezji 
gliwickiej. Wchodzę zatem do 
tej świątyni, która stała się oto 
katedralnym zwornikiem no-
wej rzeczywistości diecezjal-
nej, z wewnętrznym drżeniem, 
onieśmielony wobec całej wiel-
kiej tradycji chrześcijańskiej tej 
ziemi, która żywo wyłania się 
przed nami. Nasza nowa die-
cezja gliwicka powstała wszak 
z części dwu wspaniałych die-
cezji: katowickiej i opolskiej, 
których korzenie sięgają ty-
siącletnich dziejów Kościoła na 
tej ziemi. Na styku wielkich i 
zasłużonych przez wieki dwu 

innych, dawniejszych diecezji, 
utworzonych już w tysięcznym 
roku – krakowskiej i wrocław-
skiej. (...)  

Dla mnie zaś być Waszym 
pasterzem oznacza – usiłować 
brać to wszystko, co wszyscy 
wnoszą, i umieć to jakoś koor-
dynować, scalać, ażeby z tego 
rosło wspólne dobro wszyst-
kich i żeby w tym wspólnym 
dobru wszystkich było indywi-
dualne dobro każdego, abyśmy 
stanowili jedno Ciało z Chry-
stusem.

I jeśliby w tym, co powie-
działem, można doszukać się 
jakiegoś programu, to jest on 
prosty, bo odwieczny. Sprawy 
odwieczne, sprawy Boże, są 
bowiem najprostsze i najgłęb-
sze. Trzeba tylko w nowy spo-
sób, z nową gorliwością wejść 
w ten odwieczny Boży pro-
gram i wypełniać go na miarę 
naszych czasów, zgodnie z du-
chem Soboru Watykańskiego 
II. I tą drogą pójdziemy!!!

BP JAN WIECZOREK
fragment homilii 

wygłoszonej podczas ingresu 
do katedry gliwickiej, 

29 czerwca 1992 roku

Mój program 
jest prosty

BULLA NOMINACYJNA OJCA ŚWIĘTEGO 
JANA PAWŁA II (fragmenty)

Jan Paweł II, Biskup, Sługa Sług Bożych: 
Czcigodnemu Bratu, Janowi Wieczorkowi, 

wybranemu na biskupa tytularnego Timida Regia 
i pomocniczego biskupa opolskiego, 

pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo. (...)

Skoro tylko Czcigodny nasz Brat, biskup Alfons Nossol, ordynariusz opolski, po-
prosił o danie mu jeszcze jednego biskupa pomocniczego, My – uznając to za 
pożyteczne pod względem duszpasterskim – chętnie wyraziliśmy na to zgodę. 
Dlatego, Umiłowany Synu, po zapoznaniu się z posiadaną przez Ciebie poboż-
nością, wiedzą i innymi ludzkimi i religijnymi zaletami, postanowiliśmy ten 
urząd zlecić Tobie. Z tego to powodu, korzystając z Naszej najwyższej apostol-
skiej władzy, wynosimy Cię do godności biskupiej oraz wybieramy i ustanawia-
my Cię biskupem pomocniczym, jak to już wyżej wspomnieliśmy. Równocześnie 
nadajemy Ci tytuł wakującego Kościoła biskupiego Timidia Regia, wraz z pra-
wami, które zostały określone w piśmie apostolskim Ecclesiae Sanctae z dnia 6 
sierpnia 1966 roku. (...)
Wreszcie, Umiłowany Synu, wykorzystując wszelkie siły, wsparty łaską stanu bi-
skupiego i pobudzony świadomością tak wielkiej godności, staraj się o dosko-
nalsze życie i dobre wypełnianie urzędu, jaki Ci zlecamy. 
Dane w Rzymie, u św. Piotra, dnia 12 czerwca roku Pańskiego 1981, trzeciego 
Naszego Pontyfikatu. 

JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ


Budowniczy nowej diecezji
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„Złącz nas w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej ziemi śląskiej spokojny 
i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności dzieci Bożych” 
(7 grudnia 1996 roku). Bp Jan Wieczorek wykorzystuje każdą okazję, 
aby porozmawiać z mieszkańcami diecezji o ich problemach 
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skiego). Do 1964 roku był rów-
nież wikariuszem w Opolu No-
wej Wsi Królewskiej. Wówczas 
proboszczem tej parafii był bp 
Henryk Grzondziel. Od 1969 ro-
ku, przez 12 lat, biskup Jan Wie-
czorek był proboszczem parafii 
Świętej Trójcy w Bogacicy koło 
Kluczborka. Obowiązki probosz-
czowskie łączył z licznymi zaję-
ciami na szczeblu diecezjalnym.

12 czerwca 1981 roku zo-
stał mianowany biskupem po-
mocniczym diecezji opolskiej. 
Sakrę biskupią przyjął 16 sierp-
nia 1981 roku na Górze Świętej 

Anny, z rąk bpa Alfonsa Nosso-
la. W diecezji opolskiej był od-
powiedzialny za budowę no-
wych kościołów. W Episkopa-
cie Polski biskup Jan Wieczo-
rek był członkiem Komisji ds. 
Budowy Kościołów, obecnie 
należy do Rady ds. Kultury.

Po 11 latach posługi bisku-
piej w Opolu, 25 marca 1992 
roku, został mianowany pierw-
szym ordynariuszem nowo 
utworzonej diecezji gliwickiej. 
Biskup Jan Wieczorek podjął 
się niełatwego zadania tworze-
nia od podstaw struktur nowej 
diecezji oraz jej integracji w je-
den organizm kościelny. 

dokończenie ze s. V

„Współczesnemu człowiekowi trzeba poprzez Ewangelię ukazywać 
Chrystusa nie tylko jako uosobienie prawdy i dobra, ale również 
jako uosobienie piękna i drogę do szczęścia i radości życia” 
(List pasterski na III Niedzielę Adwentu 2001 r.). 
Na zdjęciu podczas festiwalu Cantate Deo w Gliwicach Sośnicy

„Matko Pięknej Miłości – Twej opiece zawierzam rodziny całej diecezji. 
Umacniaj miłość i jedność małżeńską, broń rodzące się życie, by każde 
dziecko było chciane i kochane. Spraw, by nasze rodziny były środowiskiem 
wiary, wychowującym młode pokolenie w duchu wierności najtrwalszym 
wartościom. Pomóż naszym rodzinom odradzać się na nowo, by stawały 
się „domowym kościołem” (modlitwa na zakończenie peregrynacji kopii 
Obrazu MB Częstochowskiej 7 grudnia 1996 r.)

„Pilnym zadaniem jest też uzdrawianie moralne środowiska człowieka. 
Rodziny są zagrożone dezintegracją i rozbiciem…” pisał bp Jan Wieczorek 
w 1999 roku na łamach „L’Osservatore Romano”. Jedno z licznych spotkań 
w  Rusinowicach – miejscu szczególnie ulubionym przez Jubilata 

W młodości bp Jan Wieczorek uprawiał sport, ta pasja pozostała do dziś. 
Na zdjęciu inauguracja ministranckich rozgrywek

KSIĘGA JUBILEUSZOWA
Służcie Panu z weselem 

Zokazji 25. rocznicy święceń biskupich Jana Wieczorka ukazał 
się, pod redakcją ks. prof. dr. hab. Kazimierza Wolszy, zbiór 

