
Koncert chórów czterech parafii
odbył się 26 listopada w kościele
pw. Chrystusa Króla w Gliwicach.
Po nim mężczyźni spotkali się
na nabożeństwie, na które
są zapraszani w uroczystość 
Chrystusa Króla. 

Koncert „Królowi królów” w 
ramach V Jesiennego Festiwalu 
Muzyki Religijnej zorganizowa-
ny został przez gliwicko-zabrski 
okręg Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr. Połączonymi chórami 
– katedralnym, „Cantabile” z pa-
rafii św. Anny w Łabędach, „Can-
temus” z parafii św. Antoniego 
i „Sośnica” z parafii NMP Wspo-
możenia Wiernych w Sośnicy – 
dyrygowała Krystyna Krzyżanow-
ska-Łoboda. Publiczność usłysza-
ła „Christus Rex” Feliksa Nowo-
wiejskiego, „Mszę polską” Jana 
Maklakiewicza oraz „Ojcze nasz” 
Stanisława Moniuszki, za co na-
grodziła chórzystów brawami na 
stojąco. W „Mszy polskiej” w par-
tii solowej wystąpiła sopranist-
ka Irmina Barczewska, a na or-

ganach towarzyszył Bog-
dan Stępień. 

Po koncercie odby-
ło się nabożeństwo dla 
mężczyzn. W konfe-
rencji ks. dr Jan Kochel 
zwrócił uwagę na rolę napomnie-
nia w wychowaniu. – Napominać 
ma prawo tylko ten, kto kocha. 
Czy dzisiaj mamy za mało miłości, 
że nie stać nas na nie – pytał pre-
legent. – Trzeba pomóc młode-
mu człowiekowi stanąć w praw-
dzie, ale w napominaniu być po-
kornym: nie jestem lepszy, napo-
minam, bo moim zadaniem jest ci 

pomóc. Dzisiaj ojciec co-
raz częściej boi się napo-
mnieć swoje dziecko, a 
wychowywanie to prze-
cież nie zawsze zado-
walanie i aprobowanie 

wszystkiego. Pamiętajmy jednak, 
że prawda, która nie płynie z mi-
łości, nie wychowuje, ale prowa-
dzi do zniechęcenia. 

Proboszcz parafii, ks. Artur 
Sepioło zachęcał mężczyzn do 
odkrywania swojego powołania 
w życiu i miejsca w Kościele oraz 
wyzwań, jakie stawia przed nimi 
współczesny świat. MF

Dwudziestu trzech gór-
ników, którzy zginęli 

w kopalni „Halemba” osie-
rociło ponad 30 dzieci. 
Niektóre media prześcigały 
się w relacjonowaniu dra-
matu ludzi, którzy z żałobą 
jeszcze długo będą zmaga-
li się w czterech ścianach 
swoich domów. Ważne 
więc, żeby solidarność ludz-
ka towarzyszyła im dłużej 
niż programy telewizyjne i 
artykuły prasowe. Bo nic im 
po wyciskających łzy zdję-
ciach na czołówkach gazet, 
gdy bliskich osób już nikt 
nie zwróci. 
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Miała być uroczysta Msza św. z okazji 
wspomnienia św. Barbary, a była 

smutna modlitwa za górników, którzy 
zginęli z wypadku w kopalni „Halemba”. 
24 listopada w kościele św. Michała w 
Gliwicach bp  Jan Wieczorek przewod-
niczył Eucharystii w intencji Wydziału 
Górnictwa i Geologii PŚl., w której uczest-
niczyli też dyplomanci stomatologii ŚAM. 
– Ileż trzeba będzie dobrych przemyśleń, 
by tego rodzaju rzeczy się nie powta-
rzały – mówił bp ordynariusz, odnosząc 
się do tragicznych wydarzeń w kopal-

ni. Zebranych studentów 
i profesorów zachęcał, 
by w rozwijaniu myśli 
technicznej otwierali się  
przede wszystkim na to, 
jak służyć człowiekowi i 
jak na pierwszym miejscu 
dbać o jego życie.  

MODLITWA ZA GÓRNIKÓW Z „HALEMBY”

Do intencji
za wydział 
górniczy 
dołączono prośby 
za zmarłych 
górników
i ich rodziny

ZA TYDZIEŃ
  BĘDĄ ŚPIEWAĆ DALEJ. O nowej 

pieśni do Matki Bożej 
Rudzkiej. 

  BARBÓRKA W ŻAŁOBIE. Relacja
z kościelnych obchodów
w Sośnicy, Zabrzu i Bytomiu. 

  NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Spotkania 
z policjantami
w zabrzańskich parafiach.
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W gliwickiej parafii Chrystusa Króla

Królowi królówKLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

Ks. Franciszek 
Koenig przybliżył 
twórczość 
kompozytorów
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Święto kolejarzy

GLIWICE. 25 listopada w ko-
ściele Chrystusa Króla bp or-
dynariusz Jan Wieczorek prze-
wodniczył Mszy św.  z okazji 
wspomnienia  św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, patronki kole-
jarzy.  W homilii, wśród wielu in-
tencji Eucharystii, ksiądz biskup 
zwrócił uwagę na potrzebę mo-
dlitwy za osoby odpowiedzialne 
za organizację pracy, by nie by-
ło konfliktów i by wszyscy mogli 
wszystkim dobrze służyć. W tym 
roku gliwiccy kolejarze obcho-

dzą 25-lecie poświęcenia sztan-
daru „Solidarności”, który przez 
okres stanu wojennego ukrywali 
przed władzami komunistyczny-
mi, narażając swoje bezpieczeń-
stwo. Parafia Chrystusa Króla, na 
terenie której  mieszka wiele by-
łych i obecnych pracowników ko-
lei,  od wielu lat jest miejscem ich 
spotkań.  Do niedawna posługę 
duszpasterza kolejarzy sprawo-
wał ks. Józef Dyllus, a w tym ro-
ku funkcję tę przejął nowy pro-
boszcz ks. Artur Sepioło.
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Sztandar kolejarzy 25 lat temu poświęcił bp Alfons Nossol

Wybrani 
prezydenci
i burmistrzowie
II TURA WYBORÓW. W 
Zabrzu prezydentem na ko-
lejną 4-letnią kadencję została 
Małgorzata Mańka-Szulik, która, 
rywalizując z Rafałem Markiem, 
otrzymała 50,32 procent głosów.  
W Tarnowskich Górach burmi-
strzem został Arkadiusz Czech, 
który  zdobył 51 proc. głosów, 
zwyciężając z Kazimierzem 
Szczerbą. Fotel burmistrza Lu-
blińca zdobył Edward Maniura 
z 63,29 proc. głosów, wygrywa-
jąc z Krzysztofem Olczykiem. 
Burmistrzem Miasteczka Śląskie-
go został Bronisław Drozd, zdo-
bywając 57,03 proc. głosów. 
Nadal nie wiemy, kto będzie rzą-
dził Bytomiem, gdzie II tura wy-
borów odbędzie się dopiero 10 
grudnia, z powodu wycofania się 
kandydata na prezydenta Janusza 
Paczochy. O fotel prezydencki w 
tym mieście walczą ze sobą Piotr 
Koj i Krzysztof Wójcik.  

Odnowiona rzeźba

GLIWICE. W ostatni week-
end listopada w Muzeum za-
prezentowana została odnowio-
na drewniana rzeźba z XVIII wie-
ku, przedstawiająca najprawdo-
podobniej św. Pawła. Przez kil-
ka ostatnich miesięcy dzieło, 
pochodzące z naszego regio-
nu, poddawane było gruntownej 
konserwacji i częściowej rekon-
strukcji, dzięki której odzyskało 
formę bliską pierwotnej. Koszt 
całości prac wyniósł 6 tys. zł, z 
czego ok. 35 procent pochodzi-
ło z ubiegłorocznej kwesty zor-
ganizowanej podczas Gliwickich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego, a 
pozostałą część pokryto ze środ-
ków własnych Muzeum, gdzie 
rzeźba zagości na stałe.

Dzień wspólnoty ministrantów
BYTOM. W parafii św. Jacka 
25 listopada odbył się doroczny 
Dzień Wspólnoty Ministrantów 
dekanatu bytomskiego. 
Spotkanie rozpoczęła Msza św., 
podczas której wręczono wy-
różnienia najlep-
szym ministran-
tom z poszcze-
gólnych parafii.  
W sąsiadującej z 
kościołem szkole 
odbył się potem 
kilkugodzinny 
turniej. Drużyny 
z ośmiu para-
fii bytomskich 
w różnych kon-
kurencjach walczyły 
o pierwsze miejsca. 
Regulamin rozgry-
wek był tak pomyśla-
ny, żeby uczestniczy-
ło w nim jak najwięcej 
ministrantów.  Chłopcy 
rywalizowali ze sobą 

między innymi na torze prze-
szkód, w rzucaniu piłki do ce-
lu, przeciąganiu liny, a także w 
konkursie wiedzy liturgicznej. 
Puchar dziekana dla najlepszej 

wspólnoty mini-
stranckiej otrzyma-

ła drużyna z para-
fii św. Anny, II miejsce 

zajęli ministranci z pa-
rafii św. Jacka, a III – z pa-

rafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Wyróżnienie 
dla najlepiej bawią-
cej się wspólnoty mi-
nistranckiej otrzymała 
parafia Świętej Trójcy, 

a mistrzem karykatury zo-
stał  13-letni Adam Lebek, rów-

nież ministrant z parafii Świętej 
Trójcy.

Nagrodzona karykatura
ks. Marcina Królika, 

opiekuna ministrantów
w parafii Trójcy Świętej
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Świece już są
WIGILIJNE DZIEŁO POMO-
CY DZIECIOM. Duże w cenie 
10 zł i małe za 4 zł – jak co ro-
ku Caritas Diecezji Gliwickiej 
poprzez parafie rozprowa-
dza świece na wigilijny stół. 
Dochód ze sprzedaży przezna-
czony będzie na wsparcie po-
trzebujących dzieci. 

O świece można pytać w parafiach
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KOCHANOWICE. Gminne 
Centrum Kultury i Informacji w 
Kochanowicach uzyskało dotację 
w wysokości 7150 zł z Fundacji 
Wspomagania Wsi w ramach pro-
gramu „Kultura Bliska” na reno-
wację krzyża i odrestaurowanie 
3 figur świętych. W realizację 
projektu włączyło się wiele osób, 
którym nie jest obojętny los tego 
pięknego zabytku.

