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SCCS otwarte

zabrze. 2 czerwca 
z udziałem gości z kraju 
i zagranicy otwarto 
nowy budynek śląskiego 
Centrum Chorób 
Serca przy zbiegu ulic 
Curie-Skłodowskiej 
i Jagiellońskiej. 
Uroczystości towarzyszył 
bogaty program nie tylko 
dla specjalistów, ale także 
mieszkańców. od 2 do 
4 czerwca trwała 
Międzynarodowa 
Konferencja 
Kardiologiczna. To jedno 
z najważniejszych 
dorocznych spotkań 
w Polsce, integrujące 
kardiologów, 
kardiochirurgów, 
anestezjologów 
internistów, radiologów, 
i lekarzy rodzinnych.

Finał MśR

Koszęcin. 4 czerwca 
w siedzibie zespołu 
Pieśni i Tańca „śląsk” 
odbył się piknik rodzinny 
połączony z Galą śląskiego 
śpiewania. Był to jeden 
z ostatnich punktów 
trwającego od 21 maja 
Metropolitalnego święta 
Rodziny. Grand Prix 
konkursu zdobył chór Bel 
Canto z zespołu Szkół nr 1 
w Rybniku.

dzieci śpiewają

zaproszenie. 18 czerwca 
o godz. 10 w GoK 
w Wielowsi wystąpią chóry 
działające w regionie 
Wielowieś. Usłyszymy 
zespoły z zSP w Wielowsi, 
SP w Rudnie, zSP w świbiu 
oraz chór kameralny 
z Gimnazjum w Wielowsi. 
Koncert odbędzie się 
w ramach ogólnopolskiego 
Programu Rozwoju Chórów 
Szkolnych „śpiewająca 
Polska”, który skierowany 
jest do najmłodszych.

400 lat kościoła NMP Królowej Różańca świętego w Boronowie

Kielichy na jubileusz
Po co Kościół 
i nasze świątynie? 
Co powinniśmy 
czynić, żeby nie był 
kulą u nogi? – 
pytał bp Gerard 
Kusz w uroczystość 
Wniebowstąpienia 
Pańskiego.

W tym dniu parafia w Boro-
nowie obchodziła jubile-
usz swojego zabytkowe-

go kościoła. – od 400 lat świątynia, 
w  której  się znajdujemy, spełnia 
swoje zadanie, tworząc ze wszyst-
kich tu przebywających wspólnotę 
ludzi z Bogiem oraz braci i sióstr na-
wzajem. z takim zamysłem tę świą-
tynię budowano – mówił ks. Werner 
olejnik, proboszcz parafii. W homilii 
podczas Mszy św. bp Gerard Kusz 

rozważał rolę, jaką 
ma do spełniania 
Kościół, którego 
zadaniem jest wpro-
wadzanie w głębsze 
rozumienie tajemnic 
Jezusa Chrystusa. 
Nawiązując do  uro-
czystości Wniebo-
wstąpienia Pańskiego 
przypomniał, jakie 
jest  przeznaczenie 
człowieka, że życie nasze 
nie kończy się śmiercią, ale spotka-
niem z Bogiem. zwrócił też uwagę 
na wartość popularnego modlitew-
nika „droga do nieba”, wydawanego 
w języku polskim, niemiec-
kim i morawskim. Jego tytuł 
odzwierciedla sens życia re-
ligijnego. – Idziemy do domu 
ojca i to jest rola Kościoła, 
żeby nam o tym przypomi-
nał – podkreślił.

Przed Mszą św. zebra-
nym wiernym historię ko-

ścioła przedstawił damian 
Gołąbek, autor wydanej 
książki pt. „Kościół i para-
fia NMP Królowej Różańca 
świętego w Boronowie”. 
Jak zaznaczył, jest to je-
den z  największych 
drewnianych kościołów 
w południowej Polsce 
i  pierwszy na  śląsku 
drewniany zbudowany 
na planie krzyża grec-

kiego. z okazji jubileuszu parafia 
otrzymała dwa kielichy. Jeden ofia-
rował Jihad Rezek, były wójt, z żoną 
i synem, a drugi Starostwo Powiato-
we w lublińcu.

Po  eucharystii roz-
począł się festyn, a w nie-
dzielę 19 czerwca w domu 
parafialnym po  Mszy 
o godz. 15.30 można będzie 
zwiedzać wystawę ukazują-
cą najważniejsze momenty 
z dziejów kościoła i parafii. 

Klaudia Cwołek

Bp Gerard Kusz 
poświęcił dwa 
nowe kielichy. 

Po lewej 
ks. proboszcz 

Werner olejnik, 
po prawej  

ks. Jerzy Robok
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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@gosc.pl

Pierwotny kościół został rozbu-
dowany na początku XX wieku. 

