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Już po raz dwunasty
w sanktuarium Panne Marie 
Pomocné – Maria Hilf – Matki 
Bożej Wspomożenie Wiernych
koło czeskich Zlatých Hor spotkali 
się pielgrzymi trzech narodów: 
Czesi, Niemcy i Polacy. 

Z roku na rok proporcje 
uczestników się wyrównują. Po-
czątkowo najliczniej w trzecią 
sobotę września do pięknego, 
ukrytego w górach sanktuarium 
przyjeżdżali członkowie mniej-
szości niemieckiej, skutecznie 
mobilizowani przez inicjato-
ra i organizatora „Pielgrzym-
ki Trzech Narodów” ks. prała-
ta  Wolfganga Globischa. Teraz 
Czechów i Polaków jest równie 
wielu. 22 września śpiewy pieś-
ni w trzech językach roznosi-
ły się wśród wzgórz i wielobar-
wnych lasów, tworząc niezwy-
kłą, wzruszającą  harmonię. 

– Vitejte w naszem poutnim 
meste – przywitał krótko trzy 
tysiące pielgrzymów przybyłych 
do Maria Hilf ks. Stanislav Leka-

vy,  rektor kościoła Pan-
ne Marie Pomocné. To 
on – więzień polityczny 
czasów komunistycz-
nych, tajnie wyświęco-
ny ksiądz – był cichym 
bohaterem tej pielgrzymki. Na 
wniosek Koła Przyjaciół Poro-
zumienia Czesko-Niemieckiego 
otrzymał nagrodę „Złote Serce 
dla Europy” za wysiłki na rzecz 
pojednania między narodami. 

Sumie pontyfikalnej prze-
wodniczył bp Paweł Stobrawa, 
koncelebrowali bp Leon No-
vak z Magdeburga i ks. prałat 

Marcel Tesarcík, wika-
riusz generalny diecezji 
ostrawsko-opawskiej 
oraz kilkudziesięciu ka-
płanów. Kazanie także 
było w trzech językach. 

Bp Novak apelował,  by wzo-
rem Maryi mieć umysł otwarty 
na potrzeby innych. Bp Stobra-
wa mówił o niepokojach, które 
nękają dzisiejszych chrześcijan. 
– Nie możemy tylko krytycz-
nie patrzeć na nasz świat. Mu-
simy go zmieniać – powiedział 
ks. Tesarcík. 

ANDRZEJ KERNER
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Pielgrzymi
w drodze
do sanktuarium 
Maria Hilf

Pielgrzymka do sanktuarium w Zlatých Horách

Trzy języki w ciszy gór

ZA TYDZIEŃ
 MATKA MARIA MERKERT, WSPÓŁZA-

ŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA ELŻBIETA-
NEK, W GRONIE BŁOGOSŁAWIONYCH. 
Relacja z pierwszej na Śląsku 
beatyfikacji.
 GLIWICKI OŚRODEK ADAPTACYJNO-

-REHABILITACYJNY pomaga dzie-
ciom i młodzieży już 15 lat.
 Wielkie obchody małego ju-

bileuszu HOSPICJUM KRÓLOWEJ 
POKOJU w Tarnowskich Górach.

J edni do Rud przyjechali, inni – w tym roku 
po raz pierwszy – przyszli pieszo. W noc-
nej pielgrzymce, która po Mszy o północy 

w gliwickiej katedrze, wyruszyła w kierunku 
Rud poszło około 350 osób. W sobotę, 22 
września, spotkali się tam z innymi uczest-
nikami diecezjalnej pielgrzymki młodzieży. 
Bp Gerard Kusz, który przewodniczył Mszy 
św., zachęcał ich do podejmowania konkret-
nych wyzwań i sprzeciwiania się złu. – Nowa 
forma pielgrzymowania nocnego sprawiła, 
że wielu się na nią zdecydowało, a razem 
z nimi sporo kapłanów. Dało się zauważyć 
wyraźną przemianę w tej grupie, którą ani-
mował ks. Andrzej Pyttlik – od zbiorowi-

ska młodych, którzy mo-
że chcieli się tylko przejść, 
po rozmodloną wspólno-
tę – mówi ks. Artur Pytel, 
diecezjalny duszpasterz 
młodzieży.   

W pieszej 
pielgrzymce
do Rud poszło 
ok. 350 osób
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PIELGRZYMOWALI W DZIEŃ I W NOCY

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

Po wielu latach przygoto-
wań w Gliwicach rozpo-

czyna działalność Biskupi Sąd 
Duchowny, którego jednym z 
głównych zadań będzie stwier-
dzanie nieważności zawarte-
go w Kościele małżeństwa. 
Wniosków w tej sprawie, nie-
stety, wciąż przybywa, więc 
zasiadający w nim duchowni 
będą mieli pełne ręce robo-
ty przez bardzo długi czas. 
Dlaczego tak się dzieje można 
przeczytać na str. IV–V, gdzie 
również wyjaśniamy zasady 
działania tej instytucji.   
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Triduum młodzieży

BOBROWNIKI. Od niedzieli 
16 do wtorku 18 września w 
parafii Przemienienia Pańskiego  
trwało triduum do św. Stanisława 
Kostki, patrona młodzieży. W 
spotkaniach uczestniczyło oko-
ło 200 osób  z tej i sąsied-
nich parafii. Oprócz codzien-
nej Eucharystii i sakramentu po-
kuty odbył się koncert zespo-
łu Przecinek z Raciborza, a mło-
dzież z Bobrownik pod kierun-

kiem kleryka Krzysztofa Szwieca 
przygotowała pantomimę pt. 
„Siedem grzechów głównych”. 
Triduum prowadził ks.  dr  Piotr 
Górecki, który wygłosił konferen-
cję pt. „Wezwał nas po imieniu”.  
Zainicjowane przez proboszcza 
ks. Piotra Cibę spotkania z oka-
zji wspomnienia św. Stanistawa 
Kostki w Bobrownikach odbywa-
ją się od 2000 roku i cieszą się 
dużym powodzeniem. 
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„Siedem grzechów głównych” – pantomima w wykonaniu młodzieży 
z parafii w Bobrownikach

