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Publikujemy 
fragmenty listu, 
który będzie czytany 
we wszystkich 
kościołach diecezji 
dzień po ingresie, 
w niedzielę 
29 stycznia.

Umiłowani w Chrystusie 
Panu!

Kochani Diecezjanie!

Z woli Ojca Świętego Bene-
dykta XVI diecezja gliwicka, 
otrzymując nowego pasterza, 

doświadcza w tym podniosłym mo-
mencie poczucia swej stabilności 
i miłości. Powołana do życia przed 
20 laty dalekowzroczną decyzją 
Ojca Świętego bł. Jana Pawła II, wpi-
sała się już w żywy organizm Ko-
ścioła w naszej ojczyźnie. Od tysiąca 
lat jest on włączony w głoszenie Do-
brej Nowiny kolejnym pokoleniom 
tej ziemi, by mieszkańców umac-
niać na drodze prowadzącej do osta-
tecznego wypełnienia w królestwie 
niebieskim. Kościół jest opoką, któ-
ra trwa, a żywy człowiek powołany 
jest przez Boga w niepowtarzalnej 
sytuacji do współpracy z Nim, by 
dzieło trwało i rozwijało się usta-
wicznie, aż do osiągnięcia pełnej 
dojrzałości. Spoglądając w  prze-
szłość, spostrzegamy ciągłość drogi 
wyznaczonej u początku czasów, 
którą swoim zrządzeniem ustalił 
Stwórca. Przewidział On na niej 
miejsce dla każdego bez wyjątku 
człowieka (…).

Umiłowana diecezja gliwicka 
w swym obecnym kształcie opiera 
się na fundamentach, które swą 
gorliwością i osobistym zaangażo-
waniem zdołał położyć pierwszy 
w dziejach biskup gliwicki – Jan 
Wieczorek. Posługa biskupa Jana, 
długa i wszechstronna: jako dusz-
pasterza, proboszcza, wykładowcy 
prawa kanonicznego w Wyższym 

Seminarium Duchownym Śląska 
Opolskiego i  na Wydziale Teo-
logicznym Uniwersytetu Opol-
skiego, konsekwentnie rzeźbiła 
oblicze partykularnego Kościoła, 
w którym powierzone mu zostało 
przed 30 laty posłannictwo biskupa 
pomocniczego diecezji opolskiej, 
a niemal 20 lat temu – przewodze-
nie Kościołowi gliwickiemu. Wy-
powiedzmy w tej chwili wszyscy 
razem wdzięczne podziękowanie 
dla biskupa Jana, że na tych wszyst-
kich płaszczyznach szedł zawsze po 
śladach wskazanych przez Ewan-
gelię. Będzie jeszcze niejeden raz 
nam dane odwołać się do trwałych 
efektów jego gorliwości i wyrazić 
mu uznanie. Dziś niech wystarczy 
to słowo, sercem wypowiedziane 
i włączone w życzenia dla ustępu-
jącego pasterza, by nie ustawała 
jego miłość do ludu, któremu siebie 

dawał i wiele jeszcze będzie mógł 
dać. Mogę tylko w tej chwili, od 
dnia decyzji Ojca Świętego Bene-
dykta XVI, z pokorą wypowiedzieć 
słowo przyrzeczenia, formułowa-
ne w sposób szczery, choć nie po-
zbawiony lęków i obaw o podoła-
nie wyznaczonemu powołaniu, że 
z całego serca i wszystkich moich 
sił będę się starał nie uronić nicze-
go z tego przejmowanego dziedzic-
twa. I to jedynie usprawiedliwia 
dzisiejszą moją odwagę, by teraz 
stanąć przed Wami i powiedzieć: 
odtąd jestem z Wami, jako kolej-
ny pasterz, który z  Tobą, Drogi 
Ludu Boży, będzie się modlił, 
radował wiarą swych wiernych 
i przeżywał rozterki dzisiejszego 
pokolenia. Odtąd razem będziemy 
zmierzać ku wyzwaniom, które 
od wie ków włożył Bóg w  nasze 
serca. (…)

Uformujemy się, jak działo się 
to w Kościele od wieków, w niekoń-
czący się żywy pochód hierarchicz-
nych szczebli, stanów i wspólnot, 
bez których nie ma nigdy prawdzi-
wej wspólnoty Chrystusowej. Na 
ich czele ujawniają swą miłość do 
Kościoła biskup Gerard – w 50. roku 
swego kapłaństwa – i całe prezbi-
terium diecezji gliwickiej, których 
pozdrawiam ze czcią i proszę o nie-
słabnące ożywienie woli dalszego, 
gorliwego spalania się dla Chrystu-
sa i Jego Kościoła. W tym orszaku 
wiernie towarzyszą osoby życia 
konsekrowanego, a nade wszystko 
cieszy obecność odważnych, nie-
rzadko heroicznych małżonków, 
ojców i matek rodzin wraz z dzieć-
mi i młodym pokoleniem, przy tym 
osób starszych i chorych – czyli 
wszystkich ludzi wypełniających 
swoją misję poprzez właściwą sobie 
aktywność w poszczególnych okre-
sach życia i wykonywane zadania, 
ułatwiające nam życie. Dzisiaj to 
społeczeństwo w znacznej mierze 
dotknięte jest brakiem społecznej 
i ekonomicznej stabilizacji. Zjawi-
ska bezrobocia, marginalizacji, 
braku akceptacji i  emigracji nie 
są czymś rzadkim. Spoglądamy 
przy tym na nas z  jasnym prze-
świadczeniem, że Kościół święty 
składa się z  ludzi wspaniałych, 
jak i pogrążonych w słabościach, 
i z takim Kościołem idziemy przez 
świat. (…) Mamy też świadomość, że 
nie brakuje wśród nas osób, które 
zdystansowały się od Kościoła albo 
się do niego w ogóle nie zbliżyły. (…) 
Jest więc dość powodów, by podjąć 
wiele nowych zadań w poczuciu 
czekającej służby jako zobowiąza-
nie i uwarunkowanie nowego cza-
su dla świadectwa, które Kościół 
gliwicki musi mieć odwagę nadal 
podejmować. Nie będzie to możli-
we bez żarliwej modlitwy każdego 
z nas, z prośbą o wzajemną pamięć 
za nas wszystkich. (…) W ten sposób 
umocniony, Kościołowi gliwickie-
mu, do którego zostaję posłany, na 
początku naszej wspólnej drogi 
wiary z serca błogosławię. •

