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„A oto objawiła się dobroć i miłość 
Boga, naszego Zbawiciela” (Tt 3,4)

Te słowa z listu św. Pawła do Tytusa są doskonałym 
komentarzem wyjaśniającym tajemnicę Wcielenia, 
tj. przyjścia Syna Bożego na ziemię.
Tekst ten pobudza nas do refleksji i pomaga znaleźć 
słowa życzeń na Boże Narodzenie.
Dobroć i miłość Boga objawiła się w nowo narodzonym 
Dzieciątku, Jezusie Chrystusie, którego możemy 
przyjąć w nasze ramiona i do naszych rodzin.
Pozwólmy, żeby ta Boża dobroć i miłość rosły w naszych 
sercach. Niech wypełniając życie ludzkie, stają się 
źródłem radości serca i wewnętrznego pokoju.
Życzmy sobie dobroci i miłości przychodzącego 
na świat Zbawiciela. Niech nas ogarną i staną się 
źródłem radości i pokoju serc, których tak bardzo 
pragnie każdy z nas.
Tymi życzeniami oraz opłatkiem przy wigilijnym stole 
dzielimy się z Wami.

Kolędnicy 
misyjni
Gliwice. 9 stycznia 
o godz. 10.00 w gliwickiej 
katedrze odbędzie się 
drugie spotkanie 
kolędników misyjnych 
z całej diecezji. Są to grupy 
dzieci, które w okresie 
Bożego Narodzenia 
odwiedzają domy 
i zbierają ofiary na misje. 
Spotkanie w zeszłym 
roku zainicjował Wiktor 
Grychnik, animator 
misyjny z Mikulczyc. 
Przyjechali wtedy 
kolędnicy z parafii 
św. Teresy w Zabrzu-
-Mikulczycach, 
Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenie 
Wiernych z Gliwic- 
-Sośnicy, śś. Piotra i Pawła 
z Gliwic oraz z Żernicy. 
Organizatorzy liczą, 
że w tym roku dołączą 
dzieci jeszcze z innych 
parafii. Przedsięwzięcie 
wpisuje się w Papieskie 
Dzieło Misyjne Dzieci.

Życzenia gliwickich biskupów

Dobroć i miłość Boga

Na święta film o Rudach

W pierwszy dzień 
świąt Bożego 

Narodzenia, 25 grud-
nia o godz. 21.45, TVP 
Katowice wyemituje 
film „Ora et labora. 
Na cysterskim szlaku – Rudy”. 
Trwający czterdzieści minut doku-
ment powstał w tym roku w katowic-
kim oddziale TVP, jego reżyserem 
jest Adam Kraśnicki. Prapremiera 
odbyła się 27 listopada w Kinie Amok 
(Scena Bajka) w Gliwicach. Film zre-
alizowano w ramach jubileuszu 
750-lecia przybycia cystersów do Rud 
oraz podniesienia sanktuarium 
Matki Boskiej Pokornej do rangi ba-
zyliki mniejszej. Dokument przed-
stawia historię i współczesność tego 
niezwykłego miejsca, które po latach 
zniszczenia, staraniem Kościoła 
gliwickiego, powróciło do życia. 
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Rudy. Pocysterskie opactwo urzeka o każdej porze roku
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Gość Gliwicki

Styczeń
• 24 stycznia w kaplicy Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Bytomiu odbyło się nabożeń-
stwo ekumeniczne z udziałem 
biskupa ewangelickiego Tadeusza 
Szurmana i biskupa katolickiego 
Jana Wieczorka. Spotkanie odby-
ło się na zakończenie Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

Luty
• Z okazji Dnia Chorego 
biskupi gliwiccy sprawo-
wali Eucharystię w szpita-
lach i odwiedzili chorych 
na oddziałach. „Dziś ludzie 
potrzebują uzdrowienia, nie tylko 
fizycznego, ale również duchowe-
go. Doświadczeni przez różnego 
rodzaju niepowodzenia coraz 
bardziej rozumiemy, że ostatecz-
nym rozwiązaniem i odpowiedzią 
na dręczące problemy jest zwró-
cenie się do Stwórcy” – mówił 
w homilii w Górnośląskim Cen-
trum Rehabilitacyjnym „Repty” 
bp Jan Wieczorek. Msze i modli-
twy za chorych i z udziałem cho-
rych odbyły się w wielu miejscach 
diecezji. Często połączone były 
z udzielaniem sakramentu cho-
rych. Tradycyjnie chorzy, niepeł-
nosprawni oraz emeryci i renciści 
pielgrzymowali też do sanktu-
arium Matki Bożej w Lubecku. 
• 13 lutego prawie tysiąc matu-
rzystów pod przewodnictwem 
bpa Jana Wieczorka pielgrzymo-
wało na Jasną Górę. 

