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Jubileusz 
Arcybiskupa
Drodzy Diecezjanie! 
27 czerwca br. Kościół 
katowicki pragnie 
podziękować Panu 
Bogu za 25 lat posługi 
biskupiej abp. Damiana 
Zimonia. Osobę 
dostojnego Jubilata 
polecamy życzliwej 
pamięci modlitewnej 
wszystkich 
diecezjan. Msza św. 
koncelebrowana 
zostanie odprawiona 
w katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach 
o godz. 12.00. 
Zapraszamy na nią 
wszystkich diecezjan, 
a w szczególności 
młodzież, członków 
Parafialnych Rad 
Duszpasterskich, Akcji 
Katolickiej, Katolickiego 
Stowarzyszenia 
Młodzieży i poczty 
sztandarowe.

Bp Gerard Bernacki
Bp Józef Kupny

20 czerwca 2010
nr 24/957

W Rybniku dwanaście kobiet modli się 
m.in. o zgodę w rodzinach i miłość 
małżeńską. Są to siostry wizytki, 
które w czerwcu obchodzą 400-lecie 
założenia zakonu.

K ontemplacyjny Zakon Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny, czyli sióstr wizytek, wywodzi  się 

z Francji. Jego założycielami w 1610 roku byli św. Fran-
ciszek Salezy oraz św. Joanna de Chantal. W tym roku 
siostry dziękują Bogu za cztery wieki służby Kościołowi. 
11 czerwca jubileuszową Mszę św. odprawił w rybnickim 
klasztorze bp Gerard Bernacki.

Na Śląsk do Siemianowic siostry wizytki zaprosił bp 
Stanisław Adamski tuż po zakończeniu II wojny świato-
wej. 10 lat temu mniszki opuściły to miasto, przekazując 
kościół braciom luteranom. Zamieszkały w Rybniku, 
na terenie parafii Matki Bożej Bolesnej.

Głównym rysem duchowości sióstr wizytek jest kult 
Serc Pana Jezusa i Matki Bożej, pokora wobec Boga oraz 
łagodność względem bliźnich. Przekonują się o tym ci, 
którzy proszą mniszki o modlitwę w różnych intencjach. 
– Wierni przychodzą do nas osobiście albo dzwonią – 
mówi siostra Lidia Stanisława, matka przełożona. – Coraz 
częściej proszą o modlitwę w intencji małżeństw zagro-
żonych rozwodem. Modlimy się także za zniewolonych 

ciężkimi grzechami, błagając Boga o zdrowie ich duszy 
i ciała. 

Rybnicką wspólnotę wizytek tworzą siostry na emery-
turze. Najmłodsza jest przed pięćdziesiątką, a najstarsza 
ma ponad 101 lat. – Siostry seniorki pomagają w kuchni, 
w pralni i na furcie klasztornej. Jedna z sióstr dba o ogród 
i jednocześnie jest krawcową – szyje habity. Wykonujemy 
również drobne prace artystyczne, np. naprawiamy różań-
ce i ręcznie malujemy okolicznościowe kartki.

W Polsce żyje około 70 sióstr wizytek. Oprócz Rybni-
ka mają jeszcze domy zakonne w Jaśle, Krakowie i War-
szawie. rch

Proboszcz z Ars w Kochłowicach

M łodzi aktorzy amatorzy z pa-
rafii pw. św. Barbary w Ru-

dzie Śląskiej-Bykowinie zakończyli 
13 czerwca obchody Roku Kapłań-
skiego wystawieniem sztuki o św. 
Janie Marii Vianneyu. Przedsta-
wienie pod tytułem „Święty i dia-
beł”, oparte na książce Wilhelma 
Huenermanna o  tym samym ty-
tule, zaprezentowano tym razem 
w  Kochłowicach. Młodzież uka-
zała w  inscenizacji życie Pro-
boszcza z Ars od chrztu świętego, 
aż  po  jego kanonizację. Należy 
podkreślić, że młodzi artyści sami 
uszyli niektóre kostiumy i przygo-
towali elementy dekoracji. Sztukę 
wyreżyserował Sebastian Pustel-
nik. – Próby trwały ponad miesiąc 
– mówi. – Nasze granie zawsze 
poprzedzone jest modlitwą, która 
daje nam siłę i wiarę, że działamy 
na chwałę Pana Boga. •
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Parafialna „Grupa Teatralna” z Bykowiny działa od pięciu lat i wystawiła wcześniej
dwa spektakle o Janie Pawle II: „Wstańcie, chodźmy” oraz „Dar i tajemnica”
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Siostry wizytki z Rybnika w czasie modlitwy 
południowej 

Jubileusz sióstr wizytek z Rybnika

Pokorne i łagodne
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Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl

Fala Radości

Świerklany. 12 
czerwca na terenie 
Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji 
zorganizowano XIV 
Festiwal Twórczości 
„Fala Radości”. Tradycyjnie były 
już występy muzyczne i kabare-
towe, zabawy zręcznościowe, lote-
rie fantowe i festynowa kuchnia. 
W trzech loteriach do wygrania 
było ponad tysiąc nagród, wśród 
których był m.in. talon na  kurs 

prawa jazdy. Sprzedano 2 tys. 
pączków, w których ukryto 400 
losów z m.in. blisko 60 sztukami 
biżuterii. W sumie podczas impre-
zy zebrano ok. 8 tys. zł. Zostaną 
one przeznaczone na organizację 
kolonii dla dzieci. Wezmą w nich 
udział także dzieci z Bierunia, któ-
rych rodziny ucierpiały podczas 
tegorocznej powodzi. „Falę Rado-
ści” zorganizowały grupy parafial-
ne z parafii św. Anny oraz lokalne 
organizacje społeczne.

Ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych cieszyło się „Koło 
Radości”, gwarantujące nagrodę każdemu z graczy

pod
patronatem
„Gościa”
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Pielgrzymka chorych
Turza Śl. W sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej 12 czerwca odby-
ła się archidiecezjalna pielgrzymka 
chorych (na zdjęciu). Mszy św. prze-
wodniczył ks.  Krzysztof Tabath, 
archidiecezjalny duszpasterz służby 
zdrowia. – W cierpieniu jest tajem-
nica, której nie jesteśmy w stanie 
odkryć – mówił do chorych zebra-
nych w „Śląskiej Fatimie”. – Skar-
bem jest to, że w chorobie jesteście 
z Bogiem i przyczyniacie się do zba-
wienia innych. Uczestnicy spotkania 
w sanktuarium mogli także zobaczyć 
nowy ołtarz – Boleści Matki Bożej.
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Za waszą i naszą wolność
Konkurs. Ogłoszone zostały wyni-
ki konkursu historyczno-literac-
kiego dla młodzieży szkół ponad 
gimnazjalnych: „Za waszą wolność 
i naszą – wojna polsko-bolszewic-
ka 1920”. Prace mogły mieć formę 
pisemną, audycji radiowej lub pre-
zentacji multimedialnej. Główną 
nagrodę zdobyła praca Magdaleny 
Glanc z  LO im. Powstańców Ślą-
skich w Radzionkowie. Licealistka 
wyjedzie w nagrodę do Wielkiej 
Brytanii na dwutygodniowy kurs 
języka angielskiego. Organizato-
rem imprezy było Stowarzyszenie 

NZS 1980, zrzeszają-
ce byłych członków 
Niezależnego Zrze-
szenia Studentów uczelni Górnego 
Śląska.

pod
patronatem
„Gościa”

Katowice. Już po raz jedenasty, 
w  auli Wydziału Teologiczne-
go UŚ rozdano stypendia im. bł. 
ks.  Emila Szramka. Otrzymują 
je zdolni uczniowie oraz studen-
ci pochodzący z ubogich rodzin. 

W  tym roku stypendia na  łącz-
ną sumę ponad 100 tys. złotych 
przyznano 43 osobom. Pieniądze 
pochodzą ze zbiórek przeprowa-
dzanych wśród wiernych lokal-
nego Kościoła.

Stypendia im. bł. ks. Szramka

Igrzyska niepełnosprawnych
Lędziny. 400 zawodników z 26 dru-
żyn uczestniczyło w XI Powiato-
wych Igrzyskach Niepełnospraw-
nych zorganizowanych na stadio-
nie Miejskiego Klubu Sportowego 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Lędzinach. Niepeł-
nosprawni sportowcy przybyli 
na zawody z powiatu bieruńsko-
lędzińskiego, a  także z  Tychów, 
Mysłowic, Pszczyny, Oświęci-
mia, Mikołowa i  Katowic. Spo-
tkanie rozegrano w 6 kategoriach 
sportowych, m.in. w skoku w dal 
z miejsca, w pchnięciu kulą, rzu-
cie piłeczką palantową i w biegach 
na różnych dystansach. W prze-
prowadzeniu imprezy pomagało 
120 wolontariuszy, a na trybunach 
zasiadło ponad tysiąc kibiców, 
głównie uczniów okolicznych 
szkół. Pamiątkowe nagrody 

i wyróżnienia otrzymali wszyscy 
niepełnosprawni sportowcy.

Dawid Zieliński 
z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej „Radość” 
w Mysłowicach świetnie 
sobie radził w pchnięciu 
kulą
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Zaplecze kleryków
Katowice. Prawie pięciuset 
członków Towarzystwa Przy-
jaciół Seminarium (TPS) spo-
tkało  się kolejno 5 i  12 czerwca 
w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym na  tzw. dniu sku-
pienia (na zdjęciu). Towarzystwo 

tworzą parafianie z różnych stron 
naszej archidiecezji. Modlą  się 
za seminarium, kleryków i księży 
oraz o nowe powołania do kapłań-
stwa. Ks. Jerzy Paliński, rektor 
seminarium nazywa TPS ducho-
wym zapleczem kleryków. 
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Na odbudowę infrastruktury lo-
kalnej dla 14 najbardziej poszko-
dowanych gmin w całym kraju 
rząd przeznaczył 600 mln zł. 

N a liście zakwalifikowanych 
gmin z województwa śląskie-

go znajdują się Czechowice-Dzie-
dzice oraz Bieruń. Gmina Bieruń 
jest  na  etapie kompletowania 
wniosków remontowych dotyczą-
cych m.in. dróg w Bijasowicach, 
Czarnuchowicach i w części Sta-
rego Bierunia. Ale uszkodzeniu 
uległy także drogi powiatowe 
i tu dokumentację przygotowuje 
powiat. W Bieruniu Nowym na-
prawy wymaga m.in. kanalizacja 
sanitarna i  oczyszczalnia ście-
ków. Odbudowana musi zostać 
hala sportowa przy Gimnazjum 
nr 1. Woda sięgała tam do 1,5 me-
tra. Zniszczona została nie tylko 
podłoga, ale i urządzenia klimaty-
zacyjne oraz kotłownia. Ludwik Ja-
goda, burmistrz Bierunia, szacuje, 
że na odbudowę infrastruktury lo-
kalnej potrzeba będzie ok. 30 ml zł. 

Ponad 150 powodzian z Bieru-
nia otrzymało już z puli rządowej 
po ok. 6 tys. zł. – Pomocy potrzebu-
je kilkaset osób – mówi burmistrz 
Jagoda. – Straty powodzian są bar-
dzo różne, niektóre domy woda 
zalała prawie pod dach. Poszko-
dowanych w trudnych chwilach fi-
nansowo wspiera także katowicka 
Caritas. W Bieruniu, po przejściu 
powodzi z pomocą przy oczyszcza-

niu domów przyszli m.in. harcerze 
z Jaworzna, Wodzisławia Śl., Ja-
strzębia i Żor. Pomocą, jak zawsze, 
służyli niezawodni strażacy, a tak-
że członkowie Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego.

Na  kwotę 600 mln złotych 
pomocy dla gmin, które najbar-
dziej ucierpiały w wyniku powo-
dzi, po 200 mln zł przeznaczyły 
MSWiA oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Kolejna kwota – 50 mln 
euro, pochodzi z funduszy unij-
nych w ramach dodatkowej puli 
środków przyznanych Polsce. We-
dług wstępnego planu najpierw zo-
staną uruchomione środki unijne.  