Pierwszy list pasterski biskupa gliwickiego Jana Kopca

Odtąd jestem z Wami

Biskup Jan Kopiec urodził się, wychował i jako ksiądz kilka lat 
pracował w naszej diecezji
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10 lat pod Aniołami

Lisów. Miejsce rozwijania talen-
tów, ale także niezwykłych spo-
tkań przy kominku. To „Piwnica 
pod Aniołami”, której w tym roku 
stuknęło 10 lat. Pomieszczenia 
na swoiste warsztaty i galerie zor-
ganizowano w piwnicy probostwa 
w Lisowie. Przy okazji rocznicy 
przypominano, co było impulsem 
do działania. – To były rekolekcje 
adwentowe w 2001 roku i piękne 
było ich zawołanie: „Mój Anioł się 
trudzi, bym wyszedł na ludzi” – 
mówi ks. Kazimierz Bartosik, pro-

boszcz parafii w Lisowie. – Zaczęły 
tu trafiać osoby, które rozwijały 
talenty pod okiem naszych star-
szych parafian. Między innymi 
powstały kółka malarskie, gitaro-
we, fotograficzne. Dla dorosłych 
były propozycje nauki języków nie-
mieckiego, angielskiego – dodaje.

Gośćmi specjalnymi pierwszej 
okrągłej rocznicy piwnicy były 
siostry ze  zgromadzenia sióstr 
od Aniołów. Podczas urodzinowego 
koncertu zagrali członkowie kółka 
muzycznego.

W Piwnicy funkcjonuje m.in. pracownia modelarska

Prezydent RP w naszej diecezji
Lubliniec. Prezydent Bronisław 
Komorowski odwiedził 20 stycznia 
Lubliniec. Rano spotkał się z rodzi-
nami żołnierzy, którzy stacjonują 
w Afganistanie. Następnie udał się 
do Komendy Powiatowej Policji. 
Późnej spacerował po lubliniec-
kim rynku, odwiedził Muzeum św. 
Edyty Stein, po którym oprowa-
dzali go Maria Banduch i Dariusz 
Przyłas. W księdze pamiątkowej 
prezydent napisał: „Postać świętej 

Edyty Stein łączy Polaków, Niem-
ców i  Żydów, łączy chrześcijan 
z  wyznawcami judaizmu. Dzię-
kuję Lublińcowi za  budowanie 
pamięci o  niezwykłej kobiecie, 
która jest  znakiem pojednania 
dla Europy i  świata”. Kolejnym 
punktem wizyty głowy państwa 
był Koszęcin i siedziba Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, a na koniec 
prezydent udał  się do  Woźnik, 
gdzie spotkał się z mieszkańcami.

Upominek na walentynki

Zabrze. Urszula Frey i Agniesz-
ka Krupińska, czyli dyrektor 
i  nauczycielka z  Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 39 w Zabrzu, wraz 
z innymi nauczycielami zorgani-
zowały III Regionalny Konkurs 
Rękodzielniczy „Walentynkowy 
upominek”. Konkurs skierowany 
był do uczniów szkół specjalnych, 
uczestników warsztatów terapii 
zajęciowej, oddziałów edukacyj-
no-terapeutycznych, podopiecz-
nych świetlic środowiskowych 
i  terapeutycznych, św ietlic 
działających przy różnych sto-
warzyszeniach oraz mieszkań-
ców domów pomocy społecznej. 
– Na konkurs nadesłano 101 prac 

z  13 placówek z  Zabrza, Gliwic, 
Rudy Śląskiej, Katowic oraz 
Jastrzębia-Zdroju, a  jury miało 
sporo problemów z  przyzna-
niem nagród i wyróżnień – mówi 
Agnieszka Krupińska. W sumie 
nagrody i wyróżnienia poznane 
zostały w 9 kategoriach. Komisja 
konkursowa nagrodziła 49 prac, 
wyróżniła kolejnych 20 i postano-
wiła wręczyć cztery grand prix. 
Spotkanie laureatów konkursu 
odbyło się 18 stycznia w Galerii 
„Piwnica rysia” przy MDK nr 2 
w Zabrzu. Gala finałowa z udzia-
łem wszystkich uczestników 
odbędzie się 15 lutego. Więcej na: 
www.zss39.pl.

Prace zachwycają pomysłowością i różnorodnością. Do 15 lutego 
można je podziwiać w zabrzańskiej Galerii „Piwnica rysia”

Modlitwy o jedność
Diecezja.  W  kilku kościo-
łach naszej diecezji odbyły  się 
nabożeństwa z  okazji Tygodnia 
Ekumenicznego. Nabożeństwa 
z udziałem duchownych innych 
wyznań odbyły  się w  Bytomiu, 
Zabrzu i  Gliwicach. Msze św., 

podczas których pastorzy wygło-
sili słowo Boże, odbyły się w gli-
wickim kościele św. Michała oraz 
w Bytomiu, w kościele św. Barba-
ry, gdzie Eucharystię w obrządku 
bizantyjskim odprawił ks. mitrat 
prof. Janusz Czerski.

