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Gliwice. 11 stycznia
w Centrum Edukacyjnym
im. Jana Pawła II (obok
katedry) odbędzie się
noworoczne spotkanie
środowisk twórczych.
Rozpocznie się o godzinie
16.00. Towarzyszyć
mu będzie koncert
bożonarodzeniowy
w wykonaniu Kapeli
Wałasi i Lasoniów
z Istebnej oraz wernisaż
wystawy Barbary
Jonderko-Jagły.

Przyznano
Róże św. Bernarda
ks. waldemar packner

Dla artystów

Nasza redakcja wśród wyróżnionych

Ślizgawka
na rynku
Bytom. Lodowisko
w środku miasta to
atrakcja nie tylko dla
dzieci. Na bytomskim
rynku znowu można
pojeździć na łyżwach.
Lodowisko o wymiarach
20 na 40 metrów
znajduje się na
bytomskim rynku. Od
poniedziałku do piątku
w godz. 8.00–16.00 dzieci
i młodzież szkolna mogą
korzystać z lodowiska
bezpłatnie, zaś w godz.
16.00–22.00 za 45 minut
jazdy trzeba zapłacić
2 zł. W sobotę i niedzielę
lodowisko czynne od
10.00 do 22.00 (cena 2 zł
za 45 minut jazdy).

W Rudach pierwszy
raz zostały wręczone
Róże św. Bernarda.
Wyróżnienie
przyznano
za szczególne zasługi
dla odbudowy
starego opactwa.

Teatralne jasełka

N

azwa wyróżnienia nawiązuje do św. Bernarda, patrona
cystersów, a różami często obdarowywano się w czasie Adwentu. –
Dlatego kapituła postanowiła, aby
Róże św. Bernarda były wręczane
każdego roku w Adwencie – powiedział ks. Jan Rosiek, dyrektor ds.
odbudowy Pocysterskiego Zespołu
Klasztorno-Pałacowego Diecezji
Gliwickiej w Rudach. Każdego roku
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Gliwice. 6 stycznia
o godz. 17.00 przy
szopce na gliwickim
rynku Teatr Nowej
Sztuki wystawi jasełka.
Gliwiczanie już wcześniej
mogli tu posłuchać
koncertów kolęd
i pastorałek. Stajenka
stanęła w tym miejscu,
zanim po Pasterce
z kościoła Wszystkich
Świętych przyniesiona
została do żłóbka figura
Dzieciątka.

będą przyznawane osobom – Odbudowa
piszący na temat Rud, oraz
oraz instytucjom, które kompleksu jest nasza redakcja – za wkład w
szczególnie zasłużyły się dla naszym darem popularyzowanie na łamach
odbudowy starego opactwa dla przyszłych
„Gościa” tego miejsca.
pokoleń –
i przywrócenia mu dawnej powiedział
Odbierając wyróżnienie,
świetności.
bp Jan Wieczorek mówił o
bp Jan
Pierwszymi, którzy Wieczorek,
ryzyku, jakim było przezostali uhonorowani wy- odbierając
jęcie w 1998 roku obiektu,
różnieniem, są: gliwiccy wyróżnienie
który wówczas znajdował
biskupi Jan Wieczorek oraz
się w całkowitej ruinie.
Wystarczyło dziesięć lat,
Gerard Kusz, ks. prałat Bernard Koj, kanclerz kurii diecezjalnej, aby dawne opactwo zmieniło się nie
pochodzący z Rud Henryk Siedlaczek, do poznania. – Dziś cieszymy się tym
poseł na Sejm RP, Lucjan Durszlag, miejscem, jeszcze nie tak dawno całbadający historię opactwa, Wyższe kowicie zdewastowanym. Ten trud
Seminarium Duchowne Diecezji Gli- podjęliśmy dla przyszłości, bo kto nie
wickiej w Opolu, Firma Konserwacji ryzykuje, ten też nie zyskuje – poZabytkowej Architektury Bronisław wiedział biskup gliwicki. Szczególnie
Mzyk oraz Milena i Dariusz Makosz, podziękował za zaangażowanie ks.
ks. Jan Rosiek, dyrektor ds. odbudo- Bernardowi Kojowi oraz ks. Janowi
wy Pocysterskiego Zespołu Klasztor- Rośkowi za starania i zaangażowanie
no-Pałacowego Diecezji Gliwickiej w przy odbudowie kompleksu.
Rudach, ks. prof. Franciszek Wolnik,
Ks. Waldemar Packner
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Rok 2008 w diecez

Klaudia cwołek

Luty
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• 14 lutego rozpoczęła się peregr y nac ja relikwii bł. Karoliny
Kózkówny, które do
diecezji gliw ickiej
sprowadziło Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży,
ponieważ błogosławiona ta
jest jego patronką. Do końca
roku relikwie przyjęło prawie 50 parafii. Peregrynacja
była połączona z promocją
Ruchu Czystych Serc.
• W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym w Rusinowicach
odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy rodzin
i doradców życia rodzinnego
z południowej Polski. Dyskutowali
oni m. in. o zagrożeniach, które
dla małżeństw stwarzają coraz
liczniejsze wyjazdy za granicę
z przyczyn ekonomicznych.