Kilka lat po zakończeniu prac został 
konsekrowany przez wrocławskie-
go biskupa pomocniczego Karola 
Walentina. dokładnie w 100. rocz-
nicę tego wydarzenia 31 maja br. 
Mszy św. jubileuszowej 
przewodniczył bp Jan 
Wieczorek. – Wy jeste-
ście Bożą budowlą. Przy 
trosce o ten widzialny 
dom Boży nie  wolno 
zapomnieć o świątyni 
ducha świętego, którą 
jest każdy ochrzczony – 
mówił w homilii biskup 
gliwicki. – a pomaga 
wam w tym Maryja, 
patronka parafii. Moż-
na powiedzieć, że wa-
sza parafia jest spod znaku Maryi.

do jubileuszu parafia przygo-
towywała się od kilku lat. W tym 
czasie gruntownie odnowiono 
wnętrze kościoła, po wielu latach 
remontu doczekały się również 

organy. Kamienny krzyż stoją-
cy przed wejściem został także 
odrestaurowany.

– Nie zapomnieliśmy o duchow-
nym przygotowaniu. Temu miały 
służyć misje parafialne, które od-
prawił o. Wojciech Moskal, cysters 

z Jędrzejowa – po-
wiedział ks.  Wie-
sław Żurawski, 
proboszcz. – Chcie-
liśmy w ten sposób 
nawiązać do korzeni, 
bo  przed wiekami 
właśnie cystersi roz-
poczęli w Bojkowie 
duszpasterstwo.

W  ostatnią nie-
dzielę maja cała para-
fia i wielu gości bawi-
ło się podczas festynu. 

Bardzo podobał się koncert zbi-
gniewa Wodeckiego oraz zespołu 
Siewcy lednicy, który zachwycił 
głównie młodzież. – W efekcie 
grupa ze Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich naszej parafii poje-

chała na lednickie spotkanie – 
powiedział ks. W. Żurawski. Pod-
czas festynu z przedstawieniem 
„Czarna Madonna” wstąpiły dzieci 
z miejscowej szkoły podstawowej, 
podobał się także występ zespołów 
z bojkowskiej filii Młodzieżowego 
domu Kultury. 

z okazji jubileuszu została wy-
dana monografia o parafii i miej-
scowości „z  dziejów Bojkowa. 
100-lecie konsekracji kościoła pa-
rafialnego 1911–2011”. Jej autorami 
są Janina Cyran-Kowalska, Tomasz 
ocieczek oraz Maria Tarnawska. 
 wp

100 lat od konsekracji kościoła

Parafia spod znaku Maryi

W piątek 17 czerwca w Gliwicach 
odbędzie się diecezjalne dzię-
kczynienie za beatyfikację 
Jana Pawła II.

Uroczystość rozpocznie 
Msza św. o godz. 18 w gliwic-

kiej katedrze. Będą jej przewodni-
czyć gliwiccy biskupi Jan Wieczo-
rek i Gerard Kusz, a do koncelebry 
zaproszeni zostali księża z całej 
diecezji. „Pamiętamy czerwiec roku 
1999. Schorowany ojciec święty 
wbrew opinii otoczenia postanawia 
przyjechać do nas – do Gliwic. Uwa-
żał, że nie mógł nie przyjechać. za 
tę Jego osobistą decyzję jesteśmy 
mu wdzięczni. za ten wspólnie 
odmówiony »anioł Pański«, za 

błogosławieństwo apostolskie, za 
spontaniczny dialog, jaki nawiązał 
z 500-tysięczną rzeszą wiernych, za 
historyczne 5 minut poświęcone 
naszej młodej diecezji gliwickiej, 
chcemy przed Boży Majestat za-
nieść naszą pełną miłości modlitwę 
dziękczynną już za Jego wstawien-
nictwem” – napisał w odezwie od-

czytywanej w kościołach diecezji 
bp Gerard Kusz.

We Mszy św. w  katedrze 
uczestniczyć będą delegacje 

z każdej parafii, a także ze szkół 
katolickich oraz szkół noszących 
imię Jana Pawła II. Placówki ma-
jące swoje sztandary proszone są 
o zabranie ich ze sobą i włączenie 
się w procesję, która uformuje się 
przed Centrum edukacyjnym im. 
Jana Pawła II, obok pomnika ducha 
świętego. 

Po Mszy św. nastąpi wspólne 
przejście na plac Krakowski. Po-
chód prowadzić będzie Górnicza 
orkiestra dęta KWK Sośnica. 
Podczas koncertu pt. „Gliwice dla 
Jana Pawła II” wystąpią arka No-
ego, Chór Gospel oraz ewa Uryga 
z zespołem Touch of Soul. Spotka-
nie zakończą świadectwa księży 
biskupów i wspólna modlitwa. k

Mszy św. dokładnie w 100. rocznicę konsekracji przewodniczył  
bp Jan Wieczorek
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W 12. rocznicę wizyty papieża

Nie mógł nie przyjechać

Wizytę Jana Pawła II w Gliwicach 
upamiętnia pomnik poświęcony 
dwa lata temu, w 10. rocznicę 
wydarzenia
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dwa dni parafianie z Bojkowa świętowali 
jubileusz swej świątyni. W niedzielę 29 maja 
odbył się festyn, dwa dni później Mszy św. 
przewodniczył bp Jan Wieczorek. 