Pożegnanie relikwii
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Ks. Piotr Dyduch w kaplicy przytuliska przy relikwiach i różańcu 

14 miast razem
RUDA ŚLĄSKA. 20 wrześ-
nia  odbyło się I Zgromadzenie 
Górnośląskiego Związku 
Metropolitalnego. GZM to 
największy w kraju organizm 
miejski z ponad 2-milionową 
liczbą mieszkańców, powoła-
ny w celu lepszej koordynacji 
działań w aglomeracji. W jego 
skład wchodzi 14 miast z po-
nad 2 milionami mieszkańców. 
Powstaje tu ponad 9 procent 
PKB.  Podczas zgromadzenia 
dokonano wyboru przewodni-
czącego związku, którym zo-
stał  Piotr Uszok, prezydent 
Katowic. W pierwszej kolejno-
ści zarząd GZM zamierza się 
skupić na opracowaniu wspól-
nej strategii działalności, pro-
mocji organizacji Euro 2012 
na Stadionie Śląskim, wpro-
wadzeniu Śląskiej Karty Usług 
Publicznych oraz usprawnieniu 
komunikacji publicznej. 

Katedralne chóry 
poszerzają skład
GLIWICE. Po wakacyjnej prze-
rwie dwa chóry katedralne – 
mieszany pod dyrekcją Krystyny 
Krzyżanowskiej Łobody i chłopię-
cy – rozpoczęły normalny rok pra-
cy i zapraszają  w swoje szeregi 
wszystkich, którzy dysponują do-
brym głosem i chcą śpiewać pod-
czas liturgii. Członkami chórów 
mogą być także osoby z innych 
parafii. Chór mieszany swoje pró-
by ma w poniedziałki i piątki o 
godz. 19.00, a chór chłopięcy w 
poniedziałki i środy o godz. 16.30, 
oba w Centrum Edukacyjnym im. 
Jana Pawła II przy katedrze. –  
Kto dobrze śpiewa, ten dwa razy 
się modli. Uczestnictwo w dzia-
łających przy katedrze zespołach 
śpiewaczych staje się doskonałą 
okazją do urzeczywistnienia tej 
myśli św. Augustyna – zachęca ks. 
Adam Kozak, opiekun chórów.

Srebrem pisane
TARNOWSKIE GÓRY.  21 
września w Zabytkowej Kopalni 
otwarta została wystawa pre-
zentująca prace uczestników 
I Międzynarodowego Pleneru 
Interdyscyplinarnego „Srebrem 
pisane”, który odbył się w 
czerwcu w Tarnowskich Górach. 
Prace twórców, którzy wzię-
li w nim udział, wystawiane są 
również w Galerii „Pod-Nad”, 
Galerii „Wiśniowy sad” i siedzi-
bie Stowarzyszenia Miłośników 
Ziemi Tarnogórskiej, organi-
zatora pleneru. W plenerze 
uczestniczyło 12 artystów róż-
nych dyscyplin sztuki z Polski, 
Niemiec i Węgier. Prof. Werner 
Lubos, komisarz pleneru, mó-
wi, że spotkanie było zde-
rzeniem artystycznym, które-
go uczestnicy czerpali inspi-

racje z tego miejsca, czyli je-
go świata nad- i podziemne-
go. Właśnie w podziemiach 
Zabytkowej Kopalni prezen-
towane były prace Wernera 
Lubosa. Komory kopalni stały 
się przestrzenią dla instalacji 
„srebrem i światłem pisanej”, 
prac tworzących cykl przedsta-
wiający cztery żywioły oraz in-
stalacji „Srebrna łza podziemi” 
– jak mówi autor – epitafium 
dla gwarków, którzy kiedyś tu 
pracowali. W Galerii „Pod ko-
pułą” w kopalni prezentowane 
są m.in. fotografie naszego fo-
toreportera, Romana Konzala, 
który uczestniczył w plenerze. 
Tematem jego prac stała się 
kolej i tarnogórski węzeł kole-
jowy. Wystawa będzie czynna 
przez miesiąc.

Fotografie Romana Konzala, razem z pracami innych uczestników pleneru, 
prezentowane są w Galerii „Pod kopułą”
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ZABRZE.  Coś się wydarzyło! 
– mówił ks. Piotr Dyduch, zachę-
cając do podjęcia postanowień 
w dniu pożegnania pamiątko-
wego różańca i relikwii św. Brata 
Alberta i bł. Matki Bernardyny, 
założycieli zgromadzeń zakon-
nych posługujących najbardziej 
opuszczonym. Są oni też patro-
nami Towarzystwa Pomocy im. 
św. Brata Alberta, które zajmu-
je się bezdomnymi. Od 9 do 23 
września w  przytulisku dla męż-
czyzn przy ul. Kochanowskiego 
codziennie wieczorem odmawia-

no różaniec. – Przy tym różańcu 
nasuwają się refleksje. Modlę się, 
bo jestem bezdomny, żeby utrzy-
mać się jakoś przy życiu. Chcę 
uczestniczyć we wszystkim, co 
tylko zbliża mnie do Boga  – 
powiedział 49-letni Krzysztof 
Krzemieniewski. Peregrynacja to 
duchowe dzieło podjęte z okazji 
90. rocznicy śmierci Brata Alberta 
i 25. rocznicy powstania towa-
rzystwa, które obchodzono w 
zeszłym roku.  Z Zabrza relikwie 
zostały przekazane do koła to-
warzystwa w Bytomiu. 
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Dziekczynna Pielgrzymka
Metropolii Katowickiej

Dziekczynna PielgrzymkaDziekczynna PielgrzymkaDziekczynna Pielgrzymka

Zapraszamy!