Marzec
• W Gliwicach odbyły się dwa
finały, w których rywalizowali
znawcy Biblii. W finale I etapu
VII Wojewódzkiego Konkursu
Biblijnego dla gimnazjalistów najlepsza była Agata Wilk z Gliwic,
(wojewódzki finał tego konkursu

Kwiecień

• Od 6 do 13 kwietnia
w katowickim Spodku
odbyła się Ewangelizacja
ProChrist , skąd przekaz
satelitarny dotarł do ponad stu
miejsc w kraju, m. in. Gliwic,
Zabrza i Świerklańca. W czasie
ośmiu ewangelizacyjnych wieczorów do zebranych w różnych
miejscach Polski przemawiał ks.
Ulrich Parzany z Niemiec, ewangelicki teolog, lider ProChrist
w Europie.
• 12 kwietnia Radio Plus
Gliwice obchodziło 15-lecie
istnienia. Była to okazja do przypomnienia początków rozgłośni
i tego, jak przez lata się rozwijała
i zmieniała. Radio towarzyszy
z mikrofonem najważniejszym
wydarzeniom w mieście i regionie.
Nieocenioną rolę odegrało podczas
spontanicznie zwołanego spotkania z Janem Pawłem II na gliwickim
lotnisku, stając się wtedy prawdziwym centrum informacyjnym.

Maj
• Od 4 do 18 maja trwała w diecezji gliwickiej Adoracja Słowa
Bożego. Przez dwa tygodnie
w kilkunastu parafiach czytane
były fragmenty Pisma Świętego.
Wieczorem, jako podsumowanie,

odbywały się warsztaty poświęcone księgom czytanym danego
dnia.
• Od 17 maja do 1 czerwca trwało Metropolitalne Święto
Ro d z iny, zorganizowane
z inicjatywy prezydent Zabrza
Małgorzaty Mańki-Szulik.
W programie znalazły się sympozja, koncerty, konkursy, które
odbywały się w różnych śląskich
miastach. W konkursie „Moja
wyjątkowa rodzina”, w którym
uczestnicy prezentowali swoje
rodziny, nagrodami były wycieczki do Brukseli.
• 31 maja zainaugurowany
został jubileuszowy rok związany
z 750-leciem przybycia cystersów do Rud. Wcześniej, w kwietniu odbyła się konferencja podsumowująca kolejny etap renowacji
zespołu klasztorno-pałacowego
- z udziałem gliwickich biskupów,
wojewody oraz instytucji i firm
zaangażowanych w odnowienie
kompleksu. Obchody potrwają do
14 czerwca 2009 roku.

którzy w 1958 roku w opolskiej
katedrze wszyscy przyjęli święcenia z rąk bp. Franciszka Jopa.
Biskupowi gliwickiemu życzenia
z okazji złotego jubileuszu przesłał papież Benedykt XVI.
Roman Konzal

• Od 18 do 25 stycznia, czyli
w Tygodniu Modlitw o Jedność
Chrześcijan, trwała akcja pod
nazwą Inicjatywa 24-7, czyli
nieustanna modlitwa przez cały
tydzień, w dzień i w nocy. W parafii Chrystusa Króla w Gliwicach
modliły się osoby związane
z różnymi grupami i Kościołami.
Ostatecznie całotygodniowa
modlitwa została przedłużona
jeszcze o kolejne dwa dni.

odbył się później w Piekarach
Śląskich). Z kolei w diecezjalnym finale Olimpiady Teologii
Katolickiej zwyciężyli: Małgorzata
Walczak z Gliwic, Bartłomiej
Biernacki z Bytomia i Marcin
Morawiec z Gliwic, którzy następnie reprezentowali diecezję na
ogólnopolskim finale w Gnieźnie.

Roman Konzal

• 13 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie środowisk
twórczych . Bp Gerard Kusz
życzył artystom, żeby szukali
najlepszego sposobu wyrażenia
tego, co niewyrażalne. Spotkaniu
towarzyszył wernisaż wystawy
prof. Lecha Kołodziejczyka.

Roman Konzal

Styczeń

• 21 czerwca wspominaliśmy
spotkanie z Janem Pawłem
II na Górze Świętej Anny. Bp
Jan Wieczorek, który 25 lat temu
obecny był tam jeszcze jako opolski biskup pomocniczy, przewodniczył uroczystościom z okazji
rocznicy – Mszy św. bazylice św.
Anny i nieszporom papieskim.
• Od 27 do 29 czerwca trwał
Festiwal „Cantate Deo”,
który od kilku lat odbywa się w
muszli koncertowej w Gliwicach
Sośnicy. Laureatami tegorocznej
edycji zostały zespoły „Józefowe
kwiatki” z Kielc i „Gospelfriends”
z Katowic oraz soliści – Ali Al-Ani
z Nowego Targu i Bartłomiej
Łysakowski z Sulęcina.

Czerwiec

• 22 czerwca bp Jan Wieczorek
obchodził 50. rocznicę święceń
kapłańskich. W katedrze gliwickiej razem z biskupami metropolii
górnośląskiej, kapłanami i wiernymi świętował złoty jubileusz
ze swoimi kolegami kursowymi,

Lipiec
• Z diecezji gliwickiej na
Światowe Dni Młodzieży
w Sydney wyjechała 34-osobowa grupa razem z duszpasterzem młodzieży ks. Arturem
Pytelem. Przez cały rok przygotowywali się do tego wydarzenia
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w czasie comiesięcznych spotkań. Z wyjazdu do Sydney
najbardziej zapamiętali gościnność Australijczyków i wezwanie papieża Benedykta XVI do
mężnego bronienia swojej wiary
i świadczenia o niej.
• Tegorocznymi laureatami nagrody św. Kamila
zostali prof. Lech Poloński,
dr n. med. Zbigniew Nawrat
i Śląski Uniwersytet Medyczny.
Wyróżnienie przyznawane jest
osobom i instytucjom szczególnie
zasłużonym dla Zabrza.

