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krótko Wojewódzki Konkurs Biblijny 

Znają Biblię  
w szczegółach

S ześćdziesięciu uczestników 
zmierzyło się z przygotowa-
nymi dla nich pytaniami. 

Na tym etapie potrzebna była szcze-
gółowa wiedza, pozwalająca wyja-
śnić na przykład, w którym liście 
św. Paweł pisze o sobie, że jest sta-
ry, czy ile razy Filipianie wsparli 
go finansowo. VIII Wojewódzki 
Konkurs Biblijny – który skierowa-
ny jest do gimnazjalistów – w tym 
roku przygotowywany był przez 
Sekcję Szkolno-Katechetyczną Kurii 
Diecezjalnej w Gliwicach. Finał od-
był się w Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II. 

Organizatorzy podkreślali wy-
soki poziom wiedzy uczestników. 

Do ścisłego finału dostało się sześć 
osób, które na 44 możliwe zdobyły 
po 41 i 42 punkty. W grupie tej zna-
lazły się dwie uczennice z diecezji 
gliwickiej – Marlena Kulisa z Gim-
nazjum nr 11 w Gliwicach i Patrycja 
Janic z Gimnazjum nr 1 w Tarnow-
skich Górach, która stoczyła długi 
i wyrównany pojedynek o trzecie 
miejsce, niestety przegrany. 

Najlepsza w finale była Paulina 
Łazik z Wróblewa, która uczy się 
w drugiej klasie Gimnazjum w Skom-
linie. Reprezentowała diecezję czę-
stochowską, w której od dwóch lat 
wygrywa diecezjalny etap konkur-
su. Jak twierdzi, sama lektura Pisma 
Świętego nie sprawiała jej problemu, 

bardziej dodatkowe pozycje, które 
obowiązywały w ostatnim, woje-
wódzkim rozstrzygnięciu. – Listy św. 
Pawła wyraźnie odnoszą się do co-
dziennego życia. Po prostu pokazują, 
jak żyć, dlatego czytając je, bardziej 
zrozumiałam, jak powinien postępo-
wać prawdziwy chrześcijanin – mówi 
Paulina. Nagrodą dla niej za pierw-
sze miejsce jest laptop ufundowany 
przez prezydenta Gliwic Zygmunta 
Frankiewicza. Drugie miejsce zajęła 
Anna Marduła, reprezentująca die-
cezję katowicką, która dostała mini-
wieżę, a trzecie i aparat fotograficzny 
otrzymał Rafał Fic, również z diecezji 
katowickiej.

mf

Dokładnie poznali listy więzienne św. Pawła, a wiedzą 
o nich mogli się pochwalić 16 kwietnia podczas 
wojewódzkiego finału, który odbył się w Gliwicach. 

W wojewódzkim finale  
w Gliwicach uczestniczyło  
60 gimnazjalistów z pięciu 
diecezji
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Pomoc  
dla Abruzji 
Diecezja. W niedzielę  
26 kwietnia we wszystkich 
kościołach diecezji 
gliwickiej zbierane 
są pieniądze na pomoc 
ofiarom trzęsienia ziemi 
we Włoszech. Bp Jan 
Wieczorek w specjalnym 
komunikacie zachęca 
do tej zbiórki na rzecz 
poszkodowanych 
w l’ aquila i regionie 
abruzji: „Caritas Polska 
w odpowiedzi na apel ojca 
Świętego i Caritas Italiana 
włączyła się w pomoc 
dla ofiar trzęsienia ziemi 
w rejonie abruzji. Jest ona 
znakiem chrześcijańskiej 
solidarności z tymi, którzy 
pozostali bez dachu nad 
głową, utracili miejsca 
pracy oraz dorobek całego 
swego życia”.

Amazonki 
działają  
już 10 lat

Gliwice. 24 kwietnia 
świętowało 10-lecie 
istnienia stowarzyszenie 
amazonek. Gliwicki 
oddział skupia 90 kobiet 
po przebytej chorobie 
nowotworowej piersi, 
proponuje prelekcje, 
indywidualne rozmowy 
z psychologiem, 
zajęcia rehabilitacyjne. 
ochotniczki ze stowarzy-
szenia w każdą 
środę odwiedzają 
pacjentki Instytutu 
onkologii przebywające 
na oddziale chirurgicznym. 
 obecnie koło funkcjonuje 
w ramach Gliwickiego 
Centrum organizacji 
Pozarządowych. 
Konsultacje dostępne dla 
wszystkich odbywają się 
w każdy poniedziałek 
w siedzibie GCoP przy  
ul. Jagiellońskiej 21 
(w godz. 16.00–18.00). 
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Opowiadali o Zmartwychwstaniu Koncert Politechniki Śląskiej

Budują nową kaplicę

Szyb górniczy na trasie DTŚ

Gliwice. 17 kwietnia w czasie gali 
VII Regionalnego Przeglądu Insce-
nizacji Wielkanocnych pokazane 
zostały dwa zwycięskie przedsta-
wienia – najstarszych i najmłod-
szych uczestników. Taneczna 

