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Mimo, jak mówią 
organizatorzy, 
tradycyjnej niepogody, 
w Rudnie odbył się 
dwudniowy festyn. 
W tym roku zbierano 
na remont kościoła.

F estyn odbył się po raz piąty. 
Choć pogoda nie rozpieszczała, 

jednak dobre humory dopisywały 
wszystkim. – W tym roku dochód 
zostanie przeznaczony na remont 
naszego kościoła – wyjaśnia ks. Piotr 
Faliński, proboszcz. – Do zrobienia 
jest dach, elewacja oraz osuszenie 
i odwodnienie. Więc każdy grosz 
się przyda.

Sobota była dniem sportowej 
rywalizacji, w niedzielę do zabawy 
zaangażowano rodziny. Wśród atrak-
cji były śląskie występy dzieci z miej-
scowej szkoły podstawowej, rodzin-
ne konkursy oraz koncerty orkiestr 
dętych z Rudna i Toszka. – Nazwali-
śmy to twórcze starcie orkiestr, ale 

chodziło nam o zaprezentowanie tych 
zespołów – powiedziała Danuta Czok, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Rudzińcu. Oprócz parafii festyn 
współorganizowali Klub Sportowy 

„Młodość Rudno” oraz GOK z Rudziń-
ca, a patronat honorowy objęli wójt 
Rudzińca, burmistrz Toszka i starosta 
powiatu gliwickiego. 

Ks. Waldemar Packner 

Rudno

Festyn na remont kościoła
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Program „Po śląsku, czyli po naszemu” wykonali uczniowie SP 
w Rudnie

Urzędy on-line
Śląsk. W województwie 
śląskim uruchomiono 
sekaP – system 
elektronicznej 
komunikacji 
administracji Publicznej. 
na razie łączy on  
54 urzędy i ma 
umożliwić mieszkańcom, 
przedsiębiorcom 
oraz organizacjom 
załatwianie spraw 
urzędowych przez 
Internet. Jest to jeden 
z największych tego 
typu projektów w Polsce, 
przewidziany do obsługi 
ponad 3 mln  
mieszkańców. Żeby 
z niego skorzystać, 
należy założyć skrzynkę 
kontaktową na stronie 
www.sekap.pl, ale 
trzeba się liczyć z tym, 
że nie wszystkie usługi 
są już dostępne. Być 
może w przyszłości do 
sekaP zostaną włączone 
pozostałe urzędy 
i instytucje regionu. 

krótko

Bytomski rynek biało-czerwony

T afla bytomskiego rynku zamieni-
ła się w tym roku w wielką flagę.  

WDniu Flagi Narodowej, 2 maja, każ-
dy mieszkaniec Bytomia mógł wziąć 
udział w jej ułożeniu. Organizatorzy 
tego niezwykłego happeningu liczyli 
na udział przede wszystkim młodzie-
ży. I nie zawiedli się. Zachęcał do nie-
go podczas sesji Młodzieżowej Rady 
Miejskiej jej przewodniczący Kuba 
Jankowski. W bytomskich szkołach 
o tej wyjątkowej inicjatywie infor-
mowały plakaty. Święto Flagi ma 
przypominać o polskich barwach 
narodowych, ich historycznym po-
chodzeniu i symbolice, służąc tym 
samym budowaniu tożsamości naro-
dowej. Każdy bytomianin, który po-
jawił się 2 maja na bytomskim rynku, 
otrzymał białą lub czerwoną kartkę. 
W samo południe wszyscy unieśli te 
kartki w górę, tworząc w ten sposób 
ogromną flagę.  w.
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Bytom. Organizatorzy liczą na to, że w przyszłym roku cały bytomski rynek zamieni się 
w narodową flagę
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Nowy folder
Rudy. Jeszcze pach-
nie farbą. Mowa 
o nowym folderze, 
który może okazać 
się przydatny piel-
grzymom przyby-
wającym do sanktu-
arium Matki Boskiej 
Pokornej w Rudach. 
Folder zawiera pod-
stawowe informacje 
o cystersach, dzie-
jach samego obrazu 
oraz najważniejszych 
elementach wyposaże-
nia kościoła. W bogato 

ilustrowanym folderze 
można również znaleźć 
podstawowe informacje, 
dotyczące życia religijne-
go w sanktuarium, zaopa-
trzony jest w mapkę, 
która ułatwi dojazd do 
Rud. W roku, w którym 
zaczyna się wielki jubile-
usz powstania opactwa 
w Rudach, folder może 
służyć pomocą wier-
nym, którzy odwiedzą 
to miejsce. Do nabycia 
w rudzkim kościele. 
 w

Śpiewająco o Bogu
Gliwice. Uczniowie z gliwic-
kich podstawówek wzięli udział 
w Międzyszkolnym Konkursie 
Piosenki Religijnej. W repertu-
arze znalazły się m.in. popularne 
piosenki oazowe oraz utwory Arki 
Noego i Mieczysława Szcześniaka. 
– Oceniając młodych wykonaw-
ców, zwracaliśmy uwagę oczywi-
ście na umiejętności muzyczne, 
ale ogromne znaczenia miał także 
tekst. Słowa piosenki musiały 
bowiem odwoływać się do wiary 
i Boga – mówi o. Adam Śmietka, 
franciszkanin, który brał udział 
w pracach jury. Konkurs w SP 
nr 36 ma już swoją kilkuletnią 
tradycję. Organizatorzy są prze-
konani, że tego typu muzyczny 
przegląd jest bardzo potrzebny. 
– Szczególnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy młodzież lgnie 
do komputerów czy Internetu, 
takie muzyczne spotkanie nie-
sie pewne swoiste wyciszenie – 
twierdzi dyrektor SP 36 Danuta 
Dziekciarz. Pierwsze miejsca 
w poszczególnych kategoriach 
zdobyli: Patryk Szymański z SP 
11 oraz Dorota Turek z SP 32.  pj 