Uratują zabytek

Rzeźbę 
odnowił 
Jan 
Gałaszek JA
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O tym, jak ma wyglądać pismo 
katolickie, aby było czytane i nic 
nie straciło ze swej misji, mówił 
w gliwickim Klubie Inteligencji 
Katolickiej ks. Marek Gancarczyk, 
redaktor naczelny „Gościa 
Niedzielnego”. 

Na spotkanie przyszło wię-
cej osób niż zazwyczaj. – Cie-
szę się, że w końcu księdza 
„upolowałem” – przywitał re-
daktora naczelnego „Gościa” 
ks. Herbert Hlubek, opiekun 
KIK-u w Gliwicach. 

Nakłady czasopism katoli-
ckich wcale nie imponują. To nie-
wiele ponad 1 proc. całego ryn-
ku wydawniczego w Polsce. – 
Aby tygodnik katolicki był czyta-
ny, musi stać na bardzo wysokim 
poziomie. Ludzie chętnie kupują 
to, co jest dobre – mówił ks. Gan-
carczyk. Podkreślił, że przy tro-
sce o atrakcyjność gazety i wzrost 

sprzedaży nie można za-
pomnieć o tym, że ka-
tolickie czasopisma ma-
ją do przekazania to, co 
jest najcenniejsze – Do-
brą Nowinę o zbawieniu. 
– Trzeba ją jednak przekazywać 
„ludzkim” językiem, to znaczy jas-
nym, przystępnym i zrozumiałym 
– powiedział ks. Gancarczyk.

Jedną z najważniejszych kwe-
stii katolickich czasopism jest ich 

wiarygodność. Wyraża 
się głównie w aktualno-
ści problemów, porusza-
nych na łamach kościel-
nych gazet. – Katolickie 
mass media muszą po-

dejmować trudne kwestie, który-
mi żyje Kościół, chociaż niektó-
rzy uważają, że mogłyby mu za-
szkodzić – powiedział ks. Gan-
carczyk. – Nie może nam za-
braknąć odwagi w podejmowa-

niu tych tematów. Inaczej stanie-
my się mało wiarygodni dla na-
szych czytelników i nie do końca 
wobec nich uczciwi. 

Redaktor naczelny „Gościa” 
odniósł się przy okazji do róż-
nic w kwestiach politycznych, 
społecznych czy gospodar-
czych, które często są widocz-
ne wśród katolików. – Mamy 
prawo się różnić w tych i innych 
sprawach. Ale w kwestii wia-
ry i zasad moralnych powinni-
śmy być zupełnie jednomyślni. 
I o taką przejrzystość staramy 
się na naszych łamach – konty-
nuował ks. Gancarczyk. – Mogą 
nas różnić poglądy, ostatecznie 
to tak mało!

Dyskusja po wykładzie doty-
czyła m.in. odwagi w pisaniu o 
trudnych tematach oraz felieto-
nów Franciszka Kucharczaka. W 
ostatniej sprawie zdania by-
ły podzielone – od krytyki po 
szczere uznanie.
 KS. WALDEMAR PACKNER  
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Redaktor naczelny „Gościa” w gliwickim KIK-u

Jak pisać o Bogu?

Ks. Marek 
Gancarczyk
i ks. Herbert 
Hlubek

W kościołach mogą odbywać się 
tylko koncerty muzyki religijnej 
– czytamy w dokumencie 
biskupa gliwickiego.  

Wobec rosnącej liczby kon-
certów organizowanych w 
kościołach, biskup gli-
wicki wydał specjal-
ny dokument (instruk-
cję), który wchodzi w 
życie z początkiem 
Adwentu i ma za za-
danie uporządkować 
kwestie dotyczące or-

ganizowania koncertów we 
wnętrzach świątyń. 

Powołując się na naucza-
nie Kościoła, wyrażone w sto-
sownych dokumentach, prze-
de wszystkim w dokumencie 
Kongregacji Kultu Bożego „O 

koncertach w koście-
le” z roku 1987, in-
strukcja przypomina, 
że w świątyniach mo-
gą odbywać się tylko 
koncerty muzyki reli-
gijnej, a więc takiej, 
która zrodziła się z in-

spiracji religijnej. Brakiem sza-
cunku wobec świętości kościo-
ła byłoby wykonywanie muzy-
ki, która zrodziła się z myślą 
o określonych środowiskach 
świeckich. Dotyczy to zarów-
no muzyki dawnej, jak i współ-
czesnej, niezależnie od tego, 
czy reprezentuje najwyższy po-
ziom, czy też posiada charak-
ter ludowy. Ponadto w dobo-
rze utworów religijnych należy 
w miarę możliwości uwzględ-
niać specyfikę treści teologicz-
nych różnych okresów roku li-
turgicznego. 

Zorganizowanie każdego 
koncertu wymaga zgody bisku-
pa gliwickiego. Organizatorzy 
powinni jeszcze przed uzyska-
niem zezwolenia ustalić wszel-
kie szczegóły z księżmi pro-
boszczami lub rektorami koś-
ciołów, i za ich pośrednictwem 
zobowiązani są do przedłoże-
nia pisemnej prośby do kurii 

diecezjalnej o zezwolenie,  po-
dając datę, godzinę, a także 
szczegółowy program.

