
MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Nie była wykształcona, a 
została doktorem Koś-

cioła. Kiedy umierała, miała 
zaledwie 24 lata, a to właśnie 
jej krótkie życie upatrzył so-
bie Bóg, żeby przypomnieć 
światu o swojej miłości. 
Teresa Martin, karmelitanka 
z Lisieux, nazywana dziś św. 
Teresą od Dzieciątka Jezus, 
ponad sto lat temu pokazała, 
że dążenie do świętości to 
dla chrześcijan stan normal-
ny. I nie polega na szukaniu 
nadzwyczajnego życia, ale 
na przemienianiu w nie tego
zwyczajnego.                 
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ZA TYDZIEŃ
  ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE – relacja 

z uroczystości w gliwickiej 
katedrze. 

  PARK JANA PAWŁA II W ZABRZU – 
powstanie obok papieskie-
go krzyża.

  O SCENIE PROPOZYCJI – inne 
spojrzenie na teatr.

Wprzeddzień uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego w gliwickiej ka-

tedrze bp Gerard Kusz wyświęcił 11 
nowych kapłanów. W samą uroczystość 
odprawili oni swoje prymicje, czyli 
pierwszą Mszę w rodzinnej parafii. 
Dzień święceń kapłańskich to święto 
całej diecezji, która otrzymuje nowych 
pracowników w Winnicy Pańskiej. – 
Idźcie śladami Dobrego Pasterza – mó-
wił do nowo wyświęconych bp Kusz. 
– A dobry pasterz to taki, którego 
ogrania święty niepokój.
Jako przykład kapłańskiego życia bp 
Kusz wskazał na Jana Pawła II, któ-
ry pokazał, jak należy kochać i jak 

do końca być pełnym 
świętego niepokoju.
Za tydzień więcej o te-
gorocznych święce-
niach kapłańskich.  

IDŹCIE ŚLADAMI DOBREGO PASTERZA!
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Biskup gliwicki 
wyświęcił 
jedenastu nowych 
kapłanów

13 maja została otwarta ciekawa 
wystawa w Centrum Edukacyjnym 
im. Jana Pawła II (gmach obok 
katedry). Prezentowane są na niej 
zdjęcia oraz obrazy wszystkich 
drewnianych kościołów diecezji 
gliwickiej. 

Otwarcie wystawy poprze-
dził wykład dr. inż. arch. Alek-
sandra Niedzielskiego o architek-
turze drewnianej Europy Środ-
kowowschodniej, ze szczegól-
nym uwzględnieniem obiektów 
sakralnych. Dr Niedzielski pod-
kreślił, że Śląsk jest jednym z 
największych w Europie sku-
pisk średniowiecznych obiektów 
drewnianych. – Wystarczy pod-
kreślić, że w XIV wieku na Śląsku 
doliczono się ponad 770 kościo-
łów, z których aż 660 było drew-
nianych – mówił prelegent. 

Na początku XX wieku doli-
czono się niespełna 200 drew-
nianych kościołów, obecnie 
jest ich jeszcze mniej. 

– Stąd zrodził się pomysł, 
aby pokazać szerszej publicz-

ności piękno drewnia-
nej architektury sakral-
nej diecezji gliwickiej 
– powiedział ks. Ro-
bert Chudoba, jeden 
z autorów wystawy. – 
Wspólnie z Anną Szat-
kowską przygotowali-
śmy wystawę w gliwickim Cen-
trum im. Jana Pawła II. 

Obrazy drewnianych kościo-
łów pochodzą z gmachu kurii. 

Zdjęcia pokazujące ich 
stan obecny wykona-
ła mgr inż. arch. Anna 
Szatkowska. Krótkie 
noty historyczne przy-
bliżają dzieje zabytko-
wych świątyń. 

Wystawę można 
zwiedzać do końca czerwca, 
od poniedziałku do czwart-
ku, w godzinach od 15.00 do 
19.00.

 

WAP

Wystawa w Centrum im. Jana Pawła II

Urok drewnianych świątyń

Rudolf Jokiel, 
zabrzański 
artysta,
autor obrazów 
drewnianych 
kościołów 
diecezji gliwickiej
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I iść, i zatrzymać się

ZABRZE. Pracownicy Górno-
śląskiej Spółki Gazownictwa 
spotkali się 12 maja na Mszy 
św. w kościele św. Andrzeja w 
Zabrzu z okazji święta ich pa-
trona – św. Floriana. Modlili się 
w intencji pracowników gazow-
nictwa i wszystkich bezrobot-
nych. Eucharystii przewodniczył 
bp Jan Wieczorek, który w ho-

milii powiedział: – Uczniowie 
usłyszeli od Chrystusa: idź-
cie. Ale jednocześnie usłysze-
li też: zatrzymajcie się, ocze-
kując w Wieczerniku na Ducha 
Świętego. Dziś chrześcijanie po-
trzebują tego samego: wycisze-
nia. Bo trzeba umieć i iść, dzia-
łając aktywnie, i zatrzymać się, 
mieć czas na kontemplację.

Pracownicy gazownictwa modlili się w kościele św. Andrzeja w Zabrzu.