Pokonany mistrz
Pyskowice. Kolejne piłkarskie 
emocje zgromadziły najlepsze 
ministranckie zespoły wśród 
gimnazjalistów. W hali MOKiS 
w Pyskowicach o awans do wiel-
kiego finału walczyło 15 ekip 
reprezentujących poszczególne 
dekanaty. Na tym etapie roz-
grywek odpadł ubiegłoroczny 
mistrz w tej kategorii wiekowej 
– zespół z Lisowa. A przepustki 

do finału wywalczyli ministranci 
z parafii: MB Nieustającej Pomocy 
w Pyskowicach, Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu, 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy 
i św. Michała Archanioła w Suchej 
Górze. Zawody finałowe odbędą 
się 31 maja, a dwa tygodnie wcze-
śniej o miejsce w finale walczyć 
będą ministranci z najstarszej 
kategorii wiekowej. pj

Nagroda dla Lublińca
Wyróżnienie Rady Europy. 
Sukcesem zakończyły się sta-
rania Lublińca o przyznanie 
prestiżowej nagrody Dyplomu 
Europejskiego przyznawanego 
przez Radę Europy. W gronie tego-
rocznych 23 nagrodzonych samo-
rządów europejskich znalazło się 

jedynie 6 miast polskich – wśród 
nich Lubliniec. Rada Europy 
wysoko oceniła działania, które 
odbywają się na terenie miasta 
na rzecz propagowania idei inte-
gracji europejskiej oraz wiedzy 
o państwach, które współtworzą 
Europę.  w

Biskup  
Gerard Kusz:

Nasze pokolenie ma 
w ręku przyszłość,  

być albo nie być,  
nie tylko Polski,  

ale i Europy.  
Dziś trzeba  

powiedzieć,  
że sprawdzianem 

służby ojczyźnie jest 
służba życiu  

i służba sprawiedliwości 
oraz przeciwstawianie 

się przemocy 
i wyzyskowi.  

Przykro, że jako 
biskup, muszę te słowa 

przypominać,  
o których zapomnieli ci, 

którzy pod  
hasłami sprawiedliwości 

i walki z wyzyskiem  
szli w pierwszomajowych 

pochodach.  
W Ślubach Jasnogórskich 

przyrzekaliśmy  
miłość i sprawiedliwość, 

zgodę i pokój.  
Jakże te wartości  

są dziś u nas potrzebne. 
Przypominają się  

tu słowa sługi Bożego 
Jana Pawła II,  

który przed laty 
powiedział  

w Gdańsku,  
iż „solidarność  

to jeden z drugim,  
a nie jeden  

przeciwko drugiemu”. 
Polityczna  

poprawność, o której 
mówi się dzisiaj  

bardzo dużo, 
 nie może być  

ważniejsza  
od sprawiedliwości, 

pokoju i zgody  
między ludźmi.

Fragment homilii  
wygłoszonej  

w gliwickiej katedrze 
 3 maja, podczas Mszy św. 

w intencji ojczyzny 
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W tym roku konkurs odbył 
się po raz czwarty

W trakcie zmagań gimnazjalistów nie zabrakło pięknych 
strzałów i równie efektownych parad bramkarskich
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Program Metropolitalnego Święta Rodziny

Sympozja, konkursy, zabawy...
17 maja (sobota), godz. 17.00, 
Zabrze, Dom Muzyki i Tańca,  
– ŚLĄSK dla rodzin, jubile-
usz Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” – koncert inaugurują-
cy Metropolitalne Święto Ro- 
dziny – ogłoszenie wyników 
konkursu „Moja Wyjątkowa 
Rodzina”. 
18 maja (niedziela), Sumy w kate-
drach stolic biskupich: Katowice, 
Opole, Gliwice, w intencji rodzi-
ny, oraz Msze w kościołach 
parafialnych:
godz. 16.00, Radzionków, park 
Księża Góra – festyn rodzinny, 
godz. 17.00, Zabrze, Dom Muzyki 
i Tańca – jubileusz Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” – koncert 
charytatywny na rzecz ośrodka 
w Rusinowicach. 
19 maja (poniedziałek), sesje rad 
miejskich śląskich miast poświę-
cone problematyce rodziny, 
wydawnictwo z tekstem Karty 
Praw Rodziny.
19 maja  (ponied ziałek), 
godz. 17.00, Gliwice, Centrum 
Edukacyjne im. Jana Pawła II, kon-
ferencja samorządowa poświęco-
na problematyce rodziny, organi-
zatorzy: samorządy gmin ziemi 
gliwickiej.
19 maja (poniedziałek), godz. 
19.00, Wodzisław Śląski, sala 

