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ZA TYDZIEŃ
  O EUCHARYSTII I POMOCY PO-

TRZEBUJĄCYM. Słowo biskupa 
gliwickiego na 61. Tydzień 
Miłosierdzia.

  DZIĘKUJEMY ZA PLONY. O do-
żynkach i wielkich jubileu-
szach w diecezji.

  DNI MŁODYCH. Przed dniem 
św. Stanisława Kostki mło-
dzież spotykała się w Bobro-
wnikach.

Nietypowe było pierwsze powakacyjne 
spotkanie koła Stowarzyszenia Rodzin 

Katolickich, działającego w parafii św. Anny 
w Bytomiu, ponieważ odbyło się w Muzeum 
Chleba w Radzionkowie. Zaproszeni na nie 
zostali bp Gerard Kusz, ks. Herbert Hlubek 
i Paweł Stempski – wiceprezes Zarządu 
Głównego SRK. Po muzeum oprowadzał 
gości jego właściciel Piotr Mankiewicz, 
który tworząc je pięć lat temu, postanowił 
w ten sposób przywrócić szacunek dla 
chleba. Zgromadził wiele przedmiotów 
związanych z jego wypiekiem, używanych 
w dawnych śląskich kuchniach. Wszyscy 

odwiedzający muzeum 
mają też okazję z przy-
gotowanego ciasta wła-
snoręcznie uformować 
bułki, które później są 
wypiekane w muzealnym 
piecu.                          

W TYM MUZEUM PIEKĄ BUŁKI

Bp Gerard Kusz 
razem z innymi 
uczestnikami 
spotkania 
przystąpił
do pieczenia

WZabrzu rozpoczął 
się Kongres Ruchów 

i Stowarzyszeń Diecezji 
Gliwickiej. Przez dwa tygo-
dnie w różnych kościołach 
odbywać się będą prelekcje, 
dyskusje i oczywiście wspól-
na modlitwa. Spotkania roz-
poczęła uroczystość w ogro-
dzie Instytutu Świeckiego 
Pań Szensztatu w Rokitnicy, 
gdzie obchodzono 5. rocz-
nicę powstania tamtejszego 
sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej. 

Śluby zakonne u Kamilianów

W drodze do potrzebujących
W Taciszowie 8 września odbyła 
się uroczystość obłóczyn i 
odnowienia ślubów zakonnych, 
a br. Andrzej Nowotnik złożył 
wieczystą prefesję zakonną. 

Do kościoła św. Józefa przy-
jechało wielu gości, obecni by-
li nawet kamilianie z prowincji 
rzymskiej, a także misjonarz 
z Burkina Faso. – Eucharystia 
jest chlebem do spożywania 
razem. Jest też umocnieniem 
na drogę prowadzącą do dru-
giego człowieka, osamotnio-
nego w swojej niedołężności, 
chorobie, starszym wieku, wy-
kluczonego na margines spo-
łeczny – powiedział o. Franci-
szek Bieniek, przełożony pro-
wincjalny. Kamilianie pracują 
wśród potrzebujących, dlate-
go w tym zgromadzeniu skła-
dany jest dodatkowy ślub – 
służby chorym nawet z naraże-
niem życia.

Br. Andrzej Nowotnik po-
chodzi z Piły. W zakonie jest 
od siedmiu lat, przez pięć pra-
cował wśród chorych w Domu 

Pomocy Społecznej, 
prowadzonym przez 
kamilianów w Zabrzu. 
Przygotowując się do 
złożenia wieczystej 
profesji, w maju piel-
grzymował razem z 
o. Andrzejem Chorą-
żykiewiczem do Santiago de 
Compostella. W 17 dni poko-
nali 600 kilometrów. Do drogi 
przygotowywali się od ubiegłe-
go roku, w tym czasie przeszli 
około 300 kilometrów.  Br. An-
drzej specjalnie opanował pod-

stawy języka włoskie-
go, żeby w drodze mo-
gli każdą część Różań-
ca odmawiać w innym 
języku – po polsku, 
włosku i łacinie. Idąc, 
ułożyli również włas-
ną litanię do wszyst-

kich świętych, którą odmawia-
li dwie godziny. – Co odkryli w 
drodze? – Siebie i Boga, który 
jest obok, blisko. Trzeba tylko 
dać Mu szansę, żeby zaistniał 
w naszym życiu – mówi o. An-
drzej.  MF

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania
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Kamilianie 
składają 
dodatkowy ślub 
– służby chorym 
nawet 
z narażeniem 
życia
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W sprawie Miasteczka Śląskiego
KOMUNIKAT BISKUPA 
GLIWICKIEGO. 4 września  
we wszystkich parafiach dekanatu 
Tarnowskie Góry, Stare Tarnowice 
i Żyglin odczytano Komunikat 
Biskupa Gliwickiego w związku 
z sytuacją w parafii w Miasteczku 
Śląskim. Informuje on o nałożeniu 
dodatkowych kar na ks. Grzegorza 
Dewora, który nie podporządko-
wał się decyzji biskupa i nie opuś-
cił parafii.  Dokument stwierdza 
między innymi, że „odpowiedzial-
ność za ten stan rzeczy ciąży nie 
tylko na ks. Grzegorzu Deworze, 
ale i na osobach, które go czyn-
nie popierają. Sposób postępo-

wania tych osób uniemożli-
wia prawnym duszpasterzom 
i wiernym dostęp do urzędu 
parafialnego i domu kateche-
tycznego. Osoby te utrudnia-
ją również sprawowanie kul-
tu Bożego i wywierają pre-
sję psychiczną na pobożnych 
wiernych, chcących w spokoju 
sumienia korzystać z posługi 
duszpasterskiej”. Osobom po-
pierającym ks. Dewora biskup 
gliwicki udzielił kanonicznego 
upomnienia, przestrzegając, że 
dalsze trwanie w uporze może 
spowodować nałożenie innych 
kar kościelnych. 