750. rocznica smierci sw. Jacka
Rzym, 15-17 X 2007

750. rocznica smierci sw. Jacka
Rzym, 15-17 X 2007
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Dziekczynna Pielgrzymka
Metropolii Katowickiej

 R E K L A M A 

Jeden festiwal za nami, ale 
kolejny już się zbliża. W najbliż-
szą sobotę będziemy mieli 
powtórkę i zapowiedź tego, co 
za niecały rok. 

W ramach zwia-
stuna „Cantate Deo” 
2008 w kościele św. 
Jacka w Gliwicach 
Sośnicy wystąpią lau-
reaci tegorocznego 
festiwalu, który od-
był się na przełomie 
czerwca i lipca. Jeszcze raz bę-
dziemy mogli posłuchać zespo-
łu Cantito z Krakowa, Adama Ry-
marza, Mateusza Gancarczyka, 
Amplitudę z Bytomia i Aleksan-
drę Pospieszałowską. Jak zwy-
kle na scenie pojawi się też ks. 
Robert Chudoba z zespołem fe-

stiwalowym. – Nieprzypadkowo 
zwiastun odbywa się w kościele 
św. Jacka, ponieważ ten rok jest 
poświęcony 750. rocznicy jego 
śmierci – mówi ks. Piotr Sikora, 

dyrektor festiwalu. – 
Zapraszam młodzież, 
i nie tylko, na wspól-
ną modlitwę przez 
piosenkę religijną. W 
ten sposób możemy 
dać świadectwo swo-
jej wiary i umocnić 
naszą więź z Bogiem 

i między sobą. 
Koncert rozpocznie się 6 paź-

dziernika o godz. 19.00. Na ten 
dzień przygotowywane są dwie 
płyty: pofestiwalowa z występa-
mi laureatów i DVD z filmami o 
historii „Cantate Deo”. Strona fe-
stiwalu: www.cantate.pl. 

W sobotę 6 października
w Rudach spotkają się pracownicy, 
wolontariusze i przyjaciele Caritas 
– najliczniejszej organizacji 
charytatywnej, pomagającej ubogim 
i potrzebującym.

Pielgrzymka do 
sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej odbę-
dzie się tradycyjnie 
w przeddzień Tygo-
dnia Miłosierdzia. 
W tym roku łączy 
się  z dziękczy-
nieniem za 15 lat 
działalności Cari-
tas w diecezji gli-
wickiej, za wszyst-
kie podjęte dzieła i ludzi, któ-
rzy się w nie włączają. Z tej oka-
zji dyrektorzy gliwickiej Caritas 
– ks. Rudolf Badura i ks. Jan Łoj-
czyk – wystosowali specjalne za-
proszenie, które będzie odczyty-
wane w parafiach podczas Mszy 
św. Dziękując Bogu za możliwość 
służenia bliźnim, podsumowu-
ją w nim krótko dotychczasowe 
osiągnięcia. „W ciągu piętnastu 
lat powstało 25 placówek, w któ-
rych udziela się profesjonalnej 
pomocy osobom potrzebującym, 
chorym, niepełnosprawnym, w 
podeszłym wieku, bezrobotnym. 
Z różnych form pomocy korzy-
sta w nich rocznie około 15 tys. 
osób. Nasze palcówki są ponadto 
miejscem pracy, a więc źródłem 
utrzymania rodziny dla 300 osób. 
Bardzo ważnym polem działania 
w posłudze miłosierdzia są pa-
rafie naszej diecezji, gdzie 1500 
wolontariuszy skupionych wo-
kół Caritas parafii, wspomaga-
nych przez wolontariuszy Szkol-
nych Kół Caritas obejmuje rocz-

nie troskliwą 
opieką około 20 
tys. potrzebują-
cych. Wartość 
udzielanej przez 
nich pomocy się-
ga 2 mln złotych 
rocznie” – czyta-
my w liście. 

Na modlitewne spotkanie za-
proszeni są nie tyl-
ko pracownicy i 
wolontariusze Ca-
ritas, ale wszyscy, 
którzy w jakikol-
wiek sposób udzie-
lają się w charyta-
tywnej posłudze 
Kościoła.  

RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL

Pracownicy
i wolontariusze 

Caritas
w Rudach 

spotykają się 
co roku

W tym tygodniu

Pielgrzymka 
Caritas do Rud

czerwca i lipca. Jeszcze raz bę-

ten sposób możemy 

jej wiary i umocnić 

i między sobą. 

Pielgrzymka do 
sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej odbę-
dzie się tradycyjnie 
w przeddzień Tygo-

kie podjęte dzieła i ludzi, któ-

Na modlitewne spotkanie za-

wiek sposób udzie-
lają się w charyta-
tywnej posłudze 
Kościoła.  

PROGRAM PIELGRZYMKI 
6 października, sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej w Rudach
Godz. 10.30 – czuwanie modli-
tewne i okazja do sakramentu pokuty
Godz. 11.00 – powitanie pielgrzy-
mów (ks. Bonifacy  Madla, kustosz 
sanktuarium)
Godz. 11.20 – Eucharystia pod 
przewodnictwem bp. ordynariusza 
Jana Wieczorka
Godz. 12.15 – konferencja (ks. in-
fułat Paweł Pyrchała)
Godz. 12.30  – poczęstunek
Godz. 13.30 – koncert Zespołu 
Muzyki Dawnej ,,Allegro’’
Godz. 14.15 – słowo ks. Rudolfa 
Badury, dyrektora Caritas Diecezji 
Gliwickiej
Godz. 14.30 – nabożeństwo ma-
ryjne .