Urzędu Stanu Cywilnego – kon-
cert muzykujących i śpiewających 
rodzin. 
20 maja (wtorek), godz. 13.00, 
Katowice, Biblioteka Śląska – 
wystawa wydawnictw „Wokół 
rodziny” i rodzinne czytanie we 
wszystkich śląskich bibliotekach. 
20 maja (wtorek), Mysłowice, 
Mysłowicki Ośrodek Kultury 
i Sztuki „Trójkąt”, finał konkur-
su plastycznego „Po pierwsze 
rodzina…”.
24 maja (sobota), godz. 10.00, 
Piekary Śląskie, Dom Kultury 
– XVIII Piekarskie Sympozjum 
Naukowe w 100. rocznicę 
urodzin ks. bp. H. Bednorza 
„Bądźmy świadkami Chrystusa 
w rodzinie”.  
24 maja (sobota), godz. 9.45, 
Chorzów, Górnośląski Park 
Etnograficzny „Skansen” – bieg 
z nagrodami. 
25 maja (niedziela), Piekary 
Śląskie, pielgrzymka mężczyzn 
do Matki Boskiej Piekarskiej, 

z homilią poświęconą roli ojca 
w rodzinie. 
26 maja (poniedziałek), godz. 16.30, 
Ruda Śląska, Miejskie Centrum 
Kultury im. H. Bisty – prezenta-
cje teatralne, taneczne i muzyczne 
dedykowane mamom. 
27 maja (wtorek), godz. 18.00, 
Bytom, Muzeum Górnośląskie, 
wernisaż pokonkursowy wystawy 
„Moja wyjątkowa rodzina”. 
29 maja (czwartek), godz. 
17.00, Gliwice, aula Politechniki 
Śląskiej – Z rodzinnego śpiew-
nika, koncert Akademickiego 
Zespołu Muzycznego Politechniki 
Śląskiej połączony ze wspólnym 
śpiewaniem. 
30 maja (piątek), godz. 17.00, 
Katow ice, aula Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego – konferencja popular-
nonaukowa o rodzinie pt.: „Bądźmy 
uczniami Chrystusa w rodzinie”, 
30 maja–1 czerwca, gmach 
Wyd z ia ł u Te olo g ic z ne go 
Un i w e r s y te t u  Ś l ą s k i e go 

w Katowicach, IV Kiermasz 
Wy d a w c ó w  K atol i c k i c h . 
Kiermasz organizowany przez 
Stowarzyszenie Wydawców 
Katolickich i Księgarnię św. 
Jacka. 
31 maja (sobota), godz. 13.00, 
Katow ice, aula Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego – dyktando dla rodzin, 
zmagania o tytuł „Bezbłędnej 
rodziny” , w ramach IV Kiermaszu 
Wydawców Katolickich, prowadze-
nie: Krystyna Bochenek – wice-
marszałek Senatu RP. Dodatkowe 
informacje na stronie: www.ksj.pl. 
31 maja (sobota), godz. 9.30, 
Kamień Śląski – archidiecezjalny 
zjazd rodzin adopcyjnych, orga-
nizowany przez Duszpasterstwo 
Rodzin Diecezji Opolskiej. 
31 maja (sobota), Rudy, Diecezjalna 
Pielgrzymka Rodzin. 
1 czerwca (sobota), godz. 15.00, 
Rybnik, Kampus, koncert „Dorośli 
– dzieciom”. 
1 czerwca (niedziela), godz. 10.00– 
20.00, Koszęcin – piknik rodzinny, 
finał „Śląskiego śpiewania”, ogło-
szenie wyników konkursu literac-
kiego „Rodzina – miłość i życie”, 
podsumowanie Metropolitalnego 
Święta Rodziny. 
Więcej informacji na str.: www.
swietorodziny.um.zabrze.pl� •

Ostatni wykład w cyklu „Ludzie 
ziemi gliwickiej” będzie po-
święcony ks. Franciszkowi 
Blachnickiemu.

W ykład odbędzie 
się w czwar-

tek 15 maja o godz. 
18.00 w Centrum 
Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II w 
Gliwicach (obok ka-
tedry). Postać ks. F. 
Blachnickiego jest 
znana. Urodzony w 
Rybniku w 1921 roku 
stał się znany jako 

założyciel Ruchu Światło–Życie. 
Stan wojenny zastał go w Rzymie. 
Nie mógł wrócić do kraju, gdyż 
był poszukiwany listem gończym. 
Osiadł w Niemczech, gdzie zmarł 

w 1987 roku. W 1995 
roku rozpoczął się 
jego proces beatyfi-
kacyjny, a doczesne 
szczątki sprowadzo-
no do Krościenka. 
Prelegentem będzie 
ks. d r Kr ystian 
Piechaczek, dyrektor 
wydziału duszpaster-
skiego kurii diecezjal-
nej�w�Gliwicach.�� •

Niezwykłe wydarzenie artystycz-
ne odbędzie się w niedzielę 11 ma-
ja, o godz. 19.30, w zabrzańskim 
kościele św. Anny.

Z koncertem J. Brahmsa „Ein 
Deutsches Requiem” wystą-

pią Junges Orchester Hamburg 
z Niemiec oraz Zabrzański Chór 
Młodzieżowy „Rezonans con 
tutti”. Koncert dedykowany jest 
pamięci ofiar II wojny światowej. 
Solistami będą Anna Patrys (so-
pran) oraz Maciej Bartczak (ba-
ryton). Koncert poprowadzi Dave 
Claessen. Chór przygotowali 
Maria Kroczek, Arlena Różycka-

Gałązka oraz Waldemar Gałązka, 
patronat honorowy objęła prezy-
dent Zabrza Małgorzata Mańka-
Szulik. Wstęp 10 zł (uczniowie, 
studenci, emeryci i renciści 5 zł). 
� •

Zaproszenie na wykład

O duchownych
Międzynarodowy koncert w Zabrzu

Pamięci ofiar



Gość GliwickiIV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

11
 m

aj
a 

20
08

Nie było maratonu
Radość z zapowiedzi die-

cezjalnej adoracji Pisma Świę-
tego przedstawionej w artykule 
„Biblia w centrum życia” (GN nr 
17/2008) została przygaszona roz-
goryczeniem po lekturze wstępu 
i niektórych wypowiedzi Księdza 
Doktora.