Msza za Brata Rogera
GLIWICE. – „Samo dobro” – 
tymi słowami określił tragicz-
nie zmarłego brata Rogera ks. 
Klaudiusz Szymroszczyk, opie-
kun grupy Taizé w Gliwicach. 2 
września w drewnianym kościół-
ku Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny przy ul. Kozielskiej 
została odprawiona Msza św. 
za zamordowanego założycie-
la wspólnoty ekumenicznej we 
Francji. Uczestniczyli w niej 

przede wszystkim młodzi lu-
dzie, którzy regularnie spotyka-
ją się na modlitwie ze śpiewa-
mi Taizé. Przy kościółku działa 
Diecezjalny Punkt Przygotowań 
do wyjazdów na rekolekcje do 
Taizé i Europejskie Spotkania 
Młodych, organizowane na 
przełomie roku w różnych 
miejscach kontynentu. Więcej 
o punkcie przygotowań: www.
wnmp.prv.pl.

Dzień Wspólnoty Oazy
GLIWICE. – Nie bójcie się ot-
worzyć na Boga, kontemplujcie 
obraz Chrystusa, by służyć drugim 
– życzył bp Jan Wieczorek człon-
kom Ruchu Światło–Życie, którzy 
4 września przyjechali do katedry 
na Dzień Wspólnoty. Spotkanie 
było zwieńczeniem tegorocz-
nych rekolekcji wakacyjnych, któ-

re odbyły się w Ochotnicy Dolnej, 
Zawoi Wełczy, Jełowej, Babicach i 
Kowarach. Uczestniczyło w nich 
prawie 350 dzieci i młodzieży, 
nie licząc rodzin z Domowego 
Kościoła. Poszczególne grupy pre-
zentowały się w katedrze przed 
wspólną Eucharystią, której prze-
wodniczył Biskup Ordynariusz. 

Na dożywianie w szkole
FESTYN PARAFIALNY. 
W ogrodzie parafii Wszystkich 
Świętych w Gliwicach 4 września 
odbył się festyn, przygotowany 
przez Radę Parafialną, KSM i para-
fialną Caritas. – Dochód z impre-
zy przeznaczony będzie na doży-
wianie dzieci w Gimnazjum nr 3 i 
Szkole Podstawowej nr 9, organi-
zowane za pośrednictwem Caritas 

– mówi Katarzyna Kłysik, pre-
zes Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży. Goście festynu mo-
gli wziąć udział w licznych kon-
kursach, zobaczyć pokaz tresury 
psów, posłuchać muzyki, potań-
czyć i wziąć udział w loterii fanto-
wej. Nagrodami głównymi w lote-
rii były radiomagnetofon CD, ro-
wer i aparat fotograficzny.

W 8. rocznicę śmierci Matki Teresy

BYTOM. – Służba błogosławio-
nej Matki Teresy jest przykła-
dem, w jaki sposób każdy z nas 
może naśladować Chrystusa, 
który był ubogi, wielokrot-
nie bezdomny – mówi Danuta 
Szczepańska, szefowa bytom-
skiej grupy Ruchu Solidarności 
z Ubogimi Trzeciego Świata 
„Maitri”. – Takich potrzebują-
cych ludzi mamy też wśród nas 
i w Trzecim Świecie. Staramy 
się im służyć modlitwą, ofia-
rą pieniężną, dobrym słowem, 
ale przede wszystkim chcemy 
otwierać serce – tłumaczy. 5 

września, w kolejną rocznicę 
śmierci Matki Teresy z Kalkuty,  
w kościele jezuitów odbyła się 
Droga Krzyżowa według słów 
założycielki Sióstr Misjonarek 
Miłości, Msza w intencji jej 
kanonizacji oraz spotkanie w 
sali parafialnej. Przy tej oka-
zji odbył się konkurs o ży-
ciu Matki Teresy, która mówi-
ła o sobie, że jest „tylko narzę-
dziem, ołówkiem, który pisze 
to, co chce Bóg”. Zwycięzca 
konkursu otrzymał więc sym-
boliczny ołówek z wypisanym 
cytatem.

