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Kościół bez caritas byłby 
tym, czym wiara bez 

uczynków, czyli martwą in-
stytucją skupioną na samej 
sobie. Mamy dużo szczę-
ścia, że żyjemy w czasach, 
gdy działalność charytatyw-
ną można organizować na 
szeroką skalę, tak jak to 
jest w przypadku instytucji 
Caritas. Dziś piszemy o niej 
więcej z okazji 15. rocz-
nicy powstania w diecezji. 
Nie zapominamy przy tym 
o tych, którzy z poświęce-
niem pomagają potrzebują-
cych w swoim najbliższych 
otoczeniu. Wszyscy jeste-
śmy wezwani do miłosier-
dzia i źle by było, gdybyśmy 
nasze zobowiązania wobec 
bliźnich przerzucali tylko 
na profesjonalistów.  

Wygrała 
„Cecylia”
Sześć zespołów wystąpiło 
w V Diecezjalnym Przeglądzie 
Chórów Parafialnych, który 
6 października odbył się 
w Zabrzu Mikulczycach. 

Najlepszy okazał się chór 
męski „Cecylia” z parafii św. 
Józefa w Zabrzu. Drugie miej-
sce przypadło chórowi z para-
fii św. Gerarda w Starych Gli-
wicach, a trzecie – chórowi 
„Credo” z parafii św. Andrze-
ja w Zabrzu, Wszystkich Świę-
tych i Matki Boskiej Kocha-
wińskiej w Gliwicach. W tym 
roku, w odróżnieniu od po-
przednich lat, przegląd miał 
formę konkursową. W koście-
le św. Teresy. Poza konkur-
sem zaśpiewał Chór Chłopięcy 
„Pueri Cantores Silesienses” 
pod dyrekcją ks. Piotra Klemen-
sa, proboszcza mikulczyckiej 
parafii. Więcej o zwycięzcach w 
następnym numerze „Gościa”.
 

Pielgrzymka 
ze świętymi

– Wszyscy jesteśmy wezwani 
do miłosierdzia – kilkakrotnie 
można było usłyszeć podczas 
pielgrzymki, która 6 października 
przybyła do Rud. 

– Tegoroczne pielgrzymo-
wanie ma wyjątkowy charak-
ter, ponieważ spotykamy się po 
raz piętnasty od czasu powsta-
nia naszej diecezji i powoła-
nia przez księdza biskupa Ca-
ritas. Dzisiaj w szczególny spo-
sób chcemy za te piętnaście lat 
posługi Panu Bogu dziękować – 
mówił we wstępie do Euchary-
stii ks. Rudolf Badura, dyrektor 
gliwickiej Caritas. 

Pielgrzymka pracowników i 
wolontariuszy oraz ich duszpa-
sterzy odbyła się w przeddzień 
Tygodnia Miłosierdzia. – Mo-
ja współpraca z Caritas diecezji 
gliwickiej rozpoczęła się w Eu-

ropejskim Roku Osób Niepełno-
sprawnych – mówi Joanna Ko-
łoczek, wolontariuszka z parafii 
w Żernicy. – Tam, gdzie jest po-
trzeba, czuję się zobowiązana 
sercem i duszą wspierać dzia-
łalność Caritas. 

W homilii biskup ordyna-
riusz Jan Wieczorek zachęcał 
wszystkich do podążania za 
świętymi, którzy podejmowa-
li dzieła miłosierdzia. Przypo-
mniał postać św. Jadwigi Ślą-
skiej, księżnej, która organizo-
wała pomoc ubogim i osobi-
ście im posługiwała, św. Kamila 
, marzącego o tym, by „umrzeć 
z rękami zniszczonymi przez 
miłosierdzie” oraz beatyfikowa-
ną ostatnio w Nysie matkę Ma-
rię Merkert, założycielkę zgro-
madzenia elżbietanek, odważ-
ną kobietę wychodzącą z mu-
rów klasztoru, by szukać bied-
nych i potrzebujących w świe-
cie. – Tydzień po tym, kiedy 

ta córka ziemi śląskiej zosta-
ła wyniesiona do chwały ołta-
rzy, trzeba nam za nią dzięko-
wać. Ale wpatrując się w nią, 
również myśleć o tym, że ma-
my kogo prosić o pośrednictwo 
w dziele, które spełniamy dzi-
siaj na terenie naszej diecezji – 
zachęcał bp Wieczorek.

W programie pielgrzymki 
znalazł się także wykład ks. 
inf. Pawła Pyrchały, koncert za-
brzańskiego zespołu „Allegro” i 
nabożeństwo maryjne. Spotka-
nie w Rudach było pierwszym 
punktem obchodów 15 lat Cari-
tas Diecezji Gliwickiej. Następ-
nego dnia w Rusinowicach od-
był się festyn, a na 10 paź-
dziernika w Centrum Edukacyj-
nym im. Jana Pawła II w Gliwi-
cach zaplanowano konferencję 
i przedstawienie w wykona-
niu osób niepełnosprawnych 
z Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Zabrza. KC

W Mszy św. w Rudach uczestniczyli przedstawiciele pracowników i wolontariuszy Caritas z różnych stron diecezji
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Zabrzanie świętują