Miasto nauką stoi
Zabrze. Od nowego roku będzie 
tu funkcjonowała kolejna wyższa 
uczenia. – Jesteśmy coraz poważ-
niejszym ośrodkiem akademic-
kim – mówi Sławomir Gruszka 
z  Wydziału Kontaktów Społecz-
nych zabrzańskiego UM. Studen-
ci kształcą się już tu na Wydziale 

Organizacji i  Zarządzania Poli-
techniki Śląskiej, który niedawno 
otrzymał kolejny odremontowa-
ny budynek, a także na Wydziale 
Lekarskim Śląskiej Akademii 
Medycznej, Akademii Wychowania 
Fizycznego oraz w Wyższej Szkole 
im. Bogdana Jańskiego. Od nowego 

roku akademickiego chętni mogą 
rozpocząć studia w Kwartale sztuki. 
To zamiejscowy Wydział Mediów, 
Aktorstwa i Reżyserii katowickiej 
Wyższej Szkoły Technicznej, a stu-
diować będzie można reżyserię, 
realizację obrazu filmowego i tele-
wizyjnego oraz fotografię.

Bumar z rekordowym kontraktem
Gliwice. Bumar podpisał umo-
wę z  Ministerstwem Obrony 
Indii. Zakład zbrojeniowy ma 
wyprodukować 204 wozy zabez-
pieczenia technicznego WZT-3 
za 935 mln złotych. To rekordo-

wy kontrakt w historii polskiej 
zbrojeniówki. Umowa podpisana 
z  Ministerstwem Obrony Indii 
jest największą od 2003 roku, kie-
dy to Malezyjczycy kupili czołgi 
„Twardy”.
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Ks. Waldemar Packner: Wkrótce 
będziemy rozliczać się z Urzędem 
Skarbowym. I znów będziemy 
mogli zdecydować, której or-
ganizacji pożytku publicznego 
przekażemy swój 1 procent...
Ks. Rudolf Badura: – Korzysta-
jąc z okazji, chciałbym jeszcze raz 
podziękować tym wszystkim, któ-
rzy wsparli nas w ubiegłym roku. 

Cieszę się, że stale rośnie liczba 
osób, które nam zaufały i wskazały 
Caritas Diecezji Gliwickiej jako tę 
organizację pożytku publicznego, 
która otrzyma jeden procent ich 
podatku. Ostatnim razem wsparło 
nas ponad 7 tys. ludzi.

Jaka to była kwota i na co została 
przeznaczona?

– Z  tytułu 1 procentu otrzy-
maliśmy za rok 2010 prawie 
390 tys. zł. Przeznaczyliśmy je 
na 25 różnych projektów. Ponad 
92 tys. zł zostało przeznaczone na 
czternaście zadań, które realizowa-
ły Caritas parafialne, m.in. na świe-
tlicę profilaktyczno-wychowaczą, 
zakup lekarstw, opału, czy doraź-
ną pomoc w sytuacjach losowych. 
Można powiedzieć, że pieniądze, 
które dostaliśmy od ludzi, do nich 
powróciły, zwłaszcza do tych naj-
bardziej potrzebujących pomocy. 
Pozostała kwota (prawie 300 tys. zł) 
wspomogła różne placówki diece-
zjalnej Caritas, m.in. stacje opieki, 
ośrodki w Rusinowicach i Wiśni-
czu, działalność NZOZ-u, itp. Bez 
tych pieniędzy nie moglibyśmy 
wesprzeć wielu koniecznych 
i  dobrych dzieł Caritas Diecezji 
Gliwickiej. Dlatego proszę, aby 
rozliczając się w tym roku, ponow-
nie przekazać nam swój 1 procent 
podatku.

W tym roku będzie to można zro-
bić o wiele prościej, wypełniając 
PIT na stronie internetowej...

– To ułatwienie dla tych, któ-
rzy korzystają z internetu. Wy-
starczy wejść na naszą stronę: 
www.caritas.gliwice.pl i na dole 
kliknąć zakładkę: PIT on-line. Tam 
jest formularz do wypełnienia. 
Program sam wyliczy nasz jeden 
procent i przekaże go gliwickiej 
Caritas. Jeśli wpiszemy adres 
Urzędu Skarbowego, w którym się 
rozliczamy, program sam wyśle 
go e-mailem do właściwej jednost-
ki. To duże ułatwienie dla tych, 
którzy przez internet rozliczają 
się z fiskusem.

A jeśli ktoś nadal rozlicza się tra-
dycyjnie?

– To w rubryce, w której na-
leży wskazać organizację pożyt- 
ku publicznego, trzeba wpisać 
numer Krajowego Rejestru Są-
dowego naszej Caritas, czyli 
0000247809.

 •

1 procent dla Caritas Diecezji Gliwickiej

Pieniądze wróciły do ludzi

Tegoroczni finaliści musieli odpo-
wiedzieć na 40 pytań, które komi-
sja uznała  za „kosmicznie trudne”.

S zczerze podziwiam wiedzę tych 
młodych ludzi i trud katechetów 

włożony w ich przygotowanie – po-
wiedział ks. Adam Spałek, wiceszef 
sekcji szkolno-katechetycznej gli-
wickiej kurii oraz diecezjalny wi-
zytator katechizacji.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych 
i przeprowadzany w pięciu diece-
zjach: katowickiej, częstochowskiej, 
sosnowieckiej, gliwickiej i bielsko-
żywieckiej. W tym roku właśnie ta 
ostatnia diecezja układała pytania, 
które dotyczyły tekstu Ewangelii 
według św. Łukasza.

W pierwszym, szkolnym eta-
pie, który odbył się 20 paździer-
nika ubiegłego roku, zostali wy-
łonieni ci, którzy zmagali się na 
poziomie regionalnym. W pięciu 

miastach naszej diecezji w drugim 
etapie uczestniczyło 279 uczniów 
ze  101 szkół podstawowych na-
szej diecezji. Wtedy zostało wy-

łonionych 60 uczestników finału 
diecezjalnego, który odbył się 
19 stycznia br. w Gliwicach. – Po-
mimo naprawdę trudnych pytań 

poradzili sobie z nimi doskonale. 
Różnice między finalistami wyno-
siły zaledwie pół punktu – chwali 
uczestników ks. Adam Spałek.