zadzwoń do posła
aKc ja s p o ł e c z n a . 
Na przełomie czerw-
ca i lipca Sejm będzie 
debatował nad oby-
watelskim projektem 
ustawy zakazującej 
aborcji bez żadnych 
wyjątków, przygotowanym przez 
obrońców życia, skupionych 
wokół Fundacji Pro. zadzwoń 
do swojego posła i spróbuj prze-

konać go do poparcia 
tego projektu. argu-
menty, których możesz 
użyć w rozmowie, oraz 
szczegóły akcji na str. 
20–23. oto kontakty 
do posłów, którzy mają 

biura w naszej diecezji:
Jacek Brzezinka (Po) – tel. 32 280 
22 06; aleksander Chłopek (PiS) – 
tel. 32 335 42 83; andrzej Gałażew-

ski (Po) – tel. 32 231 24 95; Tomasz  
Głogowski (Po) – tel. 32 768 86 
11; lucjan Karasiewicz (PiS) – tel. 
34 353 78 94; Jan Kaźmierczak (Po) – 
tel. 32 230 09 25; Wacław Martyniuk 
(lid) – tel. 32 231 50 68; Mirosław 
Sekuła (Po) – tel. 32 271 20 40; Woj-
ciech Szarama (PiS) – tel. 32 282 77 
58; Krystyna Szumilas (Po) – tel. 
32 332 48 15; Tadeusz Wita (PiS) – tel. 
32 370 27 65. 

zabrze. 4 czerwca w  kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w zabrzu-Rokitnicy członkowie 
Ruchu światło–Życie uczestniczyli 
w rozesłaniu przed letnimi reko-
lekcjami. – dziś ruch oazowy nie 
jest masowy, ale to nie szkodzi. Wy 
macie być elitą, solą ziemi. Róbcie 
swoje, a resztę zostawcie duchowi 
świętemu. Jeśli będziecie tylko opo-
wiadać o Bogu, a zabraknie wam 
radości serca i prawości sumienia, 

to nikt was nie posłucha. Pan Bóg 
potrzebuje waszego potwierdzenia, 
że we współczesnej rzeczywisto-
ści można żyć ewangelią – mówił 
do zebranych członków ruchu bp 
Gerard Kusz, który przewodniczył 
Mszy św. oprawę liturgii przygo-
towały oazowa diakonia muzyczna 
pod kierunkiem anny Bień i scho-
la z parafii w Kuźni Raciborskiej 
pod kierunkiem anny Baron. Ks. 
Jarosław Buchenfeld, moderator 

diecezjalny Ruchu światło–Życie, 
podkreślił, że rozesłanie jest spo-
tkaniem odpowiedzialnych za 
letnie rekolekcje i powierzeniem 
Bogu tego wszystkiego, co się na 
nich wydarzy, oraz tych, którzy 
będą w nich uczestniczyć. W tym 
roku zorganizowanych zostanie 
8 turnusów dla dzieci i młodzie-
ży, a w rekolekcjach domowego 
Kościoła uczestniczyć będzie 
ponad 200 osób.
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rudy. 5 czerwca do sanktuarium 
Matki Bożej Rudzkiej pielgrzymo-
wało ponad 200 chórzystów, dzię-
kując za beatyfikację Jana Pawła II. 
Spotkaniu towarzyszyły słowa 
ojca świętego wypowiedziane 17 
czerwca 1999 roku na gliwickim 
lotnisku: „ślązaki umieją śpie-
wać”. W pielgrzymce uczestniczy-
ło osiem chórów, z Gliwic, Suchej 
Góry, Paniówek i Rud. Mszy św. 
przewodniczył bp Jan Wieczorek, 
który wspominał, jak dokładnie 
30 lat temu, 5 czerwca, dowiedział 
się o swojej nominacji na biskupa. 
Po Mszy odbył się koncert Chóru 
Katedralnego, który w tym roku 

obchodzi swoje stulecie, a po nim 
zaśpiewały połączone chóry pod 
dyrekcją Krystyny Krzyżanow-

skiej-łobody, którym akompa-
niował Bogdan Stępień, organista 
z gliwickiej katedry.

ślązaki umieją śpiewać

Gala Miejskiego 
Konkursu

zabrze. Ponad 100 osób wzięło 
udział w  VI edycji Miejskiego 
Konkursu Piosenki Religijnej 
„zaśpiewajmy Panu pieśń nową”, 
organizowanego przez zespół 
Szkół nr 10 i doradcę metodyczne-
go religii Irenę Trzesiok. – Celem 
konkursu jest rozwijanie zainte-
resowań i zdolności muzycznych 
dzieci i  młodzieży, ukazanie 
wychowawczej roli muzyki, rozpo-
wszechnianie piosenki religijnej, 
a także rozwijanie umiejętności 
prezentacji oraz poszukiwanie 
nowych aranżacji i  pomysłów 
twórczych – informuje I. Trzen-
siok. Pierwsze miejsce w poszcze-
gólnych kategoriach zajęli: Kamila 
Hoinkis (SP 26), Kinga Jendrysik 
(zS 10), Karolina Borner (III lo) 
oraz zespoły z SP 23 i Gimnazjum 
nr 2. Wyróżnienie otrzymał też 
zespół muzyczny z II lo. 
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Rozesłanie przed rekolekcjami oazowymi odbyło się w kościele w zabrzu-Rokitnicy

