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P oświęcenie nowej Drogi Krzyżo-
wej kończy gruntowny remont 

kościoła, którego wnętrze zmieniło 
się nie do poznania. – To nasz dar 
w  30. rocznicę poświęcenia naszej 
świątyni, którego 15 czerwca 1981 
roku dokonał bp Antoni Adamiuk 
z  Opola – wyjaśnia ks. Stanisław 
Wierny, proboszcz parafii Matki Bo-
skiej Różańcowej w Rzeczycach. 

W tym czasie zostały wymienione 
okna, położono marmurowe parapety, 
zużytą boazerię zastąpiła efektowna 
mozaika, odnowiono też ściany kościo-
ła. Brakowało tylko stacji Drogi Krzy-
żowej, które pasowałyby do nowego 
wystroju świątyni. A  te proboszcz 
wypatrzył podczas pobytu w  Rzy-
mie. – Od razu wiedziałem, że takich 
właśnie szukam – mówi z satysfak-

cją ks. S. Wierny. Podczas niedzielnej 
modlitwy „Anioł Pański” proboszcz 
miał je ze sobą na Placu św. Piotra, aby 
pobłogosławił je papież Benedykt XVI.

Zakup stacji Drogi Krzyżowej 
w całości sfinansowały dwie rodzi-
ny z parafii, które chciały pozostać 
anonimowe. – Przy okazji chciałbym 
im podziękować, a także wszystkim 
moim parafianom za ogrom prac 
i godną podziwu ofiarność przy re-
moncie kościoła. Bez ich pomocy nie 
bylibyśmy w stanie tego wszystkiego 
wykonać – chwali wiernych ksiądz 
proboszcz. 

Nowe stacje mają formę krzyży, 
w które wpisane są oblicza Chrystu-
sa. Twarz Zbawiciela wyraża treść 
kolejnych stacji, tylko raz motywem 
są dłonie przybijane do krzyża.

– Patrząc w  krzyż, patrzymy 
w znak życia i zmartwychwstania, 
a kontemplując oblicze Zbawiciela, 
dotykamy tajemnicy Jego miłości do 
człowieka – powiedział bp Jan Wie-
czorek podczas poświęcenia Drogi 
Krzyżowej. Podkreślił, że z przeży-
wania tajemnicy krzyża i męki Chry-
stusa mamy czerpać siły do niesienia 
własnego cierpienia i jednocześnie 
mieć nadzieję, że w tym znaku czło-
wiek zawsze odnosi zwycięstwo. 

Uroczystość w Rzeczycach odbyła 
się dokładnie w rocznicę kanonicznej 
wizytacji parafii. W kronice para-
fialnej biskup ordynariusz napisał 
13 marca 2010 roku: „Wyrażam wiel-
kie uznanie dla dokonanego dzieła 
w  wymiarze administracyjnym 
i gospodarczym dla dobra wiernych 
w kształtowaniu życia duchowego”. 
 Ks. Waldemar Packner 
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Stacje Drogi Krzyżowej zostały 
dopasowane do nowego 
wystroju kościoła – powiedział 
ks. Stanisław Wierny, proboszcz 
parafii w Rzeczycach

Nowe stacje Drogi Krzyżowej w Rzeczycach

Wypatrzone w Wiecznym MieścieFestiwal w lipcu
Gliwice. Ogłoszony został 
termin tegorocznego 
XXIV Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki 
religijnej cantate 
deo, który odbędzie 
się 2 i 3 lipca w muszli 
koncertowej przy parafii 
św. Jacka w Gliwicach 
(ul. Przedwiośnie 1). 
– W tym roku mija już 
30 lat od powstania 
festiwalu. Od samego 
początku był 
on dedykowany 
Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II, który 
wkrótce zostanie włączony 
w poczet błogosławionych. 
niech udział w naszym 
festiwalu będzie okazją 
do wyrażenia naszej 
wdzięczności za dar 
jego osoby – zachęca 
ks. Piotr sikora, dyrektor 
cantate deo. soliści 
i zespoły chcące wziąć 
udział w konkursie mogą 
zgłaszać się do końca maja 
przez stronę www.cantate.
pl, gdzie podany jest też 
regulamin uczestnictwa. 

Plany i marzenia
Zaproszenie. diakonia 
rekolekcyjna zaprasza 
młodzież do Babic pod 
raciborzem na rekolekcje 
weekendowe, podczas 
których w atmosferze 
skupienia można 
zastanowić się 
nad swoimi celami 
w życiu.  
Od 25 do 27 marca 
odbędzie się spotkanie 
dla studentów 
i absolwentów szkół, 
a od 1 do 3 kwietnia 
dla gimnazjalistów 
i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Koszt z dojazdem 80 zł. 
Więcej informacji 
i zgłoszenia na stronie 
rekolekcji: 
www.babice.aei.pl.

krótko

Kupione w Rzymie, pobłogosławione 
przez Benedykta XVI, w pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu poświęcone przez bp. Jana 
Wieczorka. Teraz mogą je podziwiać parafianie.
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Gliwice. O wielkopostnych prak-
tykach i mechanizmach kuszenia 
szatana mówił 9 marca bp Jan 
Wieczorek podczas liturgii Środy 
Popielcowej w katedrze śś. Piotra 
i  Pawła. – Czas Wielkiego Postu 
otwiera drzwi do refleksji nad 
komunią z Bogiem w naszych kon-
kretnych warunkach życia – mówił 
biskup gliwicki, zachęcając do zasta-
nowienia się nad relacją z drugim 
człowiekiem i własnym sposobem 
myślenia.  Post – jak zaznaczył – to 
nabyta zdolność do samoogranicze-
nia się, a jałmużna – stała gotowo-

ści do dzielenia się sobą, nie tylko 
w wymiarze materialnym, ale także 
duchowym, to styl życia. – W rze-
czywistości kuszenia człowiek 
staje wobec wyboru. Rzadko jest to 
wybór pomiędzy białym i czarnym 
– mówił bp J. Wieczorek. – O wiele 
częściej stajemy przed wyborem 
między dobrem a „dobrem pozor-
nym”, które proponuje się wbrew 
normom i prawu Bożemu – podkre-
ślił.  Śpiewy na Środę Popielcową 
przygotował Chór Katedralny pod 
kierunkiem Krystyny Krzyżanow-
skiej-Łobody, a liturgię animowała 
młodzież z LO nr IV im. Orląt Lwow-
skich w Gliwicach. 