• 20 lutego w katedrze gliwic-
kiej i Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II odbył się pierwszy 
ogólnodiecezjalny zjazd senio-
rów. Jego inicjatorem był Bonifacy 
Dylus, założyciel Wspólnoty św. 
Marcina w Gliwicach Sośnicy. 

• 28 lutego w Lublińcu otwarto 
Muzeum Pro Memoria Edith 
Stein. Mieści się ono w domu 
jej dziadków Courantów, nie-
daleko rynku, gdzie przyszła 
święta – Teresa Benedykta 
od Krzyża w dzieciństwie często 
przebywała. 

Marzec
• 14 marca odbyło się pierwsze 
spotkanie w świeżo odrestau-
rowanej sali pocysterskiego 
Starego Opactwa w Rudach, 
nie używanej od 1945 roku. Gościli 
w niej muzycy kościelni w ramach 
wielkopostnego dnia skupienia. 
• 16 marca Katolickie Centrum 
Edukacji Młodzieży KANA 
w Gliwicach obchodziło 15 lat 
działalności. KANA prowadzi 
kursy językowe, informatyczne, 
projekty naukowo-badawcze, 
organizuje konferencje i spotka-
nia, m.in. poświęcone gospodarce 
społecznej oraz wykorzystaniu 

technologii informacyjnej i komu-
nikacyjnej w budowaniu społe-
czeństwa opartego na wiedzy. 
• Zabrzańska hala MOSiR-u 18 
marca była jednym pięciu miejsc 
w kraju, gdzie odbyły się w tym 
czasie spotkania z Joshem 
McDowellem, protestantem, 
pracującym w ruchu Cam-
pus Crusade for Christ w Sta-
nach Zjednoczonych, autorem 
i współautorem około stu książek 
z dziedziny poradnictwa rodzin-
nego, wychowania i apologetyki. 
Uczestniczyło w nich kilka tysięcy 
osób – młodzieży i rodziców. 

Kwiecień
• 9 kwietnia otwarta została 
Biblioteka Teologiczna. Znaj-
duje się ona w budynku probostwa 
gliwickiej katedry. Liczy ponad 8 
tys. książek i posiada nowoczesny 
system wyszukiwania oraz stały 
dostęp do internetu. 

Maj
• 9 maja po raz pierwszy świę-
cenia diakonatu odbyły się 
w sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej w Rudach. Sześciu 
klerykom naszej diecezji udzielił 
ich bp Gerard Kusz. 

• 30 maja bp Jan Wieczorek udzie-
lił w gliwickiej katedrze święceń 
prezbiteratu 9 diakonom. 

Czerwiec
• 14 czerwca na zakończenie roku 
jubileuszowego 750-lecia fundacji 
cystersów kościół Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Pan-
ny w Rudach otrzymał tytuł 
bazyliki mniejszej. Uroczystość 
zgromadziła około 80 kardynałów, 
arcybiskupów, biskupów i księży 
oraz wielu wiernych świeckich. 
Stosowny dokument odczytał 
reprezentujący papieża Benedykta 
XVI nuncjusz apostolski w Polsce 
abp Józef Kowalczyk. Przygoto-
waniem do tego wydarzenia były 
pielgrzymki różnych grup i wspól-
not do rudzkiego sanktuarium, 
peregrynacja kopii Matki Boskiej 
Rudzkiej, zwanej też Pokorną, oraz 
konferencja naukowa, poświęcona 
rudzkim cystersom. 

• Przez trzy dni, od 15 do 17 
czerwca, trwały w Gliwicach 
obchody 10. rocznicy wizyty 
Jana Pawła II. W programie 
znalazły się koncerty, film przy-
pominający wydarzenia sprzed 
10 lat, sadzenie papieskiego dębu, 
spotkania młodzieży i dzieci. 
Punktem kulminacyjnym było 
17 czerwca odsłonięcie na placu 
obok katedry pomnika autorstwa 
prof. Stanisława Słodowego, 
symbolizującego Ducha Świę-
tego dotykającego Gliwic oraz 
Msza św., podczas której modlo-
no się o rychłą beatyfikację Ojca 
Świętego. 

