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K atecheci i nauczyciele spotkali 
się 3 września – najpierw na 

Mszy św. w kościele katedralnym, 
a potem na omówieniu całorocznego 
programu w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II. – Często cały obo-
wiązek kształcenia i  wychowania 
spada na szkołę, kiedy rodzina jest 

dysfunkcyjna, a  katecheza para-
fialna zbyt słaba, żeby wspomóc tę 
szkolną – stwierdził bp Gerard Kusz, 
nawiązując do rozpoczynającego się 
12 września w całej Polsce Tygodnia 
Wychowania, którego celem jest mo-
dlitwa i integracja tych środowisk. 
– Czasem jestem pełen podziwu dla 

działań parafii, ale 
są też sytuacje, gdy 
proboszcz nic nie 
wie o  katechezie 
na swoim terenie 
– zauważył i  za-
chęcał katechetów, 
żeby sami domaga-
li się takiej współ-
pracy. – W miastach połowa, a nawet 
dwie trzecie uczniów chodzących na 
katechezę jest z rodzin religijnie obo-
jętnych. Mamy tam do czynienia ze 
środowiskiem neopogańskim, które 
trzeba ewangelizować – stwierdził bp 
Kusz. Zaproponował katechetom wy-
korzystywanie spotkań z rodzicami 
również do przekazania podstawo-
wych prawd dotyczących wiary. 
 mf

Stróże dobra

P owstaniu drewnianej kaplicy
św. Marii Magdaleny towarzy- 

szy wiele legend. Fakty są takie,  
że postawiono ją w  1784 roku, 
a  w  1992 roku została cudownie 
ocalona podczas wielkiego po- 
żaru lasów w  Kuźni Raciborskiej. 
Od tego czasu w  każdą pierwszą 
niedzielę września strażacy i  le- 
śnicy gromadzą się tam na Mszy św., 
której zawsze przewodniczy bp 
Gerard Kusz. – Znajdujemy się 
w  szczególnym miejscu, gdzie 
poprzez ludzi działał sam Bóg 
– powiedział w  homilii bp Kusz. 
Podkreślił, że strażak i  leśnik są 
stróżami dobra, któremu na imię 
las. – Ale potrzeba nam dziś rów- 
nież strażników wartości ducho-
wych. W  czasach zamętu, w  któ- 
rych teraz żyjemy, najgorszą rze- 
czą jest pozostać obojętnym – dodał.
 •
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Magdalenka, 4 września. Każdego roku niewielką kaplicę otaczają dziesiątki strażackich pocztów 
sztandarowych
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Rozpoczęcie roku szkolno-katechetycznego

Neopoganie do nauki
– Szkoła, parafia i rodzina – te środowiska powinny 
wzajemnie się wspierać i wzmacniać – powiedział 
bp Gerard Kusz do katechetów w gliwickiej katedrze.

krótko

Obraz i relikwie
Zaproszenie. 17 września 
o 17.30 w kościele 
św. Kamila w Zabrzu 
zostaną uroczyście 
przywitane kopia obrazu 
ecce Homo oraz relikwie 
św. Brata alberta 
i bł. siostry Bernardyny, 
którzy poświęcili 
życie ludziom ubogim 
i bezdomnym. Obraz 
jest dziełem adama 
chmielowskiego, 
który jako zakonnik nosił 
imię brata alberta. 
Po nabożeństwie o 18.00 
zostanie odprawiona 
msza św., a obraz 
i relikwie pozostaną 
w kościele do niedzieli 
popołudnia. 
Później przekazane 
będą do przytuliska 
dla mężczyzn przy 
ul. Kochanowskiego. 
Peregrynacja odbywa 
się z okazji 30-lecia 
działalności towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata 
alberta w Polsce.

Biskup 
Gerard Kusz, 
jak co roku, 
w pierwszych 
dniach 
września 
spotkał się 
z nauczycielami 
religii
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Rudy. Już szósty raz, w niedzie-
lę 4 września, do  sanktuarium 
rudzkiego pielgrzymowali człon-
kowie orkiestr dętych. – W tym 
roku szczególnie dziękowaliśmy 
Bogu przez Maryję Pokorną za dar 
beatyfikacji Jana Pawła II – powie-
dział ks.  dr  Franciszek Koenig, 
szef referatu ds. muzyki kościel-
nej diecezji gliwickiej. Przyjechało 
pięć orkiestr – z kopalń „Sośnica”, 
„Makoszowy” i  „Knurów”, OSP 
Przyszowice oraz z  Brzezinki. 
Mszy, która rozpoczęła się modli-
twą przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Pokornej, przewod-
niczył bp Jan Wieczorek. – Wasze 
granie tak często towarzyszy 
modlitwie wiernych. Chcemy pro-
sić Boga, aby piękna, śląska trady-
cja orkiestr parafialnych była kon-

tynuowana w przyszłości. Niech 
ta tradycja będzie przekazywana 
młodemu pokoleniu muzyków  
– podkreślił gliwicki ordynariusz. 
Po Mszy św. w parku obok bazyliki 
odbył się koncert orkiestr. W pro-
gramie nie  zabrakło ulubionej 
„Barki” bł. Jana Pawła II, a każdy 
zespół wykonał również utwór 
solowy.