Spotkanie zorganizowało bytomskie „Maitri”
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Młodzież przed katedrą z moderatorem diecezjalnym ks. Jarosławem 
Buchenfeldem

Losy można było kupić za 2 i 5 złotych
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Sonda

DZIĘKI 
OŚRODKOWI 
WYSZEDŁEM 
Z NAŁOGU

SEBASTIAN 
W ośrodku 
byłem trzy la-
ta, opuściłem 
go w 1999 
roku. Muszę 
przyznać, że 
nie było mi 

łatwo zerwać z nałogiem. 
Dziś jestem szczęśliwy, że 
nie zmarnowałem sobie 
życia. Mam cudowną żonę 
i wspaniałego syna. Jestem 
przekonany, że gdybym tu 
nie trafił, moje życie skoń-
czyłoby się tragicznie. Na 
jubileusz przyjechałem z 
wdzięczności, bo to miej-
sce pomogło mi zacząć ży-
cie jeszcze raz.

OSKAR
Terapię ukoń-
czyłem nie-
dawno. To, 
że skończy-
łem brać nar-
kotyk i ,  za -
w d z i ę c z a m 

temu ośrodkowi, jego te-
rapeutom i niepowtarzal-
nemu klimatowi, jaki tu 
panuje. Dziś patrzę zu-
pełnie inaczej na życie, 
potrafię się cieszyć każ-
dym dniem. W „Domu 
nadziei” byłem 14 mie-
sięcy, obecnie wróciłem 
do rodziców, zacząłem li-
ceum. Po maturze chciał-
bym studiować architek-
turę krajobrazu, to po 
myśli moich zaintereso-
wań. Chciałbym prze-
strzec, zwłaszcza mło-
dych, aby nie próbowali 
narkotyków. Nie ma „do-
brych” czy „złych” narko-
tyków. Każde prowadzą 
do nałogu i każde mogą 
zrujnować życie. Ja ta-
kie doświadczenie mam 
za sobą i nie chciałbym, 
aby inni powtarzali fatal-
ne błędy, które ja w życiu 
popełniłem. 

Dom przyjmuje uzależnionych z całej Polski

Nadzieja ma 10 lat

„Dom nadziei” – katolicki 
ośrodek dla młodzieży 
uzależnionej od narkotyków 
i alkoholu ma 10 lat. Z tej okazji 
do Bytomia Bobrka przyjechali 
m.in. dawni wychowankowie 
oraz zaproszeni goście. 

– W ciągu 10 lat przez ośro-
dek przewinęło się ponad 600 
osób, z których 100 ukończy-
ło terapię – powiedział ks. Bog-
dan Peć, salezjanin, założyciel i 
dyrektor „Domu nadziei”. – Pra-
wie jedna trzecia pochodzi ze 
Śląska, pozostali trafiają do nas z 
całej Polski.

Ci, którym udało się zacząć 
nowe życie, zgodnie twierdzili, 
że bez bytomskiej placówki było-
by to niemożliwe. Ks. Peć podkre-
śla, że „Dom nadziei” jest ośrod-
kiem katolickim, a więc wiara 
ma istotne znaczenie w prowa-
dzonej terapii. – Ona pomaga 
naszym młodym podopiecznym 
uwierzyć w siebie. Wobec Boga 
człowiek nigdy nie jest przegra-
ny, a świadomość kochającego 
nas Ojca daje nadzieję i wolę wal-
ki z nałogiem. 

Podstawową metodą od-
działywań jest model społecz-
ności terapeutycznej. Mieszkań-
cy „Domu nadziei” tworzą jakby 
minipaństwo – z władzą ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądow-

niczą. – W ten sposób 
dokonują zmiany swo-
jego życia, co jest pod-
stawowym założeniem, 
oraz uczą się odpowie-
dzialności za powierzo-
ne sobie zadania – wy-
jaśnia ks. Peć. Oprócz 
tego prowadzona jest 
terapia grupowa, indy-
widualna, zajęciowa oraz tera-
pia rodzin. 

Po Mszy, którą odprawił pro-
wincjał salezjanów, przy pięk-
nej pogodzie goście bawili się w 
ogrodzie „Domu nadziei”. Były 
kawa, ciasto oraz z polowej kuch-
ni fasolka po bretońsku i bigos. 
Hitem okazał się pokaz kapue-
ry, przygotowany przez młodzież 

z bytomskiego klubu 
sportowego. Wywodzą-
ca się z Brazylii kapuera 
(capoeira) łączy w sobie 
elementy śpiewu, tańca 
oraz gry na instrumen-
tach. Oklaskami nagro-
dzono pokaz tańca bre-
akdance, a na pobliskim 
boisku rozegrano mecz 

o puchar ośrodka. 
Dla wszystkich, nawet tych, 

którzy uciekli z ośrodka i nie 
ukończyli terapii, sam pobyt dał 
bardzo wiele. – Większość utrzy-
muje z nami kontakt. Wierzę, że 
kiedyś tu wrócą i pokonają nałóg. 
Dlatego musimy istnieć i na nich 
czekać – powiedział ks. Peć. 

KS. WALDEMAR PACKNER

Ośrodek prowadzi terapię dla uzależnionych od narko-
tyków i alkoholu w wieku od 14. do 21. roku życia. 

