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B yć sługami Bożej prawdy, Do-
brej Nowiny – nas dziś wszyst-
kich obowiązuje, ale drodzy, 

młodzi diakoni do  Was dzisiaj 
szczególnie się to odnosi – mówił bp 
J. Wieczorek, nawiązując do świadec-
twa wiary św. Stanisława, biskupa 
i męczennika. 

Przyjmując święcenia, diakoni 
podejmują szczególną służbę Kościo-
łowi, zobowiązując się między innymi 
do głoszenia Ewangelii, posłuszeń-
stwa biskupowi, życia w  celibacie 
i sprawowania liturgii godzin, czyli 
codziennego odmawiania brewiarza.

– Ten dzień jest dla nas szczególny, 
ponieważ wkraczamy na nową dro-
gę. Dzisiaj, podczas diakonatu, jeszcze 
mocniej wiążemy się z Chrystusem, 
są to zaślubiny z Nim, ta więź jeszcze 

bardziej się wzmacnia. Oddajemy się 
na  służbę Bogu i  ludziom. Przy tej 
okazji chciałem podziękować wszyst-
kim, którzy za nas się modlą i o tę mo-
dlitwę nadal prosimy – powiedział 
po uroczystości Dariusz Janowski, 
pochodzący z  parafii Miłosierdzia 
Bożego w  Gliwicach. Razem z  nim 
święcenia diakonatu przyjęli: Rafał 
Biniek z parafii NSPJ w Częstochowie, 
Łukasz Gabryel i  Robert Iskrzycki 
(obaj z parafii Krzyża Świętego w By-
tomiu-Miechowicach), Marek Kono-
wol z parafii św. Jerzego w Gliwicach- 
-Łabędach, Damian Kubiński z para-
fii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu, 
Łukasz Ornowski z parafii św. Anny 
w Gliwicach-Łabędach i Sebastian Wi-
śniewski z parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. 

Oprawę muzyczną liturgii przygo-
towała schola i chór parafii św. Anny 
w  Babicach pod dyrekcją Brygidy 
Tomali, a na organach grała Mario-
la Brzoska. Podczas uroczystości bp 
J. Wieczorek podał też do wiadomości 
nominacje w WSD diecezji gliwickiej 
i opolskiej. Rektorem od nowego roku 
akademickiego będzie ks. dr Grzegorz 
Kadzioch, kapłan diecezji gliwickiej, 
wicerektorem ks. dr Rudolf Nieszwiec 
z  diecezji opolskiej, prefektami: 
ks. dr Janusz Podzielny z diecezji opol-
skiej i ks. mgr lic. Damian Dolnicki 
z diecezji gliwickiej. Ojcami duchow-
nymi będą ks.  dr  Bernard Jurczyk 
z diecezji opolskiej oraz z diecezji gli-
wickiej ks. mgr Stanisław Kołodziej 
i nadal ks. mgr Jerzy Krawczyk. 

 Klaudia Cwołek
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Święcenia diakonatu w Rudach przyjęło ośmiu kleryków

Urodziny  
Jana Pawła II 
Zaproszenie. obchody 
przypadającej 18 maja 90. 
rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana 
Pawła II w Gliwicach 
potrwają od wtorku 
wieczora do środy przed 
południem. 18 maja 
o godz. 18.00 bp Jan 
Wieczorek będzie 
przewodniczył mszy św. 
w kościele katedralnym. 
o godz. 18.45 w centrum 
 odbędzie się przedsta-
wienie – montaż słowno- 
-muzyczny pt. „młodzi  
dla Jana Pawła II” 
w wykonaniu Teatru 
Karola. 19 maja o godz. 19.00 
rozpocznie się maraton 
czytania dzieł papieża, 
który potrwa do godz. 
10.00 rano. Pół godziny 
później, 20 maja o godz. 
10.30, odbędzie się koncert 
laureatów piosenki 
religijnej dla dzieci. 
mottem obchodów 
są słowa Jana Pawła II: 
„…Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się 
z innymi…”.

Zagra Perfect
Gliwice. Koncert 
charytatywny na rzecz 
Domu Dziecka nr 2 
w Gliwicach z udziałem 
zespołu Perfect, którego 
termin został zmieniony, 
odbędzie się 21 maja 
na Kąpielisku leśnym. 
Środki z koncertu 
przeznaczone będą 
na aparaty słuchowe 
i ortodontyczne, 
specjalistyczne usługi 
medyczne oraz opiekę 
psychoterapeutyczną  
dla wychowanków. 
Impreza rozpocznie się 
o godz. 16.00 Wstęp wolny.

Uroczystość w bazylice Wniebowzięcia NMP w Rudach

Święcenia  
i nominacje

W uroczystość św. Stanisława, 8 maja, w bazylice w Rudach bp gliwicki Jan Wieczorek 
udzielił święceń diakonatu ośmiu klerykom Wyższego Seminarium Duchownego 
w Opolu i ogłosił nowe nominacje dla seminarium.
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Szkoła Słowa Bożego. Kle-
rycy trzeciego roku – Łukasz 
Libowski, Marcin Paś i Marcin 
Wronka zwyciężyli w konkur-
sie na najciekawszą inicjatywę 
związaną ze słowem Bożym. 
Konkurs ogłoszony został przez 
Szkołę Słowa Bożego w ramach II 
Tygodnia Biblijnego. Nagrodzona 
inicjatywa pt. „Biblia nie na topie”  
miała formę ankiety przeprowa-
dzonej w Opolu, która sprawdzała 
popularność Tygodnia Biblijne-
go i stosunek do Pisma Świętego. 
Szczegółowe informacje o kon-

kursowych projektach i działal-
ności Szkoły Słowa Bożego na: 
www.ssb.org.pl.

Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice 
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner
– dyrektor oddziału tel. 664 006 683, 
Klaudia Cwołek tel. 664 006 681, 
Mira Fiutak, tel. 664 006 682

gliwice@goscniedzielny.pl

Spotkały się pokolenia Wystawa papieska

Wygrał pomysł na ankietę

„Kartoteka” wraca do Gliwic

Gliwice. Kombatanci i uczniowie 
gliwickich szkół spotkali się 6 maja 
na Cmentarzu Centralnym przy 
pomniku ofiar Marszu Śmierci. 
To  wydarzenie oraz 65. roczni-
cę wyzwolenia KL Auschwitz- 
-Birkenau i zakończenia II wojny 
światowej, a także ofiary katastrofy 
samolotu pod Smoleńskiem upa-
miętniało „Spotkanie Pokoleń”. – 
Serce boli po tych wydarzeniach 
z dalekiej przeszłości i  tych nie-
dawnych, ale jest wiara, która koi 
ten ból. Powinniśmy zgłębiać prze-
szłość i dotykać tamtych wydarzeń, 
ale czerpiąc z nich, uczyć się budo-
wać lepszą przyszłość – zauważył 
bp Jan Wieczorek. Danuta Konecz-

na przez 4 lata była więźniarką 
obozu w Stutthofie, gdzie również 
przebywali i  zginęli jej  krewni. 
– Niech  się pochylą sztandary 
nad pamięcią tych, którzy wojny 
nie przeżyli. Tak jak wzruszyłam 
się, czytając przed chwilą modlitwę 
więźnia, tak wzruszam się też, kie-
dy widzę młodzież obecną na tym 
spotkaniu – powiedziała D. Konecz-
na, prezes katowickiego okręgu 
Polskiego Związku Byłych Więź-
niów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyj-
nych, który – razem z Związkiem 
Kombatantów RP i Towarzystwem 
Opieki nad Oświęcimiem – przygo-
tował spotkanie.

Tarnowskie Góry. „SURSUM 
CORDA. Jan Paweł II w obiektywie 
i wspomnieniach Ślązaków – w V 
rocznicę śmierci” to tytuł wysta-
wy, którą przygotowało Muzeum 
w  Tarnowskich Górach. Werni-
saż z udziałem honorowych gości 
odbył się 7 maja. – Każdy wysiłek, 
który zmierza do  przybliżenia 
postaci sługi Bożego Jana Pawła II, 
jest godny podkreślenia – mówił 
podczas otwarcia abp  Damian 
Zimoń, metropolita katowicki. 
Ksiądz arcybiskup przypomniał 
związki Karola Wojtyły z Pieka-
rami, które jako metropolita kra-
kowski odwiedzał przez prawie 40 
lat, a później jako papież przesyłał 
swoje słowo i pytał o pielgrzymkę 
mężczyzn. Oprócz wątku piekar-

skiego na wystawie 
można znaleźć mię-
dzy innymi pamiąt-
ki z  pielgrzymek 
papieskich do Kato-
w ic, Skoczowa, 

Sosnowca i Gliwic, z pielgrzymo-
wania tarnogórzan do Watykanu 
czy dokumentację wydarzeń mają-
cych miejsce już po śmierci papieża. 
– Przede wszystkim zależało nam 
na tym, żeby zaangażować jak naj-
większą liczbę osób do tworzenia 
tej wystawy – tłumaczyła jej ideę 
Anna Grabińska-Szczęśniak. Swo-
je eksponaty przekazało ponad 
30 osób prywatnych, inne pocho-
dzą ze zbiorów różnych muzeów. 
Wystawa będzie czynna do końca 
czerwca. 

Gliwice. 5 maja rozpoczęły się 
XXI Gliwickie Spotkania Teatral-
ne. Znaczna część festiwalu 
poświęcona jest „Kartotece” Tade-
usza Różewicza, ponieważ w tym 
roku mija 50 lat od pierwszej insce-
nizacji dramatu, napisanego wła-
śnie w Gliwicach. Przypomniane 
zostaną jego realizacje dla Teatru 
Telewizji w  reżyserii Konrada 

Swinarskiego, Krzysztofa Kieślow-
skiego i  Kazimierza Kutza oraz 
najnowsza – przygotowana przez 
Wrocławski Teatr Współczesny. 
Na koniec festiwalu publiczność 
będzie mogła zobaczyć premierę 
projektu artystycznego pt. „Dia-
log”, Leszka Mądzika, twórcy 
Sceny Plastycznej KUL, który 
nie po raz pierwszy gości na GST. 

