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W Rudach odbyła się 14 maja 
pielgrzymka chorych, 
niepełnosprawnych i ich 

opiekunów. W  tym roku była ona 
wyjątkowo liczna, uczestniczyły 
osoby z  Bytomia, Piekar Śląskich, 
Radzionkowa, Tarnowskich Gór, Za-
brza, Gliwic, Raciborza. Razem z nimi 
modlili się też pielgrzymi z Jejkowic 
spod Rybnika. – Spieszymy zawsze 
do mamy, gdy jeszcze jest na ziemi 
(...), żeby doświadczyć serca, któ-
re jest zatroskane o swoje dziecko 
– mówił w  homilii bp Wieczorek. 
Podkreślił, że podobnie zatrzymu-
jemy się u Matki Boskiej Pokornej 
w Rudach, która zawsze chce nam coś 
powiedzieć na drogę naszego życia. 

Rozważając życie Maryi, która na-
stawiona była na służbę, tłumaczył, 
że aby wypełnić Boże przykazania, 
trzeba być „zazdrosnym o człowieka”, 
który jest w potrzebie. 

– Pielgrzymowanie jest trudne 
dla niepełnosprawnych, bo jeżeli ktoś 
im nie pomoże, to często są bezradni, 
Zresztą dla nich wszystko jest trudne, 
jeżeli ktoś nie jest obok nich – wyja-
śnia ks. Tadeusz Paluch, diecezjalny 
duszpasterz tej grupy i organizator 
pielgrzymki. Jak co roku oprócz mo-
dlitwy był czas na rozmowy i wspól-
ną zabawę w pocysterskim parku. 
Prowadzili ją zaprzyjaźnieni muzycy 
z Tarnowskich Gór, specjalnie zbiera-
jący się na tę pielgrzymkę. 

– Każdy z nas nosi w swoim sercu 
tęsknotę za  wędrowaniem, za  piel-
grzymowaniem. Noszą ją też osoby 
chore i niepełnosprawne, które mają 
problem, żeby przemieścić się na przy-
kład z pokoju na korytarz, do świe-
tlicy czy sali terapeutycznej. Kiedy 
im  się to  zorganizuje, zabezpieczy 
i da wsparcie, to chętnie wyruszają 
na takie pielgrzymowanie – mówi o. 
Andrzej Chorążykiewicz, który był 
w Rudach z mieszkańcami i pracowni-
kami DPS w Zabrzu. – Przyjeżdżając 
tutaj, szukają przede wszystkim ciszy 
i żywej obecności Boga, także przez 
obecność Matki Najświętszej. Dla osób 
chorych jest też ważne, że jesteśmy 
razem z księdzem biskupem, że ktoś 
ważny w  diecezji ogarnia ich  swo-
ją modlitwą i  znaczy pielgrzymkę 
swoją obecnością. Podobnie ważna 
jest obecność razem z nimi kapłanów 
i asystentów, którzy towarzyszą im 
na codziennej drodze – podkreśla. 

Klaudia Cwołek
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Pątnicy przyjechali do Rud ze swoimi opiekunami

Pielgrzymka chorych i niepełnosprawnych

Zazdrosna  
miłość o człowieka

krótko

Kiermasz 
Wydawców 
Katolickich

Katowice. 
dwa dni – 
27 i 28 maja 
– będzie 
trwała 
w Katowi- 
cach wielka impreza 
wydawnicza –  
Vii Kiermasz wydawców 
Katolickich (od godz. 
9 do 19). Prezentacje 
odbędą się w auli 
wydziału Teologicznego 
uŚ (ul. Jordana 19). 
organizatorem 
przedsięwzięcia 
jest Księgarnia św. Jacka. 
Kiermaszowi towarzyszyć 
będzie szereg imprez, 
m.in. konferencje, 
spotkania z pisarzami 
oraz promocje nowości 
wydawniczych. w piątek 
27 maja odbędzie się 
w katowickiej katedrze 
koncert zespołu „Śląsk”. 
wstęp wolny. więcej na: 
www.ksj.pl. 

Rodzinne 
dyktando
Katowice. 
w ramach 
Metropoli- 
talnego 
Święta 
Rodziny 
odbędzie się iV 
dyktando dla Rodzin pod 
hasłem „Piękno życia 
rodzinnego”. Zgłoszenia 
do 23 maja. wystarczy 
wysłać SMS o treści 
„dyktando” na numer 
71051, telefonicznie 
pod numerem 519 546 065, 
w godz. od 8 do 15, lub 
e-mail: dyktando@ksj.pl. 
Najlepsza rodzina wyjedzie 
w podróż zagraniczną. 
dyktando odbędzie się 
28 maja o godz. 12 w auli 
wydziału Teologicznego 
uŚ. więcej na: www.ksj.pl. 

Miłość w czynie, który wykonujemy, nie może być 
obłudna. Musimy dać z siebie wszystko 
dla potrzebującej pomocy osoby – mówił bp Jan 
Wieczorek w sanktuarium Matki Bożej Pokornej.