Zabrze. W przeddzień imienin 
Krystyn w  Miejskim Ogrodzie 
Botanicznym prezydent Małgo-
rzata Mańka-Szulik przekazała 
symboliczną ławkę z  grawerem 
poświęconym śp. wicemarszałek 
Senatu Krystynie Bochenek. Był 
to jeden z punktów trzydniowego 

zjazdu Krystyn, który w tym roku 
odbył się w dwóch miastach Gór-
nego Śląska. W Zabrzu Krystyny 
spotkały się w MOB i zwiedzały 
zabytkową kopalnię „Guido”. 
Główne uroczystości odbyły się  
13 marca w Katowicach – tegorocz-
nej Europejskiej Stolicy Krystyn. 

Kultura. „Żydowskie ślady w Gli-
wicach” to tytuł wystawy fotogra-
ficznej otwartej w Galerii „Sklepik 
z Marzeniami” w Gliwicach. Prezen-
towane na niej zdjęcia przypomi-
nają tę przeszłość, tworzoną przez 
znane gliwickie rodziny. Fotografie 
pochodzą ze zbiorów prywatnych 
i Muzeum w Gliwicach. Ich autorami 
są członkowie i sympatycy Stowa-
rzyszenia „Pamięć-Zikaron”, które 
zorganizowało ekspozycję, a  jej 
koncepcję opracował Krzysztof 
Krzemiński. Wystawa będzie czyn-
na do 30 kwietnia (wtorek w godz. 
13.00–16.00, środa 13.00–17.00, piątek 
12.00–16.00). 

Gliwice. Kilkuletnią trady-
cję w  Wielkim Poście ma dzień 
modlitw o uświęcenie kapłanów. 
W sobotę 12 marca do Gliwic przy-
jechali proboszczowie, tydzień póź-
niej wikarzy. Modlitwie przewod-
niczyli biskupi Jan Wieczorek oraz 
Gerard Kusz. – Musimy zastanowić 
się nad naszą jednością z Bogiem 
oraz na nowo podjąć refleksję nad 
naszą posługą – powiedział bp Jan 
Wieczorek. Podkreślił, że kapłani 
głoszą wiarę i do niej prowadzą. By 
jednak ta posługa była skuteczna, 
sami muszą być ludźmi głębokiej 
wiary i modlitwy. – Bez modlitw 
nie ma wiary, nawet przy zewnętrz-
nej gorliwości – podkreślił biskup 
gliwicki. Z kolei w auli Centrum 
Edukacyjnego im. Jana Pawła II 
biskup opolski Andrzej Czaja poru-
szył temat Kościoła na podstawie 
nauczania Benedykta XVI i  jego 
najnowszej książki „Jezus z Naza-

retu”. – Kościół jest miejscem komu-
nikowania się Boga z człowiekiem, 
osobą, a nie strukturą – powiedział 
bp Czaja. Cytując Benedykta XVI, 
stwierdził, że struktury są dru-
gorzędne i jeśli jest taka potrzeba, 
to muszą zniknąć, aby nie prze-
kształciły się w tak jakby Kościół. 
– Kościół nie musi być wszędzie. 
Ważne jest, aby tam gdzie jest, był 
dynamiczny – zakończył wykład 
opolski ordynariusz.

Ławka Krystyny Bochenek

Pamięć 
o gliwickich Żydach

Dzień skupienia księży
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Jednym z elementów liturgii 
Środy Popielcowej jest 
posypanie głów popiołem

Zjazdy Krystyn zainicjowała śp. Krystyna Bochenek

Wystawę można oglądać 
w „Sklepiku z Marzeniami” 
przy ul. Dolnych Wałów 13 
w Gliwicach

Jesteśmy towarzyszami Piotra, a nie stowarzyszeniem Piotra – 
mówił biskup opolski Andrzej Czaja podczas refleksji nad Kościołem

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

Czas jaśniejszych 
wyborów

Zabrze. 8 marca w kopalni „Guido” 
Jurek Owsiak podsumował 19. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. W trakcie tegorocznej akcji 

zebrano 47 248 415,05 zł. Pieniądze 
przeznaczone będą na zakup sprzę-
tu dla dzieci z chorobami urologicz-
nymi i nefrologicznymi. 

Orkiestra podsumowana
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Do tej pory były 
to dni, tym razem 
rozszerzyły się  
do całego miesiąca. 
Zabrzanie 
ponownie będą 
wspominać Jana 
Pawła II i wspólnie 
przygotowywać się 
do jego beatyfikacji. 

N a inaugurację Dni Papieskich 
organizowanych przez Urząd 

Miasta ma przyjechać do Zabrza 
japoński chór Kinjo Gakuin Glee 
Club, który wystąpi z  miejsco-
w ym młodzieżow ym chórem 
„Resonans con tutti”. 

