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Transmisja Mszy
Diecezja. Msza 
dziękczynna w 20. rocznicę 
ustanowienia diecezji 
gliwickiej odprawiana 
w katedrze 25 marca 
o 12.30 jest transmitowana 
przez Radio Plus Śląsk. 
Mszy przewodniczy 
pierwszy ordynariusz 
naszej diecezji bp Jan 
Wieczorek, a homilię głosi 
obecny biskup gliwicki 
Jan Kopiec. Eucharystia 
jest dziękczynieniem  
za 20 lat Kościoła 
gliwickiego i zawierzeniem 
Bogu jego teraźniejszości 
i przyszłości.

Świat kolorów
Gliwice. 29 marca 
o godz. 11 w kolegium 
nauczycielskim 
(ul. Hutnicza 9) 
odbędzie się otwarcie 
wystawy prac z konkursu 
plastycznego „Świat 
kolorów”, skierowanego 
do artystów Nieprzetartego 
Szlaku na Śląsku. To jedna 
z całorocznego cyklu 
imprez artystycznych 
połączonych tematycznie, 
w których uczestniczą 
osoby niepełnosprawne.

Przed świętami
Zabrze. Kiermasz 
świąteczny wyrobów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie dzieci, 
młodzieży i dorosłych 
odbędzie się od 26 do 
29 marca w Centrum 
Organizacji Pozarządowych 
(ul. Brodzińskiego 4)  
w godz. 10–18  
i 30 marca w Centrum 
Handlowym Platan 
w godz. 9–21. Zaprasza 
Stowarzyszenie „Kontakt” 
Rodziców, Opiekunów, 
Przyjaciół na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie przy ZSS 
nr 41 w Zabrzu.

W ostatniej części 
Wielkiego Postu 
odbędą się tradycyjne 
nabożeństwa Drogi 
Krzyżowej ulicami 
miast. Do uczestnictwa 
zaproszeni są wszyscy 
wierni.

J uż 23 marca Droga Krzyżowa za-
planowana została w Lublińcu, 
po Mszy św. sprawowanej o 18.00 

w  kościele św. Mikołaja. Tydzień 
później, w piątek 30 marca, podobne 
nabożeństwa odbędą się w Bytomiu, 
Zabrzu i Pyskowicach. W Bytomiu 
30 marca po Mszy św. o 18.00 w ko-
ściele Wniebowzięcia NMP przy 
rynku uformuje się procesja, która 

przejdzie do kościoła Podwyższenia 
Krzyża Świętego ojców kapucynów. 
Tego samego dnia w Zabrzu nabożeń-
stwo rozpocznie się po Mszach świę-
tych o 18.00 w kościołach śródmieścia, 
skąd procesje wyruszą w stronę pla-
cu przy ul. Sobieskiego (na terenie 
parafii św. Józefa), gdzie odbędzie się 
wspólne zakończenie nabożeństwa. 
Również 30 marca Droga Krzyżowa 
odbędzie się w Pyskowicach. Po Eu-
charystii, sprawowanej o 18.00 w ko-
ściele Nawrócenia Świętego Pawła, 
wierni przejdą do kościoła św. Mi-
kołaja, w pobliżu rynku.

W  Wielkim Tygodniu Droga 
Krzyżowa odbędzie się w Gliwicach 
i Tarnowskich Górach. W poniedzia-
łek 2 kwietnia po Mszy św. o 18.00 
w parafii katedralnej w Gliwicach 
wierni przejdą do kościoła Podwyż-
szenia Krzyża Świętego (ojców re-

demptorystów). W tym roku trasa 
będzie zmieniona ze względu na re-
monty. Natomiast w Wielki Wtorek, 
3 kwietnia, Droga Krzyżowa ulicami 
miasta odbędzie się w Tarnowskich 
Górach. Rozpocznie się ona ok. 18.30, 
po Mszy św. w kościele Matki Bożej 
Królowej Pokoju o 18.00, zakończy 
w kościele śś. Piotra i Pawła.

W niektórych miejscowościach 
oprócz centralnych organizowa-
ne są  też międzyparafialne Drogi 
Krzyżowe. Na  przykład 30 marca 
nabożeństwo także odbędzie  się 
w Gliwicach-Sośnicy (z kościoła św. 
Jacka do Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych) i  w  Tar-
nowskich Górach (z kościoła Matki 
Sprawiedliwości i Miłości Społecz-
nej w Opatowicach do św. Marcina 
w Starych Tarnowicach). Rozpoczęcie 
po Mszach o 18.00. kc

Rozważanie Męki Pańskiej

Refleksja 
nad zbawieniem

Droga Krzyżowa w Gliwicach w 2008 roku
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Zabrze. Trzydzieści osób wzięło 
udział w konkursie wiedzy na temat 
Ewangelii wg św. Łukasza zorgani-
zowanym z okazji 25-lecia parafii 
Świętego Krzyża w Zabrzu. Uczest-
nicy odpowiadali na szczegółowe 
pytania, np.  o  odległość Emaus 
od  Jeruzalem czy  o  to, w  jakiej 
kolejności autor przedstawia 
różne przypowieści. Po  dwóch 
etapach konkursowych pierwsze 
miejsce zajęła Bożena Skupin, dru-
gie Dominika Gabrysiak, a trzecie 
Adrian Dera. Wręczenie nagród 
odbyło się 18 marca w czasie nabo-
żeństwa Gorzkich Żali. – Już sam 
fakt, że tylu parafian zechciało prze-
czytać dokładnie Ewangelię, której 
dotyczył konkurs, jest prawdziwym 
sukcesem. Chcemy podkreślić nasz 
jubileusz nie tylko przez zewnętrz-
ne działania, ale też duchowo oży-
wić parafię – mówi ks. Piotr Szczy-
gielski. Świętowanie jubileuszu 

rozpoczęło się 31 grudnia, a zakoń-
czy 16 września, w dniu parafial-
nego odpustu. Parafia zyskała z tej 
okazji relikwie błogosławionych 
Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełusz-
ki oraz św. Jadwigi Śląskiej, które 
zostaną w najbliższych miesiącach 
uroczyście wprowadzone do kościo-
ła. Proboszcz parafii ks. Marcin Sto-
kłosa planuje też kolejne konkursy 
wiedzy biblijnej, obejmujące następ-
ne księgi Ewangelii.

