
Przed nami wiele nie-
codziennych wydarzeń 

kościelnych: trwająca piel-
grzymka Papieża, święce-
nia kapłańskie, jubileusz 
25-lecia sakry biskupa 
Jana Wieczorka, poświęce-
nie nowej siedziby Caritas 
i otwarcie jadłodajni dla 
ubogich. A potem wakacje, 
w których organizację jest 
zaangażowanych wielu lu-
dzi z diecezji. Co tydzień 
przedstawiamy kolejne 
propozycje wyjazdu, któ-
re mają ciekawy program 
i stosunkowo atrakcyjne 
ceny. Zapraszamy do 
lektury.                         
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W niedzielę 21 maja na doroczną piel-
grzymkę mężczyzn i młodzieńców do 

Piekar przybyło ponad 100 tys. osób. Mszy św. 
przewodniczył kard. Franciszek Macharski, zaś 
kazanie wygłosił metropolita krakowski kard. 
Stanisław Dziwisz. – Dziś Jan Paweł II upomi-
nałby się o prawo człowieka do pracy i do go-
dziwego wynagrodzenia za pracę. By nie było 
wśród nas tak wielu bezrobotnych, zwłasz-
cza młodych bezrobotnych – mówił kardynał 
Dziwisz. Spotkanie odbywało się pod hasłem: 
„Przywracajmy nadzieję ubogim”. Arcybiskup 
Damian Zimoń apelował o poszanowanie 
godności pracowników. – Ciągle naruszane 

są prawa pracowników zwią-
zane z czasem zatrudnienia 
i wynagrodzenia. Wołamy o 
poszanowanie godności pra-
cownika! Ciągle jest aktualne 
wezwanie, że „niedziela jest 
Boża i nasza” – mówił. 

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN I MŁODZIEŃCÓW DO PIEKAR

Pielgrzymi 
przybywali 
z różnych 
stron 
metropolii 
górnośląskiej

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  NASZ UDZIAŁ W SPOTKANIU Z 

PAPIEŻEM. Wrażenia z piel-
grzymki Benedykta XVI.

 JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA 
     ks. prof. Joachima Piegsy 
 W rodzinnej WIELOWSI
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Pielgrzymka rodzin do Rud

Często jest pod górkę
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Koce rozłożone na trawie 
w pocysterskim parku jak 
na majówce. Chociaż 20 maja 
do Rud pielgrzymowały rodziny, 
dzieci jest niewiele. 

Po raz dziewiąty spotkały się 
tu rodziny oraz przedstawicie-
le ruchów pomagających rodzi-
nom: Stowarzyszenia Rodzin Ka-
tolickich, które zajęło się głów-
ną organizacją spotkania, Do-
mowego Kościoła, Rodzin Szen-
sztackich. Tego dnia swoją piel-
grzymkę mieli też szafarze Ko-
munii Świętej.  

– Zawsze warto polecać 
sprawy rodziny Matce Bożej, bo 
to wszystko jest trudne i często 
pod górkę – mówi Ania Strzał-
kowska z Zabrza. Do Rud przy-
jechali w trzy rodziny, w sumie 
z piątką dzieci – Monika i To-
mek razem z Anią i Gosią, któ-
rych mężów zatrzymała praca. 
Maciek, mąż Ani z wykształce-
nia teolog, tego dnia jest na kur-
sie maklera giełdowego. Od po-
nad roku należą do kręgu Do-
mowego Kościoła. Podstawy ich 

dobrego życia z Bogiem 
i ze sobą? Ania wymie-
nia kolejno: modlitwa 
z dziećmi i indywidu-
alna, dialog małżeński, 
obowiązkowo rekolek-
cje. – Odkąd jestem na 
macierzyńskim, mam możliwość 
codziennego udziału w Euchary-
stii – mówi Ania, która jest leka-
rzem. – Bez tego w trudnych sy-
tuacjach człowiek po prostu roz-
kłada ręce. Umacnia też kontakt 
z ludźmi, którzy podobnie my-
ślą, z rodzinami, które sobie do-
brze radzą. 

Bp Jan Wieczorek 
w kazaniu pytał zebra-
nych: – Jak odbudować 
morale Europy, jeśli nie 
będzie dobrze ufor-
mowanych rodzin? Po-
winniśmy wychodzić w 

świat, by inni poznali, kim jeste-
śmy, że jesteśmy z domu, w któ-
rym mieszka Bóg. 

Tego dnia w rudzkim koś-
ciele można było usłyszeć chór 
„Resonans con tutti” z Zabrza, 
a w pocysterskim parku zaśpie-
wał zespół młodzieżowy z para-
fii Trójcy Świętej z Bytomia.  MF

Do Rud 
przyjechali 
również rodzice 
z małymi 
dziećmi
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ZABRZE. Filtr do oczyszczania 
powietrza na oddziale zabrzań-
skiej hematologii będzie zaku-
piony częściowo ze środków ze-
branych przez Katolickie Stowa-

rzyszenie Młodzieży z parafii 
św. Józefa. 17 maja młodzież z 
ks. Henrykiem Dyką przekazała 
2280 zł z kwesty przeprowadzo-
nej w Wielką Sobotę. Zbiórki ta-
kie KSM organizuje od ponad 
10 lat, w ubiegłym roku kupił 
dla hematologii pulsoxymetr. – 
Ważne, że młodzież chce poma-
gać innym, dostrzega dzieci któ-
re w związku z chorobą, skaza-
ne są na pobyt w szpitalu. Każdy 
z nas w sytuacjach krytycznych 
bardzo liczy i ceni wsparcie in-
nych. Gdyby nie pomoc ludzi, to 
ten oddział nie wyglądałby dziś 
tak, jak wygląda – mówi prof. 
Danuta Sońta-Jakimczyk.

