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Spotkanie seniorów w gliwickiej katedrze

Spod znaku św. Marcina

Rekolekcje
dla wspólnot

Katedra gliwicka była pełna, a to oznacza, że pomysł okazał się trafiony.
20 lutego spotkali się tam seniorzy z całej diecezji.

N

ajwięcej osób przyjechało
z Gliwic-Sośnicy, gdzie istnieje Wspólnota św. Marcina,
i z Tarnowskich Gór-Bobrownik,
gdzie działa Klub Seniora. Bonifacy
Dylus, organizator spotkania, który
przewodzi sośnickiej wspólnocie, od
dawna myślał o takim ogólnodiecezjalnym zjeździe. – Jedna grupa od
drugiej może się wiele nauczyć, każda
ma inne pomysły i możemy się nimi
podzielić. Ale to wymaga częstszych
kontaktów, bo ludzie starsi potrzebują czasu, żeby się zapoznać – mówi
o znaczeniu takich spotkań.
Mszy w gliwickiej katedrze przewodniczył bp Jan Wieczorek, który
przypomniał zebranym postać św.
Marcina: – Kiedy mówimy o jego życiu, to mówimy o działaniu z miłości
do drugiego człowieka. A to jest największe przykazanie – przykazanie
miłości Boga i bliźniego. To odwieczny testament Boga do człowieka, który został wyraźnie sprecyzowany
przez Syna w Wieczerniku.

Mira Fiutak

Gliwice. Od 9 do
11 marca w Centrum
Edukacyjnym im. Jana
Pawła II w Gliwicach
(obok katedry) odbędą się
rekolekcje dla wspólnot,
ruchów i stowarzyszeń,
które poprowadzi
o. Piotr Kurkiewicz,
dyrektor
Międzynarodowej Szkoły
Życia Chrześcijańskiego
i Ewangelizacji na
Ukrainie. Temat spotkań:
„Mozaika Ewangelii”.
W programie każdego
dnia znajdą się wspólna
modlitwa, konferencja
i Eucharystia.
Rozpoczęcie o godzinie
18.45. Szczegółowe
informacje i plan na:
www.gliwice.odnowa.
org/missio. Organizatorzy
rekolekcji, czyli Inicjatywa
MISSIO, zapraszają na
nie wszystkie wspólnoty,
ruchy i stowarzyszenia
działające w diecezji.

Uczestnicy diecezjalnego spotkania w rozmowie
z bp. Janem Wieczorkiem

Później w Centrum im. Jana Pawła II był czas na bliższe poznanie się
i wymianę doświadczeń. Spotkało się
tu ponad 200 osób, dla których z koncertem karnawałowym wystąpili

uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia z Gliwic. Dobrze
znani sośnickiej wspólnocie, bo od
15 lat regularnie koncertują dla nich.
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Zakończyły się igrzyska „Śląsk–Beskidy 2009”
Alina Świeży-Sobel
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Finałowy mecz w curlingu chłopców Szwajcaria – Wielka Brytania

g ień olimpijski płonął
w Szczyrku, Wiśle, Tychach,
Cieszynie i Bielsku-Białej, gdzie
do 20 lutego odbywały się zawody IX Zimowego Olimpijskiego
Festiwa-lu Młodzieży Europy.
O medale walczyli łyżwiarze,
narciarze, biathloniści, snowboardziści, hokeiści oraz curlerzy. Sunące po lodzie kamienie i szczotkujących lód zawodników czyli rozgrywki w mało
znanym u nas curlingu można
było oglądać w Bielsku-Białej,
gdzie zmierzyli się zawodnicy
i zawodniczki z siedmiu krajów.
Wystartowali też Polacy, choć ta
dyscyplina obecna jest u nas zaledwie od 5 lat. W finale spotkały
się drużyny Szwajcarii i Wielkiej
Brytanii. Wygrali Szwajcarzy, a finałowy mecz dziewcząt – drużyna
brytyjska.
•
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Zbierają pieniądze na hospicjum

Na scenie TCK wystąpił
między innymi zespół
Golden Mix

Gość Niedzielny 1 marca 2009

Bez wychodzenia
z domu
Gliwice. Do końca lutego
mieszkańcy mogli wypróbować
nowy internetowy program,
który w przyszłości umożliwi załatwianie urzędowych
spraw bez wychodzenia z domu.
Urząd Miasta we współpracy
ze Stowarzyszeniem „Miasta
w Internecie” udostępnił testową
wersję platformy „Access-eGov”,
która docelowo będzie integrowała usługi świadczone drogą
elektroniczną i w sposób tradycyjny. Petent będzie mógł skorzystać z pomocy tzw. Personalnego
Asystenta (PA), za pośrednictwem
którego uzyska dostęp do zgromadzonych i opisanych usług.
Po wybraniu jednej z nich PA
przeprowadzi go przez wszystkie
etapy, które są konieczne, aby załatwić daną sprawę. Podpowie również, gdzie załatwić ją w innych
instytucjach, takich jak Urząd
Skarbowy, Urząd Statystyczny
czy ZUS. W ramach testu gliwiczanie mogli zapoznać się z możliwościami PA przy rejestracji
działalności gospodarczej.