Integracja na spartakiadzie
ZABRZE. I I  Spartakiada 
Integracyjna odbyła się 10 
maja w zabrzańskiej Szkole 
Podstawowej nr 14 z oddzia-
łami integracyjnymi, która 
była organizatorem sporto-
wych zmagań. Uczestniczyło 
w nich prawie 250 uczniów 
i przedszkolaków. Oprócz 
klas integracyjnych gospo-
darzy wystartowal i  rów-
nież uczniowie zabrzań-
skich szkół i przedszkoli: 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 
39, Szkoły Podstawowej nr 
8 z oddziałami integracyj-
nymi, Przedszkola nr 48 z 
oddziałami integracyjnymi i 
Przedszkola Miriada.

Po raz drugi w Zabrzu odbyła się 
Spartakiada Integracyjna
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STUDENCI NA JASNEJ 
GÓRZE. Ponadstuosobowa 
grupa studentów z diecezji gli-
wickiej uczestniczyła w ogól-
nopolskim spotkaniu na Jasnej 
Górze. Temat tegorocznej 69. 
Pielgrzymki Akademickiej – 
w której oprócz studentów 
uczestniczą nauczyciele akade-
miccy i duszpasterze akademic-
cy – brzmiał: w poszukiwaniu 

mądrości. Eucharystii w bazy-
lice przewodniczył bp Marek 
Jędraszewski, a homilię do śro-
dowiska studenckiego wygłosił 
bp Edward Dajczak. Uczestnicy 
pielgrzymki akademickiej mogli 
wysłuchać również prelekcji o. 
Leona Knabita, ks. prof. Jerzego 
Szymika czy Romana Kluski. A 
także „Tryptyku rzymskiego” w 
wykonaniu Stanisława Sojki.

Zaśpiewali maryjnie

SPOTKANIE CHÓRÓW. W 
koncercie pieśni maryjnych, 
zatytułowanym „Tobie śpiewa-
my, Maryjo”, który odbył się 7 
maja w kościele Najświętszej 
Maryi Panny w Zabrzu Helence, 
wystąpiło dziewięć chórów i 
schola. Zaśpiewali gospoda-
rze – Chór Mieszany im. św. 
Cecylii, oraz zabrzańskie zespo-
ły: Zabrzański Chór Chłopięcy 
Pueri Cantores Silesienses z 
parafii św. Teresy, Chór Męski 
im. św. Cecylii z parafii św. 
Józefa, Chór Magnificat z pa-
rafii św. Franciszka, Chór mie-
szany Laurentius z parafii św. 
Wawrzyńca, a także chór z pa-
rafii Chrystusa Króla w Bytomiu 

Stolarzowicach oraz połączo-
ne chóry: Credo z parafii św. 
Andrzeja w Zabrzu, razem z 
chórami parafii Matki Bożej 
Kochawińskiej i Wszystkich 
Świętych z Gliwic. Zaśpiewała 
także Schola Cantamus Dei 
Gloriam z parafii Bożego Ciała 
w Zabrzu. Pomysł na majo-
we spotkanie chóralne zrodził 
się w czasie wcześniejszego, 
wspólnego adwentowego kon-
certowania zabrzańskich chó-
rów. Tym razem publiczność 
usłyszała dawne pieśni maryj-
ne oraz współczesne utwory, 
m. in. „Zdrowaś bądź Maryjo” 
Góreckiego czy „Ślubowanie” 
Chlondowskiego. 

Na koncert pieśni maryjnych złożyły się występy dziewięciu chórów i scholi
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Szukam domu
GLIWICE. W Gliwicach, ja-
ko jednym z czterech śląskich 
miast, prowadzona jest kampa-
nia społeczna „Szukam domu”. 
Ma ona zwrócić uwagę na prob-
lem osieroconych dzieci oraz 
ideę rodzinnej opieki zastęp-
czej, jako alternatywy wobec 
domów dziecka. Kampania słu-
ży m.in. szukaniu kandydatów 
na rodziców zastępczych oraz 
integrowaniu środowisk zajmu-
jących się udzielaniem pomo-
cy dzieciom. Koordynatorem ca-
łej kampanii jest Chrześcijańskie 
S towarzyszen ie  Pomocy 
Dzieciom „Misja Nadziei”. Akcję 

informacyjną w Gliwicach zor-
ganizował Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Zainteresowani mo-
gą się dowiedzieć, czym jest ro-
dzina zaprzyjaźniona lub zastęp-
cza, pogotowie rodzinne lub ro-
dzinny dom dziecka. Gliwicki 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
przygotowuje również pik-
nik z okazji Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego dla funkcjonujących 
już rodzin zastępczych z Gliwic 
i powiatu gliwickiego, który od-
będzie się w sobotę, 4 czerw-
ca, w Wilczym Gardle na tere-
nie niepublicznego przedszkola 
„Słoneczko” przy ul. Magnolii.

W poszukiwaniu mądrości
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Relikwie Małej Teresy w diecezji gliwickiej

Z klauzury w daleki świat
Pewnie sobie nie wyobrażała, 
że w taki sposób spełni się jej 
pragnienie, by Ewangelia była 
głoszona na pięciu kontynentach.   

Teresa Martin z karmelitań-
skiego klasztoru w Lisieux od 15. 
roku życia przebywała za klauzu-
rą. Długo zadawała sobie pyta-
nie, jakie właściwie jest jej zada-
nie. A gdy wreszcie odnalazła od-
powiedź, ze stanowczością  zde-
cydowała, że „w sercu Kościo-
ła będzie miłością”. Szczególnie 
umiłowała misje, za nie się mod-
liła, a  po śmierci została ogło-
szona ich patronką. Później także 
doktorem Kościoła. Zmarła bar-
dzo młodo na gruźlicę, w 1897 
roku, mając zaledwie 24 lata.  