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

Niełatwo być świadkiem

Diecezja. Od 12 do 14 marca w Cen-
trum Edukacyjnym im. Jana Pa- 
wła II w Gliwicach trwały reko-
lekcje wielkopostne dla nauczy-
cieli, katechetów i wychowawców. 
Nauki „Cnoty kardynalne drogą 
do doskonałości chrześcijańskiej” 
prowadził ks. Maciej Sasiak CR, 
proboszcz parafii Wniebowstąpie-
nia Pańskiego w Bytomiu-Szom-
bierkach. Przybliżał kolejno cnoty 
roztropności, umiarkowania, spra-
wiedliwości i  męstwa. – Wiem, 
że w dzisiejszych czasach nieła-

two być przykładem dla innych, 
autentycznym świadkiem, który 
nie tylko pięknie mówi, ale któ-
rego słowa mają przełożenie 
na  rzeczywistość. Dlatego wła-
śnie pochylamy się nad cnotami 
kardynalnymi, które są podstawą 
i  chcemy wspólnie zastanawiać 
się, na ile realizujemy je w swoim 
życiu – powiedział rekolekcjoni-
sta. W programie trzydniowych 
rekolekcji było też m.in. nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej i adoracja 
relikwii Krzyża Świętego.

– Żyjemy w trudnych czasach, kiedy większość społeczeństwa 
nie szuka sprawiedliwości, chociaż dużo o niej mówi –  
stwierdził ks. Maciej Sasiak CR

Na początek Łukasz

Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy,  
w których rozwiązywali testy konkursowe

Układali fraktal Sierpińskiego

Gliwice. 14 marca na placu Kra-
kowskim pomimo deszczu studenci 
Politechniki Śląskiej układali fraktal 
z kolorowych kwadratów wyciętych 
z papieru, chcąc w ten sposób usta-
nowić rekord Guinnessa. Wielki 
dywan w postaci kwadratu o boku 
17 metrów miał przypomnieć postać 
polskiego matematyka Wacława 
F.  Sierpińskiego w  130. rocznicę 
jego urodzin. Przygotowaniem 
tego matematycznego happeningu 
zajęli się studenci dwóch wydziałów: 
Mechanicznego Technologicznego 

i Matematyki Stosowanej. Fraktal 
to  figura geometryczna, której 
dowolny fragment jest identyczny 
z całą figurą lub podobny do niej. 
Studenci czuwali nad tym, żeby 
przyniesione kolorowe karteczki 
układane były we właściwą mozai-
kę. Następnie w Centrum Eduka-
cyjno-Kongresowym zaplanowany 
został wykład popularnonaukowy 
poświęcony W.  Sierpińskiemu. 
Już  wiadomo, że  udało  się pobić 
rekord. Czy zostanie zatwierdzony, 
okaże się wkrótce.

Pomimo 
deszczowej 
pogody 
na placu 
Krakowskim 
powstawał 
fraktal 
z papierowych 
kwadratów

Minerały 
w Ruinach
Giełda. Po raz dziesiąty w Ruinach 
Teatru w Gliwicach odbyła się 17 i 18 
marca Giełda Minerałów, Wyro-
bów Jubilerskich i Skamieniałości 
„GEOEXPO”. 

Kilkudziesięciu wystawców 
zaprezentowało zbiory kamieni 
przywiezione z  różnych stron 
świata, ciekawe okazy mineralo-
giczne i paleontologiczne. Gieł-
da jest  też okazją do  kupienia, 
a nawet skomponowania według 
własnego pomysłu biżuterii z ka-
mieni szlachetnych i ozdobnych, 
takich jak np.  ametysty, opale 
czy bursztyny.

Czytelnia czeka 
na maturzystów
Zabrze. Czytelnia ogólna poma-
ga tegorocznym maturzystom 
w korzystaniu ze zbiorów, aby przy-
gotować prezentację na egzamin 
dojrzałości. Na miejscu można sko-
rzystać z literatury popularnonau-
kowej, opracowań lektur, biografii, 
albumów, słowników oraz czaso-
pism. Pracownicy służą pomocą 
w wyborze bibliografii i tworzeniu 
opisu bibliograficznego. Specjalnie 
z myślą o maturzystach 22 marca 
zaplanowano wydłużenie godzin 
pracy i  możliwość skorzystania 
z pomocy studentów filologii pol-
skiej Uniwersytetu Śląskiego.

 M
IR

A 
FI

u
TA

K

M
IR

A 
FI

u
TA

K

 M
IR

A 
FI

u
TA

K



III
G

o
ść N

iedzielN
y

25 m
arca 2012

Gość Gliwicki

XXVII Światowy Dzień Młodzieży

Ekstremalnie 
na kalwarię

Jak zawsze 
spotkają się 
w Niedzielę Palmową 
w katedrze, ale dwa 
dni wcześniej w nocy 
z piątku na sobotę 
przejdą razem Drogą 
Krzyżową.

W tym roku spotkanie 
z okazji XXVII Świato-
wego Dnia Młodzieży 

poprzedzi Droga Krzyżowa, któ-
ra wyruszy z Gliwic na kalwarię 
w Piekarach Śląskich – na wzór 
organizowanej przez ks.  Jacka 
Stryczka razem ze  studentami 
w Krakowie. Gliwicka Ekstremal-
na Droga Krzyżowa odbędzie się 
w  nocy z  30 na  31 marca, a  roz-
pocznie się Mszą św. w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
o  22.00. – Informacje o  tej idei 
znalazłem w  internecie i  posta-
nowiłem zorganizować pierwszą 
edycję EDK w  naszej diecezji. 
To kolejna propozycja przeżycia 
tajemnic naszej wiary w sposób 
niekonwencjonalny, więc dlaczego 
dobrych pomysłów nie przeszcze-
piać wszędzie tam, gdzie się da – 
mówi ks. Artur Pytel, diecezjalny 
duszpasterz młodzieży.