Hospicyjnej i Paliaty wnej
„Nie lękajcie się”, które od września 2006 roku zbiera środki
na ten cel. Miasto przydzieliło już działkę, a Wydział
Architektury Politechniki
Śląskiej obiecał pomoc przy
projekcie budowanego hospicjum. Na razie w mieście działa
hospicjum domowe Caritas, które
w ubiegłym roku objęło swoją
opieką 48 osób. – Pracując w terenie, widzimy, jak duże są potrzeby. Nie każdy chory może zostać
w domu, nie każdy ma do tego
warunki. Bywa, że rodziny
wspaniale sobie radzą z tą trudną
sytuacją, a bywa, że są zupełnie
bezradne. Nie każda też może
zapewnić choremu 24-godzinną
opiekę. A najbliższe hospicja stacjonarne znajdują się w Gliwicach
i Chorzowie – przedstawia sytuację Ilona Koptyńska, prezes
stowarzyszenia. Dzięki balowi
charytaty wnemu fundusze
na budowę hospicjum powiększyły się o ponad 3 tysiące zł.

W kamienicy nr 4 na gliwickim Rynku otwarta została nowa
galeria

Gliwice. W kamienicy pod
czwórką na Rynku otwarta została nowa sala wystawienniczo-koncertowa. Kiedyś była tutaj
czytelnia Empik-u, stąd nietypowa nazwa tego miejsca, w której
„M” i „K” łączy grecka litera „pi”.
Pomieszczenie zostało wyremontowane, sala może pomieścić
około 150 osób. Będzie wykorzystywana do organizowania

Kira Gałczyńska spotkała się
z czytelnikami
Krzysztof Kusz

Krzysztof Król

Tarnowskie Góry. Koncert
charytatywny na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego
odbył się 19 lutego w Tarnogórskim
Centrum Kultury. To nie pierwsza impreza zorganizowana
przez Stowarzyszenie Opieki

M Π K, czyli nowa galeria w mieście
Mira fiutak
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W Miejskiej Bibliotece w Zabrzu Kira Gałczyńska opowiadała
o swojej najnowszej książce

Gliwice/Zabrze. Kira Gałczyńska, dziennikarka, pisarka
i tłumaczka, promowała swoją
najnowszą książkę zatytułowaną „Mój anioł ma skrzydło
zielone”. Spotkała się z czytelnikami w Klubie Pracowników
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
a następnego dnia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Zabrzu.
Opowiadała o wydanej pod

koniec ubiegłego roku książce,
o której sama mówi we wstępie,
że jest to „opowieść o minionym
świecie, zaludnionym przez ludzi
mi bliskich, kiedyś kochanych
albo tylko napotkanych na życiowych drogach”. Kira Gałczyńska
jest autorką kilkunastu książek
reportażowych i wspomnieniowych, głównie o ojcu, i wydawcą
jego twórczości.

wystaw, kameralnych imprez
muzycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi. Na inaugurację pod hasłem „Reaktywacja
MΠK-u” zaproponowana została
wystawa „Kalendarz kreatywny”, przygotowana przez warszawski Instytut Wzornictwa
Przemysłowego przy współudziale 12 znanych polskich
projektantów.

Szyb Krystyna
na fotografiach
Bytom. To jeden z najciekawszych
obiektów poprzemysłowych miasta. Szyb „Krystyna” górujący nad
Szombierkami jest też ciekawym
obiektem dla fotografujących.
W bytomskim Biurze Promocji
Miasta otwarta została wystawa
prezentująca dzieje tego zabytku.
Szyb został oddany do użytku pod
koniec XIX w., a wieża szybowa o
wysokości 57 m powstała w 1929 r.
Kilka lat później zamontowana
została tu największa w tym czasie w Europie maszyna wyciągowa. Właśnie rozpoczyna się kolejny etap w jego historii. Według
planu, za kilka lat zmieni się w
luksusowy hotel, biura lub apartamenty mieszkalne.

gliwice@goscniedzielny.pl
Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon/faks 032 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner –
dyrektor oddziału,
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak
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„Gość” patronował zawodom księży

O puchar walczyli na Stożku
józef wolny

Przy mroźniej pogodzie i gorącym dopingu
odbyły się w Wiśle już po raz dwunasty
Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków
w Narciarstwie Alpejskim.

Z listu Biskupa Gliwickiego
na I niedzielę Wielkiego Postu

Podium zwycięzców, od lewej: ks. Damian Copek,
o. Dobrosław Mężyk, ks. Henryk Urbaś, ks. Przemysław Ciesielski
oraz ks. Grzegorz Szwarc

N

a stoku zostało ustawionych
dziesięć bramek, sędziowie
pilnowali, aby żadnej nie pominąć,
a czas mierzono elektronicznie.
– Księża rywalizowali w trzech
kategoriach wiekowych i choć
do zdobycia był Puchar im. Jana
Pawła II, to w zawodach chodziło
przede wszystkim o dobrą zabawę
– powiedział ks. Grzegorz Szwarc
z Tychów, od siedmiu lat organizator zawodów.