Filtry dla chorych dzieci 

Koncert dla Jana Pawła II 

Agnieszka Woźniak przekazuje 
dar młodzieży prof. Danucie 
Sońcie-Jakimczyk i dr. Tomaszowi 
Szczepańskiemu
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„Małe Podhale”  na zabrzańskiej scenie 

ZABRZE. 17 maja w parafii 
św. Wojciecha w Zabrzu zosta-
ła odprawiona Msza św. o be-
atyfikację Ojca Świętego, po 
której odbył się uroczysty kon-
cert „Pamiętamy o Tobie…”  
w przeddzień rocznicy jego 
urodzin. Na specjalnie wybu-

dowanej scenie wystąpiły naj-
pierw parafianki: Małgorzata 
Kozińska (skrzypce) i Anna 
Kapol (organy). Po nich za-
śpiewało, zagrało i zatańczy-
ło „Małe Podhale” – zespół gó-
rali, który założył i prowadzi 
Andrzej Haniaczyk.

Krótko
 19 maja w sanktuarium Matki 
Bożej w Lubecku odbyło się ko-
lejne CZUWANIE MŁODZIEŻY REJO-
NU LUBLINIECKIEGO, podczas które-
go modlono się o beatyfikację 
Jana Pawła II i dobre owoce piel-
grzymki Benedykta XVI do Polski. 
Młodzież z Lubecka przygotowa-
ła misterium maryjne. Podobne 
spotkania modlitewne młodzie-
ży odbywają się w sanktuarium 
dwa razy w roku: w  maju z oka-
zji rocznicy urodzin Jana Pawła II 
i w październiku w rocznicę wy-
boru na Stolicę Piotrową.   

 W Miejskim Domu Kultury w 
Kaletach 16  maja odbył się PO-
WIATOWY KONKURS POEZJI KSIĘDZA JE-
RZEGO SZYMIKA. Gimnazjaliści z po-
wiatów lublinieckiego i tarnogór-
skiego deklamowali wiersze ślą-
skiego poety – kapłana. Pierw-
sze miejsce zdobyła Barbara Pią-
tak – uczennica Gimnazjum nr 2 
w Lublińcu. Organizatorem kon-
kursu było Publiczne Gimnazjum 
imienia Księdza Pawła Rogow-
skiego. 18 maja laureaci recyto-
wali utwory na spotkaniu z au-
torem. 

KUŹNIA RACIBORSKA. 
Ponad 100 ministrantów, a tak-
że dziewcząt ze wspólnot maryj-
nych i parafialnych scholi wystą-
piło w diecezjalnym turnieju teni-
sa stołowego Liturgicznej Służby 
Ołtarza. Zawody tradycyjnie od-
były się w Kuźni Raciborskiej, 
a młodzi tenisiści walczyli o 
Puchar „Gościa Niedzielnego”. 
W poszczególnych kategoriach 
zwyciężyli: Aneta Wróbel, Michał 
Frej (par. św. Gerarda w Gliwi-
cach), Wojciech Synowiec (par. 
św. Marii Magdaleny w 
Kuźni Raciborskiej) i Mi-
chał Paczuła (par. Wniebo-
wstąpienia Pańskiego w By-

tomiu Szombierkach). Dru-
żynowo zwyciężyła parafia 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Pławniowicach.

Z pucharami „Gościa” 

Zwycięzcy turnieju z pucharami 
„Gościa Niedzielnego”
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SOŚNICA. Niecodzienne były 
prymicje gliwiczanina Janusza 
Stańczaka. Mieszkaniec Sośnicy 
przygotowania do kapłańskiej 
posługi rozpoczął w Wyższym 
Seminarium Duchownym w 
Opolu, zakończył zaś w nie-
mieckiej diecezji Eichstätt. 
Przez dwa lata mieszkał w 
miejscowości Deining, której 

mieszkańcy przygotowali dla 
niego prymicje w Niemczech. 
Drugą Mszę prymicyjną ks. 
Janusz sprawował w rodzinnej 
Sośnicy, w kościele św. Jacka. 
Z tej okazji do Gliwic przy-
była ponad 50-osobowa gru-
pa Niemców na czele z burmi-
strzem Deining i proboszczem 
miejscowej parafii.

Podwójne prymicje 

Ks. prymicjant Janusz Stańczak wyprowadzany był z plebanii przez polsko-
-niemiecką delegację
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GLIWICE.16 maja w koście-
le św. Piotra i Pawła bp Jan 
Wieczorek przewodniczył 
Mszy św. w 106. ROCZNICĘ PO-
ŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI, która od 14 
lat pełni funkcję kościoła kate-
dralnego. W homilii ksiądz bi-
skup mówił m.in. o fundamen-

cie świątyni, którym jest sam 
Chrystus i zachęcał, by  „każdy 
baczył jak buduje”, przestrze-
gając praw i porządku usta-
lonego przez Boga. Podczas 
Mszy św. dzieci pierwszoko-
munijne złożyły dar na rzecz 
Papieskich Dzieł Misyjnych.

Rocznica poświęcenia katedry
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Warsztaty ceramiczne, przejaz-
dy konnym wozem strażackim 
wokół katedry, występy i nagro-
dy konkursowe – takie atrakcje 
czekają na dzieci 1 czerwca. 