Powiat gliwicki. 31 sierpnia 
wręczone zostały nagrody „Bene 
Meritus” (tzn. dobrze zasłużony), 
którymi honorowane są  osoby, 
instytucje i stowarzyszenia mają-
ce szczególny wkład w  rozwój 
powiatu. W tym roku w katego-
rii indywidualnej wyróżnieni 
zostali ks. Stefan Gruszka z Knu-
rowa i Iwona Ewertowska-Mener, 
założycielka zespołu „Tybiarum 
Scholares” działającego przy Cen-
trum Kultury „Zamek w Toszku”, 
propagatorka śpiewu chóralnego 
w gminie Wielowieś. Natomiast 
w kategorii zespołowej nagrodę 
otrzymali Młodzieżowy Teatr 
Carpe Diem z  Pyskowic oraz 
Koło Związku Górnośląskiego 
z Gierałtowic. Uroczystość odby-
ła się w czasie sesji Rady Powiatu 
Gliwickiego.

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@gosc.pl

Oaza daje życie

Gliwice. Przejmujące świadec-
twa o owocach letnich rekolekcji 
Ruchu Światło–Życie składali 
ich uczestnicy w gliwickiej kate-
drze 4 września podczas diecezjal-
nego dnia wspólnoty. – Niestety, 
w  tym roku uczestników było 
mniej, trudno powiedzieć dlacze-
go. Niż demograficzny robi swoje, 
ale spadek mamy dwa razy więk-
szy od niżu, więc coś jest nie tak 
we  wspólnotach. Zastanawia-
my się nad przyczynami tego sta-
nu. Przede wszystkim jest wiele 
innych możliwości i młodzi mają 
coraz więcej perspektyw, odczu-
wana jest też coraz bardziej nega-
cja Kościoła, przede wszystkim 
w mediach. Młodzi bardzo chło-
ną ten przekaz, więc przyzna-
nie się w środowisku, że jest się 
oazowiczem, skazuje człowieka 

na  marginalizację – wyjaśnia 
ks.  Jarosław Buchenfeld, mode-
rator diecezjalny Ruchu Światło–
Życie. Wśród innych przyczyn 
wymienia on konkurencję, jaką 
stwarzają inne inicjatywy para-
fialne, zwłaszcza wyjazdy na tzw. 
wakacje z Bogiem, które nie mają 
tak wymagającego programu for-
macyjnego. Mimo to w letniej oazie 
uczestniczyło z diecezji około 180 
dzieci i młodzieży, nie licząc ani-
matorów i księży (było ich ośmiu). 
Więcej osób wzięło natomiast 
udział w rekolekcjach Domowego 
Kościoła (gałęzi rodzinnej Ruchu 
Światło–Życie). W turnusach orga-
nizowanych przez naszą diecezję 
uczestniczyło 365 osób, w tym 141 
dzieci (nie tylko z diecezji). Posłu-
giwało im 7 kapłanów, 2 diakonów 
i 2 kleryków.

Członkowie Domowego Kościoła w gliwickiej katedrze
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Pielgrzymka orkiestr

Połączonym, prawie stuosobowym zespołem muzyków dyrygował 
dr Lesław Podolski
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Wyróżnili dobrze zasłużonych

Tegoroczni laureaci  
z Michałem Nieszporkiem, 
starostą gliwickim,  
i Tadeuszem Mamokiem, 
przewodniczącym Rady 
Powiatu Gliwickiego
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Wakacje z Caritas
Diecezja. Podczas tegorocznych 
wakacji Caritas Diecezji Gliwickiej 
dofinansowała wypoczynek 2269 
dzieci z  rodzin potrzebujących 
wsparcia. Na ten cel przeznaczono 
109 000 zł. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, dzięki pieniądzom prze-
kazanym przez Caritas diecezjal-

ną, dzieci mogły wyjechać na kolo-
nie, wycieczki oraz uczestniczyć 
w półkoloniach organizowanych 
w miejscu zamieszkania. Caritas 
diecezjalna również zorganizo-
wała turnusy kolonijne w swoim 
ośrodku w Turzy, gdzie wypoczy-
wało 180 dzieci.

Nieprodukcyjne dni w Oplu
Gliwice. 2 września i  w  kolej-
ne dwa piątki fabryka Opla 
nie będzie prowadziła produkcji. 
Spowodowane jest to mniejszym 
zapotrzebowaniem na samocho-
dy. Te dni zostaną wykorzystane 
na przygotowanie do produkcji 
Astry IV w wersji GTC, która ma 
ruszyć w połowie października. 
Jak powiedział PAP rzecznik GM 

Poland, Przemysław Byszewski, 
pracownicy nie odczują finanso-
wo przerwy w produkcji, ponie-
waż będą to w pełni płatne dni. 
Fabryka planowała wyproduko-
wać w  tym roku ponad 170 tys. 
aut i plany te nadal są aktualne. 
W poprzednim roku z gliwickiego 
Opla wyjechało 159 tys. samocho-
dów. pap
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Nocna pielgrzymka 
do Rud

Ciągłe 
odkrycia

W nocy 17 września z gliwickiej 
katedry młodzież wyruszy pie-
szo do sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej.