Dysponujemy 24 miejscami. Warunkiem przyjęcia jest wcze-
śniejszy kontakt telefoniczny pod numerami 032/ 286-06-23 
oraz 032/ 387-15-87. Czas trwania terapii wynosi rok. Należy 
podkreślić, że leczenie osób ubezpieczonych w NFZ jest bez-
płatne, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych 
terapeutów. Więcej informacji można znaleźć na naszej stro-
nie internetowej: www.domnadziei.gliwice.opoka.org.pl

MOIM 
ZDANIEM

KS. BOGDAN PEĆ

założyciel i dyrektor „Domu nadziei” w Bytomiu Bobrku

Na 10-lecie 
„Domu nadziei” 
przyjechało 
wielu jego 
wychowanków, 
nawet ci, którzy 
nie ukończyli 
terapii 
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tekst 
KLAUDIA CWOŁEK

W Gliwicach rozpoczęły się III 
Dni Dziedzictwa Kulturowego, 
poświęcone gliwickiemu sac-
rum. Ma to być coś w rodza-

ju opowieści o duchowym i religijnym obra-
zie miasta i ziemi gliwickiej.  Organizatorem 
imprezy odbywającej się przez dwa dni (17 i 
18 września) w trzech miejscowościach jest 
Muzeum w Gliwicach. Patronat medialny nad 
nią objęły między innymi „Gość Niedzielny” 
i Radio Plus.

– Uczestników Dni zapraszamy na wy-
cieczkę po 17 kościołach różnych konfesji, 
prezentujących odmienne style w architek-
turze – zachęcają pracownicy muzeum, któ-
rzy od wielu miesięcy przygotowywali się 
do tego wydarzenia. W większości kościo-
łów miasta, w tym także w dwóch kościołach 
ewangelickich, przygotowano okolicznościo-
we wystawy i prezentacje. Przy okazji wizyty 
w drewnianym kościółku Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny będzie można zwie-
dzić Cmentarz Starokozielski. Podobnie na 
cmentarz centralny można wybrać się razem 
z przewodnikiem. Oprócz tego we wszyst-
kich oddziałach muzeum czynne są specjal-
ne wystawy związane z tematyką gliwickie-
go sacrum. Jedną z najciekawszych propozy-
cji jest wystawa fotograficzna pt. „»Ma przy-
jechać, nie przyjeżdżo...« wizyta Jana Pawła II 
w Gliwicach w 1999 roku”. Powstała ona przy 
współpracy mieszkańców Śląska, który przy-
nieśli do muzeum fotografie i inne pamiątki 
związane z pobytem Ojca Świętego na gliwi-
ckim lotnisku. Wielką atrakcją Dni – podob-
nie jak w zeszłym roku – będzie rejs po Ka-
nale Gliwickim, w niedzielę połączony z kon-
certem orkiestry G. Ph. Telemanna „Musi-
ca sacra”.

W ramach imprezy specjalne poka-
zy odbędą się także na zamku w Toszku, 
a tamtejszy kościół św. Katarzyny będzie 
można zwiedzać w niedzielę od 14.00 do 
18.00.

Więcej informacji i szczegółowy pro-
gram Dni, uwzględniający także wykłady, 
spektakle, koncerty i imprezy towarzyszące 
można znaleźć na plakatach i stronie inter-

netowej muzeum: www.
muzeum.gliwice.pl. Wstęp 
na imprezy III Gliwickiego 
Sacrum jest bezpłatny.

 



III Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Sacrum wokół nas
Przychodzimy 
do kościołów, 

by się pomodlić. 
Tym razem 

mamy szansę 
zapoznać się 

z ich historią,  
a nawet 
wspiąć  

na szczyty 
niektórych 

wież.

Motyw 
z plakatu
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III Gliwickie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Sacrum wokół nas
WYSTAWY

 „»Ma przyjechać, nie przyjeżdżo...« wizyta Jana Pawła II 
w Gliwicach w 1999 roku”.
Wystawa fotograficzna w Ratuszu, czynna tylko 17 i 18 września (od 
godz. 9.00 do 17.00). Prezentuje fotografie wykonane przez uczestników 
spotkania z Papieżem, w tym przez znanych fotoreporteów: Antoniego 
Witwickiego i Ireneusza Dorożańskiego.   
 „Sztuka sakralna Gliwic i Ziemi Gliwickiej – wystawa w Willi Caro,  
przedstawiająca głównie rzeźbę sakralną – średniowieczną i barokową, 
malarstwo związane z kultem maryjnym w Gliwicach oraz portrety wy-

bitnych postaci gliwickiego kościoła. Tutaj po raz pierwszy  po konser-
wacji zostanie zaprezentowana Madonna z Knurowa, pochodząca z 
Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Jest to rzeźba z 1420 
roku,  wykonana w drewnie, polichromowana i złocona. Rzeźba 
należy do tzw. Kręgu Pięknych Madonn. Ciekawa jest symbolika 

zawarta w atrybutach postaci: berło i jabłko królewskie oraz 
ekspresyjna maska szatana leżąca u stóp Madonny. Wystawa 
czynna będzie do 25 września.
 „Życie duchowe mieszkańców Gliwic” – wystawa w 
Zamku Piastowskim, na której można zobaczyć dokumenty 

z życia wspólnot religijnych: katolików, protestantów i gliwi-
ckich Żydów. Wystawione zostaną: świadectwa chrztu, konfir-

macji, pamiątki Komunii św., przedmioty związane z kultem od 
czasów najdawniejszych do współczesnych, prasę religijną, od po-
chodzącej sprzed 1945 roku po współczesne relacje z utworzenia 
diecezji gliwickiej i wizyty w Gliwicach Ojca Świętego. Wystawa 
czynna będzie do 2 października. Mniejsza część wystawy zorga-
nizowana zostanie także w ramach stałej wystawy etnograficznej 
w Willi Caro.
 „Święci w Theatrum Sculptorum” – wystawa w Oddziale 

Odlewnictwa Artystycznego przedstawiająca kamienną i drewnia-
ną rzeźbę sakralną pochodzącą ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. 