Centrum Jana Pawła II w Gli-
wicach (obok katedry) jest go-
spodarzem imprezy, zorgani-
zowanej z okazji Dnia Dziecka 
wspólnie ze Związkiem Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP i 

różnymi stowarzyszeniami arty-
stycznymi. Już o godz. 8.00 na 
skwerze przed centrum nastąpi 
rozpalenie pieca i przygotowa-
nie pleneru ceramicznego. Od 

godz. 17.00 dalszy ciąg impre-
zy odbywać się będzie w budyn-
ku centrum. Tam przewidziane 
są  m.in. występy oraz wręcze-
nie nagród laureatom elimina-
cji powiatowych Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego „Za-
pobiegajmy pożarom” i laurea-
tom Plenerowego Konkursu Ma-
larskiego w Zbrosławicach. Wię-
cej informacji na plakatach i na 
stronie www.centrum.tek.pl K

Ponad cztery tysiące młodych 
ludzi z diecezji gliwickiej 
postanowiło pojechać na spotkanie 
z Benedyktem XVI na krakowskich 
Błoniach. Wielu z nich wcześniej 
wpisało swoje nazwiska do księgi 
osób deklarujących abstynencję 
od narkotyków. 

Najliczniejsze grupy pielgrzy-
mujących zebrały się w dekana-
tach Gliwice Sośnica, Żyglin i Tar-
nowskie Góry Stare Tarnowice. 
Młodzież z parafii św. Anny w 
Gliwicach Łabędach przygotowa-
ła transparenty na spotkanie w 
Lednicy, które postanowiła za-
brać też na krakowskie Błonia. 
Po ubiegłorocznym powrocie z 
pól lednickich zaczęli regularnie 
spotykać się razem, chociaż na-
leżą do różnych ruchów i grup. – 
Na Błonia jadę, żeby być z tymi, 
którzy myślą i czują podobnie. 
W takich sytuacjach widzimy, że 
nie jesteśmy sami i że wcale nie 
jest nas tak mało – mówi Joanna 
Romańska, studentka psycholo-
gii. Na długo przed papieską piel-
grzymką umawiali się na forum 
internetowym ze znajomymi na 
spotkanie w Krakowie. 

Włączyli się też w akcję „Nie 
biorę – jestem wolny od narko-
tyków”. W kościołach albo za 
pomocą Internetu można było 
wypełnić  formularz, potem kar-
ty deklaracji z całej Polski zosta-
ły zebrane w jedną księgę, że-

by przekazać ją Papie-
żowi. – To przecież jest 
problem każdej szkoły, 
osiedla i nie można uda-
wać, że go nie ma, bo 
tak naprawdę narkotyki 
są wszędzie – mówi Ro-
bert Matyjaszek, uczeń 
III klasy gimnazjum.  – 
Sens tej akcji jest chyba 
taki, żeby pokazać, że 
można żyć i dobrze się bawić bez 
tej całej chemii i prochów. Tak po 
prostu, spakować się w godzinę 
i wyjechać w góry, czy usiąść na 
ulicy z gitarą i sobie pośpiewać – 
dodaje Joanna. 

– Takie deklaracje są ważne, 
ale jeśli nie będą „omodlone” i 
do końca przemyślane, to na ak-
cyjności może się skończyć – mó-
wi ks. Robert Chudoba, diecezjal-
ny duszpasterz młodzieży. – Cho-
ciaż ja wierzę w tych młodych lu-
dzi, bo pracując z nimi, wiem, jak 
wielu świadomie wybiera drogę 
bez narkotyków, czasem mając 
wcześniej z nimi kontakt. Prob-

lem jest duży, bo młodzi 
ludzie często niedojrzali 
psychicznie, nie potrafią 
radzić sobie ze stresem 
związanym ze szkołą i 
tempem, które narzuca 
im świat.

Młodzi wspominają 
jeszcze Jana Pawła II i 
jego odejście. – Taka 
pustka, jaką czułem po 

śmierci mojego dziadka – mó-
wi o kwietniu ubiegłego roku 
Robert Kuliberda z parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Gliwicach, uczeń II klasy Techni-
kum Mechanicznego. – Ale te-
raz czekałem już na spotkanie 
z tym papieżem i na jego bło-
gosławieństwo. Takie spotkanie 
jest jakby duchowym wypełnie-
niem siebie. – Cieszy mnie en-
tuzjazm tych młodych i ich doj-
rzałość w oczekiwaniu na spot-
kanie z Benedyktem XVI. To, że 
również w nim widzą nasze-
go papieża – dodaje ks. Robert 
Chudoba.   MF

Młodzi przed Benedyktem XVI mówią „nie” narkotykom

Dla myślących podobnie

Impreza dla najmłodszych

Dzień Dziecka w Centrum JP2

Do parafii św. Floriana w 
Miedarach należy od 1932 r. 
miejscowość Laryszów. Przy 
głównej drodze biegnącej 
przez osadę usytuowana jest 
w jej centralnej części kaplica, 
pochodząca z końca XIX 
wieku. 

Pierwszą wzmiankę o kapli-
cy znajdujemy w księdze geo-
dezyjnej z 1865 roku. Z zapisu 
wynika, że teren pod budowę 
podarował P. Beitz. W tym cza-
sie Laryszów był dużym skupi-
skiem protestantów na terenie 
przedwojennego powiatu by-
tomsko-tarnogórskiego. Opie-
kę duszpasterską nad katoli-
kami z Laryszowa sprawował 
proboszcz parafii Wniebowzię-
cia NMP w Zbrosławicach. W 
wybudowanej kaplicy odpra-
wiał dla nich Msze św. We wnę-
trzu kaplicy w ołtarzu złożono 
relikwie św. Januarego Biskupa 
i Męczennika. 