Czasem, jak w przypadku ks.
Krzysztofa Sontaga z Lędzin, księżom towarzyszył gorący doping
parafian. – Startuję czwarty raz,
a w tym roku moi parafianie pomagają mi bębnem i trąbką – mówił
zaraz po zjeździe ks. K. Sontag.
Mottem zawodów były słowa
Jana Pawła II. Kiedy wkrótce po
wyborze na papieża otrzymał
w prezencie narty, powiedział:
„Niech Bóg błogosławi narciarzy

Ks. Waldemar Packner

Zaproszenie na wystawę w Tarnowskich Górach

Fotografie z podróży po Afryce
„Rowerem przez Afrykę. Śladami
Kazimierza Nowaka” – to tytuł
wystawy przygotowywanej
przez Muzeum w Tarnowskich
Górach.

E

kspozycja ma przybliżyć postać podróżnika i korespondenta, który w latach
trzydziestych przemierzył Afrykę od wybrzeża
Morza Śródziemnego do
Kapsztadu i z powrotem.
Podróż ta zajęła mu pięć lat,
trasa liczyła 40 tysięcy kilometrów i prowadziła przez
trzy strefy klimatyczne.

W tej niezwykłej drodze posługiwał się różnymi środkami
transportu – przemieszczał się na
rowerze, konno, czółnem i na wielbłądzie. Przez cały czas robił zdjęcia i prowadził notatki, a relacje
z jego podróży ukazały się później

w kilkunastu krajowych i zagranicznych tytułach prasowych.
Przygotowywana przez Muzeum w Tarnowskich Górach wystawa zaprezentuje 60 fotografii
autorstwa Kazimierza Nowaka.
Uzupełnią je, przybliżające klimat
Czarnego Lądu, eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum
Afrykanistycznego w Olkuszu
oraz Muzeum Miejskiego w Żorach. Wernisaż odbędzie się 6
marca o godz. 17.00, w czasie
którego nietuzinkową postać
autora prezentowanych zdjęć
przybliży Łukasz Wierzbicki.

•
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Ojciec Święty Benedykt
XVI w tegorocznym
Orędziu na Wielki
Post pisze: „Zachęcam
parafie i wszystkie
inne wspólnoty, żeby
w okresie Wielkiego
Postu wierni częściej
praktykowali post,
indywidualnie
i wspólnotowo,
oddając się ponadto
słuchaniu Słowa Bożego,
modlitwie i uczynkom
miłosierdzia”. (…)
Również w wymiarach
naszej diecezji gliwickiej
stoi przed nami
zadanie, którym jest
troska o życie ludzi
ubogich. (…) Służą
im pomocą mniejsze
czy większe jadłodajnie
prowadzone przez
parafialne zespoły
Caritas. Przykładowo
jadłodajnia Caritas
w pobliżu kościoła
katedralnego każdego
dnia wydaje ubogim,
głodnym ponad
100 posiłków. Ośrodek
Caritas w Zabrzu
przez tak zwane
„Jedzenie na kółkach”
dostarcza każdego
dnia do domów ludzi
biednych 250 posiłków.
(...) Troskę o życie ludzi
ubogich podejmują
tzw. stacje opieki
Caritas, których jest
w naszej diecezji 18.
Pomoc ubogim
to m.in. zakup
żywności, lekarstw,
opału. Wartość
tej pomocy wynosiła
w ubiegłym roku
jeden milion złotych.

Damcop

Bp Jan
Wieczorek

i... ich nogi”. – Sport jest doskonałą
okazją nie tylko do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale w tym
przypadku również do integracji księży ze swoimi wiernymi
– stwierdził ks. Damian Copek,
współorganizator imprezy.
Każdy ksiądz trasę na Stożku
musiał pokonać dwa razy, niektórzy udział w mistrzostwach poprzedzili intensywnymi treningami. – Na nartach jeżdżę prawie
30 lat. Zimą, jeśli tylko dysponuję
czasem, wybieram się na stok –
powiedział ks. Roman Grajczyk
z Tarnowskich Gór. Z naszej diecezji startowali również ks. Adam
Krupa z Gliwic oraz ks. Damian
Dolnicki z Kuźni Raciborskiej.
W kategorii wiekowej powyżej
45 lat zwyciężył ks. Henryk Urbaś,
salezjanin z Krakowa. W grupie
księży powyżej 35 lat zwyciężył
ks. Piotr Bączek z Bielska-Białej,
a w kategorii wiekowej powyżej
25 lat najszybciej trasę pokonał ks.
Grzegorz Szwarc z Tychów.
Gdy tylko rywalizację skończyli duchowni, na stoku stanęły
rodziny. W zawodach „Duety do
mety” startowało po dwóch przedstawicieli rodzin, które przyjechały ze swoimi księżmi. Rodzinny
piknik na Stożku trwał przez cały
dzień.
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Spotkanie z o. Andrzejem Rębaczem w Gliwicach

Po pierwsze: małżeństwo

S

potkał się tutaj 17 lutego z przedstawicielami
Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich i Duszpasterstwa
Rodzin Diecezji Gliwickiej. Mówiąc
o współczesnych problemach – takich jak rozwody, wolne związki
czy eutanazja – zauważył, że starania zmierzające do zabezpieczenia
prawnego są słuszne, ale istota leży
gdzie indziej. – Pierwsi chrześcijanie nie mieli praw i polityki