Za życia ukryta w klauzurze, 
po śmierci odwiedza różne kra-
je świata w swoich relikwiach,  
złożonych w urnie ofiarowanej 
przez Brazylię.  W Polsce peregry-
nacja rozpoczęła się na począt-
ku maja. 11 maja specjalny samo-
chód przywiózł je do diecezji gli-
wickiej. Pierwszym miejscem na-
wiedzenia był kościół św. Mikoła-
ja w Lublińcu.  – Gdy tak patrzę na 
te relikwie św. Teresy od Dzieciąt-
ka Jezus, to widzę do odczytania 
jedno – miłość – mówił podczas 
Mszy św. na zakończenie czuwa-
nia bp ordynariusz Jan Wieczo-
rek. – Miłość to droga jej życia. Bo 
wszystko, co czyniła, było z  miło-
ści i dla miłości do Boga 
i człowieka.  

Z Lublińca urna prze-
wieziona została do koś-
cioła św. Teresy w Za-

brzu. Kolejnymi miejsca-
mi nawiedzenia w die-
cezji był kościół św. An-
ny w Bytomiu i katedra 
gliwicka, skąd relikwie 
przekazano do Zakopa-
nego, do sanktuarium Matki Bo-
żej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Zaledwie trzy dni, ale wystar-
czyło,  żeby przekonać się, że  Te-
resa od Dzieciątka Jezus, zwana 
też Małą Teresą, jest nadal bar-
dzo popularną i lubianą świę-
tą. Ludzie  pokochali ją za wiele 

spraw,  a nade wszyst-
ko za „małą drogę” – 
jej wielkie odkrycie, któ-
re zmieniło patrzenie 
na przeżywanie wiary i 

chrześcijaństwa. W Kar-
melu mówi się o „dro-
dze dziecięctwa ducho-
wego”. Teresa przypo-
mniała światu, że Bóg to 
kochający ojciec, a nie 

surowy sędzia, który tylko czeka 
na potknięcie człowieka, żeby go 
ukarać. Uczyła, że wiara nie po-
winna opierać się na strachu, ale 
na miłości i ufności. Ona też po-

kazała, że modlitwa to nie tylko 
śledzenie słów pacierza, że moż-
na się modlić sercem, własnymi 
słowami płynącymi z wnętrza. 
Mała droga Teresy to także prze-
konanie, że da się uświęcić zwy-
kły,  powszedni dzień, wystar-
czy tylko wszystko, co on przy-
nosi, przeżywać i wykonywać z 
miłością. 

KLAUDIA CWOŁEK

RELIKWIARZ ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 
Nazywany jest też Relikwiarzem stu-
lecia, w związku z obchodami setnej 
rocznicy śmierci św. Teresy. Od 1994 
roku nawiedził ponad 30 krajów 
świata. Jest osadzony na masywnej 
podstawie z drewna, zaopatrzonej  
w 8 uchwytów. Może więc go nieść  
4, 6 lub 8 osób. Oprócz tego posia-
da 4 wysuwane drążki, dzięki którym można go przenosić na ramionach. Urna z 
relikwiami Świętej przemierza różne części świata, ożywiając wiarę w Chrystusa. 
Obecna peregrynacja relikwii jest pomysłem ks. Rajmunda Zambelliego, w 1992 
roku mianowanego rektorem bazyliki w Lisieux. Najpierw chodziło jedynie  
o uczczenie rocznicy 100-lecia śmierci Teresy (1997 r.). Z czasem inicjatywa roz-
winęła się i przyjęła w różnych częściach świata.  
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Modlitwa  
w kościele  
św. Teresy 
w Zabrzu 
Mikulczycach

Z Lublińca 
relikwie 
przewiezione 
zostały  
do Zabrza
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700 lat Rachowic i Cieszowej

Jubileusz parafii i miejscowości
Rachowice otaczają piękne 

Lasy Raciborskie. Być może 
one przyciągały osadników, 

którzy już w XII 
wieku przybyli w te 
okolice. Pierwsza pisana 

wzmianka o istnieniu 
parafii i miejscowości 
pochodzi z 1305 roku.

teksty  
KS. WALDEMAR PACKNER

Ra c h o w i c e  w y m i e -
nione są w Księdze 
Fundacyjnej jako wio-
ska na prawie niemie-

ckim, należąca do rodu rycer-
skiego Bierawów. Już wtedy stał 

tu pierwszy kościół, o którym 
dziś prawie nic nie wiadomo. 

Obecna zabytkowa świąty-
nia pochodzi z przełomu wie-
ków XV i XVI, choć później 
wiele razy ją przebudowywa-
no. Dzięki staraniom obecne-
go proboszcza ks. Jerzego Pu-
dełki powoli wraca do dawnej 
świetności. Ostatnio po długiej 
i kosztownej renowacji do koś-
cioła powróciła stara ambona. 
– Okazało się, że pod dziesię-
cioma warstwami olejnej farby 
znajdują się piękne ikony czte-
rech Ewangelistów – mówi ks. 
Pudełko. – Dziś na nowo moż-
na podziwiać obrazy namalo-
wane około 1620 roku.

Piękny barokowy ołtarz po-
chodzi z 1679 roku. Stary obraz 
Trójcy Świętej posiada elemen-
ty ze srebrnej blachy, co nie 
jest często spotykane. Z tyłu oł-
tarza znajduje się deska z napi-
sem: „Wygorzał tyn Koscioł ro-
ku 1705” i napisane po grecku 
słowo „Imiela” – nazwisko pro-
boszcza Rachowic, za czasów 
którego miał miejsce pożar.