Sierpień

która związana jest z obchodzoną
właśnie 750. rocznicą przybycia
cystersów do Rud. Inicjatywa ta
ma nie tylko przybliżyć diecezjanom to maryjne sanktuarium, ale
również zachęcić do wspólnej
modlitwy w rodzinie.
Roman Konzal

Ks. Waldemar Packner

językach – polskim, niemieckim
i łacińskim.

Wrzesień
• 17 września w katowickim
Spodku odbył się koncert
„Budujemy nadzieję” na rzecz
poszkodowanych w wyniku huraganu, który przeszedł w połowie
sierpnia. Na scenie wystąpiło wielu
artystów, impreza zgromadziła
7 tys. osób. Ze sprzedaży biletów
i aukcji prowadzonych podczas
charytatywnego koncertu zebrano około 200 tys. złotych.

Październik
• 4 października w kościele św.
Wojciecha zakończyły się uroczystości 750-lecia przybycia
franciszkanów do Bytomia .
Obchody trwały przez cały rok
– w tym czasie odbyła się ewangelizacja prowadzona przez świeckich, a także zakonników, którzy
zapukali do mieszkań parafian,
oraz koncert ewangelizacyjny
na bytomskim rynku.

Listopad
• 22 listopada bp Gerard Kusz
pobłogosławił nowy kościół
franciszkanów w Gliwicach.
Budowa trwała długo, bo ponad
20 lat. Konsekracja świątyni odbędzie się 21 czerwca 2009 roku.
• 29 listopada Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży
obchodziło 15-lecie swojej
działalności. Z tej okazji spotkali się dawni i obecni KSM-owicze. W kościele Wszystkich
Świętych w Gliwicach bp Gerard
Kusz przewodniczył Mszy św.,
w czasie której przyrzeczenia
złożyło 14 nowych członków
stowarzyszenia.

• W ramach Dni Kultury
Ormiańskiej w Gliwicach odbyła
się sesja poświęcona abp. Józefowi
Teodorowiczowi w 70. rocznicę
jego śmierci. Abp Kazimierz
Nycz poświęcił siedzibę związku
Ormian w Gliwicach i przekazał
tutejszej wspólnocie faksymile
XII-wiecznego Ewangeliarza ze
Skewry.
• 11 października św. Edyta
Stein została ogłoszona
patronką Lublińca . Bp Jan
Wieczorek przewodniczył z tej
okazji uroczystościom odbywającym się na rynku, w czasie których
odczytany został specjalny dekret
Stolicy Apostolskiej w trzech

Grudzień
• W pierwszą niedzielę
Adwentu rozpoczęła się w diecezji
gliwickiej peregrynacja kopii
obrazu Matki Bożej Pokornej,

• 3 grudnia otwarty został
w Zabrzu Dom Dziennego
Pobytu „Rodzina” Caritas
Diecezji Gliwickiej, który poświęcił bp Jan Wieczorek. To 25. specjalistyczna placówka prowadzona
przez Caritas, stworzona została z myślą o osobach starszych.
Z wszystkich prowadzonych
w niej zajęć – rehabilitacyjnych
i warsztatowych – można korzystać bezpłatnie.

Zmarli kapłani
• 12 stycznia – ks. dziekan Ginter Król, emerytowany proboszcz
parafii św. Franciszka w Zabrzu
• 2 lutego – ks. radca Franciszek Bryłka , emerytowany
proboszcz parafii św. Gerarda
w Starych Gliwicach
• 18 lutego – ks. Józef Duda ,
emerytowany proboszcz parafii
Lisów
• 5 marca – ks. Andrzej Dragon, wikary parafii św. Katarzyny
w Tarnowskich Górach-Lasowicach
• 14 grudnia – o. Hilary Eugeniusz Mamorski, franciszkanin,
kapłan parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gliwicach.

•
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• 15 sierpnia przez tereny
południowej Polski przeszła
trąba powietrzna . W diecezji
gliwickiej najbardziej dotknięte
zniszczeniami były miejscowości Kalina, Olszyna, Rusinowice,
a także Koszęcin, Cieszowa
i Świbie. W wyniku kataklizmu
ucierpiało ponad 200 rodzin
i uszkodzonych zostało prawie
150 domów. Pomoc dla nich ruszyła natychmiast i z różnych stron.
Wartość pomocy przekazanej
poszkodowanym przez gliwicką Caritas wyniosła około 1 mln
złotych.

• 23 sierpnia XVI Diecezjalna
Piesza Pielgrzymka z Gliwic
dotarła na Jasną Górę. W tym
roku poszło w niej ponad 1800
osób. Tym razem to pielgrzymi
wsparli tych, którzy od lat udzielają im gościny. Zebrali prawie
15 tys. złotych dla ofiar trąby
powietrznej, która przeszła przez
miejscowości na trasie pielgrzymki i przekazali poszkodowanym
w Blachowni.

Mira fiutak

Ks. Artur Pytel

zji gliwickiej
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Szopki na wystawie w Tarnowskich Górach

Nowe dzwony
w Boruszowicach

Mira Fiutak

Przy glinie człowiek milknie

Zadzwoniły
na Pasterkę
Po raz pierwszy usłyszeli je
parafianie idący na Pasterkę.
Trzy dzwony zawisły na wieży obok budowanego kościoła
w Boruszowicach.