Aby usprawnić wydatkowanie 
tych środków, Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego powołał spe-
cjalny zespół, który będzie zajmo-
wał się współpracą z samorządami 
w zakresie pomocy unijnej. 

Według planów rządowych 
program pomocy będzie wdra-
żany przez dwa lata. Prioryte-
tem będą placówki oświatowe 
i  zdrowotne oraz stacje uzdat-
niania wody. Środki będą rów-
nież przeznaczone na odbudowę 
dróg i  mostów. Gminy nie  będą 
musiały dokładać do tego progra-
mu. – W Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego zapewniono nas, 
że wszystkie projekty będą finan-
sowane w 100 procentach – mówi 
marszałek Bogusław Śmigielski. 
 abs

Remontowana po powodzi hala sportowa Gimnazjum nr 1 
w Bieruniu Nowym

Program pomocy poszkodowanym gminom

Pieniądze dla powodzian

Nowi proboszczowie

Zmiany w parafiach

Bańgów, parafia pw. Nawiedze-
nia Najświętszej Maryi Panny
ks. Józef Moczygęba – emerytura 
ks. Andrzej Piszczek – następca 
Chorzów Batory, parafia pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny
ks. Henryk Aleksa – przeniesiony 
do parafii pw. św. Urbana w Woli k. 
Pszczyny 
ks. Piotr Berger – następca
Chorzów, parafia pw. św. 
Floriana
ks. Tadeusz Pietrzyk – emerytura 
ks. Damian Gajdzik – następca 
Dubielec, parafia pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Mat-
ki Sprawiedliwości i  Miłości 
Społecznej
ks. Gerard Grzesik – emerytura
ks. Korneliusz Nóżka – następca 
Kalwaria Pszowska, parafia pw. 
Zmartwychwstania Pańskiego
ks.  Jacek Nowak – przeniesio-
ny do  parafii pw. św. Antoniego 
z Padwy w Zgoniu
ks. Henryk Pyrchała – następca
Jejkowice, parafia pw. Matki 
Bożej Szkaplerznej i świętego 
Piusa X
ks. Karol Matera – przeniesiony 
do parafii pw. św. Jadwigi w Rybniku
ks. Piotr Winkler – następca
Mikołów, par. pw. św. Wojciecha
ks. Alfons Janik – emerytura
ks. Mirosław Godziek – następca
Orzegów, parafia pw. św. 
Michała Archanioła
ks. Józef Grela – emerytura
ks. Ryszard Nowak – następca

Pawłowice Śl., parafia pw. Pod- 
wyższenia Krzyża Świętego
ks. Jan Kapuściok – emerytura
ks. Piotr Kuczera – następca
Rybnik, parafia pw. św. Jadwi-
gi Śl.
ks.  Franciszek Skórkiewicz 
–  emerytura
ks. Karol Matera – następca
Turza Śl., parafia pw. Matki 
Bożej Fatimskiej
ks.  Piotr Winkler – przenie- 
siony do parafii pw. Matki Bożej 
Szkaplerznej i  św. Piusa X w 
Jejkowicach
ks. Kazimierz Czempiel – następca
Wilkowyje, parafia pw. Matki 
Bożej Królowej Aniołów
ks. Jerzy Robok – emerytura
ks.  Michał Macherzyński – na- 
stępca
Wirek, parafia pw. śś. Waw-
rzyńca i Antoniego
ks. Franciszek Zając – emerytura
ks. Andrzej Nowara – następca
Wola, parafia pw. św. Urbana, 
Papieża i Męczennika
ks. Leonard Knapik – renta
ks. Henryk Aleksa – następca
Zawada, parafia pw. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego
ks. Andrzej Nowara – przeniesio-
ny do parafii pw. śś. Wawrzyńca 
i Antoniego w Wirku
ks. Roman Imiołczyk – następca
Zgoń, parafia pw. św. Antonie-
go z Padwy
ks. Józef Wojciech – emerytura
ks. Jacek Nowak, następca 
 rch

Proboszczowie kilkunastu parafii naszej 
archidiecezji przejdą niebawem na emeryturę. 
Niektórych przeniesiono do innych parafii. 
Abp Damian Zimoń wręczył już dekrety ich 
następcom. Zmiany wejdą w życie 1 sierpnia.
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Pobożność eucharystyczna w archidiecezji

Godzina dla Jezu sa!
To niesamowite! 
Bractwo Adoracji 
Najświętszego 
Sakramentu 
na os. Tysiąclecia 
w Katowicach liczy 
już 150 osób. Ostatnio, 
w Brzezinach Śląskich 
bp Gerard Bernacki 
poświęcił nową 
kaplicę całodziennej 
adoracji Chrystusa 
Eucharystycznego.

W ierni coraz częściej 
czują głęboką potrzebę 
modlitwy i wyciszenia. 

Naprzeciw takim oczekiwaniom 
wychodzą duszpasterze, tworząc 
w kościołach odpowiednio przy-
gotowane miejsca do stałej ado-
racji Najświętszego Sakramentu.

– Kiedy świat goni, nie wia-
domo właściwie za czym, potrze-
bujemy spokoju – mówi Bożena 
Stencel z parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego i  Matki Bożej 
Uzdrowienia Chorych na Tysiąc-
leciu Dolnym w Katowicach.

Parafię tworzy kilkadziesiąt 
potężnych bloków, w  których 
mieszka 17 tys. osób. 

Jak otworzyć kościół?
To właśnie w tej wielkomiej-

skiej wspólnocie bractwo ado-
racyjne liczy prawie 150 osób. 
Wspólnota zawiązała się w 2002 
roku. Jej plan służby jest prosty: 
członkowie bractwa adorują pa-
rami Najświętszy Sakrament, 
ukryty w tabernakulum, od 9.00 
do 18.00, zmieniając się co godzi-
nę. W  pierwszy czwartek mie-
siąca na  spotkaniu aktualizują 
grafik. Działają w poczuciu wiel-
kiej wolności i odpowiedzialno-
ści za siebie: jedni, w zależności 
od obowiązków zawodowych i ro-
dzinnych, służą parafii przez trzy 
godziny adoracji w tygodniu, dru-
dzy adorują Chrystusa raz w mie-

siącu, a jeszcze inni zostawiają 
bractwu swój numer telefonu ko-
mórkowego, aby w razie nagłej 
potrzeby zastąpić jego członków 
na „modlitewnym dyżurze”. 