Danuta Koneczna poprowadziła spotkanie z Bogusławem 
Saliwką, prezesem gliwickiego Związku Kombatantów RP

Festiwalowe spektakle prezentowane są m.in. na scenie GTM 

Wśród zwiedzających byli Elwira i Tomasz Drzewieccy z Księżego 
Lasu
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O jciec fundamentem rodziny 
– takie jest hasło tegorocz-

nej, trzeciej już edycji imprezy, 
która została zainicjowana i jest 
koordynowana przez prezydent 
Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szu-
lik. I wokół tego tematu skupiać 
się będą tegoroczne propozycje. 
Koncerty inaugurujące święto od-
bywają się zawsze w zabrzańskim 
Domu Muzyki i  Tańca. W  tym 
roku wystąpi włoski chór dziecię-
cy Piccolo Coro dell’ Antoniano. 
Zespół założony w 1963 roku przy 
franciszkańskim Instytucie Anto-
niano liczy około 40 dzieci. Ostat-
nio w Polsce koncertował w latach 
80. i 90. Ich występ, rozpoczyna-
jący tygodniowe Metropolitalne 
Święto Rodziny, poprzedzony 
będzie „Maratonem na 102”. To 
jeden z ostatnich pomysłów wi-
cemarszałek Senatu śp. Krystyny 
Bochenek. Tym razem w związku 

z 90. rocznicą urodzin Jana Paw-
ła II postanowiła zorganizować 
wielkie czytanie jego dzieł.  Przez 
pięć dni, w dzień i w nocy będzie 
trwał maraton czytania, który 

jak sztafeta będzie się przenosił 
z miasta do miasta. 

Stałym punktem święta rodziny 
są Msze św. w katedrach – gliwickiej, 
opolskiej i katowickiej. A na koniec 
– w tym roku świetnie zbiegająca się 
z tematem imprezy – pielgrzymka 
mężczyzn do Piekar Śląskich i odby-
wające się tam sympozjum poświę-

cone zagrożeniom ojcostwa. W ciągu 
tego tygodnia w różnych miastach 
odbywać się będą koncerty, wy-
stawy, konferencje i wykłady oraz 
festyny i pikniki. Zaplanowano też 
imprezy sportowe angażujące całe 
rodziny, m.in. Chorzowski Bieg 
Rodzinny i rodzinne zawody pły-
wackie. Temat tegorocznej imprezy, 
czyli ojcostwo, przybliżają też dwa 
ogłoszone konkursy – o charakterze 
literackim i multimedialnym. Metro-
politalne Święto Rodziny kończy jak 
zwykle piknik rodzinny z zespołem 
„Śląsk”, który odbywa się w jego sie-
dzibie, kompleksie parkowo-pałaco-
wym w Koszęcinie. Tam też odbędzie 
się finał Przeglądu Piosenki Dziecię-
cej „Śląskie śpiewanie”. 

W organizację święta rodziny 
włączają się władze samorządowe 
województw śląskiego i opolskiego 
oraz liczne instytucje i organizacje 
działające na ich terenie. Szczegóło-
we informacje o Metropolitalnym 
Święcie Rodziny za tydzień w spe-
cjalnym dodatku do „Gościa”.

 Mira Fiutak

Metropolitalne Święto Rodziny już za tydzień

Portret ojca

VI edycja Kiermaszu Książek Katolickich w Katowicach

Czytanie rozwija
Uroczyste otwarcie dwudniowe-

go kiermaszu nastąpi 28 maja 
o godz. 11.30 w auli Wydziału Teo-
logicznego Uniwersytetu Śląskie-
go. Imprezie, włączonej w obchody 
Metropolitalnego Święta Rodzi-
ny, patronuje abp Damian Zimoń, 
Piotr Uszok, prezydent miasta 
Katowice, a także Wojewoda Ślą-
ski i  Marszałek Województwa 
Śląskiego.

–  Cieszę się, że kiermasz wy-
dawców katolickich organizujemy 
już po raz szósty – mówi ks. Kry-
stian Kukowka, prezes Księgarni 
św. Jacka w  Katowicach. – Pra-
gniemy pokazać, że Śląsk nie jest 
wyłącznie ziemią ciężkiego prze-
mysłu, kopalń i hut. W naszym re-
gionie rozwija się również szkol-
nictwo wyższe, kultura i sztuka.

Organizatorzy zaprosili do Ka-
towic m.in. wydawnictwa: WAM 
z  Krakowa, Jedność z  Kielc, św. 
Wojciecha z Poznania, a także św. 

Michała z Finlandii. Wszystko po 
to, aby propagować czytelnictwo 
książek katolickich, ale także litera-
tury polskiej i światowej. W czasie 
trwania kiermaszu przewidziano 
spotkania autorskie i promocje ce-
nowe książek. 

Dzień poświęcony życiu i twór-
czości Fryderyka Chopina przewi-
dziano na 28 maja. W programie 
znajdzie się przegląd filmów o tym 
kompozytorze, koncert fortepiano-
wy i spotkanie z Jerzym Klechtą, 
autorem książki „Duchowość Cho-
pina”. Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsc w salach audytoryj-
nych Wydziału Teologicznego 
UŚ, na powyższe spotkania będą 
przyjmowane zgłoszenia pod nr. 
519 546 065. 

Po raz trzeci, w sobotę 29 maja, 
będzie przeprowadzone „Dyktando 
dla rodzin”, wspierane przez wice-
marszałek Senatu śp. Krystynę 
Bochenek. 

– Ze względu na tragiczne wy-
darzenia pod Smoleńskiem, dyk-
tando zadedykujemy jej pamięci 
– zapowiada ks. Kukowka. – W or-
tograficznym sprawdzianie mogą 
wziąć udział trzyosobowe drużyny, 
utworzone z co najmniej dwóch po-
koleń danej rodziny. 