85. ROCZNICA NADANIA 
PRAW MIEJSKICH.  Patrząc 
na współczesne wydarzenia 
naszego kraju, zauważamy, 
że tyle jest narzekań, jakby w 
przeszłości wszystko było złe, 
a teraźniejszość również by-
ła tym naznaczona. Narzekamy 
na różne układy instytucjonal-
ne, personalne, społeczne, po-
lityczne, partyjne i odnosi się 
wrażenie, jakby nie działo się 

nic dobrego. A my jednak chce-
my dostrzec to, co było dobre i 
co dobrego dzieje się po dzień 
dzisiejszy – mówił  bp Jan 
Wieczorek w homilii podczas 
Mszy św., która została odpra-
wiona 7 października w ko-
ściele św. Anny w Zabrzu w 85. 
rocznicę nadania praw miej-
skich. Eucharystii z udziałem 
władz, delegacji zagranicznych 
i mieszkańców przewodniczył 
abp Damian Zimoń, metropo-
lita górnośląski. W ramach ob-
chodów jubileuszowych dzień 
wcześniej na stadionie Górnika 
rozegrany został charytatyw-
ny mecz: gwiazdy TVN – re-
prezentacja Zabrza (wynik 8 
do 2). Dochód z imprezy prze-
znaczony będzie na  leczenie 
Mateusza Kaźmierczaka, mło-
dego sportowca, który uległ 
wypadkowi.  Na finał obcho-
dów przygotowano koncert z 
udziałem Edyty Górniak z ze-
społem i Konstantego Andrzeja 
Kulki z Filharmonią Zabrzańską.  
W plebiscycie na najwybitniej-
szego zabrzanina zwyciężył 
Zbigniew Religa. 
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750 lat obecności franciszkanów  
BYTOM. 4 października w ko-
ściele św. Wojciecha rozpo-
częto świętowanie 750-lecia  
przybycia franciszkanów do 
tego miasta. – Obchody będą 
trwały przez cały rok. Będzie 
nam miło, jeśli włączą się w 
nie mieszkańcy miasta. – mó-
wi o. Hubert Zabłocki.  – Aby 

scharakteryzować krótko fran-
ciszkanów, należy przytoczyć 
słowa samego św. Franciszka: 
„Reguła i życie braci mniej-
szych jest takie: zachowywać 
świętą Ewangelię Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, żyjąc w 
posłuszeństwie, bez własności 
i w czystości”.

Nowy rok akademicki rozpoczęty
INAUGURACJA. 1 paździer-
nika w Centrum Edukacyjno-
-Kongresowym Politechniki 
Śląskiej uroczyście rozpoczę-
to 63. rok akademicki na tej 
uczelni. Immatrykulacji przed-
stawicieli studentów I roku, 
którzy mieli najlepsze wy-
niki podczas rekrutacji, do-
konał rektor prof. Wojciech 
Zieliński.  Od października na 
Politechnice studiować będzie 
31,5 tys. studentów, w tym 
21,5 tys. na studiach stacjo-
narnych. Studia na I roku roz-

poczyna 6,5 tys. studentów, 
w tym 4,5 tys. na studiach 
stacjonarnych. Na 12 wydzia-
łach uczelni w Gliwicach, 
Katowicach i Zabrzu funkcjo-
nuje 39 kierunków studiów.  
Msza św. na inaugurację no-
wego roku akademickiego zo-
stała zaplanowana w gliwic-
kiej katedrze tydzień później.  
Nowy rok rozpoczęły także in-
ne uczelnie na terenie diece-
zji, a wraz z nimi ruszył kolej-
ny etap pracy duszpasterstwa 
akademickiego.

Eucharystii przewodniczył  
abp Damian Zimoń, a homilię 
wygłosił bp Jan Wieczorek

Relikwie św. Kamila już na miejscu
RZYM – ZABRZE. 
Zakończyła się piel-
grzymka zabrzan do 
Włoch. Głównym celem 
wyjazdu było dziękczy-
nienie za obecność re-
likwii serca św. Kamila w 
zeszłym roku i odebranie in-
nych relikwii (fragnentu kręgo-

słupa) dla kościoła pod 
wezwaniem tego świę-
tego w Zabrzu.  Święty 
Kamil jest patronem 
chorych, służby zdro-
wia i miasta Zabrze. 

Relikwie pozostaną na stałe
w kościele kamilianów

Zwiastun Cantate Deo 2008
SOŚNICA. 6 październi-
ka w kościele św.  Jacka od-
był się koncert zapowiadają-
cy przyszłoroczną edycję fe-
stiwalu Cantate Deo. Tak zwa-
ny zwiastun zgromadził laure-
atów poprzedniego festiwa-
lu. – Co roku jest on w innym 
miejscu. Tym razem ze wzglę-
du na 750. rocznicę śmierci 
św. Jacka gościmy w tej samej 
parafii, gdzie odbywa się fe-
stiwal, bo to parafia św. Jacka 

– wyjaśniał dyrektor Cantate 
Deo ks. Piotr Sikora. W so-
śnickim kościele wystąpili 
m.in. muzycy z Bytomia: ze-
spół Amplituda i wokalistka 
Aleksandra Pospieszałowska. 
Największy aplauz zyskali nie-
widomi artyści z krakowskiej 
grupy Cantito. XXI edycja fe-
stiwalu Cantate Deo odbędzie 
się w muszli koncertowej w 
Gliwicach Sośnicy od 27 do 29 
czerwca 2008 roku. 

Jak zwykle śpiewał i grał festiwalowy zespół pod przewodnictwem  
ks. Roberta Chudoby
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Immatrykulacji studentów I roku dokonał rektor prof. Wojciech Zieliński
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Ludzie ziemi gliwickiej – to temat 
nowego cyklu wykładów otwartych, 
które raz w miesiącu odbywać się 
będą w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II w Gliwicach. 

Jak co roku organizatorem 
spotkań jest Ośrodek Dydaktycz-
ny Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego. Dwa lata 
temu wykłady były poświęcone 
dziedzictwu Soboru Watykańskie-
go II, w zeszłym roku – Josephowi 
Ratzingerowi – Benedyktowi XVI.  
Tym razem słuchacze będą mogli 
zapoznać się z ważnymi dla zie-
mi gliwickiej postaciami. Mottem 
dla wszystkich wykładów są sło-
wa z homilii, którą miał wygłosić 
Jan Paweł II na gliwickim lotnisku: 
„Zachowujcie jak skarb najwięk-
szy to, co było źródłem duchowej 
siły waszych ojców” (Gliwice, 15 
czerwca 1999 roku).