N
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W

ciągu tego czasu muzeum
zebrało sporą kolekcję, która dziś liczy już prawie 60 betlejek. Wystawiane były w różnych
miejscach, również we Włoszech
i Francji. – Szopki te z biegiem lat
nabiorą wartości historycznej, bo
przedstawiają tutejszą tradycję,
która, jak się przekonujemy, ciągle w niektórych domach jest podtrzymywana – mówi Beata Kiszel,
kustosz Muzeum w Tarnowskich
Górach i organizator konkursu.
Okazuje się, że większość tych,
którzy przygotowują szopki na
konkurs, drugą stajenkę robi dla
siebie do domu.
Wraz z kolejnymi edycjami
konkursu, dojrzewali jego uczestnicy i zmieniały się kategorie wiekowe, w których wygrywali, jak
choćby Adrian Krzemiński czy
Cyryl Szymura. – Niesamowite
jest obserwować, jak rozwijają się
ci, którzy przez lata biorą udział
w konkursie. Jak z biegiem czasu

ich prace nabierają pro- W tarnomogły wykonać również
fesjonalizmu. W ciągu górskim
osoby niepełnosprawne,
tych 10 lat miałam oka- muzeum w tym bo zajęcia w naszej prazję poznać wielu niesa- roku zostało
cowni pełnią też rolę
wystawionych
rehabilitacyjną. Poza
mowitych ludzi. Inte- prawie
tym musi to być praca
resujące jest nie tylko sto szopek
zbiorowa, bo zwykle
oglądanie ich prac, ale bożonarodzesame spotkania, kiedy niowych
angażuje się w nią kilkaz emocjami opowiadają
naście osób – opowiada
o ich tworzeniu – mówi
Joanna Wójcik. W tym
Beata Kiszel.
roku obowiązującym tematem
W tym roku odwiedziła nie- konkursowym były zawarte
których z uczestników w ich do- w pracach elementy tarnogórskie.
mach i pracowniach, przyglądając A to okazją do przypomnienia hisię jak powstają szopki. Z nakręco- storii Tarnowskich Gór i postaci
nego wtedy materiału powstanie z nią związanych. Organizatorzy
film opowiadający o konkursie konkursu zauważyli, że w szopce
i jego uczestnikach. Odwiedziła zrobionej przez młodzież z Rept
m. in. pracownię ceramiczną znalazło się ich więcej, niż co roku
w Salezjańskim Ośrodku Szkol- pojawia się w historycznym pono-Wychowawczym w Tarnow- chodzie gwarków.
skich Górach-Reptach Śląskich
Glina wymaga skupienia, pra– od kilkunastu lat prowadzoną ca z nią angażuje nie tylko ręce,
przez Joannę Wójcik. Młodzież ale całe ciało. – Czasem grupa rzez tej szkoły przysyła prace na kon- czywiście całkowicie zaangażuje
kurs od pierwszej edycji i zawsze się w swoją pracę, a poznaję to po
przyciągają one uwagę ciekawymi tym, że w pracowni zapada cisza.
pomysłami i rozmachem wykona- Bo przy glinie człowiek milknie.
nia. W tym roku pracownia otrzy- Kiedy jest cicho, to wiem, że oni
mała najwięcej nagród, łącznie rzeczywiście tworzą. Szum oznaz pierwszym miejscem w swojej cza, że jeszcze nie przyszedł ten
kategorii. – Pomysły na kolejną moment – opowiada o zajęciach
szopkę zwykle pojawiają się już ceramicznych Joanna Wójcik.
wtedy, kiedy kończymy tę odda- Szopkę z Rept oraz prawie sto
waną na konkurs. Początkowo innych, które zostały nadesłane
jako mglisty projekt, który później na konkurs, można oglądać na
konkretyzuje się. Podstawą po- wystawie w muzeum.
mysłu jest zawsze to, żeby szopkę
Mira Fiutak

Archiwum parafii

Konkurs ma już
10 lat, wraz z nim
rośli jego stali
uczestnicy.
Ich szopki można
oglądać w Muzeum
w Tarnowskich
Górach.

oszą imiona: Matka Boża
Bolesna, Święty Krzysztof
i Miłosierdzie Boże. Wszystkie
trzy oraz 32-metrowej wysokości
wieża, w której są zawieszone,
ufundowane zostały przez jednego parafianina. 21 grudnia bp
Jan Wieczorek poświęcił dzwony
oraz dzwonnicę.
Parafia Matki Bożej Bolesnej
doczekała się już dzwonnicy, chociaż budowa kościoła nie została
jeszcze zakończona. Świątynia
powstaje razem z całym kompleksem, w skład którego wchodzi probostwo, salki parafialne
i kaplica przedpogrzebowa. Po
raz pierwszy dzwony zwołały
wiernych w Wigilię przed północą, chociaż Msza odbyła się jeszcze w starym miejscu modlitwy.

m.

Bp Jan Wieczorek poświęcił
nowe dzwony w parafii
w Boruszowicach
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Rodzinny konkurs

W akcji gaszenia uczestniczyło 200 strażaków

Znasz Rudy?

Pożar
w Zabrzu

Wspólnie z Radiem Plus zapraszamy do udziału w konkursie.
Okazją jest jubileusz 750-lecia
przybycia cystersów do Rud, a do
wygrania ciekawe nagrody.