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”
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Gość Gliwicki

Toszek. Na terenie zamku i parku 
w Toszku odbyły się Mistrzostwa 
Śląska w Łucznictwie Terenowym 
3D. Organizatorami były: Zespół 
Szkół Łączności w  Gliwicach, 
SP nr 39 w Gliwicach i Miejsko- 
-Gminna Komisja do Spraw Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Toszku. Koordynatorem 
zawodów łuczniczych był Grze-
gorz Kamiński. W zawodach wzię-
ło udział 96 zawodników, nie tyl-
ko z  terenu Śląska, ale  również 
z innych regionów Polski (Ustka, 
Tomaszów Mazowiecki). Rywali-
zowano w 9 kategoriach wieko-
wych. Puchar Marszałka woj. Ślą-
skiego w kategorii łuki bloczkowe 
wygrał Jakub Nurek (Ruda Śląska), 
Puchar im. Ludwiga Guttmanna 
w kategorii paraolimpijskiej przy-

padł Maciejowi Węgrzynowi-Śliw-
ce (Gliwice), „Złotą Kaczkę”, nagro-
dę burmistrza Toszka, otrzymał 
Patryk Gawlas (Toszek), Puchar 
Prezydenta Gliwic Adam Bisok 
(Jaworze), a Puchar Przewodni-
czącego Rady Osiedla Obrońców 
Pokoju w  Gliwicach Mateusz 
Gleńsk (Toszek).

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

Strzelali po puchary

Zawodnicy strzelali do 14 gumowych figur zwierząt, rozstawionych 
na terenie zamku i parku w Toszku

Komunijny Różaniec w radiu

Gliwice. Pięcioro dzieci z parafii 
św. Bartłomieja w Gliwicach, które 
w tym roku przystąpiły do I Komu-
nii św., przyjechało wieczorem,  
9 maja, do  siedziby gliwickiego 
Radia Plus. Towarzyszyli im rodzi-
ce Katarzyna Bill, Wojciech Cepil, 
Jacek Machowski oraz ks. Adam 

Laszewski, który wyjazd zorga-
nizował. Po zwiedzeniu rozgłośni 
dzieci prowadziły modlitwę różań-
cową. – To niesamowite przeżycie. 
Cieszę się, że możemy modlić się 
razem z innymi słuchaczami radia 
– powiedziała przed modlitwą 
Julia Bill. 

Modlitwę prowadzili: Julia, Kasia, Kuba, Jaś oraz Wojtek

Aktorzy czytali dzieciom
Gliwice. W  ramach kampanii 
„Cała Polska czyta dzieciom” 
imprezę dla dzieci zorganizował 
13 maja Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących Specjalnych nr 7 w Gliwi-
cach. W tym roku czytali aktorzy 
teatralni i filmowi z Gliwickiego 
Teatru Muzycznego, Teatru A oraz 
znana aktorka filmowa Anna 
Guzik. – Zaproszenie wysłaliśmy 
do wszystkich gliwickich szkół. 
Cieszę się, że  aula Politechniki 
Śląskiej wypełniła się po brzegi 

– przywitała zebranych Dorota 
Tarczyńska, dyrektor gliwickiego 
ZSOS nr 7. Wśród zaproszonych 
gości był również bp Gerard Kusz, 
który w poprzednich latach czytał 
dzieciom. Można było wysłuchać 
znanych bajek, piosenek oraz 
zobaczyć ciekawe insceniza-
cje. – Mam nadzieję, że  po  tym 
spotkaniu chętniej i  przez całe 
życie będziecie sięgać po książki 
– powiedział na zakończenie bp 
Kusz. 

Znane bajki czytano dzieciom w ogromnej auli Politechniki 
Śląskiej

Niedziela powołań
Diecezja. W czwartą niedzielę 
wielkanocną, 15 maja, tradycyj-
nie obchodzoną jako Niedziela 
Dobrego Pasterza, klerycy Wyż-
szego Seminarium Duchownego 
w  Opolu gościli w  trzech para-
fiach naszej diecezji, aby wspól-
nie modlić się o nowe powołania 

kapłańskie i zakonne. Wyjazdy 
kleryków na  parafie stały  się 
rów nież okazją do  spotkań 
z młodzieżą. 

W tym roku klerycy byli w pa-
rafiach św. Michała w Gliwicach, 
Ducha Świętego w Ostropie oraz 
Trójcy Świętej w Rachowicach.

Pielgrzymka rolników
Lubecko. Już 15. raz odbyła się 
pielgrzymka rolników i sadow-
ników ziemi lublinieck iej 
do sanktuarium w Lubecku. Tra-
dycyjnie odbywa się ona blisko 
liturgicznego wspomnienia św. 
Izydora, patrona pracujących 
na roli. W sobotę, 14 maja, kościół 
w Lubecku zapełnił się rolnikami 
i sadownikami z ziemi lubliniec-
kiej. Mszę odprawili ks. Andrzej 
Bartysiewicz, proboszcz z Lubec-
ka i kustosz sanktuarium, oraz 
ks. Waldemar Glowka, proboszcz 
z Łagiewnik Małych. W Eucha-

rystii uczestniczyli także przed-
stawiciele lokalnych samorządów 
oraz senator RP Czesław Ryszka. 
– Rolnicy najlepiej wiedzą o tym, 
że  choć sami ciężko pracują, 
to owoc ich wysiłku, ale również 
pracy każdego człowieka, zale-
ży od Bożego błogosławieństwa. 
Cieszę się, że  każdego roku, 
u  początku waszego mozołu, 
przychodzicie do  Lubecka, aby 
przez ręce Maryi prosić Boga 
o błogosławieństwo i dziękować 
Mu za opiekę i pomoc – powie-
dział ks. A. Bartysiewicz.
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Diecezjalnym szlakiem do św. Jakuba

Camino nie tylko 
dla młodzieży

Samotni pielgrzymi w przyszłą 
niedzielę wyruszą do Sośnicowic. 
Ilu ich będzie – nie wiadomo. 