Wykłady otwarte odbywać 
się będą w następujące czwartki, 
o godz. 18.00:

 18 PAŹDZIERNIKA, ks. inf. Paweł 
Pyrchała – Bp Maksymilian Kaller 
(1880–1947)
 15 LISTOPADA, ks. dr Henryk 
Gerlic – Ks. Norbert Bonczyk 
(1837–1893)
 20 GRUDNIA, ks. dr Piotr Gó-
recki – Ks. Konstanty Damrot 
(1841–1895)
 17 STYCZNIA, ks. dr Mirosław 
Szwajnoch – Kard. Leo Scheff-
czyk (1920–2005)

 21 LUTEGO, bp prof. dr hab. Jan 
Kopiec – Bp Jan Kanty Lorek CM 
(1886–1967) 
 13 MARCA,  ks. dr hab. Franci-
szek Wolnik – Bp Herbert Bed-
norz (1908–1989)

 17 KWIETNIA,  ks. dr hab. Er-
win Mateja – Ks. Wacław Schenk 
(1913–1982)
 15 MAJA,  ks. dr Krystian Pie-
chaczek – Ks. Franciszek Blach-
nicki (1921–1987).

Ponad 90 proc. Polaków to kato-
licy – powtarzając ten slogan, 
łatwo wpaść w pułapkę samoza-
dowolenia. Duszpasterze zwra-
cają uwagę: także u nas przybywa 
osób nieochrzczonych. 

Najczęściej ujawniają się one 
przy okazji zawarcia związku mał-
żeńskiego, ale nie tylko. –  Z para-
fii docierają do nas informacje, że 
ciągle zgłaszają się ludzie, którzy 
z różnych powodów nie zosta-
li ochrzczeni, a chcieliby to uczy-
nić.  Do tej pory zwykle prowa-
dzone było dla nich  indywidual-
ne przygotowanie do chrztu, ale 
ponieważ osób takich jest coraz 
więcej,  chcemy zorganizować sy-
stematyczne spotkania w jednym 
miejscu. W ramach rocznego ka-
techumenatu przygotujemy je do 
przyjęcia sakramentów wtajem-
niczenia chrześcijańskiego, czy-
li chrztu, Eucharystii i bierzmo-

wania – mówi ks. dr Krystian Pie-
chaczek, dyrektor wydziału dusz-
pasterskiego kurii diecezjalnej w 
Gliwicach. 

 Katechumenat, który potrwa 
rok,  jest czymś innym niż cykl  
dziesięciu spotkań uzupełniają-
cych katechezę szkolną przed ślu-
bem, niezbyt szczęśliwie  cza-
sami też nazywany katechume-
natem.  Spotkania uzupełniające 
przeznaczone są dla osób, któ-
re już są ochrzczone, katechume-
nat natomiast jest propozycją dla 
nieochrzczonych.  – W trakcie ka-
techumenatu chcemy pomóc w 
rozbudzeniu gorliwości, charak-
terystycznej dla neofitów, która 
była cechą pierwszych chrześci-
jan. Tylko z ich zapałem możli-
wy okazał się dynamiczny rozwój 
całego Kościoła.  W jakiś sposób 
chcemy do tego nawiązać, choć 
w pierwszych wiekach chrześci-
jaństwa katechumenat trwał 3 la-

ta, a my z powodów praktycznych 
ograniczamy go do roku – tłuma-
czy ks. Piechaczek. 

W Poznaniu, skąd gliwic-
cy duszpasterze zaczerpnęli ra-
mowy program przygotowania,  
podczas ostatniej Wigilii Paschal-
nej  zostało ochrzczonych po-
nad 40 dorosłych. Ile osób zgło-
si się u nas – jeszcze nie wia-
domo. Pierwsze spotkanie odbę-
dzie się 14 października o godz. 
16.00, ale można dołączyć do gru-
py także za tydzień. Katechume-
nat raz w tygodniu w parafii Chry-
stusa Króla w Gliwicach prowa-
dzić będą ks. Krystian Piechaczek 
i   ks. Artur Sepioło. Zainteresowa-
ni mogą zgłaszać się do wydzia-
łu duszpasterskiego kurii w Gli-
wicach (tel. 0 32 230 71 42, e-ma-
il: kskrystian@kuria.gliwice.pl lub 
do parafii Chrystusa Króla w Gli-
wicach (ul. Okrzei 31, tel. 32 231 
52 72). KC
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Bp nominat Maksymilian Kaller

Wykłady otwarte 

Duchowni o duchownych

Chrzcielnica w kościele katedralnym 
w Gliwicach

Rusza roczny katechumenat

Na chrzest nigdy nie jest za późno

WYKŁAD PIERWSZY 
BP MAKSYMILIAN KALLER (1880–1947)

Urodził się w Bytomiu i został ochrzczony w kościele  Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny przez ówczesnego proboszcza ks. Norberta Bonczyka. Święcenia 
kapłańskie przyjął w 1903 roku w katedrze wrocławskiej, po których trafił do 
Strzelec Opolskich, Bergen na wyspie Rugia i Berlina. Później został administra-
torem apostolskim w Pile, a w 1930 roku papież Pius XI mianował go biskupem 
Warmii. W 1939 roku mianowany został dodatkowo administratorem apostol-
skim prałatury w Kłajpedzie. Znienawidzony przez nazistów, w lutym 1945 ro-
ku został deportowany przez hitlerowców z Warmii. Udało mu się wrócić, ale 
później znowu został zmuszony do wyjazdu. Zmarł nagle 10 lipca 1947 roku we 
Frankfurcie nad Menem. 
Ks. inf. Paweł Pyrchała przedstawi koleje życia i scharakteryzuje jego ducho-
wą sylwetkę, kształtującą się w trudnych czasach dwóch wojen i prześlado-
wań Kościoła.  
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KLAUDIA CWOŁEK: Caritas to już dziś nie tylko 
grupy osób przy parafii, które pomagają po-
trzebującym, ale cały system specjalistycz-
nej opieki. Jak to się stało, że z grona zapa-
lonych wolontariuszy zrodziła się instytucja, 
która w diecezji gliwickiej zatrudnia na eta-
tach aż 300 osób?

