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Już ponad 460 osób 
poszukujących pracy 
skorzystało 
ze wspólnej inicjatywy 
Caritas gliwickiej 
i Agencji Rozwoju 
Lokalnego AGROTUR.

A ktywizacja Poprzez Towa-
rzyszenie (APT) to  pełna 
nazwa projektu i  głów- 

ny temat spotkania, które odbyło się 
4 listopada w  Centrum Edukacyj- 
nym im. Jana Pawła II w  Gliwi-
cach. Przedsięwzięcie realizo- 
wane jest  od  października ub.r. 
Jak wyjaśnia Emilia Rejman, spe- 
cjalista ds. projektów szkolenio- 
wych AGROTUR, to  Caritas miała 
pomysł na projekt, a agencja doświad-
czenie w  pozyskiwaniu funduszy 
unijnych. 

– Przez konferencję chcemy po-
informować opinię społeczną naszej 
diecezji o tym, w jaki sposób poma-
gamy osobom bezrobotnym. Z jednej 
strony jest to towarzyszenie, z drugiej 
dajemy konkretne narzędzia w postaci 
kursów i szkoleń, które podnoszą kwa-
lifikacje osób bezrobotnych do tego 
stopnia, że mogą znaleźć pracę w kon-
kretnych zawodach – wyjaśnia ks. Ru-
dolf Badura, dyrektor Caritas gliwic-
kiej. – Przez nagłośnienie projektu 
chcemy też pozyskać kolejne osoby 
bezrobotne, które może jeszcze o nim 
nie słyszały – dodaje. Specjalnym go-
ściem konferencji był ks. dr Antoni 
Kaltbach z Uniwersytetu Opolskiego, 
zajmujący się katolicką nauką społecz-
ną, który mówił o wpływie bezrobocia 
na rodzinę.

– Ktoś, kto spotyka bezrobotne-
go, może powiedzieć, że należy mu 
współczuć, bo nie ma pracy i jest mu 
ciężko. Jednak współczucie źle zastę-
puje wsparcie, bo narzekanie do ni-

czego nie prowadzi. Wsparcie jest ce-
lem naszego projektu, skierowanego 
do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, które chcemy ponownie 
wprowadzić na rynek pracy, co wca-
le nie jest rzeczą prostą – tłumaczył 
podczas prezentacji Mariusz Janas 
z Caritas gliwickiej.

Projekt potrwa jeszcze do końca 
kwietnia. Mogą z  niego korzystać 
bezrobotni z terenu Gliwic, Zabrza, 
Bytomia oraz powiatów: gliwickiego, 
lublinieckiego, tarnogórskiego i raci-
borskiego. Każdemu z nich – wzorem 
francuskich doświadczeń – przypi-
sany jest tzw. akompaniator – osoba 
towarzysząca w  trudnym okresie 
poszukiwania pracy. Proponowane 
są też bezpłatne szkolenia komputero-
we, prawa jazdy i w zawodach poszu- 
kiwanych na rynku. O szczegółach 
można przeczytać na www.caritas.
gliwice.pl (zakładka: Biuro Aktywi-
zacji Bezrobotnych). 
 Klaudia Cwołek

Kl
au

d
ia

 c
w

o
łe

K

Mariusz Janas, kierownik projektu APT, i Emilia Rejman, specjalista ds. projektów szkoleniowych w AGROTUR

Konferencja o bezrobociu w Gliwicach

Wsparcie 
zamiast współczucia

krótko

Finał festiwalu 
zdrowia
Region. od 5 października 
w różnych miastach 
województwa trwa 
i Śląski Festiwal 
Zdrowia, który poprzez 
spotkania, konferencje, 
przemarsze i modlitwę 
zachęca do zdrowego 
stylu życia i profilaktyki 
nowotworowej. Na jego 
zakończenie 14 listopada 
o godz. 17.30 w Miejskim 
domu Kultury w Piekarach 
Śląskich (ul. Bytomska 73) 
odbędzie się koncert 
Bernadety Kowalskiej 
i Przyjaciół (wstęp wolny). 
organizatorem festiwalu 
jest Fundacja na Rzecz 
Zapobiegania i Zwalczania 
Nowotworów i Powiatowa 
Stacja Sanitarno- 
-epidemiologiczna 
w Bytomiu.

Warsztaty 
muzyczne
Zaproszenie. 
Franciszkanie z Góry 
Świętej anny zapraszają 
na warsztaty muzyczne, 
które odbędą się 
w weekend 19–21 
listopada. Zajęcia 
prowadzić będą adam 
Florek i Marta Rymarz. 
więcej: www.swanna.pl. 
Zgłoszenia: o. Jozue  
– tel. 663 530 134, 
e-mail: o.jozue@interia.pl.

W żłóbku 
na sianie
Zabrze. ognisko Pracy 
Pozaszkolnej nr 3 ogłasza 
Xiii Konkurs Rękodzieła 
dziecięcego pt. „w żłóbku 
na sianie”. 
Prace przyjmowane będą  
29 i 30 listopada 
w godz. 15.30–17 w domu 
parafialnym św. anny 
w Zabrzu. Szczegóły: 
www.opp3.yoyo.pl,  
tel. 32 271-54-45.
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Repty. W Górnośląskim Centrum 
Rehabilitacji „Repty” otwarty 
został 3 listopada Ośrodek Reha-
bilitacji Dziennej. Leczący  się 
tam pacjenci będą poddani takim 
samym zabiegom jak pacjenci sta-
cjonarni. Będą mieli zakładaną 
kartę choroby, otrzymają wypis 
i będą korzystać z każdej dostępnej 
formy rehabilitacji, nie będą tylko 
leżeć na oddziałach. – Miesięcz-
nie będziemy przyjmować do 40 
osób, a cały proces rehabilitacji 
trwa 4 tygodnie. Pacjenci będą 
w naszym ośrodku każdego dnia 
około trzech godzin. To dobra for-
ma dla ludzi młodych oraz czyn-
nych zawodowo, którzy leczenie 
chcą pogodzić z pracą zawodową 
lub z jakichś powodów nie chcą 
przebywać cały czas w  GCR – 
powiedziała Barbara Brańska-La-
tała, lekarz internista, specjalista 

rehabilitacji medycznej, kierow-
nik nowej placówki. Otwarty 
właśnie ośrodek przeprowadza 
rehabilitację kardiologiczną, ogól-
noustrojową oraz neurologiczną 
(osób po udarach, chorych na SM 
lub SLA). Leczenie jest bezpłatne 
i odbywa się w ramach kontraktu 
z NFZ, konieczne jest jednak skie-
rowanie od lekarza rejonowego 
lub specjalisty.

Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice 
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner
– dyrektor oddziału tel. 664 006 683, 
Klaudia Cwołek tel. 664 006 681, 
Mira Fiutak, tel. 664 006 682

gliwice@goscniedzielny.pl

Książka i wystawa

Rudy. W starym opactwie odby-
ła się promocja książki Aleksan-
dra Żukowskiego „Drzewa Jana 
Pawła II”. To efekt pięciu lat pra-
cy autora, na co dzień prawnika, 
ale z zamiłowania przyrodnika 
i fotografa. W Polsce rośnie ponad 
500 dębów Jana Pawła II. – Pod-
czas pielgrzymki do Watykanu 
w 2004 roku Jan Paweł II pobło-
gosławił 2,5 kg żołędzi z najstar-
szego w Polsce dębu „Chrobry”. 
To  drzewo liczy ponad 770 lat. 
Z  tych nasion wyhodowaliśmy 
514 drzewek, które zostały posa-
dzone we  wszystkich polskich 
nadleśnictwach, a  jest  ich  438 
– powiedział dr inż. Kazimierz 

Szabla, dyrektor Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych 
w  Katowicach. Autor książki 
opisał historie ponad 90 takich 
drzewek posadzonych na terenie 
województw śląskiego, opolskie-
go, części małopolskiego i jednego 
powiatu województwa łódzkiego. 
– To obszar podległy katowickiej 
dyrekcji Lasów Państwowych. 
Mam nadzieję, że  moja praca 
zachęci, aby wyruszyć śladami 
tych niezwykłych pomników Jana 
Pawła II – powiedział A. Żukow-
ski. Podczas promocji książki 
goście mogli zobaczyć również 
wystawę fotograficzną przedsta-
wiającą dęby papieskie.

Cztery bytomskie medale
Bytom. Medale Miasta Bytomia 
przyznawane są osobom i instytu-
cjom za szczególne osiągnięcia dla 
miasta. W tym roku w dziedzinie 
naukowej i  społecznej nagrodę 
otrzymał prof.  Adam Cekański, 
współtwórca oddziału ginekologii 
i położnictwa szpitala nr 2, wielo-
letni kierownik Kliniki Patologii 
Ciąży i Ginekologii, organizator 
szkoły rodzenia, autor podręcznika 
i publikacji medycznych. W dzie-
dzinie społecznej wręczono trzy 
medale. Ks. Tadeusz Paluch, pro-
boszcz parafii św. Jacka, otrzymał 
go za pozyskanie środków na rewi-
talizację kościoła oraz za działa-
nia na  rzecz dzielnicy Rozbark, 

gdzie organizuje festiwal muzyki 
sakralnej „Ad Dei Gloriam” i festyn 
rodzinny „Św. Jacek z pierogami”, 
a także stworzył zespół Muzycz-
na Gromada Rozbarska. Zbigniew 
Bród, drugi nagrodzony, od ponad 
30 lat jest honorowym krwiodawcą, 
oddał 54 litry krwi. W jego rodzinie 
to tradycja – dawcami byli rodzice, 
a obecnie są również jego dzieci. 
Piotr Hensel został wyróżniony 
m.in. za aktywne uczestniczenie 
w pozyskiwaniu pomocy z Republi-
ki Federalnej Niemiec. Jest społecz-
nikiem, przewodniczącym bytom-
skiego oddziału Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców 
Województwa Śląskiego.

Spotkania z tęczą

Gliwice. IV Gliwickie Spotkania 
Tęczowe – Festiwal Twórczo-
ści Osób Niepełnosprawnych 
odbyły  się 4 listopada w  filii 
Młodzieżowego Domu Kultury 
w Bojkowie. Wystąpiło ponad 160 
uczestników z różnych ośrodków 
województwa śląskiego dla osób 
niepełnosprawnych intelektual-
nie i z zaburzeniami psychiczny-
mi. – Początkowo festiwal miał 
formę konkursu, ale  szybko 

z niej zrezygnowaliśmy na rzecz 
zabawy, pozbawionej rywaliza-
cji, a  odbywającej  się bardziej 
na  zasadzie konfrontacji tego, 
co w poszczególnych ośrodkach 
robi się w ramach działań tera-
peutycznych – mówi Wojciech 
Kotylak, koordynator festiwalu. 
Organizatorem imprezy jest Cen-
trum Integracji Niepełnospraw-
nych, MDK oraz WTZ „Tęcza” 
w Gliwicach.

Nowy ośrodek w GCR

– Mamy dużo podań o przyjęcie – mówi lek. med. Barbara 
Brańska-Latała. Na zdjęciu z pierwszymi pacjentami

Aleksander Żukowski, autor publikacji „Drzewa Jana Pawła II”
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Występ 
Warsztatów 

Terapii 
Zajęciowej 

Stowarzyszenia 
„Tęcza”  

z Zabrza 
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Prof. Wilibald Winkler nie żyje

Człowiek dobry i prawy

O dszedł od nas człowiek wiel-
kiego serca, znany ze  swej 

pracowitości i dobroci – napisali 
o zmarłym profesorze pracowni-
cy politechniki. W  środowisku 
naukowym prof. Winkler był ce-
niony za kompetencję i uczciwość 
– podkreślano, gdy dwa lata temu 
odbierał nagrodę metropolity ka-
towickiego „Lux ex Silesia”.

Prof.  Winkler urodził  się 
w  1933 roku w  Makoszowach, 
dzielnicy Zabrza, w pobożnej, ślą-

skiej rodzinie. Studiował 
na Wydziale Elektrycz-
nym Politechniki Śląskiej, potem 
przez 15 lat pracował w przemyśle. 
W 1966 roku wrócił na Politechni-
kę Śląską jako wykładowca, a w la-
tach 1990–1996 był jej rektorem. 
Od 1997 do 2000 roku prof. W. Win-
kler był wiceministrem edukacji 
narodowej, zajmował się głównie 
sprawami edukacji międzyna-
rodowej. W  grudniu 2000 roku 
premier Jerzy Buzek mianował 

go  wojewodą śląskim, 
w  miejsce Ma rka 
Kempskiego. Funkcję 
tę pełnił niespełna rok, 
do października 2001 r.