Ostatni remont kaplicz-
ki odbył się w latach 1991–
1992. Wtedy też obrano na jej 
patronkę NMP Królową Aniel-
ską. Od tego czasu w pierwszą 
niedzielę sierpnia obchodzony 
jest tutaj odpust. W 1996 ro-
ku został zamówiony 40-kilo-
gramowy dzwon w Ludwisar-
ni Braci Felczyńskich. W tym 
też roku został poświęcony i 
zamontowany na wieżyczce 
wieńczącej dach kaplicy. ASZ

Kaplice maryjne

Laryszów

W kapliczce odbywają się 
nabożeństwa majowe  
oraz różańcowe
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Młodzież  
z parafii  
św. Anny  
w Gliwicach 
Łabędach  
na spotkanie 
z Papieżem 
wyjedzie razem 
z s. Franciszką 
Wanat
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Wsobotę 3 czerwca przed uroczystoś-
cią Zesłania Ducha Świętego bp ordy-
nariusz Jan Wieczorek wyświęci 8 no-
wych kapłanów. Uroczystość rozpo-

cznie się o godz. 9.30 w gliwickiej katedrze Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. W tym samym 
czasie sakrament kapłaństwa w katedrze opolskiej 
przyjmie 10 diakonów.  Klerycy diecezji gliwickiej i 
opolskiej przez 6 lat studiowali razem w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Opolu.  

Nowi kapłani diecezji gliwickiej

Neoprezbiterzy 2006

opracowanie 
KLAUDIA CWOŁEK

KSIĄDZ 
MARIUSZ 
BABULA

Urodził się 23 paź-
dziernika 1979 roku 

w Zgorzelcu. Pochodzi 
z parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi 
Panny w Zabrzu 
Biskupicach. Ma dwie 
siostry: Annę (33 l.) i 
Agnieszkę (32 l.).
Ukończył ZSZ w Za-
brzu Biskupicach (za-
wód: operator obra-
biarek skrawających) 
oraz Technikum Budo-
wy Ma-szyn w Zabrzu.
Pracę magisterską z 
patrologii napisał nt. 
„Małżeństwo drogą do 
świętości w »Kobier-
cach« Klemensa Alek-
sandryjskiego”. 
Praktykę diakońską  
odbył w parafii Wnie- 
bowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Ru-
dach.
Interesuje się duszpa-
sterstwem małżeństw, 
rodzin adopcyjnych i 
młodzieży. Hobby: do-
bra książka teologicz-
no-filozoficzna, muzy-
ka, sporty rekreacyjne.

KSIĄDZ 
PIOTR  

DYDUCH 

Urodził się 14 stycz-
nia 1981 roku w 

Gliwicach. Pochodzi z 
parafii św. Antoniego w 
Gliwicach. Ma troje ro-
dzeństwa: brata Roberta 
(33 l.) oraz siostry: Barbarę 
(29 l.) i  Xymenę (27 l.).
Ukończył I LO w Gliwi-
cach.
Pracę magisterską na-
pisał nt. „Dzieje parafii 
św. Antoniego w Gliwi-
cach Wójtowej Wsi po 
1945 roku”. 
Praktykę diakońską od-
był w parafii św. Wojcie-
cha w Zabrzu.
Interesuje się kształto-
waniem liturgii, historią 
Kościoła i duszpaster-
stwem młodzieży. Hob-
by: jazda na rowerze, 
chodzenie po górach.

KSIĄDZ 
JOACHIM  

KOZA

Urodził się 16 sierp-
nia 1981 roku w 

Lublińcu. Pochodzi z 
parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w 
Koszęcinie. Ma brata 
Krzysztofa (23 l.) i sio-
strę Marzenę (21 l.).
Ukończył Liceum Zawo-
dowe przy ZSE w Tar-
nowskich Górach (za-
wód: pracownik admini-
stracyjno-biurowy). Pra-
cę magisterską napisał 
z teologii dogmatycz-
nej nt. „Jezus Chrystus 
uosobieniem miłosier-
dzia Bożego w świetle 
encykliki »Dives in mi-
sericordia« Jana Pawła 
II”. Praktykę diakońską 
odbył w parafii Świętej 
Trójcy w Rachowicach.
Interesuje  się duszpa-
sterstwem i formacją li-
turgicznej służby ołta-
rza, duszpasterstwem 
dzieci i młodzieży, two-
rzeniem nabożeństw i 
akcji liturgicznych oraz  
Nową Szkołą Ewange-
lizacji. Hobby: turysty-
ka górska, jazda na ro-
werze, dobra książka i 
film.
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zdjęcia 
ROMAN KONZAL
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Nowi kapłani diecezji gliwickiej

Neoprezbiterzy 2006

KSIĄDZ 
MICHAŁ 

PILŚNIAK

Urodził się 10 stycz-
nia 1980 roku 

w Opolu. Pochodzi z 
parafii św. Marcina w 
Starych Tarnowicach. 
Ma brata Marka (33 l.).
Ukończył Technikum 
Mechaniczno-Elektry-
czne w Tarnowskich 
Górach (profil: urzą-
dzenia elektroniczne). 
Pracę magisterską na-
pisał nt. „ Jednoczą-
ca funkcja prymatu na 
podstawie encykliki Ja-
na Pawła II »Ut unum 
sint«”.
Praktykę diakońską 
odbył w parafii św. Mi-
kołaja w Pyskowicach.  
Interesuje się duszpa-
sterstwem chorych i 
misjami. Hobby: kara-
te kyokushinkai.