KS. RUDOLF BADURA: – Trudno mówić o ja-
kimś przełomie, to jest systematycznie roz-
wijające się dzieło od wielu, wielu lat. Kie-
dy powstawała Caritas Diecezji Gliwickiej, 
powołana w 1992 roku przez bpa Jana Wie-
czorka, nie zaczynała pracy na pustyni. Prze-
jęliśmy wtedy dzieła zainicjowane i funkcjo-
nujące w diecezji opolskiej i katowickiej, z 
których została wydzielona diecezja gliwicka. 
Już jesienią 1992 roku rozpoczęły swoją dzia-
łalność pierwsze cztery stacje opieki, wtedy 
też kończono budowę ośrodka rehabilitacyj-
nego dla dzieci i młodzieży w Rusinowicach, 
który przyjął pierwszych pacjentów dwa lata 
później. Był to czas, kiedy zagraniczne daro-
wizny pozwoliły nam na rozpoczynanie ko-
lejnych dzieł. W stacjach opieki i gabinetach 
rehabilitacyjnych obecnie zatrudnionych jest 

100 osób, z tego większość to pracownicy 
medyczni: pielęgniarki, fizykoterapeuci i kil-
ku lekarzy. Rocznie obsługujemy 3,5 tys. pa-
cjentów, najczęściej są to osoby obłożnie 
chore. Z gabinetów rehabilitacyjnych korzy-
sta natomiast 8 tys. pacjentów rocznie.   

Stacje opieki są chyba najbardziej czytelną 
wizytówką Caritas?

– Niewątpliwie tak jest, a wynika to z fak-
tu, że działalność stacji obejmuje większą 
część terytorium naszej diecezji. Ta praca 
jest też widoczna, bo pielęgniarka wychodzi 
w teren, porusza się służbowym, oznakowa-
nym samochodem. Ponadto taka forma opie-
ki jest bardzo trafiona, odpowiada na potrze-
by ludzi. Przekonałem się o tym także osobi-
ście, gdy moja babcia długo chorowała i choć 
rodzina była blisko, wizyta pielęgniarki była 
przez nią bardzo oczekiwana. 

Kto może korzystać z tej opieki?

– Do długoterminowej opieki medycznej 
chorych kwalifikuje lekarz z przychodni i jest 

ona refundowana z NFZ. Natomiast zabiegi 
rehabilitacyjne zleca lekarz z poradni rehabi-
litacyjnej Caritas w Zabrzu Mikulczycach lub 
z innej poradni, gdy pacjent mieszka w innej 
miejscowości. W zależności od skierowania, 
różnie refundowane są te zabiegi, albo z NFZ, 
albo na podstawie umowy z gminami. 

Czy kolejki do rehabilitacji są długie?

– Do naszego lekarza w Zabrzu Mikulczy-
cach miejsca są zarezerwowane już do koń-
ca roku. Najtrudniejsza sytuacja jednak jest w 
miejscowościach takich jak Kuźnia Racibor-
ska, gdzie gabinet rehabilitacyjny Caritas jest 
jedyną tego typu placówką, do innego trzeba 
jechać około 30 km.  

Czy to znaczy, że potrzebne są kolejne sta-
cje?

– Trzeba by otwierać nowe lub rozsze-
rzać działalność już istniejących. Nieste-
ty, cały problem sprowadza się do pienię-
dzy. Środki finansowe w gminie, która wy-
kupuje od nas świadczenia, są ograniczo-

15 lat Caritas Diecezji Gliwickiej 

Wspólne dzieło tysięcy ludzi
Rozmowa 

z ks. Rudolfem 
  Badurą, 

dyrektorem Caritas  
Diecezji Gliwickiej
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ne i choć trzeba by zatrudnić już kolej-
nych rehabilitantów, nie ma takiej możli-
wości. Ale niewątpliwie chcielibyśmy roz-
winąć naszą opiekę medyczną nad chory-
mi w tych gminach,  gdzie jest jej brak lub 
niedostatek. Obłożnie chorzy w domach 
są i dobrze żeby tam zostali, bo patrząc 
nawet tylko od strony finansowej, opie-
ka nad nimi w miejscu zamieszkania jest 
tańsza niż w domu pomocy społecznej. 
Niestety, NFZ nie chce poszerzać zakresu, 
który już jest zakontraktowany. A my też, 
żeby otworzyć kolejną stację opieki,  po-
trzebujemy co najmniej 200 tys. złotych 
na lokal i wyposażenie. To jest bardzo du-
żo pieniędzy.   

Zwłaszcza że stacje opieki to tylko jedna 
część działalności Caritas…

– Pomoc niepełnosprawnym to tak-
że Warsztaty Terapii Zajęciowej. Dzien-
nie przychodzi na nie 100 osób, którymi 
opiekujemy się przez wiele lat.  Ponad-
to niepełnosprawni z całej Polski korzy-
stają z ośrodka w Rusinowicach, do któ-
rego przyjeżdżają na turnusy rehabilitacyj-
ne  z opiekunami. Rocznie ośrodek przyj-
muje kilka tysięcy osób. Ta inicjatywa też 
okazała się bardzo potrzebna i trafiona, 
niestety, kolejka liczy tutaj ponad 2 tys. 

osób. Okres oczekiwania na przyjęcie wy-
nosi około 2 lat.