Wystawa będzie czynna do 2 października.
 „Motywy żeliwne w rzeźbie i plastyce żeliwnej” – wystawa w 

Oddziale Odlewnictwa Artystycznego – przedstawia odlewy żeliwne 
związane z tematyką sacrum. Są to przede wszystkim plakiety z przed-
stawieniami o tematyce religijnej – m.in. repliki dzieł malarskich, np. 
„Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci. Wystawa będzie czynna do 
2 października.

WIEŻE KOŚCIOŁÓW 
Wejście na wieże połączone bę-
dzie ze zwiedzaniem kościołów

 KATEDRA ŚWIĘTYCH PIOTRA 
I PAWŁA

ul. Jana Pawła II 5
tylko w sobotę zwiedzanie w 
grupach od 10.00 do 17.00 
(przerwa od 13.30 do 
15.30) – wnętrze, wysta-
wa i wieża 

 KOŚCIÓŁ ŚW. ANTONIEGO

ul. Głowackiego 3
Wejście na wieżę od 10.00 
do 17.00.

 KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA 
(nowy)
ul. Bernardyńska 19
Sobota: zwiedzanie w gru-
pach od godz. 10.00 do 
17.00 –  nowy kościół (wnę-
trze) i wieża kościoła

 KOŚCIÓŁ ŚW. BARTŁOMIEJA 
(stary) I WIEŻA NOWEGO KOŚCIOŁA

ul. Bernardyńska 19
Niedziela: Zwiedzanie w gru-
pach od godz. 10.00 do 17.00 
– wnętrze starego kościoła 
i wieża nowego kościoła
 
 KOŚCIÓŁ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

ul. Kościelna 4
Wejście na wieżę od 10.00 
do 17.00

spotkania z Papieżem, w tym przez znanych fotoreporteów: Antoniego 
Witwickiego i Ireneusza Dorożańskiego.   
 „Sztuka sakralna Gliwic i Ziemi Gliwickiej – wystawa w Willi Caro,  
przedstawiająca głównie rzeźbę sakralną – średniowieczną i barokową, 
malarstwo związane z kultem maryjnym w Gliwicach oraz portrety wy-

bitnych postaci gliwickiego kościoła. Tutaj po raz pierwszy  po konser-


Oddziale Odlewnictwa Artystycznego – przedstawia odlewy żeliwne 
związane z tematyką sacrum. Są to przede wszystkim plakiety z przed-
stawieniami o tematyce religijnej – m.in. repliki dzieł malarskich, np. 

Madonna z Knurowa

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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Na co dzień można go usłyszeć 
jak gra na organach w kościele 
Wszystkich Świętych w Gliwicach. 
Latem skomponował muzykę do 
spektaklu o św. Faustynie 

Norbert Blacha jest wykła-
dowcą Akademii Muzycznej w 
Katowicach i Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie. To te kontakty spowodowa-
ły, że został poproszony o współ-
pracę przy tworzeniu spektaklu 
„Prorok Miłosierdzia”. Rzecz po-
wstała z inicjatywy Zgromadze-
nia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia, z okazji 100. rocznicy uro-
dzin św. Siostry Faustyny. 

– Dla mnie fakt, że zapropo-
nowano mi komponowanie w 
środowisku krakowskim, jest du-
żym wyróżnieniem – mówi Nor-
bert Blacha. – Natomiast sam te-
mat – połączenie przesłania sio-
stry Faustyny z muzyką – było 
dużym wyzwaniem i sprawą bar-
dzo delikatną, bo łatwo zrobić 
z tego jakieś jasełka, znacznie 
trudniej ukazać głębię treści. 

Spektakl  został  opar -
ty na materiałach dokumental-
nych: „Dzienniczku” i „Listach” 
św. Siostry Faustyny Kowal-
skiej, wspomnieniach ks. Micha-
ła Sopoćki, przełożonych, sióstr 
i innych świadków jej życia.   
Autorami scenariusza i reżysera-
mi są Agnieszka Man-
dat i Mieczysław Grąb-
ka z krakowskiej PWST. 
– To oni ukształtowali 
wersję ostateczną w ten 
sposób, że słowa, któ-
re padały ze sceny były 

bardzo autentyczne. Moja muzy-
ka była uzupełnieniem tych treści 
– mówi Blacha. – Tekst do przed-
stawienia opracowała s. Salwatri-
cze Musiał ZMBM.