Trasa wynosi 35 km i popro-
wadzi z Gliwic przez Żerniki, Ka-

mieniec, Zbrosławice, Ptakowice, 
Tarnowskie Góry, Radzionków 
aż na kalwarię w Piekarach Ślą-
skich. Zgłoszenia (uczestniczyć 
w niej mogą tylko osoby pełno-
letnie) oraz szczegółowe infor-
macje można znaleźć na stronie 
www.facebook.com/ddmgliwice.
strona.

W Niedzielę Palmową, 1 kwiet-
nia, młodzież zbiera się w gliwic-
kiej katedrze na XXVII Światowym 
Dniu Młodzieży, który w tym roku 
odbywa  się pod hasłem „Raduj-
cie się zawsze w Panu!” (Flp 4, 4). 
Spotkanie rozpocznie  się pro-
cesją z palmami, która wyruszy 
z kościoła Wszystkich Świętych 
o 14.15. – Msza św., pod przewod-

nictwem biskupów gliwickich, 
jest wyrazem jedności z papieżem 
Benedyktem XVI i młodymi całe-
go świata. Zapraszam młodzież 
całej diecezji oraz zaangażowa-
nych w  ruchy i  stowarzyszenia 
na ten wyjątkowy dzień radości 
i wdzięczności Chrystusowi Panu 
za dary łask, osób i wydarzeń, któ-
re pogłębiają naszą wiarę i pozwa-
lają cieszyć się z bycia katolikiem 
– zachęca ks. Artur Pytel.

Po Mszy, która rozpocznie się 
w katedrze o 14.30, w Centrum Edu-
kacyjnym im. Jana Pawła II będzie 
modlitwa uwielbienia, którą po-
prowadzi zespół muzyczny wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym 
diecezji gliwickiej. Mira Fiutak

Tydzień przed świętami na roz-
ważanie Męki Pańskiej w muzycz-
nej oprawie Händla zaprasza pa-
rafia św. Marii Magdaleny.

K oncert „Pasja Janowa” 
G. F. Händla (w polskim tłu-

maczeniu), w wykonaniu orkiestry 
kameralnej pod kierunkiem Ka-
tarzyny Rzeszutek oraz solistów 
i chóru Teatru Muzycznego Mo-
vimento pod kierunkiem Barbary 
Bielaczyc, odbędzie się w Niedzielę 
Palmową, 1 kwietnia, o 15.30 w ko-

ściele św. Marii Magdaleny w Kuź-
ni Raciborskiej. Na to wydarzenie 
muzyczno-duchowe zapraszają 
organizatorzy – parafia razem 
z miastem Kuźnia Raciborska oraz 
Miejski Ośrodek Kultury.
 •
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Bp Jan Kopiec
25 marca 1992 r. (...) 

nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Józef 
Kowalczyk ogłosił 

uroczyście decyzje 
Ojca Świętego bł. Jana 

Pawła II (...). Wśród 
powołanych wówczas 

do życia 13 nowych 
biskupstw utworzona 
została również nasza 

diecezja gliwicka (...) 
Od 20 lat pokolenia 

kapłanów i wiernych, 
ze swymi biskupami 

na czele, budują 
ten nowy Kościół 

partykularny (...). Ten 
wysiłek pragniemy 

docenić i wyrazić szczere 
podziękowanie Bogu 

Wszechmogącemu 
za dobre natchnienia 

i za ludzi, którzy 
nie szczędzą sił 

do włączenia się 
w budowanie nowej 
rzeczywistości wiary 

w naszej epoce. Za ten 
dar pracy (...) pragnę 

w sposób bardzo gorący 
z serca podziękować.

Spoglądając 
na osiągnięcia 

pierwszych 20 lat 
aktywnego wzrastania 

naszej diecezji, 
dostrzegamy, że bardzo 

ważnym przynagleniem 
dla nas wszystkich 
jest wzmacnianie 

ducha jedności naszej 
diecezjalnej wspólnoty, 

by była znakiem 
pierwszeństwa Jezusa 

Chrystusa w naszych 
sercach – wszyscy 

z tą diecezją wiążemy 
nasze nadzieje 

na owocne i autentyczne 
przeżywanie wiary.

Z odezwy w związku 
z 20. rocznicą ustanowienia 

diecezji gliwickiej
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Zaproszenie do Kuźni Raciborskiej

Pasja Janowa

Spotkanie rozpoczyna się w kościele Wszystkich Świętych,  
skąd młodzież idzie w procesji do katedry
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Piękna dwudziestoletnia
Rocznica. 
25 marca 1992 r. 
bullą Ojca 
Świętego Jana 
Pawła II „Totus 
Tuus Poloniae 
Populus” została 
erygowana 
diecezja 
gliwicka, a bp Jan 
Wieczorek został 
jej pierwszym 
ordynariuszem.

tekst
Ks. Waldemar Packner

waldemar.packner@gosc.pl

Ingres. 23 maja 1992 roku 
odbył się ingres bp. Jana Wieczor-
ka do gliwickiej katedry. Pastorał, 
jako znak władzy pasterskiej, 
wręczył nowemu ordynariuszo-
wi ówczesny nuncjusz apostolski 
w  Polsce abp  Józef Kowalczyk. 
W homilii bp Wieczorek podkre-
ślił, że będzie dążył do zintegro-
wania nowej diecezji w jeden orga-
nizm dla chwały Bożej i zbawienia 
mieszkających tu wiernych. Pod 
koniec Mszy przemówił biskup 
opolski Alfons Nossol, który żar-
tował: „Dla Gliwic nastał poranek, 
choć przyszedł Wieczorek”. •