Innym, stosunkowo nowym, ale  wiado-
mo już, że bardzo udanym projektem są 
„Skrzydła”. Na czym on polega?

– Ta inicjatywa trafiła w oczekiwania 
zarówno potrzebujących, jak i tych, którzy 
chcą wesprzeć potrzebujące dzieci i rodzi-
ny. Można powiedzieć, że „Skrzydła” roz-
pościerają się coraz szerzej. Zaczynaliśmy 
dwa lata temu od pomocy kilku dzieciom, 
w tej chwili z programu korzysta ich pra-
wie 200. Pomoc polega na tym, że my po-
szukujemy sponsora, który chciałby opie-
ką objąć konkretne dziecko przez przy-
najmniej jeden semestr. Przy czym dzie-
cko nie zna sponsora, a sponsor zna dzie-
cko tylko z imienia. Pośrednikiem jeste-
śmy my i pedagog szkolny, który typuje do 
nas konkretnego ucznia. Dzięki temu pro-
gramowi dzieci mają fundowaną eduka-
cję, korepetycje, podręczniki czy coś inne-
go,  w zależności od potrzeb. Na przykład 
w jednej miejscowości  dzieci do szkoły 
dochodziły 5 km pieszo, bo nie było innej 
możliwości. Teraz dostały rowery od spon-
sora i droga im się skróciła.

Czy ofiarność ludzi jest duża?

– Tak, zwłaszcza gdy widzą konkret-
ną potrzebę, jak właśnie w przypadku 
„Skrzydeł”.

Kiedyś zadzwoniła do nas starsza pa-
ni, która pochodzi z Zabrza i od wielu lat 
mieszka w Niemczech. Na stronie inter-
netowej znalazła informacje o tym pro-
gramie i z okazji swoich 80. urodzin po-
wiedziała gościom, że nie chce żadnych 
prezentów, ale że mogą złożyć ofiarę na 
„Skrzydła”. W ten sposób zebrała ponad 
1700 euro. Dzięki tej kwocie przez rok 
piątka dzieci będzie otrzymywała pomoc. 
Ofiarność ludzi jest więc duża i to nam z 
kolei dodaje skrzydeł. Chciałbym przy tej 
okazji wszystkim ofiarodawcom serdecz-
nie podziękować. Wspaniałą możliwoś-
cią, przez wielu już wykorzystywaną,  jest 
1 proc. podatku, który przekazują Caritas. 
Dla nas to dodatkowy zastrzyk pieniędzy, 
którego wcześniej nie mieliśmy, a który 
pozwolił nam zrealizować około 40 róż-
nych projektów.  
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Podział środków  
na działalność  

Caritas gliwickiej

15 lat Caritas Diecezji Gliwickiej 

Wspólne dzieło tysięcy ludzi
DZIEŁA CARITAS 

DIECEZJI GLIWICKIEJ
  Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny  
w Rusinowicach – rocznie przyjmuje ponad 2300 
osób niepełnosprawnych i opiekunów
 NZOZ Caritas – 18 stacji opieki i 12 gabinetów 
rehabilitacyjnych;  11 500 pacjentów rocznie  
 DPS w Wiśniczach – 100 miejsc 
 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zabrzu  
i Gliwicach – 100 osób dziennie
 Biuro Aktywizacji Bezrobotnych w Gliwicach  
– 800 porad rocznie
 Jadłodajnia w Gliwicach – 100 obiadów 
     dziennie
 Jedzenie na kółkach w Zabrzu Biskupicach  
–  200 obiadów dziennie
 Ośrodek kolonijny w Turzy
 Parafialne zespoły Caritas – 100 
 Świetlice profilaktyczno-wychowawcze – 3
 Szkolne koła Caritas – 10
 Pracownicy Caritas – 300 osób
 Wolontariusze – 1500 osób.



Źródła finansowania 
działalności  

Caritas gliwickiej

Źródło: Caritas Diecezji Gliwickiej, 2006



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
14

 p
aź

dz
ie

rn
ik

a 
20

07

VI

Kursy dla lektorów, animatorów 
i – zupełnie nowy – kurs 
ceremoniarzy parafialnych to oferta 
duszpasterstwa ministrantów 
na najbliższy rok.

Wszystkie kursy odbywają się 
w Diecezjalnym Ośrodku Forma-
cyjnym Liturgicznej Służby Ołtarza 
w Nędzy, w cyklu czterech lub pię-
ciu spotkań weekendowych. – No-
wością w tym roku szkolnym jest 
kurs ceremoniarzy parafialnych  – 
mówi ks. Jacek Skorniewski, od-
powiedzialny za LSO w diecezji. 
–  Kurs będzie kształcił osoby po-
magające w parafii w przygoto-
waniu liturgii, zwłaszcza niedziel-
nej i świątecznej. Ministranci bę-
dą zapoznawać się z różnymi za-
gadnieniami, takimi jak rok litur-
giczny, formularze mszalne, kolo-
ry i szaty, a także z zasadami po-
prawnego wykonywania poszcze-
gólnych funkcji.  Wiele uwagi po-

święcimy obrzędom Mszy świętej  
uroczystej i pontyfikalnej oraz ce-
remoniom Triduum Paschalnego. 
Oprócz zajęć teoretycznych odby-
wać się też będą ćwiczenia prak-
tyczne w czasie sesji wyjazdowej 
do katedry w Gliwicach  – tłuma-
czy. Kurs dla ceremoniarzy (pierw-
sze zajęcia odbędą się od 16 do 
18 listopada) przeznaczony jest 
dla ministrantów od III klasy gim-
nazjum, którzy otrzymają pozy-
tywną opinię swoich księży opie-
kunów w parafii. 