Rok 2009 w die cezji gliwickiej

Nabożeństwo ekumeniczne 
w kaplicy parafii 
luterańskiej w Bytomiu
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Bp Jan Wieczorek 
i abp Józef Kowalczyk 
podczas odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej na frontonie 
bazyliki
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Edyta Mielcarek, 
pracownik biblioteki, 
wśród nowoczesnych 
przesuwanych regałów
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Seniorzy w rozmowie 
z bp Janem Wieczorkiem
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Wnętrze Muzeum Edyty 
Stein w Lublińcu

KS
. W

al
D

eM
aR

 P
aC

KN
eR



III
G

o
ść N

iedzielN
y

27 grudnia 2009
Gość Gliwicki

• W uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 19 czerwca w gli-
wickiej katedrze bp Gerard Kusz 
oficjalnie zainaugurował w diece-
zji ogłoszony przez papieża Rok 
Kapłański. 
• 21 czerwca bp Gerard Kusz i bp 
Stanisław Dowlaszewicz z Boliwii 
konsekrowali nowy kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
u franciszkanów w Gliwicach. 
Świątynię zaprojektował prof. Jerzy 
Witeczek. Jej budowa z licznymi 
przeszkodami trwała 20 lat. Pod 
koniec sierpnia wyburzono stary 
kościółek obok. 
• 28 czerwca w Gliwicach Sośni-
cy zakończyła się 22. edycja 
Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Religijnej Cantate 
Deo. Nagrodę główną w kategorii 
zespół otrzymało Trio z Małogosz-
cza, a w kategorii solistów – Kata-
rzyna Cyganik z Zembrzyc.

Lipiec 
• 11 lipca podczas gali w Teatrze 
Nowym w Zabrzu wręczone 

zostały statuetki św. Kami-
la – nagroda dla osób i instytucji 
szczególnie zasłużonych dla miasta. 
Tegorocznymi laureatami zostali: 
Maria Barbara Mazurek, inicja-
torka zabrzańskiego hospicjum,  
dr n. med. Elżbieta Seferowicz, 
przewodnicząca Komisji Zdrowia 
w sejmie I kadencji oraz Stowarzy-
szenie „Misericordia”.

Sierpień

• 1920 osób, czyli o około stu 
więcej niż rok wcześniej, uczest-
niczyło w XVII Diecezjalnej Pieszej 
Pielgrzymce na Jasną Górę trwa-
jącej od 19 do 22 sierpnia. Hasło 
pielgrzymki brzmiało: „Otoczmy 
troską życie”. 

Wrzesień
• 20 września w sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej w Rudach 
odbyły się diecezjalne dożynki, 
połączone z prezentacją pra-
wie 20 koron żniwnych, przy-
wiezionych przez delegacje rolni-
ków, ogrodników i działkowców. 

Październik
•  Od 5 do 8 paźd ziernika 
w By tomiu trwały obchody 
25. rocznicy wizyty ks. Jerze-
go Popiełuszki w tamtejszym 
kościele Podw yższenia Krzy- 
ża Św iętego, jedenaście dni 
przed jego męczeńską śmier-
cią. Zorganizował y je para-
f ia kapucy nów, NSZZ „Soli-
darność” i samorząd miasta. 
W Muzeum Górnośląskim z tej 
okazji odbyła się sesja popular-
no-naukowa. 8 października 
po Mszy św. przed kościołem 
kapucynów odsłonięty został 
i poświęcony przez bp. Jana 
Wieczorka pomnik ks. Jerzego 
Popiełuszki. 

• 10 października odbyło się ofi-
cjalne otwarcie Ośrodka Forma-
cyjno-Edukacyjnego Diecezji 
Gliwickiej w Rudach. 

Listopad
• Od 9 listopada więcej o wyda-
rzeniach diecezjalnych można 

usłyszeć w radiu Plus (96,2 FM). 
Program „Tu i teraz” emitowany 
w niedziele o godz. 9.00, ma swoje 
codzienne wydania od poniedział-
ku do soboty o godz. 22.00.
• 18 listopada bp Gerard Kusz 
poświęcił kaplicę w schroni-
sku dla kobiet w Zabrzu-Ro-
kitnicy, prowadzonym od 13 lat 
przez Towarzystwo Pomocy im. 
św. Brata Alberta. Zaprojektował 
ją dr Tomasz Wagner. 

