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Tylko człowiek jest 
rzeczywistym niebez-

pieczeństwem dla świata. 
Cała przyroda – ożywiona 
i nieożywiona – nie sta-
nowi żadnego zagrożenia. 
Wszystko się rozwija, ale 
tylko człowiek posiada 
twórcze zdolności. Może 
niszczyć i tworzyć, kłamać i 
odkrywać prawdę. Człowiek 
może stać się głupcem i 
mędrcem. Aż tyle zależy od 
woli człowieka!  
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ZA TYDZIEŃ
  Zdjęcia i krótka charaktery-

styka 11 diakonów, którzy 
wkrótce przyjmą ŚWIĘCENIA 
KAPŁAŃSKIE

  O zbliżającym się FESTIWALU 
CANTATE DEO, rozmowa z ks. 
Piotrem Sikorą, dyrektorem 
festiwalu 

  Zabrzańskie obchody ROKU 
EUCHARYSTII

Już 10 tysiącom młodych pacjentów 
pomógł Ośrodek Rehabilitacyjno-

-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej w Rusinowicach. 
19 kwietnia rozpoczął się kolejny trzy-
tygodniowy turnus rehabilitacyjny i do 
Ośrodka przyjechały kolejne dzieci. Wśród 
nich była także trzynastoletnia Sylwia z 
Chełma, która wpisana została jako dzie-
sięciotysięczny pacjent.
Z tej okazji w Rusinowicach odprawio-
no dziękczynną Mszę św., której prze-
wodniczył ks. Rudolf Badura, dyr. gliwi-
ckiej Caritas. – Kiedyś na drodze w od-

ległości jednej mili sta-
wiano tzw. milowe ka-
mienie. Za nami już 10 
tysięcy takich kamieni. 
Ile przed nami tego nie 
wiemy – mówił w homi-
lii ks. Badura. 

10 TYSIĘCY PACJENTÓW W RUSINOWICACH
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Dziesięcio-
tysięczny pacjent 
Ośrodka – Sylwia 
z Chełma 
– odbiera 
pamiątkowy 
dyplom

Minister kultury Waldemar 
Dąbrowski nadał Diecezjalnej 
Szkole Organistowskiej II stopnia 
w Gliwicach, prowadzonej przez 
diecezję gliwicką, uprawnienia 
szkoły publicznej. 

– To dla nas duże wyróżnie-
nie, które otrzymaliśmy po zale-
dwie trzech latach działalności 
– nie kryje zadowolenia Mario-
la Brzoska, dyrektor szkoły. Przy-
znaje, że trzeba spełniać suro-
we kryteria, by minister wydał ta-
ką decyzję. 

Szkołę w Gliwicach wizytowa-
ła Danuta Podgórska z Centrum 
Edukacji Artystycznej w Katowi-
cach. – Ocenie poddano kwalifi-
kacje kadry, realizowany program, 
wyposażenie szkoły, a nawet jej 
pomieszczenia – mówi M. Brzo-
ska. – Cieszę się, że nasze stara-
nia i trud uwieńczyła pozytywna 
decyzja ministra.

Nauka w szkole trwa 6 lat. 
Podobnie jak w innych średnich 
szkołach muzycznych jej absol-
wenci, oprócz zawodu muzyka in-

strumentalisty w specjal-
ności gry na organach, 
zyskują także uprawnie-
nia do pełnienia funkcji 
organisty kościelnego. 
Mogą również kształcić 
się dalej w akademiach 
muzycznych. M. Brzoska 
zapewnia, że na wielu z 
nich dużą popularnością 
wśród studentów cieszy 
się specjalność muzyka kościelna. 

Co, oprócz niewątpliwe-
go prestiżu, daje szkole decyzja 
ministra Dąbrowskiego? – Na-
si uczniowie otrzymają legity-

macje uczniowskie oraz 
świadectwa na drukach 
państwowych – wyjaś-
nia M. Brzoska. Podkre-
śla, że szkoła organi-
stowska będzie podda-
wana stałej weryfikacji. 
– Te uprawnienia trud-
no uzyskać, ale łatwo 
stracić.

Dzięki wykwalifi-
kowanej kadrze szkoła kształ-
ci dobrych muzyków, a parafie 
diecezji gliwickiej zyskują wy-
kształconych i profesjonalnych 
organistów.  WP

Decyzja Ministra Kultury 

Prestiż i wyzwanie

Mariola Brzoska, 
dyrektor szkoły 
organistowskiej, 
uważa, że 
decyzja Ministra 
Kultury jest 
dla nauczycieli 
i uczniów dużym 
prestiżem 
oraz wyzwaniem
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Więcej drużyn niż parafii
171 ZESPOŁÓW wystąpiło 
w ministranckich mistrzostwach 
diecezji w piłce nożnej. Z proste-
go rachunku mogłoby wynikać, 
że każda parafia wystawiła swą 
reprezentację, jednak rozgrywki 
toczyły się w dwóch kategoriach 
wiekowych, a kilka parafii zgłosi-
ło więcej niż po jednej drużynie 
do każdej grupy. – W porówna-
niu z ubiegłymi latami to, jak na 
razie, absolutny rekord – przy-
znaje diecezjalny duszpasterz mi-
nistrantów ks. Jacek Skorniewski. 
Rozgrywki odbywały się dwu-
stopniowo. W pierwszym etapie 
wyłoniono mistrzów poszczegól-
nych dekanatów, którzy następ-
nie walczyli w turnieju finało-
wym. Mistrzostwa zdominowali 
w tym roku ministranci z Lubliń-
ca. W grupie młodszej Puchar Bi-
skupa Gliwickiego Jana Wieczor-

ka zdobyła parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego, która w fina-
le pokonała 2:1 zespół z parafii 
św. Wawrzyńca z Zabrza Mikul-
czyc. Bardzo zacięty był  również 
finał grupy starszej. Tam lublinie-
cka parafia św. Stanisława Kostki 
wygrała 1:0 z par. św. Michała Ar-
chanioła z Suchej Góry. Trzecie 
miejsce zdobyli ministranci z par. 
św. Marcina ze Stanicy. – Dobrze, 
że takie turnieje się odbywają, 
że młodzi księża angażują się w 
to, aby łączyć młodzież z para-
fią. Sport zawsze pociąga i dla-
tego takie inicjatywy jak najbar-
dziej popieram – powiedział bp 
Jan Wieczorek, który obserwo-
wał piłkarskie zmagania. 21 maja 
odbędzie się kolejny turniej. Tym 
razem ministranci spotkają się w 
Kuźni Raciborskiej przy teniso-
wych stołach.