Pierwsze miejsce zajęła Maria 
Cieślak z Zespołu Szkół w Nakle 
Śląskim (katechetka Stefania Wie-
czorek), drugie Filip Hoinkis z SP 
nr 14 w Zabrzu (katechetka Anna 
Janik), a trzecie Magdalena Dubel 
z SP nr 43 w Zabrzu (katecheta dr 
Ryszard Paluch). – To ja wygrałam. 
Nie mogę w to uwierzyć – powie-
działa po ogłoszeniu wyników 
Maria Cieślak. W nagrodę pojedzie 
na tydzień do Zakopanego. Wyjazd 
ufundował ks. Adam Laszewski, 
szef Diecezjalnego Duszpaster-
stwa Turystyki i Wypoczynku. – 
Nigdy tam nie byłam. Dlatego tym 
bardziej cieszę się ze zwycięstwa, 
a z programu już wiem, że czeka 
mnie dużo atrakcji – powiedziała 
diecezjalna finalistka. 
 Ks. Waldemar Packner

– Za ubiegły rok 
rozliczeniowy otrzymaliśmy 
prawie 390 tys. zł 
– mówi ks. Rudolf Badura
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Diecezjalny finał XVII Konkursu Wiedzy Biblijnej

Święty Łukasz w jednym palcu

O tym, jak 
wykorzystane 
są pieniądze 
z naszych podatków, 
i o ułatwieniach 
w rozliczeniu się 
z fiskusem  
z ks. Rudolfem 
Badurą, dyrektorem 
Caritas Diecezji 
Gliwickiej, rozmawia 
ks. Waldemar 
Packner.

Diecezjalni finaliści, od lewej Maria Cieślak, Filip Hoinkis 
i Magdalena Dubel. W tyle od lewej ks. Adam Laszewski  
i ks. Adam Spałek
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Z ainteresowania histo-
ryczne przyszły biskup 
gliwicki przejawiał już 
jako kleryk, publikując 

artykuły o  dziejach instytucji 
kościelnych w dekanacie oleskim. 
Podczas studiów seminaryjnych 
nawiązał kontakty z ks. Alfonsem 
Schletzem, redaktorem „Naszej 
Przeszłości”, ważnego periodyku 
poświęconego historii kościelnej 
i kulturze chrześcijańskiej w Pol-
sce. Te więzy okazały się trwałe 
i pożyteczne dla obydwu stron; 
redaktor chętnie przyjmował 
do druku najpierw przyczynki, 
potem większe studia ks. Jana 
Kopca, który z kolei cały szereg 
artykułów napisał z  rocznico-
wych okazji periodyku lub jego 
redaktora.

Zainteresowania historyczne 
młodego kapłana skłoniły ówcze-
snego biskupa opolskiego Alfon-
sa Nossola do wysłania ks. Kopca 
w 1978 roku na studia historyczno-
kościelne przy Wydziale Teologii 
KUL.

Między biurkiem 
a ołtarzem

Pasterz 
i naukowiec. 
Biskup prof. 
dr hab. Jan 
Kopiec, nowy 
ordynariusz 
diecezji 
gliwickiej, 
należy do 
najwybitniejszych 
historyków 
Kościoła  
w Polsce,  
a od 19 lat 
pracę naukową 
i akademicką 
łączy 
z obowiązkami 
biskupa.

tekst
Ks. Waldemar Packner

waldemar.packner@gosc.pl
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Łuskanie czasu

Zestawienie tytułów wydaw-
nictw zwartych, artykułów, re-
cenzji, haseł encyklopedycznych 
i innych publikacji oraz publicz-
nych wystąpień bp. Jana Kopca jest 
imponujące; zdumiewa liczba sa-
mych tytułów, ale przede wszyst-
kim różnorodność podejmowanej 
problematyki. Kiedy znalazł czas, 
by to wszystko napisać?

Do oceny naukowego dorob-
ku historyka-biskupa nie można 
przykładać kryteriów wyłącz-
nie naukowych. Podjęcie posłu-
gi biskupiej z natury rzeczy na 
pierwszym miejscu stawia pracę 
duszpasterską, sprawy ducho-
wieństwa i  wiernych, troskę 
o ich potrzeby duchowe i pełne 
zaangażowanie w ich problemy. 
Taka posługa nie stwarza raczej 
okazji do pracowania „na długim 
oddechu” i  poświęcania dużej 
ilości czasu na przygotowanie 
wielkich opracowań. Biskupowi 
Kopcowi udało się jednak dotrzy-
mać pasterskich obowiązków bez 
rezygnacji z pracy naukowej i za-
jęć uniwersyteckich.

Badacz dziejów 
nuncjatury

Wielką przysługą oddaną 
wszystkim, którzy zajmowali się 
(i  zajmują) dawniejszą historią 
Śląska, jest rozprawa doktorska 
bp. Jana Kopca z 1982 roku („Histo-
riografia diecezji wrocławskiej do 
roku 1821”), która dla niego samego 
stanowiła znakomite przygotowa-
nie do dalszej pracy nad historią 
Śląska, a  także do prowadzenia 
pracy akademickiej.

Dla poszerzenia pola badaw-
czego na inne obszary dziejów ko-
ścielnych ważny okazał się urlop 
naukowy połączony z wyjazdem 
do Rzymu w  latach 1984–1985. 
Przyszły biskup gliwicki uczestni-
czył tam m.in. w zajęciach w Scuola 
Vaticana di Paleografia, Diplomati-
ca e Archivistica oraz w 1986 roku 
zaangażował się w Rzymie w prace 
Polskiego Instytutu Historycznego 
(Fundacja Lanckorońskich z Brze-
zia). Hierarcha odszedł (choć nie 
całkowicie) od tematyki śląskiej 
i poświęcił się także polskiej i po-
wszechnej historii kościelnej (pra-
ca habilitacyjna w 1998 roku nosi-
ła tytuł „Między Altransztadem  
a Połtawą. Stolica Apostolska wo-
bec obsady tronu polskiego w la-
tach 1706–1709”).

