
Nie było kościoła i parafii  
w diecezji gliwickiej, w której 
wierni nie pamiętaliby o rocznicy 
śmierci Papieża. Centralnym 
uroczystościom w kościele 
katedralnym przewodniczył  
bp Jan Wieczorek. 

Czuwania, nabożeństwa, 
koncerty... nie sposób napisać 
o wszystkich obchodach rocz-
nicy śmierci Jana Pawła II. Jak 
przed rokiem agonia i śmierć 
wywołała niespotykaną reak-
cję ludzi, tak rocznica śmierci 
pozwoliła jeszcze raz przeżyć 
coś z tamtych dni. – Ludzie pa-
trzyli na Niego i widzieli Chry-
stusa. Swoim życiem cały był 
dla innych – powiedział w ho-
milii bp Jan Wieczorek. Próbu-
jąc podsumować Jego pontyfi-
kat, biskup gliwicki podkreślił, 
że Jan Paweł II był niezmor-
dowanym głosicielem prawdy, 
człowiekiem głębokiej modli-
twy i autentycznej służby bliź-
nim, zwłaszcza skrzywdzonym 
i cierpiącym. Bp Wieczorek, 

zwracając się do mło-
dych, powiedział, że 
Jan Paweł II rozkręcił 
młodzież, a ona zakrę-
ciła się wokół Niego. 
– Bo młodzi widzie-
li w Nim kogoś praw-
dziwego, kto stawia wymaga-
nia, ale nie przestaje kochać 
– mówił gliwicki ordynariusz. 
To młodzież kilka godzin czu-
wała na modlitwie. Wokół ka-
tedry, jak rok temu, zapłonę-
ło setki zniczy. – On zmienił 

moje życie, nawet nie 
przypuszczałam, że aż 
do tego stopnia – po-
wiedziała Magda Jare-
cka, studentka z Gli-
wic. Wraz z tłumem 
młodych uczestniczyła 

w modlitwie, trzymając w rę-
ku zapaloną świecę. Jarek, na-
rzeczony Mady powiedział: Je-
stem szczęśliwy, że mogłem 
żyć w Jego czasach. To za-
szczyt i zobowiązanie. 

KS. WALDEMAR PACKNER

Pierwsza rocznica śmierci 
Jana Pawła II ponownie 

zjednoczyła ludzi na mod-
litwie i refleksji. W jakiejś 
mierze każdy z nas należy 
do „Pokolenia JP II”, nieza-
leżnie od wieku, a nawet 
religijnych przekonań. Bo 
wobec Jego życia nikt nie 
mógł przejść obojętnie. Był 
podziwiany, porywał i za-
chwycał tłumy, ale często 
szedł pod prąd, budząc 
sprzeciwy i protesty, nawet 
w samym Kościele. Jednak 
o wiele gorsza od sprzeciwu 
jest obojętność. Na str. IV i V 
o diecezjalnych obchodach 
rocznicy śmierci Papieża. 
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Już o 18.00 młodzi przyszli do Centrum 
Edukacyjnego Jana Pawła II, aby uczest-

niczyć w czuwaniu. Przygotowali je ks. 
Michał Wilner oraz ks. Robert Chudoba. 
Przypomniano najważniejsze przemó-
wienia, które Jan Paweł II skierował do 
polskiej młodzieży, zwłaszcza to wy-
głoszone w 1987 roku na Westerplatte. 
Chętni mogli uczestniczyć w dyskusji 
lub wysłuchać koncertu „Tu es Petrus”. 
Dopełnieniem czuwania było modlitwa 
po Mszy. Tajemnice Różańca przeplata-
no rozważaniami Ojca Świętego. Wokół 
katedry zapalono świece i znicze, nie-
które ułożono w kształcie wielkiego 

krzyża. – To wyraz na-
szej pamięci, szacunku 
i zobowiązania, że nie 
zmarnujemy Jego dzie-
dzictwa – powiedział ks. 
R. Chudoba.  

CZUWANIE MŁODYCH – GDY ŁZY BYŁY MODLITWĄ

Tak jak przed 
rokiem wokół 
katedry 
zapłonęły setki 
świec i zniczy

KS. WALDEMAR 
PACKNER

redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  NIE JESTEŚ SAM… po oparze-

niach Jakub Krawczyk z Ka-
let musi poddać się kosz-
townemu leczeniu i rehabi-
litacji. O koncercie w Kale-
tach i ludzkiej solidarności.