Zwycięzcy rywalizacji w grupie starszej – ministranci z par. św. Stanisława 
Kostki w Lublińcu

Fabryka filtrów otwarta
W GLIWICACH oficjalnie ot-
warto fabrykę firmy NGK Cera-
mics Polska, która produkcję 
rozpoczęła już w listopadzie 
u.br. Zakład produkuje filtry 
do silników wysokoprężnych. 
Na działce o powierzchni 115 
tys. mkw. powstał budynek o 
powierzchni 20 tys. mkw. W 
czerwcu bieżącego roku po-
wstanie drugi budynek, a w 
przyszłym roku kolejny. W każ-
dym będą po 4 linie produkcyj-
ne, które rocznie będą wytwa-

rzały po 200 tys. sztuk filtrów. 
Cała produkcja trafi na eks-
port, a wartość inwestycji bę-
dzie sięgać 150 mln euro. 
Firma NGK Insulators powstała 
w 1919 roku i ma swoją siedzi-
bę w Nagoya (Japonia). W 2007 
roku łączna produkcja wkła-
dów do katalizatorów i filtrów 
do silników Diesla ma wynieść 
700 mln sztuk. Na prośbę właś-
cicieli, którzy są katolikami, 
nowy zakład poświęcił bp Jan 
Wieczorek. 

Gliwicka fabryka NGK Ceramics ma zatrudniać 1000 osób
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Na rowerach  
„Szlakiem Drewnianych Kościółków”
RAJD ROWEROWY. 50 ro-
werzystów wzięło udział w 
rajdzie „Szlakiem Drewnia-
nych Kościółków”. Uczestni-
cy spotkali się w Wilczy ko-
ło Pilchowic. Reprezentowa-
ne były kluby z Czerwion-
ki-Leszczyn, Gliwic, Jastrzę-
bia Zdroju, Radlina, Rudy Ślą-
skiej, Tychów, Wodzisławia 
i Żor. Rowerzyści zwiedzili 

drewniany kościółek św. Mi-
kołaja, którego początki się-
gają 1480 roku. Po zwiedze-
niu drewnianej świątyni ro-
werzyści wzięli udział na boi-
sku w konkursie „Rowero-
wy tor przeszkód”. Rywali-
zacja odbywała się w trzech 
kategoriach. Na zakończenie 
zwycięzcom wręczono dyplo-
my i nagrody rzeczowe. 
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Organizatorem rajdu była Redakcja MTST „Cykloturysta” z Gliwic

Pielgrzymka 
przewodników 
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY. W 
ostatni weekend kwietnia spo- 
tkali się na Górze Świętej 
Anny przewodniczki i prze-
wodnicy kalwaryjscy. W dwu-
dniowej pielgrzymce wzięło 
udział wiele osób z diece-
zji gliwickiej. Dawniej prze-
wodnikami kalwaryjskimi byli 
głównie mężczyźni. W tego-
rocznej pielgrzymce uczestni-
czyły także kobiety, które od 
lat pełnią funkcję kalwaryj-
skich przewodniczek. W po-
równaniu z poprzednimi lata-
mi wzrasta także liczba mło-
dych, którzy podejmują się 
funkcji kalwaryjskich prze-
wodników. 

Modlitwa  
za Benedykta XVI
DIECEZJA GLIWICKA. W 
niedzielę 24 kwietnia, na apel 
Biskupów gliwickich, wierni 
spotkali się na modlitwie w 
intencji papieża Benedykta 
XVI. W dniu, kiedy nowy Pa-
pież odprawił inauguracyjną 
Mszę św., podczas której po-
wiedział: „Nie lękajcie się! Ot-
wórzcie na oścież drzwi Chry-
stusowi!”. Tak jak wcześniej 
modlono się za Jana Pawła 
II, tak samo o godzinie 21.00 
polecano Bogu nowo wybra-
nego Papieża w największych 
miastach diecezji: Gliwicach, 
Bytomiu, Zabrzu, Tarnow-
skich Górach, Lublińcu i Py-
skowicach. 
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Takim pytaniem 
ks. Werner Olej-

nik kończył homilię 
w czasie Mszy po-
grzebowej za śp. ks. 
Jerzego Cedzicha, 
emerytowanego pro- 
boszcza parafii Świę- 
t e g o  K r z y ż a  w 
Strzebiniu, który 
zmarł 22 kwietnia 
br. Wypowiadając te 
słowa, kaznodzieja zwrócił się 
z trudnym pytaniem przede 
wszystkim do młodzieży, czy 
ma pośród siebie kogoś, kto 
miałby taką wiarę, aby podjąć 
ten kielich stojący nad trumną 
i wziąć go w swe ręce, w miej-
sce kapłana, który odszedł. 

Od dnia śmierci parafia-
nie codziennie gromadzili się 

w kościele na wie-
czornej modlitwie 
za swego wielolet-
niego proboszcza. 
Eksportacja odby-
ła się w niedzie-
lę 24 kwietnia br. 
Mszy św. przewod-
niczył ks. prałat Ta-
deusz Fryc, pro-
boszcz parafii NSPJ 
w Koszęcinie, a ho-

milię wygłosił ks. Lucjan Ko-
lorz, dziekan dekanatu woź-
nickiego.