W dorobku prof. Wi- 
libalda Winklera jest 
prawie 200 specjali-
stycznych publikacji 
naukowych. Profesor 
wykładał m.in. na uni-
wersytetach w  Niem-

czech. Był współautorem kilku 
książek, wydanych m.in. w Niem-
czech i USA, oraz podręczników 
akademickich.

Mszy pogrzebowej przewodni-
czyli biskup gliwicki Jan Wieczo-
rek, katowicki biskup pomocni-
czy Józef Kupny, koncelebrowało 
prawie 20 księży. – Prof. Winkler 
pełnił wiele ważnych funkcji, 
ale wszędzie dał się poznać jako 

człowiek prawy, dobry i uczciwy. 
Dziękujemy za jego życie, przeko-
nani, że w niebie ujrzał na wieki 
dobroć Boga – powiedział o zmar-
łym bp Wieczorek. Słowo metro-
polity katowickiego odczytał bp 
J.  Kupny. „Niech dobry Bóg da 
mu radość nieba, której nikt mu 
już nie odbierze” – napisał abp Da-
mian Zimoń. 

Prof. Wilibalda Winklera po-
żegnali jego przyjaciele – prof. Bo-
lesław Pochopień z Politechniki 
Śląskiej oraz prof. Andrzej Wisz-
niewski z Politechniki Wrocław-
skiej. Prezydent RP Bronisław 
Komorowski odznaczył go  po-
śmiertnie Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski. 
Prof. W. Winkler został pochowa-
ny na cmentarzu obok kościoła św. 
Andrzeja w Zabrzu. 

 Ks. Waldemar Packner 

Teraz możemy wyraźnie zobaczyć 
detale architektury dawnej siedzi-
by dyrekcji Huty Donnersmarcków 
– z wieczornego mroku wydoby-
wają je specjalne lampy.

O świetlenie odrestaurowane-
go budynku zabrzańskiego 

ratusza, mieszczącego się przy ul. 
Prof. Z. Religi 1, dobrze eksponu-
je harmonię tej bryły. Uroczysta 
iluminacja gmachu zbiegła się ze 
świętowaniem 60-lecia Filharmo-
nii Zabrzańskiej i nadaniem ho-
norowych tytułów Ambasadora 
Zabrza. W gronie wyróżnionych 
znalazły się osoby, które w różnych 
miejscach świata promują miasto 
i ułatwiają mu międzynarodowe 
kontakty.

Niektórzy z nich urodzili się 
w Zabrzu, jak Axel Wolter, przed-
siębiorca, obecnie mieszkający w 
Portugalii, który wspiera zabrzań-
skie kontakty z władzami Porto. 
Henryk Handszuh jest ekspertem 
Światowej Organizacji Turystyki, 
dzięki niemu udało w wielu miej-
scach wypromować śląską tury-
stykę i dziedzictwo przemysłowe. 

Malina Stadnik-Nealis od 
ponad 30 lat mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych, jest 
autorką wielu publikacji 
na temat Zabrza. Pracuje 
dla „Nowego Dziennika”, 
największej polonijnej ga-
zety w USA, i współpracu-
je z organizacjami polonijnymi. 
Urodzona w Zabrzu Jadwiga Ro-
dowicz, ambasador RP w Japonii, 
pomaga w kontaktach tutejszych 

firm z japońskimi przed-
siębiorstwami i branżą tu-
rystyczną. Weronika Gra-
be mieszka w Niemczech, 
wspiera związki Zabrza 
z Essen, współpracuje 
też z naszymi muzeami. 
Joanna Młynarska-Nic-

klasson, prezes Stowarzyszenia 
Miast Zaprzyjaźnionych Lund 
i Zabrza, upowszechnia kulturę 
i historię polską w Szwecji. Jest 

autorką książek, przewodników 
turystycznych i podręczników do 
nauki języka polskiego. Leonardo 
Pangallo z Włoch współpracuje 
z zabrzańskimi szkołami, m. in. 
Centrum Edukacji. Tytuł Amba-
sadora Zabrza przyznano również 
Filharmonii Zabrzańskiej. Wszy-
scy wyróżnieni otrzymali minia-
turę płaskorzeźby Heinza Tobolli 
„Ludzie na ulicy”.

 Mira Fiutak

Prof. Wilibald Winkler zmarł  
31 października po długiej i ciężkiej 
chorobie – naukowiec, były wojewoda 
śląski, wiceminister edukacji 
i rektor Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach. Miał 76 lat. 
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Kolejny oświetlony gmach w centrum Zabrza

    Ratusz wypiękniał            nocą
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Oświetlenie 
pokazuje 

architekto-
niczne piękno 
zabrzańskiego 

ratusza
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W drodze na gliwicką 
konferencję otrzy-
mał zdjęcia wy-
konane po ataku  

31 października na kościół katolic-
ki obrządku syryjskiego w Iraku. 
Właśnie tego wieczoru ulicami 
Gliwic przeszła procesja, w której 
pół tysiąca osób modliło się za prze-
śladowanych chrześcijan i  tych, 
którzy ich prześladują. Następnego 
dnia media poinformowały, że za 
zamachem stali terroryści powią-
zani z Al-Kaidą. Według ostatnich 
danych, w  Bagdadzie zginęło 58 
osób, kilkadziesiąt zostało rannych. 
Sytuacja wyznawców Chrystusa 
w Iraku jest tematem II Dnia Soli-
darności z Kościołem Prześladowa-
nym, obchodzonym 14 listopada.

Te ciała zmartwychwstaną
– To są straszne zdjęcia – 

mówi Tomasz Korczyński o  fo-
tografiach z Bagdadu. – Kiedyś 
jordańscy koledzy przesyłając 
nam podobne, napisali, żebyśmy 
pamiętali o tym, że ciała zmar-
twychwstaną. I  właśnie w  tym 
kontekście należy te zdjęcia oglą-
dać – dodaje. Fotografie z Iraku 
nie zostaną upublicznione. Podob-
ne, z Nigerii, zostały pokazane na 

prośbę tych, którzy chcieli, żeby 
chrześcijanie świata zachodniego 
dowiedzieli się o ich losie. Na po-
czątku marca w jednej z nigeryj-
skich wiosek w ciągu jednej nocy 
zamordowano 500 chrześcijan. 