Nuncjusz apostolski 
abp Józef Kowalczyk wręczył 
bp. Janowi Wieczorkowi 
pastorał

Każdego roku sanktuarium 
w Rudach i odnowiony 
kompleks pocysterski 
odwiedzają dziesiątki 
tysięcy pielgrzymów
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Cud na Kłodnicą. Wizyta Jana 
Pawła II to bez wątpienia najważ-
niejsze wydarzenie w 20-letniej 
historii diecezji. Po wielu miesią-
cach przygotowań 15 czerwca 1999 
roku pół miliona wiernych czekało 
na papieża na lotnisku. Z powodu 
choroby Ojciec Święty nie mógł 
być obecny tego dnia w  Gliwi-
cach. Jego przemówienie odczy-
tał abp Józef Kowalczyk. Wieczo-
rem 16 czerwca oficjalnie podano 
informację, że  następnego dnia 
Jan Paweł II, w drodze do Często-
chowy, odwiedzi jednak Gliwice. 
Przygotowania do tego spotkania 

trwały całą noc. 17 czerwca 1999 
roku gliwickie lotnisko ponow-
nie zapełniła ponadpółmiliono-
wa rzesza wiernych. Niezwykłą 
mobilizację ludzi media określiły 
jako „cud nad Kłodnicą”. Do histo-
rii przeszedł również niezwykły 
dialog papieża z ludźmi: „Ja bym 
z takim papieżem nie wytrzymał... 
ma przyjeżdżać, nie przyjeżdżo, 
nie  ma przyjeżdżać, a  przyjeż-
dżo…”. Te słowa obiegły cały świat. 
Chociaż wszystko odbywało się 
spontanicznie, policja nie odno-
towała ani jednego incydentu dro-
gowego. •

17 czerwca 1999 roku – historyczna wizyta Ojca Świętego
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niejszych miejsc w diecezji to Rudy 
Raciborskie. Od wieków znajdu-
je się tu słynący łaskami obraz Mat-
ki Bożej Rudzkiej, czczonej tu jako 
Pokorna Pani z Rud. Miejsce licz-
nych pielgrzymek, nie tylko ze Ślą-
ska. Korony, które zdobią obraz, 
pobłogosławił Jan Paweł II pod-
czas pobytu w Gliwicach, a złoto, 
z którego je wykonano, podarowały 
kobiety z parafii Rudy. Ks. Bonifacy 
Madla, ówczesny proboszcz z Rud, 
gdy dowiedział się, że papież będzie 
w Gliwicach, wyjął w nocy obraz 
i przywiózł go na gliwickie lotni-
sko. – Mam nadzieję, że konserwa-
tor sztuki mi to wybaczy – żartował 
potem. Obraz został ozdobiony 
koronami przez abp. Józefa Kowal-
czyka 4 czerwca 2000 roku. Dzie-
więć lat później, 14 czerwca 2009 
roku, w legendarną 780. rocznicę 
ofiarowania obrazu przez księcia 
Kazimierza I Opolskiego cystersom 
i w 750. rocznicę rudzkiej fundacji 
cysterskiej księcia Władysława 
I  Opolskiego, kościół parafialny 
został podniesiony do rangi bazy-
liki mniejszej. Tablicę na  murze 
kościoła odsłonił abp Józef Kowal-
czyk. – Lubię to miejsce i chętnie 
tu przyjeżdżam. Za każdym razem 
widzę, ile się tu zmienia – powie-
dział już jako prymas Polski, gdy 
w grudniu ubiegłego roku ponow-
nie odwiedził Rudy.  •
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Jak Feniks z popiołów. W lip-
cu 1998 roku diecezja otrzymała 
od Skarbu Państwa ruiny dawne-
go opactwa cysterskiego, a potem 
pałacu książąt raciborskich. Pod 
względem kubatury porówny-
walne jest  ono z  Zamkiem Kró-
lewskim w Warszawie. Oficjalne 
przekazanie obiektu odbyło  się 
15 sierpnia tego roku. Niegdyś 
dumne opactwo cysterskie, potem 
wspaniała rezydencja książęca, 
gdzie zatrzymywały się korono-
wane głowy Europy, zostało spalo-
ne przez Armię Czerwoną w stycz-
niu 1945 roku. Od tego czasu obiekt 
popadał w ruinę. Nie brakowało 

sceptyków, którzy nie wierzyli, 
iż młoda diecezja zdoła przywró-
cić mu dawny blask. – Po ponad 
dziesięciu latach można o Rudach 
powiedzieć, że odrodziły się jak 
Feniks z  popiołów. Dziś każde-
go roku to  miejsce odwiedzają 
dziesiątki tysięcy pielgrzymów 
i turystów – zachęca do wizyty 
w Rudach ks. Jan Rosiek, dyrek-
tor kompleksu. Oprócz bazy noc-
legowej w dawnym opactwie jest 
miejsce na organizację wernisaży 
wystaw, konferencji i koncertów. – 
To miejsce jest magiczne. Kto raz 
tu był, będzie już wracał zawsze 
– przekonuje ks. Rosiek. •
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Piękna dwudziestoletnia