B ędzie to już 5. piesza i 19. die-
cezjalna pielgrzymka mło-

dzieży do Rud. Tym razem będzie 
ona miała charakter dziękczyn-
ny za beatyfikację Jana Pawła II. 
Jej hasło przewodnie to cytat z pa-
pieża: „Życie jest pielgrzymką cią-
głych odkryć”. Zbiórka w katedrze 
zaplanowana jest o północy. – Za-
praszam wszystkich, a szczególnie 
tych, którym nie udało się poje-
chać na beatyfikację czy na Świa-
towe Dni Młodzieży w Madrycie  
– mówi ks. Artur Pytel, diecezjal-
ny duszpasterz młodzieży. Na dro-
gę trzeba zabrać coś do jedzenia 
i coś ciepłego do picia, odpowiedni 
strój na różną pogodę, karimatę 
do siedzenia, latarkę i koniecznie 
jakiś element odblaskowy, najle-
piej kamizelkę. Na miejscu w ba-
zylice w Rudach Mszy św. o 9.30 
będzie przewodniczył bp Jan 
Wieczorek, później przewidzia-
ne jest  nabożeństwo. Młodzież, 
która nie może iść nocą, proszona 
jest o dojazd na miejsce w sobotę 
rano. kc

Zmiany w Szpitalu Powiatowym w Lublińcu

By mógł się dziać cud
– Chcieliśmy 
stworzyć 
matkom oraz 
ich oczekiwanym 
dzieciom godne 
warunki, aby mogły 
się leczyć i by mogli 
tu przychodzić 
na świat nowi 
obywatele powiatu 
lublinieckiego – 
mówił starosta 
Joachim Smyła.

U roczystość otwarcia i  po-
święcenia przez bp.  Jana 

Wieczorka nowych oddziałów 
Szpitala Powiatowego przy ul. 
Grunwaldzkiej w  Lublińcu od-
była się 30 września. – Łączą się 
one funkcjonalnie ze Szpitalnym 
Oddziałem Ratunkowym oraz 
z pozostałymi oddziałami. W ten 
sposób Szpital Powiatowy będzie 
mieścił się w jednym kompleksie 
budynków – wyjaśnia starosta 
lubliniecki.

Zaproszeni goście mogli zwie-
dzić nowe sale, po których opro-
wadzał dr n. med. Jerzy Tomanek, 

dyrektor SP ZOZ. Na parterze zlo-
kalizowano oddział pediatrycz-
ny (22 łóżka, w  tym pokoje dla 
matek z dziećmi) i oddział gine-
kologiczny (13 łóżek). Na piętrze 
znajduje się oddział położniczy 
(9 łóżek), tzw. trakt porodowy 
i  sala poporodowa. Szczególne 
zainteresowanie zwiedzających 
wzbudziła nowoczesna, bardzo 
dobrze wyposażona sala cięć ce-
sarskich, która ma podnieść po-
czucie bezpieczeństwa rodzących 

tu matek. We wszystkich salach 
chorych znajdują się  łazienki 
i toalety. Na oddziale dziecięcym 
mieści się ponadto świetlica, w któ-
rej najmłodsi będą mogli uczyć się 
i bezpłatnie korzystać z komputera 
i internetu.

Koszt inwestycji to prawie 7,5 
mln zł. Powierzchnia użytkowa 
nowo wybudowanych oddziałów 
to 2 373 mkw. Wykonawcą jest czę-
stochowska firma Przemysłówka. 
 kc

Dr n. med. Jerzy Tomanek, dyrektor SP ZOZ, w nowo otwartym 
oddziale
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D zień 23 stycznia 1951 roku 
to data pierwszej nowen-
ny nie tylko w Gliwicach, 
ale w całej Polsce. Zgro-

madziła ona około 3 tysięcy ludzi. 
Kronikarz zapisał: „Po południu 
rozpoczęła się Nieustająca Nowen-
na do Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy o godzinie szóstej wieczorem, 
która będzie zawsze odprawiana 
we wtorki. Tym razem, jako po raz 
pierwszy, odprawiono ją uroczy-
ście…”. – Wprowadził ją o. Stanisław 
Szczurek, przełożony klasztoru. 
Obraz Matki Bożej był tu  czczo-
ny już wcześniej, a nabożeństwo 
zapoczątkowali redemptoryści 
w Stanach Zjednoczonych. Zanim 
wprowadzono nowennę w Gliwi-

cach, niepublicznie odprawiana 
była w naszym nowicjacie w Bra-
niewie – wyjaśnia o. Piotr Świer-
czok, proboszcz gliwickiej parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego.