W kursie dla lektorów mogą 
uczestniczyć ministranci z gimna-
zjum i szkoły średniej (pierwsze 
spotkanie od 26 do 28 paździer-
nika), a w kursie dla animatorów 
grup ministranckich osoby peł-
noletnie (pierwsze spotkanie od 
9 do 11 listopada). Więcej infor-
macji na: www.kuria.gliwice.pl/lso 
i u księży opiekunów w parafii, za 
pośrednictwem których można 
zgłosić się na kurs. K

Międzynarodowy Konkurs 
Graficzny na Ekslibris został 
rozstrzygnięty. Organizatorowi 
– Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– można tylko pozazdrościć 
popularności imprezy. 

W VII edycji konkursu wzięło 
udział 524 twórców z 51 krajów, 
którzy nadesłali 1947 prac, wy-
konanych we wszystkich techni-
kach graficznych. Do konkursu 
dopuszczono 1877 prac. Pierw-
szą nagrodę otrzymał Mirsad 
Konstantinovič (Bośnia i Herce-
gowina), drugą – Elżbieta Radzi-
kowska (Polska), a III – Veselin 
Damyanov-Ves (Bułgaria). 

Do wystawy pokonkurso-
wej zakwalifikowano 536 eksli-
brisów 287 twórców z 40 kra-
jów. „Dzięki obfitości prac tak 
wielu twórców różnych wie-
kiem, płcią, reprezentowany-
mi tradycjami artystycznymi, 
pochodzących z różnych krę-
gów kulturowych mamy możli-
wość oglądania poprzez eksli-
bris rozległej panoramy współ-
czesnego świata” – napisał we 
wstępie do katalogu wystawy 
Władysław Gębczyk, komisarz 
konkursu.

Wystawa ekslibrisów bę-
dzie czynna do końca roku w 
Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej przy placu Inwalidów Wo-
jennych 3 (w godzinach ot-
warcia).  K

W niedzielę 14 październi-
ka rozpoczyna się specjalny 
czas dla Bytomia. Codziennie 
przez tydzień w różnych miej-
scach miasta odbywać się będą 
spotkania w ramach Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. 

Jak już informowaliśmy, każ-
dy dzień poświęcony będzie in-
nemu zagadnieniu:  powoła-
niu nauczyciela i wychowawcy, 
rodzinie, pracy, służbie zdro-
wia, osobom konsekrowanym 
i artystom. Tydzień rozpocznie 
Dzień Papieski.  Mszę św. na in-
augurację w kościele św. Jacka 
14 października o godz. 10.30 
odprawi bp Jan Wieczorek. Po 
niej odbędzie się otwarcie wy-
stawy malarstwa Marka Luza-
ra.  Wieczorem o godz. 18.00 
w Bytomskim Centrum Kultury 
przy ul. Żeromskiego w ramach 

koncertu papieskiego wystąpią 
Trąbki Jerycha i Ewa Uryga z fil-
harmonią zabrzańską. W kolej-

ne dni zaprezentują się znako-
mici wykonawcy i prelegenci, 
będą promocje książek, wysta-
wy i projekcje filmów.  Sobot-
ni program „Ziarno” realizo-
wany będzie w Bytomiu (trans-
misja w TVP 1 o godz. 9.00). 
Zakończenie odbędzie się  
w niedzielę 21 października 
w kościele Świętej Rodziny w  
Bobrku. O godz. 17.00 spra-
wowana będzie Msza św., a 
po niej przewidziany jest kon-
cert organowy Stanisława Piel-
czyka. Prawie równocześnie, 
o godz. 18.00, w Bytomskim 
Centrum Kultury odbędzie 
się ostatni w ramach TKC se-
ans filmowy: „ Jegomość Tis-
chner i jego filozofia po góral-
sku”.  Szczegółowy program 
dostępny jest w bytomskich 
kościołach i na stronie www.
um.bytom.pl. 
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Nagrodzona praca Mirsada 
Konstantinovica 

 Wystawa ekslibrisów 

Prace aż 
z 40 krajów

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Przypatrzcie się powołaniu waszemu
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Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
rozpocznie się w kościele św. Jacka 
na Rozbarku
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Ministranci w kościele św. Anny 
w Zabrzu przygotowują się 
do nabożeństwa różańcowego

Duszpasterstwo LSO zaprasza

Kursy dla ministrantów 
w nowym wydaniu
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Do pięciu ośrodków dusz-
pasterstwa głuchych w die-
cezji gliwickiej być może doj-
dzie kolejny w Pyskowicach. 
Pierwsza Msza w języku migo-
wym zostanie tam odprawiona  
28 października. 

Obecnie Msze dla niesły-
szących odprawiane są w Gliwi-
cach, Bytomiu, Zabrzu, Lublińcu 
i Tarnowskich Górach. – Chcemy 
stworzyć nowy ośrodek duszpa-
sterstwa głuchych w Pyskowi-
cach – mówi ks. Tomasz Rak, któ-
ry odprawi Mszę w Pyskowicach. 
– Czy on powstanie, będzie za-
leżeć od tego, ilu niesłyszących 
przyjdzie na te Msze. Bardzo za-

leży mi, aby poinformować jak 
najwięcej osób mieszkających w 
Pyskowicach i okolicy o Euchary-
stii w języku migowym. 