KSIĄDZ 
LESZEK 

SKORUPA

Urodził się 30 mar-
ca 1979 roku w 

Gliwicach. Pochodzi 
z parafii Najświętszej 
Maryi Panny Matki 
Kościoła w Gliwicach 
Sikorniku. Ma dwóch 
braci: Stanisława (41 l.) 
i Mariusza (36 l.).
Ukończył Technikum 
Rolnicze w Ornonto-
wicach.
Pracę magisterską na-
pisał nt. „Komunizm 
– rewolta przeciw ta-
jemnicy Krzyża. Próba 
zniszczenia chrześci-
jaństwa w ZSRR”.
Praktykę diakońską od-
był w parafii św. Marii 
Magdaleny w Kuźni Ra-
ciborskiej.
Interesuje się histo-
rią, geografią, teologią 
przepowiadania. Hob-
by: sport, lektura.

KSIĄDZ  
PIOTR 

NATKAŃSKI

Urodził się 7 mar-
ca 1979 roku w 

Opocznie. Pochodzi z pa-
rafii św. Jana Chrzciciela 
w Zabrzu Biskupicach. 
Ma brata Artura (25 l.) i 
siostrę Iwonę (21 l.).
Ukończył Technikum 
Elektroniczne w Byto-
miu.
Pracę magisterską napi-
sał nt. „Koncepcja wy-
chowania młodego czło-
wieka w traktacie »O wy-
chowaniu dzieci« i ho-
miliach pedagogicznych 
Jana Chryzostoma. Prak-
tykę diakońską odbył w 
parafii św. Gerarda w 
Starych Gliwicach.
 Interesuje się pedagogi-
ką, psychologią, liturgi-
ką, patrologią, duszpa-
sterstwem dzieci i mło-
dzieży. Hobby: sport i 
muzyka.

KSIĄDZ  
ROBERT 

POTEMPA 

Urodził się 16 kwiet-
nia 1981 roku w 

Pyskowicach. Pochodzi 
z parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny 
w Wielowsi (mieszkał w 
Kietrzu). Ma dwóch bra-
ci:  Krzysztofa (24 l.) i 
Michaela (20 l.).
Ukończył LO im. Miesz-
ka I w Zawadzkiem. Pra-
cę magisterską napisał 
nt. „Dzieło muzyczne ja-
ko język wyrazu warto-
ści religijnych. Studium 
w oparciu o współczes-
ną literaturę filozoficz-
ną i teologiczną”.
Praktykę diakońską od-
był w parafii św. Jana 
Chrzciciela w Gliwicach 
Żernikach. Interesuje się 
duszpasterstwem, litur-
gią, muzyką instrumen-
talną i naukami przyrod-
niczymi.

KSIĄDZ  
ARTUR 

SZNAJDER

Urodził się 21 lute-
go 1980 roku w 

Bytomiu. Pochodzi z pa-
rafii Bożego Ciała w 
Bytomiu Miechowicach. 
Ma dwóch braci: Damiana 
(32 l.) i Michała (20 l.).
Ukończył Technikum 
Mechaniczne w Zespole 
Szkół Mechaniczno-Sa-
mochodowych w Byto-
miu (specjalność: apara-
tura kontrolno-pomiaro-
wa i mechaniczna auto-
matyka przemysłowa).
Pracę magisterską na-
pisał z homiletyki pt. 
„Średniowieczne exem-
plum kaznodziejskie na 
przykładzie kazań »De 
tempore« Peregryna z 
Opola”.
Praktykę diakońską od-
był w parafii św. Mikoła-
ja w Świbiu.
Interesuje się duszpa-
sterstwem młodzieży i 
osób nieprzystosowa-
nych społecznie, homi-
letyką i liturgiką. Hob-
by: turystyka rowerowa, 
sporty drużynowe, do-
bra muzyka i film.
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Ks. dr Robert Chudoba, diecezjal-
ny duszpasterz młodzieży oraz 
młodzieży akademickiej, dyrektor 
Centrum Edukacyjnego im. Jana 
Pawła II, wygłosił ostatni wykład 
z cyklu „Dziedzictwo Soboru 
Watykańskiego II”.

Mówił o soborowej wizji 
chrześcijańskiego wychowania. 
Oparł się na Deklaracji o wycho-
waniu chrześcijańskim „Gravis-
simum educationis”. Ks. Chu-
doba wskazał na trzy zasadni-
cze elementy tego dokumen-
tu. – Deklaracja integruje wy-
chowanie chrześcijańskie z na-
turalnym, przestrzega jednak 
przed naturalizmem – mówił. 
Podkreślił również współodpo-
wiedzialność Kościoła za wycho-
wanie oraz wskazał na koniecz-
ność obecności Kościoła w świe-
cie intelektualnym. – Nie ma 
jednej definicji wychowania, ale 
powinno ono pomóc człowie-
kowi w realizacji jego człowie-
czeństwa. 

Po wykładzie słuchacze mo-
gli zobaczyć monodram o Edycie 
Stein, w wykonaniu Barbary Lu-
bos-Święs. Swoje wiersze zapre-
zentowali również uczniowie gli-
wickich szkół, wyróżnieni w kon-
kursie poetyckim „Strofy dla Pa-
pieża”.

Ks. prof. dr hab. Kazimierz 
Wolsza, organizator wykładów, 
zaprosił słuchaczy na 17 paździer-
nika. Wtedy odbędzie się pierw-
szy wykład w cyklu „Joseph Rat-
zinger – teolog i papież”. Wygło-
si go ks. prof. dr hab. Tadeusz Do-
la, dziekan Wydziału Teologiczne-
go Uniwersytetu Opolskiego.  