Uroczystość pogrzebowa 
odbyła się w poniedziałek 
25 kwietnia br. i zgromadzi-
ła w strzebińskiej świątyni 
aż dwóch biskupów: Gerarda 
Kusza, który przewodniczył 
liturgii Mszy św., oraz Janu-

sza Zimniaka z Bielska-Białej, 
kolegę rocznikowego ks. Ce-
dzicha, a także ponad 80 ka-
płanów i wielką rzeszę para-
fian. Dziękowali w ten spo-
sób zmarłemu kapłanowi za 
lata oddanej i wiernej posłu-
gi kapłańskiej. 

Przed obrzędem ostatnie-
go pożegnania do wiernych 
przemówił bp Janusz Zim-
niak, który podkreślił, że ks. 
Jerzy był statecznym i utalen-
towanym kapłanem. Następ-
nie bp Gerard Kusz podzię-
kował Zmarłemu za kapłań-
ską posługę w diecezji gliwi-
ckiej. Ks. Jerzy Cedzich zo-
stał pochowany na cmenta-
rzu parafialnym w Strzebinie, 
gdzie przez 27 lat był pro-
boszczem.  FK

Iście królewski przebieg miały 
obchody 100-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Zabrzu. 
Placówka, która mieści się przy ul. 
Królewskiej, oficjalnie otrzymała 
imię króla Jana III Sobieskiego. 

Rano uczniowie, absolwen-
ci i nauczyciele przemaszerowali 
do kościoła św. Józefa  na Mszę, 
której przewodniczył ks. inf. Pa-
weł Pyrchała. – Nigdy nie zapomi-
najcie o przeszłości, nawet wte-
dy, gdy będziecie budować lep-
szą przyszłość – apelował do ucz-
niów Ksiądz Infułat, który poświę-
cił także nowy sztandar szkoły. 

Alicja Korol, dyrektor szkoły, 
powiedziała, że król Jan III Sobie-
ski jest symbolem wartości naro-
dowych, patriotycznych, chrześ-
cijańskich i humanistycznych. – I 
w takim duchu, razem ze wspa-
niałym gronem nauczycielskim, 
chcemy kształcić naszych ucz-
niów – powiedziała A. Korol. 

Szkoła mieści się w pięknym 
budynku, którego budowa trwała 
zaledwie rok. W 1905 roku katoli-

cka szkoła otwarła drzwi 
dla pierwszych uczniów, 
których było 1735. Po 
przejściu frontu już 10 
kwietnia 1945 roku roz-
poczęła działalność 
SP nr 5 dla chłopców  
i SP nr 6 dla dziewcząt. 

Dziś zabrzańska „piątka” mo-
że poszczycić się certyfikatem 
„Szkoły z klasą”, nadanym przez 
warszawskie Centrum Edukacji 
Obywatelskich. W szkole znaj-
dują się dwie pracownie kompu-
terowe, działają liczne kółka za-

interesowań, a ucznio-
wie odnoszą sukcesy w 
konkursach wiedzy na 
szczeblu miejskim, wo-
jewódzkim i krajowym. 

W jubileuszu wzię-
li udział absolwenci, 

którzy kończyli szkołę przed 
wojną. Wielu z nich przyjecha-
ło z Niemiec. – To dobrze, że 
obecnie nawiązuje się do całej 
historii tej szkoły – powiedział 
Jerzy Smula, który do „piątki” 
chodził w latach 1925–29. 

 WAP

Królewski jubileusz w Zabrzu

„Piątka” ma 100 lat!

W Częstochowie 14 kwiet-
nia br. odbył się  finał IV 
Wojewódzkiego Konkursu 
B i b l i j n e g o  d l a  u c z n i ó w 
gimnazjum „A Bóg widział, 
że wszystko co uczynił, było 
bardzo dobre” (Rdz 1,31).

Do finału dopuszczeni zostali 
uczniowie wyłonieni w etapach re-
jonowych poszczególnych diece-
zji, znajdujących się na terenie wo-
jewództwa śląskiego (diecezja gli-
wicka, katowicka, bielsko-żywie-
cka, częstochowska i sosnowie-
cka). W diecezji gliwickiej etap re-
jonowy przeprowadzony został na 
początku marca w pięciu miastach. 
Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej do 
udziału w finale wojewódzkim za-
kwalifikowanych zostało dziesię-
ciu uczniów z terenu naszej diece-
zji. W sumie do finałowych zma-
gań, które przeprowadzone zo-
stały w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Częstochowie, przy-
stąpiło 66 najlepszych uczestni-
ków z całego województwa ślą-
skiego. Po teście pisemnym wyło-
nionych zostało sześciu finalistów, 
którzy w zmaganiach ustnych wal-
czyli o poszczególne miejsca. 

Wśród laureatów znalazła się 
Anna Mańka, uczennica I klasy 
gimnazjum Zespołu Szkół Katoli-
ckich im. ks. J. Twardowskiego w 
Zabrzu,  zdobywając III miejsce ja-
ko najlepiej znająca Księgę Rodza-
ju z diecezji gliwickiej. 

Anna Mańka zajęła III miejsce  
w finale IV Wojewódzkiego 
Konkursu Biblijnego

Anna Mańka z Zabrza 

Najlepiej 
zna Księgę 
Rodzaju

Śp. ks. Jerzy Cedzich 1933–2005

„Kto podejmie ten kielich?”