Ratunek dla zagubionych
Frekwencja na nabożeństwie 

zaskoczyła chyba nawet samych 
zakonników, którzy z  czasem 
wprowadzili kolejne godziny no-
wenny o różnych porach dnia, żeby 
rozładować tłum i żeby wszyscy 
chętni mogli w niej uczestniczyć. 
– To była odpowiedź na zapotrzebo-
wanie ludzi w Gliwicach i na Śląsku, 
którzy wiele wycierpieli zarówno 
od Niemców, jak i od Rosjan. Dużo 
było kobiet, które straciły na wojnie 
mężów, były zgwałcone... – mówi 
o. Świerczok. – Nowenna była 
prośbą do Matki Bożej, żeby doda-
ła ludziom sił, bo byli zagubieni, 

Niezawodne pogotowie
60 lat nowenny. Był mroczny czas 
komunizmu, ludzie z trudem zbierali się 
po tragediach wojennych. Wtedy – żeby 
podnieść ich na duchu – redemptoryści 
gliwiccy wprowadzili nowe nabożeństwo 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

tekst i zdjęcia
Klaudia Cwołek

klaudia.cwolek@gosc.pl

Warto przeczytać
W serii „szlakami polskich tradycji chrześcijańskich” 
wydany został folder z okazji 60-lecia nowenny 
do matki Bożej nieustającej Pomocy. niewielka 
książka przedstawia dzieje Gliwic i jednego 
z najważniejszych dla miasta kościołów 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Odsłania ona 
krok po kroku urokliwe wnętrze świątyni, gdzie 
odbywa się całodzienna adoracja najświętszego 
sakramentu, i przybliża znaczenie ikony matki 
Bożej. Prezentuje w skrócie także Zgromadzenie 
najświętszego Odkupiciela (popularnie zwane 
redemptorystami), które opiekuje się kościołem. 
Książeczka zawiera wiele archiwalnych i współczesnych zdjęć, 
z najnowszymi przedstawiającymi styczniową uroczystość 
jubileuszu nowenny włącznie. ciekawostką jest fotografia 
zrobiona po pożarze kościoła i klasztoru w 1980 roku. 
W folderze można też znaleźć szczegółowe informacje na temat 
duszpasterstwa, w tym godziny mszy św. i nabożeństw w całym 
roku. Książka, podobnie jak wydane z okazji jubileuszu widokówki, 
dostępna jest na furcie klasztoru przy ul. daszyńskiego 2. dochód 
ze sprzedaży przewodnika przeznaczony jest na potrzeby kościoła.
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zastraszeni i skrzywdzeni. Trzeba 
pamiętać, że do Gliwic po wojnie 
przyjechało wielu ludzi ze Wscho-
du, którzy utracili swoje mienie. 
Jeden z naszych ojców, który teraz 
pracuje w Argentynie, był tu jako 
młody chłopak. Po latach wspomi-
na, że to było duże wsparcie dla po-
krzywdzonych – dodaje proboszcz.

miejsce spotkań
Po  pierwszej uroczystej no-

wennie co  tydzień odprawiano 
kolejne. Zawsze we wtorki, choć 
w innych naszych klasztorach od-
prawiana jest we środy – podkre-
śla o. Świerczok. – Gdy pytałem 
ludzi, kto pamięta pierwszą uro-
czystą nowennę, zgłosiło się oko-
ło 60 osób – dodaje. Jedną z nich 
jest Anna Mańka, emerytowana 
dentystka, która nabożeństwu 
zawdzięcza uratowanie życia. 
Uczestniczyła w inauguracji no-
wenny jako 11-letnia dziewczynka. 
– Mieszkałam przy ul. Andersa, 
a kościół Krzyża Świętego nie był 
wtedy jeszcze parafią. Myśmy 
tu jednak chodzili, bo było bliżej. 
Mama dowiedziała się o nowen-
nie, a jedna pani zorganizowała 
dziewczyny, żeby przyszły ubra-
ne na biało, więc poszłam. Były 
sztandary, niosło  się poduszki, 
ludzi było strasznie dużo – wspo-
mina. Przez kolejne lata, jak tylko 
mogła, co wtorek zjawia-
ła  się w  kościele. 
Także wtedy, gdy 
poznała swojego 
przyszłego męża. 
– Nowenna to  było 
miejsce naszych spo-
tkań – wyjaśnia pani 
Anna. – Ja  już  wcze-
śniej w niej uczestni-
czyłem, bo  u  cioci, 
u której mieszka-
łem, nie do pomy-
ślenia było, żeby 
nie  pójść na  no-
wennę – uśmie-
cha  się Franciszek 
Mańka. A z czasem przekonał się, 
że modlitwa ta ma szczególną moc.

Walka o życie
– Gdy w 1963 roku rodziłam 

syna, dostałam rzucawki cią-
żowej związanej z  zatruciem 
nerek. To była normalna ciąża, 

ale jak zaczęła się akcja porodo-
wa, straciłam przytomność. Mąż 
trzy razy dziennie przychodził 
do  szpitala i  pytał, co  ze  mną. 
Jak  się obudziłam po  tygodniu, 
nic nie pamiętałam. Nie wiedzia-
łam, że jest moim mężem, że byłam 
w ciąży... Przez dwa miesiące mia-
łam podwójne widzenie. To było 
tragiczne – wspomina A. Mań-
ka. – Pamiętam, że rano miałem 

telefon, że mam przyjść. Pan dok-
tor powiedział mi, że jest jak jest, 

Niezawodne pogotowie

dokończenie na s. Vi >

Maryjny majstersztyk
Jan WieCzorek – BiskUP GLiwicki
– Jako gimnazjalista uczestniczyłem w pierwszej 
nowennie. mieszkałem wtedy w internacie, w którym 
teraz znajduje się kuria diecezjalna. naszym ojcem 
duchownym był redemptorysta, o. Bronisław motyka. 
Prowadził dla nas konferencje, spowiadał, odprawiał 