kazań, homilii oraz listów pasterskich Jubilata „Servite Domino in 
laetitia”. Słowo wstępne napisał bp Gerard Kusz.
„Wydany tom, na który składają się homilie oraz 
listy pasterskie biskupa Jana Wieczorka, zawie-
ra niewielki wycinek dwudziestopięcioletniej (bi-
skupiej), a tym bardziej niemal pięćdziesięciolet-
niej (kapłańskiej) jego posługi kaznodziejskiej... 
Przedstawiany w obecnym tomie zbiór homilii, 
listów, odezw, konferencji został tak skompo-
nowany, by ukazać w nim możliwie zróżnicowa-
ny charakter biskupiego nauczania” napisał ks. prof. K. Wolsza. 
Książka podzielona została na trzy części. W pierwszej znajdu-
je się rys biograficzny bp. Jana Wieczorka, który napisał ks. dr 
Henryk Gerlic, oraz analiza biskupiego nauczania Jubilata, autor-
stwa ks. prof. dr. hab. Kazimierza Wolszy. W drugiej części, zaty-
tułowanej „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek zbawienny”, 
przedstawiono listy Biskupa gliwickiego, dotyczące m.in. budowy 
kościołów oraz listy kierowane na Adwent i Wielki Post. Trzecia 
część, „Chrystus w Kościele – Kościół w dziejach” to homilie wy-
głaszane z różnych okazji. 
„Lektura kazań i listów pasterskich obecnego Biskupa gliwickie-
go pozwala pośrednio poznać życie Kościoła na Górnym Śląsku 
w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza dzieje tworzącej się od 
1992 roku diecezji gliwickiej. Ukazują one jednak zawsze przede 
wszystkim Chrystusa obecnego w Kościele, a Kościół zakorzenio-
ny w dziejach – w dziejach ziemi śląskiej, a szczególnie ziemi gli-
wickiej” – napisał ks. prof. K. Wolsza.

O książkę można pytać w gliwickiej kurii. Jest do nabycia również przez Internet na 
stronie: www.wydawnictwo.opole.pl.
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Najbardziej ich cieszy, kiedy 
pracodawca mówi ze zdziwieniem: 
kiedykolwiek nie zszedłbym 
na halę, oni cały czas pracują. 
Tak najlepiej promuje się osoby 
niepełnosprawne intelektualnie 
jako dobrych pracowników.

Ostatni przeprowadzony spis 
ludności ujawnił negatywną dla 
naszego regionu statystykę. Oka-
zało się, że mieszka tu najwięk-
szy odsetek osób z upośledze-
niem umysłowym niepracujących 
zawodowo. W kwietniu powsta-
ło w Bytomiu Centrum DZWONI 
– Centrum Doradztwa Zawodo-
wego i Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych, które zajmuje się ak-
tywizacją tej grupy na rynku pra-
cy. – Polega ona przede wszyst-
kim na wypromowaniu osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie 
jako dobrego pracownika i prze-
konaniu pracodawcy do jej za-
trudnienia – tłumaczy Arkadiusz 
Marcisz, kierownik Centrum. – A 
co zyskuje pracodawca? Przede 
wszystkim pracownika sumien-
nego, solidnego, punktualnego, 
który nie będzie się obijał, nie 
będzie kradł. 

W kraju istnieją jeszcze dwa 
takie centra – w Warszawie i Ło-
dzi – korzystające ze środków 
Europejskiego Funduszu Struk-
turalnego. Centrum DZWONI 
działa w ramach Polskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym. 
Pracujący w nim doradcy zawo-
dowi zaplanują ścieżkę zawodo-
wą dla konkretnej osoby, ukie-

runkują ją zawodowo, 
psycholog pomoże jej 
wydobyć wszystkie atu-
ty i pokonać stres. Tre-
ner pracy pojedzie na 
szkolenie do zakładu 
pracy czy urzędu i bę-
dzie tam kimś w rodza-
ju przewodnika. Na nie-
go może też liczyć pra-
codawca, kiedy coś zaniepokoi 
go w zachowaniu pracownika. – 
Wtedy wystarczy telefon, a my 
pojawimy się tam do godziny. 
Wraz ze znalezieniem pracy nie 
kończy się nasza opieka nad tą 
osobą i będziemy ją wspierać tak 
długo, jak to będzie potrzebne – 
mówi Arkadiusz Marcisz. 

Od trzech lat zajmują się 
około 20-osobową grupą, z 
którą spotykają się regular-
nie na spotkaniach warsztato-
wych. Dwanaście osób podjęło 
już praktyki raz w tygodniu w 
jednym z bytomskich przedsię-
biorstw, gdzie wykonują proste 
czynności. Jak podkreślają pra-

cownicy Centrum, liczy 
się już sama możliwość 
sprawdzenia się w pra-
cy i budowanie prze-
konania u pracodaw-
ców, że warto zatrud-
niać osoby z upośle-
dzeniem umysłowym. 
W zamian za to mogą 
liczyć na pewne ulgi, 

refundacje dla osób koordynu-
jących pracę niepełnosprawne-
go i środki na doposażenie sta-
nowisk pracy.