Zabrzańska 
„piątka” mieści 
się w ciekawym 
architekto- 
nicznie obiekcie 
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Po kilkunastogodzinnym 
locie Zabrzański Chór 

Chłopięcy Pueri Cantores 
Silesienses wylądował 

na lotnisku  
w Seulu. Pierwszą 

czynnością 
chórzystów było 

przestawienie 
zegarków  

– o całe siedem godzin 
do przodu: z 4.30 

nad ranem zrobiło się 
od razu piękne słoneczne 

południe, godz. 11.30. 

  
tekst 

PIOTR KUNCE 

Sporo emocji dostarczały 
posiłki. Trzeba było wy-
kazywać się przy nich 
dużymi umiejętnościa-

mi dostosowania się do tam-
tejszych zwyczajów żywienio-
wych. Pierwszy obiad wyglądał 
całkiem znajomo: spaghetti w 
sosie sojowym. Problemy poja-
wiły się jednak wówczas, kiedy 
chłopcy dowiedzieli się, że da-
nie to trzeba spożyć za pomo-
cą tradycyjnych dalekowschod-
nich pałeczek. Zabrali się jednak 
z zapałem do jedzenia, z tym że 
wysiłki niektórych były niemal 
bezowocne – na każde złowio-

ne z trudem trzy nitki 
makaronu, dwie wyśliz-
giwały się z powrotem 
do talerza.

Spośród wielu in-
nych serwowanych  
potraw, większość wyglądała, 
smakowała i pachniała obco. 
Były to między innymi wodo-
rosty oraz morskie stworze-
nia, które znamy głównie z 
przyrodniczych filmów doku-
mentalnych. Po kilku dniach 
wstrzemięźliwości i nieśmia-
łych prób, śpiewacy z Zabrza 
przestawili się jednak na dale-
kowschodnie menu. Ktoś doda 
– nie mieli wyjścia, bo w koń-
cu podróż trwała blisko dwa 
tygodnie.

W szkole taekwondo

Głównym celem wyjaz-
du były koncerty. Profesjonal-
na organizacja występów zro-
biła na chórzystach duże wra-

żenie. Jeden z koncer-
tów odbył się w szczel-
nie wypełnionej kate-
drze w Jeonju, a pozo-
stałe cztery w salach 
koncertowych. Każ-

dy z tych występów zgroma-
dził kilkusetosobową widow-
nię. Na obszerny wieloczęś-
ciowy program zabrzańskiego 
chóru chłopięcego złożyły się 
utwory muzyki religijnej oraz 
ludowej. Miłym zaskoczeniem 
był dobry kontakt z publicznoś-
cią. Okazywało się to zwłaszcza 
przy pieśniach ludowych, kiedy 
to idąc za sugestiami dyrygen-
ta, ks. Piotra Klemensa, wielu 
słuchaczy odważnie włączało 
się w śpiew powtarzanych re-
frenów. Po koncertach chłop-
cy rozdawali autografy, pozo-
wali do zdjęć, a chętni słu-
chacze mogli nabywać nagraną 
niedawno płytę chóru. To były 
momenty zasłużonego uznania 
i przedsmak sławy.

Zabrzański Chór Chłopięcy koncertował w Korei Południowej 

Przedsmak sławy

Po koncertach 
był też czas 
na zwiedzanie 
i poznawanie 
historii Korei 

Sonda

O WYSTĘPACH 
CHÓRU  

POWIEDZIELI 

URSZULA RAZNOWIECKA,  
RADCA AMBASADY RP 
W REPUBLICE KOREI

Koreańczycy u- 
wielbiają muzy- 
k ę ,  s ą  b a r -
dzo muzykalni. 
Wystarczy frag-
ment wpadającej 

w ucho i powtarzającej się 
melodii, a oni już próbują 
włączyć się w śpiew. Cieszę 
się, że w repertuarze zespołu 
jest śląska muzyka ludowa.  
Jestem przekonana, że bę-
dziecie się tutaj podobać.

KS. STANISLAS GZELLA,
FRANCUSKI KAPŁAN POLSKIEGO  
POCHODZENIA, OD WIELU LAT  
W KOREI

Cieszę się, że po 
wielu latach mo-
głem posłuchać 
śpiewów w języ-
ku moich rodzi-
ców. Sam opieku-

ję się tutaj chórem, który, po-
dobnie jak wasz, należy do 
Międzynarodowej Federacji 
Pueri Cantores. W Korei w 
ogóle słaba jest tradycja mu-
zyki wielogłosowej. Zespoły 
takie jak wasz są tutaj pew-
ną egzotyką, dlatego ludzie 
chętnie w takich koncertach 
uczestniczą.

KS. DR KIM PETRUS JEN, 
WYKŁADOWCA TEOLOGII 
DUCHOWOŚCI NA KATOLICKIM 
UNIWERSYTECIE W DAEGU

Wiem, że wielu 
świetnych kom-
pozytorów two-
rzyło swe dzieła 
z inspiracji religij-
nej i dlatego są 

one dzisiaj nie tylko elemen-
tami kultury, ale też świade-
ctwami duchowości i poboż-
ności ich twórców. To pięk-
nie, że dzielicie się z nami 
europejską muzyką religijną. 
Nawet, jeśli dla słuchaczy bę-
dzie ona trudna, to myślę, że 
wielu z nich odczuje, iż bie-
rze udział w wydarzeniu re-
ligijnym. 
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Koreańska Organizacja 
Turystyczna, która koordy-
nowała pobyt Pueri Cantores 
Silesienses w dalekiej Azji, 
zaplanowała także wiele do-
datkowych atrakcji. W kraju, 
w którym większość miesz-
kańców wyznaje buddyzm, 
nie zabrakło więc zwiedza-
nia świątyń i klasztorów bud-
dyjskich. Uczestniczyli tak-
że w pokazach obrzędowych 
tańców związanych z proś-
bami o urodzaje, zdrowie i 
wszelką pomyślność. Wśród 
przeżyć z tej podróży trze-
ba także przywołać odwie-
dziny w szkole taekwondo. 
Po pokazach ćwiczeń i walk 
w wykonaniu uczniów szko-
ły, do minisparingów zosta-
li zaproszeni także młodzi 
zabrzanie. Ubrani w prze-
pisowe ochraniacze całkiem 
dzielnie spisali się w nierów-
nych pojedynkach z Koreań-
czykami.