W rudzkiej bazylice modliło się ponad 200 chórzystów 

Karolina Borner,  
laureatka I miejsca 
w kategorii szkół 
ponadgimnazjalnych 

Resztę zostawcie duchowi świętemu
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śląski Rzym zaprasza

Nysa to miasto średnio-
wiecznych szlaków 
i legend. Niegdyś dum-
na stolica księstwa 

wrocławskich biskupów i jedno 
z najstarszych miast śląska, dziś 
kusi turystów zabytkami i niepo-
wtarzalnym klimatem. Jest jesz-
cze jeden argument, by się tam 
wybrać. – W 2009 roku „Nyska 
droga św. Jakuba”, biegnąca 
od Głuchołaz do Skorogoszczy, 
została połączona z „drogą św. 
Jakuba VIa ReGIa” w wojewódz-
twie opolskim – wyjaśnia edyta 
Bednarska-Kolbiarz, kierownik 
Biura Promocji Urzędu Miejskie-
go w Nysie. – Ta droga prowadzi 
przez europę wprost do Santiago 
de Compostela.

Na szlaku z muszlą
Nysę od Santiago de Compo-

stela dzieli około 3 tys. km. Jednak 
oba miasta współpracują od 2004 
roku. W Composteli znajduje się 
dokument świadczący o  tym, 
że pielgrzymi zdążający do grobu 
św. Jakuba leczyli się w nyskich 
szpitalach. Stąd nie dziwi nikogo, 
że wizerunek św. Jakuba widnieje 
na nyskiej bazylice pod wezwa-
niem św. Jakuba i św. agnieszki.

Kiedy dwa lata temu odby-
wał się w Rzymie I Festiwal Tury-
styki Pielgrzymkowej Journeys 
of the Spirit (Wędrówki ducha), 
Nysa promowała Polskę poprzez 
swój szlak św. Jakuba. Stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem, podobnie jak stale rosnąca 
popularność Camino. Podczas 
rzymskich targów miasto na-
wiązało liczne kontakty, dzięki 
którym Nysa została wpisana 
do katalogu wystawców i popula-
ryzatorów szlaków pielgrzymko-
wych. znana organizacja opera 
Romana Pellegrinaggi, zajmują-
ca się trasami pielgrzymkowymi, 
jest zainteresowana polecaniem 
Nysy pielgrzymom. Sukcesem 
nyskiej promocji w Rzymie było 
również uznanie przedstawicieli 
Santiago de Compostela, którzy 
zapowiedzieli zaproszenie Nysy 
jako Regionu opole do promocji 
w Hiszpanii oraz udziału w roz-
woju szlaku św. Jakuba.

Jarmark z roku 1501
do  Nysy trzeba przyjechać 

w przedostatnią niedzielę lipca. 
– Pielgrzymi idący traktem św. 
Jakuba, oznaczonym tradycyjnie 
muszlą, każdego roku w przed-
ostatnią niedzielę lipca spotkają 
św. Jakuba otwierającego na ryn-
ku w Nysie Jarmark Jakubowy, 
zorganizowany na podobieństwo 
jarmarku z 1501 roku. Warto nas 
wtedy odwiedzić – zaprasza edyta 
Bednarska-Kolbiarz. W tym roku 
uczestnicy jarmarku do  Nysy 

przybędą pieszo, konno, rowera-
mi, a nawet kajakami. Ci, którzy 
chcieliby wziąć udział, mogą zgło-
sić się, pisząc na: promocja@www.
nysa.pl lub dzwoniąc do Biura Pro-
mocji, tel. 77 40 80 522. 

obecnie w Nysie znajduje się 
13 okazałych zabytkowych kościo-
łów, kiedyś były ich dziesiątki. 
To właśnie nim Nysa zawdzięcza 
nazwę „śląskiego Rzymu”. W sa-
mym sercu miasta znajduje się 
okazała gotycka bazylika św. Jaku-
ba i św. agnieszki – z mnóstwem 
historycznych i architektonicz-
nych bogactw i osobliwości. – War-
to odwiedzić bazylikę i pomo-
dlić się przy relikwiach nysanki, 
beatyfikowanej w 2007 roku Marii 
luizy Merkert, założycielki zgro-
madzenia Sióstr św. elżbiety, po-
pularnych elżbietanek – opowia-
da e. Bednarska-Kolbiarz. Warto 
zwiedzić Nysę szlakiem bł. Marii 
luizy. – Trasę wyznacza 16 płyt 
z brązu. Idąc ich śladem, zwie-
dzi się najważniejsze zabytki mia-
sta oraz miejsca związane z życiem 
błogosławionej nysanki – zachęca 
edyta Bednarska-Kolbiarz. Folde-
ry opisujące szlak można nabyć 
w Centrum Informacji Turystycz-
nej oraz u sióstr elżbietanek. Bł. 
Maria luiza Merkert jako pierw-
sza zajęła się opieką nad chorymi 
w ich domach. Przed nią taka for-
ma pomocy była nieznana.