18 maja, w 86. rocznicę urodzin Jana 
Pawła II szkole w Boruszowicach 
nadano imię zmarłego Papieża. 
Szkoła otrzymała również sztandar, 
który poświęcił bp Jan Wieczorek. 

W Boruszowicach pierw-
szą szkołę otwarto w 1899 ro-
ku. Obecny budynek pochodzi 
z 1949 roku, a po wielu re-
montach zajęcia odbywają się w 
przestronnych i dobrze wyposa-
żonych klasach. W sześciu od-
działach boruszowickiej podsta-
wówki uczy się 107 uczniów. 

Z propozycją nadania szko-
le imienia Jana Pawła II wystą-
piła dyrektor placówki Danuta 
Wiśniowska. Jej pomysł zyskał 
powszechną akceptację nauczy-
cieli, pracowników szkoły, ro-
dziców i w końcu samych ucz-
niów. Wniosek pozytywnie za-
akceptowali radni gminy Two-
róg, kuratorium oraz kuria die-
cezjalna. 

– Cieszę się z waszej decy-
zji, że sługa Boży Jan Paweł II 
będzie patronem szkoły w Bo-

ruszowicach – powie-
dział bp Jan Wieczorek 
podczas Mszy, która zo-
stała odprawiona w bu-
dującym się kościele. – 
Od dziś będzie on miał 
w opiece tych, którzy 
tam zdobywają wiedzę 
i tych, którzy kształtują młode 
pokolenia.

Ordynariusz gliwicki życzył, 
aby młodzież z Boruszowic szła 
za przykładem życia wielkiego 
Papieża i naśladowała go w mod-
litwie oraz służbie innym.

Oficjalna część 
uroczystości odbyła 
się przed budynkiem 
szkoły. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele 
władz gminnych, po-
wiatowych, obecny był 
także śląski kurator 

oświaty Jerzy Zawarczyński. Zo-
stały poświęcone tablice szko-
ły oraz portret Jana Pawła II. W 
części artystycznej wystąpili chór 
„Allegro” z Tarnowskich Gór oraz 
uczniowie szkoły podstawowej i 
gimnazjum. WP

Lidia Czech, przedszkolanka ze 
Świerklańca, zorganizowała kon-
kurs „Jan Paweł II w oczach dzie-
cka”. Prace nadesłały przedszko-
laki z całej Polski.

– Nie spodziewałam się ta-
kiego odzewu – przyznaje Lidia 
Czech. – Prace przysłały przed-
szkolaki m.in. z Białegostoku, Ol-
sztyna, Warszawy, Poznania, Lub-
lina i Krakowa. W sumie 113 
dziecięcych i bardzo oryginalnych 
spojrzeń na zmarłego Papieża.

Wszystko zaczęło się od arty-
kułu, który Li-
dia Czech na-
pisała do cza-
sopisma „Bli-
żej Przedszko-
la”. Zapropo-
nowała, aby 
dzieci naryso-

wały Jana Pawła II tak,  jak go za-
pamiętały. – Mieliśmy duże trud-
ności, aby wyłonić zwycięzcę – 
mówi L. Czech. – Ostatecznie 
pierwsze miejsce zajęła Magda-
lena Krysiuk z Białegostoku, dru-
gie Łucja Wardęga z Łukawicy, a 
trzecie Izabela Dulkowska z Biel-
ska Białej. 

Wystawę otwarto w kościele 
18 maja,  w rocznicę urodzin Jana 
Pawła II. – Te prace są tak piękne 

i takie szczere, że warto, aby zo-
baczyli je parafianie – powiedział 
ks. Józef Bartoszek, proboszcz ze 
Świerklańca. 

W nabożeństwie majowym 
uczestniczyły m.in. wyróżnione 
przedszkolaki z Zabrza. Z drob-
nych kuleczek papieru wykleiły 
oryginalny obraz Jana Pawła II. – 
Cały blok robił dla nas te kulecz-
ki, ale się opłaciło – przyznają za-
brzańskie maluchy.  W 

Ogólnopolski konkurs 

Ojciec Święty w oczach dziecka

Wystawę 
otwarto 18 maja, 

w dniu urodzin 
Jana Pawła II, 

podczas 
nabożeństwa 

majowego
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Jan Paweł II patronem szkoły w Boruszowicach

To imię zobowiązuje

Na sztandarze 
poświęconym 
przez bp. Jana 
Wieczorka 
znajduje się 
wizerunek Jana 
Pawła II

KS
. W

AL
D

EM
AR

 P
AC

KN
ER

 

O wychowaniu

Ostatni 
wykład
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Ks. dr Robert Chudoba
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Konkurs dla dzieci

Śladami JPII
Wspólnie z Wydawnictwem 
Jedność oraz Radiem Plus pro-
ponujemy najmłodszym czy-
telnikom konkurs, w którym 
każdego tygodnia do wygra-
nia jest ciekawa książka. Fun-
datorem nagród jest Wydaw-
nictwo Jedność. 

W maju Jedność wydała 
m.in. „10 nowych symboli na 
uroczystość pierwszej Komunii 
świętej. Uroczysta Msza św., ce-

lebracje popołudnio-
we, Msza św. dzięk-
czynna”. Warto ku-
pić również „Urze-
kającą śmierć Jezu-
sa” (autorzy przed-
stawiają nam wi-
zję śmierci Jezu-
sa, podkreślając 
bardziej owoce 

odkupienia niż sam ból i 
cierpienie) oraz „Syn Boży – Syn 
człowieczy” (to próba wyjaśnie-
nia artykułu wiary, że Syn Boży 
stał się człowiekiem za sprawą 
Ducha Świętego i narodził się z 
Maryi Panny).