Biskup Jan Kopiec podjął ba-
dania nad nuncjaturami Giulia 
Piazzy i jego następcy Nicolausa 
Spinoli (1706–1712). Niezwykle 
pracowita i  żmudna kwerenda, 
zarówno w centralnych archiwach 
i bibliotekach watykańskich, jak 
i  w  wielu pomniejszych, także 
prywatnych archiwach włoskich 
i polskich, przyniosła w efekcie 
wydanie pięciu tomów źródeł. Do 
tej pory to najważniejsze osiągnię-
cie badawcze i edycyjne nowego 
ordynariusza gliwickiego, dające 
mu wysokie miejsce wśród pol-
skich historyków.

Podstawę do przyznania tytu-
łu naukowego profesora zwyczaj-
nego dała opublikowana w 2002 
roku książka „Biskup Henryk 
Grzondziel (1897–1968). W  służ-
bie Kościoła na Śląsku”, będąca 
zarówno opracowaniem, jak i ze-
stawieniem tekstów źródłowych. 
Do napisania tej książki bp Jan Ko-
piec przymierzał się kilkakrotnie. 
Jest ona źródłowo opowiedzianym 
życiorysem z naszkicowaną syl-
wetką duchową biskupa, ale łatwo 
się ją czyta i, co może jak na pracę 
naukową zaskoczyć, to lektura 
budująca. Wartości tej publikacji 
dodają teksty bp. Grzondziela, 
starannie zgromadzone i  przy-
gotowane do druku, urzekające 
prostotą i głębią.

Ta książka jest częścią wielkie-
go dorobku biografistycznego bp. 
Jana Kopca. Składa się na niego 115 
biogramów biskupów zamieszczo-
nych w „Die Bischöfe des Heiligen 
Reiches”, biogramy drukowane 
w „Encyklopedii katolickiej” KUL 
i innych słownikach biograficz-
nych śląskich kapłanów. Nie moż-
na również pominąć obszernego 
zestawienia krótkich biogramów 
księży, którzy w latach 1945–1980 
pracowali na terenie Śląska 
Opolskiego.

Mistrz „małych form”
Ważne i  pokaźne miejsce 

w dorobku nowego biskupa gli-
wickiego zajmują prace popular-
nonaukowe i popularyzacyjne. 
Chodzi nie tylko o  artykuły 
w prasie katolickiej i tygodnikach 
kościelnych (również w „Gościu 
Niedzielnym”), których jest bar-
dzo dużo, ale o  obszerniejsze 
opracowania. Wśród wielu pozy-
cji popularnonaukowych należy 
wymienić m.in.: „Dzieje Kościoła 
katolickiego na Śląsku Opolskim”, 
cykl pogadanek radiowych wy-

danych drukiem „Kościół ślą-
ski w swoim milenium”, a także 
„Kościół w Polsce po 1945 roku” 
oraz „Diecezja gliwicka. Dzieje 
i współczesność”.

Umiejętność wydobywania 
rzeczy ważnych cechuje również 
homilie bp. Kopca oraz krótkie 
wypowiedzi wygłaszane z róż-
nych okazji. Są to liczne konfe-
rencje naukowe i sympozja, w któ-
rych brał udział (prawie 200), 
często wygłaszając referat, a zwy-
kle inaugurując lub zamykając 
posiedzenia. W takich sytuacjach 
naukowiec musi być również mi-
strzem „małych form” – raz inspi-
rując, raz podsumowując.

W  kontekście tychże form 
trzeba też powiedzieć o licznych 
recenzjach, omówieniach, pre-
zentacjach książek i artykułów, 
pisanych lekkim piórem, niby 
sprawozdania z własnej lektury. 
Biskup został także zaproszony 
do zespołów redakcyjnych kilku 
znaczących czasopism nauko-
wych, jak „Nasza Przeszłość”, 
„Śląsk Opolski”, „Polski Przegląd 
Dyplomatyczny” czy „Przegląd 
Piśmiennictwa Teologicznego”.

Imponujący dorobek
W  sumie dorobek naukowy 

bp. Jana Kopca zamyka się licz-
bą 14 prac zwartych, blisko 560 
artykułów naukowych oraz po-
nad 260 tekstów popularnonau-
kowych. Ponadto wypromował 
9 doktorów i 66 magistrów oraz 
na różnych uniwersytetach pol-
skich, a także za granicą, w charak-
terze recenzenta brał udział w 15 
przewodach habilitacyjnych oraz  
21 doktorskich.

Biskup Jan Kopiec jest również 
przewodniczącym Sekcji Historii 
Kościoła Polskiego Towarzystwa 
Teologicznego. Sekcja liczy oko-
ło 140 członków ze  wszystkich 
ośrodków akademickich w  Pol-
sce, Wydziału Historii Kościoła 
Uniwersytetu Gregoriańskiego 
w  Rzymie oraz seminariów du-
chownych. Raz w roku historycy 
Kościoła w Polsce spotykają się na 
sesji naukowej, z której materiały 
publikowane są w roczniku „Ko-
ściół w Polsce. Dzieje i kultura”. •

korzystałem m.in. z tekstu  
ks. prof. dr. hab. kazimierza doli 
„sylwetka naukowa  
bpa Jana kopca”, napisanego  
z okazji 60. rocznicy urodzin  
nowego biskupa gliwickiego.

Między biurkiem 
a ołtarzem
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Biskup  
Jan Kopiec 
historią 
Kościoła 
interesował się 
już jako kleryk; 
dziś należy  
do grona 
największych  
naukowców 
w tej  
dziedzinie
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– Cieszy nas, 
że w czasach 
komputerów 
i internetu 
dzieci potrafią 
zmobilizować siebie 
i swoich najbliższych 
– mówi Katarzyna 
Guziak.