Nieprawdziwe jest zdanie: 
„Mieliśmy maraton biblijny, teraz 
przyszedł czas na adorację Słowa 
Bożego”. Nie zgadzam się z opinią 
Księdza Doktora o ubiegłorocz-
nym przedsięwzięciu: „Gliwicza-
nie czytają Pismo Święte”, zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich: „Wtedy to był 
maraton, teraz planujemy adora-
cję. Chodzi tu po prostu o inne 
skojarzenia. W maratonie jest 
próba bicia jakiegoś rekordu, a do 
Słowa Bożego nie bardzo pasuje 
takie określenie”.

To nie był żaden maraton! Taki 
zresztą był warunek postawio-
ny przez ojca proboszcza parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego, 
w której odbyło się czytanie. Pod 

jego przewodnictwem 
zaczynaliśmy i kończy-
liśmy modlitwą. Przed 

rokiem wyjaśniałem, że czyta-
nie osadzone będzie w modlitwie 
jako element nowenny przed Ze-
słaniem Ducha Świętego, że wcze-
śniej ogłoszony podział na frag-
menty zachęcał do przemyślanego 
wyboru, że zalecaliśmy przeczy-
tanie wcześniej całej księgi z tym 
fragmentem, że wystrzegamy się 
maratonu i rekordów. I tak było! 
Ksiądz Doktor zaakceptował ta-
kie podejście i dał patronat Dzieła 
Biblijnego. A po roku kwituje ten 
tydzień modlitwy, wsłuchiwania 
się i wczytywania w Pismo 280 
osób słowem „maraton”, mówi 
o „innych skojarzeniach” o „pró-
bie bicia jakiegoś rekordu”. I poja-
wia się to w „Gościu”. Wydźwięk 
i odbiór artykułu jest łatwy do 
przewidzenia: przed rokiem SRK 
zorganizowało jakiś maraton, ja-
kieś rekordy, z Pismem Świętym 
w tle, ale dopiero my to pogłębimy, 
bo oni mieli inne skojarzenia.

Zabolało. Organizatorów 
i tych, którzy z całą powagą 

list@goscniedzielny.pl
listy

Pawonków

Hala już tętni sportem
W Pawonkowie 
oddano do użytku 
nowoczesną halę 
sportową. To 
jedyny tego typu 
obiekt w powiecie 
lublinieckim.

H ala posiada pełnowymiarowe 
boisko do piłki ręcznej (40 m 

na 20 m). W razie potrzeby halę 
można podzielić dwoma kotarami, 
które umożliwiają rozgrywanie 
meczy treningowych na trzech 
boiskach jednocześnie. W hali 
można rozgrywać m.in. mecze pił-
ki siatkowej, ręcznej, koszykówkę 
oraz tenisa, a na widowni może 
zasiąść prawie 300 widzów.

– To nowoczesny obiekt, a na-
wierzchnia boiska jest na najwyż-
szym poziomie, który spełnia 

międzynarodowe wymogi – nie 
kryje satysfakcji Henryk Swobo-
da, wójt gminy Pawonków. Hala 
jest częścią większego kompleksu, 
który powstanie w przyszłości. 
– Jeszcze w tym roku zostanie 
rozpoczęta budowa gimnazjum. 
Jeśli wszystko się uda, to nasi 
uczniowie próg nowej szkoły 
przekroczą w 2010 roku – mówi 
wójt Pawonkowa. Obok szkoły po-
wstanie również kompleks boisk 
ze sztuczną nawierzchnią. 

W hali zajęcia sportowe będą 
mieli uczniowie gimnazjum oraz 
szkół podstawowych. Popołudnia 
to treningi sekcji piłki nożnej, ręcz-
nej oraz tenisa. – Z obiektu mogą 
korzystać również nasze kluby pił-
karskie, drużyny oldbojów oraz 
panie, które chcą tu ćwiczyć aero-
bik – mówi Henryk Swoboda. 

Halę poświęcił bp Jan Wieczo-
rek. – W zdrowym ciele zdrowy 

duch. Niech ten obiekt służy roz-
wojowi ciała i ducha – życzył bi-
skup gliwicki. W otwarciu uczest-
niczyli m.in. posłanka Halina 
Rozpondek oraz Jan Borzymowski, 
radny wojewódzki, który jest do-
brym orędownikiem uzyskiwania 
środków finansowych na rozwój 
gminy Pawonków. Gościom bardzo 

podobał się występ zespołu „Talent 
i talencik” (pod opieką Ilony Parys-
Małczak) oraz pokaz gimnastycz-
ny dzieci ze szkoły podstawowej 
w Kośmidrach (pod opieką Bożeny 
Dalkowskiej). Budowa hali trwała 
prawie trzy lata, całkowity koszt 
to 5,5 mln zł. 

Ks. Waldemar Packner  

Nowoczesną halę sportową poświęcił bp Jan Wieczorek

Najważniejsza jest jedność
ks. Wacław Borek
– Bardzo mi przykro, że Pan i inne zainteresowane 
osoby poczuły się urażone tym, że słowem „maraton”  
określiłem ubiegłoroczne czytanie Pisma Świętego. 
Wtedy z dużą życzliwością wypowiedziałem się na 
łamach „Gościa” na temat tej inicjatywy. ubolewam 
nad tym, że tym razem nie udało mi się uniknąć tego 