Koncert laureatów tegorocznego festiwalu

Zwiastun
„Cantate Deo” 2008
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Działalność każde-
go sądu duchowne-
go strzeże świętości 
i godności małżeń-

stwa – mówi ks. dr Grzegorz 
Kadzioch, oficjał, który stoi na 
czele gliwickiego Biskupiego 
Sądu Duchownego. – Pomaga 
również tym wiernym, których 
małżeństwo uległo rozkładowi 
i chcieliby tę sprawę uregulo-
wać wobec Boga i Kościoła. 

Proces długi i dokładny
Zgodnie z prawem kościel-

nym osoby, które po rozwo-
dzie zawarły powtórnie zwią-
zek cywilny lub żyją w związ-
ku partnerskim, nie mogą przy-
stępować do sakramentów. 
Wielu ta sprawa bardzo cią-
ży. Stąd pojawiające się cza-
sem wątpliwości, czy zawarte 
małżeństwo było ważne. Tymi 

sprawami zajmuje się przede 
wszystkim sąd duchowny. Da-
nuta (imię na prośbę zaintere-
sowanej zmienione), choć zna-
ła swego narzeczonego dwa 
lata, po ślubie żyła z nim tyl-
ko trzy miesiące. – Wkrótce 
okazało się, że odszedł do in-
nej kobiety, którą znał o wie-
le wcześniej. Dziś, gdy mam 
wspaniałego męża i dziecko, 
jest mi ciężko, zwłaszcza kie-
dy nie mogę przystępować do 
Komunii, szczególnie podczas 
świąt. Moja przeszłość dotyka 
również obecnego męża, który 
tak samo nie może korzystać z 
sakramentów – mówi trzydzie-
stoletnia kobieta. 

Nie każda jednak sprawa, 
która trafia do sądu duchow-
nego, kończy się po myśli zain-
teresowanych. – Opierając się 
na bardzo dokładnym proce-
sie, przy dołożeniu wszelkiej 
staranności, sąd może stwier-
dzić nieważność małżeństwa, 
ale wcale nie musi – tłumaczy 
ks. Sławomir Hałakuc, sędzia 
audytor. 

Jeśli ktoś ma uzasadnione 
wątpliwości co do ważności 

zawartego małżeństwa, może 
zgłosić się na rozmowę do są-
du. Zwykle pierwszym dorad-
cą w tej sprawie jest własny 
proboszcz. – Podczas wstępnej 
rozmowy sędzia orzeka, czy 
istnieje przypuszczenie, iż mał-
żeństwo mogło zostać zawar-
te nieważnie – mówi ks. Piotr 
Grzegorzewicz, sędzia audytor. 
– Kodeks prawa kanonicznego 
te sprawy określa w jasny spo-
sób. Jeśli takie przypuszcze-
nie jest zasadne, rozpoczyna 
się proces.

Czasem do Rzymu 
Proces przed sądem du-

chownym nie jest klasycznym 
przewodem sądowym, znanym 
z sądów państwowych. Nie ma 
sali sądowej, nie ma rozpraw 
publicznych, gdzie ścierają się 
adwokaci i prokuratorzy. – Jest 
to proces pisemny, opierający 
się głównie na przesłuchaniu 
stron, świadków i opinii bie-
głych – tłumaczy ks. Mieczy-
sław Sitek, notariusz sądowy. 
– Każda sprawa o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa 

Zgodnie z dekretem 
bp. Jana Wieczorka, 

od 1 października 
rozpocznie 
działalność  

w Gliwicach 
Biskupi Sąd 
Duchowny. 

Będzie głównie rozstrzygał 
o stwierdzeniu nieważności 

małżeństwa. RO
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KONTAKT Z SĄDEM
Siedzibą Biskupiego Sądu Duchownego 
jest gmach kurii diecezjalnej. Adres: 
Biskupi Sąd Duchowny, ul. Łużycka 1,  
44-100 Gliwice. 
Sąd będzie przyjmował petentów oraz 
udzielał porad osobom zainteresowa-
nym prowadzeniem procesu w ponie-
działek, wtorek, czwartek i piątek – w 
godzinach od 10.00 do 15.30.
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KS. WALDEMAR 

PACKNER

Biskupi Sąd Duchowny w Gliwicach

Na straży świętości małżeństwa
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otrzymuje trzech sędziów oraz 
obrońcę węzła małżeńskiego, 
którego zadaniem jest przed-
stawienie argumentów za waż-
nością małżeństwa.

Obrońca węzła małżeńskie-
go jest swego rodzaju adwoka-
tem, ale nie strony, lecz mał-
żeństwa. Rolą sędziów jest 
stwierdzenie ważności lub nie-
ważności małżeństwa na pod-
stawie zebranych dokumen-
tów i materiałów z przesłu-
chań. Sędziowie wydają decy-
zje, tzw. wota, niezależnie od 
siebie. W zależności od tego, 
jaka jest ich decyzja, stwier-
dza się, czy małżeństwo zo-
stało zawarte ważnie lub nie. 
W każdym przypadku sprawa i 
tak trafia do sądu duchownego 
drugiej instancji. – Dla naszej 
diecezji jest nim Sąd Metropo-
litalny w Katowicach – wyjaś-
nia ks. Józef Kara, wiceoficjał 
gliwickiego sądu duchownego. 
– Jeśli werdykt tego sądu jest 
zgodny z decyzją naszych sę-
dziów, wówczas sprawę uzna-
je się za rozstrzygniętą. Jeśli te 
decyzje są różne, sprawa trafia 
do Trybunału Roty Rzymskiej. 

Do trybuna-
łu rzymskiego 
może odwo-
łać się każda 
ze stron, któ-
ra nie zgadza 
się z ostatecz-
nym werdyk-
tem sądu dru-
giej instancji.