Właśnie to wydarzenie z Nige-
rii było bezpośrednim impulsem 
do przygotowania w Gliwicach 
inicjatywy pod nazwą „Wiara wy-
próbowana w ogniu”.  – Zwróciła 
na nie moją uwagę pewna kobie-
ta, zauważając jednocześnie, że 
informacje podane w wiadomo-
ściach telewizyjnych pozostały 
właściwie bez echa. Opatrzone do 
tego komentarzem, że plemienne 
walki w Afryce to sytuacja nor-
malna – mówi pomysłodawca 
projektu ks. Artur Sepioło. – Do-
kładnie w tym samym czasie po 
trzęsieniu ziemi w Turcji, gdzie 
w żywiole zginęło ponad 50 osób, 
pojawiła się obszerna informa-
cja z  wezwaniem o  pomoc do 
międzynarodowych organizacji, 
a tutaj milczenie. Zastanawiałem 
się, skąd ta obojętność, brak re-
akcji, również nas, chrześcijan. 
Dlaczego czujemy się bezradni 
wobec tych sy tuacji? Odpo-
wiedź była jedna: nie jesteśmy 
zorganizowani. 

Procesja w kolorze 
czerwonym

Inicjatywa rozszerzyła się – 
w gliwickich kościołach prezen-
towana była wystawa o  prześla-
dowaniach chrześcijan, odbyła się 
konferencja, pokaz filmów o miej-
scach, gdzie ludzie są dyskrymi-
nowani i giną za wiarę, pokazany 
był spektakl o męczennikach XX 
wieku. Odbywały się nabożeństwa 
i katechezy na ten temat w szkołach. 

A wszystko rozpoczęła proce-
sja męczenników, która w wigilię 
uroczystości Wszystkich Świętych 
przeszła spod gliwickiej katedry 
do kościoła Wszystkich Świętych. 
Jej uczestnicy założyli czerwone 
kurtki, zawiązali szaliki lub opaski 
na rękawach w tym kolorze na znak 
pamięci o wyznawcach Chrystu-
sa, których wiara czasem ociera się 
aż o śmierć. – A dzisiaj nie jest ich 
wcale mniej niż w pierwszych wie-
kach chrześcijaństwa – zauważył 
bp Gerard Kusz, który w katedrze 
przewodniczył nieszporom. W or-
ganizację tego przedsięwzięcia, 
nazwanego „Wiara wypróbowa-
na w ogniu”, włączyli się: Teatr A, 
który pięć lat temu przygotował 
musical o męczennikach XX wieku 

Męczennicy giną dzisiaj

Świadkowie 
wiary. – Ja, 
Europejczyk, 
żyjący w świecie 
sytości 
i zadowolenia, 
jestem zdumiony 
ich determinacją 
w wyznawaniu 
Chrystusa – mówi 
o prześladowa-
nych dr Tomasz 
Korczyński 
z polskiej 
sekcji Pomocy 
Kościołowi 
w Potrzebie.

tekst
Mira Fiutak

mfiutak@goscniedzielny.pl

Wystawa o prześladowaniach chrześcijan prezentowana była w gliwickich kościołach

Inscenizacja na trasie 
procesji – aktorzy  
Teatru A, który przygotował 
musical „Pelikan”  
o męczennikach XX wieku
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pt. „Pelikan”, ks. Artur Pytel, diece-
zjalny duszpasterz młodzieży, i ks. 
Jarosław Buchenfeld, diecezjalny 
koordynator Rady Ruchów i Stowa-
rzyszeń. Uczestnicy procesji modli-
li się za prześladowanych chrześci-
jan w różnych częściach świata. Ich 
świadectwa wiary poznali w krót-
kich prezentacjach, wyświetlanych 
po drodze, a przygotowanych przez 
dwie międzynarodowe organizacje 
– Pomoc Kościołowi w Potrzebie 
(Kirche in Not) i Głos Prześladowa-
nych Chrześcijan.

Twarze męczenników
Jiang Zongxiu z Chin areszto-

wano za rozdawanie Biblii i bro-
szur ewangelizacyjnych na targu. 
Zmarła następnego dnia w wyniku 
obrażeń, jakie odniosła podczas 
przesłuchania na posterunku po-
licji. Młoda, poważnie spoglądającą 
ze zdjęcia, miała męża i 4-letniego 
synka. 5-letni Boke z  Etiopii był 
w  kościele, kiedy 2 marca 2008 
roku w czasie niedzielnego nabo-
żeństwa grupy islamistów z ma-
czetami napadły równocześnie na 
dwie świątynie. Chłopiec otrzymał 
cios w ramię, jedna osoba została 
zabita, dwóm obcięto lewe dłonie. 
Nie ma zdjęcia Noshiego Girgisa. 

Jest tylko fotografia schodów ze śla-
dami krwi, gdzie w Wielki Piątek 
2006 roku został raniony sztyletem 
przez fanatycznego muzułmanina, 
w wyniku czego zmarł w szpitalu. 
Tego samego dnia podobne sceny 
rozegrały się w dwóch innych ko-
ściołach Aleksandrii. Mary Achai 
z Sudanu została porwana i sprze-
dana muzułmaninowi w  cha-
rakterze niewolnicy seksualnej. 
Przy próbie ucieczki, podpalona 
przez swojego pana. Dziś pracuje 
w ośrodku dla wdów i byłych nie-
wolnic seksualnych. 

Exodus w Iraku trwa
– Wygodnie usadziliśmy się 

w  naszej zachodniej cywilizacji 
i nie pamiętamy o tym, że 75 procent 
prześladowanych dziś ze względu 
na religię to chrześcijanie. Dzieje 
się tak w ponad 70 krajach świa-
ta. W krajach arabskich w ciągu 
ostatnich 25 lat liczba chrześcijan 
spadła z 40 do 10 procent. W Egip-
cie, do którego Polacy tak chętnie 
wyjeżdżają na wakacje, w cieniu 
piramid dokonuje się ekstermina-
cja chrześcijaństwa. Możemy też 
mówić o  prawdziwym exodusie 
chrześcijan z Iraku w XXI wieku – 
zauważył podczas gliwickiej konfe-

rencji Tomasz Korczyński. W 2003 
r. w Iraku żyło 1,4 mln chrześcijan, 
dzisiaj, jak podaje PKwP, oficjalne 
dane to 400 tys., nieoficjalne mówią 
o 200 tys. Milion wyznawców Chry-
stusa musiało opuścić swoje domy, 
pół miliona przebywa w obozach 
dla uchodźców. 