– Nasz kościół parafialny 
położony jest trochę na uboczu, 
pomiędzy osiedlem a  centrum 
handlowym – wyjaśnia Blanka 
Król, współzałożycielka brac-
twa. – Zanim powstała nasza 
grupa modlitewna, świątynia 
ze względów bezpieczeństwa była 
zamknięta, a parafianie, np. wra-
cając z zakupów, nie mieli moż-
liwości nawiedzenia Chrystusa 
i osobistej modlitwy. Chcieliśmy 
tę sytuację zmienić.

Początkowo w  bractwie za-
angażowanych było nieco ponad 
20 osób. Po  podziale dyżurów, 
jego członkowie adorowali Naj-
świętszy Sakrament przez dwa 
dni w tygodniu. Tym sposobem 
świątynię otwierano dla wier-

nych w czwartki i soboty. Obec-
nie kościół na Tysiącleciu służy 
wiernym zawsze, bo  dzięki 
Bractwu Adoracji Najświętszego 
Sakramentu jest otwarty przez 
cały tydzień, z niedzielnymi po-
południami włącznie.

Modlitwa w  ciszy związa-
ła członków bractwa chyba 
już na zawsze. – Niektórzy cza-
sami mieli wielkie obawy, wstę-
pując do naszej grupy – wyjaśnia 
Blanka Król. – Pytali: „Czy wy-
trwam?”. Zostają z nami, bo Pan 
Bóg przyciąga.

Połączyło ich Serce
Z kolei w Brzezinach Śląskich 

nie ma jeszcze bractwa adoracyj-
nego, ale  za  to  w  bocznym po-
mieszczeniu kościoła ks.  prob. 
Henryk Foik przygotował wier-
nym małą kaplicę do  adoracji 
Najśw iętszego Sakramentu. 
Na  jej  frontowej ścianie, obok 

Oprócz adoracji Najświętszego Sakramentu, członkowie bractwa z osiedla Tysiąclecia w Katowicach 
uczestniczą w katechezach prowadzony przez ks. Marka Norasa
poniżej z prawej: Ks. Henryk Foik i Grzegorz Biolik, artysta malarz w nowej kaplicy pw. Świętej 
Małgorzaty Marii Alacoque w Brzezinach Śląskich
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Dwa lata temu 
Leszek Leśnikowski 
na dworcu PKP 
w Rybniku otworzył 
księgarnię, która 
promuje wartości 
chrześcijańskie 
i patriotyczne.

Ł atwo nie jest – mówi. – Wie-
rzę, że dobro w końcu się prze-

bije. Dla 43-letniego mieszkańca 
Kłokocina księgarnia o  profilu 
chrześcijańskim była marzeniem 
życia. Ale  już  szukając miejsca 
na jej siedzibę, natrafiał na prze-
szkody. – Kiedy chciałem wynająć 
stoisko w kilku rybnickich marke-
tach, kwota miesięcznego czynszu 
oscylowała wokół kilku tysięcy 
złotych – wspomina. Dlatego gdy 
okazało się, że  jest  możliwość 
ulokowania  się na  dworcu kole-
jowym za kilkaset zł, od razu się 
zdecydował. Dwa lata temu z wła-
snych oszczędności wyremontował 
poczekalnię dworca, odmalował 
ściany, zakupił regały. Wreszcie 
zawiesił szyld księgarni „Pro Ve-
ritas”. Obok nazwy umieścił kilka 
dat, wszystkie związane z życiem 
Jana Pawła II. Nawet księgarnię 
otworzył w dniu 30. rocznicy pon-
tyfikatu Jana Pawła II – 16 paździer-
nika 2008 r. – Wzrastałem w latach 
tego pontyfikatu i Papież Polak miał 
ogromny wpływ na moje życie – 
mówi pan Leszek. Od  początku 
założył, że jego księgarnia będzie 
inna niż wszystkie. – Materiały 
wróżbiarskie i horoskopy odpadają 
– mówi. – Nastawiłem się głównie 
na książki związane z etyką i filo-
zofią oraz dobrą powieść. Wiem, 
że idę pod prąd, ale wierzę też, że to, 
co robię, ma sens. Ponieważ to księ-
garnia na  dworcu kolejowym, 
u  pana Leszka, oprócz książek 
i płyt CD oraz DVD, można kupić 
także produkty potrzebne w po-
dróży – kosmetyki, zabawki, sło-
dycze, napoje. Codziennie stoisko, 
czynne od 8.00 do 17.00 (z przerwą 
od 14.45 do 15.30), odwiedza ok. 15 
osób. Ale pan Leszek „dorobił się” 
już sporej grupy stałych klientów, 
którzy przychodzą tu  po  kon-

kretne książki, płyty, korzystają 
z ksero. – Czasem ludzie traktują 
mnie jak dziwaka, ale  wcale  się 
tym nie  przejmuję, bo  jestem 
pewien, że to, co robię, ma sens –
mówi Leszek Leśnikowski. – Nikt 
mi nie wmówi, że chrześcijańskie 
książki czy przesłanie Jana Pawła 
II powinny iść w odstawkę. Chrze-
ścijaństwo jest kamieniem węgiel-
nym naszej cywilizacji i nic tego 
nie zmieni. Dzięki pracy na dworcu 
pan Leszek poznał też inny świat – 
ludzi bezdomnych, uzależnionych 
od  alkoholu. Czasem poczęstuje 
ich kanapką, zrobi herbatę, poroz-
mawia. Kilku z nich pomogło mu 
nawet w przeprowadzce, kiedy pod-
czas remontu dworca na dwa mie-
siące musiał opuścić stoisko. Jednak 
nie wiadomo, jak długo księgarnia 
utrzyma się na rynku. Do tej pory 
pan Leszek, po opłaceniu czynszu 
i składek ZUS-owskich, wychodził 
na zero. Teraz, kiedy kończy się 
mu dwuletni okres opłacania ulgo-
wych składek, będzie chyba musiał 
dopłacać do  interesu. – Zostanę 
jeszcze kilka miesięcy – mówi. – 
Kiedy już nie będę sobie radził fi-
nansowo, będę musiał księgarnię 
zamknąć. Mam jeszcze plan „B” 
– wkrótce uruchomię stronę in-
ternetową, gdzie będę sprzedawał 
artykuły z księgarni. Jeśli to wypali 
i będę miał pieniądze na księgarnię, 
to zostanę.  Anna Burda-Szostek