W perspektywie  
Stany Zjednoczone?

Chórzystom z Zabrza by-
ło dane przeżywać śmierć i 
pogrzeb Jana Pawła II z per-
spektywy dalekiej Korei. Nie 
wyczuwało się tam wielkiego 
smutku, który u nas w kraju 
był w tych dniach powszech-
ny. Pojawiały się informacje w 
telewizyjnych wiadomościach 
i okolicznościowe wzmianki 
w prasie, a stosunkowo nie-
liczni tam katolicy modlili się 
w kościołach w intencji zmar-
łego Papieża, który dwukrot-
nie pielgrzymował do Korei 
Południowej.

Ten wyjazd, jak żaden inny, 
potwierdził prawdziwość po-
wiedzenia „podróże kształcą”. 
Czym innym jest bowiem lek-
tura przewodników turystycz-
nych po dalekiej Azji, a czym 
innym obecność tam. Nie do-
szłoby jednak do wyjazdu, gdy-
by nie zapał i determinacja ks. 
Piotra Klemensa, założyciela i 
dyrygenta chóru. Podczas ubie-
głorocznego spotkania chórów 
zrzeszonych w Międzynaro-
dowej Federacji Pueri Canto-
res w Akwizgranie (Aachen), 
otrzymał on propozycję wy-
jazdu na tournée po Półwy-
spie Koreańskim. Po powro-
cie do kraju zdołał przeko-
nać rodziców i samych chó-
rzystów, że warto podjąć ten 
organizacyjny i finansowy wy-
siłek i wybrać się na kilka-
naście dni do Korei. Podczas 
podróży chłopcom towarzy-
szyli także inni opiekunowie: 
niezastąpione mamy Donata 
Schiffmann i Halina Kruszel-
nicka oraz niżej podpisany. 
W drodze powrotnej pojawi-
ła się myśl, aby w niedalekiej 
przyszłości wybrać się w po-
dróż koncertową do USA. Po 
koreańskich wojażach myśl ta 
wydaje się całkiem konkretna 
i jakże atrakcyjna!  

Zabrzański Chór Chłopięcy koncertował w Korei Południowej 

Przedsmak sławy Rozmowa  
z ks. KIM JOON HO, 
proboszczem parafii katedralnej 
św. Pawła od Krzyża w Jeonju

PIOTR KUNCE: – Czy w pa-
rafiach koreańskich istnieje 
tradycja śpiewu chóralnego?

KS. KIM JOON HO: – Śpiew 
podczas liturgii ma u nas du-
że znaczenie. Zwykle kła-
dziemy akcent na śpiew ca-
łej zgromadzonej wspólnoty 
wiernych. Mamy jednak rów-
nież zespoły wokalne, w na-
szej parafii są dwa: dziecięcy 
i dorosłych. Nie są to chóry 
wielogłosowe, a jedynie gru-
py dobrych wokalistów i mu-
zyków, które przy odpowied-
nim nagłośnieniu przewodzą 
śpiewowi wiernych podczas 
Mszy św.

Jak wyglądała kapłańska 
posługa Księdza przed ob-
jęciem urzędu proboszcza 
katedry?

– Po święceniach praco-
wałem przez kilka lat wśród 
mniejszości koreańskiej w 
Teksasie, a potem na Fili-
pinach. Doświadczenia, któ-
re tam zdobywałem, uważam 
za bardzo cenne. Nie wyklu-
czam też w przyszłości po-
sługi duszpasterskiej w in-
nych zakątkach świata.

Co jest charakterystyczną 
cechą pobożności i wiary 
Koreańczyków?

– Odpowiedź jest prosta. 
Najważniejszym elementem 
pobożności Koreańczyków 
jest, obok niedzielnej Eucha-
rystii, modlitwa różańcowa. 
W mojej parafii, która liczy 
8 tys. wiernych, działa aż 60 
róż różańcowych. Spotykają 
się one regularnie na modli-
twach w kościele. Ten szcze-
gólny szacunek dla Matki Bo-

żej bierze się chyba z du-
żego znaczenia, jakie w tu-
tejszej mentalności posiada 
osoba matki. 

Czy wiadomo coś Księdzu 
na temat sytuacji Kościoła 
w Korei Północnej?

– Informacje, jakie posia-
damy tutaj na temat Kościo-
ła na Północy, są bardzo frag-
mentaryczne. Przypuszczam, 
że pracuje tam kilku księży 
w sposób niejawny, ale nie 
mam co do tego pewności. 
Możliwe, że ich działalność 
duszpasterska została uzna-
na za skierowaną przeciw-
ko państwu i dziś ci kapłani 
przebywają w więzieniach.

Jak wierni w Korei przyjęli 
wiadomość o śmierci Jana 
Pawła II?

– Podobnie jak na całym 
świecie tak i u nas przyjęto 
ją z wielkim smutkiem. Jan 
Paweł II był w Korei dwukrot-
nie i wierni tutaj są mu za to 
bardzo wdzięczni. W ostat-
nich tygodniach modliliśmy 
się w jego intencji. Podob-
nie czynili miejscowi buddy-
ści i chrześcijanie innych tra-
dycji.  

Koreańczycy  
lubią Różaniec 
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W uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego 25 marca 1992 r. 
papież Jan Paweł II erygował 
naszą diecezję. 13. rocznica tego 
wydarzenia przypadła w tym roku 
w Wielki Piątek, a obchodzona 
była w pierwszy dzień 
po oktawie Wielkanocy, 
w poniedziałek 4 kwietnia.