Prelegentem konferencji nt. 
„Wiara wypróbowana w ogniu” był 
również Piotr Kaznowski, redaktor 
naczelny kwartalnika „Christiani-
tas”. Mówił o męczeństwie w ujęciu 
filozoficznym. Zachęcał, żeby nie 
tylko przedstawiać te informa-
cje jako bulwersujące nas fakty, 
ale odnowić kult męczenników. 
Wyjść poza logikę tego świata, od-
noszącego się tylko do łamania praw 
człowieka, wolności religijnej, wy-
kluczenia społecznego. Natomiast 
Sławomir Skiba, redaktor naczelny 
dwumiesięcznika „Polonia Christia-
na”, przypomniał, że cała historia 
Kościoła jest historią jego prześla-
dowań i wskazał współczesne eu-
ropejskie przykłady dyskryminacji 
chrześcijan i ataków na Kościół.

Stajemy za nimi 
z modlitwą

Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym, 14 listopada, jest 

podsumowaniem gliwickiej ini-
cjatywy. Jej celem była informacja 
i  modlitwa. – Najpierw musimy 
sobie uświadomić, co się dzieje, że 
giną nasi bracia i siostry – mówi 
ks. Artur Sepioło. – Wtedy pojawia 
się rodzaj utożsamienia: to jest nasz 
Kościół i element emocjonalny: je-
steśmy za siebie nawzajem odpo-
wiedzialni. Nie jesteśmy sami, nie 
jesteśmy opuszczeni, możemy sobie 
nawzajem pomóc. Oni są męczenni-
kami za wiarę, oddają swoje życie, 
i ich postawa, świadectwo wiary 
nas buduje. My z kolei stajemy za 
nimi z naszą modlitwą. Procesja 
była taką modlitwą za prześlado-
wanych i ich prześladowców, ale 
również manifestacją tego, że w jed-
ności stajemy po stronie naszych 
braci i sióstr.

Mapa przygotowana przez 
PKwP z zaznaczonymi miejscami, 
gdzie chrześcijanie są krwawo 
prześladowani, represjonowani 
lub dyskryminowani, nie pozo-
stawia zbyt wielu białych pól. Co 
trzy minuty gdzieś na świecie ginie 
człowiek, dlatego, że jest wyznawcą 
Chrystusa. Każdego roku za wiarę 
ginie 170 tysięcy chrześcijan, 200 
milionów jest prześladowanych, 
a 350 milionów poddawanych róż-
nego rodzaju dyskryminacjom. 

Do liczb przyzwyczajamy się, 
nawet kiedy opisują dramatyczną 
rzeczywistość. Na te liczby jednak 
składają się historie konkretnych 
ludzi. I wtedy jest to już Noshi Gir-
gis, Jiang Zongxiu, 5-letni Boke. •

Jak można  
im pomoc?
Form wsparcia jest wiele: 
modlitwa, pomoc finansowa, 
pisanie petycji w ważnych 
dla chrześcijan sprawach, 
poprawiających ich sytuację 
w danym kraju, pisanie 
listów do więzionych lub 
przedstawicieli władz 
w ich sprawie – w ten 
sposób każdy, gdziekolwiek 
mieszka, może pomóc 
prześladowanym 
wyznawcom chrystusa. 
Szczegółowe informacje 
na ten temat znajdują się 
na stronach internetowych 
Pomocy Kościołowi 
w Potrzebie i Głosu 
Prześladowanych chrześcijan 
– www.pkwp.org  
i www.gpch.pl 

Męczennicy giną dzisiaj
Uczestnicy procesji mieli czerwone elementy stroju, znak solidarności z tymi, którzy giną za wiarę
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Zespół z Lublińca śpiewa od 10 lat

Z nadzieją w głosach
Ich sobotnie 
przedpołudnia 
od lat wyglądają tak 
samo. Licząc razem 
z koncertami i innymi 
próbami, było 
już prawie tysiąc 
takich spotkań.

Z espół wokalno-instrumen-
talny Nadzieja powstał 
w  parafii Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Lublińcu 10 
lat temu z inicjatywy nieżyjącego 
już ówczesnego proboszcza ks. Le-
onarda Pająka, długo szukające-
go osoby, która poprowadziłaby 
grupę. W końcu podjęły się tego 
bezinteresownie Maria Kazuch 
i  Klaudia Brewka. – Mam na-
dzieję, że wreszcie teraz zespół 
powstanie – powiedział wtedy 
proboszcz, i tak pojawiła się na-
zwa tej grupy. 

Spore  wymagania
W  ciągu 10 lat przez zespół 

przewinęło się wiele dziewcząt, 
śpiewało w  nim też siedmiu 
chłopców. Dziś tworzy go 17 osób, 
ale bywało ich dwa razy więcej. 
– Jest  pewna rotacja, bo  i  wy-
magania są niemałe. Regularne 
próby to obowiązek, który czasem 
wiąże się z dużym wyrzeczeniem. 
Bo, co prawda, jest to zespół ama-
torski, ale staramy się, żeby dobrze 
brzmiał – mówi Maria Kazuch, od-
powiedzialna bardziej za stronę 
organizacyjną; za muzyczną odpo-
wiada jej siostra Klaudia Brewka. 
W zespole jest też drugie pokole-
nie ich rodziny, bo śpiewają w nim 
i grają na instrumentach córki obu 
prowadzących. 