Jak podkreśla Czesław Zde-
chlikiewicz, organizator spotkań 
papieskich, zawsze mają one  
trzy stałe elementy. Są to: Kawia-
renka z  oknem na świat – Kre-
mówki TAK, nauka TAK (panel 
z  udziałem prezydent miasta, 
ciastkami i wspólnym śpiewaniem 
„Barki”), działalność twórcza oraz 
konkretna akcja charytatywna, 
będąca wyrazem wprowadzenia 
nauk papieskich w  życie. Tym 

razem ma to być aukcja charyta-
tywna na rzecz Katolickiego Sto-
warzyszenia Niepełnosprawnych 
i Ich Przyjaciół „Modliwa i Czyn” 
z Zabrza. 

Oprócz tego organizatorzy co 
roku przygotowują jakieś nowe 
atrakcje. Część religijna obchodów 
odbędzie się tradycyjnie pod krzy-
żem papieskim przy kościele św. 
Wojciecha, który został tu prze-
niesiony z ołtarza na gliwickim 
lotnisku po wizycie Jana Pawła II 
w czerwcu 1999 roku. 

Program spotkań: 
26 marca, godz. 17, Teatr Nowy 
– „Jest taki rodzaj szczęścia”. Kon-
cert nadzwyczajny – Chór Kinjo 
Gakuin Glee Club (Japonia) i „Reso-
nans con tutti”.
28 marca, godz. 19, Kawiarnia 
Teatru Nowego – „Nieuchronność 
nadziei” – spotkanie autorskie ks. 
Jerzego Szymika.
2 kwietnia, godz. 18, MOK Guido 
– „Być jedynie tęsknotą”. Wieczór 
artystyczny – poezja i piosenka nie-
banalna, spektakl Teatru Obecno-

ści; godz. 21, krzyż papieski w para-
fii św. Wojciecha – Apel Jasnogórski 
i Światełko dla Jana Pawła II o godz. 
21.37.
4–6 kwietnia, kino Roma, godz. 
16, 18, 20 – „Na dnie pamięci” – 
maraton filmów papieskich.
7 kwietnia, godz. 18.00, MOK 
Guido – „Tylko mi słońca nie zasła-
niaj”. Niektóre przygody Piotrusia 
Pana – spektakl Teatru Prawdziw-
nego połączony z aukcją charyta-
tywną na rzecz stowarzyszenia 
„Modlitwa i Czyn”.
8 kwietnia, godz. 17, MDK 2, 
ul. 3 Maja 12 – „Puste miejsce po 
nieskończoności”. Pożegnanie 
– wernisaż wystawy prasowej 
i pamiątek po Janie Pawle II; godz. 
18, kino Roma – „Dwie strony cza-
su”. Kremówki TAK, nauka TAK 
– Kawiarenka z oknem na świat: 
„Codzienność świętości, świętość 
codzienności”.
30 kwietnia, godz. 20, parafia św. 
Wojciecha – „Początek wtajemni-
czenia”. Msza święta z  podzię-
kowaniem za beatyfikację sługi 
Bożego Jana Pawła II; godz. 20.45, 
estrada pod krzyżem papieskim 
– Nieszpory Ludźmierskie – 
Oratorium J.K. Pawluśkiewicza;  
godz. 21.37 – Światełko dla Jana 
Pawła II. •

Miesiąc papieski 

Nadzieja, tęsknota, nieskończoność…

Ponad 30 tys. skarbonek przygo-
towała Caritas Diecezji Gliwickiej. 
Zebrane do nich pieniądze zosta-
ną przeznaczone na doży-
wianie dzieci. 

C hoć większość skarbo-
nek rozprowadzili ka-

techeci w szkołach, to jest 
to również propozycja dla 
rodzin. – Byłoby dobrze, 
gdyby skarbonka stała 
na widocznym miejscu 
w domu i każdy z członków 
rodziny, jeśli zaoszczędził 
jakiś grosz, wrzucał go 
do środka – uważa ks. Jan 
Łojczyk, wicedyrektor Caritas 
gliwickiej. 

Zebrane w ten sposób pienią-
dze od wielu lat w naszej diecezji 
przeznaczone są na dożywianie 

dzieci. Są rodziny znajdujące się 
w niezwykle trudnej sytuacji ma-
terialnej. – Wtedy dzieciom z takich 
rodzin finansujemy posiłki w szko-
łach. Gdyby nie nasza pomoc, często 
przez cały dzień pozbawione by-
łyby ciepłego posiłku – podkreśla 
ks. Łojczyk. 

Stąd apel diecezjalnej Caritas, 
aby w czasie Wielkiego Postu zre-
zygnować np. z wyjścia do kina, 
restauracji, kawy, słodyczy itp. 
Zaoszczędzone w ten sposób pie-
niądze pomogą dzieciom. 

Skarbonki często przynoszo-
ne są do kościoła w Wielki Piątek 
lub w  Białą Niedzielę (pierwszą 
po Wielkanocy). Część pieniędzy 
(20 proc.) pozostaje do dyspozycji 

parafialnych zespołów charytatyw-
nych, resztę składa się w siedzibie 
diecezjalnej Caritas. W ubiegłym 
roku z wielkopostnych skarbonek 
do kasy Caritas wpłynęło ponad 36 
tys. zł.  w

pod
patronatem
„Gościa”

Część obchodów odbędzie się pod krzyżem papieskim
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Wielkopostna propozycja Caritas

Grosik dla dzieci

■ R e K l A m A ■

Wielkopostna skarbonka 
Caritas jest jedną z form 
jałmużny
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Z arzuca się nam, że wywołu-
jemy burzę, że lepiej zacho-
wać istniejący kompromis. 
Kiedy jednak lewica zapo-

wiada, że chce doprowadzić do lega-
lizacji aborcji na życzenie, nikt się 
nawet nie zająknie o tym, że sieje 
zamęt – nie kryje rozgoryczenia 
Marek Waniewski, szef gliwickiej 
Frondy. – My jedynie odpowiada-
my na to, co z poczętymi dziećmi 
chcą zrobić środowiska lewicowe 
i feministyczne.