Aż na dwa dni zaplanowa-
no obchody 700. urodzin pa-
rafii i miejscowości Rachowi-
ce, na które został zaproszony 
biskup gliwicki Jan Wieczorek.  
– Tegoroczne Święto Miasta zo-

stało przeniesione do Racho-
wic – wyjaśnia Leszek Kołodziej 
z Urzędu Miasta i Gminy Soś-
nicowice. – Dla mieszkańców 
oraz gości przygotowano wie-
le atrakcji, m.in. imprezy spor-
towe, rajd rowerowy, koncerty 
oraz zabawy. Z pewnością każ-
dy znajdzie dla siebie coś inte-
resującego.  

Sonda

O JUBILEUSZU 
POWIEDZIELI

KS. JERZY PUDEŁKO,
PROBOSZCZ

Mam świado-
mość, że je-
s t e m  o d p o -
wiedzialny za 
wielowiekowe 
dziedzictwo, 

które zostało powierzo-
ne mojej trosce. Wspólnie 
z mieszkańcami Rachowic 
dokładam starań, aby na-
sza świątynia przez kolej-
ne wieki służyła następ-
nym pokoleniom. W tro-
sce o dom Boży zawsze 
mogę liczyć na ofiarność 
i życzliwość moich para-
fian. Jestem przekonany, 
że dzięki naszej wspólnej 
trosce i pracy świątynia w 
Rachowicach przez kolej-
ne wieki będzie służyła 
chwale Bożej i dobru du-
chowemu mieszkańcom 
wioski. 

GRZEGORZ MASARCZYK,
SOŁTYS RACHOWIC

Od dłuższe-
go czasu przy-
g o t o w y w a l i -
śmy się do te-
go jubileuszu. 
W 2002 roku 

powstała w Rachowicach 
„Grupa odnowy wsi”. 
Jej celem jest pobudze-
nie aktywności mieszkań-
ców oraz nadanie lokal-
nym inicjatywom takiego 
kierunku, który by odpo-
wiadał wszystkim miesz-
kańcom. Działamy w ra-
mach Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów oraz 
we współpracy z UMiG 
Sośnicowice.

W ramach obchodów jubileuszu 
obok szkoły parafianie postawili 
nowy krzyż. Stanął w miejscu, 
gdzie, według kroniki, zawsze był 
przydrożny krucyfiks. Od 150 lat 
to miejsce było puste. Na cokole 
umieszczono napis: „W roku 
jubileuszu 700-lecia Rachowic. 
Mieszkańcy. A.D. 2005”.
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Do zakrystii prowadzą kute 
żelazne drzwi z XV wieku. 10 blach 
połączonych jest zrobionymi  
z żelaza nitami. Drzwi ważą około 
150 kg, a sprężynowy zamek bez 
zarzutu funkcjonuje po dzień 
dzisiejszy!

Najstarsza, murowana część kościoła w Rachowicach pochodzi z przełomu  
wieków XV i XVI 
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Sonda

O CIESZOWEJ MÓWIĄ

KS. JANUSZ LASEK, 
PROBOSZCZ 

Z pewnością 
Cieszowa ist-
niała wcześniej 
niż dokument 
z 1305 roku, 
gdzie wzmian-

kowana jest po raz pierw-
szy. Dziś mieszkańcy znani 
są z przywiązania do trady-
cji i wiary, która przekazy-
wana jest w wielopokole-
niowych rodzinach. Kiedyś 
żyli głównie z roli, dziś 
często pracy muszą szukać 
daleko od domu. Jestem 
przekonany, że św. Urban 
będzie pomagał wszystkim 
parafianom. Mieszkańcy 
Cieszowej od wieków szu-
kali u tego świętego po-
mocy i opieki w ich pra-
cy na roli. Kiedyś w czasie 
procesji wierni nieśli obraz 
św. Urbana. Obecnie bę-
dziemy gromadzić się przy 
jego figurze. Opiece tego 
Świętego polecam wszyst-
kich wiernych Cieszowej. 

DOROTA STRZODA, 
SOŁTYS CIESZOWEJ

Do tego jubi-
leuszu przygo-
towywal i śmy 
się od daw-
na. Chciałabym 
podziękować 

mieszkańcom Cieszowej 
za pracę i życzliwość, jak 
również władzom gminy 
w Koszęcinie za pomoc w 
przygotowaniu naszego 
jubileuszu. Ten jubileusz 
jest świętem nas wszyst-
kich i jestem przekonana, 
że długo będziemy wspo-
minać te dni.
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700 lat Rachowic i Cieszowej

Jubileusz parafii i miejscowości
pierwszy raz wzmiankowana jest 
w „Księdze uposażeń biskupstwa 
wrocławskiego”z 1305 roku. 

Choć wioska istniała wcześniej, 
właśnie ten rok przyjmuje się 

za historyczny początek miejsco-
wości. Z udziałem biskupa Jana 
Wieczorka mieszkańcy świętują 
700. urodziny Cieszowej. Przez 
stulecia miejscowość zmieniała 
nazwy i właścicieli. W starych 
dokumentach pojawiała się jako 
Cessowa lub Cieschowa, a należa-
ła m.in. do rodziny Cieszowskich, 
Strachwitzów i książąt von 
Hohenlohne. Dziś licząca 281 
mieszkańców Cieszowa należy 
do gminy Koszęcin, a od 1992 ro-
ku do diecezji gliwickiej. 