Walczy armia Napoleona
Prawdziwym rarytasem 

jest Rynek Solny, z zachowaną 

bogatą architekturą domu macie-
rzystego zgromadzenia Sióstr św. 
elżbiety (w nim znajduje się izba 
pamięci bł. Marii l.  Merkert), 
kościołem Wniebowzięcia NMP, 
Kolegium i Gimnazjum Jezuickim, 
kościołem zwiastowania NMP 
oraz dworem i pałacem biskupim. 
– Urok tego miejsca na długo za-
padnie w pamięci – przekonuje 
szefowa nyskiego Biura Promocji.

Warto zwiedzić również – oto-
czony zadbanym parkiem – system 
pruskich fortyfikacji (tzw. Twier-
dza Nysa) – jeden z największych 
w europie. okazałe obiekty fortecz-
ne były niegdyś elementem obron-
nym miasta, w którym więzieni byli 
m.in. Charles do Gaulle czy twórca 
karty praw wolności markiz de la 

Fayette. dziś przyciągają rzesze 
turystów, nie  tylko miłośników 
historii. – Każdego roku na prze-
łomie lipca i sierpnia odbywa się 
tu inscenizacja bitwy napoleońskiej 
z 1807 roku. Jest to największe wi-
dowisko batalistyczne w tej części 
Polski – opowiada szefowa Biura 
Promocji w Nysie.

Miasto położone jest nad ma-
lowniczym Jeziorem Nyskim, 
w którego lustrze odbijają się po-
bliskie Góry opawskie. od kilku 
lat Nysa jest atrakcyjnym ośrod-
kiem dla wodniaków. Kwitnie 
tu żeglarstwo, kajakarstwo, od-
bywają się eliminacje Mistrzostw 
Polski w  Skuterach Wodnych. 
– W lipcu nad naszym jeziorem 
odbywa się imponujące wido-

wisko pirotechniczne „Festiwal 
ognia i wody”. Trzeba je zobaczyć 
koniecznie – zachęca edyta Bed-
narska-Kolbiarz. Miasto dyspo-
nuje rozległą bazą noclegową, 
można więc spędzić w nim kilka 

dni, a nawet cały urlop. Więcej na: 
www.nysa.pl. 

do Nysy można dojechać au-
tostradą a4 (zjazd za opolem) lub 
dK 408 (przez Kędzierzyn-Koźle, 
Głogówek i Prudnik).  •

letnie imprezy w Nysie

25 czerwca – Noc świętojańska
17–19 czerwca – Grand Prix Polski w Siatkówce Plażowej
9 lipca – Festiwal ognia i wody
16–17 lipca – eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych
24 lipca – średniowieczny Jarmark Jakubowy
29–31 lipca – dni Twierdzy Nysa
12 sierpnia – Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
26–28 sierpnia – Metalowa Twierdza
27–28 sierpnia – regaty żeglarskie o „Błękitną wstęgę Jeziora 
Nyskiego”

tekst
Ks. waldemar pacKner

waldemar.packner@gosc.pl 

Nad pobliskim Jeziorem Nyskim można wypocząć na zadbanej plaży; odbywają się tu także zawody  
i regaty żeglarskie  po lewej: Nad miastem góruje imponująca gotycka bazylika św. Jakuba 
 i św. agnieszki. W stojącej osobno dzwonnicy znajduje się muzeum parafialne  
na sTronie oboK: Nysa to również jeden z największych w europie system fortów i bastionów,  
które zagospodarowane służą turystom, nie tylko miłośnikom historii

Podczas otwarcia Jarmarku Jakubowego na runku pojawia się  
św. Jakub. Impreza, która ściąga tłumy turystów, odbywa się  
w każdą przedostatnią niedzielę lipca (w tym roku 24 lipca)

Nyska droga św. Jakuba oznaczona jest tradycyjnymi muszlami 
i strzałkami. Trasa łączy się z drogą św. Jakuba VIa ReGIa, 
prowadzącą do Santiago de Compostela
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propozycja na weeKend. Nysa  
na opolszczyźnie należy do piękniejszych 
miast regionu. Jest wiele powodów, 
aby ją odwiedzić.



VI
G

o
ść

 N
Ie

d
zI

el
N

y
12

 c
ze

rw
c

a
 2

01
1

VII
G

o
ść N

Ied
zIelN

y
12 c

zerw
c

a 2011
Gość GlIWICKI Gość GlIWICKI

Spotkanie 
dla rodzin

z rodzicami 
o dzieciach

Jak wychować młodą damę i mło-
dego dżentelmena? Trwają zapisy 
na sierpniowe zajęcia rekolekcyj-
no-warsztatowe. 

W yjazdowe spotkanie poświę-
cone wychowaniu dzieci 

i młodzieży organizuje diecezjal-
ne duszpaster-
stwo rodzin. 
Jest  to  pro-
pozycja wy-
poczynku 
połączonego 
z  rozwojem 
swoich umiejęt-
ności wychowawczych. Rekolekcje 
odbędą się w ośrodku franciszka-
nów w Koszarawie Bystrej koło Je-
leśni od 22 do 28 sierpnia. – Są one 
prowadzone metodą szkoły dla 
rodziców i wychowawców w od-
niesieniu do wartości chrześcijań-
skich – tłumaczą organizatorzy. 
zajęcia prowadzić będą psycholog 
Bernadeta Szymik-Kozaczko i mał-
żeństwo diecezjalnych doradców 
życia rodzinnego Katarzyna i Mi-
chał Jurkiewiczowie. W rekolek-
cjach mogą uczestniczyć rodzice 
z dziećmi. Informacje i zapisy – 
tel. 507 389 948, www.dorodzin.pl. 
 k