8 grudnia 2010 roku – data 
symboliczna ze względu na uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia 
NMP – został złożony u marszał-
ka Sejmu wniosek o zarejestro-
wanie Komitetu Inicjatywy Usta-
wodawczej. Komitet oficjalnie 
zarejestrowano 20 stycznia br. 
Aby Sejm zajął  się projektem 
przygotowanej przez niego usta-
wy, ma dokładnie trzy miesiące 
(do 20 kwietnia) na zdobycie 100 
tys. podpisów. 

– Chcemy, aby każde życie było 
chronione prawem, od  poczęcia 
do naturalnej śmierci. Walczymy 
więc o świętość życia i godność czło-
wieka – przekonuje M. Waniewski.

Obecna ustawa pozwala na do-
konywanie aborcji, gdy zachodzi 
prawdopodobieństwo, iż poczęte 
dziecko jest ciężko i nieodwracal-
nie upośledzone, zostało poczęte 
w  wyniku czynu zabronionego 
lub ciąża zagraża życiu i zdrowiu 
matki. W 2009 roku legalnie zabito 

w Polsce 510 dzieci podejrzanych 
o to, że są chore. – Podejrzanych, 
niekoniecznie chorych czy upośle-
dzonych – podkreśla prezes gliwic-
kiej Frondy. – Poza tym, czy dziec-
ko chore lub kalekie nie ma prawa 
do życia, czy stosowanie eugeniki, 
czyli selekcjonowania ludzi pod 
względem zdrowia, jest ludzkie? – 
pyta M. Waniewski.

Te pytania są zasadne zwłaszcza 
dziś, gdy wiele robi się dla niepeł-
nosprawnych. Likwiduje bariery 
architektoniczne, buduje windy 
i podjazdy, każda instytucja musi 
być przygotowana do przyjęcia ko-
goś na wózku, a o niepełnospraw-
nych częściej mówi się jako o peł-
nosprawnych inaczej. – Dlaczego 

tekst
Ks. Waldemar Packner

wpackner@goscniedzielny.pl

Inicjatywa  
Pro life. 
Na zebranie  
100 tys. podpisów 
mają miesiąc. 
Za tydzień, 
27 marca, 
w kościołach 
naszej diecezji 
wierni mogą 
poprzeć Komitet 
Inicjatywy 
Ustawodawczej. 
Jego celem jest 
wprowadzenie 
prawa 
chroniącego 
wszystkie poczęte 
dzieci. Podpis na wagę życia

W ubiegłorocznym Marszu Życia 
w Zabrzu uczestniczyło wiele 
rodzin z dziećmi i osób młodych
U góry: Zgodnie z decyzją biskupa 
Jana Wieczorka, wierni w diecezji 
gliwickiej będą mogli poprzeć 
inicjatywę ustawodawczą, 
chroniącą życie, w niedzielę 
27 marca
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Nie zostawimy ich w spokoju
Z Markiem 
Waniewskim, szefem 
gliwickiej Frondy, 
rozmawia 
ks. Waldemar 
Packner

Ks. Waldemar Packner: Do prze-
prowadzenia akcji zbierania 
podpisów potrzebujecie wielu 
pomocników.
Marek Waniewski: – Oczywi-
ście. Przy okazji proszę zaintereso-
wanych o zgłaszanie się do pomocy. 
Moja prośba skierowana jest rów-
nież do ruchów, stowarzyszeń kato-
lickich, członków rad parafialnych, 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii 
św., wiernych zaangażowanych 
przy parafiach. Na stronie: www.

fronda.gliwice.pl znaj-
dują  się e-maile oraz 
telefony koordynato-
rów akcji w poszczegól-
nych miastach naszej 
diecezji. Można do nich 
napisać lub zadzwonić. 
W razie jakichkolwiek 
trudności zawsze moż-
na napisać na: fronda@
fronda.gliwice.pl. My 
zainteresowanych skie-
rujemy bezpośrednio 
do odpowiednich osób. 
Potrzeba nam zwłasz-
cza wolontariuszy w parafiach wiej-
skich i w małych miastach naszej 
diecezji.

Nie obawia się Pan, że obarczą 
was odpowiedzialnością za wy-
woływanie aborcyjnych demo-
nów z przeszłości?

– Ochrona życia 
to  nie  polityka, ale 
wierność Bogu, Ko-
ściołowi, który za-
wsze bronił świętości 
życia, i  jest  zgodna 
z  tym, o  co  tak moc-
no i  przez całe życie 
zabiegał Jan Paweł II.  
Poza tym to  lewica 
ciągle zapow iada, 
że zaraz po ewentual-
nie wygranych przez 
nią wyborach powróci 
do nowelizacji ustawy 

antyaborcyjnej. Jeśli ktoś posądza 
nas o to, że chcemy wywołać jakąś 
awanturę, to jest to tylko jego zła 
wola.

Potem ustawą zajmą się posło-
wie. Od nich też będziecie doma-
gali się jasnych deklaracji?

– Oczywiście. Jest  rok wy-
borczy, świadomość społeczeń-
stwa zmieniła się, coraz bardziej 
jest za życiem. Więc niech posło-
wie słuchają wyborców, a nie lek-
ceważą ich podczas sejmowych 
głosowań. Każdy poseł lub kandy-
dat na posła musi jasno określić, 
jaka jest jego postawa względem 
ochrony życia. Jest to winien rów-
nież swoim wyborcom.

A jeśli nie uda się znowelizować 
ustawy?

– To  przynajmniej nie  bę-
dzie  się szukało furtek, aby ją 
obejść. Przecież bulwersuje orze-
czenie Sądu Najwyższego z ubie-
głego roku, który stwierdził, 
że prawo do aborcji jest dobrem 
osobistym kobiety. A co z dobrem 
poczętego dziecka?