Mira Fiutak

Nie ma dziś
problemu
z rodzinami,
zasadniczy problem
jest z małżeństwami
– zauważył
w Gliwicach
o. Andrzej
Rębacz, dyrektor
Krajowego Ośrodka
Duszpasterstwa
Rodzin.
Jeśli będzie silne małżeństwo, to będzie też silna rodzina –
przekonywał o. Andrzej Rębacz

prorodzinnej, a wchodzili w tę rzeczywistość z przekonaniem i mocni
wiarą w Jezusa Chrystusa. I właśnie
w tym kierunku powinny iść wysiłki, żeby zabezpieczyć małżeństwo
i rodzinę. Więc wybór jest jasny –
przygotowanie do małżeństwa. Nie
na zasadzie tworzenia kolejnych
instrukcji, ale wchodzenia w głąb

– przekonywał o. Rębacz, redemptorysta, który od kilkunastu lat
przewodzi Duszpasterstwu Rodzin
w Polsce. Przypomniał o ważnej
roli proboszczów. To ich postawa
pokazuje narzeczonym, czy wymagania dotyczące przygotowania
do małżeństwa są tylko formalnością, czy faktyczną potrzebą, żeby

mądrze i odpowiedzialnie zacząć
wspólne życie.
Ojciec Rębacz przytoczył wyniki badań przeprowadzonych
w Stanach Zjednoczonych, które
pokazują wyraźną zależność
trwałości małżeństwa od głębokości wiary małżonków. Zauważył też, że tak jak młodzież znika
z Kościoła po bierzmowaniu, tak
samo dzieje się z młodymi małżeństwami. W tej sytuacji pojawia się potrzeba organizowania
rekolekcji dla małżeństw, a co się
z tym wiąże – szkoleń z elementami
warsztatowymi dla tych, którzy je
głoszą. – Jak będzie silne małżeństwo, to będzie też silna rodzina.
Zawsze powtarzam, pamiętaj, że
ślubowałeś miłość nie dziecku, ale
żonie czy mężowi. Nie rodzina jest
sakramentem, ale małżeństwo. I to
nie jest deprecjonowanie dziecka,
bo dziecko jest szczęśliwe w dobrej
rodzinie. Dlatego priorytetem jest
dziś nie duszpasterstwo rodzin,
ale właśnie duszpasterstwo małżeństw – powiedział o. Rębacz.

mf

O prasie katolickiej i nie tylko

Spotkanie z diakonami
Paweł Jurek

Diakoni, którzy przez dwa dni
poznawali diecezjalne instytucje, spotkali się również z ks.
Waldemarem Packnerem, szefem
gliwickiego „Gościa”.

Gość Niedzielny 1 marca 2009

K

ażdego roku, kilka miesięcy
przed święceniami, przyszli
księża dwa dni spędzają w kurii.
To tradycja istniejąca w diecezji od
jej powstania. Ten czas przeznaczony jest na poznanie diecezjalnych instytucji, z którymi stykać
się będą już wkrótce.
Spotkanie z ks. Waldemarem Packnerem, dyrektorem
oddziału „Gościa Niedzielnego”
w Gliwicach, odbyło się w siedzibie Radia Plus. Podczas spotkania ks. W. Packner mówił o roli
i znaczeniu prasy katolickiej.

Przyszłym księżom ks. Waldemar Packner mówił o roli
i zadaniach prasy katolickiej w życiu parafialnym

– Troska o wzrost czytelnictwa
jest ważnym elementem działalności duszpasterskiej. Przez
czytelnictwo prasy umożliwiamy
pogłębienie wiary oraz wiedzy
religijnej – powiedział szef gliwickiego „Gościa”.
Przyszłych księży interesowała również kwestia gazetek
parafialnych oraz współpraca
z redakcją gliwickiego „Gościa
Niedzielnego”. – Informujcie nas
o tym, co dzieje się w parafiach,
w których będziecie pracować.
Dziś trzeba promować dobro, dać
mu szansę zaistnienia – apelował
do przyszłych księży ks. W. Packner. – Jeśli nie będziemy o tym
mówić, pozostanie wrażenie, że
w świecie jest o wiele więcej zła
niż dobra. 
mg
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Znasz Rudy?

Konkurs literacki
dla gimnazjalistów

Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji
Regionalnej (CIKiER)

Twój głos

Zapytaj w zamku!

Mogą napisać o tym, co myślą –
wierszem lub prozą. I wziąć udział
w konkursie literackim dla gimnazjalistów.
Wspólnie z Radiem Plus zapraszamy do udziału w konkursie.
Okazją jest jubileusz 750. rocznicy
przybycia cystersów do Rud, a do
wygrania ciekawe nagrody.

W

G

imnazjum w Brynku i Gminny
Ośrodek Kultury w Tworogu
ogłaszają IV Ogólnopolski Konkurs
Literacki „To, co ważne... Mój głos
w sprawie wartości” pod patronatem ks. prof. Jerzego Szymika.
Zachęcają gimnazjalistów do opisania własnych refleksji o tym, co
w życiu człowieka ważne i wartościowe, o trudnych wyborach,
zwycięstwach nad słabościami,
godności i szczęściu.
Nadesłane na konkurs utwory będą oceniane w tych dwóch
kategoriach:utwory poetyckie
(należy przesłać zestaw trzech
wierszy) i fragmenty prozy (do
5 stron maszynopisu). Prace trzeba przygotować w trzech egzemplarzach, wszystkie teksty
opatrzone godłem. Nagrodzone
utwory znajdą się w wydanym
pamiątkowym tomiku pokonkursowym. Prace należy przesłać do
10 kwietnia pod adresem: Gimnazjum w Brynku, ul. Park 8, 42-690
Tworóg. Informacje o konkursie:
tel. 0 (32) 284 61 60, e-mail: gimnazjumbrynek@wp.pl. 
•

Zaproszenie na film
o Marii Magdalenie

Tylko z
wejściówkami!