Obiekt poświęcił abp Józef Kowalczyk, ówczesny nuncjusz 
apostolski w Polsce

Znane w całej Polsce. Jeszcze 
zanim powstała diecezja, rozpo-
częła się budowa ośrodka rehabi-
litacyjnego dla dzieci i młodzieży 
w  Rusinowicach koło Lublińca. 
Za tym dziełem stał śp. bp Czesław 
Domin, ówczesny biskup pomoc-
niczy w Katowicach. Architektu-
ra obiektu o powierzchni ponad 
6000 mkw. została zaprojekto-
wana na kształt wioski składają-
cej się z trzech parterowych pawi-
lonów mieszkalnych połączonych 
z  zapleczem rehabilitacyjnym, 
medycznym i gospodarczo-admi-
nistracyjnym. Pieniądze na budo-
wę ośrodka przekazała Wspólna 
Komisja ds. Pomocy Humanitarnej 
przy Ambasadzie USA w Warsza-
wie, a całkowitego wyposażenia 

kompleksu oraz kaplicy św. Rafa-
ła Archanioła dokonano dzięki 
pomocy finansowej Jana Pawła II, 
Caritas Polskiej, Caritas Diecezji 
Gliwickiej, Episkopatu Italii i wie-
lu indywidualnych ofiarodawców. 
Pierwsi pacjenci wraz z opiekuna-
mi zostali przyjęci 7 kwietnia 1994 
roku. – Dzięki nowoczesnej terapii, 
fachowej kadrze i  doskonałemu 
wyposażeniu nasz ośrodek znany 
jest w całej Polsce, o czym świad-
czą kolejki oczekujących. Obecnie 
na przyjęcie czeka się około dwóch 
lat – powiedział ks. prał. Franciszek 
Balion, dyrektor placówki. Do tej 
pory z rehabilitacji w Rusinowicach 
skorzystało ponad 17 tys. dzieci 
i młodzieży wraz z opiekunami; 
łącznie ponad 34 tys. osób. •
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Jedną z najmłodszych instytucji 
diecezjalnych jest Caritas. Powo-
łana została do życia w lipcu 1992 
roku. Dziś Caritas Diecezji Gli-
wickiej zatrudnia ponad 300 osób, 
a jej pracownicy są wszędzie tam, 
gdzie ludzie potrzebują pomocy. 
Podczas pamiętnej powodzi w 1997 
roku z jej doraźnej pomocy skorzy-
stało kilka tysięcy ludzi, zwłasz-
cza z  diecezji opolskiej. Przez 
jej magazyny przewinęło się kilka 
tysięcy ton darów. Caritas poma-

gała również w odbudowie znisz-
czonych przez trąbę powietrzną 
domów podczas kataklizmu 15 
sierpnia 2008 roku. – W  naszej 
pracy kierujemy się „wyobraźnią 
miłosierdzia”, o której tak często 
mówił bł. Jan Paweł II. To wyty-
cza nam kierunek – powiedział 
ks. prał. Rudolf Badura, dyrektor 
diecezjalnej Caritas. Pod jej egidą 
działa m.in. kilkanaście stacji opie-
ki i gabinetów rehabilitacyjnych, 
Dom Pomocy Społecznej, kuchnia 
dla ubogich i jadłodajnia. •

Powódź w 1997 roku. Z pomocy Caritas skorzystało kilka tysięcy 
ludzi, zwłaszcza w diecezji opolskiej
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Multimedia. Gdy w  1996 roku 
kuria diecezjalna przeniosła  się 
do  wyremontowanego gmachu 
przy Łużyckiej, należała do pierw-
szych w Polsce w pełni skompute-
ryzowanych tego typu instytucji. 
– Biskup Jan Wieczorek, choć sam 
nie posługiwał się wtedy kompute-
rem, wiedział, że przyszłość należy 
do informatyzacji, a Kościół w gło-
szeniu Ewangelii musi skorzystać 
z wszelkich dostępnych środków 
– powiedział ks. Krzysztof Śmigie-
ra z kurii. W gmachu znalazły się 
nowoczesne serwery, powstało 
Centrum Informatyczne Diecezji 
Gliwickiej. Również w Gliwicach 

rodziła się Opoka, dziś jeden z naj-
bardziej znanych serwisów Kościo-
ła katolickiego w Polsce. Dziś w die-
cezji działa Radio Plus (pierwszą 
audycję nadało w Wielkanoc 1994 
roku), od października 2011 fun-
cjonuje DeUM – czyli Diecezjalne 
Usługi Multimedialne – instytucja 
świadcząca usługi w pełni komer-
cyjne na wolnym rynku z zacho-
waniem najwyższych standardów 
moralnych i technicznych. Od 1994 
roku działa Katolickie Centrum 
Edukacyjne KANA. Z bezpłatnej 
pomocy centrum skorzystało kil-
kanaście tysięcy ludzi, zwłaszcza 
młodych. •

Nowy pasterz. Papież Bene-
dykt XVI 29 grudnia ub.r. miano-
wał bp. Jana Kopca drugim ordy-
nariuszem diecezji gliwickiej. 
Biskup Jan Wieczorek, po prawie 
20 latach posługi, z końcem  roku 
2011 przeszedł na  emeryturę. – 
Chcę kontynuować dzieło moje-
go poprzednika, a jednocześnie 
szukać nowych impulsów, które 
wyznaczałyby kierunek naszych 
działań w XXI wieku – powiedział 
bp Jan Kopiec po ogłoszeniu nomi-
nacji. Podczas wielkopostnego 
spotkania z kapłanami w marcu 
zapowiedział zwołanie synodu 
diecezjalnego. – Chciałbym, aby 
był on  okazją do  zastanowie-
nia  się nad wyzwaniami, które 
Kościołowi gliwickiemu niesie 
współczesność – powiedział nowy 
ordynariusz.
 •

Abp Celestino Migliore, 
nuncjusz apostolski 
w Polsce, przekazuje 
pastorał drugiemu 
ordynariuszowi gliwickiemu 
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K onkurs Papieskich Dzieł Misyj-
nych Archidiecezji Katowic-

kiej skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Jego celem jest przybliżenie 
im postaci Pauliny Jaricot, która 
stworzyła ideę Żywego Różańca 
i  Dzieła Rozkrzewiania Wiary, 

w  150. rocznicę jej  śmierci. Kon-
kurs odbywać się będzie w dwóch 
kategoriach – plastycznej dla szkół 
podstawowych i literackiej dla gim-
nazjów. Termin nadsyłania prac 
upływa 4 kwietnia. Szczegółowe 
informacje o konkursie na www.
pdm.archidiecezja.katowice.pl. •

Konkurs plastyczny i literacki

Kim była Paulina 
Jaricot?