•

mamy odmawiać tego prawa dzie-
ciom poczętym, ale nienarodzonym. 
Czy nie mają prawa do życia tylko 
dlatego, że podejrzewa się je o jakieś 
wady czy choroby? – docieka Marek 
Waniewski. 

Każda parafia otrzymała już 30 
kart, które pozwolą zebrać 300 pod-
pisów. Wierni z naszej diecezji będą 
mieli taką możliwość w niedzielę  
27 marca. – Liczymy najpierw 
na życzliwość i zrozumienie pro-
boszczów i  oczywiście na  wier-
nych, którym dobro życia każdego 
człowieka leży na sercu – apeluje 
M. Waniewski.

Czy  ta  społeczna inicjatywa 
odniesie skutek? Być może nie. Ale, 
jak podkreślają organizatorzy, mil-
czeć w czasach moralnego zamętu 
nie  można. – Zaniechanie dobra 
jest również poważnym grzechem 
– podkreśla M. Waniewski. 

Polskie społeczeństwo coraz 
mocniej opowiada się za życiem. 
Według różnych sondaży z ubie-
głego roku, za  ochroną każdego 

poczętego dziecka jest od 50 proc. 
(CBOS) do nawet 90 proc. Polaków 
(IQS QUANT). Poza tym, jak za-
znacza szef Frondy w Gliwicach, 
lewica średnio co  trzy miesiące 
wychodzi z  inicjatywą proabor-
cyjną. – To można prześledzić w in-
ternecie. My choć raz staramy się 
odpowiedzieć na to prowokacyjne 
zachowanie –mówi M. Waniewski.

Jeśli projekt ustawy trafi pod ob-
rady Sejmu, organizatorzy od polity-
ków, deklarujących się jako katolicy, 

będą domagali się jasnego stanowi-
ska. – Nie tak jak obecnie, że kato-
likami często są w terenie i okręgu 
wyborczym, zaś podczas sejmowych 
głosowań o tym zapominają – pod-
kreśla M. Waniewski. – Każdy ma 
prawo do swoich przekonań i poglą-
dów. Ale postawa polityka katolika 
musi być w tym względzie całkowi-
cie jednoznaczna. •

Więcej na: www.fronda.gliwice.pl 
oraz www.stopaborcji.pl.

Dni Życia w Zabrzu
Już drugi raz odbędą się w zabrzu dni życia. 
Organizatorami są II lO, z wicedyrektorem 
szkoły prof. adamem regiewiczem na czele, 
Klub myśli Humanistycznej przy współpracy gliwickiej Frondy, 
Kościoła domowego, Ksm, teatru nowego oraz Ogólnokształcącej 
szkoły sztuk Pięknych. Patronat nad imprezą objęli bp Gerard Kusz 
oraz prezydent zabrza małgorzata mańka-szulik.
Program:
23 marca (środa) – godz. 18 – koncert w teatrze nowym: love story, 
tetramorfy  
24 marca (czwartek) – godz. 17 – plac Wolności – marsz życia; godz. 
18 – kościół św. Kamila – msza w intencji nienarodzonych dzieci 
i możliwość duchowej adopcji nienarodzonych; godz. 19 – salki 
parafialne kościoła św. Kamila – pokaz filmowy 
25 marca (piątek) – godz. 19, II lO – wystawa prac Kazimierza 
Frączka
Ponadto od środy do piątku, w godz. 10–12, warsztaty w szkołach 
prowadzone przez nauczycieli religii i wychowania do życia 
w rodzinie na temat ruchu Pro life i aborcji.

Podpis na wagę życia
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Wszyscy, którzy czują potrzebę 
przemyślenia znaczenia sakra-
mentu pokuty w swoim życiu, 
mogą skorzystać z konferencji 
spowiednika katedralnego i die-
cezjalnego egzorcysty.

K siądz Janusz Czenczek od paź-
dziernika ubiegłego roku 

prowadzi cykle czterech spotkań 
poświęconych temu sakramento-
wi. Duża frekwencja pokazuje, jak 

wielkie jest zapotrzebowanie na ten 
rodzaj formacji, dlatego konferen-
cje będą kontynuowane w różnych 
miejscach diecezji. Tematy poszcze-
gólnych spotkań to: „Dekalog – dro-
gą do szczęścia”, „Sakrament pokuty 
– jako dar Bożej miłości”, „Rachu-

nek sumienia – warunkiem dobrej 
spowiedzi świętej” oraz „Jak dobrze 
wykorzystać sakrament pokuty?”. 

– Pomysł zrodził się z rozmów 
na temat sakramentu pokuty. Oka-
zało się, że ludzie nie rozumieją 
pewnych podstawowych spraw, 
na przykład potrzeby rachunku 
sumienia i tego, jak go zrobić. Czę-
sto nie potrafią przez to wykorzy-

stać owoców spowiedzi. Niestety, 
media tak przekłamały nauczanie 
Kościoła dotyczące spraw  moral-
nych, że katolicy często nie wiedzą, 
do czego są zobowiązani. Spotkania 
mają charakter katechezy mówiącej 
o sakramencie pokuty i są próbą 
pokazania, gdzie szukać bardziej 
szczegółowej pomocy – wyjaśnia 
ks. J. Czenczek. k

Ewangelizacja w Gliwicach i Bytomiu

Wierzę, bo więcej wiem

T o propozycja Szkoły Nowej 
Ewangelizacji w Gliwicach. 
W tym roku spotkania odby-

wają się po raz drugi. 8 marca cykl 
ruszył w parafii Chrystusa Króla 
w Gliwicach. 