inscenizacja przygotowana przez 
uczniów VII LO w Gliwicach 
i występ sześciolatków ze SP nr 8 
w Gliwicach. Magdalena Wojtacha 
i Maciej Omylak z II LO w Gliwi-
cach, nagrodzeni za grę aktor-
ską, zaprezentowali się w scenie 
z przygotowanego przez ich szko-
łę przedstawienia. – Pokazaliście 
walkę między dobrem a złem, ona 
trwa po dzień dzisiejszy. Cezurą 
jest tu z jednej strony nasze serce, 
a z drugiej krzyż Chrystusa. Waż-
ne, żebyśmy w tej walce potrafili 
skorzystać ze zmartwychwstania 
Chrystusa Pana – powiedział do 
uczestników przeglądu bp Gerard 
Kusz. Wśród młodszych klas pod-
stawówki najlepsza była SP nr 5 
w Pyskowicach, a wśród starszych 
SP nr 5 w Gliwicach. W grupie 
gimnazjalistów wygrało Gimna-
zjum z Sośnicowic. Wyróżnienia 
przyznano również Zespołowi 
Szkół Specjalnych w Pyskowicach 
i Zespołowi Szkół Ogólnokształ-
cących nr 7 w Gliwicach. Orga-
nizatorami przeglądu są Agata 
Wieczorek, doradca metodyczny 
katechezy, ZSO nr 3 – II LO w Gli-
wicach i Sekcja Szkolno-Kateche-
tyczna gliwickiej kurii. 

Zabrze. W Domu Muzyki i Tańca 
odbył się 18 kwietnia tradycyjny 
koncert wiosenny. W tym roku 
przed publicznością wystąpił zna-
ny krakowski zespół „Pod budą”. 
Po koncercie odbyła się kwesta 
na rzecz Centrum Wsparcia Kry-
zysowego dla Dzieci i Młodzieży 
w Zabrzu. – Zebrane pieniądze 
pomogą naszym mieszkańcom 
w zorganizowaniu letniego wypo-
czynku nad jeziorem Dzierżno. 
Resztę przeznaczymy na zimowy 
wypoczynek w Koszarawie oraz 
na bieżące potrzeby placówki 

– powiedział ks. Andrzej Plaskow-
ski, opiekun w ośrodku. Akcję 
wsparł prof. dr hab. inż. Andrzej 
Karbownik, rektor Politechniki 
Śląskiej. – Wierzę, że ofiarność 
społeczności akademickiej pomoże 
w tym szczytnym przedsięwzięciu 
– powiedział. W tym roku uczel-
nia gliwicka rozpocznie obchody 
65. rocznicy istnienia. Od lat Poli-
technika Śląska znajduje się w ści-
słej czołówce uczelni technicznych 
w kraju. W ubiegłym roku ponow-
nie znalazła się na drugim miejscu, 
tuż za Politechniką Warszawską. 

Magdalena Wojtacha 
otrzymała wyróżnienie 
za grę aktorską, a przez 
Dariusza Jezierskiego, 
dyrektora Teatru Nowej 
Sztuki, uznana została 
za aktorskie odkrycie
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Dyrdy. W miejscu, gdzie właśnie 
rozpoczyna się budowa kaplicy, 
w poniedziałek wielkanocny 
proboszcz ks. Antoni Swadźba 
odprawił Mszę oraz poświęcił 
teren i postawiony tutaj krzyż. 
Dyrdy należą do parafii św. Fran-
ciszka z Asyżu w Kaletach-Miotku. 
W Dyrdach znajduje się niewielka 
kapliczka z końca XIX wieku, która 
mieści zaledwie kilkanaście osób. 
Mieszkańcy postanowili wybudo-
wać większą, dlatego powstał Spo-
łeczny Komitet Budowy Kaplicy. 
Jego członkowie prowadzili zbiór-
kę funduszy, współuczestniczyli 
w tworzeniu projektu i wyko-
nali wiele prac przygotowaw-
czych. W grudniu ubr. uzyskali 
pozwolenie na budowę. W Wiel-
kim Tygodniu do parafii dotarł 
kamień z Golgoty. W Wielki Pią-
tek w kościele parafialnym został 
on położony obok adorowanego 
krzyża, a w poniedziałek na ołta-
rzu polowym, zaś później zosta-
nie wmurowany w nowej kaplicy. 

Kaplica w Dyrdach pomieści 120 
osób.

Obok adorowanego krzyża 
umieszczony został kamień 
z Golgoty, który zostanie 
wmurowany w kaplicy 
w Dyrdach

Zabrze. Podczas budowy tutejsze-
go odcinka Drogowej Trasy Średni-
cowej natrafiono na resztki ponad 
150-metrowego szybu górniczego. 
Odkrycie było zaskoczeniem, 
ponieważ taki obiekt nie znajdu-
je się na współczesnych mapach. 
Odnaleziono go dopiero na mapach 
z przełomu XIX i XX wieku, któ-
re wskazały, że to fundamenty 
dawnego szybu wydobywczego 
Schmieder prawdopodobnie z 1888 
r., gdzie wydobywano węgiel dla 
Huty Pokój. Szyb znajdował się 
na terenach zabrzańskiej kopalni 
Królowa Luiza. Węgiel z tego szybu 
transportowano do huty specjalnie 

zbudowaną kolejką. Ponieważ 
projekt DTŚ nie przewidywał tej 
niespodzianki architektonicznej, 
odnaleziony szyb musiał zostać 
zbadany, żeby prace w tym miejscu 
mogły być kontynuowane.

Po koncercie zbierano pieniądze na letni wypoczynek dzieci 
i młodzieży z Centrum Wsparcia Kryzysowego
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Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
 Jan Twardowski

Ks. bp. Gerardowi Bernackiemu, ks. bp. Wiktorowi Skworcowi, 
dziekanowi ks. prob. Henrykowi Jonczykowi, 

ks. prob. Antoniemu Wyciślikowi, ks. prob. Jerzemu Słocie, 
księżom kolegom rocznikowym,  

 wszystkim kapłanom koncelebrującym i służbie liturgicznej, 
prezydentowi miasta Ruda Śląska, siostrom boromeuszkom, 

lekarzom i personelowi medycznemu, a w szczególności:  
dr. Piotrowi Drendzie, dr. Andrzejowi Machalicy, 

dr Jolancie Grabowskiej-Markowskiej, krewnym, przyjaciołom, 
znajomym, parafianom oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu

ś†p. 
ks. Stanisława Weissa

serdeczne podziękowanie za Eucharystię, słowo Boże, 
modlitwy, obecność, wyrazy łączności i współczucia

składa matka z rodziną

Konkurs literacki dla młodszych i starszych

Napisz o rodzinie!