Grudzień

• W domu Zgromadzenia Sióstr 
Szkolnych de Notre Dame w Gliwi-
cach przy ul. Górnych Wałów 21 
otwarte zostało okno życia. Przez 
całą dobę można tutaj anonimowo 
zostawić nowo narodzone dziecko 
w przypadku, gdy rodzice nie chcą 
lub nie są w stanie go wychować. 
• 8 grudnia bp Jan Wieczorek 
w gliwickiej katedrze ustanowił 
27 nowych szafarzy Komunii 
św. dla 14 parafii. W całej diecezji 
posługę tę pełni prawie 400 męż-
czyzn.� •

Rok 2009 w die cezji gliwickiej

O zostawieniu dziecka 
siostry powiadamia 
zamontowany alarm
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Poświęcenie pomnika 
upamiętniającego wizytę 
Jana Pawła II w Gliwicach

Odeszli do Pana
•� 27 stycznia – ks. Jan Wilczek, 
emerytowany proboszcz parafii 
w Smolnicy
•� 8 marca – ks. Paweł Ludwig, 
misjonarz Świętej Rodziny, pro-
boszcz parafii w Żernicy, diecezjal-
ny ojciec duchowny, referent ds. 

zakonnych oraz duszpasterstwa 
i rekolekcji kapłanów
•� 14 marca – ks. dr Rajmund 
Bigdon, emerytowany proboszcz 
parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu
•� 22 maja – ks. Józef Żurek, 
emerytowany proboszcz parafii 
św. Mikołaja w Lublińcu
•� 10 września – o. Jan Opiela, 

oblat, emerytowany kapłan parafii 
św. Stanisława Kostki w Lublińcu
•� 16 września – ks. Franci-
szek Wieczorek, kapłan ren-
cista, były proboszcz parafii 
w Karchowicach
•� 28 listopada – ks. Józef Dyllus, 
emerytowany proboszcz parafii 
Chrystusa�Króla�w�Gliwicach.� •

Adres redakcji: 
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon 032 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Pomnik ks. Jerzego 
Popiełuszki zaprojektował 
Grzegorz Łagowski
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Grupa czerwona z Zabrza
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SZ– Nie pamiętam 
już, skąd się 
dowiedziałam 
o takim stanie życia 
w Kościele; być 
może był to internet. 
Wiedziałam, 
że są osoby 
konsekrowane, 
które żyją w świecie, 
i chyba zaczęłam 
szukać, w jaki sposób 
realizują swoje 
powołanie – mówi 
Magdalena Sochacka. 

W sobotę 19 g rudnia 
w gliwickiej katedrze 
na ręce biskupa Jana 

Wieczorka złożyła ślub dziewic-
twa poświęconego Bogu. Jej droga 
do tej decyzji była długa i trudna. 
– Pochodzę z praktykującej rodzi-
ny katolickiej, ale myśląc o swojej 
przyszłości, nie brałam pod uwagę 
innej opcji niż małżeństwo. Było 
dla mnie oczywiste, że się dora-
sta, a później zakłada rodzinę. Ale 
w miarę upływu lat widać było, 
że z tych moich planów niewiele 
realizuję. Zaczęłam zastanawiać 
się, dlaczego jestem sama. 

Jesienią 2003 roku w swo-
jej parafii weszła do wspólnoty 
Drogi Neokatechumenalnej. – 
To był moment mojego głębszego 
nawrócenia. Słowo Boże ożyło 
i stało się światłem rozjaśniają-
cym moją drogę. W nim wszyst-
kie wydarzenia, nawet te trudne, 
których nie rozumiałam, okaza-
ły się mieć sens i prowadzić mnie 
w jakimś kierunku. Zaczęłam pa-
trzeć na moją historię życia jak 
na historię zbawienia – to było 
wyzwalające.

Impulsem do bardziej kon-
kretnych poszukiwań drogi ży-
ciowej było wstąpienie jej młod-
szej o dwa lata siostry do Karmelu 
w Tromsø w Norwegii. – To był 

przełom. Zaczęłam pytać, co spra-
wia, że ktoś ofiarowuje swoje ży-
cie Bogu w taki sposób, i dlaczego 
akurat moja siostra. 

Ze swoimi pytaniami jeź-
dziła na rekolekcje, szukała, 
odwiedziła Karmel w Norwegii. 
– W 2007 roku, kiedy wróciłam 
z Tromsø, podjęłam w Adwen-
cie ostateczną decyzję – mówi. 
– Ale w momencie, gdy ją podej-
mowałam, wiedziałam, że ona tak 
naprawdę   zawsze  była we mnie, 
że to nie jest coś nowego – tłuma-
czy. – Bo powołanie to nie jest ja-
kaś oferta, z której wybiera się 
to, co mi pasuje. To ja zostałam 
wybrana. Z perspektywy dopiero 
widzę, że wszystkie wydarzenia, 
od dzieciństwa, prowadziły mnie 
do tego momentu. Ja ich nie roz-
poznawałam – przeszkodą były 
moje plany i pomysły na życie, 
których uparcie się trzymałam, 
ale teraz, gdy mi się przypomina-
ją, jest dla mnie jasne, że tak miało 
być. Zrozumiałam, że powołanie, 
którego tak wiele osób poszukuje, 
jest w nas, jest naszą integralną 
częścią. To odnalezienie i przy-
jęcie prawdy o sobie. Wspaniałe 
jest, że to się odbywa w Kościele, 
w konkretnej wspólnocie, w at-
mosferze słuchania słowa Bożego 
– tak jak życie człowieka powstaje 
i rozwija się w łonie matki.