O książki pytaj w księgar-
niach, można je zamawiać rów-
nież przez Internet. Więcej na 
stronie: www.jednosc.com.pl.

W tym tygodniu do wygra-
nia: „Podróże Samoradzika”.

Aby wygrać książkę, należy 
w niedzielę 4 czerwca zadzwo-
nić do Radia Plus podczas audy-
cji „Quizy pani Izy” (tel. do stu-
dia 0 32 232 52 32) i odpowie-
dzieć na pytanie: Jak się nazywa 
stolica Tatr, gdzie  górale złożyli 
hołd Janowi Pawłowi II? Mógł on 
raz jeszcze spojrzeć na ukocha-
ne góry, gdyż ołtarz zbudowano 
u stóp narciarskiej skoczni.  

Śp. ks. prałat Władysław Kopeć (1917–2006)

Wrócił do domu
W Rudach zmarł ks. prał. 
Władysław Kopeć, były długoletni 
proboszcz tamtejszej parafii. 
Miał 88 lat, z czego w kapłaństwie 
przeżył 62 lata. Uroczystościom 
pogrzebowym przewodniczył 
bp Gerard Kusz. 

Ks. Władysław Kopeć uro-
dził się w 1917 roku w Brono-
wie koło Bielska-Białej. Trudne 
wojenne czasy sprawiły, że stu-
dia teologiczne, które rozpoczął 
w Krakowie, ukończył w austria-
ckim Linzu. Tam też w 1943 ro-
ku przyjął święcenia kapłańskie. 
Po zakończeniu wojny praco-
wał jako wikariusz w Gliwicach 
oraz Bytomiu. W latach 1949–
1958 był proboszczem w Pio-
trówce koło Strzelec Opolskich. 
W 1958 roku został probosz-
czem w Rudach, gdzie pracował 
aż do przejścia na emeryturę w 
1993 roku. 

Po przyjściu do Rud konty-
nuował odbudowę kościoła, któ-
ry spłonął w 1945 roku. Pra-
ce rekonstrukcyjne, prowadzone 
przy wielkim zaangażowaniu ks. 
Kopcia, zmierzały do przywróce-
nia rudzkiej świątyni pierwotne-

go wyglądu. Był również 
czcicielem Matki Boskiej 
Rudzkiej, zwanej Pokor-
ną. Odnowił słynący ła-
skami obraz oraz propa-
gował Jej kult. 

– Gorliwość o ten dom Boży 
go pożerała – powiedział w ho-
milii bp Gerard Kusz, nawiązu-
jąc do Psalmu 69. – Przez wie-
le lat stawał przy ołtarzu, aby 
głosić Ewangelię i karmić chle-
bem życia.

Ks. Kopcia żegnały 
tłumy parafian, przed-
stawiciele władz sa-
morządowych, ucznio-
wie miejscowych szkół. 
Obecny był także poseł 

raciborski Henryk Siedlaczek. 
Ks. Władysław Kopeć, zgod-

nie z jego wolą, został pocho-
wany w rodzinnym Bronowie, 
gdzie uroczystościom prze-
wodniczył ks. inf. Paweł Pyr-
chała.  WP

Warsztaty w Zabrzu

7 sekretów najlepszych ojców
„Wydawało mi się, że jestem 
dobrym ojcem. Zobaczyłem, 
jak wiele mi brakuje” – 
wyznał jeden z uczestników 
warsztatów, których kolejna 
edycja odbędzie się w Zabrzu. 

Domowy Kościół Ruchu 
Światło–Życie i Duszpaster-
stwo Rodzin Diecezji Gliwi-
ckiej zaprasza wszystkich 
ojców, niezależnie od wie-
ku, na organizowane po raz 
pierwszy na Śląsku warsztaty 
pt. „7 sekretów najlepszych 
ojców”. 

Zajęcia prowadzić będą tre-
nerzy Fundacji Tato.net z Lub-
lina. Podczas jednodniowych 

warsztatów podjęte zostaną 
tematy: zaangażowanie, zna-
jomość dziecka, konsekwen-
cja i stabilność, szacunek i mi-
łość dla żony i matki dziecka,  
przywództwo i ochrona, wy-
posażenie duchowe oraz ak-
tywne słuchanie. Celem war-
sztatów jest między innymi 
pogłębienie zrozumienia włas-
nego ojcostwa i nabycie umie-
jętności związanych z tą ro-
lą.  Organizatorzy myślą też o 

tworzeniu środowiska ojców 
wzajemnie się wspierających. 
Pod adresem: www.tato.net.
pl można znaleźć więcej infor-
macji o sieci ojców. 

Warsztaty odbędą  się 10 
czerwca od 9.00 do 19.00 w 
sali przy parafii św. Franciszka 
w Zabrzu ( ul. Wolności 446). 
Koszt udziału 75 zł (obejmuje 
materiały szkoleniowe, obiad 
i napoje). Informacje i zapisy: 
Maciej Petela – tel. 694467166, 
e-mail: mimpetela@wp.pl lub 
Michał Jurkiewicz tel. (32) 
2790367 (po godz. 21.00). 
Liczba miejsc jest ograniczona, 
zgłoszenia przyjmowane są do 
31 maja.  

lebracje popołudnio-
we, Msza św. dzięk-
czynna”. Warto ku-
pić również „Urze-
kającą śmierć Jezu-
sa” (autorzy przed-
stawiają nam wi-

Ks. Władysław 
Kopeć przed 
ruinami opactwa 
w Rudach
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice

tel./faks 032 230-78-80 skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner  
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

Podajemy kolejne propozycje letnich rekolekcji 
organizowanych w czasie wakacji. 
Tym razem informujemy o wyjazdach Ruchu 
Światło–Życie, Domowego Kościoła, organistów 
i muzyków kościelnych. W następnym numerze 
propozycje innych ruchów i stowarzyszeń. 