Najcenniejszym zabytkiem 
Cieszowej jest drewniany koś-
ciół św. Marcina z 1751 roku.  
– To prawdziwa perła sztuki sa-
kralnej – mówi ks. Janusz Lasek, 
od 10 lat proboszcz w Cieszowej. 
– Otaczający kościół cmentarz 
jest o wiele starszy, bo liczy oko-
ło 500 lat. Cieszowa znana jest 
także z żydowskiego cmentarza, 
znajdującego się na skraju wio-
ski. Wśród drzew stoją stare ma-
cewy, pokryte hebrajskimi napi-
sami. Według ks. Karola Urbana, 
cieszowski kirkut liczy 
około 700 lat. Gdyby to 
była prawda, wówczas 
byłby to jeden z najstar-
szych żydowskich cmen-
tarzy w Europie. 

Jubileusz 700-lecia 
miejscowości jej miesz-
kańcy postanowili uczcić 
postawieniem figury św. 
Urbana I. – Pomysł zrodził się 
podczas zeszłorocznych do-
żynek – mówi Dorota Strzoda, 
sołtys Cieszowej. – Ksiądz 
proboszcz zapropono-
wał, aby w centrum wio-
ski postawić figurę św. 

Urbana, od pokoleń czczonego 
przez mieszkańców. Jak podkre-
śla ks. Lasek, w dzień św. Urbana 

– 25 maja –  miesz-

kańcy idą w procesji do krzy-
ża, nigdy też nie pracują  wte-
dy w polu. 

Prawie dwumetrowej wyso-
kości figura stoi w miejscu, gdzie 
kiedyś znajdowała się synago-
ga. Opuszczona na początku XX 
wieku, popadała w coraz więk-
szą ruinę, w końcu została wy-
stawiona na licytację. Zakupił ją 
ks. Urban, proboszcz parafii w 
Sadowie, do której przez wieki 
należała Cieszowa. – Kiedyś by-
ło to miejsce modlitwy i dobrze, 
że nadal takim pozostanie – mó-
wi ks. Lasek.

Mieszkańcy ze swoich ofiar 
zakupili figurę, sami też uporząd-
kowali miejsce, gdzie stoi św. Ur-
ban, a siedem dużych kamieni 
upamiętnia siedem wieków histo-
rii Cieszowej. 

Nieopodal wioski znajduje się, otoczony wiekowymi drzewami, 
kirkut – żydowski cmentarz. Być może jeden z najstarszych w Europie. 
Ostatni pochówek miał tu miejsce w 1906 roku.

Św. Urban I był papieżem 
w latach 222–230. 

Tradycja mówi, że nakazał 
stosowanie złotej lub 

srebrnej pateny i kielicha 
do sprawowania Mszy 

św. Jego zasługą jest 
także nawrócenie św. 

Cecylii, patronki muzyki 
kościelnej. Liturgiczne 

wspomnienie św. Urbana I 
 już w średniowieczu 

związane było 
z modlitwami  

o urodzaj na polach.  
Św. Urban I od pokoleń 

czczony jest 
w Cieszowej.  

Dumą mieszkańców wioski jest stary kościół św. Marcina
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Stoi w Ostropie, jest jednym 
z zabytkowych drewnianych 
kościołów diecezji gliwickiej. 
Od lat wymaga gruntownego 
remontu. – Chcę budzić 
świadomość parafian, że mają 
u siebie perełkę architektoniczną 
– mówi ks. Józef Kara, proboszcz 
parafii pw. Ducha Świętego 
w Gliwicach Ostropie. 

I dodaje, że potrzeba ogrom-
nych pieniędzy. Kilka lat temu 
koszt rewitalizacji bryły kościo-
ła z otaczającym go murem, od-
wodnienia i zagospodarowania 
terenu przykościelnego oszaco-
wano na prawie dwa miliony zło-
tych. Parafia nie ma tych środ-
ków, planuje powołać fundację 
na ten cel i liczy na dotacje unij-
ne. Na przełomie lat 60. i 70. 
przeprowadzono remont kościo-
ła i częściowo go przebudowa-
no, zmieniono dach na ostrokąt-
ny i pokryto go gontem. 

Na co dzień kościółek św. Je-
rzego jest zamknięty. Otwiera się 
go kilka razy do roku – na od-
pust św. Jerzego, na rozpoczę-
cie i zakończenie roku formacyj-
nego młodzieży i kiedy harcerze 
składają tu swoje przyrzeczenia. 
– Chciałbym, żeby kościół oprócz 
kultowo-sakralnej pełnił też funk-
cję kulturalną. Jak najbardziej się 
do tego nadaje, przecież cała jed-
na ściana to wielkie dzieło sztu-
ki. Dlatego chcę, żeby od czasu 
do czasu miały tutaj miejsce wy-
darzenia kulturalne – mówi ks. 
Kara. W kwietniu gliwicki Teatr A 
wystawił tam „Pasję”. To wielkie 
dzieło sztuki, o którym mówi pro-
boszcz, to ściana północnej na-
wy świątyni, pokryta barokowymi 
polichromiami przedstawiającymi 
sceny z Męki Pańskiej.