C elem wędrówki jest  kościół 
św. Jakuba w Sośnicowicach, 

gdzie wieczorem 29 maja o godz. 
18 zostanie odprawiona Msza 
św., a  po  niej odbędzie  się spo-
tkanie w parafialnym ogrodzie. 
– Zapraszam wszystkich chętnych, 
nie tylko młodzież, do wyruszenia 
ze swoich domów pieszo lub na ro-
werze na diecezjalne Camino – za-
chęca ks. Artur Pytel, diecezjalny 
duszpasterz młodzieży. Sam pla-
nuje wyjść z kościoła Wszystkich 
Świętych w Gliwicach o godz. 15.

– Nasze Camino ma być jedną 
z form przygotowań do udziału 
w tegorocznych XXVI Światowych 
Dniach Młodzieży w  Madrycie 
oraz podziękowaniem za  be-
atyfikację sługi Bożego Jana Pa- 
wła II. Dla mnie jest to także droga 
do spotkania z Jezusem, umocnie-
nia z Nim więzi i podziękowania 
za wszystkie otrzymane łaski – 
tłumaczy 17-letnia Dominika Bo-
chenek, która w przyszłą niedzielę 

wyruszy z parafii Chrystusa Króla 
w Gliwicach.

Pielgrzymka ma zasadniczo 
charakter indywidualny, ale moż-
liwe jest także łączenie się w małe 
grupy, maksymalnie 5 osób. Kto 
dojdzie pieszo lub dojedzie na ro-
werze, otrzyma potwierdzenie 
udziału i ciekawą pamiątkę. Drogę 
należy tak zaplanować, żeby do-
trzeć do Sośnicowic na wieczorną 
Eucharystię. Na cel pielgrzymki 
wybrano tamtejszy kościół, po-
nieważ jego patronem jest św. Ja-
kub Starszy – ten sam, do którego 
grobu w hiszpańskim Santiago de 
Compostela drogą Camino przy-
bywają ludzie z  całego świata. 
W ten sposób diecezja gliwicka 
włącza się w ogólnopolskie piel-
grzymowanie szlakami jakubowy-
mi, zaplanowane na dwa ostatnie 
weekendy maja. Choć towarzyszy 
jej promocja Światowych Dni Mło-
dzieży, to do udziału zaproszeni 
są  wszyscy, nie  tylko ci, którzy 
wybierają się do Madrytu. Wię-
cej informacji: www.madryt2011.
pl/camino. 

Klaudia Cwołek

K olejny raz ran-
king przepro-

wadziła redakcja 
„Newsweeka”. Pod 
uwagę brano aktyw-
ność prezydentów 
z  ostatniego roku, 
w tym m.in. docho-
dy miasta, umiejęt-
ność pozyskiwania 
inwestorów oraz to, 
czy prezydenci radzą 
sobie z problemami 
społecznymi.

Małgorzata Mańka-Szulik zna-
lazła się wśród najlepszych, zajmu-
jąc szóste miejsce w Polsce (po pre-
zydentach Wrocławia, Poznania, 
Mielca, Białegostoku i  Sopotu). 
Z naszego regionu jeszcze tylko 
dwóch prezydentów znalazło się 
w gronie 25 najlepszych – Piotr 
Uszok, prezydent Katowic uplaso-
wał się na 11. miejscu, a Waldemar 
Socha, prezydent Żor, na 21.

„Newsweek” określił Zabrze 
jako „Strefę wzrostu”. Doceniono 
działalność prezydent Małgorzaty 
Mańki-Szulik w zakresie pozyska-

nia nowych inwesto-
rów oraz powięk-
szenia zabrzańskiej 
strefy ekonomicznej. 
W efekcie tych dzia-
łań w mieście zmniej-
szyło się bezrobocie. 
W Zabrzu moderni-
zowany jest  szpital 
miejski. Przebudowa-
ny jest system wodo-
ciągów i kanalizacji – 
największa inwestycja 
w historii miasta. Do-

ceniono również skuteczność pro-
mocji Zabrza jako miasta turystyki 
przemysłowej.

– To  wyróżnienie odbieram 
jako docenienie pracy i zaangażo-
wania wielu ludzi, którym dobro 
Zabrza leży na sercu, zaczynając 
od moich urzędników, a kończąc 
na nieznanych z imienia zabrza-
nach. Nasze miasto jest  piękne, 
a  dzięki wspólnemu wysiłkowi 
będzie jeszcze piękniejsze i jeszcze 
bardziej przyjazne mieszkańcom 
– powiedziała Małgorzata Mańka- 
-Szulik. wp

Spośród 107 prezydentów największych miast 
polskich, z wyjątkiem Warszawy, Małgorzata 
Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, znalazła się 
w ścisłej czołówce.

Prezydent Zabrza w czołówce

Szósta w Polsce

Kościół św. Jakuba Apostoła w Sośnicowicach – cel diecezjalnego 
Camino
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Już za tydzień
na wzgórzu piekarskim 
specjalne wydanie
Gościa Niedzielnego
w Numerze m.iN.:

•  Rozmowa z abp. damianem Zimoniem
o Kościele na Śląsku

•  „Niedziela należy do nas” – ostatnie kazanie
kard. Karola wojtyły na piekarskim wzgórzu

•  Rozmowy z mężczyznami
o męstwie, ojcostwie i pasjach

•  Sylwetka tegorocznego kaznodziei
bp. andrzeja Czai

a także

•  „Tryptyk rzymski” Jana Pawła ii
w interpretacji Krzysztofa Globisza na Cd
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O spotkaniach z Janem 
Pawłem II i o tym, 
co mówił o Gliwicach, 
z bp. Janem Wieczorkiem 
rozmawia 
ks. Waldemar 
Packner.