Nie ma potrzeby zwraca-
nia się z prośbą o zezwole-
nie na koncerty organowe oraz 
na koncerty kolęd, które zaleca 
się połączyć z czytaniem Pisma 
Świętego i modlitwą, nadając 
im charakter nabożeństwa. 

Dokument zawiera także 
określone zasady, których trze-
ba przestrzegać w przypadku 
organizacji koncertów w koś-
ciołach, między innymi to, że 
wstęp do kościołów powinien 
być całkowicie wolny i bez-
płatny. 

Cały dokument dostępny 
jest na stronie: www.muzyka.
kuria.gliwice.pl Osoby zainte-
resowane treścią i wskazaniami 
tam zawartymi, mogą również 
zwracać się do księży probosz-
czów i rektorów kościołów.

KS. FRANCISZEK KOENIG

Nowy dokument Biskupa gliwickiego

O koncertach w kościołach

Pop-oratorium 
o Miłosierdziu 
Bożym 
w kościele 
św. Józefa 
w Zabrzu
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J est to jedna z najstarszych 
parafii na terenie Śląska, 
zaś w całej diecezji gli-
wickiej jest bodaj jedyną 
świętującą tak dostojny ju-

bileusz wraz ze świątynią, któ-
ra – jakkolwiek przeszła wiele 
przeobrażeń podczas licznych 
remontów – wciąż stoi na tych 
samych fundamentach, nie tra-
cąc swego pierwotnego romań-
sko-gotyckiego charakteru.

Początkowo bytomska pa-
rafia Mariacka była typową pa-
rafią miejską przy kościele far-
nym, prowadzoną przez księ-
ży diecezji krakowskiej. Gdy w 
1400 roku doszło do jej po-
łączenia z macierzystą parafią 
św. Małgorzaty, stała się para-
fią zakonną premonstratensów 
(inaczej norbertanów) i poza 
miastem i jego przedmieścia-
mi (głównie Rozbarkiem) objęła 
także wsie: Łagiewniki, Szom-
bierki i Dąbrowę oraz miejsco-
wości i osady: Orzegów, Go-
dulę, Chebzie, Czarny Las-Wi-
rek, Chropaczów, Świętochło-
wice, Królewską Hutę, Hajduki, 
Lipiny, Piaśniki, Zgodę i Brzezi-
ny. Tak rozległą parafię po se-
kularyzacji zakonów na powrót 
w  1839 roku objęli księża die-

cezjalni, ale już z diecezji wroc-
ławskiej, bo od 1821 roku de-
kanat bytomski wchodził w jej 
skład. Pierwszym po norberta-
nach proboszczem został ks. Jó-
zef Szafranek.    

Akurat był to czas wielkich 
przeobrażeń gospodarczych na 
Górnym Śląsku i procesów in-
dustrializacyjnych, które spo-
wodowały gwałtowny wzrost 
ludności od połowy XIX wieku. 
W ciągu parunastu lat parafia 
z 4-tysięcznej zamieniła się w 
40-tysięczną. Nie sposób było, 
nawet z 8 wikarymi, skutecz-
nie prowadzić duszpasterstwa 
przy takiej liczbie wiernych i 
na tak rozległym terenie. Nie-
łatwo też było parafianom do-
trzeć do oddalonej o kilkana-
ście kilometrów świątyni. Gdy 
więc i praktyka doraźnego spra-
wowania nabożeństw w miej-
scu ich zamieszkania i pracy (w 
kapliczkach, szkołach, cechow-
niach) okazała się nie-
wystarczająca, a potrze-
ba opieki duszpaster-
skiej pilna i ogromna, 
zaczęto bytomską para-
fię dzielić.

Poczynając od najbardziej 
odległych bądź najbardziej za-
ludnionych osad czy osiedli 
przemysłowych albo od razu 
budowano nowy kościół i ery-
gowano przy nim nową para-
fię, albo wpierw powoływano 
lokalie, kuracje lub gminy koś-
cielne, jako samodzielne jed-
nostki duszpasterskie, by do-
piero z czasem przekształcić je 
w parafie. 

Sędziwa bytomska parafia 
NMP aż siedmiokrotnie podej-
mowała trud budowy nowych 
kościołów (w tym sześciu bar-
dzo dużych i okazałych). Bez-
pośrednio z tej parafii na prze-
strzeni lat 1852–1986 wyłoni-
ło się 10 nowych wspólnot pa-
rafialnych, które z czasem ule-
gły dalszym podziałom. Dziś 
w historycznych średniowiecz-
nych granicach bytomskiej pa-
rafii Mariackiej (od 1945 roku 
należącej do diecezji opolskiej, 

a od 1992 – do diece-
zji gliwickiej) funkcjonu-
ją aż 34 wspólnoty para-
fialne w 6 dekanatach: w 
centralnym bytomskim 
dekanacie – 10 parafii, 

w miechowickim – 1 parafia, 
w chorzowskim – 8, w święto-
chłowickim – 9, w rudzkim – 4 
i w piekarskim – 1 parafia, przy 
czym tylko dwa pierwsze deka-
naty należą do diecezji gliwi-
ckiej, zaś wszystkie pozostałe 
znajdują się dziś w obrębie ar-
chidiecezji katowickiej. 