W tym roku
najlepsze
makówki
Na zamku w Toszku raz w roku
można spróbować bożonarodzeniowych potraw, przygotowywanych na konkurs. W tym roku
spośród różnych tradycyjnych
potraw wigilijnych najlepsze
były makówki.
Mira Fiutak

O

g ień objął tę W przedbloku. – Nie spaliśmy
część Centrum południe
od pierwszej, najpierw
Handlowego M1, w któ- drugiego dnia
był dym, potem łuna i
rym znajdują się duże świąt trwało
co chwilę strzelający w
już dogaszanie
sklepy – z materiałami i przeszukiwanie górę ogień, a potem już
budowlanymi i wyposa- terenu
znowu takie snujące się
żeniem wnętrz. Strażacy
dymy – opowiadał, kiedy
opanowali pożar nad
po kilkunastu godzinach
ranem, ale dogaszanie i nadzo- akcji strażacy ciągle zalewali z
rowanie miejsca trwało jeszcze góry ostatnie miejsca, gdzie jeszdo następnego dnia. W sumie w cze tlił się ogień.
Całe centrum ma powierzchakcji ratowniczej uczestniczyło
około 200 strażaków. Rzecznik nię 54 tys. metrów kwadratowych,
śląskiej straży pożarnej st. bryg. z tego spłonęło ponad 10 tysięcy.
Jarosław Wojtasik podkreślał, że Ogień nie rozprzestrzenił się
akcja prowadzona była w bardzo dzięki specjalnym kurtynom
trudnych warunkach. W sklepach przeciwpożarowym, który uchroi magazynach znajdowało się niły resztę kompleksu. Przyczyny
wiele materiałów łatwopalnych, pożaru ustali komisja powołana
takich jak farby, lakiery czy roz- przez właściciela obiektu. Na
puszczalniki, a do tego świątecz- szczęście w pożarze nie ucierpieli
no-noworoczny asortyment, czyli ludzie. Natomiast w Wigilię nad
sztuczne choinki i wybuchające ranem wybuchł pożar w budynku
w ogniu fajerwerki. Część dachu w Zabrzu-Helence, w którym zgizawaliła się, a bardzo wysoka tem- nęły trzy osoby. Państwowa Straż
peratura i gęsty dym utrudniały Pożarna podsumowała, że w tym
akcję. Płomienie sięgały kilkuna- roku statystyka świąteczna ich
stu metrów. Marian Popławski udziału w akcjach ratunkowych
obserwował je z okien swojego była najgorsza od pięciu lat.  mf

T

o była trzecia edycja konkursu organizowanego przez
Stowarzyszenie Moja Gmina
Nasz Powiat, Forum Kobiet Ziemi
Gliwickiej i Centrum Kultury
„Zamek w Toszku”. Tym razem
zgłosiło się 12 uczestników, organizatorzy żartowali, że dokładnie
tylu, ile potraw tradycyjnie powinno być podczas wieczerzy wigilijnej. Na zamkowych stołach w
dniu konkursu pojawiły się bardzo różne potrawy świąteczne,
po raz pierwszy przyrządzona
została zupa rybna. Najlepsze w
tym roku okazały się makówki
przygotowane przez Danutę
Kiełbasę z Kotulina Tego dnia
na zamku wystąpili uczniowie
toszeckich szkół z koncertem
kolęd, pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych.
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każdym tygodniu na naszych łamach zadajemy
pytanie, dotyczące historii opactwa w Rudach oraz działalności cystersów. Kolejne pytanie
brzmi: Obraz Matki
Boskiej Rudzkiej
został 4 czerwca
2004 roku koronowany. Który biskup
przewodniczył tej
uroczystości?
Aby wygrać nagrodę, należy zadzwonić
do Radia Plus w poniedziałek 5
stycznia po godz. 17.00, podczas
audycji „Jak mija dzień?” (telefon
do studia: 032 232 52 32) i odpowiedzieć na pytanie podane w
„Gościu” oraz zmierzyć się z dodatkowym pytaniem zadanym na
antenie przez prezentera. Osoba,
która poprawnie odpowie na oba
pytania, otrzyma książkę Andrzeja Grajewskiego „Twój Gość”, napisaną z okazji 85 lat istnienia
naszego tygodnika.
Zapraszamy do zabawy, która
łączy przyjemne z pożytecznym.
Oprócz możliwości zdobycia
nagród konkurs jest okazją do
pogłębienia wiedzy o naszym
diecezjalnym sanktuarium i zaproszeniem do odwiedzenia tego
niezwykłego miejsca.
Pasmo prezenterskie „Jak
mija dzień?” trwa od godz. 16.00
do 20.00. To czas wiadomości z regionu, kraju i świata. To również
liczne zapowiedzi wydarzeń kulturalnych na Śląsku, przeplatane
przebojami w dobrym nastroju.
Zapraszamy do słuchania!  

Konkurs na
świąteczne potrawy

Tuż po północy, z 25 na 26 grudnia wybuchł
pożar w zabrzańskim M1. Gasiło go ponad 40
jednostek straży z Zabrza i innych miast.