Ks.  Waldemar Packner: 
Kiedy pierwszy raz spotkał 
Ksiądz Biskup Jana Pawła II?
Bp Jan Wieczorek: – Było 
to  na  długo, zanim został 
papieżem. W  latach 60. ubie-
głego wieku jako młody ksiądz 
byłem kapelanem bp. Henryka 
Grzondziela, który mieszkał 
w Królewskiej Wsi pod Opolem 
i był tam proboszczem. Swoje 
kapłańskie rekolekcje odpra-
wiałem czasem w  zakopiań-
skiej „Księżówce”. Był koniec 
października, ładna pogoda i po jednych takich 
rekolekcjach postanowiłem zostać dzień dłu-
żej. Przyjechał wtedy Karol Wojtyła, ówczesny 
metropolita krakowski, i zaproponował nam 
wspólną wyprawę na Kasprowy Wierch. Szło 
nas kilku księży. Najpierw odwiedziliśmy 
siostry albertynki, a  potem wyruszyliśmy 
na szczyt. W pewnym momencie abp Karol Woj-
tyła powiedział: „Szkoda drogi” i zaproponował 
nam wspólną Drogę Krzyżową. Dużo było mil-
czenia i modlitwy podczas tej wyprawy. Już wte-
dy dał się poznać jako ten, który na modlitwę 
wykorzystuje każdą chwilę. Potem spotkałem 
go w 1966 roku w Kamieniu Śląskim, gdzie pod-
czas uroczystości milenijnych pełniłem funkcję 
ceremoniarza. Mogłem więc, jako młody ksiądz, 
z bliska obserwować, w jaki sposób odprawiał 
Mszę. Już wtedy zaimponowało mi, jak jest sku-
piony podczas Eucharystii, jakby cały świat 
wokół nie istniał – tylko on i Chrystus.

Czy Karol Wojtyła był zaprzyjaźniony z bp. 
Henrykiem Grzondzielem?

– Tak, i to bardzo. Pewnie jednego misty-
ka ciągnęło do drugiego. Pamiętam, że czasem 
po drodze do Wrocławia Karol Wojtyła przyjeż-
dżał na plebanię, choćby tylko na krótką kawę. 
Mogłem go wtedy obserwować i zawsze byłem 
pod wrażeniem jego osoby. Zresztą, kiedy w 1968 
roku bp Grzondziel zmarł, to uroczystościom 
pogrzebowym w Grudzicach nie przewodni-
czył biskup opolski Franciszek Jop, tylko Karol 
Wojtyła. To pokazuje, że łączyła ich prawdziwa 
przyjaźń.

Potem było spotkanie na Górze Świętej Anny.
– I  niezapomniane nieszpory. Ich  śpiew 

urzekł papieża, który na zakończenie powie-

dział, aby to piękne nabożeń-
stwo kontynuować w  para-
fiach. Zresztą podczas pobytu 
w Gliwicach w 1999 roku Jan 
Paweł II, słysząc śpiew pół 
miliona wiernych, nawiązał 
do nieszporów z Góry Świę-
tej Anny, mówiąc, iż Ślązacy 
potrafią śpiewać. Można 
powiedzieć, że  nasz śpiew 
go oczarował.

Śląsk i  Ślązacy zawsze 
byli blisko Jana Pawła II, 
a  w  Watykanie, w  jego 
mieszkaniu, stała figura 
św. Anny.

– Po  wizycie na  Górze 
Świętej Anny w 1983 roku po-
jechałem z bp. Alfonsem Nos-

solem do Watykanu, gdzie zostaliśmy zaproszeni 
na obiad. Jan Paweł II popatrzył na nas, a potem 
pokazał na figurę św. Anny, stojącą na komodzie, 
i powiedział, że to ona swoje zrobiła. Pierwotnie 
bowiem pobyt papieża na Górze Świętej Anny 
nie był planowany. 

A czy Jan Paweł II wspominał Gliwice?
– Tak. Kiedy pojechaliśmy do  Rzymu, 

aby podziękować mu za przyjazd do Gliwic, 
to gdy otworzyły się drzwi jadalni i zoba-
czył mnie i bp Gerarda, powiedział: „Mioł 
przyjeżdżać, nie przyjeżdżo…”, nawiązując 
do słynnego dialogu na gliwickim lotnisku. 
Kilka lat później, kiedy po audiencji gene-
ralnej podszedł do niego ks. prof. Jan Kochel 
i przedstawił się, że jest z Gliwic, Jan Paweł II 
uśmiechnął się i powiedział: „Ale żeście się 
spisali!”.

Również ośrodek w Rusinowicach otrzymał 
dar od Jana Pawła II.

– W pierwotnych planach przy jego budowie 
nie była uwzględniona kaplica. Kiedy stało się 
to możliwe, pieniądze na kaplicę dał Jan Paweł II. 
Podczas kolejnego spotkania podziękowałem Ojcu 
Świętemu za to, że niepełnosprawne dzieci i ich ro-
dzice mogą modlić się w pięknej kaplicy. Darem 
Ojca Świętego jest  również 
basen, a więc zadbał i o ducha, 
i  o  ciało pacjentów ośrodka 
w Rusinowicach. Dziś, w do-
wód wdzięczności i pamięci, 
w holu ośrodka znajduje się 
duży portret papieża.

A  jak wyglądały obiady 
z papieżem?

Ale żeście się spisali!