Rzadko która ze śląskich pa-
rafii może poszczycić się tak 
licznym wielopokoleniowym 
„potomstwem”. Taki owoc mo-
że wydać tylko prawdziwie ży-
wy Kościół i głęboka wiara tych, 
którzy do niego należą.

– Dopiero gdy śledzi się 
dzieje naszej zacnej parafii – 
a przeżywany w tym roku jubi-
leusz do tego skłania – można 
ocenić rolę, jaką wraz z sędzi-
wą świątynią odegrała ona na 
ziemi bytomskiej oraz w histo-
rii lokalnego i powszechnego 
Kościoła – komentuje ks. Piotr 
Kopiec, obecny proboszcz pa-
rafii. – Od samego początku 
związana z Matką Jezusa: Wnie-
bowziętą (z racji wezwania koś-
cioła) i Bytomską (za sprawą 
XV-wiecznego wizerunku) sa-
ma z czasem stała się matką, 

Ks. proboszcz 
Piotr Kopiec 
w bibliotece 
probostwa

W tym roku parafia 
i kościół pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 
w Bytomiu obchodzą 
775-lecie swojego 

istnienia. Tradycja głosi, 
że parafię erygowano 

i świątynię konsekrowano 
w 1231 roku, zanim jeszcze 
osada górniczo-handlowa, 

dla której została 
ustanowiona, 

zyskała prawa miejskie. 

tekst  
HENRYKA ANDRZEJCZAK
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Śląskie świątynie z bytomskim rodowodem

Matka wielu parafii
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Śląskie świątynie z bytomskim rodowodem

Matka wielu parafii
dając początek tylu nowym pa-
rafiom, powołując do życia ty-
le nowych wspólnot. W mniej-
szej wspólnocie pasterzom bli-
żej do owieczek, a owieczkom 
bliżej do Pana Jezusa, najlep-
szego Pasterza.  

Kościół znajduje się 
przy bytomskim rynku

Parafie wywodzące się z parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
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LEGENDA:
kł – data budowy
   kościoła
par. – data
   ustanowienia parafii 
kur. – data
   ustanowienia kuracji
lok. – data
   ustanowienia lokacji
duszp. – data
   ustanowienia
   samodzielnej
   jednostki
   duszpasterskiej
rozb. –  data
   rozebrania kościoła
gm. kość. – data
   ustanowienia gminy
   kościelnej



Trzynastu kandydatów z Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
i dwudziestu z Akcji Katolickiej 
złożyło w obecności bpa Gerarda 
Kusza swoje przyrzeczenia 
służy Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. 

Uroczystość odbyła się w 
niedzielę Chrystusa Króla w gli-
wickiej katedrze. – Wy, drodzy 
członkowie stowarzyszeń ak-
tywnie działających w Koście-
le, przyjmujecie funkcję świad-
ków prawdy (…). Być świad-
kami prawdy to znaczy budo-
wać królestwo Chrystusa, być 
świadomym, że się będzie we 
współczesnym świecie niezro-
zumianym. Tak jak Piłat nie ro-
zumiał Jezusa, tak i dzisiaj nie 
rozumie Chrystusa większość 
ludzkości, nawet my,  chrześci-
janie – mówił  w homilii  bp Ge-
rard Kusz, podkreślając znacze-
nie wierności w świecie, w któ-
rym powszechna jest  zdrada.  

– Zdecydowałam się na zło-
żenie przyrzeczeń, ponieważ 
dzięki temu mogę być bliżej 
Boga, jest to kolejny krok w 
tym kierunku.  Mogę też bar-
dziej pomagać innym ludziom, 

wspierać ich w różny sposób 
– mówi 16-letnia Emilia Mater-
nowska z parafii św. Jadwigi w 
Zabrzu. 

Wiele nadziei wyrażali też 
członkowie Akcji Katolickiej: 
-Czuję, że trzeba działać przede 
wszystkim dla ludzi młodych 
– mówi Tomasz śliwak z para-
fii św. Bartłomieja w Gliwicach. 
Wśród pomysłów, które chciał-
by rozpropagować, na pierw-
szym miejscu jest tzw. wolny 
weekend od pracy. Chodzi o to, 
by rodziny zdecydowały się, że 
przynajmniej jeden raz w mie-
siącu sobotę i niedzielę będą 
przeżywać razem, by rodzice 
więcej czasu poświęcali swoim 
dzieciom.   

Czy to się uda,  czas po-
każe. Na razie, jedno i drugie 
stowarzyszenie, mające swoje 
korzenie w latach międzywo-
jennych,  narzeka na brak na-
pływu nowych ludzi. Dotyczy 
to przede wszystkim Akcji Ka-
tolickiej, która już parę razy 
próbowała reaktywować swoją 
działalność.  Teraz robi to od 
góry, powołując Diecezjalny In-
stytut Akcji Katolickiej, za któ-
rym mają powstawać oddzia-
ły w parafiach. – Akcja Kato-

licka w diecezji gliwic-
kiej istniała i tego fe-
niksa z popiołów na no-
wo chcemy wzbudzić. 
Zadanie nie jest łatwe, 
żniwo wielkie, a robot-
ników mało. Ale nie zra-
żamy się, bo ci ludzie, 
którzy już są, to wspa-
niali ludzie – mówi Ja-
cek Stanisław Wilk, peł-
niący funkcję tymcza-
sowego prezesa Instytutu. Je-
go optymizm jest wielki. – Nie 
wolno się zrażać, trzeba dzia-
łać, drobnymi kroczkami, me-
todycznie, po prostu trzeba to 
robić  – podkreśla.  Asystentem 

AK w diecezji gliwickiej 
jest ks. dr Marek Py-
ka, wikary z parafii ka-
tedralnej w Gliwicach, i 
do niego można kiero-
wać wszystkie pytania 
dotyczące organizacji.