Większość wyposażenia koś-
ciółka znajduje się poza nim. Sre-
bra liturgiczne wystawione są na 
ekspozycji w Muzeum Diecezjal-
nym w Opolu, rzeźby znajdują 
się w pracowni Jana Gałaszka w 
Pszczynie, a obrazy i części oł-

tarza zabezpieczone są 
poza kościołem. 

Drewniana część koś- 
ciółka św. Jerzego po-
chodzi z XVII wieku, mu-
rowana – prezbiterium – 
jest znacznie starsza. Od 
XVII wieku Ostropa była 
kuracją kościoła Wszyst-
kich Świętych w Gliwi-
cach. Na przełomie XIX i XX stule-
cia świątynia pełniła funkcję koś-
cioła parafialnego. Od 1927 roku 
nie jest użytkowana regularnie. 

– Należy do ponad dwu-
dziestu cennych przykła-
dów zabytkowej sakral-
nej architektury drew-
nianej na terenie diece-
zji gliwickiej. I około stu 
podobnych unikatowych 
przykładów na Śląsku – 
mówi Anna Szadkowska, 
diecezjalny konserwator 

zabytków. Parafia w Ostropie roz-
prowadza folder zawierający kart-
ki z polichromiami w formie ce-
giełek na remont kościoła. 
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Kościół św. Jerzego w Gliwicach Ostropie

Perła potrzebuje blasku

Gimnazjum Jana Pawła II w Wielowsi

Dobre imię
– Kiedy we wrześniu 2004 
rada pedagogiczna rozpoczęła 
starania o nadanie imienia 
szkole, nikt nie spodziewał się, 
że będzie ono miało charakter 
epitafium – mówił Mariusz 
Ostrowski, dyrektor gimnazjum 
w Wielowsi.

10 maja w tamtejszej szko-
le odbyła się uroczystość nadania 
imienia Jana Pawła II, połączona 
z otwarciem i poświęceniem ha-
li sportowej i części dydaktycz-
nej. O wyborze Ojca Świętego na 
patrona zadecydowała cała spo-
łeczność szkoły poprzez głoso-
wanie. – Ponieważ Papież bardzo 
kochał młodych, młodzi mu tę 
miłość odwzajemniali. Mam na-
dzieję, że jego nauki będą dla na-
szych podopiecznych drogowska-
zami na drodze dorastania i życia 
– mówił dyrektor szkoły.

Zanim nastąpił mo-
ment nadania szkole 
imienia, w kościele bp 
Jan Wieczorek udzie-
lił gimnazjalistom sakra-
mentu bierzmowania. 
Później procesja przeszła 
na teren szkoły, gdzie z 
powodu ulewnego deszczu go-
spodarze szybko  zmieniali scena-

riusz spotkania. Jednym 
z pierwszych punktów 
było odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej. Przygoto-
wano też przedstawie-
nia i izbę pamięci po-
święconą życiu i działal-
ności Karola Wojtyły.

– Jeśli bierzemy sobie Ja-
na Pawła II za patrona tej szko-

ły to po to, by go naśladować w 
jego wiernym trwaniu przy po-
uczeniu Bożym, przy Ewangelii. 
By tak jak on służyć – nauczy-
ciele dzieciom, a  dzieci i mło-
dzież całej wspólnocie szkolnej 
– mówił Ksiądz Biskup. Wspo-
minał też, jak sam, będąc gim-
nazjalistą, otrzymał od swojego 
wychowawcy książeczkę z dedy-
kacją: „Bądź człowiekiem. Sta-
raj się być dobrym człowiekiem. 
Nie szczędź sił, aby stawać się 
z dnia na dzień coraz lepszym 
człowiekiem”. 

– Myślę, że to piękne wska-
zanie dotyczy każdej szkoły – 
mówił. – Bo wychowawcy ma-
ją największe zadowolenie z te-
go, gdy mogą o swoim uczniu po-
wiedzieć, że wyrósł na człowieka. 
Pragnę wszystkim tego życzyć, 
żeby wzrastali na dobrych, coraz 
lepszych ludzi. KC

Kościół
św. Jerzego
w Ostropie 
należy  
do cennych 
zabytków 
drewnianej 
architektury
w diecezji

O wyborze 
Jana Pawła II 
na patrona 
zadecydowała 
cała społeczność 
szkoły 
w Wielowsi
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Relikwie bł. Hiacynty i bł. Franciszka w Bibieli

Znak z Fatimy
Kościół Matki Bożej Fatimskiej 
w Bibieli jest pierwszym 
w diecezji, w którym czczone 
są relikwie Błogosławionych 
Dzieci z Fatimy. 7 maja br. 
zostały uroczyście wprowadzone 
do parafii. 

Bibiela należy do parafii 
Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła w Brynicy. W uroczysto-
ści wzięli więc udział miesz-
kańcy obu miejscowości. Bu-
dowa kościoła w Bibieli zakoń-
czyła się osiem lat temu. Te-
go dnia w parafii wspominano 
śp. ks. radcę Michała Wojsyka, 
budowniczego kościoła, odsło-
nięta została poświęcona mu 
tablica pamiątkowa, umiesz-
czona przy wejściu do świąty-
ni. Zanim stanął tu kościół, pa-
rafia miała już figurę Matki Bo-
żej Fatimskiej, która dziś znaj-
duje się w prezbiterium. Prze-
kazał ją marianin br. Paweł Mu-
sik, pochodzący z Bibieli, któ-
ry od ponad czterdziestu lat 
pracuje w Portugalii, z czego 
większość czasu spędził służąc 
w sanktuarium w Fatimie. 