Pobożność eucharystyczna w archidiecezji

Godzina dla Jezu sa!
tabernakulum, powiesił obraz 
ukazujący objawienie się Chry-
stusa św. Małgorzacie Marii Ala-
coque. – Ponieważ kościół jest pod 
wezwaniem Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa, połączyłem kult 
Serca Jezusowego z duchowością 
eucharystyczną – wyjaśnia. 

Ks. Foikowi myśl o stworze-
niu kaplicy chodziła po  głowie 
od roku. – Kiedyś spotkał mnie 
młody człowiek i zapytał wprost: 
„Proszę księdza, dlaczego nasz 
kościół jest  zamknięty?”. Rze-
czywiście, możliwość wejścia 
wyłącznie do przedsionka świą-
tyni nie  gwarantuje wiernym 
komfortu modlitewnego. Gdzie 
uklęknąć? Jak nawiązać kontakt 
wzrokowy z prezbiterium? – pyta 
proboszcz.

W kaplicy pojawią się także 
relikwie świętych i błogosławio-
nych m.in. św. siostry Faustyny, 

św. Magdaleny Zofii Barat czy bł. 
bp.  Józefa Sebastiana Pelczara. 
Proboszcz z Brzezin ma nadzie-
ję, że parafianie, którzy wspierali 
materialnie inicjatywę przygo-
towania kaplicy adoracji, teraz 
stworzą Bractwo Serca Jezusowe-
go albo tzw. Godziny Obecności.

Nie ulega wątpliwości,że au-
tentyczne działanie duszpaster-
skie kapłanów i świeckich wypły-
wa przede wszystkim z modlitwy, 
a więc z osobistej bliskości z Chry-
stusem. Bractwa adoracyjne i po-
wstające kaplice Najświętszego 
Sakramentu o tym przypominają. 
Ma rację ks. Henryk Foik, kiedy 
mówi, że pozamykane na cztery 
spusty świątynie są wprawdzie 
ochronione przed kradzieżami, 
ale  tym samym odzwyczajamy 
wiernych od wstępowania do ko-
ścioła, choćby na chwilę modli-
twy. Ks. Roman Chromy

Członkowie bractwa adoracji z Tysiąclecia:
Bożena Stencel
– Mąż pełni posługę nadzwyczajnego szafarza 
eucharystii, córka jest zaangażowana w Ruchu Dzieci 
Maryi, a ja adoruję najświętszy Sakrament. Mogę 
powiedzieć, że Chrystus jest naszym wspólnym celem. 
Modlimy się nie tylko indywidualnie, ale wspólnie. 

Pan Jezus dał nam niesamowitą łaskę. trudno ująć w słowa to, 
co stało się od czasu, kiedy jesteśmy bliżej Chrystusa.

Marta Henkelmann
– Czuję głębokie zadowolenie z tego, że mogę uklęknąć 
przed Jezusem eucharystycznym. Kiedy przychodzi 
moja godzina adoracji, wszystko w domu rzucam i idę 
do kościoła. taka forma samodyscypliny bardzo mi pomaga 
w życiu codziennym. w bractwie jestem od początku jego 

powstania, w każdym tygodniu adoruję najświętszy Sakrament 
przez dwie godziny. Modlę się wtedy za męża, za syna, który choruje, 
i za kapłanów naszej parafii, byłych i obecnych.

Maria i Krystian Firlusowie
– Adorujemy Chrystusa w kościele zawsze 
razem. taka modlitwa przekłada się 
na sytuacje trudne w życiu. w tym 
roku umierała moja siostra na raka. 
nie ukrywam, że pomogła mi modlitwa 
adoracyjna. Przeżyłem ten dramat spokojniej 
i zaakceptowałem wolę Pana Boga. niebawem 

ślub córki, więc mamy z żoną kolejną intencję. Modlimy się za nasze 
dzieci, za wnuczki. Do naszego małżeństwa adoracja wnosi zgodę.
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W dworcowej księgarni 
Leszka Leśnikowskiego 
można kupić m.in. książki 
poświęcone pontyfikatowi 
Jana Pawła II

Księgarnia na dworcu

Idę pod prąd
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zaproszenia

Koncert charytatywny
Chorzów. 24 
czerwca o  godz. 
17.00 w  Starocho-
rzowskim Domu 
Kultury rozpocz-
nie  się koncert 
charytatywny „Otworzyć drzwi”. 
Jest  on  organizowany na  rzecz 
Wiesławy Cień, która od ponad 20 
lat choruje na stwardnienie roz-
siane. Podczas imprezy wystąpią 
m.in. zespoły muzyczne i teatralne, 
odbędzie się także kiermasz prac 
wykonanych przez osoby niepeł-
nosprawne. Spotkanie organizuje 
Śląska Fundacja „Pomoc Niepełno-
sprawnym” we współpracy ze Sta-
rochorzowskim Domem Kultury. 