Podczas uroczysto-
ści w katedrze modlo-
no się również w inten-
cji zmarłych tragicznie 
górników z kopalni „Ha-

lemba” i za inne stowarzyszenia 
działające w diecezji. Przedsta-
wiciele 20 szkół odebrali także 
egzemplarze Pisma Świętego w 
ramach akcji „Biblia w każdej 
szkole”. KC
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Bp Gerard 
Kusz i ks. 
Rafał Wyleżoł, 
diecezjalny 
asystent KSM, 
wręczają  
legitymacje 
nowym 
członkom 
stowarzyszenia
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Święto patronalne  KSM i AK

Stawiają na wierną służbę

W piwnicy klasztoru

Jarmark Adwentowy
Przez trzy kolejne niedziele 
w Rudach odbywać się będzie 
Jarmark Adwentowy.

Już 3 grudnia w pocyster-
skim opactwie będzie można 
kupić świąteczne ozdoby i upo-
minki, napić się dobrej kawy, 

herbaty i klasztornego grzań-
ca. Co tydzień, w pierwsze trzy 
niedziele Adwentu, gospodarze 
miejsca zapraszają do piwnicy 
klasztoru, specjalnie przygoto-
wanej dla gości. Jarmark będzie 
czynny 3, 10 i 17 grudnia od 
godz. 10 do 17.00. 

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy uczestniczyli w uroczystościach 

pogrzebowych

ŚP. KRYSTYNY PUŚLEDZKIEJ
z  domu Gryc

ks. bp. Gerardowi Bernackiemu 
za przesłane kondolencje, 

księżom prałatom: Stanisławowi Sierli 
i Henrykowi Bolczykowi 

za ofiarowanie Mszy świętych, 
ks. prał. Stanisławowi Puchale 

za przewodniczenie 
liturgii, księżom koncelebrującym: 

ks. prał. Markowi Szkudle 
i o. Michałowi Janoszce SVD 

za ofiarę Mszy św. wieczystych, 
rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom i znajomym 

składają
mąż Marian i syn Michał

M
KL
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Wspólnie z Radiem Plus i Wy-
dawnictwem „Jedność” pro-
ponujemy najmłodszym czy-
telnikom udział w konkursie. 
Każdego tygodnia jest do wygra-
nia ciekawa książka, ufundowana 
przez Wydawnictwo „Jedność”. 
Tym razem konkurs związany 
jest z życiem świętych, którzy 
stali się dla nas wzorami zawie-
rzenia Bogu. 

„Jedność” wznawia niezwy-
kle ciekawe książki Valerio Albi-
settiego, których nakład wyczer-
pał się dość szybko. Warto ku-
pić m.in. „Być przyjacielem, czy 
mieć przyjaciela?”, „Dobrodziej-
stwo samot-
ności”, „Pu-
łapka ano-
reksji” oraz 
„Terapia mi-
łości mał-
żeńskiej”. 
Na począt-
ku przy-
szłego ro-
ku ukażą 
się nowe książki Albiset-
tiego: „Jak przejść przez cierpie-
nie i wyjść z niego zwycięsko?” 
oraz „Stań się tym, kim jesteś”. 
Valerio Albisetti jest jednym ze 
znaczących twórców współczes-
nej psychoanalizy. Więcej na 
stronie: www.jednosc.com.pl

W tym tygodniu do wygra-
nia „Dobre, małe anioły”. Aby 
wygrać książkę, należy zadzwo-
nić w niedzielę 10 grudnia o 
godz. 8.30 do Radia Plus, pod-
czas audycji „Quizy pani Izy” 
(tel. do studia 032 232 52 32),
i odpowiedzieć na pytanie: Do 
jakiej świętej zwracają się ze 
swoimi prośbami górnicy?  

Konkurs dla dzieci

Święte filary

stwo samot-
ności”, „Pu-
łapka ano-
reksji” oraz 
„Terapia mi-
łości mał-
żeńskiej”. 

się nowe książki Albiset-

II Rajd Historyczny IPN

Lekcja patriotyzmu
Piechota w mundurach
i ułani na koniach w orszaku 
przemierzającym wąskie uliczki 
prowadzące od rynku. Za nimi 
młodzież z kilku śląskich miast. 
Tutaj, w Tarnowskich Górach,
17 listopada rozpoczynają
rajd historyczny IPN. 

Kolejnymi przystankami bę-
dą Będzin, Sosnowiec i Katowi-
ce. Tematem II Rajdu Historycz-
nego, zorganizowanego przez 
Biuro Edukacji Publicznej IPN w 
Katowicach, jest martyrologia i 
bohaterstwo mieszkańców Ślą-
ska i Zagłębia w czasie II wojny 
światowej. 