J uż po raz dziewiąty odbył 
się konkurs organizowany 
przez nauczycielki ze Szkoły 

Podstawowej nr 38 w Gliwicach--
Łabędach. Tam też miała miejsce 
gala finałowa, w której uczestni-
czyli m.in. uczniowie ze swoimi 
opiekunami. – Z  roku na rok 
przybywa szkół uczestniczących 
w konkursie, a nadsyłane prace są 
coraz ciekawsze – mówi Ewa Sit-
ko, która zorganizowała konkurs 
wraz z Katarzyną Guziak. Zabawa 
jest adresowana do uczniów i ich 
rodzin, a  jej celem jest wspólne 

wykonanie szopki, która podczas 
świąt cieszy domowników, a potem 
przesyłana jest do organizatorów. 
– Dlatego finał mamy dopiero po 
Bożym Narodzenia – wyjaśnia 
Ewa Sitko.

W  tegorocznej edycji kon- 
kursu uczestniczyli uczniowie 
z  15 szkół z  Gliwic i  okolic oraz 

z Poniszowic; w su-
mie zgłoszono 90 
prac. – Zachwyca 
i zadziwia pomysłowość przy two-
rzeniu stajenki, którą wykonano 
z przeróżnych materiałów: masy 
solnej, papierowej, gipsu, plasteli-
ny, modeliny, a nawet makaronu. 
Cieszy nas, że w czasach kompu-

terów i internetu dzieci potrafią 
zmobilizować siebie i swoich naj-
bliższych, aby nie tylko przygoto-
wać szopki, ale również misternie 
wykonać postacie – powiedziała 
Katarzyna Guziak.

Gośćmi gali finałowej byli m.in. 
ks. Tadeusz Hryhorowicz, szef 
Sekcji Szkolno-Katechetycznej gli-
wickiej kurii, oraz ks. Piotr Kansy, 
proboszcz parafii św. Anny w Gli-
wicach-Łabędach, na której terenie 
znajduje się SP nr 38. – Szczerze 
gratuluję uczestnikom konkursu 
i dziękuję organizatorkom – powie-
działa Anna Barbachen, dyrektor 
placówki.

Po części artystycznej, przy-
gotowanej przez uczniów kl. III b 
SP 38, wręczono nagrody i wyróż-
nienia. Zwycięzcami tegorocznego 
konkursu zostali Marta Muskała 
z SP nr 28 (Gliwice), Błażej Kiełkow-
ski z SP nr 23 (Gliwice) oraz Tomasz 
Wołosz z SP w Poniszowicach. Po-
nadto przyznano 19 nagród i wy-
różnień. Na koniec wszyscy mogli 
zobaczyć wystawę szopek i zasiąść 
do poczęstunku. wp

Gliwicka książnica ma już w swo-
ich zbiorach około 10 tysięcy ksią-
żek i różnych tytułów czasopism.

Z najduje się ona w budynku pa-
rafii katedralnej i dostępna jest 

dla wszystkich zainteresowanych. 
– Biblioteka, powołana przez bisku-
pa gliwickiego, powstała z końcem 
listopada 2008 roku. Pozostaje ona 
w zarządzie Fundacji „Silesia pro 
Europa”, która się nami opiekuje, 
sponsoruje zakup książek i  nas 
utrzymuje – wyjaśnia Edyta Miel-
carek, bibliotekarz.

Oprócz książek do wypożycze-
nia (z dziedziny teologii, filozofii, 
biblistyki, historii Kościoła i Śląska, 
hagiografii, psychologii i pedago-
giki, ale także beletrystyki) jest tu 

stanowisko komputerowe, można 
też skorzystać z wydawnictw ency-
klopedycznych i czasopism. – Czy-
telników mamy ponad 350 – mówi 
E. Mielcarek. – Są to osoby, które 
przynajmniej raz wypożyczyły 
książkę, ale niektóre z nich bardzo 
regularnie odwiedzają bibliotekę. 
Wśród nich zauważamy dwie gru-
py. Jedna to ludzie młodzi, którzy 
uczą się lub studiują i potrzebują 
materiałów do różnych prac, szuka-
ją odpowiedniej literatury. Druga 
grupa to osoby trochę starsze, ale 
też chcące pogłębić swoją wiedzę 
teologiczną i duchową. Dlatego sta-
ramy się kupować książki i orga-
nizować księgozbiór w ten sposób, 
żeby każdy znalazł coś dla siebie. 
Wśród czytelników brakuje tylko 

tych najbardziej zapracowanych 
i właśnie ich chciałabym zachęcić, 
żeby odwiedzili naszą bibliotekę 
– podkreśla.

Znajdziemy tu stale prenume-
rowane „L’Osservatore Romano”, 
„Gościa Niedzielnego” i miesięcznik 
„Znak”, ale wśród czasopism do-
stępne są też inne tytuły, takie jak: 
„Wiadomości KAI”, „Communio”, 
„Katecheta”, „Ateneum Kapłańskie”, 
„W Drodze”, „Więź” czy „Homo Dei”.

– Położenie biblioteki jest bar-
dzo korzystne. Mamy siedzibę w sa-
mym centrum Gliwic. Na miejscu 
jest czytelnia i dostęp do internetu, 
można też przyjść ze swoim lapto-
pem, żeby popracować, znaleźć 
chwilę ciszy, coś poczytać – mówi 
E. Mielcarek.

Korzystanie z  biblioteki jest 
bezpłatne. Żeby wypożyczyć książ-
kę, wystarczy się zapisać, okazując 
dowód osobisty. Godziny otwarcia 
(al. Jana Pawła II 7, obok wejścia na 
probostwo): poniedziałek, czwar-
tek – od 9.00 do 12.30, wtorek, środa 
– od 15.00 do 18.30, tel. (32) 440 10 04.