Przy wejściu do kościoła, 
na murze, umieszczona zosta-
ła przywieziona z Fatimy mo-
zaika, przedstawiająca trójkę 
dzieci w czasie objawienia. Po-
dobne mozaiki – bł. Hiacyn-
ty i bł. Franciszka – od maja 
znajdują się w kościele po obu 

stronach prezbitrium. Wyko-
nano je na wzór płytek cera-
micznych z postaciami Świę-
tych umieszczanych na ścia-
nach domów i kościołów w 
Portugalii. W pierwszą sobo-
tę maja – w przeddzień odpu-
stu – po raz pierwszy czczo-
ne były relikwie Błogosławio-
nych przywiezione do Bibieli z 
Fatimy. W relikwiarzu znajdują 
się szczątki trumien błogosła-
wionych dzieci i drzewa z Val-

hinus, pod którym Ma-
ryja objawiła się im w 
drodze do doliny Co-
va da Iria. 

– Maryja jest bra-
mą, przez którą Bóg 
wchodzi w rzeczywi-
stość ziemską – mówił bp Jan 
Wieczorek o odczytywaniu 
znaków, nawiązując do znaku, 
jakim dla Kościoła stały się ob-
jawienia fatimskie. – Dziś czło-
wiek jest zagoniony, myśli, że 

jeśli nie dotrze wszę-
dzie, to na tym straci. 
Tymczasem traci właś-
nie dlatego, że nie po-
trafi zatrzymać się i 
wyciszyć. 

Takim miejscem za-
trzymania jest dla pielgrzymów 
Fatima. Powracający stamtąd 
podkreślają niezwykłą ciszę, 
towarzyszącą modlitwie tysię-
cy wiernych. 

MF

Relikwie 
bł. dzieci 
z Fatimy 
znajdują się 
w kościele 
w Bibieli

We wrześniu w Gliwicach 
rozpocznie działalność Studium 
Życia Rodzinnego. Do końca 
lipca można składać podania  
o przyjęcie.

Studium będzie kształcić 
parafialnych doradców życia 
rodzinnego oraz osoby, któ-
re przygotowują młodzież 
ponadgimnazjalną do mał-
żeństwa w ramach katechez 

parafialnych. Naukę mogą 
podjąć także małżonkowie i 
rodzice. Studium proponuje 
pięć bloków tematycznych:

1. Nauka Kościoła o mał-
żeństwie i rodzinie;

2. Wybrane zagadnienia z 
psychologii małżeństwa i ro-
dziny;

3. Etyka i seksuologia;
4. Zagadnienia z fizjologii 

płodności i planowania rodziny;

5. Komunikacja interperso-
nalna i metodyka prowadzenia 
zajęć z grupą.

Nauka w studium trwa 2 
lata (4 semestry), koszt: 200 
zł za semestr (przy większej 
liczbie uczestników możli-
wość obniżenia czesnego). 
Zajęcia odbywać się będą w 
każdą drugą sobotę miesią-
ca od 9.00 do 16.00 w para-
fii Najświętszej Matki Kościo-

ła w Gliwicach na osiedlu Si-
kornik. Dokumenty (podanie, 
opinię księdza proboszcza i 1 
fotografię) można składać w 
Centrum Edukacyjnym im. Ja-
na Pawła II w Gliwicach (obok 
katedry) lub przesłać na ad-
res: drodzin@kuria.gliwice.
pl. Więcej informacji: Kata-
rzyna i Michał Jurkiewiczowie 
tel. (0-32) 279-03-67, kom. 
507-38-99-48. 

 



Zapisy rozpoczęte

Studium Życia Rodzinnego
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Dla ministrantów  
i lektorów

 USTROŃ POLANA – miejscowość po-
łożona w Beskidzie Śląskim, u stóp 
Czantorii, w okolicy wiele wspania-
łych szlaków górskich! Koszt: 250 zł.  
Terminy: 28 CZERWCA–7 LIPCA – gim-
nazja, szkoły średnie; 9–18 LIPCA – 
szkoły podstawowe; 20–29 LIPCA – 
gimnazja, szkoły średnie; 1–10 SIERP-
NIA – szkoły podstawowe. 
 NĘDZA – miejscowość położona 
na terenie parku krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje, w okolicy 
wiele pięknych tras rowerowych i 
atrakcji przyrodniczych! 

REKOLEKCJE ROWEROWE. Koszt: 
230 zł. 

Terminy: 27 CZERWCA–8 LIPCA – 
szkoły podstawowe; 11–22 LIPCA – 
gimnazja.

Chętni mogą zgłaszać się do swoich 
księży, którzy przekażą szczegółowe in-
formacje. Dodatkowe informacje: ks. Ja-
cek Skorniewski tel. 601–517–118.

Dla Dzieci Maryi

 MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE nad Jeziorem 
Żywieckim w Beskidach. Piękne wido-
kowo szlaki turystyczne, odkryty ba-
sen oraz kolejka szynowa na Żar. Do 
dyspozycji sala gimnastyczna. 

Terminy: 2–13 LIPCA, 15–26 LIPCA 
Koszt 350 ZŁ /zaliczka – 100 zł.
Zakwaterowanie w budynku 

szkolnym
Dojazd indywidualnie.

 WISEŁKA – nadbałtycki ośrodek 
letniskowy położony niedaleko Mię-
dzyzdrojów. 