Centrum DZWONI mieści się 
w Bytomiu, przy placu Koś-
ciuszki 9 (III piętro, pokój 32-
33, możliwość skorzystania z 
windy). Czynne od poniedział-
ku do piątku w godz. 7.00–
17.00. Po uprzednim zgłosze-
niu telefonicznym samochód 
można zaparkować tuż przy 
budynku. Planowane są też dy-
żury osób niepełnosprawnych, 
które podzielą się własnymi 
doświadczeniami w poszuki-
waniu pracy.  MF

Centrum DZWONI w Bytomiu

Solidni i punktualni

Arkadiusz 
Marcisz, 
kierownik 
Centrum 
DZWONI pomaga 
w szukaniu 
potrzebnych 
informacji 
w Internecie
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Konkurs dla dzieci

Śladami JPII
Kończymy konkurs, który 
zorganizowaliśmy wspólnie z 
Wydawnictwem Jedność oraz 
Radiem Plus. Każdego tygo-
dnia była do wygrania cieka-
wa książka, ufundowana przez 
Wydawnictwo Jedność. 

Wydawnictwo jest cenionym 
na rynku dostawcą encyklope-
dii i leksykonów religijnych. 

Jedność wy-
dała m.in. 

czteroto-
mową „En-

cyklopedię 
chrześcijań-

stwa”, za-
wierającą 

ponad 1200 
haseł, „Ilu-

strowany lek-
sykon świę-

tych”, który zawiera ponad 
4000 życiorysów świętych i 
błogosławionych. Warto kupić 
również „Historię chrześcijań-
stwa” w 10 tomach, „Leksykon 
dawnych i nowych symboli” 
oraz „Wielką księgę Świętych 
Patronów”. 

O te i inne książki pytaj w 
księgarniach, można je zama-
wiać również przez Internet. 
Więcej na stronie: www.jed-
nosc.com.pl.

W tym tygodniu do wygra-
nia: „Szkatułka z bajkami”.

Aby wygrać książkę, nale-
ży w niedzielę 18 czerwca za-
dzwonić do Radia Plus podczas 
audycji „Quizy pani Izy” (tel. do 
studia 032 232-52-32) i odpo-
wiedzieć na pytanie: Nad jakim 
jeziorem Jan Paweł II odpoczął 
krótko, a potem płynął statecz-
kiem, by raz jeszcze spojrzeć 
na ukochane okolice?  

Drukiem ukazały się felietony 
ks. Huberta Mikołajca, pub-

likowane w opolskim „Gościu”. 
Książka „Z kącika wiejskiego pro-
boszcza” zawiera zbiór tekstów, 
które ukazywały się w latach 
2000–2006. Ks. H. Mikołajec jest 
proboszczem w Zabełkowie ko-

ło Raciborza. Swoimi 
duszpasterskimi spo-
strzeżeniami, w spo-
sób głęboki, a jed-
nocześnie przystęp-
ny, od lat dzieli się 
z czytelnikami opol-
skiego „Gościa”. 

Jego felietony nie nu-
żą moralizatorstwem 
czy kaznodziejskim 
tonem. Są mądre 
– dlatego tak chęt-
nie czytane. O książkę 
można pytać w gliwi-
ckiej kurii.  

Wśród książek 

Mądry „Kącik”

KSIĘGA JUBILEUSZOWA
Służcie Panu z weselem 

Zokazji 25. rocznicy święceń biskupich Jana Wieczorka ukazał 
się, pod redakcją ks. prof. dr. hab. Kazimierza Wolszy, zbiór 