kontrowersyjnego sformułowania, może dlatego, że określenie 
„maraton biblijny” weszło w powszechne użycie w odniesieniu 
do podobnych przedsięwzięć w innych miejscach kraju. dlatego 
bardzo przepraszam wszystkie osoby, które poczuły się dotknięte 
moją niefortunną wypowiedzią. Proszę jednak zauważyć, że 
odwołując się do zeszłorocznej inicjatywy, nie mówiłem o jej 
poprawianiu, ale kontynuacji i pogłębieniu. zależy mi na 
działaniu w jedności, o którą modlił się Jezus: „aby stanowili 
jedno” (J 17,22), a nie na podziałach. trudno mieć mi za złe, że 
jako diecezjalny moderator dzieła Biblijnego, widzę potrzebę 
rozszerzania i pogłębiania lektury słowa Bożego.
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i z wewnętrznej potrzeby prze-
żyli wtedy spotkanie ze Słowem 
Bożym. Grupa osób z SRK i z pa-
rafii Krzyża Świętego włożyła 
w przygotowanie wydarzenia 
wiele wysiłku. Fragmenty arty-
kułu świadczą o tendencji niedo-
ceniania tego, co robią świeccy.  

Na koniec: przed rokiem czytanie 
trwało 7 dni po 3,5 godziny, a obec-
nie będzie 15 dni po 9 godzin. I kto 
tu mówi o maratonie? 

Piotr Gawor 
prezes srk diecezji Gliwickiej 
Pełny tekst listu na stronie: 

www.kuria.gliwice.pl/~srkdg
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Wspólnie z Radiem Plus proponu-
jemy konkurs, w którym co nie-
dzielę można wygrać ciekawe na-
grody dla całej rodziny. 

D o wakacji prezentować bę- 
dziemy najciekawsze drewnia-

ne obiekty sakralne naszej diecezji. 
Za tydzień 18 maja w programie „Tu 
i teraz” audycja o zabytkowym ko-
ściele Wniebowzięcia NMP, który 
znajduje się w Gliwicach przy ul. 
Kozielskiej.

Aby wygrać ciekawe książki, 
ufundowane przez Wydawnictwo 
Jedność, należy zadzwonić po za-
kończeniu audycji do studia (tel. 0 
32 232 52 32) i odpowiedzieć na py-
tanie: z jakiej miejscowości pocho-
dzi kościół, który do Gliwic został 
przewieziony w 1925 roku? 

Magazyn „Tu i teraz”  przedsta-
wia wydarzenia z życia lokalnego 
Kościoła,  rozmowy z ciekawymi 
ludźmi oraz reportaże z miejsc, 
które mają szczególne znaczenie 
dla diecezji. Początek audycji: nie-
dziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień cze-
ka jedna z czterech nagród – go-
dzinny pobyt w Parku Wodnym w 
Tarnowskich Górach (dla czterech 
osób), 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.� •

Rodzinny konkurs

Wygraj

Centrum Edukacyjne Jana Pawła II zaprasza

Spotkania ze sztuką
Wieczór autorski, spektakl i 
wystawa fotografii – wszystko 
w jednym dniu, czyli 11 maja o 
godz. 16.00, w CE Jana Pawła II w 
Gliwicach (obok katedry)

W ramach Spotkań ze Sztu-
ką gościć będą Barbara i Marian 

Szczepanowiczowie, autorzy ksią-
żek dotyczących m.in. tematyki  
biblijnej  i  małżeńskiej (publiku-
ją oddzielnie). Teatr Hagiograf z 
Krakowa zaprezentuje spektakl 
pt. „Dwie siostry” (wg książki 
B. Szczepanowicz „Otwarta na 
Boga”), opowiadający o słudze  

Bożej siostrze M. Dulcissimie ze 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Nie-
pokalanej,  a całość połączona 
będzie z wernisażem wystawy fo-
tografii ks. dr. hab. Romana Boga-
cza pt. „Obiektywem przez Ziemię 
Świętą – medytacje różańcowe”.  

k.c.

Koło misyjne w Mikulczycach

Blogujący animator
Misje dotyczą 
wszystkich 
chrześcijan – z tym 
przekonaniem 
Wiktor Grychnik 
parę lat temu 
rozpoczął 
działalność misyjną 
w parafii św. 
Teresy w Zabrzu 
Mikulczycach.

W młodości pływał w żegludze 
na Odrze, potem wstąpił do 

seminariurm w Nysie, ale z powo-
dów zdrowotnych musiał przerwać 
studia. Zaczął pracę na kopalni i po 
trzech latach ożenił się, ma dwójkę 
dzieci. Gdy w 2002 roku przeszedł 
na emeryturę, wrócił do swoich 
marzeń z młodości. – Byłem do-
kładnie piąty dzień na emeryturze, 
wychodziłem akurat z kościoła i to 
był jakiś taki wewnętrzne głos, 
który mi podpowiadał, że powi-
nienem założyć koło misyjne – 
wyznaje. Z pomysłem poszedł do 
proboszcza, potem nawiązał kon-
takt z Krystyną Malicką, znaną 
w diecezji animatorką misyjną 
i Papieskimi Dziełami Misyjnymi 
w Warszawie. 

– Zacząłem od ogłoszenia po 
Mszy. Zapytałem dzieci, kto chce 
mieć kolegę w Afryce i od razu zo-
baczyłem las rąk w górze – wspo-
mina. Zaprenumerował im „Świat 
misyjny”, razem z nimi modlił się 
i opowiadał im o  rówieśnikach 
żyjących na innych kontynen-
tach. – W ostatnim czasie coraz 

trudniej namówić dzieci na dodat-
kowe spotkania – ubolewa. Mimo 
to dwa razy w miesiącu zaprasza je 
na film misyjny. Dzieci wrzucają 
wtedy do skarbonki swoje drobne 
oszczędności, żeby pomóc kolegom 
w Trzecim Świecie. 