Po stwierdzeniu nieważno-
ści ten fakt zostanie odnoto-
wany w księdze chrztu, gdzie 
znajduje się również informa-
cja o zawartym małżeństwie. 
Nie oznacza to, że taka osoba 
ma wolną rękę w zawarciu po-
nownego małżeństwa w Koś-
ciele. – Czasem sąd orzeka, że 
ktoś nie może powtórnie za-
wrzeć małżeństwa, bo w rozu-
mieniu prawa kościelnego jest 
do tego niezdolny, lub może 
to zrobić dopiero po wydaniu 
decyzji przez biskupa ordyna-
riusza, który w danej sprawie 
zasięga opinii biegłych – wy-
jaśnia ks. Kara.

Biskupi Sąd Duchowny w 
Gliwicach przejmie sprawy, 
które do tej pory prowadzone 
były przez sąd w Opolu. 

Rozmowa 
z ks. dr. Grzegorzem 
Kadziochem, 
oficjałem Biskupiego Sądu 
Duchownego w Gliwicach

KS. WALDEMAR PACKNER: Kto mo-
że zgłosić się do sądu duchow-
nego w Gliwicach?

KS. DR GRZEGORZ KADZIOCH:  
– Do naszego sądu może zgło-
sić się tylko ta osoba, która mał-
żeństwo zawarła na terenie die-
cezji gliwickiej lub mieszka tu 
strona pozwana, a niewnoszą-
ca o stwierdzenie nieważności. 
Dla takich spraw nasz sąd jest 
kompetentny. Jeśli ktoś obecnie 
mieszka na terenie diecezji gli-
wickiej, ale małżeństwo zawarł 
np. w Łodzi, a strona pozwana 
mieszka w Warszawie, wówczas 
kompetentnym trybunałem dla 
tej spraw będzie sąd duchowny 
w Łodzi lub Warszawie, a nie w 
Gliwicach.

Do wniesienia skargi nie jest 
potrzebna zgoda współmał-
żonka?

– Nie jest wymagana, choć 
strona pozwana ma moralny 
obowiązek stawić się na wezwa-
nia sądu celem złożenia wyjaś-
nień, w myśl starej zasady: Au-
diatur et altera pars (należy wy-
słuchać drugiej strony). Jest to 
konieczne, aby sędziowie wyro-
bili sobie jak najdokładniejszy 
obraz w danej sprawie.

Na jakiej podstawie najczęściej 
starają się strony o stwierdze-
nie nieważności małżeństwa?

– Musi być to tytuł prawny, 
czyli znajdujący swoje potwier-
dzenie w prawie kościelnym. 
Jeśli ktoś podaje niezgodność 
charakterów, to nie jest to ty-
tuł, który powoduje, iż małżeń-

stwo zostało zawarte nieważ-
nie. Powód, dla którego małżeń-
stwo mogłoby zostać zawarte 
nieważnie, musi istnieć w chwi-
li zawarcia danego małżeństwa. 
Tytułami, które powodują nie-
ważność małżeństwa, są wszyst-
kie przeszkody prawne, wymie-
nione przez kodeks prawa kano-
nicznego, których jest dwana-
ście, oraz tzw. wady zgody, któ-
re najczęściej ujawniają się już w 
trakcie trwania małżeństwa, np. 
alkoholizm, uzależnienie od nar-
kotyków, wprowadzenie w błąd, 
wymuszenie małżeństwa pod-
stępem, brak zgody co do natu-
ry małżeństwa kościelnego itp. 

Czy ze swojej praktyki w sądzie 
duchownym w Opolu obserwu-
je Ksiądz wzrost wniosków o 
stwierdzenie nieważności mał-
żeństwa?

– Ten wzrost obserwuje się 
od 1983 roku, gdy zaczął obo-
wiązywać nowy kodeks prawa 
kanonicznego. Wykorzystując 
rozwój nauki, głównie psycho-
logii i psychiatrii, kodeks wpro-
wadził nowe tytuły stwierdzenia 
nieważności małżeństwa. Dru-
gim powodem jest fakt, że co-
raz więcej osób dość pochopnie 
lub niedojrzale podejmuje decy-
zję o małżeństwie. Stąd wzra-
sta liczba spraw w sądach du-
chownych.

Jak długo trwa przeciętny pro-
ces?

– Jest to zależne od wie-
lu czynników, m.in. od tego,  
jak z sądem współpracują stro-
ny, gdzie mieszkają świadkowie. 
Czasem o przesłuchanie świad-
ków trzeba pisać do sądów du-
chownych daleko poza grani-
ce naszego kraju. To wszystko 
opóźnia proces. Jeśli sprawa nie 
jest tak skomplikowana, to wy-
rok drugiej instancji powinien 
być ogłoszony do dwóch lat.  

Od lewej  
ks. dr Grzegorz 

Kadzioch,  
oficjał sądu, 

ks. Piotr 
Grzegorzewicz, 
sędzia audytor, 

i ks. Mieczysław 
Sitek, notariusz

Biskupi Sąd Duchowny w Gliwicach

Na straży świętości małżeństwa
Nie! 
– dla różnicy 
charakterów
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KLAUDIA CWOŁEK: Ma Ksiądz 
za sobą dwa lata pracy jako 
duszpasterz akademicki. Jaki 
to był czas?  

KS. ROBERT CHUDOBA: – Pod 
opieką mamy przede wszystkim 
studentów Politechniki Śląskiej, 
którzy tu studiują i  mieszka-
ją w akademikach, przychodząc 
do kościoła św. Michała. To by-
ła praca organiczna, czyli prze-
de wszystkim akademicka Msza 
św. w tygodniu i w niedzie-
lę, którą poprzedza możliwość 
skorzystania z sakramentu po-
kuty, oraz spotkania w grupach. 
Praktycznie każdego dnia od 
poniedziałku do czwartku jest 
jakaś propozycja, każdy może 
sobie coś wybrać.   

Czym różni się akademicka 
Msza od każdej innej odpra-
wianej w naszych kościołach?