msze św., ale dbał też o sport wśród młodzieży i prowadził dla 
uczniów chór. Wyszedł więc z propozycją, żebyśmy zaśpiewali 
podczas pierwszej nowenny. Później w każdy wtorek całą 
grupą chodziliśmy na to nabożeństwo. starsi na wcześniejszą 
godzinę, ponieważ mieli zajęcia w wieczorowym gimnazjum. 
Gdy w styczniu tego roku odbyła się uroczystość przekazania dla 
ołtarza matki Bożej złotej róży, niosła ją w darze 
lekarka, która uczestniczyła w pierwszej nowennie. W rozmowie 
w zakrystii wyszło, że chodziliśmy do tej samej szkoły, 
do równoległych klas. Pamiętam, że od strony muzycznej nowenny 
były bardzo dobrze przygotowane, dla nas młodych to był 
majstersztyk, myśmy się tym fascynowali. chłopców przecież 
nie tak łatwo było przyciągnąć na nabożeństwa, a jednak to się 
udawało, choć oczywiście nie wszyscy chodzili. W nowennie 
uczestniczyło wtedy bardzo dużo ludzi. Gdy po studiach 
na Kul-u trafi łem do parafi i matki Bożej nieustającej Pomocy 
w nowej Wsi Królewskiej, gdzie proboszczem był bp Henryk 
Grzondziel, wprowadziliśmy tam nowennę, która ściągała ludzi 
nawet z Opola. Gdy później zostałem proboszczem w Bogacicy, 
do zakrystii przyszła pani, którą znałem z nowenny w Królewskiej 
Wsi. to pokazuje, że to nabożeństwo bardzo łączyło ludzi. 
ale trzeba powiedzieć jasno – nowenna, żeby przynosiła owoce, 
wymaga zawsze dobrego przygotowania.

■ R e k l A m A ■

mina. Przez kolejne lata, jak tylko 
mogła, co wtorek zjawia-
ła  się w  kościele. 
Także wtedy, gdy 

przyszłego męża. 
– Nowenna to  było 
miejsce naszych spo-
tkań – wyjaśnia pani 
Anna. – Ja  już  wcze-
śniej w niej uczestni-
czyłem, bo  u  cioci, 
u której mieszka-
łem, nie do pomy-
ślenia było, żeby 
nie  pójść na  no-
wennę – uśmie-
cha  się Franciszek 
Mańka. A z czasem przekonał się, 
że modlitwa ta ma szczególną moc.

Walka o życie

ale jak zaczęła się akcja porodo-
wa, straciłam przytomność. Mąż 
trzy razy dziennie przychodził 
do  szpitala i  pytał, co  ze  mną. 
Jak  się obudziłam po  tygodniu, 
nic nie pamiętałam. Nie wiedzia-
łam, że jest moim mężem, że byłam 
w ciąży... Przez dwa miesiące mia-
łam podwójne widzenie. To było 
tragiczne – wspomina A. Mań-
ka. – Pamiętam, że rano miałem 

telefon, że mam przyjść. Pan dok-
tor powiedział mi, że jest jak jest, 

W kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gliwicach 
wierni gromadzą się 
na nowennie w każdy 
wtorek rano i wieczorem
z leweJ: Anna i Franciszek 
Mańka są wiernymi 
czcicielami Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, której 
zawdzięczają uratowanie 
życia
z PraweJ: Skarbona, 
do której wrzucane 
są prośby i podziękowania, 
odczytywane na nowennie
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że zrobili wszystko, co do nich na-
leżało. Najpierw chodziłem więc 
do drewnianego kościółka w par-
ku w Bytomiu, gdzie był szpital, 
potem pojechałem do Gliwic przed 
obraz Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy – opowiada F. Mańka. Wtedy 
postanowił, że do końca życia będą 
chodzić na nowennę. – Gdy jeste-
śmy poza Gliwicami, to we wtorek, 
jeśli tylko jest możliwość, zawsze 
idziemy na  Mszę św. – dodaje 
A.  Mańka. Szczęśliwie  wszyst-
ko się ułożyło i oboje mimo upły-
wu lat nadal są  wdzięczni. Syn 
Michał, który urodził  się w  tak 
dramatycznych okolicznościach, 
jest  dziś księdzem, kapelanem 
szpitala w Opolu. Później na świat 
przyszły jeszcze trzy córki. Irena, 
najmłodsza, po porodzie miała żół-
taczkę hemolityczną i konieczna 
była transfuzja wymienna krwi, 
ale wszystko dobrze się skończyło. 