Uczniowie mogą ją opisać za pomocą obrazu, 
opowiadania czy wiersza. A wcześniej 
dowiedzieć się czegoś więcej o jej życiu.

– Sam fakt wyjścia na 
scenę nie nobilituje, 
ale na pewno obnaża 
– mówi Michał 
Stanowski.

P ochodzi z rodziny teatral-
nej. Od  dziecka związany 
z teatrem lalkowym i har-

cerstwem. Oba te doświadczenia 
złożyły się na to, czym obecnie się 
zajmuje. Michał Stanowski z Lubli-
na jest twórcą i głównym organiza-
torem Międzynarodowego Ruchu 
Artystów Nieprzetartego Szlaku 
i wielu działań związanych z ak-
tywizowaniem i budowaniem śro-
dowiska osób niepełnosprawnych 
oraz tych, którzy im towarzyszą. 
Składa się na nie całoroczny cykl 
imprez artystycznych z  finało-
wym festiwalem w Lublinie.

Na  zaproszenie Śląskiego 
Nieprzetartego Szlaku Michał 
Stanowski poprowadził 13 marca 
w Gliwicach warsztaty teatralne, 
w których uczestniczyło ok. 20 in-
struktorów i terapeutów osób nie-
pełnosprawnych z różnych ośrod-
ków. – Podstawą pracy na scenie 
z  niepełnosprawnymi, zresztą 
z jakąkolwiek grupą amatorską, 
jest  poczucie bezpieczeństwa 
tych osób – mówi. – Nie należy 
zabierać  się za  spektakl, zanim 
nie spędzi się odpowiednio dużo 
czasu na budowaniu samej grupy. 
Inaczej robimy ludziom krzywdę, 
bo używamy ich do jakiejś własnej 

wizji. Trzeba mieć świadomość, 
że tak naprawdę nie chodzi o spek-
takl, ale o rozwój ludzi o budowa-
nie bezpiecznej sytuacji jako pod-
stawy ich rozwoju artystycznego 
i osobowościowego. To ja muszę 
podążać za nimi, a nie oni za mną 
– stwierdza M. Stanowski.

Zauważa, że czasem spektakle 
z udziałem osób niepełnospraw-
nych przygotowuje się naprędce, 
bo właśnie pojawiła się informa-
cja o jakimś konkursie czy festi-
walu. – To nie jest żadna terapia. 
To jest wystawianie nieprzygoto-
wanych ludzi, w dodatku niepeł-

nosprawnych, na bardzo trudną, 
niekomfortową sytuację, nad któ-
rą nie panują i jej nie rozumieją – 
mówi z przekonaniem. – Jestem 
przeciwny myśleniu, że  scena 
sama w sobie już nobilituje. Scena 
obnaża. Jeżeli pokażemy piękno, 
to wywoła zachwyt. Ale jeśli będą 
nieporadność i brak umiejętności, 
to kulturalny widz, choć nie wy-
gwiżdże osoby niepełnosprawnej, 
zostanie zmuszony do kłamstwa. 
Bijmy brawa, bo to niepełnospraw-
ny. Widz nie wie, że ta nieporad-
ność wynika z błędów instruktora. 
Widzi osobę, która nie radzi sobie 
na scenie, i jest przekonany, że ona 
nie jest w stanie niczego zagrać. 
A to jest zbrodnia – mówi ostro. 
Dlatego we wszystkich działaniach 
związanych z Nieprzetartym Szla-
kiem tak bardzo kładzie się nacisk 
na  profesjonalne przygotowa-
nie terapeutów i  instruktorów. 
A ich podstawą nie jest praca dla 
niepełnosprawnych, ale  razem 
z nimi. Mira Fiutak

Jak pracować z niepełnosprawnymi w teatrze?

Instruktorze, 
słuchaj aktorów

W warsztatach prowadzonych przez Michała Stanowskiego 
(w środku) uczestniczyło kilkunastu terapeutów i instruktorów 
różnych ośrodków na Śląsku
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Raj dla dzieci w Gliwicach

Zabawek po sufit

Na stoisku wyłożone 
maskotki, gry, 
książeczki. – Po ile 
ta gra? – Dwa złote 
– odpowiada Marta, 
a Filip tłumaczy 
jej zasady...

W sobotnie przedpołudnie 
w  Młodzieżowym Domu 

Kultury w Gliwicach gwar dzieci, 
a parter pełen kolorowych stoisk. 
Właśnie trwa Giełda Zabawek Uży-
wanych, którą wymyśliła Małgo-
rzata Nowotnik ze swoją córką, dziś 
10-letnią już Olgą. Organizowana 
już  po  raz siódmy – odbywa  się 
dwa razy do roku – wiosną i jesie-
nią. – Wpadłyśmy na ten pomysł, 
bo po prostu miałyśmy za dużo za-
bawek i nie wiedziałyśmy, co z nimi 
zrobić, a dziecko wciąż pragnęło 
nowych. I wtedy nagle nas olśni-
ło – można by zrobić giełdę i tam 
wymienić się lub za niewielkie pie-
niądze kupić wymarzone zabawki, 
które w sklepach są przecież po-
twornie drogie – mówi o pomyśle 
organizatorka giełdy.