Pamiętna 
wizyta 

w Gliwicach 
17 czerwca 
1999 roku. 
Powitanie 

papieża 
na lotnisku
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– Były to zwyczajne, niezwykle sympatyczne 
spotkania, bez dystansu. Papież lubił żartować, 
słuchał dowcipów i czasem śmiał się z nich pra-
wie do łez. Zwłaszcza bp Mieczysław Jaworski, 
ówczesny biskup pomocniczy z Kielc, znany był 
z dużego poczucia humoru. Kiedyś w czasie jed-
nego z obiadów Ojciec Święty zapytał go: „Mieciu, 
znasz jakiś nowy kawał?”. Odpowiedział, że i ow-
szem, zna, ale o papieżu, więc nie wie, czy może 
go opowiedzieć. „Mów, mów” powiedział papież, 
a potem śmiał się ze wszystkimi.

Co podczas papieskich obiadów było do je-
dzenia?

– Dania były proste, zwyczajne, można 
nawet powiedzieć, że skromne. Ale taki był 
Jan Paweł II, jadł to, co ugotowały mu polskie 
siostry sercanki.

A ostatnie spotkanie?
– Było to podczas pielgrzymki naszej me-

tropolii do Rzymu z okazji Roku św. Jacka, 
w październiku 2007 roku.

Czy podczas tych wszystkich spotkań miał 
Ksiądz Biskup wrażenie, że ma do czynie-
nia z kimś wyjątkowym, dziś już wiemy, 
że świętym?

– Lubiłem go obserwować podczas sprawo-
wania Eucharystii. Każda Msza, czy to w pry-
watnej kaplicy, czy z tłumami wiernych, była dla 
niego mistycznym doświadczeniem. Jego jakby 
nie było – on i Chrystus, zjednoczeni całkowicie 
ze sobą. Kiedyś podczas Mszy odprawianej przez 
Jana Pawła II bodaj w Ludźmierzu rozpadał się 
deszcz. Gdy woda przerwała zadaszenie nad 
ołtarzem i runęła na niego, on jakby tego nie za-
uważył, dalej celebrował. Opowiadał o tym bp 
Wacław Wycisk. Podczas Mszy przenosił się 
jakby w inny, ponadziemski wymiar. Dla mnie 
osobiście – ale sądzę, że dla każdego, kto miał 
okazję odprawiać Mszę z papieżem – było to do-
tykanie tajemnicy krzyża i samego Boga. 

Co  najbardziej urzekło Księdza Biskupa 
w jego osobie?

– Tajemnica jego zawierzenia Maryi. Święty 
Augustyn, gdy rozważał tajemnicę zwiastowa-
nia i narodzenia Boga na ziemi, użył ciekawego 
określenia. Maryja, wychowana na kontemplacji 
słowa Bożego, otworzyła bramę swojego serca 
i umysłu. Nie wszystko rozumiała, ale mocą 
Ducha Świętego zupełnie poddała się Bogu. 
Zawierzenie Jana Pawła II Maryi było niejako 
otwarciem się na działanie Boga i zgadzanie się 
we wszystkim z Jego wolą. Nie dziwię się, że wła-
ściwie pierwsze zdanie jego pontyfikatu, to wo-
łanie: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

Urzekło mnie również jego, podobne jak u 
Maryi, zanurzenie w słowie Bożym, podobnie 
jak Maryja. On nim żył, kontemplował je, a tym, 
czego doświadczył, dzielił się podczas homi-
lii i przemówień. Wszystko, co Ojciec Święty 
powiedział, miał wcześniej głęboko przeme-
dytowane. Poza tym jego ukierunkowanie 
na człowieka, co pokreślił już w swojej pierw-
szej encyklice „Redemptor hominis”. Człowiek 
jest drogą Kościoła, a drogą człowieka Chrystus. 
Trzeba powiedzieć, że cały człowiek, z jego biedą 
i problemami. To często wypływało podczas 
jego pielgrzymek, gdy mocno bronił godności 
ludzi, zwłaszcza cierpiących i poniewieranych. 
Choćby na Kubie, gdy rolnikowi skarżącemu się 
na swój los wyłączono mikrofon, papież wziął 
swój i powiedział: „Teraz ja będę mówił w twoim 
imieniu”. To wydarzenie, prawie symboliczne, 
pokazujące, że dla niego zawsze najważniejszy 
był człowiek. Ale starał się go prowadzić do Boga 
i Ewangelii, bo tam człowiek może odnaleźć się 
całkowicie i najpełniej. 

Po sobotnim czuwaniu na Górze Świętej 
Anny poleciał Ksiądz Biskup nocnym samolo-
tem do Rzymu na beatyfikację, choć wiedział 
o tym, że biskupi nie będą koncelebrowali 
Mszy. Była to potrzeba serca?

– Pomimo ogromnej liczby zajęć bardzo 
chciałem tam wtedy być. Być może była 
to  moja ostatnia podróż do  Rzymu. Sama 
uroczystość niezwykła, u wielu biskupów, 
również u  mnie, w y wołała prawdziwe 
wzruszenie. Zauważyłem, że wśród obec-
nych biskupów większość była z Azji, Afryki 
i Ameryki Południowej. Jakby czuli potrzebę 
serca, by wtedy być z tym papieżem, który 
tak często opuszczał Watykan i pielgrzymo-
wał po świecie. Po beatyfikacji mogłem przez 
dłuższą chwilę być przy trumnie Ojca Świę-
tego. Byłem pod wrażeniem ogromniej ciszy, 
jaka panowała w bazylice, w której znajdo-
wały  się przecież tysiące ludzi. Co  warto 
podkreślić, większość z nich to byli ludzie 
młodzi. Stali godzinami, aby oddać mu hołd, 
a przecież nikt ich do tego nie zmuszał. U wie-
lu z nich widziałem w oczach łzy. 