Diecezja gliwicka – liczą-
ca 18 dekanatów, i 154 para-
fie – wchodzi w skład metro-
polii górnośląskiej. Pod wzglę-
dem liczby wiernych najwięk-
szy jest dekanat Zabrze, liczący 
prawie 86 tysięcy osób. Diece-
zja, obejmująca 2250 kilome-
trów kwadratowych, zaliczana 
jest pod względem terytorium 
do najmniejszych w kraju.

Głównymi patronami diece-
zji są święci Apostołowie Piotr 
i Paweł. Ponadto patronuje 
jej Najświętsza Maryja Panna, 
czczona jako Matka Sprawied-
liwości i Miłości Społecznej 
(Piekarska) oraz św. Anna. 

Diecezja posiada dwa ery-
gowane przez Biskupa gliwi-
ckiego sanktuaria – Matki Bo-
skiej Rudzkiej zwanej Pokor-
ną w Rudach oraz Matki Bo-
skiej Lubeckiej w Lubecku ko-
ło Lublińca.

Kościoły i kaplice

W ciągu minionego trzyna-
stolecia przybyło w naszej die-
cezji 9 parafii.

137 parafii prowadzonych 
jest przez duchowieństwo die-
cezjalne, a 17 przez duchow-
nych zakonnych z 10 różnych 
zgromadzeń. Ponadto na tere-
nie diecezji gliwickiej znajdu-
ją się trzy parafie niepodlega-
jące jurysdykcji Biskupa gliwi-
ckiego – dwie wojskowe (w Gli-
wicach i w Lublińcu) oraz jed-
na obrządku ormiańskiego (w 
Gliwicach). Oprócz 153 kościo-
łów parafialnych jest też jed-
na kaplica parafialna (par. Mi-
łosierdzia Bożego), 22 kościo-
ły filialne (w których regularnie 

odprawiane są Msze św.) oraz 
11 kościołów pomocniczych i 
3 kościoły cmentarne. W die-
cezji jest 77 kaplic publicznych 
i półpublicznych, 22 kaplice 
cmentarne i 24 inne, mniejsze 
kaplice.

Według danych z 31 grud-
nia 2004 r. nasza diecezja li-
czyła 743 868 mieszkańców, 
spośród których 678 532 
osoby to katolicy, 85 proc. z 
nich mieszka na terenie dwu-
nastu miast. W obrębie die-
cezji znajdują się 24 domy 
zakonne męskie, w których 
mieszka i pracuje 145 kapła-
nów zakonnych oraz 21 bra-
ci. 32 księży zakonnych pra-
cuje w duszpasterstwie para-
fialnym. Obecni w naszej die-
cezji księża salezjanie prowa-
dzą Salezjański Zespół Szkół 
Publicznych w Zabrzu Helen-
ce oraz Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Reptach. Żeń-
skich domów zakonnych jest 
na terenie diecezji 40, miesz-
ka w nich i pracuje 227 sióstr 
z 16 różnych zgromadzeń.

Ośrodki i domy 
rekolekcyjne
W ubiegłym roku konse-

krowany został jeden kościół – 

Matki Bożej Uzdrowie-
nie Chorych w Tarnowskich 
Górach. W trakcie budowy są 
cztery świątynie: kościół para-
fialny w Boruszowicach, Miło-
sierdzia Bożego w Gliwicach, 
św. Gerarda w Starych Gliwi-
cach i Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa w Gliwicach. Prace 
wykończeniowe prowadzone 
są w oddanych do użytku koś-
ciołach św. Jacka w Gliwicach 
Sośnicy i Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Bytomiu Szom-
bierkach. W Rusinowicach koło 
Lublińca funkcjonuje Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełno-
sprawnej. W Gliwicach dzia-
ła Diecezjalne Centrum Eduka-
cyjne im. Jana Pawła II. Diecezja 
posiada trzy domy rekolekcyjne 
– w Jasionie, Nędzy i Zabrzu Bi-
skupicach oraz Ośrodek Eduka-
cyjno-Formacyjny w Pławniowi-
cach. Trwają prace renowacyjne 
w Pocysterskim Zespole Klasz-
torno-Pałacowym w Rudach.

Do diecezji gliwickiej inkardy-
nowanych jest 338 kapłanów, w 
tym 33 emerytów i 6 rencistów. 
Na jej terenie rezyduje również 
13 kapłanów nieinkardynowa-

nych. W in-
nych diece-
zjach kraju 

pracuje sied-
miu duszpaste-

rzy, a poza granica-
mi ośmiu kapłanów, z te-

go trzech na misjach (dwóch 
w Peru i jeden w Togo). Średni 
wiek kapłanów czynnych to 42,1 
roku, a księży emerytów i renci-
stów 73,1.

Na terenie diecezji jest 
330 szafarzy nadzwyczaj-
nych, upoważnionych do 
udzielania Komunii Świętej. 
W roku 2004 zostało wyświę-
conych piętnastu kapłanów, a 
zmarło pięciu. W seminarium 
duchownym, afiliowanym do 
Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Opolskiego, stu-
diuje obecnie 73 alumnów.

Parafie

Najmniejszymi liczebnie, 
liczącymi niewiele ponad 240 
wiernych, są parafie św. Mał-
gorzaty w Bytomiu oraz Naj-
świętszej Maryi Panny Królo-
wej w Kokotku. Najliczniej-
szą w diecezji jest parafia św. 
Anny w Zabrzu (16 tys. wier-
nych). 

Uczestnictwo w niedziel-
nych praktykach religijnych 
było najniższe w dekanatach 
miejskich i wynosiło tam oko-
ło 33 proc. Najwyższe zano-
towano w dekanatach Pław-
niowice (55 proc.), Woźniki 
(52 proc.) i Żyglin (48 proc.).