Warunkiem udziału w  kon-
kursie jest zgłoszenie drużyny do  
21 maja SMS-em (o treści REM Dyk-
tando, na nr 7037, telefonicznie na 
nr 519 546 065 (w godz. 8.00–15.00), 
e-mailem: dyktandodlarodzin@
ksj.pl albo tradycyjną pocztą na 
adres Księgarni św. Jacka (ul. War-
szawska 58, 40-008 Katowice, z do-
piskiem: Dyktando 2010). Więcej 
informacji na www.ksj.pl.

– Kiermasz książek adresuje-
my do wszystkich – zaznacza ks. 
Kukowka. – Zapraszamy uczniów 
z nauczycielami, studentów, po-
szukujących w wierze oraz całe 
rodziny. rch

– Kto czyta, ten rozwija 
siebie – mówi ks. Krystian 
Kukowka, organizator 
Kiermaszu Książek 
Katolickich w Katowicach
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Rodzina Habów z Tarnowskich Gór zwyciężyła w konkursie 
pierwszej edycji święta rodziny. Habowie są rodziną zastępczą, 
która wtedy liczyła 17 osób

Tym razem mowa będzie o  ojcach. 22 maja rozpoczyna się  
III Metropolitalne Święto Rodziny, które potrwa do końca miesiąca.
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Promocja twórczości 
Fryderyka Chopina 
oraz „Dyktando 
dla rodzin” będą 
towarzyszyły 
kiermaszowi książek, 
organizowanemu 
przez Księgarnię  
św. Jacka.
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Ś więcenia kapłańskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w ży-
ciu Kościoła gliwickiego. W odezwie, odczytanej we wszystkich 
kościołach 16 maja, bp Jan Wieczorek podkreślił, że „zbliżają-
ce się święcenia kapłańskie są dla nas najpierw powodem do 

okazania Bogu naszej wdzięczności za każde powołanie. Przeżywany  
w Kościele powszechnym Rok Kapłański jest dla nas przypomnieniem, 
że kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Pragniemy więc Bogu dzię-
kować za to, że pozwala ciągle nowym zastępom młodych mężczyzn 
doświadczyć tej miłości, która uzdalnia do podjęcia kapłańskiej służby”. 

Biskup gliwicki określił także zadania stojące przed kapłanami, 
również przed tymi, którzy wkrótce przyjmą święcenia: „Podstawowym 
zadaniem Chrystusowych uczniów oraz ich następców jest budowanie 
w ludzkich sercach paschalnej wiary, która pozwala z nadzieją ocze-
kiwać dnia przyjścia Syna Bożego oraz wiedzie do życia wiecznego. 
W ręce wybranych do tej posługi Chrystus Pan składa zadanie głosze-
nia słowa Bożego, władzę sprawowania sakramentów oraz obowiązek 
bycia »solą ziemi i światłem świata« (Mt 5,13-14). Obdarowani w ten 
sposób mają w zaufaniu do swego Mistrza głosić bliskie, nadchodzące 
już królestwo Boże”. 

Bp Jan Wieczorek wezwał także do modlitwy za tegorocznych neo-
prezbiterów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne: „Kandydatów 
polecam gorąco Waszym modlitwom. (…) Polecam ich również wsta-
wiennictwu Maryi, Matki Kapłanów, oraz św. Jana Vianneya, naszego 
orędownika w Roku Kapłańskim. Wydarzenie święceń kapłańskich staje 
się również okazją do podjęcia modlitwy o nowe i święte powołania do 
życia kapłańskiego i zakonnego. Prośmy Boga, aby w młodych ludziach 
nieustannie odnawiał i umacniał pragnienie całkowitego oddania się 
na służbę Bogu i człowiekowi w Kościele”. 

Obok przedstawiamy sylwetki tegorocznych neoprezbiterów die-
cezji gliwickiej.

oprac. 
ks. Waldemar Packner

Diecezja. W najbliższą sobotę 22 maja 
o godz. 9.30 w gliwickiej katedrze 
bp Gerard Kusz wyświęci dla diecezji 
gliwickiej sześciu nowych kapłanów. 

Neoprez biterzy 2010

ubiegający się o przyjęcie do Wyższego 
seminarium Duchownego w opolu 
powinien odbyć rozmowę kwalifikacyjną 
z księdzem rektorem (lub wskazanym przez 
niego zastępcą) do końca czerwca br. oraz 
przedłożyć w rektoracie WsD (ul. Drzymały 1, 
45-342 opole) następujące dokumenty: 
• podanie
• życiorys
•  list polecający i opinię proboszcza parafii 

zamieszkania
• opinia katechety
• świadectwo chrztu i bierzmowania

• świadectwo ślubu rodziców
•  dwie fotografie (35 mm × 45 mm), 

podpisane na odwrocie
•  zaświadczenie lekarskie zgodnie 

z obowiązującymi uregulowaniami 
prawnymi

•  wypełniony formularz danych 
personalnych kandydata do WsD 
(można go pobrać z internetowej strony 
seminarium: www.wsd.opole.pl). 