Co pozostało nam z tego niezwykłego pon-
tyfikatu?

– Bóg obdarzył świat i swój Kościół nie-
zwykłym papieżem, ale  jednocześnie nam 
go zadał. Teraz jest czas zgłębiania tego wszyst-
kiego, co po nim zostało. Często do spuścizny 
Jana Pawła II nawiązuje obecny papież Bene- 
dykt XVI. Jakby chciał każdemu z nas dać wska-
zówkę, że obecnie jest czas na analizę jego na-
uczania. To właśnie znaczy, że Bóg Jana Pawła II 
nam również zadał.

A kiedy możemy się spodziewać kanonizacji?
– Sądzę, że nie będziemy długo czekać. Te-

raz potrzebne jest tylko stwierdzenie kolejnego 
cudu. Być może w ciągu dwóch lat spełni się 
wołanie ludu „Santo subito”. Dla nich i dla wielu 
już wtedy był on święty. •

Ale żeście się spisali!
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Kiedy po wojnie 
przez granicę 
niemiecko-niemiecką 
przemycała chłopca, 
nie wiedziała, 
że w ten sposób 
pomogła przyszłemu 
biskupowi. 

S iostra M. Ludolpha uro-
dziła się 1 maja 1922 roku 
w  Rudzie Kozielskiej 

jako Elisabeth Dymek. W tej nie-
wielkiej wiosce przeżyła dzieciń-
stwo i młodość ze swoimi rodzicami 
i ośmiorgiem rodzeństwa. W Ru-
dzie Kozielskiej chodziła również 
do szkoły. Później, jako niewykwa-
lifikowana pomoc, opiekowała się 
rannymi żołnierzami w  Opolu, 

w szpitału „Adalberta”.
Od najmłodszych lat marzy-

ła o wstąpieniu do zakonu. Jako 
młoda dziewczyna spotkała się 

z przełożoną prowincjalną z Ul-

lersdorf (dzisiaj Ołdrzychowice 
koło Kłodzka), której powiedziała 
o swoim pragnieniu. W czerwcu 
1943 roku Elisabeth Dymek wstąpi-
ła jako postulantka do Sióstr Fran-
ciszkanek z Münster St Mauritz 
w  Ullersdorf (Ołdrzychowice), 
przyjmując zakonne imię Ludol-
pha. Pokonując wiele trudności 
i niebezpieczeństw związanych 
z wojną, w sierpniu 1943 roku przy-
była do Münster, a 28 października 
tego roku została przyjęta do no-
wicjatu. Trzy lata później, 3 maja 
1946 roku, złożyła śluby wieczyste. 
W tym samym czasie zdobyła za-
wód pielęgniarki i podjęła pracę 
w szpitalu św. Franiciszka w Mün-
ster. Póżniej pracowała w Langen-
horst koło Ochtrup, pielęgnując 
chore na gruźlicę dzieci. Po roku 
skierowano ją  do  Harbke koło 
Magdeburga. Siostra M. Ludolpha 
zarządzała sierocińcem, w którym 
było 120 sierot – ich rodzice i bliscy 
zginęli podczas wojny. 

Przez nową granicę państwo-
wą została odcięta od Niemiec Za-
chodnich, czyli także od swojej 
wspólnoty oraz od domu macie-
rzystego w Münster. Na jej bar-
ki spadło zadanie opieki nad 
dziećmi. 

Z tamtego okresu wspomina 
niezwykłe przeżycie. W sierociń-
cu przebywał 14-letni chłopiec, któ-
ry bardzo chciał dostać się do Nie-
miec Zachodnich i tam studiować 
teologię. W  tej trudnej sytuacji 
s. Ludolpha pomogła mu i przemy-
ciła przez granicę. Nocą z grupą 20 
sierot poszła w kierunku granicy. 
Około 200 metrów przed granicą 
pożegnała ich, dalej poszli sami. 
Chłopiec, który wówczas prze-
kroczył granicę, to Rudolf Mül-
ler. Osiągnął cel swoich marzeń. 
Dotarł do  Niemiec Zachodnich, 
ukończył studia teologiczne, zo-
stał księdzem, a potem biskupem 
w Görlitz. Jeszcze dziś bp Müller 
i s. Ludolpha korespondują ze sobą 
z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i Wielkanocy.

Jej gotowość do niesienia po-
mocy i radosne usposobienie za-
wsze spotykały  się z  uznaniem 
tych wszystkich, którzy ją znają. 
Kiedy wraca do rodzinnego domu 
w  Rudach Kozielskich, zawsze 
odwiedza parafialny kościół, dziś 
bazylikę. Gości również w odbu-
dowanym Starym Opactwie, któ-
re pamięta z lat dziecięcych jako 
rezydencję księcia raciborskiego. 

 mg

Jubileusz siostry M. Ludolphy Dymek z Rudy Kozielskiej

65 lat w zakonie

Siostra M. Ludolpha  
urzeka wszystkich dobrocią  
i poczuciem humoruaR
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W Gimnazjum nr 15 
w Stolarzowicach 
zakończył się  
Miejski Konkurs  
„Jan Paweł II – 
życie i przesłanie” 
w kategorii szkół 
gimnazjalnych.