Prośby i podziękowania
Obecnie nabożeństwo odpra-

wiane jest we wtorki rano (o 8.30, 
po Mszy św.) i wieczorem (o 18.00, 
przed Mszą św.). – Szczególnie ob-
legana jest poranna nowenna, gdy 
dużo osób przyjeżdża spoza parafii 
– mówi o. P. Świerczok. Jej scena-
riusz jest zawsze podobny. Rozpo-
czyna  się pieśnią na  powitanie, 
później odmawiana jest modlitwa 
rzymska do Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy, zawsze jest homilia, 
podziękowania, prośby, wszytko 
cały czas przeplatane pieśniami. 
– Od stycznia nowennę kończy-
my piękną modlitwą bł. Jana Pa- 
wła II. Papież odmówił ją w 1991 
roku, będąc w Rzymie na Via Me-
rulana, gdzie jest nasze sanktu-
arium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy – wyjaśnia proboszcz.

listy do matki Bożej
23 stycznia, dokładnie w 60. 

rocznicę odprawienia pierwszej 
nowenny, obraz Matki Bożej został 
udekorowany specjalnie zamó-
wioną złotą różą. W darze niosła 
ją lekarka Grażyna Masłyk, któ-
ra uczestniczyła w nabożeństwie 
sześćdziesiąt lat temu. Jak podają 
kroniki, złożono wtedy 231 próśb 
i 21 podziękowań. Tydzień później 
było aż 435 próśb. Do czerwca 1951 
roku doliczono się 1383 próśb i 96 
podziękowań. W klasztorze cały 
czas prowadzona jest  specjalna 
księga nowenny, w której odno-
towywane jest, kto prowadził 
nabożeństwo, ile było podzięko-
wań i próśb, jaki był temat kaza-
nia. Oprócz tego, przed ołtarzem 
Matki Bożej, po lewej stronie pre-
zbiterium jest wystawiona druga 
księga, do której można się wpisy-
wać. Prośby i podziękowania czy-
tane podczas nowenny wrzucane 
są do specjalnej skarbony w murze 
kościoła.

– Zależy mi, żeby podtrzymać 
to, co jest, żeby tego nie zatracić, 
bo nowenna jest okazją do wspól-
nej modlitwy. Szerzenie kultu 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
wpisane jest w nasz charyzmat, 
to  zostało nam powierzone – 
mówi o. Świerczok. – Chodzi też 
o to, żeby ludzie mieli gdzie i kogo 
prosić. Przy tej okazji jest dużo 
spowiedzi. Ludzie przyjeżdżają 
na  nabożeństwo i  przystępują 
do sakramentu pokuty. To jest też 
możliwość do  refleksji nad sło-
wem Bożym, tematycznych ka-
zań czy katechezy dla dorosłych. 
Ale  główny akcent kładziemy 
na prośby i podziękowania. Kiedyś 
to się określało – a we Włoszech 
do tej pory tak się nazywa – lista-
mi do  Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. •

> dokończenie ze s. V

Podarunek z Rzymu
Ołtarz z obrazem matki Bożej 
nieustającej Pomocy znajduje się 
w nawie głównej, po lewej stronie 
prezbiterium. Jest on kopią słynnego 
obrazu z kościoła św. alfonsa liguoriego 
przy Via merulana w rzymie i został 
tutaj przysłany z Wiecznego miasta 
23 marca 1923 roku przez ówczesnego 
generała redemptorystów, o. Patryka 
murraya. ikona przedstawia cztery 
święte postacie: dziewicę maryję, 
dzieciątko Jezus oraz świętych 
archaniołów michała i Gabriela. 
Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych obrazów 
najświętszej maryi Panny, obecny w wielu kościołach i domach 
prywatnych. Jego historia sięga Xii wieku i jest owiana tajemnicą. 
Jedni uważają, że obraz powstał w Bizancjum, inni, że w klasztorze 
Hilmadar na świętej górze athos. Oryginał wizerunku został 
namalowany na desce o wymiarach 54 cm na 41,5 cm. stare 
podanie mówi, że obraz wiózł na statku do europy bogaty kupiec, 
który podczas burzy wyciągnął go z kufra. modlitwa zagrożonych 
uratowała ich przed zatonięciem. Później obraz znalazł się 
w rzymie w kościele św. mateusza. Po zdobyciu rzymu przez 
Francuzów kościół, w którym się znajdował, został zniszczony 
i rozebrany. Po latach redemptorysta michał marchi odnalazł 
obraz i starał się o jego przeniesienie do kościoła klasztornego, 
co za zgodą papieża Piusa iX miało miejsce 26 kwietnia 1866 roku. 
Obraz został koronowany 23 czerwca 1867 roku przez dziekana 
Kapituły Watykańskiej. Od tego momentu nabożeństwo do matki 
nieustającej Pomocy zaczęło się rozwijać na całym świecie.  
W 1876 roku ustanowiono święto Błogosławionej dziewicy maryi 
pod wezwaniem nieustającej Pomocy, wyznaczone później  
na 27 czerwca. na przestrzeni wieków obraz otrzymał dwa główne 
tytuły: matka Boża Bolesna (trzyma na ramieniu syna, a anioły 
po bokach niosą narzędzia męki) i drugi – matka Boża nieustającej 
Pomocy, który wyrósł z pobożności dopatrującej się w wizerunku 
ikony czule spoglądającej na swych czcicieli matki, pomagającej 
w każdej potrzebie. nowenna do matki Bożej nieustającej Pomocy 
została zapoczątkowana w 1927 roku przez redemptorystów 
w saint louis w stanach Zjednoczonych. Określenie „nieustająca” 
oznacza zwyczaj odprawiania nabożeństwa w określony dzień 
tygodnia przez cały rok.