Równolegle takie same spotka-
nia odbywają się w dwóch parafiach 
bytomskich – św. Barbary i Dobre-
go Pasterza na Karbiu. Organiza-
torzy podkreślają, że jest to pro-
pozycja dla osób poszukujących, 
pytających i nieznajdujących od-
powiedzi oraz tych, którzy chcą 
pogłębić swoją wiarę. Dlatego 
informacja o spotkaniach pojawi-
ła się nie tylko w kościele, ale też 
na ulicach, w sklepach, a zaprosze-
nia zanoszone były do domów. 

– Nazwaliśmy te  spotkania 
„Źródła wiary”, a  to  oznacza, 

że  trzeba ruszyć tam, gdzie wy-
tryska woda. Przyjrzeć się bliżej 
swojej wierze, żeby nie była skost-
niała i tajemnicza, ale świadoma. 
Żebyśmy mogli powiedzieć: wierzę, 
bo coraz więcej wiem – wyjaśnia 
ks. Artur Sepioło, proboszcz parafii 
Chrystusa Króla i dyrektor SNE. 

Cały cykl to  siedem cotygo-
dniowych spotkań, na  których 
uczestnicy otrzymują też mate-
riały do pracy w domu. Pierwsze 
z nich nawiązywało do fragmentu 
Ewangelii o przemienieniu Jezusa 
na górze Tabor. – Źródła są w gó-
rach, dlatego Jezus prowadzi nas 
wysoko w górę – mówił ks. Sepio-
ło. – Taka droga do źródła wymaga 
wysiłku. Uczniowie zostawili to, 
co rozprasza i przeszkadza, cały 
świat został na dole, a oni na górze 

stanęli twarzą w twarz z Tajemni-
cą. Wtedy Jezus objawił im wię-
cej, odsłonił przed nimi tajemnicę 
Boga. I my na tych spotkaniach bę-
dziemy poznawać Go więcej.

Darek ze Szkoły Nowej Ewan-
gelizacji wspominał podobne spo-
tkanie, na które został zaproszony 
10 lat temu do jednej z tarnogórskich 
parafii. – Wtedy bałem się Boga, 
bo tak naprawdę nie wiedziałem, 
jaki On jest. Kiedy prowadzący spo-
tkanie mówili o tym, że znają Boga, 
pomyślałem: też bym tak chciał. 
Na kolejnych spotkaniach przeko-
nywałem się o tym, że On chce być 
blisko mnie. Poczułem się zaskoczo-
ny i zachwycony Jego miłością i bli-
skością. Jestem pewien, że to nie był 
przypadek, to Bóg osobiście zaprosił 
mnie na te spotkania – mówił, prze-
konując zebranych, że niezależnie 
od  tego, w  jaki momencie życia 
są i jaka jest ich wiara, Bóg chce dać 
im się poznać jeszcze bardziej. 

Mira Fiutak 

– Stale potrzebujemy 
napełniania łaską, 
bo są w nas pęknięcia, 
ale Bóg ciągle chce nas 
napełniać – mówił 
w czasie spotkania 
ks. Artur Sepioło
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Kimkolwiek jesteś… pozwól Bogu się odnaleźć 
– zapraszają na plakatach organizatorzy cyklu 
spotkań pt. „Źródła wiary”. 

Terminy w poszczególnych parafiach
■  zabrze, parafia św. Józefa – 18 i 25 marca, 1 i 8 kwietnia,

godz. 18.30. 
■  tarnowskie Góry, parafia Królowej Pokoju (konwikt)

– 24 i 31 marca, 7 i 14 kwietnia, godz. 18.30.
■  Gliwice, parafia katedralna, centrum edukacyjne im. Jana 

Pawła II – 27 kwietnia, 4, 11 i 18 maja (powtórzenie spotkań, 
które odbyły się tutaj w październiku i listopadzie 2010 roku), 
godz. 18. 

■  lubliniec, aula zespołu szkół im. św. edyty stein
– 28 kwietnia, 5,12 i 19 maja godz. 19.

Spotkania formacyjne

O spowiedzi nigdy dość
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W gliwickiej 
katedrze 
do spowiedzi 
można 
przystąpić 
nie tylko 
podczas Mszy 
św., ale także 
w trakcie 
dyżurów 
w ciągu dnia
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90. rocznica urodzin  
ks. Franciszka Blachnickiego

Tarnogórzanin, 
który zmienił świat

Co zawdzięczamy 
twórcy oazy, który 
został sługą Bożym? 
Dowiemy się tego 
podczas specjalnych 
uroczystości 
w Rybniku 
i Tarnowskich 
Górach.

Z  tymi miastami ks. Franciszek 
Blachnicki, założyciel Ruchu 

Światło–Życie (popularnie zwa-
nego oazą), był mocno związany. 
– Ten niezwykły kapłan, którego 
proces beatyfikacyjny od  2001 

roku prowadzony 
jest  przez Stolicę 
Apostolską, jest wy-
mieniany, obok sług 
Bożych Jana Pawła II 
i kard. Stefana Wy-

szyńskiego oraz bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki, jako jedna z osób, które 
przygotowały Polskę do przemian 
w 1989 roku – wyjaśnia ks. Adam 
Wodarczyk, moderator generalny 
Ruchu Światło–Życie i postulator 
procesu beatyfikacyjnego.

Uroczystości w  Rybniku za-
planowano na 23 marca o  godz. 
16 w  kampusie uniwersyteckim 
i o godz. 18 w kościele Matki Bożej 
Bolesnej, gdzie ks. F. Blachnicki był 
ochrzczony. Mszy św. będzie tam 
przewodniczył abp Damian Zimoń, 
a po niej przewidziany jest wykład 
i agapa (w centrum akademickim).