–  Msza akademicka jest z 
homilią  przygotowaną spe-
cjalnie dla studentów. Kieruje-
my się tutaj wskazaniem Bene-
dykta XVI, że Eucharystia jest 
centrum, które powinno nas 
jednoczyć. I tak chyba jest. W 
spotkaniach w grupach uczest-
niczy część studentów, ale są 
tacy, którzy każdego dnia przy-
chodzą „tylko” na Eucharystię 
i z tego źródła czerpią siłę. 
To dało mi wiele do myślenia 

i przekonało, 
że jest to mo-
ment najważ-
niejszy.

Czy od paź-
dziernika bę-
dą jeszcze ja-
kieś nowe pro-
pozycje?

– Zasadniczo nie, ale sytua-
cja duszpasterstwa może się jed-
nak trochę zmienić, ze względu 
na nowe możliwości lokalowe.  
Dzięki uprzejmości ks. Henryka 
Gerlica, proboszcza parafii św. 
Michała, będziemy mieli do za-
gospodarowania strych plebanii.  
Są też zmiany personalne. Ks. 
Gerlic,  wieloletni duszpasterz 
akademicki w Gliwicach,  wszyst-
kie obowiązki z tym związane 
przekazuje ks. Wojciechowi Mi-
chalczukowi, który już pracował 
ze studentami  w kościele św. Mi-
chała, ale teraz będzie mógł im 
poświęcić więcej czasu, bo prze-
staje być wikarym. Obu księżom 
w tym miejscu chciałbym bardzo 
podziękować za tę pracę.  

To są plany dla Gliwic, a co w 
pozostałych miastach diecezji?

– Drugim najprężniejszym 
ośrodkiem jest Zabrze i duszpa-
sterstwo dla młodzieży Śląskie-
go Uniwersytetu Medycznego, 
ale także innych uczelni, których 
studenci tam uczą się czy miesz-
kają.  Na miejsce ks. Andrze-
ja Plaskowskiego, któremu też 
dziękuję za wieloletnią pracę, 
został powołany nowy duszpa-
sterz akademicki o. Kasjan Gór-
ski, franciszkanin.  W innych 
miastach i parafiach też działa-
ją grupy DA,   ale najczęściej na 
te spotkania przychodzi mło-
dzież akademicka, maturalna i 
pomaturalna. To też są cenne 
inicjatywy i cieszę się, gdy księ-
ża mają czas na tego typu dzia-
łalność, nawet jeżeli uczestnika-
mi spotkań jest parę osób. Musi-
my zapomnieć o tłumach w DA, 
bo czasy się po prostu zmieni-
ły. Mnóstwo studentów pracuje 
i niemożliwe jest, żeby regular-
nie angażowali się w działalność  
duszpasterstwa. 

A dlaczego w ogóle warto się w 
nią angażować? 

Ks. Robert 
Chudoba 
podczas 
Światowego 
Dnia Młodzieży 
w Niedzielę 
Palmową 
w gliwickiej 
katedrze

Duszpasterstwo akademickie zaprasza studentów

Musimy zapomnieć o tłumach
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Rozmowa z ks. Robertem 
Chudobą, diecezjalnym 
duszpasterzem akademickim
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Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać ciekawe 
nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 7 października 
w  programie „Tu i teraz” re-
portaż z sanktuarium w Ru-
dach, gdzie od wieków czczo-
ny jest obraz Matki Bożej Po-
kornej. Aby wygrać zaprosze-
nie do Fantasy Parku w Rudzie 
Śląskiej, należy zadzwonić po 
zakończeniu audycji do stu-
dia (tel. 0 32 232 52 32) i od-
powiedzieć na pytanie: W któ-
rym roku Jan Paweł II pobło-
gosławił korony dla cudowne-
go obrazu w Rudach?

Niedzielny magazyn „Tu i te-
raz” przedstawia 
wydarze -
nia z życia 
lokalnego 
Kościo-
ła, roz-
m o w y 
z cieka-
wymi ludź-
mi oraz reportaże z miejsc, któ-
re mają szczególne znaczenie 
dla diecezji. Początek audycji o 
godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– trzygodzinny pobyt w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach, zaproszenie dla czterech 
osób do Multikina w Zabrzu,  
rodzinne wejście do Fantasy 
Parku w Rudzie Śląskiej (moż-
na pograć w kręgle, bilard, gry 
wideo) oraz książki ufundowa-
ne przez Wydawnictwo Jed-
ność.  

– Myślę, że w tej kwestii trze-
ba się pozbyć takiego rynkowe-
go myślenia, co ja będę z tego 
miał.  DA działa, opierając się 
na ewangelicznej idei spotka-
nia. Nie ma być towarzystwem 
wzajemnej adoracji, choć mło-
dym ludziom, często zagubio-
nym, trzeba stworzyć środowi-
sko, w którym będą wzrastać, 
gdzie zostaną zauważeni i do-
cenieni, bo na to zasługują. Cho-
dzi o to, żeby w jednym miejscu 
spotkali się ludzie wierzący, któ-
rzy się tego nie wstydzą, poszu-
kujący i poranieni, którzy ocze-
kują schronienia.  Chcę przy tej 
okazji przypomnieć, że my, ja-
ko duszpasterze,  jesteśmy go-
towi także do indywidualnych 
rozmów, jeżeli ktoś takich po-
trzebuje. Mogą one być połączo-
ne ze spowiedzią, ale nie muszą.  
Mam nadzieję, że nikt, kto bę-
dzie potrzebował naszej pomo-
cy, n ie odejdzie zawiedziony.  

ks. Robert Chudoba

jest diecezjal-
nym duszpa-
sterzem aka-
demickim od 
2005 roku.  
Pochodzi z Gli-
wic Ostropy,  
święcenia ka-
płańskie przy-
jął w 1993 roku.  Studiował w 
Wiedniu, gdzie zrobił doktorat 
z pedagogiki religii. Po powro-
cie został diecezjalnym dusz-
pasterzem młodzieży i dyrek-
torem Centrum Edukacyjnego 
im. Jana Pawła II w Gliwicach. 
Jego pasją jest sztuka, arty-
ści mogą zawsze liczyć na po-
moc przy organizowaniu wy-
staw. Jeździ na nartach, gra na 
gitarze, śpiewa i tańczy. 