na podstawie www.redemptor.pl, www.kuria.gliwice.pl/~klemens/stara

Uroczystości w Gliwicach
Zakończenie jubileuszu 60-lecia nieustającej nowenny w Polsce, 
połączone z odpustem parafialnym ku czci Podwyższenia Krzyża 
Świętego – kościół redemptorystów w Gliwicach, ul. daszyńskiego 2.
Program:
sobota, 17 września
17.00 – koncert w wykonaniu chóru magnificat z Głogowa, 
dyryguje lidia słotwińska, organy: Waldemar Krawiec, 
prowadzenie koncertu: o. marek Kotyński
18.30 – msza św.
20.00 – film „uczyńcie Ją znaną całemu światu”
niedziela, 18 września
12.30 – msza św. dziękczynna pod przewodnictwem bp. antoniego 
Pacyfika dydycza. Podczas liturgii śpiewa chór Katedralny z Gliwic

Świątynia i klasztor redemptorystów
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Zaproszenie (nie tylko) dla biegaczy

Do mety ponad 20 kilometrów
To już ostatni tydzień, 
w którym można 
zgłosić się do udziału 
w III Półmaratonie 
Bytomskim.

Z awody odbędą się 18 września 
w Miechowicach, dzielnicy By-

tomia. Trasa wynosi ponad 21 km 
(bieg zostanie rozegrany też na dy-
stansie 10 km). Start i meta, podob-
nie jak przed rokiem, obok Szkoły 
Podstawowej nr 33. Zawody roz-
poczną się o godz. 11. W tym roku 
wprowadzono dodatkową katego-
rię dla osób niepełnosprawnych 
na wózkach inwalidzkich aktyw-
nych. Organizatorzy zaplanowali 
też wiele imprez towarzyszących, 
dlatego do udziału w imprezie za-
praszają nie tylko biegaczy.

Zgłoszenia do 16 września moż-
na przesyłać za pomocą formularza 
na stronie www.bytomskipolmara-

ton.pl (gdzie znajdu-
ją się również szcze-
gółowe informacje 

o imprezie). W następnych dwóch 
dniach można jeszcze zapisać się 
w biurze zawodów w Miechowi-
cach (w Szkole Podstawowej nr 33 
przy ul. Matki Ewy 9).

Jeśli w półmaratonie wystartu-
je co najmniej tysiąc zawodników, 
wtedy wszyscy, którzy ukończą 
bieg w  regulaminowym czasie,  
wezmą udział w konkursie. Na-
grodą jest Skoda Fabia. Jeśli star-
tujących będzie mniej – do wygra-
nia będzie 5000 zł. Rozlosowane 
zostaną też nagrody rzeczowe, 
m.in. rower stacjonarny i sprzęt 
elektroniczny. Organizatorami 
półmaratonu są: Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Bytomskie Towa-
rzystwo Tenisa Stołowego Silesia 
Miechowice, a  patronat nad im-
prezą objęli Piotr Koj, prezydent 
Bytomia, i parafia Świętego Krzyża 
w Bytomiu-Miechowicach. mf

Na starcie ubiegłorocznych zawodów stanęło ponad 
400 uczestników
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Koncerty organowe
ZaBrze. XVI Międzynarodowy 
Zabrzański Festiwal Organowy 
im. ks. Antoniego Chlondowskie-
go. 11 września o 19.00, kościół św. 
Anny – Stefan Kießling (Niemcy), 
17 września o 19.00, kościół Nie-
pokalanego Serca NMP – Andrzej 
Szadejko (Gdańsk), 18 wrze-
śnia o  17.30, kościół św. Jadwigi 
na  Porembie – Paweł Seligman 
(Cieszyn) i mezzosopranistka Mag-
dalena Gołąb (Katowice). Festiwal 
potrwa do 25 września.

Za uzdrowienie
BytoM. 13 września o  18.00, 
Msza św. w kościele św. Wojciecha 
(u franciszkanów).

Towarzystwo 
im. Edyty Stein
Gliwice. 13 września o  18.45, 
salka w parafi i katedralnej – pre-

lekcja ks. Stanisława Ignarskie-
go – „Być człowiekiem pełniej” 
w myśli Edyty Stein.

Pod krzyżem
ZaBrze. 14 września, kościół św. 
Wojciecha. 18.15 – Droga Krzyżo-
wa, 19.00 – Msza św. i procesja pod 
krzyż papieski, gdzie odbędzie się 
krótkie nabożeństwo.

Muzyka 
w Miechowicach 
BytoM. 15 wrze-
śnia o 19.15, kościół 
Bożego Ciała w Mie-
chowicach – pierw-
szy koncert z jesien-
nego cyklu „Muzyka 
w starych kościołach Miechowic”.

Krąg biblijny
Tarnowskie GÓry. 15 września 
od 19.00 do 20.30, parafi a w  Opato-

wicach – wykład ks. dr. Wacława 
Borka, diecezjalnego moderatora 
Dzieła Biblij nego, o  Pieśni nad 
pieśniami. Więcej na www.bibli-
sta.pl.