N

a projekcję filmu pt. „Maria
Magdalena”, która odbędzie
się w niedzielę 8 marca o godz.
16.00 w Centrum Edukacyjnym
im. Jana Pawła II w Gliwicach
(obok katedry), organizatorzy
zapraszają wszystkie kobiety, bo
specjalnie dla nich zostało przygotowane to spotkanie. Wstęp jest
bezpłatny, ale tylko z wejściówkami. Kontakt w sprawie wejściówek: tel. 0 663 224 488, e-mail:
ewaklam@gmail.pl. Szczegółowe
informacje o filmie na: www.mariamagdalenafilm.pl. 
•

W odnowionym
Zamku Piastowskim
w Gliwicach przez
wszystkie dni
tygodnia można
pytać o….
... inicjatywy kulturalne, w szczególności takie jak wystawy, koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe, a także o zabytki,
szlaki i obiekty, mające związek
z historią miasta i okolic.
– Przychodzą do nas zarówno
turyści, jak i mieszkańcy Gliwic
– mówi Magdalena Baraniecka,
specjalista ds. komunikacji i informacji w CIKiER. – Gliwiczanie
raczej znają miejscowe zabytki
i piękne miejsca, więc bardziej
są zainteresowani bieżącymi
wydarzeniami, czyli imprezami kulturalnymi, spektaklami,
koncertami. Pytają, w jakiej cenie są bilety lub gdzie warto się
udać. Czasem ktoś przychodzi do
centrum, bo ma troszeczkę czasu
i szuka propozycji na wieczór.
Z myślą o turystach spoza
Gliwic przygotowane zostały
bezpłatnie rozdawane materiały: przewodniki, kartki z mapką,
podstawowe informacje o bazie
noclegowej i hotelowej i inne. Do
centrum i zamku zaglądają też
obcokrajowcy, głównie z Europy, ale byli także goście z Azji.
– Turyści zagraniczni są mile

Magdalena Baraniecka
w centrum informacji
znajdującym się na
parterze zamku

zaskoczeni, że jest tu ktoś, kto
mówi w języku angielskim i jest
w stanie udzielić im informacji
– mówi M. Baraniecka.
Centrum Informacji Kulturalnej i Edukacji Regionalnej
przy ul. Pod Murami 2 otwarte
jest codziennie od godz. 10.00 do
18.00, tel. 032 231 44 94, e-mail:
cikier@muzeum.gliwice.pl. 

•
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każdym tygodniu na
naszych łamach zadajemy pytanie, dotyczące historii
opactwa w Rudach oraz działalności cystersów. Kolejne pytanie
brzmi: Po 1945 roku zniszczonym przez pożar obiektem
właściwie nikt się nie interesował. Kto był wtedy jego
właścicielem?
Aby wygrać nagrodę, należy
zadzwonić do Radia Plus w poniedziałek 2 marca 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 rodzinne zaproszenie do Fantasy Parku w Rudzie
Śląskiej (można pograć w kręgle,
bilard oraz gry elektroniczne).
Zapraszamy do zabawy, która
łączy przyjemne z pożytecznym.
Konkurs jest okazją do pogłębienia wiedzy o naszym diecezjalnym sanktuarium oraz zdobycia nagród i zaproszeniem do
odwiedzenia tego niezwykłego
miejsca. Więcej na: www.rudyopactwo.pl.
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! 
•

Klaudia Cwołek

Rodzinny konkurs
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Rekolekcje
szkolne.
Prowadzący je
mówią, że ważny
jest intrygujący
temat, dobra
muzyka
i autentyczne
świadectwo.
Ponieważ
to daje szansę,
żeby resztę
mógł zrobić Bóg.
tekst
Mira Fiutak
mfiutak@goscniedzielny.pl

J

ak dobrze przeprowadzić
szkolne rekolekcje, zastanawiają się duszpasterze
i katecheci. I szukają ciągle nowych pomysłów. Po
pierwsze na to, żeby przyciągnąć
i skupić uwagę słuchaczy, po drugie, żeby pociągnąć ich i przekonać do przekazywanej treści.
W tym roku jednym z takich
pomysłów jest wykorzystanie
w ramach rekolekcji spotkania
z przyjeżdżającym w marcu do
Polski Joshem McDowellem.
Wśród pięciu miast, w których
odbędą się spotkania, jest również
Zabrze. Z propozycji tej mogą skorzystać przede wszystkim osoby
przygotowujące rekolekcje dla
uczniów zabrzańskich szkół średnich. Spotkanie z McDowellem,