Na co dzień pracuje w MDK, 
gdzie prowadzi warsztaty pla-
styczne dla dzieci i  rodziców. – 
Początkowo rodzice liczyli na to, 
że pozbędą się zabawek, a bywało, 
że  wracali do  domu dokładnie 
z  taką samą ilością, ale  nowych, 
które cieszyły dzieci. Ważne jest też 
to, że dzieciaki same, po raz pierw-
szy w życiu, dokonują transakcji. 
Sprzedają, kupują, wymieniają 
i w ten sposób uczą się, że ich za-
bawki mają pewną wartość. Dowia-
dują się, że w sklepie ta rzecz kosz-
towała np. sto złotych, a tu może być 
kupiona za 50, 10 czy 5, albo wymie-
niona na inną. W tym tkwi siła tego 
pomysłu – mówi Małgorzata No-
wotnik. I dodaje jeszcze argument 
ekologiczny – stosy starych zaba-
wek nie zalegają na śmietnikach.

Na pierwszej giełdzie było kil-
kanaście stoisk, teraz jest ich czter-
dzieści i zgłaszającym się trzeba 
odmawiać. Każdy musi zarezerwo-
wać sobie miejsce i wnieść opłatę 
5 złotych. Oprócz zabawek, gier 
i książeczek na stolikach pojawia-
ją się też ubrania.

Marzena Drążkiewicz z dzieć-
mi przyjechała z Szałszy. Marta 
chodzi do  trzeciej klasy, a  Filip 
ma 6 lat. W giełdach uczestniczą 
od  początku. Nie  byli jedynie 
na  ubiegłorocznej, wiosennej, 
której termin zbiegł się z Komu-
nią. – Chciałam pozbyć się trochę 
rzeczy, ale też zależało mi na tym, 
żeby dzieci zobaczyły, że pieniądz 
to jest coś rzeczywistego. I żeby 
coś kupić, to najpierw trzeba coś 
sprzedać – wyjaśnia mama. – Ra-
zem decydujemy o tym, co trafi 
na  giełdę. Nigdy nie  zabiera-
my dzieciom zabawek, których 
nie  chcą sprzedać. Czasem coś 
sugeruję, widząc, czym się nie ba-

wią, ale to one podejmują decyzję. 
– Chciałam sprzedać skakankę, 
ale mama powiedziała, że na uro-
dzinach urządzamy różne zaba-
wy i jeszcze się przyda – wtrąca 
Marta, która wszystkie kwoty 
zapisuje w zeszycie, po godzinie 
ma już długi słupek cyfr. Zanim 
zaczęli sprzedawać, sami zaopa-
trzyli się na innych stoiskach. Filip 
ma nową koparkę, a Marta lalkę 
niemowlaka. W  sklepie pewnie 
wydaliby na  nie  po  sto złotych, 
w  tu  kupili za  20. – I  dostałam 
do niej darmową butelkę – poka-
zuje Marta. Do tego ochraniacze 
z myślą o deskorolkach, które do-
staną w prezencie na Wielkanoc.

Po raz pierwszy na giełdzie 
jest Monika Sagan z Gliwic z 8-let-
nią Kingą. – Córka chce kupo-
wać dużo zabawek, ale musi się 
dowiedzieć, że pieniądze nie ro-
sną na  drzewach. Uważam, 
że  to  dla niej edukacyjne. Poza 
tym uczy się też innych rzeczy 
– trzeba ułożyć wszystko na sto-
isku, a wcześniej wybrać niektóre 
zabawki do sprzedania, no i roz-

stać się z nimi – wyjaśnia mama. 
Z Rudy Śląskiej przyjechała 9-let-
nia Karolina. Na jej stoliku same 
maskotki. – Mamy ich  w  domu 
po sufit i nikogo w najbliższym 
otoczeniu, komu można by je dać 
– mówi mama Aneta Kilarska. – 
Te, które już się córce znudziły, 
leżą posegregowane w kartonach. 
Kiedy pakowałyśmy się na giełdę, 
przy niektórych ożyły wspomnie-
nia i jeszcze zostały w domu – do-
daje. Ulubiona maskotka ze stoli-
ka? Karolina od razu wskazuje 
na dużego misia w zielonym ku-
braczku z przypiętą ceną 3 zł, cho-
ciaż maskotka wygląda jak z wi-
tryny sklepowej. Zamiast niego 
Karolinka w kieszeni ma już dwie 
figurki Littlest Pet Shop, które 
dziś kupiła do swojej kolekcji.

Pierwszym pomysłem Olgi 
i jej mamy było stworzenie wypo-
życzalni zabawek, na wzór tych 
z płytami czy filmami. Na razie 
ze  względów organizacyjnych 
projekt jest odłożony, ale być może 
też uda się go kiedyś zrealizować.

Mira Fiutak

W dniach, kiedy odbywa się giełda, w MDK są tłumy kupujących 
i oglądających
z lewej: Warto dobrze zareklamować swój towar
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Katechezy 
neokatechumenatu
Gliwice. 26 i  28 marca 
(po Mszy o 18.00) w katedrze gli-
wickiej odbywają się katechezy 
Drogi Neokatechumenalnej dla 
młodzieży i dorosłych, których 
celem jest prowadzenie do wiary 
dojrzałej.

Rekolekcje 
akademickie
Gliwice. Od 26 do 28 marca 
o 19.30, katedra gliwicka – reko-
lekcje „Życie – sztuka czy kicz” 
prowadzi ks.  Norbert Thiel. 
W programie codziennie Msza 
św. z  homilią i  konferencja. 29 
marca o  19.30 w  kościele aka-
demickim św. Michała – Msza 
św. i  Droga Krzyżowa ulicami 
miasteczka.

Kiermasz WTZ
Zabrze. Od 27 do 29 marca, 
od 9.00 do 21.00 w CH Platan (plac 
Teatralny 12) – kiermasz wielka-
nocny, podczas którego można 
zakupić prace wykonane przez 
osoby niepełnosprawne z Warsz-
tatów Terapii Zajęciowej Caritas 
Diecezji Gliwickiej.

Modlitwa 
za miasto
Bytom. 28 marca o  19.00, 
kościół św. Wojciecha (u francisz-
kanów) – Msza św. i nabożeństwo.