■ R e K l a M a ■

Pomóż niepełnosprawnym

Misie szukają Niedźwiedzi
Jeśli masz skończone 
16 lat, trzy tygodnie 
wakacji i chęć 
pomocy innym 
– możesz zgłosić się 
na letni turnus 
w Kościerzynie.

zależy nam przede wszystkim 
na tym, żeby przekonać mło-

dych ludzi, od 16. roku życia, aby 
pojechali z nami i wzięli udział 
w  wielkiej przygodzie, jaką 
jest obóz Burego Misia. To trzy-
tygodniowy wyjazd na Kaszuby 
z osobami niepełnosprawnymi, 
czyli Burymi Misiami – zachę-
ca Marta Cała, lider wspólnoty 
bytomskiej. – obiecujemy świet-
ną zabawę, ale też trochę pracy, 
bo  nie  jest  to  łatwe zadanie. 
oprócz tego, że towarzyszymy 
Burym Misiom, mamy dyżury 
i warty. Na obozie śpimy pod na-
miotami, dużo się bawimy, prze-
bieramy, śpiewamy i tańczymy. 
ale przede wszystkim poznaje-
my drugą osobę i siebie – pod-
kreśla. Mimo takiego programu 
uczestnicy nie muszą obawiać się 
prowizorki, bo obozy w Koście-
rzynie organizowane są co roku 

od 27 lat. znajduje się tam osada 
Burego Misia – siedziba fundacji 
i centrum wspólnoty działającej 
w Poznaniu, Krakowie i Byto-
miu. obóz ma też w programie 
elementy religijne, bo na miejscu 
mieszka założyciel wspólnoty, 
ks. Czesław Marchewicz, zmar-
twychwstaniec, nazywany Kubą.

Przewidziane są dwa trzyty-
godniowe turnusy: od 24 czerw-
ca do 15 lipca i od 15 lipca do 5 
sierpnia. Każdy z turnusów liczy 
ponad sto osób, przy czym z By-
tomia wyjedzie za każdym razem 

około 20 niepełnosprawnych. 
Byłoby dobrze, gdyby tyle samo 
osób zgłosiło się do pomocy. 

Bure Niedźwiedzie (pełno-
sprawni przyjaciele Burych Mi-
siów) w Bytomiu spotykają się 
w każdy piątek o godz. 18 w pa-
rafii Wniebowzięcia NMP w By-
tomiu przy rynku. osoby chętne 
na wyjazd mogą zgłaszać się też 
bezpośrednio do Marty – tel.: 664 
70 27 24, e-mail: martacala@o2.pl. 
Koszt udziału w obozie to 50 zł. 
Więcej na  www.buremisie. 
org.pl. kc

obóz to okazja poznawania drugiej osoby i wzajemnej pomocy

a
RC

H
IW

U
M

 B
U

Ry
CH

 M
IS

Ió
W

zandka to od lat 
wielki problem  
dla miasta.  
a dla karmelitanek 
misjonarek  
miejsce, które same 
wybrały, bo – jak 
wierzą – wskazał  
im je Pan Bóg.

Pięć lat temu naprzeciw pro-
wizorycznego kościoła du-
cha świętego w zabrzu przy 

ul. ks. Norberta Bończyka zaczęto 
kopać fundamenty. Pracowali męż-
czyźni, ale regularnie na placu bu-
dowy pojawiała się zakonnica – s. 
ewa Połeć, dziś przełożona cztero-
osobowej wspólnoty karmelitanek 
misjonarek, która zadomowiła się 
tu już na stałe. Siostry sprowadzi-
ły się na zandkę, do jednej z naj-
biedniejszych dzielnic zabrza, bo 
zgromadzenie w jubileuszowym 
roku 2000 postanowiło znaleźć 
jakieś miejsce, które potrzebowa-
łoby ich obecności. Wskazał im je 
o. Grzegorz Firszt, znajomy kar-
melita bosy pochodzący z zabrza.

od czterech lat siostry prowa-
dzą świetlicę dla 60 dzieci i pozna-
ją problemy ludzi, wśród których 
żyją. – Bardzo łatwo zniszczyć 
człowieka, ale bardzo trudno mu 
pomóc, żeby był w pełni tym, kim 
ma być – mówiła s. ewa Połeć, gdy 
rozpoczynała tu misję. Teraz razem 
z innymi siostrami poznaje życie 
sąsiadów, wśród których jest wie-
lu ludzi biednych, wykluczonych, 
z rozbitymi rodzinami lub bez nich, 
dzieci zaniedbanych, alkoholików 
i bezrobotnych. Uczą się ich rozu-
mieć i pomagają, na ile mogą, wciąż 
odkrywając nowe potrzeby.