Pogłoska, któ
które odbędzie się 18 marca, może
być pierwszym dniem rekolekcyjnym, a w dwóch następnych
temat kontynuowany będzie w parafiach. Wystąpienie gościa ze
Stanów Zjednoczonych reklamuje
intrygujący tytuł: „Niewiarygodna pogłoska? Czy to możliwe, że
powstał z martwych?”.
Tak właśnie będą wyglądały
szkolne rekolekcje w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Tematem
nauczania wszystkich trzech dni
będzie „Zmartwychwstanie”,
a parafialną ich część poprowadzi
franciszkanin o. Zacheusz Drążek.
Drugi dzień rekolekcji będzie
poświęcony nawróceniu i sakramentowi pojednania, a kolejny
– Eucharystii jako świętowaniu
człowieka nawróconego. Czyli konsekwencjom wynikającym z wiary
w wydarzenie, które nie jest tylko
przekazywaną przez wieki pogłoską. – Kerygmat głoszony przez
Josha McDowella będzie podprowadzeniem młodzieży do uznania
Pana Boga za Boga, za tego, który
się o nas troszczy i pragnie naszej
świętości – mówi o. Drążek, od kilku lat w przygotowaniu młodzieży
do bierzmowania wykorzystujący program „Rewolta” autorstwa
McDowella z podtytułem „Od
pewności do wiary”. – McDowell
ma taki świeży przekaz odczytywanego słowa Bożego, prosty do
przyjęcia przez młodzież. Mówi
o ważnych dla nich dzisiaj sprawach związanych z wiarą. Mówi

Gość Niedzielny 1 marca 2009

Moim zdaniem
Ks. Artur Sepioło, proboszcz parafii Chrystusa Króla
w Gliwicach
– Kluczem do przeprowadzenia dobrych rekolekcji
szkolnych jest kilka ważnych elementów – muzyka,
intrygujący temat i świadectwo. To młodych pociąga
i za tym pójdą. Muzyka w znaczeniu muzycznej
formy wypowiedzi, bo przecież nie chodzi o to, żeby po prostu
włączyć jakąś piosenkę. Młodzi słuchają muzyki, przez nią się
wyrażają i za jej pomocą można też do nich dotrzeć, to jest ich
forma przeżywania. Ważna jest cała oprawa, która towarzyszy
rekolekcjom, np. pojawia się nowa twarz prowadzącego,
wykorzystujemy rekwizyty, młodzi mają możliwość
wypowiedzenia się. Bez dobrej muzyki, dobrego zespołu
i dobrego nauczyciela trudno mówić o dobrych rekolekcjach.

tomasz gorol
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też o kryzysie wiary W małej grupie będzie wyjazd do Zabrza,
i sposobach radzenia łatwiej dotrzeć drugi – koncert, trzeci
sobie z nim. Dla młode- do młodych
– Eucharystia – mówi
go człowieka, który my- ludzi z tym,
o. Drążek. W przygotoco chce się
śli racjonalnie, to jest przekazać.
wanie to włączy się też
czymś naprawdę istot- Gorzej, jeśli jest franciszkański zespół
nym – ocenia trafność to kościół pełny seminaryjny „Granifer”
nauczania McDowella. niezainteresoz Wrocławia.
Chociaż poprowadzi wanych
Alternatywną prorekolekcje na miejscu, tematem
pozycją dla młodzieży
nastolatków
najbardziej przekonabędą – odbywające się
ny jest do wyjazdowej
dokładnie w tym samym
formy wielkopostnych rekolekcji czasie – trzydniowe rekolekcje
dla młodzieży. – Widzę, jak mło- wyjazdowe, które poprowadzi
dzi ludzie zmieniają się po takim proboszcz parafii Chrystusa
wyjeździe, po powrocie chcą się Króla ks. Artur Sepioło. Będą one
spotykać, pojechać na kolejne próbą odpowiedzi na to, jak się nie
rekolekcje. Ale ufam w działanie zgubić w różnych ważnych dzieDucha Świętego, który nawet naj- dzinach życia – w szkole, rodzinie,
bardziej oporną młodzież przeko- miłości, w Kościele. Uczniowie
nuje do prawd związanych z wiarą z innych parafii, którzy zechcą
i miłością Jezusa Chrystusa. Więc wziąć udział w tych rekolekcjach,
jeśli już organizuje się rekolekcje mogą zgłaszać się poprzez swoich
szkolne na miejscu, to muszą być katechetów i księży.
solidnie i z rozmysłem przygotoTego samego dnia, kiedy przed
wane. Ważna jest różnorodność południem Josh McDowell spoformy, dlatego pierwszy dzień to tka się z młodzieżą, wieczorem
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ra jest pewna

ewangelizacyjna, w Polsce nazwana „Fundamenty wiary”, polegająca na współpracy duszpasterzy,
rodziców, wychowawców i młodzieży, którzy równolegle „przerabiają” te same tematy – budując
w ten sposób między sobą płaszczyznę porozumienia. W ankiecie
wzięła udział młodzież w wieku
11–18 lat i wyniki pokazały jednoznacznie, że największy wpływ
na to, co nastolatki myślą i robią, mają rodzice. Procentowo
nieporównywalnie większy niż

Kim jest Josh McDowell?
Josh McDowell jest protestantem, teologiem, pracuje w ruchu Campus
Crusade for Christ w Stanach Zjednoczonych, który w Polsce istnieje
pod nazwą Ruch Nowego Życia. Jest autorem i współautorem około stu
książek z dziedziny poradnictwa rodzinnego, wychowania i apologetyki.
Przemawiał do ponad 10 mln młodych ludzi w 113 krajach.
Tym razem od 13 do 19 marca odwiedzi w Polsce pięć miast –
Warszawę, Kraków, Łódź, Elbląg i Zabrze. Przyjeżdża na zaproszenie
Ruchu Światło–Życie i Fundamentów Wiary – Fundacji Ruchu Nowego
Życia. W diecezji gliwickiej to będzie trzecie z nim spotkanie.