Wiktor Grychnik spotyka się 
też z dorosłymi. Raz w miesiącu 
opowiada o misjach podczas agapy 
przygotowanej dla uczestników 
pierwszopiątkowej Mszy św. – 
W czasie tych spotkań ci, którzy 
chcą wspierać misje w sposób 
materialny, przekazują mi fun-
dusze. Zebrane pieniądze trafia-
ją na konta Papieskiego Dzieła 
Rozkrzewiania Wiary, Adopcji 
na Odległość i inne. Dodatkowe 
środki pozyskuję ze zbiórki maku-
latury i złomu, sprzedaży kartek 
świątecznych i palm – wyjaśnia. 
Co miesiąc zamawia też Mszę w in-
tencji misji. 

Dla Wiktora Grychnika każdy 
sposób i każda okazja jest dobra, 
żeby zrobić coś dla misji. W czasie 
Bożego Narodzenia wyrusza z ko-
lędnikami misyjnymi, a gdy tylko 
ktoś go zaprosi, jedzie z prelekcją. 
Założył nawet blog poświęcony 
misjom:www.tereska-misje.blog.
onet.pl

– Całe życie interesowałem 
się misjami, ale dopiero na eme-
ryturze udało mi się im poświę-
cić tak naprawdę – mówi. Aktual-
nie koresponduje z misjonarzami 
w Peru, Zambii i Republice Środ-
kowej Afryki. Czy chciałby ich 
odwiedzić? – Wiem, że jakbym 
się uparł, to mógłbym do nich 
pojechać, ale jak policzę, ile kosz-
towałaby sama podróż, to wolę 
chyba te pieniądze przekazać 
dzieciom na misjach – wyznaje. 

Klaudia  
Cwołek

Wiktor Grychnik  w bibliotece parafialnej, gdzie odbywają się 
spotkania misyjne
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O wybraniu parafii zdecy-
dował przypadek. Choć 
inaczej wygląda jej prze-
bieg w parafii wiejskiej, 

inaczej w wielkomiejskiej, to cel 
zawsze pozostaje ten sam: jak naj-
lepiej poznać daną wspólnotę. 

Od razu po przyjeździe spo-
tkanie z tymi, którzy pomagają w 
funkcjonowaniu parafii. Im więk-
sza parafia, tym więcej ludzi wokół 
proboszcza. – Dziś żaden ksiądz 
nie jest w stanie sam podołać wy-
zwaniom, które niesie współcze-
sność – uważa ks. Piotr Kopiec, od 
dziesięciu lat proboszcz bytomskiej 
parafii Wniebowzięcia NMP. To w 
jego parafii towarzyszyliśmy bp. 
Gerardowi Kuszowi. Dla parafial-
nych pracowników takie spotkanie 
jest również wielkim przeżyciem. 

– Zawsze mam tremę, gdy przygoto-
wuję obiad dla biskupa. Tym razem 
będzie zupa grzybowa, ziemniaki, 
surówka i mięso z sarny – zdradza 
menu parafialna kucharka. 

Biskup bliżej wiernych
Wizytacja to okazja do spotkań 

z każdym księdzem, który pracuje 
w parafii. – To szczera rozmowa, 
często o trudnych i ważnych spra-
wach, to jakby dialog ojca z synem 
– mówi bp Kusz. O czym rozmawia-
ją? To już tajemnica zamkniętych 
drzwi.

Podczas wizytacji biskup 
odwiedza szkoły, przedszkola, 
szpitale, więzienia, domy pomocy 
społecznej, klasztory... – Celem 
reorganizacji struktur polskiego 
Kościoła w 1992 roku był taki po-
dział diecezji, aby biskup był bliżej 
wiernych, a wierni biskupa. Sądzę, 
że tak właśnie jest – wyjaśnia bp 
Kusz. Wizytacja jest dość męcząca, 

zwłaszcza jeśli w dekanacie trwa 
dwa tygodnie, czasem i dłużej. – 
A wiek też robi swoje – żartuje 
bp Kusz. Kolejne spotkania z radą 
parafialną i grupami działający-
mi we wspólnocie.  – Parafia jest 
wspólnotą wspólnot, które w niej 
działają. Dobrze, że coraz więcej 
wiernych nie chce być anonimowy-
mi, ale aktywnie włącza się w życie 
parafii – uważa bp Kusz. 

Wizytacja 
to nie mydlenie oczu

Czy w ciągu jednego dnia bi-
skup może tak naprawdę poznać, 
czym żyje parafia? Czy proboszczo-
wie nie pokazują mu tylko tego, co 
chcą pokazać? Takie pytania zada-
ją czasem wierni. Przed wizytacją 
każdy proboszcz musi wypełnić 
dość szczegółowy kwestionariusz, 
który trafia na biurko biskupa. Za-
nim do parafii przyjedzie biskup, 
wcześniej proboszcza odwiedzają 
jego przedstawiciele. W naszej 
diecezji jest to czterech księży, 
pracujących w kurii biskupiej. 
Sprawdzają sposób prowadze-
nia dokumentacji kancelaryjnej, 
szczegółowo doglądany jest stan 
obiektów parafialnych – kościo-
łów, domów parafialnych i kaplic. 
Dokładnej analizie poddawana jest 

katecheza oraz parafialna muzyka 
(śpiewy podczas liturgii oraz stan 
organów). Przed wizytacją biskup 
zapoznaje się z wynikami tych kon-
troli. – Mamy więc dość dokładny 
obraz parafii, stąd wizytacja nie 
sprowadza się tylko do kurtu-
azyjnych spotkań – przekonuje 
bp Kusz. 