Kandydaci zobowiązani są do poddania 
się badaniom psychologicznym. Test 
psychologiczny odbędzie się w gmachu 

seminarium w czwartek 1 lipca br.  
o godz. 10.00.
alumni Wyższego seminarium Duchownego 
w opolu odbywają studia na Wydziale 
Teologicznym uniwersytetu opolskiego. 
Przyjęcie do seminarium jest więc 
jednocześnie przyjęciem na Wydział 
Teologiczny uniwersytetu opolskiego. 
szczegółowe informacje na temat warunków 
i procedury rekrutacji na Wydział Teologiczny 
uniwersytetu opolskiego – kierunek teologia 
– można znaleźć na stronie: www.wt.uni.
opole.pl.  •

Ważne dla kandydatów
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Ks. Tomasz Szumlas
Urodził się 3 czerwca 1985 r.  

w Bytomiu. Pochodzi z parafii  
Bożego Ciała  

w Bytomiu-Miechowicach. 
ma brata marcina (32 l.). ukończył liceum 
ogólnokształcące w salezjańskim zespole 

szkół Publicznych w zabrzu-helence.  
Pracę magisterską napisał  

nt. „orygenesowa wizja kapłaństwa”. 
Praktykę diakońską odbył  

w parafii św. mikołaja w lublińcu. 
Interesuje się muzyką i filmem,  

w wolnych chwilach lubi czytać książki.

•

Ks. Bernard Wróbel
Urodził się 2 czerwca 1985 r.  

w Bytomiu. Pochodzi z parafii  
św. Barbary w Bytomiu. 

ma brata Józefa (37 l.).  
ukończył liceum Profilowane w zespole 

szkół zawodowych nr 1 Bytomiu.  
Pracę magisterską napisał  

nt. „Świętość w polskim filmie”.  
Praktykę diakońską odbył w gliwickiej 

parafii św. Jacka. Interesuje się polskim 
filmem, sportem, lubi czytać książki. 

•

Ks. Marek Mania
Urodził się 20 stycznia 1982 r. 

w Chorzowie. Pochodzi z parafii  
św. Józefa w Piekarach Śląskich. 

ukończył Technikum mechaniczno- 
-Elektryczne w Tarnowskich Górach oraz 

dwuletnie studium policealne na kierunku 
ochrona środowiska. Pracę magisterską 

napisał nt. „Błogosławiony ks. Józef 
Czempiel, duszpasterz, działacz społeczny, 

męczennik”. Praktykę diakońską odbył 
w bytomskiej parafii św. Jacka.  

W wolnych chwilach lubi grać na gitarze. 

•

Ks. Piotr Lewandowski
Urodził się 5 sierpnia 1983 r. w Gliwicach. 

Pochodzi z parafii Miłosierdzia 
 Bożego w Gliwicach. 

ma dwie siostry: małgorzatę (23 l.)  
i Julię (6 l.). ukończył gliwickie Technikum 

łączności. Pracę magisterską napisał  
nt. „acedia w pismach Ewagriusza z Pontu”. 

Praktykę diakońską odbył w parafii  
św. marii magdaleny w Kuźni Raciborskiej.  
Interesuje się muzyką (zwłaszcza jazzową), 

fotografią, lubi czytać poezję,  
a w wolnych chwilach chodzi po górach.

•

Ks. Jakub Płonka
Urodził się 15 września 1978 r. 

w Gliwicach. Pochodzi z katedralnej 
parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła. 

ma dwóch braci: Tomasza (43 l.) i lesława 
(41 l.) oraz trzy siostry: Dominikę (35 l.), 

aleksandrę (29 l.) i annę (24 l.). ukończył 
liceum ogólnokształcące nr 1 w Gliwicach 

oraz Politechnikę Śląską na Wydziale 
automatyki, Elektroniki i Informatyki 

(kierunek automatyka). Pracę magisterską 
napisał nt. „substancjalny obraz 

rzeczywistości i jego miejsce w teologii”. 
Praktykę diakońską odbył w parafii Trójcy 

Świętej w Rachowicach. Interesuje się 
filozofią, katolicką nauką społeczną oraz 

filmem i muzyką. 
•

Ks. Mateusz Batóg
Urodził się 4 października 1985 r. 

w Bytomiu. Pochodzi z parafii Bożego 
Ciała w Bytomiu-Miechowicach. 

ma siostrę marię (25 l.). ukończył VIII liceum 
ogólnokształcące im. J.F. Kennedy’ego  
w Bytomiu. Pracę magisterską napisał 

nt. „zawarcie konkordatu między Polską 
a stolicą apostolską w 1925 roku”. Praktykę 

diakońską odbył w parafii katedralnej  
śś. apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. 
Interesuje się muzyką klasyczną, historią 

Polski i Kościoła, w wolnych chwilach  
chętnie czyta poezję oraz biega. 

•

Neoprez biterzy 2010
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O problemach wiary i życia w Radiu Plus

Bóg też Człowiek
Chcemy mówić 
o sprawach trudnych, 
ale prostym 
i przystępnym 
językiem – tak 
o nowej audycji 
w Radiu Plus 
mówią jej twórcy 
i prowadzący Marta 
Garczyńska oraz 
ks. Jacek Orszulak. 

P omysł zrodził się podczas ubie-
głorocznej pieszej pielgrzymki 

z Gliwic na Jasną Górę. – Kilka razy 
każdego dnia ze studia pielgrzymko-
wego nadawaliśmy relacje na żywo. 
Wtedy postanowiliśmy zrealizować 
program, który o sprawach wiary 

mówiłby językiem współczesnego 
człowieka, prostym i  zrozumia-
łym – wyjaśnia Marta Garczyńska. 
– Wiele kazań czy książek o spra-
wach wiary mówi teologicznym 
żargonem – hermetycznym i nie-
zrozumiałym – dodaje. 