– W całym naszym zgromadze-
niu jest tendencja, żeby iść do śro-
dowisk, które są trochę na uboczu, 
odrzucone przez społeczność lokal-
ną, środowisko miasta czy wioski, 
a czasem nawet Kościoła. Choć 
miałyśmy bardzo dobre propozy-
cje pracy w parafiach, które uwa-

żane są za prestiżowe, chciałyśmy 
jednak mieć dom w miejscu, gdzie 
są większe potrzeby, gdzie nasza 
praca bardziej się przyda – mówi 
s. Magda Gąsiorek. – To jest efekt 
wypełniania naszego charyzmatu, 
którym jest życie w komunii, bycie 
świadkiem jedności, budowanej 
najpierw w naszych wspólnotach 
i w środowisku, w których żyje-
my. Inaczej mówiąc, chodzi o życie 
w braterskiej miłości. – Na zand-
ce tej miłości bardzo potrzeba, 
choć nie liczymy, że będziemy 
miały jakieś spektakularne wy-
niki. My siejemy, a plon zależy od 
Pana Boga. To ma być Jego dzieło, 
bo człowiek sam z siebie nie jest 
zdolny do pełnej komunii z dru-
gim człowiekiem. Ma zawsze swoje 
opory i granice, które musi prze-
kraczać – tłumaczy s. ewa. 

Głównym zajęciem sióstr jest 
prowadzenie świetlicy „Provi-
dentia – dom opatrzności”. Co-
dziennie po południu po lekcjach 
ściągają tu dzieci z całej okolicy. 
Mogą korzystać z ciekawego pro-
gramu edukacyjnego, odrobić 
pod nadzorem lekcje, pobawić się, 
porozmawiać i zjeść coś dobrego. 

W piątek w świetlicy spotyka się 
grupa teatralna, która wystawiła 
właśnie swój pierwszy spektakl 
pt. „W  krainie snów”, według 
scenariusza i  reżyserii daniela 
lewandowskiego. Na scenie kina 
Roma w zabrzu wystąpiły najbar-
dziej wytrwałe aktorki – pięcioro 
dziewcząt, które przetrwały trud-
ne i wymagające próby. – zajęcia 
służyły budowaniu wzajemnych 
relacji, uczeniu odpowiedzialności 
za siebie nawzajem, wytrwałości 
i kultury słowa, a także poprawnej 
wymowy – tłumaczy s. Magda. 

Raz w miesiącu odbywają się 
też SMS-y – spotkania młodzieży 
szukającej, które razem z siostra-
mi prowadzą zaproszeni karme-
lici. Karmelitanki misjonarki 
współpracują z  radą dzielnicy. 
Jednym z owoców tych kontaktów 
jest organizowana co roku wigilia 
dla samotnych.

Siostry pomagają innym, ale 
ich dzieło wspierają też coraz to 
nowe osoby. świetlica to nadzieja 
dla zandki. Przyciąga ludzi z róż-
nymi pomysłami i  projektami. 
ostatnio na przykład można tu 
było spotkać grupę 20 wolontariu-

szy ING Banku śląskiego, którzy 
zbudowali plac zabaw oraz duży 
skalniak na dzień dziecka. Była to 
już trzecia akcja wolontarystyczna 
pracowników tego banku na rzecz 
świetlicy.

Klaudia Cwołek

Rok Życia Konsekrowanego

Kościół na obrzeżach

Karmelitanki 
misjonarki
zgromadzenie wywodzi się 
z Hiszpanii, powstało 
w drugiej połowie XIX w. 
Jego założycielem jest  
bł. o. Franciszek Palau y 
Quer – karmelita bosy, 
którego 200. rocznica 
urodzin obchodzona jest 
w tym roku. Karmel misyjny 
obecny jest w 39 krajach na 
wszystkich kontynentach. 
liczy ponad 1700 sióstr, 
w Polsce jest ich kilkanaście. 
zabrzański dom jest jednym 
z czterech w naszym kraju. 
Więcej o karmelitankach 
misjonarkach można 
przeczytać na: www.karmel.
pl/karmis.

Powrót z premierowego spektaklu w wykonaniu dzieci ze świetlicy środowiskowej
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Pielgrzymka rodzin

18 czerwca, sanktuarium Mat-
ki Bożej Pokornej w  Rudach 
– pielgrzymka rodzin diecezji 
gliwickiej pt. „Rodzina w komu-
nii z Bogiem” i dziękczynienie 
za beatyfikację Jana Pawła II. 
Rozpoczęcie o godz. 10. Mszy św. 
o godz. 11 będzie przewodniczył 
bp Jan Wieczorek. W progra-
mie: koncert Trąbek Jerycha, 
wykład Marty i Marka Babików 
z Krakowa i nieszpory o godz. 15 
na zakończenie. 

Modlitwa za zabrze

14 czerwca, kościół św. antoniego 
w zabrzu (ul. Rymera 16) – godz. 
19 – adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, godz. 19.30 – eucharystia. 

KIK w Gliwicach

15 czerwca, kaplica św. Jadwi-
gi w  parafii Wszystkich świę-
tych – godz. 18.05 – nieszpory, 
godz. 18.30 – Msza św. i wykład 
ks. dr. dariusza Klejnowskiego--
-Różyckiego pt. „Teologia pięk-
na na Wschodzie i zachodzie 
chrześcijaństwa”.

eucharystia w intencji 
uzdrowienia
14 czerwca, godz. 18, kościół św. 
Wojciecha w Bytomiu (u francisz-
kanów); 16 czerwca, godz. 18.30, ko-
ściół Chrystusa Króla w Gliwicach. 