Dziew ice konsekrowane 
to stan życia w Kościele zna-
ny już w pierwszych wiekach 
chrześcijaństwa. Z czasem został 
wyparty przez rozwijające się for-
my życia zakonnego. Odrodził się 
stosunkowo niedawno, po So-
borze Watykańskim II. Szacuje 
się, że na całym świecie jest ok. 
3300 dziewic konsekrowanych, 
w Polsce ponad 100. W diecezji 
gliwickiej Magdalena Sochacka 
jest czwartą kobietą, która złożyła 
taki ślub. 

Charakterystyczne dla dzie-
wic konsekrowanych jest to, 
że ich pierwszą wspólnotą 
jest Kościół – tłumaczy M. So-
chacka. – Słyszałam kiedyś takie 
słowa papieża Pawła VI, że zna-
kiem naszych czasów są kobiety, 

wyodrębnione ze świata jedy-
nie duchem, które prowadzą 
nieustanny dialog z Bogiem 
we w nętrzu swojego serca. 
To mnie właśnie pociągnęło. Życie 
ukryte, a jednocześnie widocz-
ne. Po konsekracji zewnętrznie 
nic się nie zmienia – pozostaje się 
w swoim środowisku, we wspól-
nocie, w pracy; ale wewnętrznie 
cała przynależę do Boga, zaślubio-
na Chrystusowi. 

Taka decyzja wymaga odwa-
gi. – Można ją wyśmiać, można 
podziwiać, nie da się chyba jed-
nak przejść obok niej obojętnie – 
uważa M. Sochacka. I o to właśnie 
chodzi, żeby w świecie zapomina-
jącym o Bogu dawać świadectwo, 
że jest jeszcze inna rzeczywistość 
– królestwa Bożego, że warto 
„stracić życie”, żeby innym wska-
zywać Chrystusa. 

Klaudia Cwołek

Czwarta dziewica konsekrowana w diecezji gliwickiej

Ta decyzja była we mnie

Magdalena 
Sochacka 
od 12. roku życia 
mieszka w Gliwicach-
Wójtowej Wsi, 
na terenie parafii 
św. antoniego. 
ukończyła biologię 
na uniwersytecie 
Śląskim, od 2001 roku 
jest nauczycielką 
w gimnazjum 
i liceum Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących  
nr 4 im. Piastów 
Śląskich w Gliwicach. 
Przedtem zajmowała 
się ochroną przyrody. 
Od sześciu lat jest 
związana z Drogą 
Neokatechumenalną. 
Skończyła 34 lata. 

Magdalena Sochacka podczas uroczystości konsekracji
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C elem przedsięwzię-
cia jest wspólna 

troska o dar życia oraz 
stała modlitwa w inten-
cji odpowiedzialności 
za ten dar. Ponadto okno 
życia ma być alternaty-
wą dla zrozpaczonych 
matek, które planują 
aborcję lub rodzą dziec-
ko w ukryciu i porzucają 
je potajemnie. 

Nieustanne czuwanie 
sióstr przy oknie oraz 

współpraca pozostałych 
uczestników projektu, 
takich jak pogotowie 
ratunkowe i szpital wie-
lospecjalistyczny, dają 
gwarancję na ocalenie 
niechcianego życia, jak 
również na adopcję w ko-
chającej�rodzinie.� •

Informacja Caritas gliwickiej

Okno życia
Powstanie okna życia w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 21 jest nową 
inicjatywą gliwickiego Kościoła, podjętą wspólnie przez Caritas Diecezji 
Gliwickiej i Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

■ R e k l A m A ■

O oknie życia 
będą informować 
wydrukowane ulotki 

Spotkanie świąteczne w Zabrzu-Mikulczycach

Podziękowania i wyróżnienia 
10-lecie działalności 
stacji opieki 
w Toszku, 
Sośnicowicach 
i Zabrzu- 
-Mikulczycach 
świętowali 
pracownicy 
i przyjaciele 
Caritas.