Sam tytuł audycji – „Bóg też 
Człowiek” – sugeruje, że o Bogu 
i sprawach wiary prowadzący chcą 
mówić ludzkim językiem. – Bóg 
najwięcej o sobie powiedział przez 
wcielenie swojego Syna, pokazał, 
że chce być tak blisko z człowie-
kiem, iż sam stał się Człowiekiem. 
Chrystus doświadczył tego wszyst-
kiego, czego my doświadczamy, 
z wyjątkiem grzechu, a do swoich 
słuchaczy mówił językiem prostym 
i obrazowym. Postanowiliśmy więc 
w naszej audycji o sprawach wiel-
kich mówić prosto i zwyczajnie – 
mówi ks. J. Orszulak. 

Audycje nadawane są od listo-
pada ubiegłego roku. Autorzy po-
ruszają tematy związane z rokiem 
liturgicznym oraz trudne sprawy, 
które nurtują wierzących. Na an-
tenie gliwickiego radia mówiono 
więc o spowiedzi, w tym – czy lep-
sza byłaby spowiedź ogólna, 
o „unieważnieniach” małżeństw, 
osobach żyjących w  związkach 
niesakramentalnych, o  święto-
waniu niedzieli oraz o bierzmo-
waniu, które czasem nazywane 
jest  pożegnaniem młodzieży 
z Kościołem. – Tematy narzuca 
samo życie. Audycja ma formę 
dialogu. Ja  stawiam  się w  roli 
osoby sceptycznej i  pytającej, 
a ksiądz odpowiada – wyjaśnia 
M. Garczyńska. Często w audycji 
występują zaproszeni goście, księ-
ża i świeccy, którzy wyrażają swo-
je wątpliwości i oczekują jasnych 
i zrozumiałych odpowiedzi. – Cza-
sem to ludzie, których omawiany 
problem dotyczy, jak np. w przy-
padku osób żyjących w związkach 
niesakramentalnych – wyjaśnia 
ks. J. Orszulak. – Wtedy oni sta-
wiają pytania, dzielą się swoimi 
doświadczeniami, jest więc szan-

sa, że z audycji skorzystają ci, któ-
rych taki problem nurtuje.

Audycja ma formę katechezy dla 
dorosłych. – Nie chcemy jednak uży-
wać takiej nazwy, aby nie odstraszać 
słuchaczy. To raczej rozmowy o wie-
rze, o tym co boli, czego nie rozumie-
my, z czym borykamy się w życiu, 
szukając odpowiedzi na  czasem 
bardzo osobiste i niełatwe pytania 
– mówi M. Garczyńska.

Audycja nadawana jest na falach 
gliwickiego Radia Plus Śląsk 96,2 FM 
w każdą sobotę o godz. 21.00, a po-
wtarzana w niedzielę o godz. 7.00. – 
Sprawy, o których chcieliby usłyszeć 
nasi słuchacze, prosimy kierować 
na e-mail: m.garczynska@plus.gli-
wice.pl. Obiecuję, że żaden problem 
nie pozostanie bez odpowiedzi – za-
pewnia dziennikarka.

Przy okazji autorzy zaprasza-
ją do czynnego udziału. – Księża 
i świeccy, którzy chcieliby uczest-
niczyć w audycji, niech czują się 
zaproszeni. Będziemy wdzięczni 
za każdą osobę, która na antenie 
podzieli się swoimi doświadcze-
niami i w ten sposób pomoże in-
nym – dodaje ks. J. Orszulak.

Ks. Waldemar Packner

Audycję „Bóg też Człowiek” prowadzą ks. Jacek Orszulak i Marta 
Garczyńska
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za tydzień
w „Gościu 
Niedzielnym”
8-stronicowy dodatek 
z okazji metropolitalnego 
Święta Rodziny

O „Gościa” pytaj w kiosku i parafii

W DODATKU M.IN.:

•  Bóg jako
najlepszy ojciec

•  prof. andrzej 
Bochenek 
i Józef skrzek 
opowiadają, 
czym jest dla nich 
ojcostwo i rodzina

•  wskazówki 
i porady: jak być 
współcześnie 
dobrym ojcem?

„Gość”
z dodatkiem
– jak zawsze

4 zł
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Bytomska szkoła nosi imię ks. G.G. Gorczyckiego

Patron z Rozbarku
Przygotowania trwały długo.  
30 kwietnia ks. Grzegorz Gerwazy 
Gorczycki został patronem Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Bytomiu.

K ompozytor nazywany pol-
skim Haendlem pochodził 

z Rozbarku, dlatego właśnie tutej-
sza szkoła wybrała go na patrona. 

– Decyzję o takim wyborze pod-
jęliśmy wspólnie, po specjalnym 
referendum. I  postanowiliśmy, 
że właśnie ks. Gorczycki – osoba 
duchowna i  wielki kompozytor 
baroku, a jednocześnie ktoś wy-
wodzący się z Rozbarku – zostanie 
patronem – mówi Beata Kozłow-
ska-Kilar, dyrektor szkoły, w tym 
roku świętującej 100-lecie budyn-
ku, w którym się mieści.