W Tarnowskich Górach, gdzie 
ks.  F.  Blachnicki mieszkał od  8. 
roku życia i w młodości, obchody 
odbędą  się następnego dnia, 24 
marca, w dniu jego urodzin. Naj-
pierw o godz. 14 w muzeum przy 
rynku otwarta zostanie wystawa 
pt. ŚLADY – NADZIEJE – PRAWDA 
– WYZWOLENIE 1970–1980–2011, 
a o godz. 15 w sali ratuszowej od-
będzie  się sesja, podczas której 
wykłady wygłoszą: ks. dr Adam 
Wodarczyk (Sługa Boży ks. 
Franciszek Blachnicki – Tarno-
górzanin, który odnowił Kościół) 
i Andrzej Sznajder z IPN w Kato-
wicach (Ks.  dr  hab.  Franciszek 
Blachnicki – Tarnogórzanin, któ-

ry przepowie-
dział upadek 
komunizmu). 
O  godz. 17.15 
przewidziany 
jest pokaz frag-
mentów filmu 
„Gwałtow nik 

Boży” w reżyserii Adama Kraśnic-
kiego. O godz. 18.00 w kościele śś. 
Piotra i Pawła sprawowana będzie 
Eucharystia w intencji rychłej be-
atyfikacji sługi Bożego ks. Francisz-
ka Blachnickiego. k.

pod
patronatem
„Gościa”

W związku z trwającym Rokiem 
Życia Konsekrowanego zaprasza-
my czytelników do sprawdzenia 
wiadomości o kanonizowanych, 
pochodzących ze Śląska. Do wy-
grania są trzy cenne albumy.

K olejne pytanie dotyczy świę-
tej, która choć nazywana Ślą-

ską, znana jest i czczona w całej 
Polsce. Urodziła  się w  Bawarii, 
jako młoda dziewczyna poślubiła 
wrocławskiego księcia, a zmarła 
w klasztorze, w którym przeło-
żoną była jej córka. W XX wieku 
czczona jest również jako patron-
ka pojednania polsko-niemieckie-
go. O kogo chodzi?

Odpowiedzi należy przesłać  
e-mailem: gliwice@goscniedziel-
ny.pl lub na kartkach pocztowych: 
Gliwicki Oddział „Gościa Nie-
dzielnego”, ul. Przedwiośnie 3, 
44–119 Gliwice. Konkurs zostanie 

rozstrzygnięty po świętach wielka-
nocnych, na poprawne odpowiedzi 
czekamy do 22 kwietnia. Spośród 
wszystkich uczestników wylosu-
jemy trzech zwycięzców, którzy 
otrzymają albumy: „Najwspa-
nialsze miejsca pielgrzymkowe. 
Praktyczny przewodnik” (album 
przestawia 50 najważniejszych 
miejsc pielgrzymkowych w  Pol-
sce), „Świat biblijny” (ilustrowany 
album umieszcza biblijne postaci 
i  wydarzenia w  kontekście spo-
łecznym i  geograficznym) oraz 
„Miejsca papieskie. Praktyczny 
przewodnik” (60 miejscowości, 
które odwiedził Jan Paweł II).  w.

Wygraj album 

Śląscy święci
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w oazowym 
Domu 
Rekolekcyjnym 
„Emaus”  
w Koniakowie

serdeczne „Bóg zapłać” 

za modlitwy i eucharystię  

oraz udział w eksportacji i pogrzebie

ś†p. 
ks. Jana Tomiczka

byłego proboszcza parafii najświętszej maryi Panny 
Jasnogórskiej w Orzechu.

Szczególne podziękowania: 

ks. bp. Janowi Wieczorkowi, ordynariuszowi diec. gliwickiej, 

ks. Rajmundowi Machulecowi za wygłoszone homilie, 

księżom proboszczom: Januszowi Jojce i Markowi Pyce, 

wszystkim księżom z diecezji gliwickiej, katowickiej, 

bielsko-żywieckiej i innym uczestniczącym 

w ceremoniach pogrzebowych, siostrom zakonnym.

Serdeczne podziękowania wszystkim pocztom sztandarowym, 

chórowi „SPÓJNIA” Marklowice, delegacjom, krewnym, 

przyjaciołom, dobrodziejom; parafianom z Orzecha, 

Marklowic, Jaworzynki, Czechowic-Dziedzic 

oraz wszystkim licznie przybyłym

składa 
siostra z rodziną

■ P O D Z I ę K O w A N I e ■
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Postój mammobusu
Bezpłatne (raz na 2 lata) badania piersi dla 
kobiet w wieku od 50 do 69 lat. Terminy: 
23 marca, godz. 9–14 i 24 marca, godz. 12–17 
– Żyglin, parking przy sklepie GS, ul. Sokoła; 
25 marca, godz. 9–16 i 28 marca, godz. 10–17 
– Miasteczko Śląskie, parking przy stacji Cari-
tas, ul. Dworcowa. Należy zabrać ze sobą kar-
tę chipową NFZ, dowód osobisty oraz zdjęcie 
z poprzedniej mammografii wraz z wynikiem 
(jeżeli była wykonana).

KIK w Gliwicach
23 marca, kaplica św. Jadwigi w  parafii 
Wszystkich Świętych, godz. 18.05 – nieszpo-
ry, 18.30 – Msza św. i wykład ks. Waldemara 
Packnera, dyrektora gliwickiego „Gościa Nie-
dzielnego”, pt. „Antropologiczne kłamstwa 
w mediach”.

Krąg biblijny
24 marca, godz. 19–20.30, parafia w  Tar-
nowskich Górach-Opatowicach. Prowadzi 
ks. dr Wacław Borek, diecezjalny moderator 
Dzieła Biblijnego. Strona dzieła: www.biblista.pl.