Magda Brewka jest uczennicą 
szkoły muzycznej, w zespole gra 
na skrzypcach. Nieraz do późna 
w nocy żmudnie powtarza frazy 
muzyczne, kiedy jej mama chce 
sprawdzić, czy  opracow y wa-
ne przez nią utwory na  głosy 
dziewcząt i instrumenty dobrze 
harmonizują. Jej starsza siostra 

Kasia, która w zespole jest od po-
czątku, studiuje pedagogikę. 
Na inne zajęcia pozostaje jej nie-
wiele czasu. – Jak nie mogę być 
na  próbie, to  ćwiczę w  domu – 
mówi. Nie mniej zajęta jest Lidia 
Kazuch, również od  początku 
w zespole. W tym roku skończyła 
studia z muzykoterapii w Akade-
mii Muzycznej w Łodzi i zaczęła 
studiować pedagogikę. – Potrafię 
to wszystko pogodzić, bo widzę 
w tym cel. Zespół daje nam moż-
liwość wykorzystania talentów, 
które otrzymaliśmy od Pana Boga 
– wyjaśnia motywy swoich wybo-
rów. Jej starsza siostra Ania gra 
w zespole na flecie poprzecznym.

Zespół Nadzieja ma bardzo 
różnorodny repertuar. Nagrał 
do tej pory pięć płyt, niedługo po-

jawi się szósta. Wydanie ich wy-
mogli właściwie sami słuchacze, 
którzy pytali po występach o ja-
kieś nagrania. Na pierwszych pły-
tach śpiewającym towarzyszyły 
keyboard, flet i dzwonki chroma-
tyczne, potem doszły skrzypce 
i instrumenty perkusyjne. 

Zespół zintegrował też rodzi-
ców dziewcząt. – Udział w próbach 
wymaga dyscypliny, a  to  jedna 
z cech, które powinniśmy kształto-
wać w dzieciach. Więc jeśli dziecko 
chce chodzić na próby, to rodzice 
tylko mogą się cieszyć – mówi Te-
resa Lukosek, której córka Mary-
sia od trzech lat śpiewa w zespole. 
W rodzinie Gabrieli Fiutek śpiew 
to tradycja, którą teraz przejęła 
Karolina. – Moja mama śpiewała 
w chórach kościelnych, ja też przez 

cztery lata byłam w chórze. Dzisiaj 
brakuje mi takiego zespołu wokal-
nego dla dorosłych – mówi mama 
Karoliny.

Rzym na jubileusz
Co jest sukcesem tych 10 lat? – 

Sukces to płyty, które nagraliśmy, 
i to, że w ogóle istniejemy, a często 
było pod górkę. Zespół nie funk-
cjonowałby, gdyby nie wspaniałe 
dziewczyny, próby w każdą sobotę, 
a czasem też w tygodniu, i do tego 
ćwiczenia w domu. Wiele dziew-
cząt ma dużo innych obowiązków 
– matura, studia, szkoła muzyczna, 
różnego rodzaju kółka, ale potra-
fią to wszystko pogodzić – mówi 
Klaudia Brewka, która podkreśla, 
że grupa dziś działa przy wspar-
ciu obecnego proboszcza ks. Bro-
nisława Jakubiszyna. Regulamin 
Nadziei jest dość wymagający, je-
śli dziewczyny chcą występować, 
to muszą regularnie przychodzić 
na próby. – Trzeba znaleźć czas, 
po prostu dobrze ustalić sobie plan 
dnia – mówi Maja Szydłowska, któ-
ra kończy zajęcia w szkole muzycz-
nej późno wieczorem i do domu 
wraca około 20.00. Ania Dylong, 
uczennica II LO w Lublińcu, w ze-
spole jest od dziewięciu lat. Miesz-
ka daleko i co tydzień, niezależnie 
od pogody, żeby być na próbie, po-
konuje prawie cztery kilometry. 
– Lubię tu przychodzić, to jest dla 
mnie dobra odskocznia od codzien-
ności – mówi. Natomiast Asia Tyr-
pień, tegoroczna maturzystka, któ-
ra w Nadziei śpiewa od początku, 
dodaje: – Już nie wyobrażam sobie, 
że mogłabym tu nie przychodzić. 
Nie wiem, co robiłabym w sobotę 
przed południem. 

W czasie wakacji dziewczyny 
z zespołu wyjeżdżają razem, a od-
poczynek połączony jest oczywi-
ście z warsztatami muzycznymi. 
W związku z 10-leciem istnienia, 
zespół wyjechał do Włoch. Po po-
wrocie dziewczyny wspominały: 
– W wielu miejscach już występo-
wałyśmy, ale zaśpiewać przy grobie 
Jana Pawła II, w San Giovanni Ro-
tondo, Padwie, Asyżu czy Lanciano 
– to było naprawdę przeżycie.

Mira Fiutak

Maria Kazuch i Klaudia Brewka od początku prowadzą zespół

W każde sobotnie przedpołudnie grupa spotyka się na próbie  
w domu parafialnym
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Rodzice 
przychodzący 
z chorymi pociechami 
na oddział kardiologii 
dziecięcej Śląskiego 
Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu 
nie powinni się 
zdziwić, jeśli 
ich dziecko będzie 
badał dr Carlos 
z Meksyku. 

D oktor Carlos Aguirre, po-
dobnie jak inni stypendyści 

z całego świata, przyjechał tu, aby 
doskonalić się w tajnikach kardio-
logii inwazyjnej we wrodzonych 
wadach serca u dzieci i dorosłych. 
Specjalizację z  kardiologii uzy-
skał w  Narodowym Instytucie 
Kardiologii w Mexico City, pierw-
szej na świecie, powstałej w 1944, 
uznanej placówce kardiologicznej. 
To właśnie tam rozpoczął karierę 
kardiologa dziecięcego kierownik 
Kliniki Wrodzonych Wad Serca 
SCCS – prof.  Jacek Białkowski. 
Dzięki współpracy z tą instytucją 
rozwijał się projekt sztucznej za-
stawki opracowany przez zespół 
prof. Zbigniewa Religi i Fundację 
Rozwoju Kardiochirurgii. Dr Agu-
irre w  ramach doskonalenia  się 
przez dwa lata wykonywał zabiegi 
interwencyjne u dorosłych cierpią-
cych na chorobę wieńcową w zna-
komitym Szpitalu Księcia Karola 

w Madrycie. Przyjechał 
do Zabrza, bo – jak twier-
dzi – tu może najwięcej 
dowiedzieć się na temat 
nowoczesnego leczenia 
inwazyjnego w  kardio-
logii dziecięcej. Swoją 
wiedzę zawiezie do Mek-
syku. To satysfakcja dla 
prof.  Białkowskiego, 
który w  ten sposób spłaca swój 
dług wobec tego kraju. – Dlaczego 
wybrałem Zabrze? – zastanawia się 
dr  Bogdan Cherpak z  Instytutu 
Kardiologicznego im. Amosowa 
w  Kijowie, drugi stypendysta 
w SCCS. – Bo tu są świetni fachow-
cy, a szkolący się mogą poszerzyć 
wiedzę praktyczną.