Prapremiera „Proroka Miło-
sierdzia” odbyła się pod koniec 
sierpnia w Krakowie i została 
bardzo dobrze przyjęta. – Dwie 
sceny mnie poruszyły – mówi ks. 
Korneliusz Matauszek, proboszcz 
ze Smolnicy. – Pierwsza to scena 
poznania przełożonej z kandy-
datką do zakonu – takie »coś«, a 
jakie wielkie”. I moje skojarzenie 
z przepięknym tekstem z 1 Listu 
do Koryntian, w którym czytamy, 
że Bóg wybrał właśnie to, co głu-
pie w oczach świata, aby zawsty-
dzić mędrców, wybrał to, co nie-
mocne, aby mocnych poniżyć. 
Druga scena to spowiedź s. Fau-
styny: „z mego powodu cierpią 
inni”, pokazująca, że świętość 
naszych czasów to męczeństwo, 
chociaż może to być tylko doku-
czanie czy upokorzenie.

– Całą muzykę, która wy-
brzmiewa podczas spektaklu, 
chciałem na wzór „Misji” połą-
czyć jednym motywem – tłu-
maczy Norbert Blacha. – Wy-
korzystałem do tego melodię, 
którą nosiłem w sobie od wie-
lu lat. Zrodziła się ona po na-
głej śmierci o. Teofila Wyleżo-
ła z Góry Świętej Anny, mojego 

przyjaciela,  który po-
sadził mnie przy orga-
nach. Właśnie ta melo-
dia, moim najbliższym 
już dobrze znana, do-
czekała się tekstu.  
 K.C.

Dwie minuty dziesięć sekund  
i ponad trzy – wymienia Jarosław 
Wiktor z Knurowa. To czasy,  
jakie uzyskała jego drużyna  
w konkurencji z piłkami. 
Na zabrzańskim pikniku 
integracyjnym jest  
po raz pierwszy.

W zajęciach Środowiskowe-
go Domu Samopomocy uczest-
niczy od pięciu lat. – Poznałem 
tam przyjaciół. Lepiej z nimi spę-
dzać czas niż siedzieć w domu. A 
na pikniku też czuję się świetnie 
– mówi. – I dobrze nam idzie, w 
sztafecie mieliśmy czas 4,25.

Ponad 300 osób bawiło się 
7 września na II Śląskim Pikniku 
Integracyjno-Sportowym Osób 
Niepełnosprawnych zorganizo-
wanym przez Warsztaty Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji Gli-
wickiej w Zabrzu. Na Kąpielisko 
Leśne przyjechali przedstawicie-
le 10 ośrodków zajmujących się 
osobami niepełnosprawnymi. 

– Niepełnosprawni mają 
możliwość spotkać się, a ro-
dzice wymienić doświadcze-
nia, a także poznać pracę in-
nych ośrodków – wyjaśnia Ewa 
Świątkowska, psycholog w za-
brzańskich WTZ. O rehabilita-
cji prowadzonej w ramach za-
jęć mówi: – W terapii należy 
pamiętać, że dobór metod po-
winien być indywidualny. Po-
dejście do osób z tymi samymi 

jednostkami 
chorobowymi 
musi być róż-
ne, bo każdy 
z nas jest in-
ny.

Niepełno-
sprawni rywalizowali w róż-
nych konkurencjach sporto-
wych. Mecz piłki nożnej sę-
dziował Robert Małek, sędzia 
klasy międzynarodowej. Piknik 
trwał do wieczora, a zakończa-
ła go zabawa taneczna. W przy-
gotowanie pikniku zaangażo-
wane były osoby uczestniczące 
w zajęciach Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Placówka prowadzi 
sześć pracowni tematycznych, 
ponadto ich uczestnicy uczą się 
wielu zajęć z gospodarstwa do-
mowego, nabywają umiejętno-
ści potrzebnych w życiu spo-
łecznym, uczą się np. jak za-
łatwiać sprawy urzędowe, jak 
gospodarować pieniędzmi. – 
Piknik to część tzw. rehabili-
tacji społecznej prowadzonej 
w ramach WTZ. Celem takich 
spotkań jest integracja niepeł-
nosprawnych z różnych ośrod-
ków, żeby mogli zobaczyć, że 
obok żyją osoby z podobnymi 
problemami – mówi ks. Jan Łoj-
czyk, kierownik WTZ Caritas 
Diecezji Gliwickiej w Zabrzu. 
– Dla innych jest to szansa na 
zobaczenie, że społeczeństwo 
to nie tylko osoby zdrowe, ale 
również słabe, na swój sposób 
cierpiące, niepełnosprawne.  
 MF

Na pikniku integracyjnym w Zabrzu  
bawiło się ponad 300 osób 

Sztafeta na 4,25
Norbert Blacha skomponował muzykę  

do „Proroka Miłosierdzia”

Melodia czekała  
na tekst

Na piknik 
przyjechały  

 z 10 ośrodków 
dla niepełno-

sprawnych

Norbert Blacha 
przy organach 
kościoła 
Wszystkich 
Świętych  
w Gliwicach
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 R E K L A M A 

Caritas gliwicka włączyła się 
w ogólnopolski program pomocy 
uczniom z ubogich rodzin.