Baran na podwieczorek
Chorzów. Józef Baran będzie 
gościem Szymona Babuchowskiego 
podczas kolejnego z Czwartkowych 

Podwieczorków Literackich. Boha-
ter spotkania jest poetą, autorem ok. 
30 tomów wierszy. Jego utwory były 
śpiewane m.in. przez Stare Dobre 
Małżeństwo, Hannę Banaszak 
i artystów Piwnicy pod Baranami. 
24 czerwca o godz. 18.00 w „Gale-
rii na Strychu” Starochorzowskiego 
Domu Kultury (Chorzów, ul. Sie-
mianowicka 59) usłyszymy wier-
sze z najnowszego tomu „Rondo”. 
Na gitarze zagra Patryk Filipowicz. 

Festiwal 
piosenki religijnej
Gliwice. W  dniach od  2 do 
3 lipca w muszli koncertowej przy 
parafii św. Jacka odbędzie się II 
etap ogólnopolskiego festiwalu 
Piosenki Religijnej „Cantate Deo 
2010”. O  nagrody powalczy 19 
wykonawców; wystąpią także: 
Orkiestra Dęta znad Renu, Beata 
Bednarz oraz Łukasz Zagrobelny 
z zespołem. •

Na jubileusz 
arcybiskupa
Katowice. 24 czerwca o godz. 
17.00 w Muzeum Archidiecezjal-
nym otwarta zostanie wystawa: 
„Dokumenty obecności i  życz-
liwości”. Jest  ona prezentacją 
pamiątek związanych z 25-leciem 
posługi biskupiej metropolity 
katowickiego arcybiskupa Damia-
na Zimonia. Prezentacji towarzy-

szyć będzie wystawa prac malar-
stwa na szkle autorstwa Janiny 
Jarosz Walczakowej – Budzicz: 
„Mój śklany świat”. Ekspozycja 
jest  darem dla księdza arcybi-
skupa z okazji jubileuszu. O 16.30 
przed wejściem do Kurii Metro-
politalnej odbędzie się koncert 
orkiestry dętej „Katowice”, zaś 
podczas wernisażu wystąpią gru-
pa „Kosztowioki” i zespół góralski 
z Bukowiny Tatrzańskiej.

pod
patronatem
„Gościa”

Jedno ze zdjęć 
prezento- 
wanych 
na wystawie – 
Dzień Dziecka 
w ogrodach 
kurii, rok 1999
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tyle widzimy… ile wiemy
Na wakacyjnym szlaku nie musimy daleko jechać, żeby znaleźć atrakcje 
na skalę europejską. W całej Europie nie ma bowiem tylu zabytkowych 
drewnianych świątyń, co w południowo-wschodniej Polsce, w tym 
na Górnym Śląsku. Mają jednak śmiertelnego wroga, którym jest 
ogień, dlatego część otrzymuje w tym roku nowoczesne systemy 
przeciwpożarowe i antywłamaniowe, w większości za pieniądze z Unii 
Europejskiej.

 Kiedyś martwiłem się o ten kościółek, ale odkąd ustawiłem 
klęcznik w pokoju przy oknie w jego stronę, nabrałem zaufania, 
że nic złego się nie stanie – mówi ks. hubert Pasoń z Palowic. 
Jako proboszcz musi dbać nie tylko o dusze wiernych, ale też 
o zabytkowy drewniany kościół z końca XVi wieku. Dlatego nie 

wahał się z przystąpieniem do programu instalacji systemów gaszących 
ogień tzw. mgłą wodną. nowoczesne urządzenia, które po wykryciu 
zagrożenia automatycznie wytwarzają mgłę odcinającą dopływ tlenu 
i tłumiącą ogień, trafią w tym roku do 17 spośród 22 należących do 
archidiecezji katowickiej drewnianych świątyń.

Kościoły drewniane są nieduże, służą więc niewielkim parafiom, 
które nie udźwignęłyby same kosztów takiej instalacji. Stało się to 

możliwe dzięki pokryciu 85 proc. kosztów środkami z Regionalnego 
Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2007–2013. 
Akcje modernizacji sprawiają jednak niekiedy niespodzianki, na przykład 
w kościele w Paniowach przy okazji malowania okazało się, że pod 
warstwą starej farby są dawne malowidła. trzeba więc było sprowadzić 
konserwatorów i wysupłać dodatkowe… 360 tys. złotych.

to, że trzeba dbać o drewniane kościoły, jest chyba oczywiste. na całym 
Śląsku nasi przodkowie mieli ich blisko 700, do dziś przetrwała jedna 
czwarta. Dla miłośników sztuki spoza Polski są prawdziwym rarytasem, 
nam jednak zdarza się ich nie doceniać. – widzimy tyle, ile wiemy – mówi 
diecezjalny konserwator, ks. Leszek Makówka. – nie zauważymy izbicy lub 
hełmu na wieży albo malowideł wykonanych za pomocą tzw. patronów, 
jeśli nie będziemy o tym wszystkim mieli pojęcia. w poszerzeniu wiedzy 
pomaga m.in. Radio eM 107,6 FM audycjami o drewnianych kościołach 
w sobotnie wieczory, o godz.18.15. Przed wycieczką warto poszerzyć wiedzę, 
a będąc już na miejscu – uruchomić wyobraźnię. i warto odwiedzić 
wszystkie z ponad 20 kościołów drewnianych archidiecezji katowickiej, 
bo każdy jest inny.

Sylwester Strzałkowski
Radio eM
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12 czerwca ani 
w Johannesburgu, 
ani w Rustenburgu 
nie padło 
tyle bramek 
co w Piekarach 
Śląskich.

N a ośmiu boiskach miejsco-
wego MOSiR-u ministranci 
rywalizowali o puchar dla 

najlepszej drużyny w archidiecezji 
katowickiej. Do Piekar na finał pią-
tej edycji turnieju przyjechało po-
nad 50 zespołów, które wcześniej 
okazały  się najlepsze w  swoich 
dekanatach. Zanim arbitrzy z Ko-
legium Sędziów Podokręgu Bytom 
zagwizdali po raz pierwszy, mło-
dzi piłkarze odmówili na murawie 
wspólnie „Ojcze nasz”. 

Jabulani, wuwuzela i upał
 – Piłkarskie turnieje mini-

strantów cieszą się coraz większą 
popularnością – ocenia ks. Tomasz 
Sakwerda, dekanalny duszpa-
sterz ministrantów w Piekarach 
Śl. – Wielu zawodników ma już 
doświadczenie gry w  klubach, 
co widać na boisku – dodaje. 