Gliwickie obchody I rocznicy śmierci Jana Pawła II

W Nim widzieli Chrystusa

Po Mszy 
młodzież 
przygotowała 
modlitewne 
czuwanie 
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Encykliki w rozważaniach
GLIWICE. Drogi Krzyżowe, 
od kilku lat prowadzone ulica-
mi miast naszej diecezji, 
przyciągają tłumy wier-
nych. Na tegoroczne na-
bożeństwo w Gliwicach 
Piotr Gawor, prezes 
Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich Diecezji 
Gliwickiej, przygoto-
wał rozważania opar-
te na encyklikach Jana 
Pawła II. Jak zauważył we 
wstępie, „być może jest to przy-
padek, że encyklik Jana Pawła II  
jest 14, tyle, ile stacji Drogi 

Krzyżowej”. Ta zbieżność zachę-
ciła go, aby rozważania Drogi 
Krzyżowej oprzeć na  wielkich i 

wciąż aktualnych te-
matach, które w swo-
ich encyklikach poru-
szał Jan Paweł II. W 
ten sposób jego na-
uczanie może stać się 
przewodnikiem w ży-
ciu. Rozważania, wyda-
ne na papierze kredo-
wym, ilustrowane są ko-

lorowymi zdjęciami nowych sta-
cji Drogi Krzyżowej, które po re-
nowacji wróciły do katedry. 

Wyróżnienie dla profesora

BYTOM. 6 marca br. Rada 
Miejska w Bytomiu podję-
ła uchwalę w sprawie nadania 
Tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Bytomia prof. Aleksan-
drowi Sieroniowi. Uroczystość 
wręczenia wyróżnienia odbyła 
się w Operze Śląskiej. Profesor 
Aleksander Sieroń jest specjalistą 
z zakresu chorób wewnętrznych, 
kardiologii, angiologii, hiperten-
sjologii, balneologii i medycyny 
fizykalnej. Kieruje jedyną o takim 
profilu w Polsce, ulokowaną w 
Bytomiu, Katedrą i Kliniką Chorób 
Wewnętrznych, Angiologii i 
Medycyny Fizykalnej Śląskiej 
Akademii Medycznej, Centralną 
Pracownią Endoskopii, Pracownią 
Genetyczną Nowotworów oraz 
stworzonym przez siebie i po-
siadającym uznany w świecie 
dorobek medyczny i naukowy 
Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii 
Laserowej Nowotworów.

Prof. A. Sieroń ukończył ŚlAM 
oraz Politechnikę Śląską
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Dla kolegi z Afryki
GLIWICE. Jak żyją, jakiej po-
mocy oczekują, jakimi są ludź-
mi i czy mogą być naszymi 
przyjaciółmi – odpowiedzi na 
takie pytania niesie konkurs 
„Mój szkolny kolega z Afryki”. 
Już od kilku lat bierze w nim 
udział wiele szkół z całego kra-
ju, w tym również z terenu 
diecezji gliwickiej. W ostatnią 
marcową niedzielę swe pra-
ce przedstawiali uczniowie z 
SP nr 28 w Gliwicach. Swych 
szkolnych kolegów z Czarnego 
Lądu przedstawiali m.in. w pio-
senkach, rysunkach i stworzo-
nych witrynach internetowych. 
– Po raz pierwszy wystartowa-
liśmy w konkursie w 2003 ro-

ku. Wtedy nagraliśmy słucho-
wisko. Teraz udało się zgłosić 
nas w siedmiu kategoriach – 
mówi Małgorzata Janerka z gli-
wickiej podstawówki. – Należy 
mówić o problemach Afryki, 
bo sytuacja dzieci jest tam tra-
giczna – dodała. Prace, któ-
re przedstawiono w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II, 
zostaną wysłane do Warszawy, 
gdzie oceni je jury konkursu. 
Gliwicka SP nr 28 zaangażo-
wana jest w misyjną pomoc. 
Działa tam szkolne kółko mi-
syjne Uczniowie na rzecz mi-
sji prowadzą sprzedaż specjal-
nych kartek i organizują licyta-
cję oraz kwesty.