JÓZEF BONCZOL

POSŁUGI 
DUSZPASTERSKIE 

PRZEDSTAWIAŁY SIĘ 
W ROKU UBIEGŁYM 

NASTĘPUJĄCO:

chrzty – 6275, I Komunia Święta 
dzieci – 7793, bierzmowanie – 
9817, śluby – 2260, pogrzeby – 
7455. Najwięcej pogrzebów od-
notowano w dekanatach: Zabrze 
– 1015, Bytom 916 i Gliwice 
Sośnica – 814. Liczba chrztów 
jest w tych dekanatach znaczą-
co niższa.
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Diecezja gliwicka w liczbach

Co warto wiedzieć

Minęło13 lat
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„Nauka a środowisko” – pod 
takim hasłem odbył się kolejny, 
XII Tydzień Ziemi, który zakończył 
się 28 kwietnia. Organizatorami 
byli Urząd Miejski w Zabrzu, 
Katolickie Centrum Edukacji 
Młodzieży „Kana” oraz Muzeum 
Górnictwa Węglowego. 

Początkowo tylko miejska im-
preza szybko stała się najwięk-
szym ekologicznym wydarzeniem 
w województwie śląskim. Jak za-
wsze organizatorzy przygotowa-
li szereg ciekawych propozycji – 
warsztaty, konkursy, prelekcje, 
wystawy, zawody sportowe oraz 
wycieczki do obiektów komunal-
nych i przemysłowych. W konkur-
sach i prelekcjach wzięło udział 
kilkanaście tysięcy ludzi, głównie 
uczniów śląskich szkół. – Już w 
dniu otwarcia miejsca na warszta-
ty ekologiczne i prelekcje były 
właściwie zarezerwowane – mó-
wi Urszula Potyka z Działu Nauko-
wego Muzeum Górnictwa Węglo-
wego. – Niezmiennie od lat du-
żą popularnością cieszą się nasze 
konkursy. W tym roku otrzyma-
liśmy kilka tysięcy prac, niektóre 
nadeszły z województwa mało-
polskiego!

Na plakat Tygodnia Ziemi na-
desłano 305 propo-
zycji. Jury, któremu 
przewodniczył Marian 
Oslislo, rektor ASP w 
Katowicach, wybrało 
plakat Dominiki Mi-
kołajec z zabrzańskie-
go Zespołu Szkół nr 
10. Na konkurs foto-

graficzny nadesłano 901 zdjęć. 
Pierwszą nagrodę zdobył Kamil 
Krawczyk z Zespołu Szkół Łącz-
ności (Gliwice). Ponad pół tysią-
ca wierszy oceniało jury konkur-
su poetyckiego. W czerech kate-
goriach najbardziej podobały się 
wiersze Karoliny Gałuszki (Pa-
włowice), Aleksandry Branc (Ka-
towice), Katarzyny Folgi (Knu-
rów) oraz Martyny Politańskiej 
(Częstochowa). 599 prac wpłynę-
ło w konkursie na znaczek pocz-
towy, zwyciężyła Karolina Sob-
czyk (II LO z Siemianowic Ślą-
skich). Przedszkolaki w konkur-
sie „Zostań czarodziejem” na-
desłali 727 prac. Jury nagrodzi-
ło 5 przedszkoli oraz 10 przed-
szkolaków. W konkursie interne-
towym „Rozum wobec natury” 
jury oceniało 40 prac. Najbar-
dziej podobała się strona inter-
netowa Tomasza Krzysteczko, 
Wojciecha Witka oraz Michała 
Adamczyka z gliwickiego Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących. 

Wielkim zainteresowaniem 
cieszyła się wystawa „Barwy 
smoka za chińskim murem”, 
którą można podziwiać w gma-
chu Muzeum Górnictwa Węglo-
wego. Przedmioty udostępniło 
Chińskie Ministerstwo Kultury 
oraz ambasada ChRL w War-
szawie.

– Każdego dnia 
około pół tysiąca ucz-
niów uczestniczyło w 
warsztatach ekologicz-
nych – powiedziała U. 
Potyka. – To wyznacza 
organizatorom kieru-
nek kolejnych edycji 
Tygodnia Ziemi.  WAP

XII Tydzień Ziemi 

Służyć życiu i zachować przyrodę

W czasie wykładu 
o zaawansowanych 
technologiach na 
Górnym Śląsku 
mgr inż. Tomasz 
Stencel pokazał 
robota, który powstał 
na Politechnice 
Śląskiej 

Warsztaty ekologiczne odbywały się w trzech salach zabrzańskiego 
Muzeum Górnictwa Węglowego. Cieszyły się ogromnym powodzeniem.

W holu Muzeum Górnictwa Węglowego można było kupić ciekawe 
minerały oraz wydawnictwa ekologiczne

W ramach Tygodnia Ziemi odbyło się spotkanie z Markiem Kamińskim, 
znanym polarnikiem, który opowiadał m.in. o pieszych wędrówkach  
na oba bieguny Ziemi
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Zapowiedzi
 GRUPA MODLITWY O. PIO
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 8 
MAJA o godz. 17.00 w parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu (u kapucynów, ul. 
Ligonia 2).
 PIELGRZYMKA KIK-U DO GUADALUPE
– to temat prelekcji, którą wygłosi Andrzej 
Sanocki 11 MAJA w gliwickim KIK-u (kaplica św. 
Jadwigi przy parafii Wszystkich Świętych). O 
godz. 18.05 – nieszpory, o 18.30 – Msza św. z 
homilią i konferencja.  
 W INTENCJI GAZOWNIKÓW
12 MAJA, godz. 10.00, kościół św. Andrzeja w 
Zabrzu – Msza św. pod przewodnictwem bpa 
Jana Wieczorka w intencji gazowników z okazji 
święta św. Floriana.
 O DREWNIANYCH KOŚCIOŁACH
13  MA JA  o  godz .  19 .00  w  Cen t rum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach 
(obok katedry) odbędzie się wykład pt. 
„Historyczna architektura drewniana Europy 
Środkowowschodniej. Kościoły drewnia-
ne na Śląsku”, który wygłosi dr inż. arch. 
Aleksander Niedzielski.
 ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE
14 MAJA o godz. 9.30 w katedrze gliwickiej sa-
kramentu kapłaństwa 11 diakonom udzieli bp 
Gerard Kusz.
 PIELGRZYMKA ROLNIKÓW
rejonu lublinieckiego – 14 MAJA, godz.  10.00, 
sanktuarium Matki Bożej w Lubecku.  
  PIELGRZYMKI DZIECI PIERWSZO-