Wśród ponad 500 piłkarzy naj-
starsi mieli 21 lat, a najmłodsi – 9. 
Podobnie jak na  mistrzostwach 
świata drużyny najpierw wal-
czyły o wyjście z grupy, a każdy 

następny mecz decydował o ko-
lejnym awansie. Mundialowych 
podobieństw było więcej, bo na-
pastnicy strzelali gole piłką Jabu-
lani, a z trybun dobiegały dźwięki 
trąbek wuwuzela. Tylko upał był 
silniejszy niż w RPA, gdzie trwa 
właśnie kalendarzowa zima. 

Jakub Kuliński tego dnia zdo-
był aż 10 bramek i został królem 
strzelców w najmłodszej kategorii 
wiekowej. – Jabulani? – zastanawia 
się. – Na pewno to nie jest balon, 
jakim nieraz grałem. Jest trochę 
cięższa i lepiej się strzela – ocenia 
nową piłkę ministrant z parafii św. 
Maksymiliana w Tychach.

„Niech piękno sportu uczy 
Was także pięknego życia” – ży-
czył piłkarzom w liście biskup Ge-
rard Bernacki. Pięknych gestów 
nie  zabrakło. Po  wielu seriach 
rzutów karnych jedni zawod-
nicy schodzili z boiska ze łzami 
w  oczach, drudzy pocieszali 
ich i dziękowali za grę. – Znamy się 
nie tylko z boiska, ale na przykład 
z rekolekcji – mówili ministranci. 

Trening czyni mistrza
Po  ostatnim meczu turnieju 

podskoczyli w górę chłopcy z pa-
rafii św. Jadwigi w Rybniku, którzy 
pokonali w finale kolegów z Tychów 
4 : 0. – Od kilku lat trenujemy co so-
botę w sali gimnastycznej – tłuma-
czyli swój sukces. – Czasem gdy 
tego dnia mamy służbę, zamienia-
my się z kolegami, żeby nie stracić 

treningu – mówi Szymon Kurc, naj-
lepszy bramkarz turnieju wśród 
szkół podstawowych. 

Gimnazjaliści z  parafii MB 
Nieustającej Pomocy w Kozłowej 
Górze również zdobyli puchar, 
ale ich przepis na sukces był inny. 
Nie ćwiczyli specjalnie przed tur-
niejem. Wielu z nich gra na co dzień 

w  Andaluzji Piekary Śląskie 
i w DKS Czarni Kozłowa Góra. – 
Okazało się, że  jesteśmy zgraną 
paczką i przy ołtarzu, i na boisku 
– śmieje się Adrian Musialik.

W najstarszej kategorii wie-
kowej najlepsi okazali się mini-
stranci z parafii św. Wawrzyńca 
w Chorzowie. Piotr Sacha

■ R e K L A m A ■

Finał piłkarskich rozgrywek ministrantów 

RPA w cieniu
Piekar

Gramy fair
Sebastian Koziołek z parafii św. Michała Archanioła 
w Michałkowicach, 20 lat
– Gdy przeciwnik nas nie szanuje, to nieraz wkrada się 
do gry dodatkowy dreszczyk emocji. nietrudno wtedy, 
by nerwy puściły. Ale my nie jesteśmy przypadkowymi 
osobami, tylko ministrantami, dlatego powinniśmy 

dawać przykład. Powinniśmy pokazywać też młodszym 
ministrantom, że warto grać fair.

Łukasz Michalski z parafii św. Andrzeja Boboli 
w Leszczynach, 16 lat
– Zasady fair play na turnieju ministrantów 
są szczególnie ważne. Przepraszamy więc za faule, 
oddajemy piłkę, gdy przeciwnicy przerwali z naszego 
powodu swoją akcję. Pamiętamy też o tym, że jeżeli 

będziemy fair wobec przeciwników, to przeciwnicy będą fair 
wobec nas. to się sprawdza. 

Kewin Łazuchiewicz z parafii śś. Jana i Pawła 
Męczenników w Katowicach, 13 lat
– występujemy w najmłodszej kategorii, więc to wciąż 
dla nas przede wszystkim zabawa. Dlatego nie ma 
w naszej grze złośliwości. Dziś w meczu zderzyli się dwaj 
zawodnicy. Był rzut sędziowski. Zdobyłem piłkę, ale zaraz 

ją oddałem, bo to przeciwnicy byli wcześniej w jej posiadaniu.

Finał: parafia św. Jadwigi w Rybniku kontra parafia 
św. Maksymiliana Kolbego w Tychach
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Gość katowicki

• niedziela 20.06
07.45 Aktualności 07.55 Śląski koncert 
życzeń 08.45 Przygody kota Filemona 
– serial animowany 16.45 Pogoda 16.50 
W poszukiwaniu drogi – magazyn chrze-
ścijański 17.30 Śląskie koncerty 17.55 Po-
goda 18.00 Aktualności 18.25 Sport 18.40 
Magazyn Meteo 18.45 Sport – retransmi-
sje 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 
Hat-trick 22.15 Sport