W
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Co planujemy, a c

tekst
Mira Fiutak
mfiutak@goscniedzielny.pl

współpraca
Klaudia Cwołek,
ks. Waldemar Packner
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J

ak będą one wyglądały w diecezji
gliwickiej, co zaplanowaliśmy, a czego
się spodziewamy? Co już podsumowujemy, a co dopiero rozpoczynamy.
Te pytanie zadaliśmy kilku osobom odpowiedzialnym za różne dziedziny funkcjonowania diecezji. Rok 2009 będzie dla diecezji gliwickiej szczególny, choćby ze względu na ważne rocznice, które w nim przypadają. 17 czerwca minie dokładnie dziesięć lat
od dnia, kiedy na gliwickim lotnisku „rozmawialiśmy” z Ojcem Świętym. Pewnie powrócimy do tamtych emocji. Ale
też podsumujemy to, co od nich ważniejsze,
jak realizujemy to, o czym Jan Paweł II mówił do nas przez cały pontyfikat. W czerwcu
też zakończy się jubileusz w Rudach, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku,
a związany z 750-leciem przybycia cystersów. Rocznica bardzo głęboko sięgająca
w historię rozpoczyna zupełnie nowy, współczesny etap w dziejach opactwa. O plany
na nowy rok zapytaliśmy też tych, którzy
na co dzień pracują dla diecezji.
•

Wbrew pozorom rok jest bardzo krótki,
dlatego wykorzystujemy każdą chwilę, aby
prowadzić prace budowlane, ale również tworzyć klimat tego miejsca. Ciągle badamy jego
historię, żeby nie był to zimny zabytek, ale
tchnął bogactwem kultury, tradycji i modlitwy.
Dochodzą nas głosy radości, że udało się coś,
co w realiach ludzkich było prawie niemożliwe. W tak krótkim czasie odbudować obiekt,
który czekał na to przez 50 lat. Odczytujemy to
również w perspektywie wiary i niezwykłości,
można powiedzieć cudowności tego miejsca.
Chciałbym, żeby to był rok skuteczny i bezpieczny – w sensie zabezpieczenia finansowego
i realizacji projektów – bez jakichś nieszczęść.
Chcemy kontynuować prace elewacyjne na
zewnątrz. Wewnątrz równocześnie trwają
prace konserwatorskie, dzięki którym wyłuskiwana jest prawdziwa natura zabytku i klimat wieków, które tu przemawiają. Jest to rok
dziękczynienia, którego kulminacja nastąpi
14 czerwca w czasie naszych jubileuszowych
uroczystości. Będziemy też świętować jubileusz pobytu Ojca Świętego w Gliwicach. Moim
ukrytym pragnieniem było wtedy, żeby jego
obecność naznaczyła błogosławieństwem to
dzieło, które dopiero rozpoczynaliśmy. Udało
się ono niewątpliwie przy wsparciu sługi Bożego Jana Pawła II. Nie zaprzepaściliśmy darów,
talentów i błogosławieństw.
Przygotowujemy ten obiekt po to, żeby
służył, dlatego, na ile to możliwe, będziemy go
już udostępniać. 5 i 6 czerwca zorganizowana
zostanie razem z Uniwersytetem Opolskim
konferencja historyczna poświęcona temu
miejscu. W maju będą miały tu miejsce święcenia diakonatu i poprzedzające je rekolekcje.
Czerwiec jest więc zamknięciem, a jednocześnie otwarciem, rozpoczęciem kolejnego etapu
funkcjonowania tego obiektu. Miejsca niezwykłego, które właśnie odżywa i otwiera się na
nowe perspektywy.
•

Paweł Jurek
dyrektor programowy Radia Plus Gliwice
96,2 FM

Osobiście nie jestem zwolennikiem noworocznych postanowień, gdyż często kończą się
one wraz z pierwszymi dniami nowego roku.
Jednak zupełnie inaczej wygląda to w sferze
zawodowej, gdzie postanowienia, a może bardziej plany są ważnym elementem. Radio Plus
(a wcześniej Puls) już od ponad 15 lat stawia
sobie codzienne postanowienia, by być jak
najbliżej mieszkańców aglomeracji górnośląskiej i diecezji gliwickiej. Dlatego także w 2009
roku ważnym elementem naszej pracy będzie
informacja lokalna oraz publicystyka zarówno
w sferze społecznej, jak i religijnej. W perspektywie najbliższych miesięcy stawiamy sobie za
cel kompleksowe działania informacyjne dotyRoman konzal

Ks. Jan Rosiek
dyrektor ds. odbudowy Zespołu
Klasztorno-Pałacowego w Rudach
Roman konzal

Planowanie
to podstawa
dobrego działania.
Ponieważ jednak
życie potrafi
nas zaskakiwać,
nie mniej ważna
jest elastyczność.
Dziś jednak o planach,
bo to początek
nowego roku.
Na ich weryfikację
mamy jeszcze
ponad 360 dni.

czące bardzo ważnych diecezjalnych wydarzeń.
Mam tu na myśli m.in. 10. rocznicę wizyty Jana
Pawła II w Gliwicach, wyniesienie sanktuarium
w Rudach do rangi bazyliki, festiwal Cantate
Deo czy pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
Stale też troszczymy się o atrakcyjność naszego
programu. Dlatego już w pierwszych dniach
2009 roku na antenie pojawiła się nowa oprawa dźwiękowa (jingle, podkłady serwisowe
itp.). Są oczywiście także inne plany na ten rok,
które jeszcze znajdują się w fazie opracowania,
i dlatego trudno w tej chwili na ich temat dyskutować. Z naszej strony zapewniamy jednak, że
słuchaczom Radia Plus także w 2009 roku nie
zabraknie tematyki lokalnej oraz dobrej muzyki, przy której lepiej się pracuje czy choćby
prowadzi samochód.