Formuła projektu jest na-
stępująca: młodzież z różnych 
miejsc przygotowuje prezenta-
cję dotyczącą historii swojego 
terenu, potem wszyscy odwie-
dzają kolejno te miejsca i pozna-
ją przeszłość swoich sąsiadów. – 
Chcemy utrwalać wśród młode-
go pokolenia wartości uniwer-
salne – przywiązania do prze-
szłości swojego miasta i regio-
nu, szacunku dla ludzi, którzy 
tworzyli historię tej ziemi – mó-
wi Kornelia Banaś z Biura Edu-
kacji Publicznej IPN w Katowi-
cach. – Chcemy także powracać 
do takich kart przeszłości, któ-
re w latach powojennych zo-
stały zupełnie wyeliminowa-
ne z historii. W ubiegłym ro-
ku tematem rajdu była tragedia 
deportacji do ZSRR w 1945 r.
tysięcy mieszkańców Górnego 
Śląska. Dzisiaj młodzież przypo-
mina na przykład historię uła-
nów śląskich czy bohaterstwo 
rtm. Witolda Pileckiego. Zasa-

da autoprezentacji an-
gażuje młodych ludzi w 
poznanie przeszłości i 
ułatwia wzajemną edu-
kację.

W Tarnowskich Gó-
rach dzieje Pułku 3. Uła-
nów Śląskich i 11. Puł-
ku Piechoty, których garnizony 
macierzyste znajdowały się w 
tym mieście i stąd wyruszyły 
do walki we wrześniu 1939 ro-
ku, przedstawili uczniowie Pu-
blicznego Gimnazjum nr 4. Trze-
cie klasy pracowały pod kierun-
kiem nauczycielki historii Janiny 
Szecówki. W strojach piechoty 
pojawili się na rajdzie członko-
wie Stowarzyszenia Pro Fortali-
cium, w role ułanów wcielili się 
harcerze z Bytomia, których dru-
żyna nosi imię Pułku 3. Ułanów 
Śląskich. W mundurach ułanów 
– ze względu na noszone bar-
wy nazywanych też żółto-biały-
mi – na koniach ze zbrosławic-
kiej Szkółki Jeździeckiej pojawi-
li się na rynku. 

W muzeum w Tarnowskich 
Górach uczniowie przedsta-
wili szczegółowo szlak bojo-

wy pułków. Na podsta-
wie opublikowanych 
wspomnień rtm. Stefa-
na Sołtysika przygoto-
wali dziennik uczestni-
ka kampanii wrześnio-
wej. Pieśni patriotycz-
ne przypomniał zespół 

Miedarzanie. Następnie wszy-
scy przeszli na cmentarz. Stojący 
tam kościół św. Anny przed woj-
ną był kościołem garnizonowym, 
a obecnie na jego ścianie umiesz-
czone zostały tablice poświęco-
ne obu pułkom. Tam harcerze z 
22. Drużyny Starszoharcerskiej 
„Gniazdo” zaciągnęli wartę ho-
norową, a podczas Apelu Pole-
głych padły nazwiskach tych, któ-
rzy zginęli w obronie ojczyzny.

Następnie wszyscy ruszyli w 
kolejne miejsca na trasie rajdu. W 
Będzinie poznali historię 14-let-
niej żydówki Rutki Laskier, któ-
rej wojenny pamiętnik niedaw-
no został opublikowany, w Kato-
wicach rtm. Witolda Pileckiego, 
w Sosnowcu zobaczyli, jedyny w 
Polsce, pomnik upamiętniający 
kobiety walczące w AK. 

MIRA FIUTAK

W strojach 
piechoty 
wystąpili 
członkowie 
Stowarzyszenia 
Pro Fortalicium
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Zespół Szkół Specjalnych
nr 2 w Lublińcu po raz 

kolejny organizuje Konkurs 
Szopek Bożonarodzeniowych. 

Mogą w nim uczestniczyć 
szkoły, inne placówki oraz twór-

cy indywidualni. Szopki należy 
dostarczyć do 6 grudnia do Ze-
społu Szkół Specjalnych nr 2 (ul. 
Stalmacha 14, tel. 034 351 14 
34).  Zebrane prace będzie moż-
na oglądać od 7 do 13 grudnia. 

Wręczenie atrakcyjnych nagród 
nastąpi podczas VIII Powiatowe-
go Spotkania Kolędowego 13 
grudnia. Laureaci zostaną wcze-
śniej powiadomieni przez orga-
nizatorów.  

Prace znajdą się na wystawie

Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa
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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

  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 
6 GRUDNIA w kaplicy św. Jadwigi przy pa-
rafii Wszystkich Świętych. W programie: 
godz. 18.05 – Nieszpory, godz. 18.30 – 
Msza św. z homilią i prelekcja  pt. I zno-
wu jest Adwent!
  KIK W ZABRZU
6 GRUDNIA, godz. 18.45, dom parafialny św. 
Anny (ul. 3 Maja 18) – Msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Gerarda Kusza i prelek-
cja  księdza biskupa pt. Wychowanie mło-
dzieży?
    UROCZYSTOŚĆ  

NIEPOKALANEGO  
POCZĘCIA NMP

8 GRUDNIA, godz. 18.30 – Msza św. z 
ustanowieniem nadzwyczajnych szafarzy 
Eucharystii. Liturgii przewodniczy bp or-
dynariusz Jan Wieczorek.
    DLA NADZWYCZAJNYCH 