O bchody poprzedziło adwen-
towe skupienie w kościele 

św. Wawrzyńca w Mikulczycach, 
prowadzone przez ks. Sebastiana 
Mareckiego, dyrektora radia Plus 
Gliwice. Po Mszy św. dziękczyn-
nej, której przewodniczył bp Jan 
Wieczorek, pracownicy Caritas 
oraz zaproszeni goście zasiedli 
przy wigilijnym stole w pobliskiej 
restauracji „Pod Wawrzynem”. 

– Na terenie diecezji funkcjo-
nuje 18 stacji opieki i 12 gabinetów 
rehabilitacyjnych – przypomniał 
ks. Rudolf Badura, dyrektor Cari-
tas Diecezji Gliwickiej. Podkreślił, 
że w tych placówkach zatrudniona 
jest największa grupa pracowni-
ków Caritas, bo prawie 60 pielę-
gniarek oraz 30 fizjoterapeutów 
i masażystów. W ubiegłym roku 

pielęgniarki opiekowały się w do-
mach 3,5 tys. chorych. W ramach 
125 tys. wizyt wykonały prawie 
436 tys. różnych czynności pielę-
gnacyjnych i zorganizowały 8,5 
tys. konsultacji lekarskich. Wyko-
nując tę pracę, przejechały łącznie 
380 tys. kilometrów, czyli dystans 
odpowiadający dziewięciokrotne-
mu okrążeniu ziemi po równiku. 
Masażyści i fizjoterapeuci nato-
miast w ubiegłym roku obsłużyli 
ponad 9 tys. pacjentów, wykonując 
176 tys. różnych zabiegów. 

Na spotkanie zaproszeni 
byli także pracownicy innych 

placówek Caritas: Biura Akty-
wizacji Bezrobotnych, kuchni, 
maga z y nu ż y w nościowego, 
jadłodajni, świetlicy dla dzieci 
i administracji. 

Podczas uroczystości bp Jan 
Wieczorek wręczył dyplomy 
przedstawicielom samorządów 
Zabrza, Toszka i Sośnicowic, 
dziękując za wsparcie i życz-
liwość. W przypadku Zabrza 
współpraca ta trwa już od 17 
lat, gdy pierwsza stacja opieki 
w tym mieście powstała w cen-
trum przy ul. Urbana. Dyplomy 
otrzymały również osoby, które 

pracują w Caritas 10 lat. Szcze-
gólnie w yróżniony został też 
gospodarz spotkania ks. Rudolf 
Badura. Bp Jan Wieczorek, przy-
pominając jego drogę kapłańską 
i służbę dla Caritas, przekazał 
mu nadaną przez Benedykta XVI 
godność prałata, czyli Kapelana 
Jego Świątobliwości. 

Klaudia Cwołek
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Podczas spotkania 
wigilijnego bp Jan 
Wieczorek przekazał 
ks. Rudolfowi Badurze 
(po prawej) nadany przez 
papieża tytuł prałata
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W z e s z ł y m  r o k u 
Wojciech Baran, 
współpracownik 
naszej redakcji, 

w okresie świątecznym odwiedził 
wszystkie gliwickie kościoły. Jak 
zwykle, mimo zimna, poruszał się 
na rowerze z aparatem fotograficz-
nym w plecaku. 

– Warunki pogodowe mnie 
nie zrażają, bo jak mam jechać, 
to jadę – opowiada. Do niektórych 
kościołów, ponieważ były zamknię-
te, docierał po dwa, trzy razy. 
– Ponieważ jestem osobą upartą 
– powiedziałem sobie, że zrobię 
zdjęcia szopek we wszystkich gli-
wickich kościołach – to wracałem 
i robiłem. Wykonałem to, co sobie 
postanowiłem. 

Wojtek Baran od lat traktuje 
fotografię w Kościele jako formę 
posługi. – Jedni służą modlitwą 
wstawienniczą, inni śpiewem, 
a ja poprzez zdjęcia staram się poka-
zywać, co jest dobrego w Kościele, 

że jest to żywy Kościół – tłuma-
czy. W praktyce wygląda to tak, 
że gdziekolwiek w Gliwicach lub 
okolicy dzieje się coś ważnego, po-
jawia się tam Wojtek. Fotografuje 
już od 25 lat. Jego archiwum, bardzo 
zróżnicowane tematycznie, jest tak 
ogromne, że sam stracił rachubę, ile 
ma zdjęć. Według sobie znanego 
sposobu potrafi w nim jednak wy-
szukać to, co jest akurat potrzebne 
i chętnie dzieli się jego zasobami. 