Pielgrzymka narodów
Diecezja. 17 września – piel-
grzymka do sanktuarium Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych 
(Maria Hilf) w Zlatych Horach. 
Rozpoczęcie o 10.00, o 12.00 Msza 
św., której przewodniczyć będą 
biskup ostrawsko-opawski Fran-
tišek Lobkowicz, biskup opolski 
Andrzej Czaja i biskup Wolfgang 
Ipolt z Görlitz. Zakończenie nabo-
żeństwem o 14.30.

Uroczystości 
u oblatów
luBliniec. 17 września o 18.30, 
kościół św. Stanisława Kostki – 
Msza św. odpustowa pod przewod-
nictwem bp. Jana Wieczorka w 150. 

rocznicę śmierci św. Eugeniusza 
de Mazenod, założyciela oblatów.

Dożynki 
diecezjalne
Rudy. 18 września, sanktu-
arium Matki Bożej Pokornej. 11.45 
– poświęcenie koron żniwnych 
przed probostwem, 12.00 – Msza 
św. w bazylice pod przewodnic-
twem bp. Gerarda Kusza.

Rekolekcje rodzin
Diecezja. 23–25 września , 
pallotyński dom w Wadowicach-
Kleczy – rekolekcje organizowa-
ne przez Stowarzyszenie Rodzin 
Katolickich. Rozpoczęcie o 18.00, 
zakończenie w niedzielę ok. 13.00. 
Prowadzi ks. dr Krystian Piecha-
czek, dyrektor wydziału dusz-
pasterskiego Kurii Diecezjalnej 
w Gliwicach. Informacje i zgłosze-
nia: (32) 276 13 94 lub 601 579 689.
 •

zapowiedzi

W ramach obchodów 100-lecia 
poświęcenia kościoła zapra-

szamy młodzież całego miasta 
na triduum ku czci św. Stanisła-
wa Kostki. Za wskazaniem papieża 
Benedykta XVI ze spotkania mło-
dzieży w Madrycie chcemy te dni 
wykorzystać do ponownego od-
krycia Kościoła jako drogi do Boga 
– mówi ks. proboszcz Piotr Ciba. 
Bobrowniki Śląskie to stosunko-
wo niewielka, ale bardzo prężna 
parafi a w dzielnicy Tarnowskich 
Gór. Młodzież udziela  się tam 
w różnych grupach i wspólnotach: 
KSM, teatrze, zespole Gaudeamus 
i oazie. Razem z duszpasterzami 
po raz kolejny zaprasza na święto 
swojego patrona. Triduum odbę-
dzie się w tym roku pod hasłem 
„Miłość a Kościół”. •

pod
patronatem
„Gościa”

W 100. rocznicę poświęcenia kościoła

Trzy dni 
z Kostką Dwanaście drewnianych kościo-

łów na kolejne miesiące roku.

W sprzedaży jest  już  kalen-
darz na  rok 2012 ze  zdję-

ciami Rafała Piernikarczyka. 
Autor fascynuje  się historią lo-
kalną i jest pasjonatem fotografi i. 
Dzięki kalendarzowi więcej osób 
będzie mogło poznać piękno ko-
ściołów, które są skarbem ziemi 
gliwickiej, bardzo bliskim, a mimo 
to często nieznanym. Ludzie nie-
rzadko wyjeżdżają gdzieś daleko, 
żeby odkrywać cenne zabytki, 
a nie wiedzą, że mają je w zasięgu 
kilku czy kilkunastu kilometrów.

Dwanaście miesięcy ilustru-
je tuzin kościołów drewnianych 
w Gliwicach i powiecie gliwickim 
(Sieroty, Zacharzowice, Poniszo-
wice, Rudziniec, Bojszów, Racho-
wice, Sierakowice, Gliwice, Ostro-
pa, Żernica, Smolnica i Wilcza). 
Na końcu znajduje się krótki opis 
i adres każdego z nich. – Najstarsze 
pochodzą z XV wieku. Wszystkie 
są dobrze zachowane, na bieżąco 
restaurowane dzięki troskliwym 

gospodarzom. W większości nadal 
odprawiane są nabożeństwa, nie-
które służą jako cmentarne kaplice 
– wyjaśnia autor.

Kalendarz dostępny jest w Sa-
lonie Wydawniczym „Czas” w Gli-
wicach (ul. Zwycięstwa 1) lub u au-
tora – tel. 600 343 998. kc

rafał Piernikarczyk, 
Kalendarz 2012. drewniane kościoły 
ziemi gliwickiej, Gliwice 2011, str. 14, 
format 311x210 mm

Program:
PiĄTek, 1 września
18.0 – prelekcja salezjanina
1.00 – adoracja 
najświętszego sakramentu 
i spowiedź
SoBoTa, 17 września
1.00 – zawody sportowe 
(szachy, koszykówka 
i siatkówka) i spotkanie 
z dariuszem Świerczem, 
mistrzem świata w szachach
1.00 – prelekcja salezjanina
1.0 – koncert zespołu 
muzycznego Kadosz
Niedziela, 18 września
11.0 – msza św. w intencji 
młodzieży i uczczenie relikwii 
św. stanisława Kostki

Warto zobaczyć

Kalendarz hobbysty

Parafi a Przemienienia Pańskiego w Bobrownikach 
Śląskich zaprasza na święto patrona młodzieży.