Spotkanie
w Zabrzu

Spotkanie odbędzie
się 18 marca w hali
MOSiR-u w Zabrzu,
ul. Matejki 6. Spotkanie
dla uczniów szkół
średnich rozpocznie się
o godz. 10.00.
Po spotkaniu z Joshem
McDowellem – koncert
Magdy Anioł z zespołem.
Spotkanie dla rodziców
i wychowawców
rozpocznie się
o godz. 18.30.
Wstęp na spotkania
jest bezpłatny, ale
obowiązują zaproszenia.
Można je zamówić
telefonicznie:
0 725 655 510. Zaproszenia
można odebrać
w księgarniach św. Jacka
i księgarniach CLC.
Dla chętnych
z Gliwic – zgłoszenia
i odbiór zaproszeń
również w kancelarii
parafii Chrystusa Króla
w Gliwicach (ul. Okrzei 31),
tel. 032 231 52 72.
Szczegółowe informacje na:
www.fundamentywiary.pl.
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odbędzie się podobne spotkanie
dla rodziców i wychowawców.
Na taki sam temat, z dodatkowym
podtytułem: „O budowaniu więzi
i przekazywaniu wartości”. Założenie jest właśnie takie, że oba
pokolenia: i rodzice, i dzieci mają
usłyszeć to samo. Coś, co może być
dla nich impulsem do odświeżenia
swojej relacji z Bogiem, a jednocześnie stanowić pomiędzy nimi
pomost do spotkania na tym
wspólnym gruncie. Ks. Artur
Sepioło zachęcając do udziału,
zauważa, że jakość więzi z Bogiem
wpływa na to, jakie rodzice mają
więzi ze swoimi dziećmi. Dlatego
spotkanie jest dla wszystkich, którzy chcieliby poprawić coś w tych
relacjach.
Norbert Klama, jeden z organizatorów spotkania, przytacza
wyniki badań przeprowadzonych
na zlecenie Josha McDowella jesienią 2005 roku przez Agencję
Badań Rynku „Opinia”. Wtedy
przygotowywana była kampania

nauczyciele i wychowawcy, księża
czy koledzy. Ponad połowa ankietowanych uznała wpływ swoich
rodziców za bardzo duży, a 30 procent określiło go jako duży. Zaraz
za nimi znaleźli się koledzy, dalej
wiara w Chrystusa, muzyka, po
nich dopiero nauczyciele, Biblia,
a na kolejnym miejscu księża.
– Atutem naszej współpracy
z Joshem McDowellem jest to, że
sprawy traktuje całościowo. Nie
wybiórczo na zasadzie: teraz spotkanie z dziećmi, innym razem coś
dla rodziców, ale ma taką pełną
wizję oraz duże doświadczenie
jako mówca i organizator spotkań
z młodzieżą. Moim zdaniem ma
też duchowe wyczucie istotnych
spraw, które się dokonują wśród
młodych i w ogóle w świecie –
mówi ks. Sepioło. – Czyli zrozumienie czasów, w których żyjemy
– dodaje Norbert Klama. – Tego,
czym żyje młodzież, co ukształtowało ich myślenie i jak dotrzeć
do ich serca. To działanie poparte badaniami, a z drugiej strony
najbardziej fundamentalne wezwanie do pójścia za Chrystusem.
Z mocnym akcentem na tym, że za
decyzją zawierzenia Jemu życia
idzie przemiana tego życia. A to
z kolei jest krzyż, wyzwanie, to
nie jest coś łatwego.
Spotkanie w zabrzańskiej
hali MOSiR-u przygotowywane
jest dla czterech tysięcy osób.
Tylu młodych przed południem,
a starszych – ich rodziców i wychowawców – po południu, może
usłyszeć to, co w zaproszeniu nazwane zostało niewiarygodną
pogłoską. A ta pogłoska to Dobra
Nowina. 
•
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Konkurs na najpiękniejsze kroszonki

zapowiedzi

Drapane, pisane, oklejane

W

tym roku będzie to już 20.
edycja. W konkursie
mogą uczestniczyć mieszkańcy Śląska. Dorośli
muszą przygotować
5 ozdobionych jajek
wielkanocnych, dzieci
3, a na prace zbiorowe
powinno się składać15
kroszonek. Wykonanych
w dowolnej technice, wykorzystującej zarówno śląską
tradycję, jak i współczesne motywy plastyczne. Prace będą oceniane
w kilku kategoriach wiekowych, a w grupie
dorosłych dodatkowo jeszcze w kategoriach
związanych z techniką wykonania, czyli: techniką rytowniczą (drapane), techniką batikową