•

gość gliwicki

VII

o nas zaskoczy

•

nonicznych. Tym razem, oprócz sprawdzenia
umiejętności tych osób, odwiedzać je będziemy
w poradniach parafialnych, żeby zobaczyć ich
pracę na miejscu.
W czasie dekanalnych spotkań doradcy
będą studiować nową Instrukcję Kongregacji
Nauki Wiary „Dignitas personae”, która dotyczy problemów bioetycznych, tak szeroko
obecnie komentowanych w mediach.
Natomiast 26 kwietnia będzie u nas gościć o.
Karol Meissner, benedyktyn, który od wielu lat
zajmuje się problematyką narzeczeństwa i małżeństwa. Planujemy też powołanie Fundacji
Pomocy Rodzinie „Tecum”, która m.in. będzie
realizowała cele duszpasterstwa rodzin.

•

Roman konzal

W duszpasterstwie rodzin będziemy kontynuować działania już podjęte, ale planujemy też
rzeczy zupełnie nowe. W diecezjalnej poradni
rodzinnej chcemy uruchomić nowe dyżury
trzech specjalistów: pedagoga oraz mediatora sądowego i instruktora naprotechnologii
– metody leczenia niepłodności. Prowadzić
będziemy dalszą promocję filmu o pani Marii
Gruszczyńskiej, wieloletnim doradcy życia
rodzinnego, która zakładała duszpasterstwo
rodzin w diecezjach opolskiej i gliwickiej.
Czeka nas też kolejna, odbywająca się co pięć
lat, weryfikacja doradców życia rodzinnego,
związana z odnowieniem ważności misji ka-

Rudolf Badura
dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej

Jesteśmy dużą organizacją, nasz roczny
budżet wynosi 13–15 mln złotych. Realizujemy
wiele zadań publicznych, głównie dotyczących
ochrony zdrowia i rehabilitacji społecznej, zawodowej osób niepełnosprawnych. I na to idą
przede wszystkim środki publiczne, współpracujemy z NFZ, PFRON, gminami i powiatami.
W ciągu roku realizujemy około 30 różnych
umów. Z Unią Europejską współpracujemy
w ramach projektu PEAD, czyli dożywiania
najbiedniejszych. Rocznie przez nasze ręce
przechodzi prawie 300 ton żywności. Te formy
naszej działalności będą kontynuowane.
Ponadto reagujemy natychmiast w każdej
sytuacji nieplanowanej, związanej z różnymi
kataklizmami. W ubiegłym roku były trzy
takie wydarzenia: cyklon w Birmie, powódź
na Ukrainie i u nas w sierpniu przejście trąby
powietrznej. Działania związane z pomocą jej
ofiarom zajęły nam całe półrocze. W tym roku
sfinansujemy jeszcze wyjazd na zieloną szkołę
dla dzieci z Kaliny i Olszyny. Od kilku lat prowadzimy projekty skierowane do niepełnosprawnych – hipoterapię dla dzieci przebywających
na rehabilitacji w Rusinowicach, otwarliśmy 16
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy
stacjach opieki Caritas.
W tym roku chcemy skorzystać ze środków
Unii Europejskiej na przygotowane przez nas
kolejne projekty, jeżeli zostaną przyjęte do
realizacji. Jeden skierowany jest do naszego
parafialnego wolontariatu, bo zależy nam na
profesjonalizmie. Projekt ma charakter edukacyjny – obejmuje szkolenia na różnym poziomie
w organizacji pracy i pozyskiwaniu środków,
a także pewne zagadnienia informatyczne.
Drugi dotyczy aktywizacji bezrobotnych, czyli
tego, czym już zajmujemy się w naszym Biurze
Aktywizacji Bezrobotnych.

•
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KANA w marcu będzie obchodzić 15. rocznicę powstania. W związku z tym jako cały
zespół chcemy spotkać się na Mszy św., a potem
przy kawie powspominać minione lata. W 2009
roku będziemy kontynuować działania rozpoczęte i realizować dwa nowe duże projekty.
Jeden z nich to kontynuacja naszego projektu
Teach-it.net, w którego ramach wypracowujemy nową wersję metody związanej z doskonaleniem nauczycieli w dziedzinie technologii
informacyjnej. Tym razem nasza oferta skierowana jest też do pracowników samorządu
terytorialnego i organizacji pozarządowych.
W ramach projektu, który będzie trwał trzy
lata, przeszkolimy w KANIE ok. 1000 osób. Drugi nowy ważny projekt to „Czwarta władza
z klasą. Szkolny koncern medialny”, którego
liderem jest Wyższa Szkoła Europejska im.
ks. Józefa Tischnera w Krakowie, a partnerem,
oprócz nas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Będziemy w nim uczyć
młodzież licealną w województwach śląskim,
małopolskim i podkarpackim, w jaki sposób
tworzyć redakcję internetową poświęconą
społeczności lokalnej. Oprócz strony technologicznej bardzo ważnym aspektem tego systemu szkoleń będzie kodeks etyczny młodego
dziennikarza. KANA odpowiedzialna jest za
część merytoryczną tego przedsięwzięcia. To
jest olbrzymie wyzwanie dla nas, w projekcie
będzie uczestniczyło około 700 uczniów.
Ważnym dla nas wydarzeniem będzie też
przeprowadzka. W czerwcu przenosimy się do
nowej siedziby przy parafii św. Józefa w Gliwicach Ligocie.

Katarzyna
Kamińska-Jurkiewicz
diecezjalny doradca
życia rodzinnego

Klaudia Cwołek

Klaudia Cwołek

Waldemar Kuwaczka
dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji
Młodzieży KANA w Gliwicach
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Spotkania w parafii franciszkanów w Zabrzu

Męskie wtorki
W styczniu ruszają spotkania
dla mężczyzn. Zaproszenie
skierowane jest
do wszystkich chętnych.