SZAFARZY EUCHARYSTII
Adwentowy Dzień Skupienia odbędzie 
się 9 GRUDNIA w parafii śś. Piotra i Pawła 
w Tarnowskich Górach (dla szafarzy z 
dekanatów: Bytom, Bytom Miechowice, 
Tarnowskie Góry, Tarnowskie Góry Stare 
Tarnowice, Lubliniec, Toszek, Sadów, 
Woźniki i Żyglin). Spotkanie rozpocznie 
się o godz. 9.30.
  DLA MUZYKÓW 

KOŚCIELNYCH 
dzień skupienia odbędzie się 9 GRUDNIA 
w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach. 
Rozpoczęcie o godz. 10.00 nabożeń-
stwem adwentowym w kościele kate-
dralnym. W programie m.in. wykład ks. 
prof. Andrzeja Zająca (Tarnów–Kraków) 
pt. Inkulturacja w obszarze muzyki litur-
gicznej wobec wyzwań współczesnej mu-
zycznej popkultury. 
  UNIWERSYTET OTWARTY
zaprasza 9 GRUDNIA o godz. 10.00 na wy-
kład prof. dr hab. Heleny Synowiec (UŚ) pt. 
O obyczajach świątecznych. Spotkanie odbę-
dzie się w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19.
  ADWENTOWE  

SKUPIENIE KSM
9 GRUDNIA, godz. 20.00–00.00, parafia św. 
Józefa w Zabrzu.  
 BEZPŁATNE SZKOLENIE
9 GRUDNIA, godz. 16.00–18.00, Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach – szkole-
nie nt. zaburzeń endokrynnych w cy-
klu miesiączkowym kobiety. Prowadzi 
prof. dr hab. Barbara Zubelewicz-
Szkodzińska, endokrynolog. Orga-
nizator: Śląski Oddział Polskiego 
Stowarzyszenia Naturalnego Planowania 
Rodziny. Informacje: 507 389 948, 
e-mail:biuro@npr.slask.pl. 

ZapowiedziSpotkania z pastorem Joshem McDowellem

Wiara – rodzina – więzi
Już wkrótce na Śląsku gościć będzie Josh 
McDowell,  pastor protestancki ze Stanów 
Zjednoczonych, wykładowca,  autor wielu 
książek z dziedziny poradnictwa rodzinnego, 
wychowania i apologetyki. 

Jego pobyt w Polsce jest związany z kam-
panią „Fundamenty wiary”, która ma poka-
zać, jak ważny jest udział rodziców w wy-
chowywaniu nowego pokolenia i jak wielkie 
znaczenie ma wiara młodych ludzi. 

Ruch rekolekcyjny Spotkania Małżeńskie 
zaprasza  na weekend do Kamienia Śląskiego. 

Rekolekcje odbędą się od 8 do 10 grud-
nia w domu formacyjnym przy sanktuarium 
św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Mogą w nich 
uczestniczyć wszystkie małżeństwa niezależ-
nie od wieku. Program rekolekcji jest tak po-
myślany, żeby małżonkowie mogli spojrzeć na 
własne życie w duchu miłości i zobaczyć moż-
liwość coraz pełniejszego życia w dialogu na 
co dzień. Zgłoszenia:  Teresa i Tomasz Juroso-
wie, tel. 0 77 402 66 28. Więcej: www.spotka-
nia.emaus.pl 

Zaproszenie na rekolekcje

Weekend  
dla małżeństw
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Josh McDowell podczas zeszłorocznego spotkania  
w Gliwicach

TERMINY SPOTKAŃ:
11 GRUDNIA, godz. 19.00 – spotkanie dla księży, 
katechetów i liderów w Centrum Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok katedry). Temat: Dlaczego 
wiara jest ważna?
12 GRUDNIA, godz. 18.00 – spotkanie dla rodziców 
w katowickim Spodku (wyjazd z Gliwic o godz. 
16.15). Temat: Dlaczego wiara jest ważna?
13 GRUDNIA, godz. 19.00 – spotkanie ewangeli-
zacyjne dla młodzieży w katowickim Spodku, 
połączone z koncertem Magdy Anioł i FULL 
POWER SPIRIT
(wyjazd  z Gliwic o godz. 17.15). 
Temat: Odważna prawda.
Zapisy na wyjazdy autokarem z Gliwic do Katowic 
przyjmuje kancelaria parafii Chrystusa Króla  
w Gliwicach (ul. Okrzei 31, tel. 0 32 231 52 72)  
w poniedziałki i środy od godz. 17.00 do 18.00).
Więcej na temat kampanii: 
www.fundamentywiary.pl.



Święto górników

Uroczystości 
barbórkowe
Z okazji wspomnienia św. Barbary, 
patronki górników, księża biskupi będą 
przewodniczyć uroczystej Eucharystii:

 3 GRUDNIA o godz. 11.00 –– w koście-
le Krzyża Świętego w Zabrzu (bp Gerard 
Kusz)
 4 GRUDNIA o godz. 8.00 – w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu 
(bp Gerard Kusz)
 4 GRUDNIA o godz. 12.00 – w kościele 
NMP Wspomożenie Wiernych w Gliwicach 
Sośnicy (bp Jan Wieczorek).

 