Uroczystości nadania imienia 
ks.  Grzegorza G.  Gorczyckiego 
rozpoczęły się Mszą św. w koście-
le św. Jacka pod przewodnictwem 
bp.  Gerarda Kusza, który po-
święcił też nowy sztandar szko-
ły. – Dzięki waszemu patronowi 
we  wszystkich encyklopediach 

przy jego nazwisku pojawia się 
też informacja o Bytomiu, gdzie się 
urodził. A to, że mógł z Rozbarku 
pójść do akademii, świadczy o po-
ziomie szkoły, w której się tutaj 
uczył. Wybór tego patrona wska-
zuje na to, że chcecie chwalić Boga 
w  sposób szczególny – muzyką 
i śpiewem, bo one oddają to, czego 
czasem słowa nie są w stanie oddać 
– powiedział bp Kusz. W związ-
ku z wyborem patrona w szkole 
przygotowano poświęconą mu 
salę katechetyczno-muzyczną i pa-
miątkową tablicę. Specjalnie z tej 
okazji powstał też chór szkolny, 
który tego dnia po raz pierwszy 
wystąpił, wykonując utwory Gor-
czyckiego. mf
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Z kościoła św. Jacka uczniowie, nauczyciele i goście przeszli 
do szkoły w pochodzie z orkiestrą dętą

Ks. Stanisław 
Prochacki zmarł 
nagle 27 kwietnia 
br. w Reptach, tuż 
po odprawieniu Mszy 
św. Miał 71 lat, za dwa 
lata obchodziłby 
złoty jubileusz 
kapłaństwa. 

C i, którzy go znali, byli pod 
wrażeniem jego pokory, 
dobroci, uprzejmości oraz 

poczucia humoru. I  choć od  lat 
zmagał się z chorobą, to tymi ce-
chami potrafił zjednać sobie ludzi.

Urodził się 25 listopada 1939 
roku w Baranowiczach (obecnie 
Białoruś). Gdy miał kilka lat, wraz 
z rodziną przeniósł się do Klucz-
borka, gdzie zdał maturę, a po niej 
wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w  Nysie. Był jed-
nym z najzdolniejszych kleryków 
na  kursie, niezwykle oczytany 
i elokwentny. Święcenia kapłań-
skie przyjął 24 czerwca 1962 roku 
w Opolu. Jako wikariusz pracował 

w Czarnowąsach, Zabrzu, Bytomiu 
i Toszku. W 1972 roku został pro-
boszczem w parafii Kazimierz (die-
cezja opolska), a w latach 1981–2002 
był proboszczem w zabrzańskiej 
parafii Ducha Świętego. Po przej-
ściu na  emeryturę zamieszkał 
w  parafii Matki Boskiej Często-
chowskiej w Gliwicach-Trynku.

Mszy pogrzebowej przewodni-
czył bp Gerard Kusz, kolega kurso-
wy ks. Prochackiego. W testamen-
cie ks. Stanisław napisał: „Mimo 

całej ludzkiej słabości i ułomności 
chciałem Panu Bogu służyć z pełną 
wiarą, która pozwoliła mi prze-
zwyciężyć wszelkie doświadcze-
nia”. – Był zaangażowany w służ-
bę Bogu i ludziom. Kapłan to ten, 
kto wskazuje drogę i jest na niej 
przewodnikiem, ale sam potrze-
buje wsparcia, pomocy i modlitwy 
– powiedział w homilii bp Kusz. 
Podkreślił, że czasem i kapłani mu-
szą zadać sobie pytanie, czy podali 
współbratu rękę, zwłaszcza wtedy, 

gdy szczególnie potrzebował po-
mocy. – Najgorszym doświadcze-
niem jest poczucie osamotnienia, 
zwłaszcza gdy ktoś sam nie potrafi 
uporać się z trudnymi doświadcze-
niami życia – stwierdził bp Kusz. 
Pod koniec homilii podziękował 
kapłanom i wiernym z gliwickiej 
parafii, gdzie przez 8 lat mieszkał 
ks. Prochacki. – W jego imieniu 
dziękuję za waszą pomoc, cierpli-
wość oraz życzliwość. 

Ks.  Dariusz Laskowski, pro-
boszcz na  Trynku, powiedział, 
że  ks.  Stanisław często używał 
słów: dziękuję, przepraszam, pro-
szę. – Dziś w jego imieniu za każ-
de dobro chciałbym podziękować, 
przeprosić za jego ludzką słabość 
i prosić o modlitwę w jego intencji. 

Ks. S. Prochacki został pocho-
wany przy kościele Matki Boskiej 
Częstochowskiej w  Gliwicach, 
obok krzyża misyjnego. Swój testa-
ment zakończył słowami: „Proszę 
miłosiernego Ojca w niebie, aby 
mnie, niegodnego pielgrzyma, 
przyjął do  siebie, a  wszystkich 
moich bliskich proszę o modlitwę, 
zwłaszcza przy ołtarzu Pańskim”.

Ks. Waldemar Packner
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Śp. ks. Stanisław Prochacki

Pokorny pielgrzym
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Rocznica poświęcenia katedry
17 maja, godz. 18.00, gliwicka katedra – Msza 
św. dziękczynna z okazji rocznicy poświęcenia 
kościoła katedralnego.

Koncert Kapeli Brodów
17 maja, godz. 19.00, dom parafialny św. Jacka 
w Bytomiu – koncert w wykonaniu Kapeli Brodów 
z Węgajt pt. „Chopin z muzyki wiejskiej wyrosły”.