K onkurs został zorganizowany 
w związku z beatyfikacją Jana 

Pawła II i miał na celu przybliże-
nie dzieciom i  młodzieży życia 
i  nauczania naszego papieża – 
wyjaśnia ks. Grzegorz Grąbczew-
ski, wikary w parafii Chrystusa 
Króla w Bytomiu-Stolarzowicach, 
inicjator i koordynator konkur-
su. Inicjatywę objęli patronatem 
dziekani dwóch bytomskich de-
kanatów – ks. Eugeniusz Kozok 
i ks. Eugeniusz Gogoliński, Wy-
dział Katechetyczny kurii bisku-
piej w  Gliwicach oraz Wydział 
Edukacji UM w Bytomiu. 

Konkurs rozegrany został 
dwutorowo. – Uczniowie szkół 
podstawowych (klasy IV–VI) oraz 
gimnazjaliści musieli wykazać się 
sporą wiedzą o Janie Pawle II, dla 
przedszkolaków i uczniów klas I–III 
został zorganizowany konkurs pla-
styczny „Jan Paweł II – przyjaciel 
dzieci” – mówi ks. Grąbczewski. 

Za organizację poszczególnych 
etapów odpowiadały Gimnazjum 
nr  15, Szkoła Podstawowa nr  43 
oraz Przedszkole nr 54 z Bytomia- 

-Stolarzowic. Ogółem w konkursie 
wzięło udział ponad 40 bytomskich 
placówek edukacyjnych. W kate-
gorii klas IV–VI laureatami zostali 
Maciej Walkowiak (SP 9), Mateusz 
Blaut (SP 44) oraz Jan Kostek (SP 45). 

Zmagania konkursowe dla gim- 
nazjalistów odbywały się dwueta-
powo. W części pisemnej uczestnicy 
musieli wykazać się m.in. znajomo-
ścią papieskich encyklik oraz piel-

grzymek Jana Pawła II do ojczyzny, 
w drugiej części – ustnym finale 
– trójka najlepszych zmierzyła się 
ze sobą na zasadzie popularnego te-
leturnieju „Jeden z 10”. Najlepszym 
okazał się Paweł Forajter (Gimna-
zjum nr 15), kolejne miejsca zajęli 
Patryk Czyż (Gimnazjum nr 4) oraz 
Natalia Czajkowska (Gimnazjum 
nr 9). Zwycięzcy otrzymali m.in. 
aparaty fotograficzne, odtwarza-

cze mp4 oraz cenne książki. W kon-
kursie plastycznym w  kategorii 
szkół podstawowych nagrodzeni 
zostali Paulina Urbańczyk (SP 33), 
Anna Bodzek (SP 51) oraz Zuzan-
na Wołowska (SP 43). W kategorii 
przedszkoli nagrody otrzymały 
Emilia Piasecka (Przedszkole nr 62), 
Maja Chyra (Przedszkole nr 15) oraz 
Wiktoria Walkiewicz (Przedszkole 
nr 62).  wp

Finał w Stolarzowicach

O JPII wiedzą prawie wszystko

Największa tego typu impreza 
na  Śląsku tradycyjnie odbę-
dzie się w Gliwicach od 22 do 29 
maja.

W tym roku polskiej publicz-
ności zaprezentują się wy-

bitni artyści z Austrii, Szwajcarii, 
Ukrainy oraz Polski. Fakt, że wielu 
renomowanych muzyków zabiega 
o możliwość wystąpienia z recita-
lem, świadczy o randze naszego 

festiwalu – mówi z  satysfakcją 
Wojciech Różak, dyrektor naczel-
ny i artystyczny. 

Do  tej pory na  festiwalu za-
prezentowało się ponad 160 wyko-
nawców, niektórzy wielokrotnie. 
Festiwal stał się również okazją 
do promocji organistów młodego 
pokolenia oraz poznania instru-
mentów organowych naszego re-
gionu. – Genezy festiwalu należy 
dopatrywać się w bardzo prężnych 

niegdyś gliwickich Tygodniach 
Kultury Chrześcijańskiej – wyja-
śnia W. Różak. W 1990 roku od-
był się I Festiwal Dni Muzyki Or-
ganowej, którego inicjatorami byli 
ks. Herbert Hlubek, prof. Julian 
Gembalski, były rektor Akademii 
Muzycznej w Katowicach, i Woj-
ciech Różak.

Tegoroczny festiwal rozpo-
cznie się 22 maja o godz. 20.15 kon- 
certem w gliwickim kościele Wszy-

stkich Świętych. Pozostałe recitale 
organowe odbędą się w kościele 
katedralnym oraz w kościele św. 
Bartłomieja. W  sobotę 28 maja 
odbędzie się wycieczka szlakiem 
organów Górnego Śląska, którą 
poprowadzi prof. J. Gembalski. 

Szczegółowy program festiwa-
lu, z wykonawcami, repertuarem 
i cenami biletów, na plakatach oraz 
na: www.dmo.gliwice.pl. 

wp

XXII Międzynarodowy Festiwal „Dni Muzyki Organowej”

Zaczną u Wszystkich Świętych

Finaliści gimnazjalni, od lewej: Patryk Czyż, Natalia Czajkowska oraz Paweł Forajter, który zajął 
pierwsze miejsce
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Muzyka organowa
Koncerty uczniów Studium Muzyki Kościel-
nej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II 
stopnia: 22 maja, godz. 17 – Gliwice-Bojków, 
kościół Narodzenia NMP; 29 maja, godz. 17 
– Rudy, sanktuarium Matki Bożej Pokornej.

Koncert na jubileusz
22 maja, godz. 18, parafia Trójcy Świętej 
w  Bytomiu – koncert Górniczej Orkiestry 
Dętej „Bytom” z okazji 125. rocznicy konsekracji 
kościoła.