(pisane woskiem), innymi tradycyjnymi technikami (np. oklejane) oraz nowatorskimi technikami zdobienia.
Ozdobione jajka należy
przynieść od 12 do 16 marca
do Działu Etnografii Muzeum
w Gliwicach – Willa Caro, ul.
Dolnych Wałów 8a (w czwartek w godz. 10.00–18.00, piątek
w godz. 9.00–16.00, sobotę
i niedzielę w godz.
10.00–15.00, poniedziałek w godz.
9 . 0 0 –1 6 . 0 0) .
Najlepsze
prace zostaną
nagrodzone;
w grupie dorosłych: I nagroda to 300
zł, w grupie młodzieżowej – 80 zł,
a w grupie dziecięcej
i prac zbiorowych przewidziane są nagrody rzeczowe. Wszystkie przyjęte
na konkurs kroszonki znajdą się na pokonkursowej wystawie w muzeum, która zostanie
otwarta 29 marca w Willi Caro. 
•

Dekanalne spotkania w najbliższym tygodniu
odbędą się:
dekanat Sadów – 2 marca, godz. 19.00 – parafia
MB Matki Kościoła w Lisowie (probostwo);
dekanat Pławniowice – 3 marca, godz. 19.00 –
parafia św. Mikołaja w Rudnie (probostwo);
dekanat Zabrze Mikulczyce – 4 marca, godz.
19.15 – parafia św. Teresy (probostwo).

KIK w Gliwicach
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się
4 marca w kaplicy św. Jadwigi w parafii
Wszystkich Świętych. W programie: godz. 18. 05
– nieszpory, godz. 18.30 – Msza św. i wykład o.
Andrzeja Chorążykiewicza, kamilianina, pt.
„Byłem chory, a przyszliście do Mnie”.
Antoni Witwicki

Jeszcze dwa tygodnie
zostały na ozdabianie jajek
wielkanocnych. Dla tych,
którzy chcą swoje prace
przesłać na konkurs
organizowany przez
Muzeum w Gliwicach.

Dla muzyków kościelnych

Gmina Kochanowice na fotografii
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Roman Konzal

Z

ałożeniem Konkursu Fotograficznego
„Cztery pory roku w gminie Kochanowice” jest właśnie to, żeby zdjęcia powstawały
wraz ze zmieniającą się przyrodą. I pokazały
ciekawe zakątki gminy Kochanowice w różnych porach roku. Organizatorem konkursu
jest Gminne Centrum Kultury i Informacji
w Kochanowicach.
Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach: uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i dorośli. Prace należy przesłać jako
fotografie wielkości przynajmniej 20 x 30 cm
oraz pliki cyfrowe (zapisane na nośniku CD/
DVD w rozdzielczości minimum 1770 x 2400
pikseli). Każda z informacją zawierającą datę
i miejsce wykonania oraz krótki opis tego,
co znajduje się na fotografii. Na pracę konkursową powinny się składać cztery zdjęcia,
wykonane w czterech porach roku. Należy
je przesłać dopiero pod koniec roku, do 24
listopada pod adresem: Gminne Centrum

4 marca, godz. 18.45, dom parafialny św. Anny
(ul. 3 Maja 18). W programie Msza św. i wykład
ks. dr. hab. Józefa Kozyry pt. „Św. Paweł
w Rzymie”.

Wielkopostny Dzień Modlitw
o uświęcenie kapłanów – spotkanie dla
księży proboszczów – odbędzie się 7 marca
w gliwickiej katedrze i Centrum Jana Pawła II.
Rozpoczęcie o godz. 10.00.

Nocna adoracja

W czterech porach roku
Zdjęcia trzeba zacząć robić już teraz, ale wysłać na konkurs dopiero pod koniec roku.

KIK w Zabrzu

Siostry Służebniczki NMP w Leśnicy zapraszają dziewczyny na adorację nocną w intencji
powołań, która odbędzie się 7 marca od godz.
19.00 do 24.00. Informacje: s. Dalmacja lub
s. Faustyna, tel.: 077 404 83 30, 514 347 268,
betania@sluzebniczki.pl.

Rekolekcje dla małżeństw
12–15 marca , Zakopane-Olcza. W programie: Eucharystia w różnych świątyniach Tatr
i Podhala, modlitwa, nauki rekolekcyjne,
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Koszt
rekolekcji: 380 zł od pary. Informacje i zapisy:
parafia Chrystusa Króla Bytom-Stolarzowice:
tel. 032 286 72 80 i ks. Adam Laszewski: tel.
501 058 128.
Świetnym miejscem na fotografowanie
przyrody są lasy koło Kochanowic.
Na zdjęciu położony w środku lasu
staw Stara Brzoza

Kultury i Informacji, ul. Lubliniecka 5, 42-713
Kochanowice. Szczegółowe informacje – tel.
(034) 353 32 15, www.gci.kochanowice.pl.

•

Towarzystwo im. Edyty Stein
zaprasza na prelekcję ks. Stanisława
Ignarskiego pt. „Przesłanie św. Edyty Stein
(na podstawie wykładów w Roku Świętej
2008 w Lublińcu)”. Spotkanie odbędzie się
10 marca o godz. 18.45 w sali parafii katedralnej w Gliwicach (ul. Jana Pawła II 7).
•