Modlitwa za Bytom
18 maja, godz. 19.00, kościół św. Wojciecha (u fran-
ciszkanów) – Msza św. i nabożeństwo. 

KIK w Gliwicach
19 maja, kaplica św. Jadwigi przy kościele Wszyst-
kich Świętych, w programie: godz. 18.05 – Nieszpo-
ry, godz. 18. 30 – Msza św. i wykład o. Krystiana 
Sowy, jezuity pt. „Duchowość i humor”. 

KIK w Zabrzu
19 maja, godz. 18.45, dom parafialny św. Anny 
(ul. 3 Maja 18) – w programie Msza św. i wykład 
ks. prof. dr. hab. Piotra Morcińca (UO) pt. „Nowe 
problemy z ciałem zmarłego człowieka”. 

Nabożeństwo dla młodzieży
21 maja, godz. 19.30, sanktuarium Matki Bożej 
w Lubecku – nabożeństwo dla młodzieży rejonu 
lublinieckiego. Gościć będą klerycy z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Opolu i ich zespół 
muzyczny. Zakończenie Apelem Jasnogórskim. 

Poświęcenie organów
22 maja, godz. 18.00, kościół św. Anny w Zabrzu – 
Msza św. pod przewodnictwem bp Kusza i poświę-
cenie wyremontowanych organów. Po Mszy kon-
cert prof. Juliana Gembalskiego.

Duszpasterstwo Amazonek
zaprasza na majówkę, która odbędzie się 22 maja 
w leśniczówce w Smolnicy. Rozpoczęcie o godz. 
13.00, zakończenie nabożeństwem majowym ok. 
godz. 19.00. 

Pielgrzymka muzyków 
kościelnych
Referat ds. Muzyki Kościelnej kurii gliwickiej 
zachęca do  udziału w  I  Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Muzyków Kościelnych na Jasną Górę pt. 
„Bądźcie świadkami piękna”, która odbędzie się  
5 czerwca. Szczegóły: www.muzyka.kuria.gli-
wice.pl.  •

zapowiedzi

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży nad morzem

Wakacje z Bogiem
Diecezjalny duszpasterz 
do spraw turystyki i sportu 
zaprasza na letni wypoczynek 
do Niechorza. 

W akacje z Bogiem – organizowane są dla 
dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 

lat. Odbędą się one w Niechorzu, z zakwate-
rowaniem 200 metrów od morza, w centrum 
kurortu. 

– Zapraszam, ponieważ jest to przepiękne 
miejsce godne odwiedzenia. Czekają nas mile 
spędzone chwile, integracja i czas na forma-
cję duchową – zachęca ks. Adam Laszewski, 
organizator. – Od wielu lat jeździmy w to miej-
sce i  mamy doświadczenie w  organizacji 

i przygotowaniu bezpiecznego wypoczynku 
dzieciom i młodzieży – dodaje. W prowadze-
niu wakacji na każdym turnusie wspiera go  
10 wykwalifikowanych wychowawców, w tym 
trzech kleryków. 

Przewidziane są dwa turnusy: I – od 27 
czerwca do 9 lipca, II – od 10 do 22 lipca. Cena: 
750 zł – obejmuje zakwaterowanie, wyżywie-
nie, przejazd, opiekę wykwalifikowanej kadry, 
ubezpieczenie oraz liczne wycieczki i atrakcje. 
Uczestnicy wyjazdu odwiedzą m.in.: okolicz-
ne miejscowości, rezerwat żubrów, klif, Fort 
Gerharda. Przewidziany jest też rejs statkiem 
po Bałtyku i pobyt w wesołym miasteczku. 
Codzienne będzie Msza św. i wspólna modlitwa 
rano i wieczorem. Zapisy i zgłoszenia: ks. Adam 
Laszewski, parafia św. Bartłomieja w Gliwi-
cach, tel. 32 279 42 70, 501 058 128. k

Ks. Adam Laszewski z dziećmi i młodzieżą podczas zeszłorocznego pobytu nad morzem
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Konkurs fotograficzny i literacki

Gliwice po 20 latach
To już ostatnie dni, żeby zgłosić prace na kon-
kursy, które podsumowują zmiany, jakie na-
stąpiły w Gliwicach w ciągu ostatnich 20 lat. 

Konkurs fotograficzny „Gliwice 20 lat póź-
niej…” jest adresowany do mieszkańców 

miasta i przeprowadzony będzie w trzech kate-
goriach: para zdjęć obiektu lub miejsca (dawniej 
i dziś), pojedyncza fotografia aktualna, zdjęcie 
historyczne, wykonane przed 1990 rokiem. Kon-
kurs literacki ma dwie kategorie: „Gliwice dziś 
i jutro” – dla młodzieży szkół ponadgimnazjal-
nych i studentów (forma rozprawki, felietonu 

lub listu do przyjaciela) oraz „Gliwice wczoraj 
i dziś” – dla dorosłych (forma wspomnienia, 
impresji, felietonu lub listu do przyjaciela). 

Prace konkursowe należy przesłać na adres 
Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 
(która razem z miastem organizuje konkursy): 
Gliwice, ul. Bojkowska 37. Prace fotograficzne 
(w formie elektronicznej na płycie CD oraz 
wywołanych odbitek) do 20 maja, a literackie 
do 24 maja. Szczegóły na: www.gwsp.gliwice.
pl. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne 
i możliwość bezpłatnego studiowania na wy-
branym kierunku GWSP. •