M ogą wziąć w nim udział 
uczniowie szkół gimnazjal-

nych i ponadgimnazjalnych oraz 
osoby dorosłe, które nie są człon-
kami profesjonalnych związków 
twórczych. Forma prac może być 
różnorodna, proponowane są małe 
formy prozatorskie takie, jak opo-
wiadanie, nowela czy esej, formy 
paradokumentalne – reportaż, 
felieton, pamiętnik lub inne for-
my wypowiedzi pisemnej np. roz-
prawka, list. Każdy uczestnik 
może nadesłać jeden utwór o ob-
jętości nie większej niż 10 stron 
formatu A4 znormalizowanego 
tekstu. Wcześniej nie publikowa-
ny ani nie nagrodzony w innych 
konkursach. 

Prace opatrzone tytułem i go-
dłem należy przysłać w czterech 
egzemplarzach oraz w formie cy-
frowej (CD lub dyskietka) wraz 
z informacją o kategorii wiekowej 

autora oraz wybra-
ną formą konkur-
su (np. felieton). 
Utwory będą oce-
niane w trzech 
kategoriach wieko-

wych: I – uczniowie szkół gim-
nazjalnych, II – uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych, III – osoby 
dorosłe. Prace należy przesłać 
do 30 kwietnia na adres: Kato-
lickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” – Oddział w Zabrzu: 
Zabrze, ul. 3 Maja 3, tel. (0 32) 271 
34 56, fax. (0 32) 278 45 30, e-mail: 
civitas.zabrze@gmail.com. Szcze-
gółowe informacje o konkursie 
na: www.swieto-rodziny.pl.

Organizatorem konkursu 
jest Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” – Oddział 
w Zabrzu oraz Wydział Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Za-
brzu.� •

Teatr młodzieżowy „Carpe 
Diem” z Pyskowic nowym spek-
taklem kabaretowym „Kwiaty 
we włosach, czyli już nie to zdro-
wie” udowadnia, że doskonale 
czuje się zarówno w repertu-
arze poważnym, jak i komedio-
wym. 

C arpe Diem od ośmiu lat za-
chwyca lokalną publiczność. 

W tym czasie przygotował po-
nad 40 premier. Jak podkreśla 
Agnieszka Nalepka, założycielka 
teatru i reżyser spektakli, rozpię-
tość wiekowa młodych artystów 
jest bardzo duża: od 7 do 22 lat. 
Wielu podopiecznych opuściło 
już grupę, rozpoczynając własną 
drogę zawodową, często związaną 
z teatrem. 

Samorząd Miasta Pyskowice 
oraz Multikino zapraszają na spe-
cjalny pokaz widowiska „Kwiaty 
we włosach, czyli już nie to zdro-
w ie”,  k tór y o d b ę d zie się 
w niedzielę 26 kwietnia o go-
dzinie 18.00 w zabrzańskim Multi- 
kinie. Bilety w cenie 15 zł moż-
na nabyć w kasach Multikina  
w Zabrzu oraz w sekretariacie 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Pyskowicach, tel. 
032 233 25 34.

Szalone lata sześćdziesiąte, 
niezwykłe piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów, doskonałe po-
czucie humoru i świetne kreacje 
aktorskie sprawiają, że spektakl 
ten jest doskonałą rozrywką dla 
odbiorców w każdym wieku.

   wp

Członkowie KSM 18 kwietnia piel-
grzymowali do sanktuarium bł. 
Karoliny Kózkówny w Zabawie 
w diecezji tarnowskiej. 

M łodzież z diecezji gliwickiej 
uczestniczyła w – odbywa-

jącej się każdego 18. dnia miesią-
ca – Drodze Krzyżowej szlakiem 
męczeństwa błogosławionej oraz 
we Mszy odprawionej w domu, 
gdzie żyła bł. Karolina. – Taki 
wspólny wyjazd członków KSM 
z różnych oddziałów diecezji 
od dawna był moim marzeniem. 
Jestem pewien, że wszyscy wrócili 
ubogaceni duchowo i zintegrowani. 
Niektórzy zdecydowali się na przy-
jęcie pierścienia bł. Karoliny, a więc 
podjęcie zobowiązania, by swój czas 
rozeznawania powołania przeżyć 
w czystości. To bardzo budujące – 
mówi ks. Rafał Wyleżoł, diecezjal-
ny asystent KSM. 

W pielgrzymce wzięły udział 
też dzieci, które wcześniej uczest-
niczyły w zimowych półkoloniach 
organizowanych przez KSM w pa-
rafii Wszystkich Świętych w Gliwi-
cach. – Była to dla nich okazja, by 
modlić się do bł. Karoliny będącej 
patronką dzieci i młodzieży oraz 
możliwość poznawania wartości, 
których wzorem była ta młodziutka 
błogosławiona. Dzieci poprzez co-
raz lepszy kontakt i obserwowanie 

młodzieży stają się też nadzieją dla 
stowarzyszenia, które – być może 
– w przyszłości będą tworzyły – 
uważa Katarzyna Kłysik, prezes 
KSM Diecezji Gliwickiej. 