„Siedem słów” u Marcinków
GLIWICE SOŚNICA. Propo- 
zycję „Gościa Niedzielnego”, że-
by przez okres Wielkiego Postu 
rozważać siedem słów Chrystusa 
na krzyżu, podjęła Wspólnota 
św. Marcina, gromadząca osoby 
starsze w parafii Wspomożenia 
Najświętszej Maryi Panny.  
Rozważania na kolejnych spo-
tkaniach przedstawili: ks. Michał 
Dziedzic, ks. Piotr Szczygielski, 
ks. Herbert Hlubek i ks. Roman 
Hosz. Bonifacy Dylus, animator 
grupy, połączył je z prezentacją 
fragmentów oratorium Józefa 
Haydna.  W swoim archiwum 
posiada nuty z trudno dostęp-
nym polskim  przekładem utwo-
ru, który sośniczanie śpiewali 
już 50 lat temu.  Grupa rozwa-
żała „Siedem słów” nie po raz 
pierwszy. Przed laty pan Dylus 
przygotował plansze z odpo-

wiednimi fragmentami tekstu, 
które teraz wykorzystał, łącząc 
z modlitwami załączonymi do 
Gościa Niedzielnego.  

Bonifacy Dylus założył „Marcinki” 
15 lat temu
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1 proc. dla Caritas

Śpiewają 15 lat
GLIWICE WÓJTOWA WIEŚ. 
Chór „Cantemus”, działający 
przy parafii św. Antoniego w 
Gliwicach, obchodził 15-lecie 
działalności. Z tej okazji wystą-
pił z koncertem pasyjnym, na 
który zostali zaproszeni para-
fianie oraz goście. Obecnie chór 

prowadzi Jakub Turkiewicz, or-
ganista. Zespół często koncertu-
je w parafiach diecezji gliwickiej 
oraz poza nią. W repertuarze 
ma pieśni religijne, msze oraz li-
teraturę klasyczną. Członkowie 
chóru spotykają się na próbach 
dwa razy w tygodniu. 

15 lat działalności chór uczcił koncertem pasyjnym 
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MOŻNA POMÓC BIE- 
DNYM. Minął półmetek rozli-
czania się z podatku dochodo-
wego za 2005 rok. Z fiskusem 
trzeba rozliczyć się do 30 kwiet-
nia br. W tym roku po raz pierw-
szy 1 proc. podatku można prze-
kazać na rzecz Caritas Diecezji 
Gliwickiej, która jest organizacją 
pożytku publicznego. Do tej po-

ry 3368 osób skorzystało z takiej 
możliwości. Wpłacając 1proc. na 
Caritas Diecezji Gliwickiej poma-
ga się ludziom biednym, znajdu-
jącym się w trudnej sytuacji ży-
ciowej. Więcej informacji na te-
mat wpłaty 1 proc. na rzecz 
Caritas Diecezji Gliwickiej moż-
na uzyskać na stronie interneto-
wej: www.caritas.gliwice.pl.
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Kroszonki 2006 

Wybrano najpiękniejsze
Już po raz 17. Muzeum w Gli- 
wicach zorganizowało konkurs 
na najpiękniejsze kroszonki. 

Dostarczono 61 zestawów 
prac indywidualnych osób do-
rosłych, 37 dzieci oraz 29 prac 
zbiorowych. Łącznie oceniano 
718 zdobionych jajek. Uczestni-
cy konkursu pochodzili z całego 
województwa śląskiego, z prze-
wagą ziemi gliwickiej. Zgodnie 
z regulaminem prace osób doro-
słych oceniano w trzech katego-
riach: wykonane techniką rytow-
niczą, woskową i pozostałymi 
technikami. Osobno oceniano in-
dywidualne prace dzieci, dzieląc 
je na dwie grupy wiekowe: do 11 
lat i od 12 do 17. Oddzielną gru-
pę stanowiły prace wykonane ze-
społowo. 

Jury przyznało nagrody: w 
technice rytowniczej – I nagro-
da – ex aequo Klaudia Swobo-
da (Świbie) i Szymon Dylus (Gli-
wice Sośnica); w technice malo-
wania woskiem – I nagroda Ar-
kadiusz Belica (Częstochowa); w 
technikach mieszanych – I nagro-
da Olga Paleczna (Gliwice). Spo-

śród indywidualnych prac dzieci 
postanowiono przyznać nagro-
dy: w grupie młodszej (do 11 lat) 
– I nagroda Maciej Rosołowski 
(Gliwice Sośnica), w grupie star-
szej (12–17 lat) – I nagroda Kry-
styna Dolla (Gliwice). Wśród prac 
wykonanych zespołowo przyzna-
no dwie równorzędne nagrody 
Gimnazjum Specjalnemu nr 41 
w Zabrzu oraz II w Gliwicach, kl. 
Ib i Ie. Biskup diecezji gliwickiej 
swoją nagrodę przyznał Leszko-
wi Młynarczykowi (Pawłowice).