Po wizytacji biskup sporzą-
dza protokół, który zawiera oce-
nę danej parafii, czasem sugestie 
i propozycje zmian, które należy 
wprowadzić. Realizacja tych postu-
latów jest obowiązkiem probosz-
cza. Koniec wizytacji to Msza, ze 
specjalnym powitaniem biskupa, 
podczas którego proboszcz wobec 
parafian składa oficjalny raport o 
życiu wspólnoty. Podczas Mszy 
udzielany jest sakrament bierz-
mowania.� •

Biskup wizytuje p arafię
Kanoniczne odwiedziny biskupa. 
Taka wizytacja odbywa się raz 
na pięć lat. Aby poznać, jak wygląda, 
przez cały dzień towarzyszyliśmy 
bp. Gerardowi Kuszowi.

tekst i zdjęcia
ks. Waldemar Packner

wpackner@goscniedzielny.pl

U góry po lewej:  
Wizytacja jest okazją 
do rozmów z przypadkowo 
spotykanymi ludźmi 
Powyżej:  Pani 
Stefania, mieszkanka 
Zakładu Opiekuńczo-
-Wychowawczego 
w Bytomiu, prowadzonego 
przez siostry boromeuszki, 
wita bp. Gerarda Kusza
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Biskup wizytuje p arafię Adhortacja apostolska „Pastores gregis” 
Jana Pawła II
„Wizytacja jest autentycznym czasem łaski i szczególnego, 
a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie 
spotkania i dialogu biskupa z wiernymi”. (...) „Podczas swojej 
wizyty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia 
o charakterze administracyjnym innym delegatom, powinien 
w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, 
poczynając od proboszcza i innych kapłanów” (nr 46).

ks. Waldemar Packner: Po co 
kanoniczna wizytacja parafii, 
skoro biskup i tak dość często 
odwiedza parafie?
bp Gerard Kusz: – Prawo ka-
noniczne nakłada na biskupa 
obowiązek, aby przynajmniej 
raz na pięć lat taką wizytację 
przeprowadził. Dlaczego? Dla-
tego, że wizytacja kanoniczna 
mobilizuje księży do pewnej dys-
cypliny. Okazuje się, że czasem 
pewne rzeczy w parafii zostały 
przeoczone albo są prowadzone 
w niewłaściwy sposób. Dlatego 
wizytacja jest okazją do wypro-
stowania tych spraw i dostosowa-
nia się do zaleceń wizytującego 
biskupa. 

Co biskupowi daje wizytowanie 
parafii?

– Dla biskupa jest to okazja, aby 
bliżej poznać życie danej parafii 
oraz spotkać się z ludźmi, którzy 
pomagają w jej funkcjonowaniu. 
Dzięki wizytacji biskup może zo-
baczyć, jak bardzo zmieniają się 
warunki pracy duszpasterzy. Dzie-
sięć lat temu około 30 proc. rodzin 
było patologicznych, dziś zmienił 

się stosunek – tyle mamy rodzin 
dobrych. Wizytacja jest również 
okazją, aby zobaczyć, w jak cza-
sem trudnych warunkach pracują 
proboszczowie. Nie jest prawdą, 
że biskup nie zna realiów życia. 
Czasem, gdy chodzi o ogólną wizję 
duszpasterstwa, biskup ma szerszą 
wiedzę od proboszczów, gdyż pa-
trzy nie tylko przez pryzmat jednej 
parafii, ale całej diecezji.

Czy w czasie wizytacji biskup ma 
okazję dobrze poznać parafię?

– Wizytacja jest okazją do spo-
tkań z grupami, które działają w pa-
rafii. Odwiedzamy szkoły, przed-
szkola, szpitale, więzienia, domy 
pomocy społecznej, itp., słowem te 
miejsca, które w życiu parafii mają 
istotne znaczenie. Ważnym punk-
tem jest również spotkanie z radą 
parafialną, gdzie jest możliwość 
szczerej rozmowy o sukcesach i bo-
lączkach danej wspólnoty. W tym 
sensie wizytacja spełnia swój cel, 

ponieważ wierni mogą również 
zobaczyć, że ich proboszcz jest 
zobowiązany do szczegółowego 
sprawozdania z życia parafii.

Jakie refleksje towarzyszą Księ-
dzu Biskupowi po tegorocznej 
wizytacji dekanatu Bytom?

– Ostatnio wizytowałem ten 
dekanat 10 lat temu. Dziś mogę 
powiedzieć, co zresztą podkreśla-
łem podczas wielu spotkań, że mam 
podstawy do optymizmu. W mie-
ście rodzi się nowa świadomość 
kościelna, która polega na dużej ak-
tywizacji wiernych. Dzięki zaanga-
żowaniu księży w parafiach działa 
wiele grup, funkcjonują świetlice 
dla dzieci, jadłodajnia, aktywizuje 
się laikat, wiele kościołów zostało 
uratowanych od zniszczenia, np. 
kościoły Trójcy Świętej i Ducha 
Świętego. To jest swego rodzaju 
światło w tunelu w mieście trud-
nym, które boryka się z wieloma 
społecznymi�problemami.� •