Klaudia Cwołek

Miejski Konkurs Szopek Rodzinnych

90 pomysłów na stajenkę

Biblioteka Teologiczna w Gliwicach ma 3 lata

Zapraszają zapracowanych

Edyta Mielcarek wśród 
książek
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Na konkurs przysłano szopki wykonane z różnych 
materiałów, a nawet z... makaronu
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Choć wielu jest o tym 
przekonanych, to jednak 
założycielem sióstr 
boromeuszek nie jest 
mediolański kardynał  
św. Karol Boromeusz. Początek 
zgromadzeniu dał francuski 
aptekarz i prawnik Józef 
Chauvenel. Gdy zmarł,  
miał zaledwie 31 lat.

Ś więty Karol Boromeusz jest naszym patro-
nem, ale założycielem osoba świecka – wyja-

śnia s. Ezechiela Ściskała, przełożona generalna 
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola 
Boromeusza z Domu Generalnego w Mikołowie.

Pragnąc zaradzić biedzie po wojnie trzydzie-
stoletniej, która panowała w okolicy Nancy, Józef 
Chauvenel postanowił służyć chorym i opusz-
czonym. Założył aptekę, gdzie biedni dostawali 
za darmo lekarstwa. Patrząc na jego poświęcenie 
i ciągle rosnące potrzeby, wkrótce zaczęły poma-
gać mu kobiety z Nancy. Był to rok 1652, początek 
zgromadzenia sióstr boromeuszek.

Po jego przedwczesnej śmierci w 1653 roku 
(zmarł na dżumę, pielęgnując chorych) dzieło 
kontynuował jego ojciec Emanuel Chauvenel. 
W domu, któremu patronował św. Karol Boro-
meusz, zamieszkały pierwsze siostry. Odkry-
wając piękno postaci św. Karola – wielkiego 
reformatora Kościoła po Soborze Trydenckim, 
a zarazem całkowicie oddanego miłosiernej 
posłudze najuboższym – siostry obrały go za 
patrona rodzącej się rodziny zakonnej.

Od samego początku zgromadzeniu przy-
świecały dwa cele – kontemplacja i miłosierdzie. 
– Modlitwa daje nam siły i jednoczy z Chry-
stusem, aby razem z Nim służyć chorym, cier-
piącym, samotnym i umierającym – wyjaśnia  
s. Ezechiela. Już w dokumencie z 1652 roku, gdy 
tworzyła się pierwsza, jeszcze nieformalna 
wspólnota, znalazły się jasno określone zadania: 
„Odwiedzać ubogich, chorych i opuszczonych, 
pomagać im, pocieszać i zatroszczyć o to, by 
otrzymali Święte Sakramenty Kościoła”.

Temu siostry boromeuszki przez całe wieki 
pozostały wierne. Wzorem swojego założyciela 
oraz patrona św. Karola Boromeusza (znanego 
z wielkich dzieł miłosierdzia) siostry pracują 
m.in. w szpitalach, domach pomocy społecz-
nej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach 
dziecka, w szkołach jako katechetki, na misjach. 
– Nasze starsze i chore siostry, które ze względu 
na wiek i zdrowie nie mogą już pracować, towa-
rzyszą nam swoją modlitwą. Modlą się także za 
tych, którzy z taką prośbą do nas się zwrócą. To 
apostolstwo modlitwy jest również formą miło-
sierdzia – zapewnia s. Ezechiela. Każdy może 
poprosić siostry o modlitwę w swoich intencjach. 
Wystarczy wejść na stronę: www.boromeuszki.
org.pl i wpisać swoją prośbę.

– W ostatnich latach musiałyśmy zamknąć 
pięć domów. Ból był obustronny. Nasz oraz tych 
proboszczów i parafian, gdzie wcześniej, często 
przez długie lata, pracowały siostry. Jednak brak 
sióstr wymusił na nas taką decyzję – powie-
działa s. Ezechiela, prosząc o modlitwę o nowe 
powołania do zgromadzenia.

Na terenie diecezji gliwickiej boromeuszki 
z Domów Generalnych w Mikołowie i Trzebni-
cy mają 7 placówek, w sumie pracują w nich 23 
siostry. Ks. Waldemar Packner

Rok Życia Konsekrowanego

Odwiedzać, pomagać, pocieszać

Siostry boromeuszki 
w diecezji gliwickiej
Placówki należące do domu generalnego 
w mikołowie:
– nakło, siostry prowadzą dom Pomocy 
społecznej, w którym mieszka 60 osób;
– Świerklaniec, cztery siostry, w tym jedna 
katechetka;
– tarnowskie góry, siostry prowadzą dom 
Pomocy społecznej dla 62 osób.
Placówki należące do domu generalnego 
w trzebnicy:
– gliwice, siostry prowadzą zakład 
opiekuńczo-leczniczy dla 110 kobiet;
– gliwice-łabędy, w zakładzie opiekuńczo- 
-leczniczym, prowadzonym przez siostry, 
przebywa 40 kobiet;
– zabrze, w domu dziecka prowadzonym 
przez siostry przebywa 37 dzieci;
– Bytom, siostry prowadzą zakład 
opiekuńczo-leczniczy dla 79 osób.

– Z naszą posługą staramy się być blisko 
każdej ludzkiej biedy. To nasz zakonny 
charyzmat – mówi s. Ezechiela Ściskała, 
przełożona generalna z domu zakonnego 
w Mikołowie

Siostry boromeuszki m.in. prowadzą wiele domów pomocy społecznej. Na zdjęciu  
s. Irena Rogowska, pielęgniarka ze szpitala św. Józefa w Mikołowie, który należy do sióstr

ks
. w

al
d

em
ar

 P
ac

kn
er



VIII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

29
 s

ty
cz

ni
a 

20
12

Gość Gliwicki

Tragedia 
górnośląska
Gliwice. 29 stycznia o 14.00, pomnik Ofiar 
Wojen i Totalitaryzmów w parku Chopina – 
apel upamiętniający Tragedię Górnośląską 
1945. W programie m.in. przemówienia przed-
stawicieli władz, członka zarządu koła gliwic-
kiego Ruchu Autonomii Śląska Ingemara Klo-
sa, złożenie zniczy i wiązanek pod pomnikiem 
i odegranie pieśni żałobnych przez przedsta-
wicieli orkiestry dętej z Brzezinki.