Sam o sobie: – Uwielbiam po-
dróże i górskie szlaki. Zachwy-
cam się architekturą romańską 
i gotycką. Nie mam ulubionych 
autorów książkowych, bo sięgam 
po szeroką literaturę. Kocham 
Górny Śląsk i używam gwary. Lu-
bię muzykę country i zupę ogór-
kową. Chciałbym się dostać do 
nieba.

ks. Wojciech Michalczuk

ze studenta-
mi jest związa-
ny od 8 lat, w 
Gliwicach pra-
cuje już 3 la-
ta. Jest też ka-
techetą i opie-
kunem Akade-
mickiej Wspól-
noty Odnowy w Duchu Świętym 

„Betania”. Od 2004 roku był wi-
karym w kościele św. Michała w 
Gliwicach na miasteczku akade-
mickim, ale od października bę-
dzie zajmował się już tylko pra-
cą ze studentami i młodzieżą po-
maturalną. Towarzyszy duchowo 
wielu młodym. Ludzie chwalą go 
za wyjątkową cierpliwość i życzli-
wość. Nie stwarza problemów, za 
co go cenią. Gra na gitarze, śpie-
wa, czasem komponuje.  Pocho-
dzi z Opola. Święcenia kapłań-
skie przyjął w 1994 roku.  

– Cenię sobie przyjaźń i do-
bre relacje z ludźmi. Lubię po-
dróże, górskie krajobrazy i ro-
werowe wycieczki. Chciałbym, 
aby duszpasterstwo akademi-
ckie było wspólnotą, która po-
maga młodzieży w odnalezie-
niu własnego miejsca w życiu i 
w Kościele – mówi. 

Duszpasterze akademiccy w Gliwicach 

ROZKŁAD JAZDY DA W GLIWICACH
8 października, godz. 19.00 – uroczysta inauguracja nowego roku akade-
mickiego w gliwickiej katedrze
12–13 października – nocna pielgrzymka studentów na Górę Świętej Anny
22–24 października, godz. 19.30, kościół św. Michała w Gliwicach – re-
kolekcje na dobry początek. Temat: Przyjdźcie i kupujcie, choć nie macie pienię-
dzy. Prowadzi: o. Piotr Kurkiewicz, kapucyn pracujący na misjach na Ukrainie, 
razem z grupą osób z tamtejszych wspólnot.
Propozycje DA „Albertinum”
 Msze św. akademickie w kościele św. Michała: niedziela godz. 20.00, od po-
niedziałku do czwartku – godz. 19.30
  Spotkania w DA po Mszy św.:
Poniedziałek – wspólnota akademicka Ruchu Światło–Życie
Wtorek – Katolicka Wspólnota Akademicka Odnowy w Duchu Świętym 
„Betania”
Spotkania kursu przedmałżeńskiego w kilku cyklach.
Czwartek – Katolicki Związek Akademicki (KZA)
 ŚRODA, godz. 19.00 – Msza św. w bursie Sióstr de Notre Dame,
ul. Górnych Wałów, i spotkanie przy herbacie oraz klub dobrego filmu
w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II – godz. 21.00
Więcej:  www.da.org.pl 

Rodzinny konkurs

Wygraj!

Niedzielny magazyn „Tu i te-
raz” przedstawia 
wydarze -
nia z życia 
lokalnego 

Duszpasterstwo akademickie zaprasza studentów

Musimy zapomnieć o tłumach



G
O

ŚĆ
 N

IE
D

Z
IE

LN
Y

30
 w

rz
eś

ni
a 

20
07

VIII

gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice  

tel./faks 032 750–61–30, 
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału,  
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

Wyjątkowa okazja dla uczniów szkół średnich. 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 
zaprasza na cykl zajęć pt. „Historia człowieka, 
człowiek w historii”. Wytrwali mają szansę 
zdobycia indeksu na uczelnię. 

Druga już edycja warsztatów, wykładów 
i wycieczek rozpocznie się w październiku 
i potrwa dwa semestry.  W ubiegłym roku 
akademickim wśród uczestników brakowało 
młodzieży ze Śląska, dlatego do niej organi-
zatorzy kierują specjalne zaproszenie. 

–  W czasie nowego cyklu naszych spot-
kań chcemy pokazać historię przez pryzmat 
człowieka, umieszczonego w konkretnej rze-
czywistości. Gdy będziemy przyglądać się na 
przykład Kazimierzowi Wielkiemu, to nie bę-
dzie nas interesować jego postać jedynie ja-
ko króla, ale cała jego osobowość. Pokażemy, 
że był człowiekiem z krwi i kości, który żył w 
konkretnych realiach swojej epoki, że był ru-
baszny i czasem nie potrafił się zachować – 
tłumaczy dr Józef Cezary Kałużny, organiza-
tor warsztatów.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w 
miesiącu, w soboty, w salach wykładowych, 
pracowniach specjalistycznych PAT i w terenie. 
Poprowadzi je kadra naukowa akademii przy 
zastosowaniu nowoczesnych technik dydak-

tycznych. Młodzież będzie 
uczestniczyć w warsztatach, 
wycieczkach edukacyjnych 
i wykładach poświęconych 
wybranym problemom z za-
kresu dziejów chrześcijań-
stwa i historii powszechnej. 
– Atrakcjami na pewno bę-
dą wizyty w wawelskim ar-
chiwum, muzeach, zwiedza-
nie Krakowa z historykiem 
sztuki, a także prezentacje 
muzyczne. Dla chętnych na 
zakończenie warsztatów przeprowadzony bę-
dzie konkurs,  którego laureaci otrzymają in-
deksy Wydziału Historii Kościoła PAT. Ponie-
waż zajęcia przygotowują pasjonaci dla pasjo-
natów, udział w nich jest całkowicie bezpłatny 
– podkreśla dr J. Kałużny.