kazań, homilii oraz listów pasterskich Jubilata „Servite Domino in 
laetitia”. Słowo wstępne napisał bp Gerard Kusz.
„Wydany tom, na który składają się homilie oraz 
listy pasterskie biskupa Jana Wieczorka, zawie-
ra niewielki wycinek dwudziestopięcioletniej (bi-
skupiej), a tym bardziej niemal pięćdziesięciolet-
niej (kapłańskiej) jego posługi kaznodziejskiej... 
Przedstawiany w obecnym tomie zbiór homilii, 
listów, odezw, konferencji został tak skompo-
nowany, by ukazać w nim możliwie zróżnicowa-
ny charakter biskupiego nauczania” napisał ks. prof. K. Wolsza. 
Książka podzielona została na trzy części. W pierwszej znajdu-
je się rys biograficzny bp. Jana Wieczorka, który napisał ks. dr 
Henryk Gerlic, oraz analiza biskupiego nauczania Jubilata, autor-
stwa ks. prof. dr. hab. Kazimierza Wolszy. W drugiej części, zaty-
tułowanej „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek zbawienny”, 
przedstawiono listy Biskupa gliwickiego, dotyczące m.in. budowy 
kościołów oraz listy kierowane na Adwent i Wielki Post. Trzecia 
część, „Chrystus w Kościele – Kościół w dziejach” to homilie wy-
głaszane z różnych okazji. 
„Lektura kazań i listów pasterskich obecnego Biskupa gliwickie-
go pozwala pośrednio poznać życie Kościoła na Górnym Śląsku 
w ostatnim ćwierćwieczu, a zwłaszcza dzieje tworzącej się od 
1992 roku diecezji gliwickiej. Ukazują one jednak zawsze przede 
wszystkim Chrystusa obecnego w Kościele, a Kościół zakorzenio-
ny w dziejach – w dziejach ziemi śląskiej, a szczególnie ziemi gli-
wickiej” – napisał ks. prof. K. Wolsza.

O książkę można pytać w gliwickiej kurii. Jest do nabycia również przez Internet na 
stronie: www.wydawnictwo.opole.pl.



Zapowiedzi
 FESTYN FRANCISZKAŃSKI
10 i 11 CZERWCA, parafia Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gliwicach (ul. Fran-
ciszkańska 1). W sobotę rozpoczęcie o 
godz. 9.00, w niedzielę o godz. 14.45; 
o godz. 17.30 – koncert laureatów 
konkursu Piosenki Franciszkańskiej. Co-
dziennie wieczorem zabawa taneczna. 
 AKCJA CHARYTATYWNA
na rzecz Piotra Greli, ucznia II LO, cho-
rego na mukopolisacharydozę – 11 
CZERWCA, godz. 17.00, Centrum JP2 w 
Gliwicach (obok katedry) – Skrzypek 
opętany – baśń mimiczna wg Bolesława 
Leśmiana oraz krótki program poety-
cki nauczycieli i uczniów II LO. 
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 14 CZERWCA w kaplicy św. Jadwi-
gi przy parafii Wszystkich Świętych. O 
godz. 18.05 – Nieszpory, o godz. 18.30 
– Msza św. z homilią i prelekcja pt. Po 
pielgrzymce Papieża. 
 KONCERT FILHARMONII 
ZABRZAŃSKIEJ
na zakończenie sezonu artystycznego 
odbędzie się 14 CZERWCA o godz. 19.00 
w kościele św. Anny w Zabrzu.
  UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO 

CIAŁA
15 CZERWCA, katedra gliwicka, godz. 
7.30 – Msza św. pod przewodnictwem 
bpa Gerarda Kusza i procesja.
  15 LAT TOWARZYSTWA  

IM. EDYTY STEIN  
W LUBLIŃCU

16 CZERWCA, godz. 18.00, kościół św. 
Edyty Stein w Lublińcu Steblowie – 
Msza św. dziękczynna, której przewod-
niczyć będzie bp Jan Wieczorek.
 RUCH ŚWIATŁO – ŻYCIE
zaprasza na  rozesłanie przed rekolek-
cjami letnimi, które odbędzie się 17 
CZERWCA o godz. 10.00 w kościele św. 
Katarzyny w Pawonkowie.
  DIECEZJALNA PIELGRZYM-