Pielgrzymka była punktem 
kulminacyjnym obchodzonego 
od 21 listopada ub.r. 15-lecia stowa-
rzyszenia. Przedstawiciele KSM 
na ręce ks. proboszcza Zbigniewa 
Szostaka, kustosza sanktuarium,  
złożyli podziękowanie za dar reli-
kwii bł. Karoliny i ich peregrynację 
trwającą diecezji gliwickiej.  m

pod
patronatem
„Gościa”

Zaproszenie do Multikina w Zabrzu

„Kwiaty we włosach…”,  
czyli dobra zabawa

Pielgrzymka KSM do sanktuarium w Zabawie

Tam żyła bł. Karolina

W tegorocznej drugiej edycji Metropolitalnego 
Święta Rodziny jedną z propozycji jest konkurs  
literacki „Rodzina – miłość i życie”. 

Droga Krzyżowa szlakiem 
męczeństwa bł. Karoliny. 
Delegacja KSM niesie 
feretron z jej wizerunkiem
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Wyższe Seminarium Duchowne

Ikona formą modlitwy
Gliwiccy i opolscy 
klerycy mają 
swoją pracownię 
ikonopisarską.

K s. dr Dariusz Klejnowski- 
-Różycki, już będąc kle-
rykiem, pasjonował się 

malowaniem ikon. Pięć lat temu 
otworzył w seminarium pracow-
nię ikonopisarską, w której od 
trzech lat klerycy mogą odbywać 
zajęcia fakultatywne z ikonogra-
fii. – Wykładam dogmatykę, a iko-
nografia jest jedną z jej dziedzin, 
pozwalającą poznawać prawdy 
naszej wiary za pomocą konkret-
nej praktyki modlitewnej – wy-
jaśnia ks. Klejnowski-Różycki. 
Ikona ma pomagać człowiekowi 
w kontakcie z Bogiem, dlatego 
jest nie tylko sztuką, ale przede 
wszystkim formą modlitwy. Od 
samego początku, gdy następuje 
błogosławieństwo ikonografów, 
każdemu etapowi malarstwa 
ikonowego przypisana jest mo-
dlitwa. – Ikonę można ofiarować 
bądź za zmarłych, bądź za żyją-
cych. Moja pisana jest z modlitwą 
za zmarłych – opowiada Tomek 
Koterba, kleryk biorący udział w 
warsztatach.

powstawanie ikony
zaczyna się od serca człowieka – 
wspomina ks. Klejnowski-Różyc-
ki, opisując technikę malowania 
ikon. – Najpierw przygotowujemy 
deskę, przemieniając ją w obiekt 
architektoniczny, kawałek ściany 
– kontynuuje. Na desce naklejane 
jest płótno, wygotowane w kleju z 
pęcherzy jesiotra, na które nakła-
da się dwanaście warstw zaprawy 
kredowo-klejowej. Następnie ryl-
cem zostaje wyryte to, co ma być 
na ikonie przedstawione. – Tak jak 
na tablicach wyryte zostały sło-
wa Dekalogu – wyjaśnia ksiądz 
ikonopis. – Następnie naklejamy 
płatki złota, by pokazać, że przed-
stawiana postać jest zanurzona 
w Boskiej światłości, i malujemy 
warstwy podkładowe, z których 
wydobywamy światło Boskiego 

oblicza – kontynuuje. Do malowa-
nia używa się temper przygotowy-
wanych z naturalnych pigmentów 
oraz jajek i wina mszalnego jako 
spoiwa. Często używa się sformu-
łowania, że ikony są pisane. – Jest 
to najprawdopodobniej kalka 
językowa wyrażenia, które poja-
wiło się na Soborze Nicejskim II, 
że Jezus Chrystus jest w swoim 
człowieczeństwie możliwy do opi-
sania – wyjaśnia ks. Klejnowski- 
-Różycki. – Na ikonach malowane 
jest to, co pojawia się w Biblii, w 
związku z tym, tak samo jak Biblia 
jest zapisana za pomocą liter na no-
śniku papierowym, tak samo ikona 

zapisuje orędzie chrześcijańskie za 
pomocą barw, kształtów i linii na 
nośniku drewnianym.

ikona różni się od obrazów
które znamy z naszych kościołów, 
gdyż w ikonie wyeliminowany zo-
stał element subiektywnej wizji 
twórcy. – Artysta w zachodnim 
Kościele przedstawia swoją du-
chowość, maluje to, co sam prze-
żywa i w co wierzy. Natomiast w 
Kościołach wschodnich nie moż-
na przedstawiać czegoś, co nie 
byłoby wyrazem wiary wspólnej 
całego Kościoła – wyjaśnia ks. 
Klejnowski-Różycki. Najczęściej 

przedstawiane są osoby, które re-
prezentują w sobie Boga. W każdej 
ikonie ukryta jest symbolika. Swo-
je znaczenie mają zapisane litery, 
jak również kolory. Kościół bizan-
tyjski stworzył pewną teorię sztu-
ki malarstwa chrześcijańskiego i 
wprowadził ją w praktykę, okre-
ślając, jak najlepiej przedstawiać 
postaci, w jaki sposób posługiwać 
się figurami geometrycznymi, ja-
kie techniki i symbolikę stosować, 
by jak najbardziej adekwatnie 
przedstawić to, w co wierzymy. – 
Podstawą dogmatyczną jest doku-
ment Soboru Nicejskiego II z 787 r., 
poświęcony kultowi obrazów, mó-
wiący, że należy czcić ikony, palić 
przed nimi świece, całować je i od-
dawać cześć Panu Bogu, że jest w 
ikonach przedstawiony – wyjaśnia 
ks. Klejnowski-Różycki. – Jako że 
jest to sobór wspólny dla Wscho-
du i Zachodu, ograniczanie dzie-
dzictwa ikonograficznego tylko do 
Wschodu jest nieporozumieniem. 
To jest tak samo katolickie przed-
stawienie wiary – podkreśla.