T

o cykl 12 spotkań przygotowanych przez
Sławomira Zatwardnickiego, jednego
z moderatorów wspólnoty „Szekinah” z Gliwic,
które poprowadzi razem z grupą mężczyzn

z tej wspólnoty i innych działających w diecezji gliwickiej. Na każde składa się konferencja,
modlitwa oraz rozmowa przy kawie i herbacie. Spotkania (w pierwsze wtorki miesiąca)
odbywać się będą w parafii Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny w Zabrzu,
ul. Franciszkańska 1 (wszyscy zbierają się pod
figurą św. Franciszka). Początek o godz. 20.00.
Szczegółowe informacje: tel. 602 380 238, e-mail:
confessiones@wp.pl.

Harmonogram i tematy spotkań na cały rok:
6 stycznia – Mocowanie się z Bogiem
(modlitwa mężczyzny)
3 lutego – Miecz do walki (słowo Boże)
3 marca – Nieustanna gotowość
(oddychanie duchowe)
7 kwietnia – Walka duchowa
5 maja – Chwała Boża (modlitwa
uwielbienia)
2 czerwca – Boże prowadzenie
i rozeznawanie duchów
7 lipca – Synowie Abrahama (życie z wiary)

4 sierpnia – Mężczyzna jako świadek
(głoszenie Jezusa)
1 września – Relacje: ja–Bóg, ja–inni, ja–ja
(dojrzałość)
6 października – Duch Święty – moc
z wysoka
3 listopada – Przebywać z braćmi
(wspólnota)
1 grudnia – Mężczyzna, który nie lęka
się Kościoła. Kościół, który nie boi się
mężczyzn.

Zaproszenie do Strzebinia

Stajenka u wejścia
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Archiwum parafii

Rok temu parafianie ze Strzebinia w dekanacie woźnickim rzucili pomysł budowy szopki
betlejemskiej na zewnątrz kościoła.

zapowiedzi
Świąteczny tramwaj
Muzeum Śląskie zaprasza na wystawę świąteczną w zabytkowym tramwaju. Najbliższe
terminy i miejsca na terenie diecezji gliwickiej:
Zabrze, pl. Wolności – 3 i 8 stycznia w godz.
od 15.44 do 16.14; Bytom, pl. Sikorskiego:
7 stycznia od godz. 14.01 do 14.31 i od
16.35 do 16.55.

KIK w Gliwicach
zaprasza na pierwsze spotkanie w nowym
roku. 7 stycznia , kaplica św. Jadwigi
w parafii Wszystkich Świętych, godz.
18.05 – Nieszpory, godz. 18.30 – Msza św.
z homilią.

Śpiewajcie Panu z weselem
8 stycznia, godz. 12.00, kościół Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Zabrzu Rokitnicy – wystąpią szkolne zespoły – laureaci III Zabrzańskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajcie Panu
z weselem”.

Wspólnota Dzieci Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie, które
odbędzie się 10 stycznia o godz. 11.00
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Bytomiu.

XV Chóralne
Spotkania Kolędowe
11 stycznia chóry zaśpiewają podczas liturgii
niedzielnej w kościołach zabrzańskich:
godz. 10.30 – kościół św. Józefa w Zabrzu–
Pueri Cantores Silesienses; godz. 10.30
– kościół św. Andrzeja w Zabrzu – Pro
Arte et Musica; godz. 10.30 – kościół
św. Wawrzyńca w Zabrzu-Mikulczycach
– Passionata; godz. 10.15 – ewangelicki
Kościół Pokoju – Resonans con tutti; godz.
11.00 – kościół św. Jana Chrzciciela w Zabrzu-Biskupicach – SUM; godz. 11.45 – kościół
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny w Zabrzu – Harmonia. Wszystkie
chóry zaśpiewają podczas koncertu kolęd
w kościele św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach
o godz. 15.00.

Rekolekcje zimowe

P

roboszcz parafii ks. Klaudiusz Kłaczka
na początku tylko się uśmiechnął. – Mało
mamy różnych rzeczy do zrobienia? Jeszcze
obarczać się taką robotą? Ale jak się chcecie
do tego zabrać, to macie moje błogosławieństwo – mówił. Nie obeszło się bez problemów,
wizji było tak dużo, że trudno je było pogodzić.
Ale ambicje rosły i dzieło powstawało. Przed

końcem proboszcz zadecydował, że stajenka,
skoro już jest na dworze, musi stanąć przed
głównym wejściem, żeby była widoczna na
tle kościoła. Dzięki temu oglądają ją nie tylko
parafianie, ale zatrzymują się też przyjezdni. W
tym roku stanęła przed kościołem po raz drugi
i można ją tu podziwiać do 2 lutego. Najpiękniej
wygląda wieczorem, gdy jest podświetlona.•

Rekolekcje pt. „Jak przynosić dobry owoc
swego życia – kilka przepisów” organizują
siostry służebniczki Najświętszej Maryi
Panny. Terminy: 28–30 stycznia , Leśnica,
Lectio divina; 2–5 lutego, Leśnica. Zgłoszenia
i informacje do 15 stycznia: s. Dalmacja lub
s. Faustyna, tel. 514 347 268 lub 0 77 404 83 30,
e-mail: betania@sluzebniczki.pl.
•