• poniedziałek 21.06
07.45 Aktualności 08.45 Co, gdzie, kie-
dy – TVP Katowice poleca 16.45 Pogoda 
16.50 Informator KZK GOP 17.00 Śląskie 
smaki – Złoty Potok 17.30 Co, gdzie, kie-
dy – TVP Katowice poleca 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.20 Gość Aktual-
ności 18.35 Sport 18.55 Magazyn Meteo 
19.00 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 19.25 TV Katowice za-
prasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• wtorek 22.06
07.45 Aktualności 08.45 Schlesien Journal 
– magazyn mniejszości niemieckiej 16.45 
Pogoda 16.50 Relacje 17.00 Cud zdrowia 
– magazyn medyczny 17.10 TV Katowice 
zaprasza 17.30 Bliżej natury 17.55 Pogoda 
18.00 Aktualności 18.20 Gość Aktualności 
18.35 Sport 18.50 Magazyn Meteo 19.00 
Piknik w Pszczynie 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• środa 23.06
07.45 Aktualności 08.45 To  brzmi – 
propozycje 16.45 Pogoda 16.50 Kronika 
miejska – Dąbrowa Górnicza 17.00 Aka-
demia Przedsiębiorczość 17.30 Motokibic.
tv – magazyn motoryzacyjny 17.45 Relacje 
17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 18.25 Gość 
Aktualności 18.35 Sport 18.50 Magazyn 
Meteo 19.00 Podwodna Polska 19.25 TVP 
Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 24.06
07.45 Aktualności 08.45 Cały świat w Two-
im mieście 16.45 Pogoda 16.50 Drogowy ra-
port – Informator GGGKiA 17.00 Muzycz-
ny mix 17.30 Desperaci – nieznana historia 
PRL-u 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 18.25 
Gość Aktualności 18.35 Sport 18.50 Maga-
zyn Meteo 18.55 Pomysł na weekend 19.00 
Piknik w Pszczynie 19.25 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 25.06
07.45 Aktualności 08.45 Pomysł na week-
end 16.45 Pogoda 16.50 Informator KSM 
17.05 Terytorium czystej wody – Zapora 
17.30 Przyrodnicze perły ziemi często-
chowskiej 17.50 Pomysł na weekend 17.55 
Pogoda 18.00 Aktualności 18.25 Gość 
Aktualności 18.35 Sport 18.50 Magazyn 
Meteo 19.00 Szlakiem zabytków techniki 
19.25 TVP Katowice zaprasza 21.45 Aktu-
alności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• sobota 26.06
07.45 Aktualności 08.00 Bahdaj na ekra-
nie – Do przerwy 0 : 1 08.45 Przygody 
kota Filemona 16.45 Pogoda 16.50 Śląska 
lista przebojów 17.30 Industriada – repor-
taż 17.55 Pogoda 18.00 Aktualności 18.25 
Gość Aktualności – Pora na kulturę 18.35 
Sport 18.50 Magazyn Meteo 19.00 Piknik 
w Pszczynie 21.45 Aktualności 21.55 Pogo-
da 22.00 Sport 

Co to jest „gowiedź” albo „szloj-
der”? Wyjaśnienia tych i kilku-
dziesięciu innych słów można 
znaleźć w książce pt. „Antologia. 
Najpiękniejsze śląskie słowa”.

P ozycja jest  owocem kon-
kursu ogłoszonego parę lat 

temu wśród czytelników kato-
wickiego wydania „Gazety Wy-
borczej”, zainicjowanego przez 
Leszka Jodlińskiego, dyrektora 

Muzeum Śląskie-
go w Katowicach. 
Już  po  pobieżnej 
lekturze książki, 
wydanej na kształt 
sł o w n i k a  g w a r y 
śląskiej, nie  da  się 
ukryć, że  czytelnicy 
z niezwykłą fachowo-
ścią i lokalnym wyczu-
ciem objaśnili wybrane 
słowa śląskiej g wary, 

które przez wieki 
decydowały o pięk-
nie i wyjątkowości 
naszego regionu. 
Książkę wydano 
staraniem Mu-
zeum Śląskiego 
w  Katowicach 
i   B i b l i o t e -
k i  „G a z e t y 
Wyborczej”. 

 rch

Na rynku wydawniczym

O gwarze raz jeszcze

Kultura

Filmowe rekolekcje
Rozmowa z Dagmarą 
Drzazgą, autorką 
filmu „Lech 
Majewski. Świat 
według Breughela”, 
laureatką pierwszej 
nagrody w kategorii 
programów 
edukacyjnych 
na tegorocznym 
Festiwalu Filmów 
i Multimediów 
w Niepokalanowie. 

Edward Kabiesz: Lech majewski 
podobnie jak Pani pochodzi 
ze Śląska. Czy to był jeden z po-
wodów, dla którego stał się bo-
haterem filmu? 
Dagmara Drzazga: – Ja jestem 
Ślązaczką z wyboru. Lech Majew-
ski pochodzi z Koszutki z Katowic. 
Spotkałam go trzy lata wcześniej 
w Nowym Jorku, gdzie w Museum 
of Modern Art miał retrospek-
tywę swoich filmów. Po  Abaka-
nowicz i  Kantorze był trzecim 
Polakiem, którego spotkał ten 
zaszczyt. Kiedy dowiedziałam się, 
że kręci „Młyn i krzyż”, według 
obrazu Petera Breughla, którego 
uwielbiałam od dziecka, natych-
miast podjęłam decyzję o  reali-
zacji dokumentu. Wiedziałam, 
że będzie to coś oryginalnego, rów-

nież w sferze duchowej. Dokument 
został wyprodukowany przez TVP 
Katowice dla Programu II TVP. 

Czy film miał groźnych konku-
rentów? 

 – Było tam kilka interesują-
cych filmów, w  tym niezwykle 
ciekawy o tajemnicach Różańca. 
Bardzo podobał mi  się film An-
drzeja Tuldy „Bajki zza drutów”, 
pokazujący, że  nawet w  piekle 
Auschwitz istniała potrzeba do-
bra. Ojciec reżysera i niektórzy 
więźniowie pisali tam bajeczki 
dla dzieci. Festiwal w Niepokala-

nowie był dla mnie zupełnie różny 
od pozostałych. 

Dlaczego?
– W  miejscu, gdzie żył św. 

Maksymilian Kolbe, możesz 
przystanąć i masz czas na reflek-
sję. Spotkałam tam o. Janusza, 
dominikanina pracującego w Ki-
jowie. W  Niepokalanowie był 
przejazdem z grupą pielgrzymów. 
Mogłam z nim porozmawiać na te-
maty wiary, modlitwy, Kościoła 
i to spotkanie stało się dla mnie 
takimi prywatnymi duchowymi 
rekolekcjami. •

Film  Dagmary Drzazgi (na zdjęciu ze statuetką) w fascynujący 
sposób ukazuje warsztat tworzenia filmu przez współczesnego 
artystę – uzasadniło jury swój werdykt