Koncert kolęd
Koszęcin. 29 stycznia o 15.00, kościół NSPJ – 
koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Zabrze-Zaborze. 29 stycznia o 16.00, kościół 
św. Jadwigi – koncert orkiestry dętej KWK 
„Bielszowice”.

Formacja muzyków 
kościelnych
Diecezja. 30 stycznia o 19.00, parafia św. 
Mikołaja w  Lublińcu – spotkanie forma-
cyjne dla organistów i muzyków kościel-
nych dekanatu lublinieckiego; 31 stycz-
nia o 19.00, parafia Wniebowzięcia NMP 
w Rudach – dla dekanatu Kuźnia Racibor-
ska. Temat: „Model posługi organisty w die-
cezji gliwickiej”.

Klub Inteligencji Katolickiej
Zabrze. 1 lutego o  18.45, dom parafialny 
św. Anny (ul. 3 Maja 20) – Msza św. i prelek-
cja Dariusza Walerjańskiego „Dzieje gminy 
żydowskiej w Zabrzu i na Śląsku”. 

Dzień Życia Konsekrowanego
Opole. 2 lutego o 16.00, kościół seminaryjny (ul. 
Drzymały 1) – Msza św. pod przewodnictwem 
księży biskupów diecezji opolskiej i gliwickiej 
na zakończenie Metropolitalnego Roku Życia 
Konsekrowanego oraz spotkanie dla członków 
zakonnych i świeckich instytutów życia kon-
sekrowanego. W programie rozstrzygnięcie 
konkursu i spektakl Teatru ITP z Lublina.

Krąg biblijny
Tarnowskie Góry. 2 lutego o 19.00, parafia 
w Opatowicach – medytacja przed Najświęt-
szym Sakramentem. Prowadzi ks. dr Wacław 
Borek, diecezjalny moderator Dzieła Biblijne-
go. Więcej: www.biblista.pl (zakładka Dzieło 
w diecezjach – gliwicka).

Nocne czuwanie
Lubecko. 3 lutego, sanktuarium Matki Bożej 
– czuwanie rozpocznie się o 19.00. Msze św. 
o 19.30 i o północy.

Duszpasterstwo Amazonek
Gliwice. 4 lutego o 16.00, parafia Podwyż-
szenia Krzyża Świętego (ul. Daszyńskiego 2, 
u redemptorystów) – Msza św. i spotkanie dla 
kobiet po amputacji piersi i ich rodzin.

Adoracja o powołania
Leśnica. 4 lutego, ośrodek „Betania” przy 
klasztorze sióstr służebniczek – adoracja 
w intencji powołań. Rozpoczęcie o 19.00, zakoń-
czenie o północy. Informacje: s. M. Laureta i s. 
M. Edyta: e-mail: betania@sluzebniczki.pl; tel. 
514 347 268.

Rekolekcje dla nauczycieli
Biskupice. Sekcja Szkolno-Katechetyczna 
Kurii Diecezjalnej i Duszpasterstwo Nauczy-
cieli i Wychowawców zaprasza nauczycieli, 
katechetów i wychowawców na rekolekcje, 
które odbędą się w ośrodku rekolekcyjnym 
w Zabrzu-Biskupicach. Od 30 stycznia do 
1 lutego prowadzi je o. dr Witosław Sztyk, 
rektor seminarium franciszkanów w Panewni-
kach, od 6 do 8 lutego prowadzi o. Stanisław 
Demski, redemptorysta z Gliwic. Koszt od 90 
do 140 zł. Informacje i zgłoszenia: ks. Adam 
Spałek, tel. 32 230 71 42 (kuria), e-mail: adam@
kuria.gliwice.pl.
 •

zapowiedzi

Premiera oratorium odbyła się
w Rudach 23 października 
ubiegłego roku. Teraz można go 
posłuchać na płycie.

D zieło „Oratorium rudzkie. Dróżki Matki 
Boskiej Pokornej” powstało z inspiracji bp. 

Jana Wieczorka. Duchowo-poetycki tekst napi-
sała Kornelia Czogalik, a muzykę skomponował 
Henryk Jan Botor. Już w dniu premiery wielu 
pytało, kiedy oratorium będzie można kupić na 
płycie. Teraz chętni mają taką możliwość.

Płyta CD zawiera zapis z pierwszego wyko-
nania dzieła w Rudach. Warto podkreślić, że 
dzieło wykonali doborowi muzycy, m.in. znany 
Chór Chłopięcy z Bośni, wybitni soliści operowi, 
a muzykę grała Gliwicka Orkiestra Kameralna. 
Do płyty dołączone są również tekst oratorium 
oraz krótkie informacje o autorach dzieła i wy-
konawcach. O płytę można pytać w Rudach oraz 
w gliwickiej kurii diecezjalnej. w

Podane zostały terminy rozgrywek XI Mini- 
stranckich Mistrzostw Diecezji w Piłce Nożnej 
2012.

Z awody odbywają się w kilku etapach: eli-
minacje dekanalne (do 25 marca), półfinał 

kategorii młodszej (31 marca), półfinał kate-
gorii średniej (21 kwietnia), półfinał kategorii 
starszej (12 maja) i finał, który zaplanowano 
na 19 maja. W zawodach w każdym etapie i ka-
tegorii biorą udział drużyny pięcioosobowe 
(plus dwie rezerwowe). Mecze organizowane 
są w hali sportowej.

Regulamin mistrzostw otrzymały już 
wszystkie parafie. Więcej informacji udzie- 
la ks. Jacek Skorniewski, diecezjalny dusz- 
pasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, tel. (32) 
418 62 62, e-mail: ministranci@gliwice.opoka.
org.pl.
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Warto posłuchać

Epika na CD
Duszpasterstwo  

LSO zaprasza
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