W spotkaniach może uczestniczyć mak-
symalnie  40 osób. Zgłoszenia, zawierają-
ce imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz 
nazwę szkoły uczestnika warsztatów, nale-
ży kierować na adres: Papieska Akademia Te-
ologiczna w Krakowie, Wydział Historii Koś-
cioła, ul. Franciszkańska 1, 31-004 Kraków, z 
dopiskiem: „Warsztaty Historyczne” lub dro-
gą mailową: warsztatyWHK@pat.krakow.pl. 
O wpisaniu na listę decyduje kolejność zgło-
szeń.  Informacje na stronie: www.pat.kra-
kow.pl (Wydział Historii Kościoła). KC

Warsztaty historyczne dla młodzieży

Pasjonaci dla pasjonatów
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Piknik 
Archeologiczny 

w Krakowie 
Branicach 

na zakończenie 
pierwszej edycji 

warsztatów. 
Uroczyste 
wręczenie 
laureatom 
dyplomów 

i indeksów PAT

  KIK W GLIWICACH
zaprasza spotkanie, które odbędzie się 3 
PAŹDZIERNIKA w kaplicy św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. W programie: 18.05 
– nieszpory, 18.30 – Msza św. z homilią.
  V DIECEZJALNY PRZEGLĄD 

CHÓRÓW PARAFIALNYCH
6 PAŹDZIERNIKA, godz. od 11.00 do ok. 
14.00, kościół św. Teresy w Zabrzu 
Mikulczycach. W przeglądzie weźmie 
udział 8 chórów.
  DZIEŃ SKUPIENIA DLA 

RODZICÓW KAPŁANÓW
6 PAŹDZIERNIKA, Centrum Edukacyjne im. 
Jana Pawła II w Gliwicach, rozpoczęcie o 
godz. 9.30. Prowadzi ks. dr Wacław Borek, 
wykładowca WSD w Opolu. Zgłoszenia: 
tel. 32 230 71 42. 
  WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki  spotkanie, które od-
będzie się 6 PAŹDZIERNIKA o godz. 11.00 w 
parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu 
(przy rynku). 
  ZWIEDZANIE KRYPTY 

BALLESTREMÓW 
6 PAŹDZIERNIKA, kościół św. Jana Chrzciciela 
w Zabrzu Biskupicach, ul. Bytomska 37 
(zwiedzanie przez cały dzień). O godz. 
18.00 – Msza św. w intencji fundatorów 
kościoła i rodu Ballestremów oraz kon-
cert chóru „Passionata”. Zwiedzanie od-
będzie się w ramach Górnośląskich Dni 
Dziedzictwa. Więcej propozycji: www.
gornoslaskie–dziedzictwo.com
 85. LAT MIASTA ZABRZE
7 PAŹDZIERNIKA, godz. 11.15, kościół św. 
Anny w Zabrzu – Msza św. pod przewod-
nictwem abp. Damiana Zimonia i bp. Jana 
Wieczorka.
  ODPUST W RUSINOWICACH 
7 PAŹDZIERNIKA, Ośrodek Rehabilitacyjno- 
-Edukacyjny, rozpoczęcie o godz. 14.00 
różańcem, godz. 15.00 – Msza odpustowa 
w kaplicy św. Rafała Archanioła pod prze-
wodnictwem bp. Jana Wieczorka, godz. 
16.00 – rozpoczęcie festynu. W progra-
mie m.in. koncert Krystyny Giżowskiej 
o godz. 17.30. O godz. 21.00 – Apel 
Jasnogórski i modlitwa na zakończenie, o 
21.15 – „Show-fire” w wykonaniu tance-
rzy Ognia z Gliwic.
  XI ZABRZAŃSKIE  

DNI MUZYKI DAWNEJ
Koncerty odbywają się o 29 WRZEŚNIA do 21 
PAŹDZIERNIKA. W najbliższym tygodniu: 
4 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00, kościół 
ewangelicko-augsburski i 6 PAŹDZIERNIKA, 
godz. 19.00, kościół św. Anny – Ryszard 
Dominik Dembiński i Zespół Tiboryus 
ze Świerardowa Zdroju; 14 PAŹDZIERNIKA, 
godz. 16.00, kościół św. Józefa – Słowo, 
muzyka, modlitwa.

Zapowiedzi

Nabożeństwo fatimskie z góralami i prze-
mierzanie beskidzkich szlaków – to tylko nie-
które punkty rekolekcyjnego wyjazdu KSM. 

Rekolekcje odbędą się od 12 do 14 paź-
dziernika na Stecówce k. Istebnej. Prze-
znaczone są one dla członków Katolickie-
go Stowarzyszenia Młodzieży i tych, któ-
rzy chcieliby się przyłączyć do organiza-
cji. Dojazd i powrót we własnym zakresie, 

na miejscu zagwarantowany jest nocleg i 
wyżywienie, uczestnicy będą mieli dyżu-
ry w kuchni. W wyjeździe mogą uczestni-
czyć tylko te osoby, które będą chodzić po 
górach, bo wspólne wędrówki są specyfi-
ką tych rekolekcji. Zapisy do 10 paździer-
nika u ks. Rafała Wyleżoła, asystenta die-
cezjalnego KSM, tel. 601 295 446, e-mail: 
rwylezol@o2.pl.  Więcej informacji: www.
ksm.kuria.gliwice.pl. 

KSM zaprasza

Rekolekcje w górach
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