O sprawie wspominały już 
pyskowickie media. – Również 
za pośrednictwem „Gościa” 
zwracam się do tych, którzy zna-
ją osoby niesłyszące z Pysko-
wic, Toszka, Zbrosławic, Wielo- 
wsi, aby im o tej Mszy powie-
dzieć – apeluje ks.  Rak. 

Jak ocenia ks. Grzegorz So-
kalski, diecezjalny duszpasterz 
niesłyszących, na terenie naszej 
diecezji mieszka około 700 osób 
głuchych, a z duszpasterstwa ko-
rzysta ponad 300. – Powstanie 
ośrodka w Pyskowicach jest oka-

zją, aby jeszcze bardziej ułatwić 
głuchym dostęp do praktyk reli-
gijnych – uważa ks. Sokalski.

Pierwsza Msza w języku mi-
gowym w Pyskowicach zostanie 
odprawiona 28 października o 
godzinie 14.00 w kaplicy przy 
klasztorze Sióstr Maryi Niepoka-
lanej przy ul. Poniatowskiego 11. 
Szczegółowe informacje uzyskać 
można u ks. Tomasza Raka, tel. 
692 295 298.

Więcej o duszpasterstwie 
niesłyszących w diecezji gliwi-
ckiej, miejscach, gdzie odprawia-
ne są Msze, i działalności Katoli-
ckiej Misji dla Niesłyszących – na 
stronie: www.gliwice.effatha.pl

KS. WALDEMAR PACKNER

Nabożeństwo do tych świę-
tych nie pojawiło się w para-
fii z dnia  na dzień. Dolny koś-
ciół jest pw. Miłosierdzia Boże-
go. W obu – górnym i dolnym – 
znajdują się obrazy Jezusa Mi-
łosiernego, a kilka lat temu pa-
rafianie z pielgrzymki po miej-
scach świętych w Europie przy-
wieźli figurę o. Pio.  

Mszy św., w czasie której 
uroczyście wprowadzono relik-
wie świętych, przewodniczył 
proboszcz wspólnoty, ks. Da-
riusz Gąska, a kazanie wygło-
sił o. Stanisław Szlosek, pro-
boszcz kapucyńskiej parafii w 
Bytomiu. Specjalnie na tę uro-
czystość z Łagiewnik przyje-
chała s. Francesca, pochodząca 
z parafii św. Anny, która opo-
wiadała o św. Faustynie. 

– To są dwie postacie bar-
dzo na czasie. Na całym świe-
cie rozwija się poprzez św. 
Faustynę kult miłosierdzia Bo-
żego. Podobnie jest z o. Pio. 

Będąc w ubiegłym ro-
ku we Włoszech, wie-
le razy słyszeliśmy, że 
zaraz po Włochach 
to właśnie Polacy naj-
bardziej czczą tego 
świętego. Wraz z kul-
tem mnożą się w na-
szych kościołach nabo-
żeństwa za wstawiennictwem 
świętych – mówi proboszcz, 
ks. Dariusz Gąska. W bytom-

skim kościele św. Anny 
nabożeństwo przy re-
likwiach św. o. Pio od-
bywać się będzie 23. 
dnia każdego miesiąca 
o godz. 17.30, po nim 
odprawiona zostanie 
Msza św. Natomiast 
nabożeństwo do Miło-

sierdzia Bożego będzie w każ-
dy piątek po Mszy św. o godz. 
18.00. MF

Msza dla głuchych w Pyskowicach 

Powiedz zainteresowanym

Relikwie św. o Pio i św. Faustyny w bytomskiej parafii

Święci na czasie
Relikwie św. o Pio i św. Faustyny 
29 września zostały wprowadzone 
do kościoła św. Anny w Bytomiu  
i wystawione są tam w specjalnych 
relikwiarzach.

Rodzinny konkurs

Wygraj  
„Tu i teraz”
Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 21 października 
w  programie „Tu i teraz” repor-
taż z Boronowa, którego patron-
ką jest Matka Boska Różańco-
wa. Na uwagę zasługuje powsta-
łe 13 lutego 1755 roku, a istnie-
jące do dnia dzisiejszego Bra-
ctwo Różańca Świętego, które-
go głównym celem jest modli-
twa o dobrą i godną śmierć.

Aby wygrać zaproszenie do 
Multikina w Zabrzu dla czterech 
osób, należy zadzwonić po za-
kończeniu audycji do studia (tel. 
0 32 232 52 32) i odpowiedzieć 
na pytanie: Do jakiego dekanatu 
należy parafia Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Boronowie? 

Magazyn „Tu i teraz” przed-
stawia wydarzenia z życia lokal-
nego Kościoła, rozmowy z cie-
kawymi ludźmi oraz reportaże 
z miejsc, które mają szczególne 
znaczenie dla diecezji. Początek 
audycji: niedziela godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– trzygodzinny pobyt w Par-
ku Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach, zaproszenie dla czterech 
osób do Multikina w Zabrzu,  ro-
dzinne wejście do Fantasy Parku 
w Rudzie Śląskiej (można pograć 
w kręgle, bilard, gry wideo) oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność.  