Rozmowa z bp. Gerardem Kuszem, 
wikariuszem generalnym diecezji gliwickiej

Biskup nie jest oderwany od życia

Kościół 
to wspólnota 

wspólnot, dlatego 
biskup spotyka 

się z ruchami 
i stowarzysze- 

niami, które 
działają 

w wizytowanych 
parafiach
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Nigdy tego nie zapomnę!
13 maja 1981 roku byłam w Operze Śląskiej 

w Bytomiu, gdzie wystawiano „Halkę” St. Mo-
niuszki. Nieoczekiwanie podczas przedstawie-
nia wszedł na scenę przerażony tenor Bolesław 
Pawlus, kreujący Jontka, i gdy orkiestra umil-
kła powiedział, że przed chwilą w Watykanie 
miał miejsce zamach na papieża Jana Pawła II. 
Mimo ogromnego niepokoju przedstawienie 
kontynuowano. Po chwili ponownie wszedł na 
scenę B. Pawlus, który przekazał najnowszy 
komunikat radiowy, że ranny Papież jedzie już 
do kliniki. Przedstawienie nadal trwało, a na 
widowni panowało przerażenie, niepewność 
i konsternacja, gdy znów zza kulis wszedł na 
scenę B. Pawlus, przekazując wiadomość, iż 
Papież jest już na stole operacyjnym. Artysta 

skierował dramatyczny apel do widzów, mó-
wiąc: „Prośmy Boga o ratunek” i wznosząc 
wzrok i ręce w górę, powiedział: „Boże, weź 
rękę chirurga w Swoje ręce i tak prowadź 
skalpel, aby uratować nam Papieża”. Wielu 
widzów ze wzruszenia i strachu szlochało, 
widownia wstała i wszyscy głośno odmówi-
liśmy zaintonowane przez artystę Ojcze nasz 
i Zdrowaś Maryjo. 

Jestem osobą wierzącą w Boga i prakty-
kującą, ale muszę przyznać, że było to naj-
potężniejsze wyznanie wiary, jakie do tej 
pory przeżyłam. Po przedstawieniu przed 
operę przyszli bytomianie z kwiatami i na 
rękach wynieśli Bolesława Pawlusa z gmachu 
opery. 

Bolesława Kostecka
Gliwice 

Zwiedzanie wieży

Widok z góry
Od początku maja  
można znowu wchodzić  
na wieżę kościoła  
Wszystkich Świętych. 

Z wiedzanie z przewodnikiem organizuje 
gliwicki Punkt Informacji Turystycznej 

i oddział PTTK. Wieża udostępniona jest 
dla turystów do końca września w każdą 
sobotę i niedzielę o godz. 16.00 i 17.00. Bilet 
kosztuje 4 zł. W tygodniu można też zamówić 
przewodnika dla grup, ale nie mniejszych 
niż 10 osób.  Na miejscu dostępna jest wy-
stawa dotycząca kościoła i historii Gliwic, 
a przewodnik dodatkowo opowiada o świą-
tyni i obiektach widzianych z góry. Więcej 
informacji  w  Punkcie IT w Gliwicach, Rynek 
11, tel. 32 231 05 76. k.

Na wieżę kościoła Wszystkich Świętych 
wchodzi się po stromych schodach
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Towarzystwo  
im. Edyty Stein
zaprasza na wykład pt. „Obraz kobiety 
u E. Stein (w doświadczeniu fenome-
nologicznym)”. Spotkanie odbędzie się 
13 maja o godz. 18.30 w salce parafii kate-
dralnej w Gliwicach.

50 lat parafii
14 maja, godz. 18.00, kościół franciszka-
nów w Zabrzu – Msza św. pod przewodnic-
twem bp. Jana Wieczorka w 50. rocznicę 
powstania parafii Niepokalanego Poczęcia 
NMP.

KIK w Gliwicach
14 maja, kaplica św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. W programie: 
godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza 
św. z homilią i wykład  ks. dr. hab. 
Józefa Bremera pt. „Osoba – fikcja czy 
rzeczywistość?”.

O uzdrowienie
14 maja, godz. 19.00, kościół Chrystusa 
Króla w Świerklańcu – Eucharystia 
z modlitwą o uzdrowienie.

W katedrze
16 maja, godz. 18.00 – Msza św. pod prze-
wodnictwem bp. Jana Wieczorka w 108. 
rocznicę konsekracji kościoła katedral-
nego w Gliwicach. 

Pielgrzymka KWC
17 maja – pielgrzymka członków i kan-
dydatów Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
do kościoła – wotum w Katowicach- 
-Brynowie. Spotkanie o godz. 11.45 na 
ul. Stawowej w Katowicach (naprzeciw 
restauracji McDonald).  Szczegóły: www.
gliwice.oaza.pl.

Pielgrzymka do katedry
dzieci pierwszokomunijnych wraz z rodzi-
cami i katechetami odbędzie się 17, 24 
i 31 maja. Informacje i zgłoszenia: tel. 
32 230 89 45.

Stowarzyszenie Amazonek
zaprasza 17 maja na majówkę do leśni-
czówki w Smolnicy. Rozpoczęcie o godz. 
13.00, zakończenie nabożeństwem majo-
wym ok. godz. 19.00.
� •

zaproszenia

Konkurs na strój historyczny 

Pokaż, co potrafisz
W ramach tegorocznych Gwarków organi-
zowany jest konkurs na najciekawszy strój 
historyczny. 

N agrodą jest wycieczka na Wawel oraz 
notebook, a łączna wartość nagród 

wynosi 10 tys. zł. W konkursie mogą wziąć 
udział dorośli oraz młodzież, mieszkańcy 
gminy Tarnowskie Góry oraz młodzież z in-
nych gmin, o ile uczęszcza do szkół na terenie 

Tarnowskich Gór. Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest złożenie do 10 czerwca pi-
semnego zgłoszenia, zawierającego imię, na-
zwisko, adres oraz telefon oraz pisemną zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych wraz z 
akceptacją warunków konkursu. Wykonane 
stroje należy zaprezentować komisji konkur-
sowej 4 września, a publiczna prezentacja na-
grodzonych strojów odbędzie się 14 września, 
podczas�„Gwarków�2008”.� •