KA NIESŁYSZĄCYCH
17 CZERWCA, Rudy, godz. 11.00 – Msza 
św. w sanktuarium Matki Bożej Po-
kornej.
 FESTYN RODZINNY
17 CZERWCA, ogród sanktuarium Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Za-
brzu Rokitnicy (ul. Andersa 67), godz. 
12.00 – Msza św., a po niej fe-
styn. W programie m.in: pantonima 
nt. jedności w wykonaniu młodzie-
ży, występ scholi, poczęstunek, „Any 
z Przezchlebia” – występ muzycz-
no-kabaretowy, konkursy dla dzieci 
i młodzieży, loteria fantowa. Zakoń-
czenie nabożeństwem.
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice
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Dziś przedstawiamy propozycje  
na wakacje przygotowane przez Katolickie 
Stowarzyszeniem Młodzieży, siostry 
służebniczki i franciszkanki  
oraz karmelitańskie „Elianum”. Za tydzień  
o pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

 Od rekolekcji do kursów językowych.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 

zaprasza młodzież z diecezji gliwickiej na 
obozy, rekolekcje, szkolenia, a także wa-
kacyjne  kursy językowe (angielski i nie-
miecki, na różnych poziomach zaawanso-
wania, także dla dzieci). Wyjazdy organi-
zowane są do wielu ciekawych miejsc w 
Polsce. Szczegółowe informacje znajdują 
się na stronie stowarzyszenia: www.ksm.
org.pl.  O wakacje można też pytać w kra-
kowskim biurze KSM-u (od poniedziałku 
do piątku od godz. 8.00 d0 16.00, tel./fax  
0 12 422 42 99). Pod tym numerem przyj-
mowane są zgłoszenia uczestnictwa.
 „Warto żyć dla Miłości”, czyli wakacyjne 
wędrówki z Janem Pawłem II (dla dziew-
cząt, które ukończyły II klasę gimnazjum 
i starszych).

Terminy: od 23 czerwca do 3 lipca w 
Kudowie Zdroju; od 25 czerwca do 5 lipca 
w Szklarskiej Porębie. Koszt pobytu: 150 
zł, przedpłata w wysokości 70 zł. 
 Od 9 do 13 sierpnia – rekolekcje LECTIO 
DIVINA dla dziewcząt w Kamieniu Śląskim. 
Są to dni przeżywane w dużej mierze w 
milczeniu i poświęcone modlitwie Sło-

wem Bożym. Koszt po-
bytu: 60 zł, przedpłata 
30 zł.   

„Warto żyć dla Miłości” 
i rekolekcje LECTIO DIVINA or-
ganizują siostry służeb-
niczki. Zgłoszenia i informacje: SM. Fau-
styna i SM. Luiza, ul. Klasztorna 2, 47-150 
Leśnica Op., tel.0 77 404 83 30 lub 404 82 
30, e-mail: betania@sluzebniczki.pl; www.
sluzebniczki.pl.
 Rekolekcje w duchu św. Franciszka 
z Asyżu organizują w Ołdrzychowicach 
Kłodzkich siostry franciszkanki szpitalne. 

Terminy: od 3 do 7 lipca  (dla dziew-
cząt od 10 do 15 lat) i od 10 do 14 
lipca  (dla dziewcząt powyżej 16 lat).  
Zgłoszenia przyjmuje: s. Michaela Szpu-
lak, ul. Kłodzka 25, 57-360 Ołdrzycho-
wice Kłodzkie, tel.  0 47 868 90 90,  
e-mail: rekolekcje.osf@interia.pl
 „Biblia, modlitwa, wspólnota” to temat 
rekolekcji dla kobiet, na które do Czernej k. 
Krzeszowic zaprasza Świecki Instytut Kar-
melitański „Elianum” (jej członkinie tworzą 
liczną wspólnotę na terenie diecezji gliwi-
ckiej). Rekolekcje od 27 do 30 sierpnia pro-
wadzić będzie o. Jan Ewangelista. Informa-
cje i zgłoszenia: „Elianum”, 32-065 Krzeszo-
wice, Czerna 210, tel. 0 12 282 18 14 lub 
695 055 800, e-mail: tom_helena@wp.pl.

Inne propozycje karmelitańskie, w tym 
Spotkanie Młodych ze Świętymi Karme-
lu (od 25 do 27 sierpnia) na stronie www.
karmel.pl.
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