– Powodzenie akcji zależy od 
tego, ilu znajdzie się chętnych 
do pomocy, bo nie jest ona finan-
sowana ze środków Caritas, ale 
dzięki darowiznom ludzi i insty-
tucji, które zadeklarują pomoc – 
mówi ks. Rudolf Badura, dyrektor 
gliwickiej Caritas. – Każdy uczeń, 
któremu taka pomoc zostanie 
udzielona, będzie znany z imie-
nia i nazwiska. Ofiarodawca, je-
żeli wyrazi takie życzenie, może 
dowiedzieć się, komu konkret-
nie pomaga.  

Według danych GUS, ponad 
5,5 miliona osób w Polsce żyje 
w skrajnym ubóstwie, z czego 
45 proc. to dzieci.  Oznacza to, 

że wielu uczniów 
chodzi do szkoły 
głodnych, nie ma 
za co kupić pod-
ręczników, nie 
mówiąc o dodat-
kowych kursach 
czy wyjazdach na 
wycieczki szkol-
ne. Stąd właśnie 
pomysł kolejnego 
programu pomocy 
o nazwie „Skrzy-
dła”, który skie-
rowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych. Jego 
celem jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci. 

Program ma charakter dłu-
goterminowej pomocy w róż-
nej formie: dofinansowania do-
żywiania, dojazdów do szkół, 

zakupu wypra-
wek szkolnych 
czy opłacenia 
kursów i korepe-
tycji.  Osoby in-
dywidualne i fir-
my mogą zgła-
szać gotowość 
pomocy finanso-
wej w konkret-
nym zakresie. 
Wystarczy zgło-
sić się do biura 
Caritas  Diecezji 
Gliwickiej i omó-

wić szczegóły (ul. Łużycka 1, 
tel. 0 32/230 78 70, koordy-
nator programu: Maria Przywa-
ra). Ważny jest warunek – czas 
trwania pomocy musi obejmo-
wać przynajmniej jeden semestr. 
Więcej informacji: www.caritas.
pl, www.skrzydla.pl.  KC 

Możesz pomóc

Kto im da skrzydła?
Wspólnie z Wydawnictwem 
Jedność i gliwickim Radiem Plus 
zachęcamy dzieci do udziału w 
konkursie, w którym każdego 
tygodnia można wygrać ciekawe 
książki. Fundatorem nagród jest 
Wydawnictwo Jedność, które w 
swojej ofercie proponuje także 
literaturę piękną, m.in. szeroki 
wybór poezji religijnej i świeckiej. 

Aby wygrać 
książki, należy 

zadzwonić o godz. 8.30 do Radia 
Plus w niedzielę 25 września pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” (tel. 
do studia 32/ 232-52-32) i odpo-
wiedzieć na pytanie: co robiła Sa-
mochwała, bohaterka uroczego 
wiersza Jana Brzechwy?

W tym tygodniu najmłodsi 
mogą wygrać następujące książ-
ki: Annelies Schwarz „Świetnie 
sobie poradziłeś! Krótkie opo-
wiadania, które dodają dzieciom 
pewności siebie”. Opowiadania 
te są cenną pomocą dla rodzi-
ców, aby mogli dodawać dzie-
ciom odwagi i zachęcać je do sa-
modzielnego działania.

Manfred Mai „Moje pierwsze 
opowiastki”, czyli ponad 50 ilu-
strowanych opowieści porusza-
jących tematy ważne dla naszych 
najmłodszych.  

Konkurs dla dzieci 

Wygraj 
książki 

N A G R O D Y 

F U N D U J Ą
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redakcja@kuria.gliwice.pl

Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice
tel./faks (32) 230-78-80, skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

GLIWICKI

Zapowiedzi

 DOŻYNKI DIECEZJI GLIWIC-
KIEJ
18 WRZEŚNIA, Rudy,  godz. 10.00 – usta-
wienie  koron żniwnych przed pleba-
nią, poświęcenie i procesja do sank-
tuarium, godz. 10.30 – Msza św. pod 
przewodnictwem bpa Gerarda Kusza i 
nabożeństwo.
 DNI MŁODYCH
18 WRZEŚNIA, godz. 11.30, koś-
ciół Przemienienia Pańskiego w 
Bobrownikach – Msza na zakończe-
nie Dni Młodych dla Tarnowskich Gór, 
które odbywają się w parafii 15, 16 i 
18 września. 
 MUZYKA W STARYM OPA-
CTWIE
18 WRZEŚNIA, godz. 17.00, sanktua-
rium Matki Bożej Pokornej w Rudach 
– koncert organowy w wykonaniu 
Brygidy Tomali.
  X MIĘDZYNARODOWY 
ZABRZAŃSKI FESTIWAL ORGA-
NOWY
Koncerty w najbliższym tygodniu:
18 WRZEŚNIA, godz.17.30, kościół 
Niepokalanego Serca NMP – Wolfgang 
Seifen (Niemcy)
24 WRZEŚNIA, godz. 19.00, kościół 
św. Jadwigi – Przemysław Kapituła 
(Warszawa)  
25 WRZEŚNIA, godz. 18.00, kościół św. 
Józefa – Mariola Brzoska (Gliwice) 
1 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.45,  
kościół św. Andrzeja – Waldemar 
Gawie jnowicz  (Poznań) ,  Chór 
„Resonans con tutti”.
 EUCHARYSTIA W INTENCJI 
UZDROWIENIA
22 WRZEŚNIA, godz. 19.30, kościół 
Wszystkich Świętych w Gliwicach – 
Msza św. i nabożeństwo. 
 700 LAT ŁAGIEWNIK
25 WRZEŚNIA, godz. 11.00, kościół św. Jana 
Chrzciciela w Łagiewnikach (dekanat 
Lubliniec) – Msza św. dziękczynna pod 
przewodnictwem bpa Jana Wieczorka za 
700 lat istnienia miejscowości.
 ODPUST W RUSINOWICACH
25 WRZEŚNIA, godz. 13.30, kościół 
Znalezienia Krzyża Świętego i św. 
Katarzyny w Rusinowicach – Suma 
odpustowa pod przewodnictwem bpa 
Jana Wieczorka.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na pierwsze spotkanie po wa-
kacjach, które odbędzie się 28 WRZEŚ-
NIA w kaplicy św. Jadwigi przy parafii 
Wszystkich Świętych w Gliwicach. O 
godz. 18.05 – nieszpory, o godz. 18.30 
– Msza św. z homilią.