– Stypendyści w Zabrzu uczą 
się, jak przeprowadzać zabiegi 
tzw. przezcewnikowego, czyli wy-
konywanego bez rozcinania klatki 
piersiowej chorego, „naprawiania” 
wrodzonych wad serca. Od roku 
2006 przyjechało do nas kilkunastu 

kardiologów z Białorusi, 
Gruzji, Bułgarii, Gwate-
mali, Rosji, Ukrainy, Bo-
liwii i Meksyku – wylicza 
prof.  Jacek Białkowski, 
główny logistyk przedsię-
wzięcia. – Szkolimy spe-
cjalistów z całego świata, 
ale brakuje nam młodych 
następców z kraju, dlatego 

w zeszłym i obecnym roku przyjęli-
śmy na stypendium polskiego leka-
rza – dr. Mateusza Knopa. Dr Carlos 
będzie pracował w Zabrzu pół roku. 
Jego wuj Hugo Cardoza – również 
kardiolog – nie może się doczekać 
jego powrotu. W listopadzie razem 
z prof. Białkowskim pojadą na Ła-
ciński Kongres Kardiologii Dzie-
cięcej w Urugwaju, żeby zaprezen-
tować nowe doniesienia naukowe. 
Dr Aguirre lubi Polaków, gdyż – 
jak mówi – są tak sympatyczni jak 
mieszkańcy Ameryki Łacińskiej. – 
Jedno, co mi tu nie odpowiada, to po-
goda – uśmiecha się. Opowiada, 

że w Mexico City jest bardzo dużo 
dzieci z wadami serca. – W Polsce 
bardzo szybko diagnozują chorych 
z wadami i przeprowadzają zabiegi 
interwencyjne nawet już u niemo- 
wląt – uważa dr Bogdan Cherpak. 
Został lekarzem po  mamie Wa-
lentynie, zajmującej się medycyną 
rodzinną. Wcześniej uczył się w Za-
brzu przez pół roku. Teraz przyje-
chał na miesiąc. Wie, że nasze kraje 
łączy i dzieli historia. Docenia ser-
deczność szefa, prof. Białkowskiego, 
a on i doc. Małgorzata Szkutnik – 
szefowa Pracowni Hemodynamiki 
Dziecięcej – traktują go jak członka 
rodziny. – Dla nas to ogromna sa-
tysfakcja zobaczyć, jakie postępy 
zrobił Bogdan od ostatniego pobytu 
u nas – mówią zgodnie.  bgz

Już można zgłaszać się do udziału 
w XVII Ogólnopolskim Festiwalu 
Kolęd i  Pastorałek im. Księdza 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

K onkurs skierowany jest wy-
łącznie do  amatorów, mogą 

wziąć w nim udział soliści, duety, 
schole, zespoły wokalne i wokal-
no-instrumentalne oraz chóry 
w trzech kategoriach wiekowych: 
dziecięcej, młodzieżowej i  doro-
słych. Organizatorem jest Funda-
cja Ogólnopolski Festiwal Kolęd 
i Pastorałek, Urząd Miejski i Sta-

rostwo Powiatowe 
w Będzinie. 

Festiwalowe eli-
minacje przeprowa-
dzone zostaną w 32 
ośrodkach w całym 

kraju oraz w jednym na Ukrainie. 
W diecezji gliwickiej eliminacje od-
będą się 14 grudnia w Powiatowym 
Młodzieżowym Domu Kultury im. 

Henryka Jordana w Tarnowskich 
Górach (ul. Gliwicka 36). Finał festi-
walu zaplanowano na 6–8 stycznia 
2011 r. w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I  stopnia im. F.  Chopina 
w Będzinie, a koncert galowy na 
9 stycznia w sanktuarium Polskiej 
Golgoty Wschodu w Będzinie 

Wszyscy zainteresowani szcze-
gółowe informacje oraz kartę zgło-

szeniową mogą znaleźć na stronie 
internetowej festiwalu: www.ofkip.
pl oraz pod adresem: Ogólnopol-
ski Festiwal Kolęd i Pastorałek im. 
Księdza Kazimierza Szwarlika,  
42-500 Będzin, skrytka pocztowa 
49, tel.: 32 762 28 55, 694 84 05 09, 
faks: 32 762 28 56, e-mail: ofkip@
ofkip.pl. Termin przyjmowania 
zgłoszeń upływa 28 listopada br. •

Stypendyści z całego świata przyjeżdżają do Zabrza

Uczą „naprawiać” serce
Wzajemnie się 
uczymy

Prof. Jacek 
Białkowski:
– Na nasze 
stypendia 
przyjeżdżają 
dojrzali, 

ukształtowani zawodowo 
kardiochirurdzy 
interwencyjni. uczymy się 
wzajemnie – my od nich, 
a oni od nas. dostosujemy 
nasze możliwości 
do ich oczekiwań, aby jak 
najefektywniej wykorzystali 
przepracowany tu czas. Pobyt 
stypendystów w Zabrzu 
finansują między innymi 
Fundacja Przyjaciół dzieci 
z chorobami Serca, Fundacja 
watykańska, protestancka 
Fundacja Zakonu Kawalerów 
Joannitów i poprzednio 
amerykańska firma 
medyczna aGa Medical corp.

Dr Bogdan 
Cherpak,  
dr Carlos 
Aguirre 
i prof. Jacek 
Białkowski 
trzymają 
modele 
implantów 

Zaproszenie na eliminacje

Zabrzmią kolędy

pod
patronatem
„Gościa”
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Gość Gliwicki

Modlitwa za Bytom
16 listopada, godz. 19, kościół św. Wojciecha 
(u franciszkanów) – Msza św. i nabożeństwo. 