klerycy przy pracy
Klerycy cały czas mają dostęp 

do pracowni. – Obecnie piszę kilka 
ikon. Do zakończenia semestru zo-
stały niecałe trzy miesiące, dlatego 
wolny czas spędzam w pracowni 
– wyjaśnia Marek Mueller, który 
jedną z ikon chce podarować swo-
jej mamie. – Ks. Klejnowski stwo-
rzył nam taką możliwość, że jeśli 
fakultet trwa przez dwa semestry, 
możemy poza zajęciami napisać 
ikonę dla siebie – dopowiada To-
mek Koterba. Przez pięć lat przez 
pracownię przeszło 74 kleryków. 
– Jest to przedmiot dla chętnych, 
który ma dawać klerykom trochę 
radości i wytchnienia, by nie tyl-
ko czytali definicje scholastycznej 
teologii. W czasie pracy nad ikona-
mi słuchamy płyt z nagraniami 
muzyki prawosławnej, różnych 
konferencji i Biblii – opowiada 
ks. Klejnowski-Różycki. Ikony, 
które powstają w pracowni semi-
naryjnej, będzie można zobaczyć 
18 września w Muzeum w Nysie, a 
potem w październiku w Bytomiu.
 Anna Kwaśnicka

Ks. Dariusz Klejnowski-Różycki przy pracy wraz z klerykami  
z II roku

Marek Mueller pisze ikonę Oblicza Chrystusa „nie ręką ludzką 
uczynionego”
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25 lat pracy elżbietanek w Bobrownikach

Bóg mój i wszystko
Minęło ćwierć wieku, 
odkąd pierwsze elżbietanki 
pojawiły się w Bobrownikach. 
19 kwietnia bp Jan Wieczorek 
przewodniczył ich Mszy 
jubileuszowej.

N ależą do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety 
Trzeciego Zakonu Regularnego św. 

Franciszka, które powstało 13 sierpnia 1622 
roku. Jego założycielką była matka Apolonia 
Radermecher. Do Polski siostry przybyły w 1763 
roku. Najważniejszą zasadą ich życia jest na-
śladowanie Jezusa ukazanego w Ewangelii, 
w życiu św. Franciszka i dziełach św. Elżbiety, 
która bez reszty poświęciła się Bogu i dziełom 
miłosierdzia. A zawołaniem, które przyjęły, 
są słowa: „Bóg mój i wszystko”.

Szczególnym kultem zgromadzenie otacza 
swoją patronkę św. Elżbietę, która urodziła się 
w 1207 roku jako córka Andrzeja II – króla 
węgierskiego i Gertrudy z Andechs-Meren, 
siostry św. Jadwigi Śląskiej. W każdym domu 
klasztornym znajduje się obraz św. Elżbiety 
Węgierskiej.

Do Bobrownik Śląskich (dziś dzielnicy 
Tarnowskich Gór) siostry elżbietanki cie-
szyńskie przybyły w wigilię Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny, 24 marca 1984 
roku. Stało się to dzięki staraniom ówczesnej 
matki generalnej s. Michaeli Bubik, której 
na ten cel swój dom przy ulicy Sikorskie-
go ofiarowali państwo Agnieszka i Hubert 

Jaworkowie. W najbardziej odpowiednim 
pomieszczeniu urządzono kaplicę, gdzie sio-
stry gromadzą się na wspólnej modlitwie. 
Dom jest zadbany, otoczony ogrodzeniem, 
kwiatami i ozdobnymi krzewami. Przecho-
dzących obok wita piękna kapliczka opieku-
na rodzin, św. Józefa. Byli właściciele domu, 
państwo Jaworkowie, dość często przyjeżdża-
ją tu i cieszą się, że dorobek ich życia trafił 
w tak dobre ręce. 

W tym roku w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego minęło 25 lat pracy bobrownickich 
sióstr zakonnych. Przez ćwierć wieku posłu-
gują tutaj jako opiekunki chorych, zajmują się 
pracą charytatywną, troszczą się o czystość 
i wystrój kościoła parafialnego. Pracują z dzieć-
mi i młodzieżą – katechizują, opiekują się 
wspólnotą Dzieci Maryi, dbają o przygotowa-
nie Mszy szkolnych, a także prowadzą scholę 
i kółko teatralne.

Trzeba także dodać, że siostry posiadają 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe do swo-
jej pracy i stale się dokształcają. Kilka z nich 
zdobyło tytuł pielęgniarki dyplomowanej oraz 
dyplomy wyższych uczelni. Siostry utrzymują 
też stały kontakt z innymi domami klasztor-
nymi, wymieniają się wzajemnie doświadcze-
niami w swojej pracy, aby być jak najlepszymi 
narzędziami w rękach Bożych.

Przez 25 lat ich posługi, czyli od 1984 roku, 
w Bobrownikach Śląskich pracowało prawie 
20 sióstr. Obecnie mieszkają tu przełożona 
s. Andrzeja Hudzik, która jest zakrystianką, 
s. Aleksandra Waliczek, która pracuje jako 
katechetka, i s. Lidia Czaja.

Ks. Herbert Jeziorski

Elżbietanki z Bobrownik: (od lewej) s. Aleksandra Waliczek, s. Lidia Czaja i s. Andrzeja 
Hudzik
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Rodzinny konkurs 

Znasz Rudy?
Wspólnie z Radiem Plus zapraszamy do udzia-
łu w konkursie. Okazją jest jubileusz 750. rocz-
nicy przybycia cystersów do Rud, a do wygra-
nia ciekawe nagrody. 