konkursowy nr 4

K U P O N

Duszpasterstwo Liturgicznej Służby 
Ołtarza zaprasza ministrantów na specjalne 
kursy, które obywać się będą od październi-
ka w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym 
LSO w Nędzy.

Na kursy lektorskie mogą 
zapisywać się gimnazjaliści i 
licealiści. Żeby zostać anima-
torem ministrantów, trzeba 
mieć ukończone 18 lat albo 
przynajmniej uczyć się w szkole średniej. 

Kandydat na lektora powinien umieć 
poprawnie czytać, posiadać dobrą dyk-
cję i wyróżniać się pobożnością. Pod-
czas poszczególnych spotkań kursu 
kandydaci uczestniczyć będą w zaję-
ciach liturgicznych, biblijnych i fone-
tycznych. Odbywać się będą też ćwi-
czenia w poprawnym czytaniu. Waż-
nym elementem kursu będzie rów-
nież formacja duchowa: wspólna mo-
dlitwa, udział w liturgii i jej przygoto-
wywanie. 

Kandydat  na animatora musi już 
być lektorem oraz posiadać ważne ce-
chy potrzebne w posłudze animator-
skiej (pobożność, odpo wie dzialność, 
sumienność, odpowiedni poziom inte-
lektualny, dobry kontakt z młod szymi 
ministrantami itp.). Zadaniem anima-
tora jest pomoc w prowadzeniu wspól-
noty ministranckiej, w przygotowywa-
niu i prowadzeniu zbiórek, w kształto-
waniu poprawnej służby podczas litur-
gii oraz w prowadzeniu małych grup 
podczas wyjazdów wakacyjnych i re-
kolekcji. Animatorzy ponadto stano-
wią kadrę potrzebną podczas diecezjal-
nych rekolekcji wakacyj nych czy innych 
form diecezjalnego duszpasterstwa mi-
nistrantów.

Kursy odbywać się będą podczas 
pięciu spotkań weekendowych. Dla lek-
torów pierwsze spotkanie odbędzie się 
od 7 do 9 października, a dla animato-
rów odbędzie od 21 do 23 paździer-
nika. Terminy kolejnych spotkań będą 
podawane na bieżąco uczestnikom. 

Ministranci chętni do wzięcia udzia-
łu w kursach powinni zgłosić się do 
swoich księży opiekunów. 

 



Od prawie 300 lat wierni przybywają 
w to miejsce słynące z cudownego 
wizerunku Matki Bożej.

W 1994 roku 
kościół Wniebo-
wzięcia Matki Bo-
żej w Lubecku na 
ziemi lublinieckiej 
został ustanowio-
ny sanktuarium 
diecezji gliwickiej. 
Na tegoroczny od-
pust tamtejszy 
proboszcz, ks. An-
drzej Bartysiewicz, 
przygotował publi-

kację, która może być pomocą dla wszystkich 
odwiedzających to miejsce. Choć niewiel-
ka objętościowo, zawiera wszystkie najważ-
niejsze informacje z terminami uroczystości, 
śpiewami i kolorowymi zdjęciami włącznie. 
„Wierzę, że dla tych, którzy już wiele razy tu 
byli, ta książka będzie przybliżeniem miej-
sca, które jest im znane, a dla tych, którzy nie 
mieli okazji pielgrzymować do Lubecka – za-
chętą do wybrania się w drogę” – pisze autor. 
Dochód ze sprzedaży książki będzie przezna-
czony na renowację sanktuarium.

 
Ks. Andrzej Bartysiewicz, Sanktuarium Matki Boskiej 
Lubeckiej, Lubecko 2005. 

Dziś czwarty – ostatni – kupon w kon-
kursie Centrum Edukacyjnego Future. 

Na adres redakcji, ul. Łużycka 1, 44–100 
Gliwice, należy przesłać cztery kupony, 
które drukujmy na naszych łamach. W 
drodze losowania wyłonimy osobę, która 
otrzyma nagrodę – semestr nauki języka 
obcego autorską metodą Future Learning 
System.  

Konkurs

Nauka języka

W nowym roku szkolnym

Kursy
w Nędzy

Przewodnik dla pielgrzyma

O Lubecku