Studium 
Pisma Świętego
24 maja, godz.18.30–20, CE im. Jana Pawła II 
w Gliwicach (obok katedry) – spotkanie z cyklu 
„Biblia w dziełach sztuki”. Temat: „Caravaggio, 
»Zaparcie się Piotra«; Giotto, »Noli me tange-
re«”. Prowadzi dr Joanna Jaromin. 

KIK w Gliwicach
25 maja, kaplica św. Jadwigi w parafii Wszyst-
kich Świętych – godz. 18.05 – nieszpory, godz. 
18.30 – Msza św. i wykład ks. dr. Krzysztofa 
Koniecznego z kurii diecezjalnej pt. „O świę-
towaniu dnia Pańskiego”. 

Teksty Jana Pawła II
25 maja, godz. 11, aula PSM 
w Lublińcu, pl. K. Mańki 9 (rynek) 
– Finał I  Śląskiego Konkursu 
Recytacji Tekstów Karola Woj-
tyły – Jana Pawła II dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia 
w Gliwicach...

26 maja, godz. 18.45, kościół Chrystusa Króla 
– Msza z homilią i modlitwą gościa – o. Josepha 
Vadakkela z Indii.

... i w Koszęcinie
27 maja, godz. 19, kościół NSPJ.

Pielgrzymka 
ministrantów 
28 maja, sanktuarium Matki Bożej Pokornej 
w Rudach – diecezjalna pielgrzymka Litur-
gicznej Służby Ołtarza pt. „»Jesteście powołani, 
by być młodymi przyjaciółmi Jezusa« – Jan 
Paweł II do ministrantów”. W programie: godz. 
10 – rozpoczęcie, godzina śpiewu i jedności,  

godz. 11 – Eucharystia pod przewodnictwem 
biskupa i promocja na stopień ceremoniarza, 
godz. 12 – wręczenie dyplomów dla wyróżnia-
jących się ministrantów i lektorów, godz. 12.30 
– przerwa na posiłek, godz. 13.30 – festyn spor-
towy, zawody w biegach przełajowych w kilku 
kategoriach wiekowych o puchar Radia Plus.

Duszpasterstwo 
służby zdrowia
zaprasza na  spotkanie, które odbędzie  się 
28 maja o godz. 16 w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Gliwicach (ul. Daszyńskie- 
go 2, u redemptorystów). W programie Msza 
św. i wykład o. prof. Stanisława Bafii, redempto-
rysty pt. „Beatyfikacja Jana Pawła II… co dalej?”.

Pielgrzymka mężczyzn
29 maja, sanktuarium Matki Sprawiedliwości 
i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – piel-
grzymka mężczyzn i młodzieńców pod hasłem 
„W komunii z Bogiem”. Początek o godz. 8.30.

Festyn w Bojkowie
29 maja, godz. 14 – festyn z okazji 100-lecia 
kościoła – w programie m. in. koncert Zbignie-
wa Wodeckiego i zespołu Siewcy Lednicy.
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Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski

Powalczą o puchar
We wtorek 24 maja 
na stadionie sportowym 
w Strzelcach Opolskich 
rywalizować będą 
reprezentacje 
piłkarskie 
szkół naszej 
metropolii, 
którym 
patronuje św. 
Jacek. 

W rozg r y wkach I V 
Międzydiecezjalne-

go Turnieju Piłkarskiego 
o Puchar św. Jacka wezmą 
udział zaproszone repre-
zentacje szkół wyższych, 
średnich i  gimnazjalnych 
diecezji gliwickiej, katowic-

kiej i opolskiej, które za swojego patrona 
mają św. Jacka.

Z  naszej diecezji przyjadą dru-
żyny z  Zespołu Szkół Ekonomiczno- 
-Technicznych w Gliwicach oraz Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących 
nr 14 w Gliwicach-Sośnicy. 

Turniej zorganizo-
wany zostaje już  po  raz 
czwarty jako kontynuacja 
programu edukacyjnego 
„Św. Jacek – Światło ze Ślą-
ska”, dla uczczenia św. 
Jacka, patrona metropolii 
górnośląskiej.

Turniej rozpocznie się 
o godz. 9, na godz. 15 przewi-
dziano wręczenie nagród. 
Organizatorem zawodów 
jest Zespół Szkół Zawodo-
wych nr 1 im. Bojowników 
o  Wolność i  Demokrację 
w Strzelcach Opolskich.

 w

Warto przeczytać

Owoc debaty
„O polską politykę historyczną” to tytuł książ-
ki zawierającej referaty wygłoszone podczas 
IX Sympozjum Tarnogórskiego.

I nicjatorem spotkań 
jest  radny tarno-

górski Stanisław Ko-
wolik. – Dziś trzeba 
pogłębionej refleksji 
historycznej i filozo-
ficznej, również nad 
najnowszym dzieja-
mi naszego kraju – 
powiedział, rozpo-
czynając spotkanie. 
Tradycją jest publikowa-
nie wygłoszonych referatów. „O pol-
ską politykę historyczną” zawiera wystąpienia: 
prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka z UJ, prof. dr. 
hab. Mieczysława Ryby z KUL oraz dr. Pawła 
Skrzydlewskiego z KUL. 

Zainteresowani otrzymaniem bezpłatnego 
egzemplarza publikacji mogą skontaktować się 
z Biurem Rady Miejskiej w Tarnowskich Gó-
rach, tel. 32 393 38 12.  w

pod
patronatem
„Gościa”