Uroczystość Zwiastowania
25 marca, godz. 18, kościół katedralny w Gliwi-
cach – Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana 
Wieczorka z okazji uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego, w 19. rocznicę ustanowienia diecezji 
gliwickiej i Dzień Świętości Życia.

Eucharystia 
w intencji uzdrowienia
25 marca, godz. 19, kościół NSPJ w Koszęcinie.

Spotkanie dla gimnazjalistek
25–27 marca, Leśnica k. Góry Świętej Anny 
– weekendowe spotkanie dla dziewcząt z klas 
gimnazjalnych. Informacje i zgłoszenia: s. Dal-
macja: tel. 514 347 268, e-mail: betania@sluzeb-
niczki.pl.

Dla muzyków kościelnych
26 marca, katedra gliwicka i Centrum Edu-
kacyjne im. Jana Pawła II – wielkopostny 
dzień skupienia dla organistów i muzyków 
kościelnych oraz uczniów SMK i DSO w Gli-
wicach. Rozpoczęcie o godz. 10. W programie: 

Ćwiczenie nowych śpiewów, nabożeństwo 
Słowa Bożego i okazja do spowiedzi świętej, 
wykład ks. Jana Waliczka (Katowice, Żory- 
-Rowień) pt. „Historia wydań Chorału Ślą-
skiego oraz prezentacja nowego wydania 
z lat 2003–2010”. 

Duszpasterstwo 
służby zdrowia
26 marca o  godz. 16 spotkanie w  parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach 
(u redemptorystów). W programie Msza św. 
i  wykład o. Jana Nogi pt. „Przygotowanie 
do beatyfikacji Jana Pawła II”.

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich zaprasza
8–10 kwietnia – odbędą się wielkopostne 
rekolekcje dla wszystkich zainteresowanych 
w  karmelitańskim Centrum Rekolekcyjno-
Pielgrzymkowym w Wadowicach. Prowadzi 
je ks. Józef Kara, wikariusz Sądu Biskupiego 
w Gliwicach. Rozpoczęcie o godz. 18, zakończe-
nie niedzielnym obiadem. Koszt 120 zł. Infor-
macje i zgłoszenia: Paweł Stempski, tel.: 32 276 
13 94, 601 579 689. •

zapowiedzi

Warto przeczytać

Miasto malowane srebrem
Niedawno 
ukazał się 
niezwykły album 
Marii Marciniak 
i Marka Wojcika 
„Tarnowskie 
Góry na srebrze 
utrwalone”. 

P ublikacja prezentuje najstarsze fotogra-
fie miasta z  przełomu XIX i  XX wieku. 

Autorzy skoncentrowali się na zaprezento-
waniu zdjęć unikatowych, odsłaniających 
nieznane już dziś oblicze miasta. Na wartość 
albumu składa się zarówno dobór materiału 
ikonograficznego, jak również zamieszczone 
opisy, tworząc harmonijną całość. Fotografie 
dokumentują zmiany w przestrzeni architek-
tonicznej miasta oraz ludzi, którzy wpłynęli 
na proces jej kształtowania. Tym, co wyróżnia 
publikację spośród książek promujących inne 
miejscowości, jest forma opowieści o górnoślą-
skiej historii, widzianej oczami tych, którzy 
utrwalili ją na kliszy fotograficznej. 

Fotografie przedsta-
wione w albumie ukazu-
ją obiekty ważne i intere-
sujące dla tarnogórskiej 
społeczności. Jednak hi-
storia miasta to nie tylko 
architektura, to przede 
wszystkim historia lu-
dzi, którzy w tym mie-

ście żyli. Stąd album 
przedstawia także codzienne życie mieszkań-
ców Tarnowskich Gór, ukazując czasem drama-
tyczne dzieje, które łączyły i dzieliły Ślązaków. 

Autorom nie zależy jedynie, by na fotogra-
fię spojrzeć, ale również zobaczyć i zrozumieć. 
Przywołanie starych fotografii ożywia nie tyl-
ko miniony czas, ale i odbiorcę. Poprzez lekturę 
zostajemy wciągnięci do niezwykłego spaceru 
tarnogórskimi ulicami. 

Album w językach polskim i niemieckim 
dostępny jest  w  siedzibie Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarnow-
skich Górach oraz w Urzędzie Miejskim, którzy 
są wydawcami książki. w. 

maria marciniak, marek Wojcik, tarnowskie Góry 
na srebrze utrwalone, tarnowskie Góry 2011

Zaproszenie dla najmłodszych

Co widzą mali 
bytomianie?

„Kościół pw. Świętej Trójcy ocza-
mi dziecka” – to tytuł konkursu 
dla przedszkolaków, ogłoszony 
z okazji 125. rocznicy konsekra-
cji świątyni. 

A d resata m i kon k u rs u 
są  dzieci uczęszczają-

ce do  bytomskich przedszkoli. 
Ich zadaniem jest przygotowanie pracy 
plastycznej w formacie A3, w dowolnej tech-
nice, indywidualnie lub zespołowo, przedsta-
wiającej kościół Świętej Trójcy, znajdujący się 
przy ul. Kwietniewskiego 1 w Bytomiu. Prace 
przyjmowane będą do końca kwietnia, a ogło-
szenie wyników przewidziane jest 20 maja. 
Wręczenie nagród rzeczowych dla autorów 
trzech najlepszych prac odbędzie się podczas 
festynu parafialnego 19 czerwca. Natomiast 
wybrane przez jury prace zostaną wykorzysta-
ne do przygotowania wystawy jubileuszowej. 
Koordynatorem konkursu jest  ks.  Dariusz 
Grzeszczak, proboszcz parafii Świętej Trójcy 
w Bytomiu (kontakt: parafia@trojca.net, tel. 
32 281 16 81). Regulamin dostępny jest na stronie 
www.trojca.net. k.