Akademia 
Rodziny
Gliwice. 29 marca o  18.00, 
Centrum Edukacyjne im. Jana 
Pawła II – w ystawa i  w ykład 
ks.  prof.  Artura Katolo „Euta-
nazja i  eugenika w  medycynie 
hitlerowskiej”.

Krąg biblijny
Tarnowskie Góry. 29 marca 
o 19.00, parafia w Opatowicach 
– medytacja przed Najświęt-
szym Sakramentem. Prowadzi 
ks. dr Wacław Borek, diecezjal-
ny moderator Dzieła Biblijnego. 
Więcej informacji na www.gli-
wice.biblista.pl.

Inscenizacja Męki 
Pańskiej
Kokotek. 30 marca i 4 kwiet-
nia o  20.00, kościół NMP Kró-
lowej – przedstawienie „Pasji” 
w wykonaniu młodzieży. Auto-
rem scenariusza jest o. Bartosz 
Madejski, oblat, razem z  lubli-
niecką młodzieżą. Przedsta-
wienie bazuje na  inscenizacji 
Gorzkich Żali, prezentowanych 
w  poprzednich latach. Wstęp 
wolny.

Dla samorządowców
Gliwice. 31 marca – Wiel-
kopostny dzień skupienia dla 
pracowników samorządu tery-
torialnego (w  kaplicy sióstr 
boromeuszek przy ul. Zygmunta 
Starego 19; wejście od ulicy Zie-
mowita i Centrum Edukacyjne 
im. Jana Pawła II). W programie: 
o  10.00 – sakrament pokuty, 
o 11.00 – Eucharystia z homilią 
bp. Jana Kopca, o 12.00 – „Anioł 
Pański” i  przerwa na  kawę, 
o 12.30 – wykład ks. dr. Antoniego 
Kaltbacha.

Duszpasterstwo 
służby zdrowia
Gliwice. 31 marca o 16.00, para-
fia Podwyższenia Krzyża Świę-
tego (u redemptorystów) – Msza 
św. i „Rozważanie rekolekcyjne 
oparte na w ypowiedziach bł. 
Jana Pawła II do  pracowników 
służby zdrowia”, które wygłosi 
o. Jan Noga.

Dla hospicjum
Zabrze. 1 kwietnia, godz. 18.30 
– Dom Muzyki i Tańca – koncert 
charytatywny na rzecz Hospicjum 
Miłosierdzia Bożego w Gliwicach, 
z którego całkowity dochód zosta-
nie przeznaczony na zakup sprzętu 
medycznego. Gwiazdą wieczoru 
będzie zespół Zakopower. Bilety 
w cenie 45 i 55 zł są do kupienia 
w  Poradni Opieki Paliatywnej 
w  siedzibie hospicjum w  Gliwi-
cach (ul. Daszyńskiego 31) w biurze 
w godz. 7–15 oraz w DMiT w Zabrzu 
oraz RCK (teatr) w Rybniku. Kon-
takt w sprawie biletów – Bożena 
Niemczynowicz tel. 607 378 234. 
 •

zapowiedzi

Trzecioklasiści spotkają  się 13 
kwietnia w Częstochowie na mo-
dlitwie przed obrazem Matki 
Bożej Jasnogórskiej.

S potkanie zacznie  się o  10.00 
w auli o. Kordeckiego (wejścia 

od 9.30), potem w planie jest konfe-
rencja, a po niej o 10.45 czas na sa-
krament pokuty i pojednania oraz 
indywidualną modlitwę. O 12.00 
Msza św. w kaplicy Cudownego 

Obrazu i akt zawierzenia maturzy-
stów Matce Bożej Jasnogórskiej. 
Po Mszy Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w  Dolinie Miłosierdzia, 
a  zakończenie pielgrzymki pla-
nowane jest około godz. 14.

Poszczególne grupy ze swoimi 
katechetami i duszpasterzami same 
organizują przejazd do Częstocho-
wy. Zgłoszenia grup, ze względów 
organizacyjnych, do 4 kwietnia – 
e-mail: artpyt@poczta.onet.pl. •

Zaproszenie dla mężczyzn

Kasa w trudnych 
czasach

Donald Turbitt 
– amerykański 
strażak 
na emeryturze, 
biznesmen, 
katolicki świecki 
lider – będzie 
gościem spotkania 
w Gliwicach.

S potkanie Mężczyzn odbędzie się 
w niedzielę 1 kwietnia od 16.30 

do 19.00 w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry). Zaproszony na nie został 
Donald Turbitt, który będzie mówił 
o „Finansach w trudnych czasach”. 
Przez 21 lat służył w straży pożarnej, 
a potem przez ponad 30 prowadził 
własny biznes. Jest żonaty, ma troje 

dzieci i trzynaścioro wnu-
cząt. Przez 20 lat był koordy-
natorem wspólnoty przymie-
rza „God’s Love”. Prowadził 
misje i konferencje w Nowej 
Anglii oraz Europie Wschod-

niej (w Polsce i na Ukrainie), Afry-
ce, a ostatnio także w Wietnamie 
i na Syberii. Jest przedstawicielem 
Promise Keepers (Opiekunowie 
Obietnicy) i wiceprzewodniczącym 
Mężczyzn Świętego Józefa na obszar 
Nowej Anglii. Współtworzy „Rene-
wal Ministry” – Katolicką Koordy-
nację Odnowy Charyzmatycznej 
w Stanach Zjednoczonych.

W programie: konferencja, mo-
dlitwa i spotkanie w grupach. Szcze-
gółowe informacje oraz zgłoszenia 
do 30 marca poprzez stronę inter-
netową www.inicjatywamissio.pl 
lub telefonicznie: 608 440 910. Koszt 
udziału w spotkaniu – 10 zł.

 •

Pielgrzymka maturzystów

Przed ważnym egzaminem

Donald Turbitt 
będzie mówił 
w Gliwicach 
o zarządzaniu 
pieniędzmi
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