W każdym tygodniu 
na naszych ła-

mach zadajemy pyta-
nie, dotyczące historii 
opactwa w Rudach 
oraz działalności 
cystersów. Kolejne 
brzmi: W 2007 roku 
posadzono dąb, który 
upamiętnia wielkiego papieża. Jaką na-
zwę nosi to drzewo?

Aby wygrać nagrodę, należy zadzwonić 
do Radia Plus w poniedziałek 27 kwietnia 
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 od-
powie na oba pytania, otrzyma podwójne za-
proszenie do Multikina w Zabrzu oraz książkę 
Andrzeja Grajewskiego „Twój Gość”.

Zapraszamy do zabawy, która łączy przy-
jemne z pożytecznym. Konkurs jest okazją 
do pogłębienia wiedzy o naszym diecezjalnym 
sanktuarium i zdobycia nagród oraz zaprosze-
niem do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. 
Więcej na: www.rudy-opactwo.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!�� •

Zaproszenie

Śladami ks. Strzody
W tym roku mija 360. rocznica śmierci wybit-
nego gliwiczanina, jezuity ks. Marcina Strzody 
(1587–1649). 

B ył on historykiem, pierwszym polskim au-
torem dziejów Śląska, który jako prefekt 

czeskiej prowincji zakonu odegrał ważną rolę 
podczas oblężenia Brna w 1645 r., gdzie do dziś 
jest znany i wspominany z szacunkiem. 

Parafia Matki Bożej Kochawińskiej w Gli-
wicach organizuje II pielgrzymkę do grobu 
ks. Marcina Strzody w Brnie oraz sanktuariów 
Czech i Moraw, która odbędzie się 23 i 24 maja 
br. Szczegółowe informacje i zgłoszenia:  
tel. 0 601 403 083. Więcej na: www.jezuicigliwi-
ce.pl.�� •
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Z najduje się w samym cen-
trum miasta, w budynku 
probostwa katedralne-
go, tuż obok Centrum 

Edukacyjnego im. Jana Pawła II. – 
Powstanie Biblioteki Teologicznej 
bardzo leżało na sercu naszym bi-
skupom, którzy chcieli, aby obok 
kościoła katedralnego i Centrum 
Edukacyjnego powstała nowocze-
sna biblioteka teologiczna. Jej księ-
gozbiór ma służyć tym, którzy po-
szukują zrozumienia prawd wiary 
lub jej pogłębienia oraz piszą pra-
ce naukowe z teologii – wyjaśnia 
pracownik biblioteki ks. dr Piotr 
Górecki. 

Początki biblioteki sięgają 2001 
roku, kiedy książki zaczęto groma-
dzić w niewielkim pomieszczeniu 
kurii diecezjalnej. Wkrótce okaza-
ło się, że konieczność znalezienia 
nowego miejsca to tylko kwestia 
czasu. – Książek przybywało, 
a w dotychczasowym pomieszcze-
niu było coraz ciaśniej. Poza tym 
rozglądaliśmy się za miejscem, 
które byłoby bardziej dostępne 
dla chcących skorzystać z biblio-
teki – mówi ks. Górecki. Z pomocą 
przyszedł ks. inf. Konrad Koło-
dziej, proboszcz parafii katedral-
nej, który zaproponował miejsce 
w budynku probostwa, w dawnych 
salkach katechetycznych. – Poło-
żenie było idealne, samo centrum 
miasta, blisko katedry, Centrum 
Edukacyjnego oraz przystanku au-
tobusowego. Choć sale wymagały 
kapitalnego remontu, to zgodzili-
śmy się od razu – mówi ks. Piotr 
Górecki. 

Po trwającym kilkanaście mie-
sięcy remoncie w Wielki Czwartek 
bp Jan Wieczorek poświęcił Biblio-
tekę Teologiczną, która zaintere-
sowanych przyjmowała już wcze-
śniej. Nowoczesne pomieszczenia 
jeszcze pachną świeżością. Obok 
czytelni do dyspozycji chętnych 
jest komputer z dostępem do In-
ternetu oraz z programem, który 
umożliwia samodzielne wyszuki-
wanie książek. Na przeciwległej 

ścianie znajduje się duży regał 
z nowościami. – To książki, które 
dopiero co zostały wprowadzone 
do systemu. Każdy może je zoba-
czyć i, jeśli będzie chciał, wypo-
życzyć – mówi Edyta Mielcarek, 
która w bibliotece pracuje od sa-
mego początku.

Cały księgozbiór znajduje się 
w jednym pomieszczeniu, gdzie za-
montowano system przesuwanych 
regałów. Pozwala on na niewielkiej 
powierzchni zgromadzić o wiele 
większe zbiory niż na tradycyj-
nych półkach. – Docelowo możemy 
tu pomieścić ponad 40 tys. książek. 
Jestem przekonany, że kiedyś nasza 
biblioteka będzie dysponowała ta-
kim właśnie księgozbiorem – my-
śli o przyszłości ks. Piotr Górecki. 
Do dyspozycji jest również czytel-
nia czasopism. – Mamy między 
innymi „W drodze”, „Communio”, 
„Homo Dei”, „Społeczeństwo” 
i oczywiście „Gościa Niedzielne-
go” – mówi E. Mielcarek.