DLA RUCHU ŚWIATŁO–ŻYCIE
  Oaza Dzieci Bożych – Zawoja Wełcza 

(dla szkoły podstawowej)
  turnus I – 26 CZERWCA–12 LIPCA 
  turnus II – 12–28 LIPCA 
  turnus III – 28 LIPCA–13 SIERPNIA
  turnus IV – 13–29 SIERPNIA
 Oaza Nowej Drogi – Jełowa (dla gim-
nazjum)
turnus I – 27 CZERWCA–13 LIPCA 
turnus II –15–31 LIPCA 
  Oaza Żywego Kościoła (dla osób for-
mujących się we wspólnotach oazowych)
     Stopień I – Ochotnica Ligasy
turnus II – 15–31 LIPCA 
turnus III – 1–17 SIERPNIA
     Stopień II – Babice
turnus II –15–31 LIPCA
     Stopień III – Kraków
turnus III – 1–17 SIERPNIA

Koszt rekolekcji 390 zł (Oaza Dzieci 
Bożych – 450 zł, w tym koszt dojazdu na 
miejsce i powrót); zaliczka – 200 zł.

Zapisy do 4 CZERWCA. Informacje szcze-
gółowe: tel. 696 148 342.

DLA DOMOWEGO KOŚCIOŁA
  ORAR tematyczny dla rodzin 
(dla małżeństw, które są lub będą anima-
torami Ruchu)
Temat: „Być animatorem” 
7–13 SIERPNIA – Trynki k. Starachowic
21–27 SIERPNIA – Kowary k. Karpacza
Koszt: 280 zł dla osób dorosłych i 180 zł 
dla dzieci.
Szczegółowe informacje: tel. 0 32  768 96 75, 
607 807 453.
  Letnie rekolekcje oazowe dla rodzin 
Stopień I – Żabnica  k. Węgierskiej Górki 
(okolice Żywca)
1–16 LIPCA
Koszt: 600 zł
Szczegółowe informacje: tel. 0 32  389 38 
99, 502 597 875, e-mail: olajk@tlen.pl
Stopień II – Żabnica  k. Węgierskiej Górki   
22 LIPCA–6 SIERPNIA
Koszt: 600 zł
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel.: 0 32 238 15 01.
DLA ORGANISTÓW I MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
 Rekolekcje dla organistów i muzyków 
kościelnych diecezji gliwickiej i opolskiej
– sanktuarium św. Jacka w Kamieniu 
Śląskim
3–5 LIPCA 
Koszt: 100 zł. Zgłoszenia do 23 CZERW-
CA pod adresem: Referat ds. Muzyki 
Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, 
ul. Łużycka 1. Szczegółowe informacje: 
tel. 602 190 887. 

  ODPUST W RUDACH
31 MAJA, godz. 17.30, sanktuarium Mat-
ki Bożej Pokornej w Rudach – uroczy-
stość odpustowa pod przewodnictwem 
bpa Jana Wieczorka. 

  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 31 MAJA w kaplicy św. Jadwigi przy 
parafii Wszystkich Świętych. O godz. 
18.05 – Nieszpory, o godz. 18.30 – Msza 
św. z homilią i prelekcja pt. Religia a środ-
ki przekazu. 

  II KIERMASZ WYDAWCÓW 
KATOLICKICH

2–3 CZERWCA, 
gmach Wydziału 
Teologicznego UŚ 
w Katowicach (ul. 
Jordana 18). Go-

dziny otwarcia: piątek – od 9.00 do 
18.30, sobota – od 9.00 do 17.30. 

  II BIESIADA 
FRANCISZKAŃSKA.

3–4 CZERWCA, plac Klasztorny i boi-
sko w parafii św. Wojciecha w Bytomiu. 
W sobotę rozpoczęcie o godz. 14.00, w 
niedzielę o godz. 14.45. W programie 
m.in. recital Ewy Urygi, koncert Czer-
wonych Gitar, przegląd twórczości arty-
stycznej dzieci z bytomskich szkół, lote-
ria fantowa, gry i zabawy. Szczegóły na 
plakatach i na stronie www.biesiadafran-
ciszkanska.org.

  WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, które 
odbędzie się 3 CZERWCA  o godz. 11.00 
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Bytomiu (przy rynku).

  O BEATYFIKACJĘ JANA 
PAWŁA II. 

3 CZERWCA, godz. 21.00, parafia św. 
Wojciecha w Zabrzu – comiesięczne 
spotkanie modlitewne.

  KONCERT ORGANOWY
4 CZERWCA, godz. 18.00, kościół Trój-
cy Świętej w Bytomiu – koncert uczniów 
Studium Muzyki Kościelnej i  Diecezjal-
nej Szkoły Organistowskiej.  
 
  PIELGRZYMKA DZIECI 

PIERWSZOKOMUNIJNYCH
do gliwickiej katedry odbędzie się 10 
CZERWCA. W programie Msza św. o 
godz. 10.00 i inscenizacja misyjna. Or-
ganizatorzy proszą o wcześniejsze zgło-
szenie: tel. 0 32 230 89 45.  

Propozycje na lato (2)

Wakacje z Bogiem
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