KOMUNIJNYCH
do gliwickiej katedry odbędą się 21 i 28 MAJA 
oraz 4 CZERWCA. Początek o godz. 10.00.
  DIECEZJALNA OAZA MODLITWY
Domowego Kościoła zaprasza na spotkanie, 
które odbędzie się 28 MAJA w parafii św. Anny 
w Bytomiu (ul. Chorzowska 21, dolny kościół). 
Rozpoczęcie o godz. 14.00 (Msza św.), zakoń-
czenie o 18.00.
 X PARAFIADA DIECEZJALNA 
dla sportowców naszej diecezji odbędzie się 
w Centrum Parafiadowym w Gliwicach Ligocie 
w sobotę 3 CZERWCA. W tym dniu zostaną ro-
zegrane mecze piłki nożnej 5-osobowej chłop-
ców, w kategoriach szkoły podstawowej, gim-
nazjum i średniej, o tytuł Mistrza Diecezji 
Gliwickiej. Początek rozgrywek o godz. 11.00.  
Zgłoszenia: ks. Krystian Gałąska, parafia św. 
Józefa Gliwice, ul. św. Józefa 1, tel. 232-66-31, 
e-meil: sosnica@kuria.gliwice.pl.
 TOWARZYSTWO IM. EDYTY STEIN 
zaprasza na spotkania, które odbywają się w 
pierwszy i ostatni czwartek miesiąca o godz. 
18.30 w salce przy parafii katedralnej, oraz na 
prelekcje poświęcone Edycie Stein – w pierw-
szy wtorek miesiąca o godz. 19.00 w Gliwickim 
Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 
Jagiellońska 21). Najbliższy wykład 7 CZERWCA 
pt. „Dylemat samotności”  wygłosi ks. Stanisław 
Ignarski.

IX Tarnogórskie Spotkania z Pio-
senką Religijną odbędą się 3 i 5 
czerwca br. Patronat honorowy nad 
tym wydarzeniem objął biskup gli-
wicki Jan Wieczorek. W tym roku po 
raz pierwszy spotkania będą mia-
ły formułę konkursową. Organizato-
rzy – parafia św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Tarnowskich Górach La-
sowicach i Katolickie Stowarzysze-
nie Młodzieży, oddział w Tarnow-
skich Górach Lasowicach – zapra-
szają solistów, zespoły wokalne, wo-
kalno-instrumentalne reprezentują-
ce szkoły, domy kultury, parafie, sto-
warzyszenia. Uczestnicy podzieleni 
zostaną na dwie kategorie wiekowe: 
młodszą – do 16 lat i starszą – po-
wyżej 16 lat

Zgłoszenia należy składać do 25 
maja br. Adres: ks. Robert Urbań-

czyk, ul. Leśna 1, 42-600 Tarnow-
skie Góry, tel. 508 54 24 54 lub 
elektronicznie: parafia@lasowice.
pl. Formularze zgłoszenia i regula-
min spotkań dostępne są również na 
www.muzyka.lasowice.pl.

Zaproszenie na IX Tarnogórskie Spotkania z Piosenką Religijną

W tym roku konkurs

PROGRAM 
TARNOGÓRSKICH SPOTKAŃ 

Z PIOSENKĄ RELIGIJNĄ
Piątek, 3 czerwca br.
10.00–14.00 – przesłuchania konkur-
sowe
Niedziela, 5 czerwca br. 
16.00–18.00 – ogłoszenie wyników  
i koncert laureatów. 



29 kwietnia rozpoczęła 
się w Polsce peregrynacja 
relikwii św. Teresy  
od Dzieciątka Jezus.  
Do naszej diecezji 
zostaną one przekazane 
11 maja z Opola. 

Św. Teresa z Lisiux 
była karmelitanką. 
Zmarła jako młoda, 
24-letnia kobieta, zosta-
wiając przesłanie „Małej 
drogi”, w którym zawar-
te jest przekonanie, że 
świętość może osiągnąć 
każdy,  choćby był najmniejszy i wyko-
nywał najprostsze zadania.

Program peregrynacji relikwii 
w diecezji gliwickiej
 11 MAJA (ŚRODA)
12.00 – powitanie relikwii w LUBLIŃCU 
w parafii św. Mikołaja. 

ok. 18.00 – Lubliniec: 
Msza św. na pożegna-
nie i dalsza droga do 
Zabrza Mikulczyc; 
ok. 20.15 – powitanie 
w ZABRZU  MIKULCZYCACH 
w parafii św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus; 

 12 MAJA (CZWARTEK)
ok. 17.00 – ZABRZE 
MIKULCZYCE: Msza św. 
na pożegnanie; dalsza 
droga do Bytomia; 
ok. 18.30 – powita-
nie w BYTOMIU w para-
fii św. Anny. 

 13 MAJA (PIĄTEK)
ok. 16.00 – BYTOM: Msza św. na po-
żegnanie; dalsza droga do Gliwic; 
ok. 18.00 – powitanie w GLIWICACH 
w parafii katedralnej śś. Apostołów 
Piotra i Pawła i nabożeństwo ku czci 
Najświętszej Maryi Panny;
ok. 19.15 – dalsza droga do 
Zakopanego.

Program peregrynacji

Mała droga dla każdego