Każda książka wprowadzona 
jest do systemu komputerowego. 
Oprócz autora i tytułu umieszczo-
no także hasła przedmiotowe i klu-
czowe słowa, dotyczące ogólnej tre-
ści. – Umożliwia to wyszukiwanie 
książek według wprowadzanych 
do systemu interesujących kogoś 
haseł tematycznych lub kluczo-
wych słów. Taki sposób katalo-
gowania księgozbioru pochłania 
dużo czasu, ale jest niezwykle po-
mocny, choćby przy pisaniu prac 
naukowych – wyjaśnia Edyta Miel-
carek. – W ten sposób poszukiwać 
książek może sam zainteresowany 
lub, jeśli nie potrafi obsługiwać 
komputera, zrobią to pracownicy 
biblioteki. 

Pierwszy raz nową bibliotekę 
odwiedziła Zofia Borówka z Za-
brza. – Z pewnością będę tu zaglą-
dać częściej, jestem zachwycona 
tak bogatym księgozbiorem.

Obecnie z biblioteki korzysta 
ponad 140 czytelników, regularnie 
książki wypożycza około 50 osób. 
– Wielu o naszej bibliotece po pro-
stu nie wie. Jestem przekonana, 
że czytelników będzie szybko 
przybywać – mówi E. Mielcarek.
� •

tekst i zdjęcia
ks. Waldemar Packner

wpackner@goscniedzielny.pl

ponad osiem tysięcy książek, nowoczesny 
system wyszukiwania i stały dostęp 
do Internetu. W Gliwicach, w nowych 
pomieszczeniach, otwarta została 
Biblioteka Teologiczna.

Nowoczesne regały mogą pomieścić ponad 40 tys. książek. 
Edyta Mielcarek (na zdjęciu), pracuje w bibliotece 
od samego początku

Biblioteka Teologi czna otwarta
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Rozmowa 
z ks. dr. 
Piotrem 
Góreckim, 
pracownikiem 
Biblioteki 
Teologicznej 
w Gliwicach

Ks. Waldemar Packner: 
Czy biblioteka z książ-
kami teologicznymi 
jest dziś potrzebna?
Ks. Piotr Górecki: – 
Benedyktyńskie powie-
dzenie mówi: ora et labora et doce, 
a więc módl się, pracuj, ale także ucz 
się. Głęboka wiara musi być wspar-
ta solidną wiedzą, a powstanie Cen-
trum Edukacyjnego domagało się 
stworzenia odpowiedniego zaplecza 
naukowego. Dlatego jestem prze-
konany, że biblioteka teologiczna 

jest potrzebna 
i wielu ludzi z tej 
propozycji będzie 
korzystać. Choć 
nasza bibliote-
ka w nazw ie 
ma „teologicz-
na”, to powstała 
z myślą nie tylko 
o teologach.

Do kogo skiero-
wana jest wasza 
propozycja?

– Biblioteka 
ma służyć wszyst-
kim wiernym na-
szej diecezji, tym, 
którzy chcą pogłę-

bić swoją wiedzę religijną, rozwiać 
wątpliwości, dowiedzieć się czegoś 
więcej o Kościele. Sądzę, że będą 
z niej korzystać również katecheci, 
studenci teologii, których jest coraz 
więcej, oraz piszący prace naukowe. 
Nie można napisać poważnej pra-
cy naukowej, korzystając jedynie 

z Internetu. Solidność przy pisaniu 
prac, choćby magisterskich, doma-
ga się często długich poszukiwań 
w archiwach oraz korzystania 
z bibliotek. 

wasz księgozbiór jest dość róż-
norodny.

– W naszych zbiorach znajdu-
ją się nie tylko książki teologiczne 
czy filozoficzne. Posiadamy dużo 
dzieł historycznych, beletrystycz-
nych, dotyczących życia świętych, 
książki z dziedziny liturgii, dys-
ponujemy bardzo dobrze wypo-
sażoną bazą słownikową i ency-
klopedyczną. Na uwagę zasługuje 
pokaźny zbiór książek dotyczących 
historii Śląska. O tego typu pozy-
cje pyta coraz więcej mieszkań-
ców naszego regionu. Każdy więc 
może w naszej bibliotece znaleźć 
to, co go interesuje.

Skomputeryzowanie zbiorów 
jest wielką pomocą dla czytel-
ników.

– Posiadamy indeksy rzeczowe, 
tematyczne, osobowe i hasłowe, we-
dług których można wyszukiwać 
książki. Korzystanie z biblioteki 
jest całkowicie bezpłatne, a kosz-
ty jej utrzymania ponosi diecezja. 
To ważne, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy książki są coraz droższe 
i nie wszystkich stać na ich zakup. 
Nasza działalność jest swego rodza-
ju ewangelizacją słowem pisanym. 
Wszystkich zainteresowanych ser-
decznie�zapraszam.�� •

Biblioteka 
Teologiczna
Gliwice, ul. Jana Pawła II 7, 
tel. 032 440 10 04.
Godziny otwarcia:
poniedziałek i czwartek  
– od 9.00 do 12.30
wtorek i środa  
– od 15.00 do 18.30
w piątek biblioteka  
jest nieczynna.

Dla naukowców i poszukujących

Biblioteka Teologi czna otwarta

Biblioteka Teologiczna mieści się w centrum Gliwic, w budynku 
probostwa katedralnego

Przy poszukiwaniu książek zawsze można liczyć na fachową 
pomoc pracowników bibliotek
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Seminarium Odnowy Wiary
Pierwsze spotkanie – 26 kwietnia, godz. 
16.00, dom katechetyczny przy parafii Chry-
stusa Króla w Gliwicach. W programie: wspól-
na modlitwa, katecheza, spotkanie w małej 
grupie.