Krąg Biblijny

16 czerwca, godz. 19–20.30, 
parafia w Tarnowskich Górach- 
-opatowicach – medytacja przed 
Najświętszym Sakramentem. Wię-
cej: www.biblista.pl.

Mammografia 
za darmo
10, 13 i 14 czerwca, godz. 10–17, 
parking przy zSo nr 14 w Gliwi-
cach-Sośnicy (ul. Przedwiośnie 2); 
15–17 czerwca, godz. 10–17, plac 
przy kościele św. anny w Gliwica-
ch-łabędach (ul. Przyszowska 36); 
20–22 czerwca, godz. 10–17, Cen-
trum KaR-Tel (ul. Jasna 31) – bez-
płatne badanie piersi (raz na dwa 
lata) dla kobiet w wieku od 50 do 69 
lat. Należy zabrać ze sobą kartę 
chipową NFz, dowód tożsamości 
z numerem PeSel i zdjęcie z po-
przedniej mammografii. 

Muzyka 
w Miechowicach 
16 czerwca, godz. 
19.15, kościół Bo-
żego Ciała w Byto-
miu-Miechowicach 
– koncert z  cyklu 
„Muzyka w starych 
kościołach Miechowic”. Wystą-
pią: kwartet smyczkowy altra 
Volta oraz Beata Witkowska-Glik 
– sopran. 

dziękczynienie 
w lubecku
17 czerwca, sanktuarium Matki 
Bożej – pielgrzymka dziękczynna 
dzieci, nauczycieli i wychowaw-
ców rejonu lublinieckiego. Msza 
św. o godz. 10.

Turniej ministrancki

18 czerwca, godz. 10, boisko przy 
zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w  Żernicy – Turniej Piłki Noż-
nej im. ks.  Jana Berthiera, dla 
ministrantów i lektorów. Przed 
rozgrywkami o godz. 9 Msza św. 
w parafii św. Michała archanioła 
w Żernicy. 

SMS dla młodzieży

18 czerwca, godz. 14–17.30, dom 
karmelitanek misjonarek w zabrzu 
na zandce (ul. ks. N. Bończyka 25) 
– w cyklu Spotkań Młodzieży Szu-
kającej (SMS) – „Komunia miłości, 
czyli o największym darze Boga”. 
Więcej informacji: tel. 32 777 47 03, 
e-mail: karmis.zabrze@interia.pl.

Muzyka 
w Starym 
opactwie

19 czerwca, godz. 
17, sanktuarium Matki Bożej Po-
kornej w Rudach – na organach za-
gra Wacław Golonka z Krakowa. 

Rekolekcje dla 
organistów
27–29 czerwca, Stare opactwo 
w Rudach – międzydiecezjalne 
rekolekcje pt. „Pokorna wierność 
w miłości”. Prowadzi ks. dr Franci-
szek Koenig. Informacje i zgłoszenia 
do 17 czerwca: Referat ds. Muzyki 
Kościelnej Kurii diecezjalnej w Gli-
wicach, tel. 32 230 71 42, e-mail: mu-
zyka@kuria.gliwice.pl. •

zapowiedzi

pod
patronatem
„Gościa”

pod
patronatem
„Gościa”

okazja do wymiany doświadczeń

dziennikarskie ognisko
Kilkudziesięciu 
dziennikarzy 
lokalnych mediów 
spotkało się 
w Gliwicach-Sośnicy.

ognisko w parafii św. Jacka, 
obok naszej redakcji, odby-

ło się już po raz czwarty. Pra-
cowników regionalnej prasy, 
radia i telewizji, fotoreporterów 
i wolnych strzelców jak co roku 
gościł ksiądz Krzysztof śmigiera, 

proboszcz parafii, a wszystkich 
– za pomocą internetu – zwołał 
Paweł Jurek z Radia Plus śląsk. 
dziękujemy im oraz fachowej 
obsłudze grilla – parafianom 
św. Jacka. 

•

zaproszenie

Na jubileusz
Parafia Trójcy świętej w Bytomiu 
przygotowała ciekawe propozycje 
z okazji 125. rocznicy konsekracji 
swojego kościoła.

obchody jubileuszu trwają 
już  od  marca, ale  z  okazji 

odpustu nastąpi ich kulminacja.  
12 czerwca o godz. 18 w kościele od-
będzie się koncert Trąbek Jerycha 
i dziecięcej orkiestry Symfonicz-
nej. W tym tygodniu misje para-
fialne poprowadzą dominikanie, 
a 19 czerwca o 12.30 jubileuszowej 
Mszy św. przewodniczyć będzie 
bp Jan Wieczorek. Po południu 
o godz. 17 rozpocznie się festyn, 
a o godz. 19 wystąpi zespół KGB. 
Podczas koncertu odbędzie się 
losowanie nagród głównych w lo-
terii fantowej. Na zakończenie, 
o 21.15, będzie pokaz sztucznych 
ogni. k
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Wspólne zdjęcie przed wejściem do gliwickiej redakcji „Gościa Niedzielnego”