Studium Pisma Świętego
16 listopada, godz. 18.30–20.00, Centrum Edu-
kacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry) – w cyklu „Biblia w dziełach sztuki” 
będzie mowa o obrazach Caravaggia i Rafaela.  
Poprowadzi dr Joanna Jaromin. 

KIK w Gliwicach 
17 listopada, kaplica św. Jadwigi przy koście-
le Wszystkich Świętych. W programie: godz. 
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. i wykład 
ks. Waldemara Packnera, dyrektora gliwic-
kiego „Gościa Niedzielnego” pt. „Demografia 
i kultura, czyli koniec Europy?”.

KIK w Zabrzu 
17 listopada, dom parafialny św. Anny 
(ul. 3 Maja 20) – Msza św. i  wykład ks.  dr. 
Piotra Góreckiego pt. „110 lat św. Anny w Za- 

brzu – historia budowy świątyni i powstania 
parafii”.

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia
17 listopada, godz. 19.00, kościół Przemie-
nienia Pańskiego w Bobrownikach Śląskich.

Krąg biblijny
18 listopada, godz. 19.00–20.30, parafia w Opa-
towicach. Prowadzi ks. dr Wacław Borek, die-
cezjalny moderator Dzieła Biblijnego.

Koncert w Miechowicach 
18 listopada, godz. 19.15, kościół Bożego Ciała 
– koncert z cyklu „Muzyka w starych kościo-
łach Miechowic”. Wystąpią: Zespół Muzyczny 
„Maes Trio”, Alina Urbańczyk-Mróz – sopran, 
Patrycy Hauke – tenor.

Czuwanie w Leśnicy 
19 listopada, klasztor sióstr służebniczek 
w Leśnicy, od godz. 19.30 do północy – nocne 

czuwanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej, 
wychowawców i rodziców. Prowadzi ks. Janusz 
Czenczek, egzorcysta. Temat: „Mój psycholog 
nazywa się Jezus”. Zgłoszenia: s. Dalmacja, tel. 
514 347 268, e-mail: betania@sluzebniczki.pl.

SMS dla młodzieży
20 listopada, godz. 14.00–17.30, dom karme-
litanek misjonarek w Zabrzu na Zandce (ul. 
ks. Norberta Bończyka 25) – Spotkanie Mło-
dzieży Szukającej pt. „Zwyczajny niezwyczaj-
ny… czy mistyk to szaleniec?”.

Modlitwa ruchów 
i stowarzyszeń
21 listopada, godz. 17, katedra gliwicka – Msza 
św. w intencji wspólnot, ruchów i stowarzy-
szeń diecezji gliwickiej, której przewodniczyć 
będzie bp Gerard Kusz.

Poświęcenie polichromii
21 listopada, godz. 11, kościół w Sierakowicach – 
Msza św. pod przewodnictwem bp. Jan Wieczorka 
i poświęcenie unikatowej polichromii.  •

zapowiedzi

14. Międzynarodowa 
konferencja  

„Kultura Europy Środkowej”

O realiach  
życia

W Zabrzu będą obradować na-
ukowcy z Polski i Czech. 

O brady pt. „Realia życia co-
dziennego w Europie Środ-

kowej ze szczególnym uwzględ-
nieniem Śląska” odbywać się będą 18 i 19 lis- 
topada w Teatrze Nowym oraz w Muzeum Gór-
nictwa Węglowego. Po otwarciu konferencji 
o godz. 9 w teatrze przewidziany jest referat 
prof. dr. hab. Henryka Samsonowicza pt. „Śląsk 
na mapie realiów europejskich” (18 listopada, 
godz. 9.15), a  zaraz potem dyskusja panelo- 
wa nt. „Życie codzienne na Śląsku a tworze- 
nie elit”, z udziałem: prof. dr hab. Doroty Simo-
nides, prof. dr. hab. Sławomira Gawlasa, prof. dr. 
hab. Karola Musioła, dr. Andrzeja Krawczy-
ka i Dariusza Kortka (9.40–11.30). Dalsza część 
konferencji, która odbędzie się w muzeum przy 
ul. 3 Maja 19, podzielona jest na trzy bloki tema-
tyczne: „Czasy średniowiecza”, „Czasy nowożyt-
ne” i „Czasy nowsze i najnowsze”. Podsumowanie 
przewidziano 19 listopada ok. 18.00. Szczegółowy 
program: www.kultura-europy.pl. k

pod
patronatem
„Gościa”

Po dwóch latach 
od sprowadzenia 
relikwii 
bł. Karoliny 
Kózkówny do diecezji 
gliwickiej zostaną one 
na stałe w Rudach. 

U roczystość wprowadzenia re-
likwii odbędzie się 18 listopada 

o  godz. 17.30 podczas Mszy św. z  ka-
zaniem ks.  Jacka Płachty, asystenta 
diecezjalnego KSM. W programie prze-
widziany jest także koncert zespołu mło-
dzieżowego pod dyrekcją Pawła Ochockiego. 

Bł. Karolina, która zginęła w wieku 16 
lat w obronie czystości, jest patronką Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu 
Czystych Serc. 

Jej relikwie diecezja otrzymała w 2008 r. 
i wtedy przyjmowały je różne parafie die-
cezji. – Impulsem do przeprowadzenia 
tamtej peregrynacji była 110. rocznica 
urodzin bł. Karoliny i 15-lecie działalno-

ści KSM w diecezji – wspo-
mina ks. Rafał Wyleżoł, 

był y asystent KSM, 
a  obecnie proboszcz 

parafii w  Rudach i  ku-
stosz sanktuarium. – Przez 

naszą bazylikę przewija  się 
mnóstwo pielgrzymek, w y-
cieczek szkolnych i  osób in-

dywidualnych. Dzięki temu 
możemy dotrzeć z informa-

cjami do bardzo licznego gro-
na odbiorców. Dlatego przy 

relikwiach będzie możliwość 
zaopatrzenia  się w  pomoce i  rady 

dotyczące wartości czystości i pracy 
nad nią – zapowiada. 

Relikwie zostaną umieszczone 
w ołtarzu św. Floriana, blisko kaplicy 
Matki Bożej Pokornej, obok znajdują-
cych się już tam relikwii św. Walente-
go, patrona zakochanych. k

Relikwie zostaną 
umieszczone w jednym 
z ołtarzy rudzkiej bazyliki
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Uroczystość Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Relikwie dla bazyliki