Dokumentowanie szopek 
bożonarodzeniowych to kolejny 
pomysł, z którego właśnie korzy-
stamy. – Każda szopka coś innego 

wyraża, widać po nich, że ci, 
którzy ją przygotowują, mają 
swoją wizję – mówi. – Szkoda 
tylko, że figurki w wielu ko-
ściołach są bardzo podobne, 
niemal identyczne. Wyda-

wało mi się też, że w zeszłym 
roku szopki były skromniejsze 

niż w poprzednich latach. Apelo-
wałbym do księży proboszczów, 
żeby przynajmniej do Trzech 

Króli kościoły były w ciągu dnia 
otwarte, bo na pewno wiele osób 
chciałoby zobaczyć szopki. Sam lu-
bię je oglądać, zastanowić się przy 
nich i pomodlić – dodaje. 

Jego ulubioną szopką jest fran-
ciszkańska w kościele Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. To pewnie 
przez sentyment, bo to jego pa-
rafia. Warto przy tym pamiętać, 
że to właśnie św. Franciszkowi za-
wdzięczamy ten cudowny zwyczaj, 
który z Włoch rozprzestrzenił się 
na cały świat. Rodzicom i dzieciom, 
którzy jeszcze nie znają szopki 
u gliwickich franciszkanów, pod-
powiadamy, że warto ją odwiedzić, 
bo maluchy mogą tam wejść na sło-
nia i zrobić sobie pamiątkowe zdję-
cie.� •

13 stycznia o godz. 18.30 Wojciech 
Baran zaprasza do Centrum im. Jana 
Pawła ii w Gliwicach (obok katedry), 
gdzie odbędzie się spotkanie 
opłatkowo-integracyjne dla 
wszystkich pasjonatów fotografii. 

Świąteczny zwyczaj. Trudno sobie 
wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez 
szopki. Ustawiamy je przede wszystkim 
w kościołach, ale także w domach, 
na ulicach i placach. Dlaczego to robimy?

Szopki z gliwickich kościołów

tekst
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

zdjęcia
Wojciech Baran

wojtekfoto@wp.pl

Franciszkańska szopka w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa

Szopkę w gliwickiej katedrze można oglądać przez cały dzień
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Szopki z gliwickich kościołów

W wielu kościołach szopka ustawiana jest w prezbiterium. 
od góry: Kościół Ducha Świętego w Ostropie w środku: Kościół 
Wniebowzięcia NMP w Łabędach u dołu: Kościół Chrystusa Króla 
na Zatorzu

Szopka w kościele św. Jana Chrzciciela w Żernikach po lewej 
stronie prezbiterium
U dołu: Szopka w kościele św. Jerzego w Łabędach

Szopka przy bocznym 
ołtarzu w kościele 
Wszystkich Świętych 
w Gliwicach

Szopka w kościele  św. Józefa 
w Ligocie Zabrskiej



VIII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

27
 g

ru
dn

ia
 2

00
9

Gość Gliwicki

Szopka gliwicka
6 stycznia, godz. 17.30, Galeria 
M∏K w Gliwicach przy rynku – 
świąteczne granie i zamknięcie 
szopki. Wystąpi zespół wokalny 
Dominiki Płonki „Indygo” oraz 
solistki. 

Wspólnota Dzieci 
Maryi
zaprasza animatorki na spotka-
nie, które odbędzie się 9 stycz-
nia o godz. 11.00 w parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Bytomiu przy 
rynku.

Pamięci 
bp. Wilhelma Pluty
10 stycznia, godz. 11.00, kościół 
NSPJ w Koszęcinie – Msza św. pod 
przewodnictwem bpa Jana Wie-
czorka w 100. rocznicę urodzin 
Sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty, 
proboszcza w Koszęcinie w latach 
1946–1948.

Spotkanie środowisk 
twórczych
10 stycznia, godz. 16.00, Centrum 
im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry) – w programie wernisaż 
wystawy „Sorn Gara – ikony, ilu-
stracje i inne” oraz koncert „Smyki 
u Żłóbka”