Festiwal im. G.G. Gorczyckiego
W najbliższym tygodniu na terenie diecezji: 
28 kwietnia, godz. 18.00, Bytomskie Centrum 
Kultury (ul. Żeromskiego 27). W programie: 
Jon Gay – „Opera żebracza” (premiera polska). 
Bilety: 15 zł i 10 zł (ulgowy); rezerwacja: 0 32 389 
31 09/10, www.becek.pl; 
30 kwietnia, godz. 21.30, bytomski rynek – 
Koncert finałowy. W programie: Gospell Mes-
siah Show. Wykonawcy: Ewa Uryga, Patrycja 
Gola, Andrzej Lampert, Marta Król, 
Silesian Big Band, Gospel Choir, AZM Politech-
niki Śląskiej. Wstęp wolny.

KIK w Gliwicach
29 kwietnia, kaplica św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. W programie: godz. 
18.05 – nieszpory, godz. 18.30 – Msza św. 
i wykład prof. dr. hab. inż. Piotra Gawora, 
prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich Diecezji Gliwickiej pt. „Społeczeństwo 
a człowiek”.

Muzyczny czwartek  
u św. Jacka
30 kwietnia, godz. 19.00, dom parafialny św. 
Jacka w Bytomiu (ul. Matejki 1). Wystąpią: 
Patrycy Hauke – tenor (solista Opery Śląskiej), 
Zespół Muzyczny Maes-Trio. 

Nocne czuwanie
w sanktuarium Matki Bożej w Lubecku odbę-
dzie się z 1 na 2 maja. Rozpoczęcie o godz. 
19.00, Msze św. o godz. 19.30 i 24.00.

Dzień Otwartych Drzwi
w Wyższym Seminarium Duchownym w Opo-
lu odbędzie się 2 maja. W programie: godz. 
9.00 – rozpoczęcie i zwiedzanie seminarium, 
10.45 – spotkania w grupach, godz. 12.00 
– Msza św., godz. 13.30 – obiad, godz. 15.30 – 
finał Mistrzostw Piłkarskich Seminariów 
Duchownych. 

Msza za Ojczyznę
3 maja, godz. 12.30, katedra gliwicka – 
Msza św. za Ojczyznę pod przewodnictwem 
bp.�Gerarda�Kusza.� •

zapowiedzi

Instytut świecki zaprasza

Dzień o powołaniu

Rekolekcje dla małżeństw i rodzin

O więziach w rodzinie

Instytut Świecki Pań Szensztatu zaprasza 
kobiety do 30. roku życia na spotkanie po-
wołaniowe. 

D zień informacyjny o powołaniu do życia 
konsekrowanego w instytucie świeckim 

odbędzie się 9 maja w domu przy sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Zabrzu-
Rokitnicy (ul. Andersa 67). Mogą w nim uczest-
niczyć kobiety stanu wolnego, zainteresowane 

życiem poświęconym Bogu w świecie. W pro-
gramie dnia pt. „Z Chrystusem i dla Chrystusa 
pośrodku świata” przewidziane są: wykład 
wprowadzający, praca ze Słowem Bożym, 
świadectwa członkiń instytutu, Eucharystia, 
możliwość rozmowy z kapłanem. Spotkanie roz-
pocznie się o godz. 10.00, zakończenie ok. 19.00. 
Jest możliwość noclegu. Dodatkowe informacje 
i zgłoszenia: Hanna Grabowska, tel. 668 299 002, 
e-mail:�hania.grabowska@autograf.pl.�� •

„Kochać męża, żonę, dzieci, teściową, ale jak?” 
– to temat lipcowych rekolekcji w Koszarawie 
Bystrej.

Z ajęcia rekolekcyjno-warsztatowe na temat 
więzi uczuciowych w rodzinie odbędą się 

od 5 do 12 lipca w domu rekolekcyjnym fran-
ciszkanów w Koszarawie Bystrej za Jeleśnią 
na Żywiecczyźnie (www.koszarawa.fran-
ciszkanie.pl). Organizuje je diecezjalne 
duszpasterstwo rodzin, a prowadzić będzie 

prof. dr hab. Krystian Wojaczek z Uniwersytetu 
Opolskiego przy współpracy Katarzyny 
i Michała Jurkiewiczów, doradców życia ro-
dzinnego. Koszt: 400 zł (osoba dorosła i dzieci 
powyżej 10 lat), dzieci do 5 lat – nocleg bezpłat-
nie, wyżywienie 50 proc.; dzieci od 5 do 10 lat 
– 50 proc. zniżki. W czasie zajęć rodziców dzie-
ciom zapewniona będzie opieka. Informacje 
i zgłoszenia: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji 
Gliwickiej, tel. 507 389 948, e-mail: biuro@do-
rodzin.pl,�www.dorodzin.pl.� •

Spotkania przed rekolekcjami 

Przygotowanie Taizé

W piątek 17 kwietnia 
rozpoczęły się cotygodniowe 
spotkania przed letnim 
wyjazdem do Taizé.

C o roku młodzież z naszej diecezji wyjeż-
dża na letnie rekolekcje do ekumenicznej 

wspólnoty w Taizé we Francji. W tym roku 

odbędą się one od 20 do 30 czerwca. Mogą 
w nich wziąć udział osoby, które w dniu wy-
jazdu mają ukończone 15 lat. Przygotowania 
formacyjne do rekolekcji odbywają się w każdy 
piątek o godz. 19.00 w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej 50. 
Opiekunem jest ks. Klaudiusz Szymroszczyk. 
Więcej informacji na www.WNMP.prv.pl (link 
Taizé). 
� •

Modlitwa w duchu 
Taizé w gliwickiej 
katedrze w sierpniu 
2005 roku 
po śmierci brata 
Rogera, założyciela 
wspólnoty
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