Termin: 2–16 LIPCA 
Koszt 550 ZŁ., zaliczka – 100 zł.
Zakwaterowanie w domu reko-

lekcyjnym
Dojazd: wspólnie pociągiem.

 VRANJICA – niewielka miejscowość 
nadmorska koło Trogiru, malowni-
czo położona nad Morzem Adria-
tyckim w Chorwacji. Bardzo ciepły 
śródziemnomorski klimat, egzotyka 
natury. W planach zwiedzanie Du-
brownika, Splitu i Trogiru oraz parku 
krajobrazowego Plitwickie Jeziora. 

Termin: 14–27 LIPCA
Koszt 170 euro (zaliczka – 50 euro)
Zakwaterowanie w namiotach na 

campingu
Dojazd: wspólnie autokarem z 

Bytomia.
 SZLAK PIELGRZYMKOWY PO SANKTU-
ARIACH MARYJNYCH EUROPY obejmu-
je takie miejsca jak: Svata Hora 
(Czechy), Altötting (Niemcy), Ein-
siedeln (Szwajcaria), La Salette, Lo-
urdes (Francja), Madonna di Coro-
na, Maria Weisenstein (Włochy) oraz 
Mariazell (Austria). Ponadto atrak-
cje turystyczne, m.in. lodowiec w 
Alpach, Carcassonne, Verona, trzy-
dniowy pobyt nad Morzem Liguryj-
skim, dwudniowy odpoczynek nad 
jeziorem Garda. 

Termin: 29 CZERWCA–12 LIPCA.
Koszt 230 euro (zaliczka – 50 euro)
Dojazd: wspólnie autokarem z 

Bytomia. 
Uwagi: OFERTA DOTYCZY DZIEWCZĄT 

OD VI KL. WZWYŻ.
Zgłoszenia u księży – opieku-

nów wspólnot parafialnych. Otrzyma-
ną przy zgłoszeniu kartę, wypełnio-
ną (przez rodziców, księdza probosz-
cza, lekarza i higienistkę), należy za-
brać ze sobą i oddać prowadzącym re-
kolekcje.

4 czerwca o godz. 12.00 w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Bytomiu od-
będzie się zebranie rodziców dzieci 
wyjeżdżających do Wisełki, do Chor-
wacji i na pielgrzymkę po Europie. 
Obecność obowiązkowa. 

Zapraszamy na

Rekolekcje wakacyjne
Zapowiedzi

 UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA
26 MAJA, godz. 7.30 – kościół katedralny w 
Gliwicach, przewodniczy bp Gerard Kusz; godz. 
8.30 – kościół Bożego Ciała w Bytomiu,  przewod-
niczy bp Jan Wieczorek.

  PRZYSZŁOŚĆ INDIAN 
W PARAGWAJU 

Wystawa zdjęć niemieckie-
go fotograf ika Manfreda 
Zimmermanna czynna jest do 
końca maja w starym opa-
ctwie w Rudach. Zwiedzanie 
w soboty i niedziele.  

  PIELGRZYMKI DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Do gliwickiej katedry odbędą się 21 i 28 MAJA 
oraz 4 CZERWCA. Początek o godz. 10.00.

  SPOTKANIE Z S. MARGARITĄ KUKINĄ,
boromeuszką z Syberii, odbędzie się  25 MAJA 
w gliwickim KIK-u (kaplica św. Jadwigi przy pa-
rafii Wszystkich Świętych). O godz. 18.05 – 
Nieszpory, o 18.30 – Msza św. z homilią i pre-
lekcja.  

  DIECEZJALNA PIELGRZYMKA DZIECI 
MARYI I SCHOLI PARAFIALNYCH

28 MAJA, sanktuarium Matki Bożej Pokornej w 
Rudach – rozpoczęcie o godz. 10.30, zakończe-
nie nabożeństwem o 14.00.  

 PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN DO PIEKAR
29 MAJA, godz. 8.30 – rozpoczęcie. O godz. 
9.15 przybycie biskupów, procesja na kalwarię i  
Msza św. pod przewodnictwem kard. Franciszka 
Macharskiego z homilią abpa Józefa Michalika. 
O godz. 14.00 – godzina młodzieżowa, o godz. 
15.00 – nabożeństwo majowe.

 DIECEZJALNA OAZA MODLITWY
Domowego Kościoła zaprasza na spotkanie, któ-
re odbędzie się 28 MAJA w parafii św. Anny 
w Bytomiu (ul. Chorzowska 21, dolny kościół). 
Rozpoczęcie o godz. 14.00 (Msza św.), zakończe-
nie o 18.00.

 BYTOM BEZ BARIER 
28 MAJA, od godz. 14.00 do 19.30 – festyn ro-
dzinny w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego 
przy ul. Wyzwolenia 85. O godz. 17.00 – koncert 
Arki Noego. Podczas festynu odbędzie się kwesta 
na wakacje dla niepełnosprawnych dzieci z funda-
cji Burego Misia. 

 „POKÓJ ŚWIATU” GLIWICE 2005
I Przegląd Piosenki Franciszkańskiej odbędzie się 
4 i 5 CZERWCA w kościele NSPJ w Gliwicach przy 
ul. Franciszkańskiej. Zgłoszenia zespołów do 29 
maja. Więcej informacji: o. Zacheusz Drążek, tel. 
504-088-991 lub zacheusz@op.pl.
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Wakacyjne rekolekcje to czas wypoczynku 
i formacji.