Koncert kolęd 
i pastorałek
10 stycznia, godz. 14.00, kościół 
św. Anny w Gliwicach-Łabędach 
(ul. Przyszowska 36) – wystąpią: 
Chór Katedralny pod dyr. Kry-
styny Krzyżanowskiej-Łobody, 
Chór „Sośnica” pod dyr. Anny 
Kwiatkowskiej, Chór „Cantemus” 
pod dyr. Jakuba Turkiewicza, Chór 
„Cantabile” pod dyr. Liliany Czaj-
kowskiej; organy – Bogdan Stę-
pień. Połączone chóry  wystąpią 
również we wspólnym repertu-
arze pod dyr. Krystyny Krzyża-
nowskiej-Łobody. Prowadzenie 
koncertu – ks. Franciszek Koenig. 
Jest to koncert inauguracyjny 
Roku Jubileuszowego  100-lecia 
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych 
i 25. rocznicy erygowania parafii 
św.�Anny�w�Łabędach.� •

zapowiedzi
W prezbiterium 
kościoła w Lubecku 
odkryto gotyckie 
malowidła, 
prawdopodobnie 
z przełomu XIV 
i XV wieku. Już dziś 
znawcy sztuki mówią 
o sensacji, nie tylko 
w skali Śląska. 

C o do tego, że kościół w Lubecku 
kryje niejedną tajemnicę, 

wątpliwości nie miał proboszcz 
ks. Andrzej Bartysiewicz. – 
Zwłaszcza prezbiterium, które 
jest najstarsze, być może z po-
łowy XIV wieku, dla znawców 
sztuki i konserwatorów jest cie-
kawym wyzwaniem – powiedział 
ks. Bartysiewicz. I miał rację. 
Już w pierwszym dniu prac ba-
dawczych natrafiono na malowi-
dła. Dalsze odkrywki zdumiewały 
coraz bardziej.

– Być może mamy tu do czy-
nienia z malowidłami z XIV 
wieku lub początku XV. Cieszy 
nas fakt, że są one bardzo dobrze 
zachowane. Niektórych obrazów 
możemy się już domyślać, jak 
scena zesłania Ducha Świętego 
czy proces Jezusa przed Piłatem 
– zauważyła Anna Szadkowska, 
diecezjalny konserwator zabyt-
ków, która jest przekonana, że od-
nowione w całości będą jednymi 
z najpiękniejszymi malowidłami 
średniowiecza na Śląsku.

Odkrycie w Lubecku jest o tyle 
wyjątkowe, iż na Śląsku mamy 
zwykle do czynienia z polichro-
miami z XVII wieku, najczęściej 
w kościołach drewnianych. – Stąd 
te gotyckie malowidła są wyjątko-
we, wręcz sensacyjne – tłumaczy 
A. Szadkowska. 

Podobnego zdania jest Tomasz 
Trzos, konserwator dzieł sztuki, któ-
ry prowadzi prace badawcze w Lu-
becku. – Bardzo ciekawe jest skle-
pienie, na którym znajduje się być 
może ogromne malowidło Chrystu-
sa w otoczeniu aniołów i świętych. 
Takie przedstawienie jest niezwykle 
rzadkie. Jeśli potwierdzą się nasze 
przypuszczenia będzie to wyjątek 
w skali kraju. Są to malowidła bardzo 
wysokiej klasy, dobrze zachowane, 
o ciekawej tematyce i kolorystyce. 

Obecnie zakończono prace 
odkrywkowo-badawcze. Kolejny 

etap to wykonanie dokumentacji 
i starania o środki finansowe. Za-
interesowanie odkryciem w Lu-
becku wyraziła Barbara Klajmon, 
wojewódzki konserwator zabyt-
ków, która obiecała fundusze 
na dalsze prace. 

Dziś trudno powiedzieć, kie-
dy malowidła ukażą się w pier-
wotnym kształcie. Jak zawsze 
potrzeba sporo pieniędzy i cza- 

su. – Z pewnością będziemy 
tu jeszcze często wracać. Pyta-
nie zasadnicze to nie, czy od-
słaniać te malowidła, ale kiedy 
to się stanie. Wyjątkowość tego 
odkrycia skłania nas, aby zrobić 
to jak najszybciej – powiedział 
Adrian Kiszczak, konserwator 
sztuki, pracujący przy odkryciach 
w Lubecku. 

Ks. Waldemar Packner

Odkryciem zajmują się fachowcy: od lewej Anna Szadkowska, 
diecezjalny konserwator zabytków, ks. dr Krystian Worbs, 
przewodniczący diecezjalnej komisji ds. budownictwa sakralnego 
i kościelnego, Tomasz Trzos, konserwator dzieł sztuki, Piotr 
Witkowski, parafianin i Adrian Kiszczak, konserwator sztuki
poniżej: Prezbiterium kościoła w Lubecku kryje malowidła, które 
choć jeszcze nieodkryte, już określa się jako rewelację i sensację 
na skalę europejską
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Sensacyjne odkrycie w Lubecku

Gotyckie malowidła 
w prezbiterium