O. Stanisław 
Szlosek  
i s. Francesca 
przekazują 
relikwie parafii 
św. Anny  
w Bytomiu
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  PIOSENKI 
DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

16 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.45, 
Centrum Edukacyjne Jana Pawła 
II w Gliwicach (obok katedry) – 
Wieczór autorski Grzegorza 
Brożka, kompozytora i wykonaw-
cy piosenek dla dzieci i młodzieży 
w 29. rocznicę wyboru Jana Pawła 
II na papieża.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które od-
będzie się 17 PAŹDZIERNIKA w kapli-
cy św. Jadwigi w parafii Wszystkich 
Świętych. W programie: 18.05 – nie-
szpory, 18.30 – Msza św. z homilią i 
wykład Teresy Plewy pt. „Pochwała 
czy krytyka? Kształtowanie samo-
oceny”.   
 KIK W ZABRZU
Spotkanie odbędzie się 17 PAŹDZIER-
NIKA o godz. 18.45 w domu parafial-
nym św. Anny w Zabrzu. W progra-
mie Msza św. z homilią i wykład ks. dr. 
Dariusza Klejnowskiego-Różyckiego 
pt. „Teologia ikony”.
 DLA MŁODZIEŻY
19 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.30, sanktu-
arium w Lubecku – nabożeństwo dla 
młodzieży rejonu lublinieckiego w ko-
lejną rocznicę wyboru Jana Pawła II na 
papieża.
  DZIEŃ MODLITW 

APOSTOLATU 
WSPIERANIA POWOŁAŃ

20 PAŹDZIERNIKA, drewniany kościół 
w Miasteczku Śląskim, rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 11.00 pod prze-
wodnictwem bp. Jana Wieczorka. 
Zakończenie ok. 14.00.
  REJONOWE 

SPOTKANIE MISYJNE
20 PAŹDZIERNIKA, parafia katedralna 
w Gliwicach.  Rozpoczęcie o godz. 
10.00, zakończenie o 14.00.
  SPARTAKIADA 

DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
20 PAŹDZIERNIKA, godz. 10.30–14.00, 
Centrum Edukacji przy ul. 1 Ma-
ja 12 w Zabrzu. W programie kon- 
kurencje sportowe i poczęstu- 
nek. Organizuje Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży dla wszyst-
kich chętnych. 
  MUZYKA W STARYM 

OPACTWIE
21 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00, sanktu-
arium w Rudach – koncert młodzie-
żowego chóru „Resonans con tut-
ti” z Zabrza pod dyrekcją Waldemara 
Gałązki.

Przewodnik z mapami

Rowerem 
w stronę Trzebnicy

Wzgórza Trzebnickie  
i Dolina Baryczy – tereny 
na północ i północny wschód 
od Wrocławia od dawna 
kuszą turystów malowniczym 
krajobrazem. Okazuje się, że 
da się je  
z powodzeniem przemierzyć 
na rowerze.

Pomocą może być prze-
wodnik po znakowanych 
szlakach rowerowych, któ-
ry obejmuje obszar od gra-
nic miasta Wrocławia po po-
granicze śląsko-wielkopolskie, czyli oko-
ło 60 km na północ. Autorzy publikacji za-
pewniają, że dla wprawnych rowerzystów 
opisany teren może być osiągalny w ciągu 
jednodniowej wycieczki z Wrocławia, in-
nym radzą skorzystać z dowozu rowerów 
na miejsce lub nocleg w kwaterze agro-
turystycznej, których po drodze nie bra-
kuje.  W atlasie są też  propozycje wyjaz-
du rowerem z Wrocławia oraz dojazd do 
miejscowości i tras rowerowych leżących 
w Wielkopolsce.

Wielką zaletą jest nieduży rozmiar 
przewodnika, który mimo to zawiera nie 

tylko opisy, ale także ciekawe 
zdjęcia ważnych zabytków ar-
chitektury. Najsłynniejszy to 
oczywiście bazylika w Trzeb-
nicy z grobem św. Jadwi-
gi, patronki Śląska, ale znaj-
dziemy tu także prezenta-
cję innych  miejsc: pałaców 
w Bagnie i Miliczu, zabytko-
wych układów miast w Pru-
sicach i Sułowie, uzdrowi-
ska w Obornikach Śląskich, 
zamku w Żmigrodzie czy 
drewnianego kościoła w 
Trzebicku.  Przewodnik 
z mapami i opisami tras 
przeznaczony jest dla ro-

werzystów, ale wiele ciekawo-
stek mogą wyczytać wszyscy. Dla pielgrzy-
mów udających się do Trzebnicy może być 
podpowiedzią, co – poza nawiedzeniem 
bazyliki – warto jeszcze przy okazji zo-
baczyć. Na końcu znalazło się wiele prak-
tycznych informacji: od miejsc noclego-
wych po godziny niedzielnych Mszy św. w 
odwiedzanych miejscach. K.C. 

Wzgórza Trzebnickie i Dolina Baryczy. Przewodnik 
rowerowy. Red. Włodzimierz Ranoszek.  
SW PLAN Wrocław 2006. Dziękujemy księgarni 
turystycznej „U Piotra” przy ul. Arkońskiej   
w Gliwicach za udostępnienie publikacji. 
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Przegląd form multimedialnych

Mała i duża Ojczyzna
I Przegląd  Amatorskich Chrześ- 
cijańskich Form Multimedialnych 
VIRTUA to propozycja dla ludzi 
młodych i twórczych. Zgłoszone 
przez nich prace mają nawią-
zywać do hasła: „Śląsk i Polska 
– moja mała i duża Ojczyzna”.

Ośrodek ds. Młodzieży przy Oddziale 
Śląskim Katolickiego Stowarzyszenia „Ci-
vitas Christiana” w Katowicach, organiza-
tor przeglądu, ogłosił go z myślą o ucz-
niach szkół średnich i studentach wyż-

szych uczelni z terenu aglomera-
cji górnośląskiej i miast ościen-
nych. 

Przegląd VIRTUA będzie obej-
mować trzy kategorie – można 

przygotować stronę WWW, pre-
zentację multimedialną lub anima-

cję 2D i 3D. Prace należy przesłać do  25 
listopada br. Najlepsze i najciekawsze zo-
staną nagrodzone.

Szczegółowe informacje oraz regulamin 
na: www.slaski.civitaschristiana.pl oraz pod 
numerem telefonu 032 253 81 20. 