Na otwartej 2 kwietnia br. wy-
stawie znalazły się wszystkie na-
desłane prace – ponad 700 pisa-
nek i kroszonek. Wystawa trwać 
będzie do 23 kwietnia br. 

Dzieci wyróżniły dorosłych

„Krople” po raz dziesiąty
Podopieczni Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Rodzinie w Zabrzu 
już po raz dziesiąty wyróżnili 
dorosłych odznaczeniem „Krop-
la Tęczy”. Dzieci i młodzież 
przyznają je dorosłym, którzy 
w szczególny sposób pomagają 
najmłodszym.

W tym roku „Krople” otrzy-
mali:
 Katarzyna Dziąbor, wo-

lontariuszka w świetlicy socjo-
terapeutycznej „Razem”; 
 Volkher Judt, dyrektor 

Domu Dziecka w Vechta (Niem-
cy), który od trzech lat pomaga 
zabrzańskim dzieciom;

 Barbara Leciejewska, 
wolontariuszka w świetlicy 
środowiskowej w Zabrzu Ro-
kitnicy; 
 ks. Damian Dawid, pa-

stor parafii ewangelickiej, 
m.in. za pomoc niepełno-
sprawnym oraz zainicjowanie 
akcji „ Jeden dzień w Adwen-
cie”; 
 Paweł Stempski, który 

zorganizował i troszczy się o 
świetlicę „Maciejka” w Zabrzu 
Maciejowie, jest także koordy-
natorem świetlic środowisko-
wych, prowadzonych przez 
Stowarzyszenie Rodzin Kato-
lickich Diecezji Gliwickiej. 

Wyróżnieni „Kroplami Tęczy” (od lewej): Barbara Leciejewska, Katarzyna 
Dziąbor, Paweł Stempski, Volkher Judt (w jego zastępstwie Adam Żurawski) 
oraz ks. Damian Dawid

W technice rytowniczej pierwszą 
nagrodę zdobyli Klaudia Swoboda 
(jej prace na zdjęciu) oraz Szymon Dylus 

Jak zadbać o wizerunek szkoły?

Wartości też można reklamować
Jednym ze skutków transformacji 
ustrojowej w Polsce jest wzrost 
liczby studiującej młodzieży.

Świadczy to o zmianie roli 
edukacji, ale wiąże się też z co-
raz większą konkurencją pomię-
dzy szkołami i uczelniami wyż-
szymi. A te, chcąc pozyskać mło-
dych ludzi, muszą się dobrze za-
prezentować.  

23 marca w bytomskim li-
ceum im. Smolenia odbyła się 
pierwsza w tym mieście konfe-
rencja nt. kreowania wizerun-
ku szkoły i współpracy z me-
diami. Jej organizatorem była 
Wyższa Szkoła  Humanistycz-
no-Ekonomiczna z Łodzi,  któ-
ra  w Bytomiu posiada  zamiej-
scowy wydział.  

– Chcieliśmy tu pokazać, w 
jaki sposób dzisiaj, przy wyko-
rzystywaniu rozmaitych technik, 
można budować wizerunek szko-
ły, który przekłada się następnie 
na jej miejsce w różnego rodzaju 

rankingach – mówił prof. dr hab. 
Jan Pomorski, rektor WSHE. Za-
proszeni specjaliści uczestnikom 
konferencji przedstawili zasady 
dobrej i skutecznej współpracy z 
mediami,  bez której tego zadania 

nie da się zre-
alizować. Ale 
organizatorom 
spotkania  cho-
dziło też o coś 

więcej, o rozbudzenie w środowi-
sku myślenia i dyskusji o wycho-
wawczej  funkcji szkoły. 

 – Niestety, w dobie kon-
kurowania i komercjalizacji 
wszystkiego o tej funkcji się 
zapomina – mówi prof. Po-
morski. – Przywrócenie zna-
czenia wychowania jest nie-
zwykle istotne i w moim prze-
konaniu można budować zna-
komicie wizerunek szkoły wte-
dy, gdy podkreśli się tę funkcję 
wychowawczą,  że w dalszym 
ciągu szkoła przywiązuje do 
niej ogromną wagę, że nie jest 
to tylko jakiś dodatek.  K.C.

Prof. Jan 
Pomorski 
podczas otwarcia 
konferencji
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Bp Gerard Kusz powiedział o Janie Pawle II, że jego miłość do ludzi była 
miłością do człowieka 

Godzina 21.37, dzwony za- 
brzańskich kościołów i głos 
syren. Przy krzyżu papieskim 
ludzie zapalają znicze. Jest 
ich tylu, że przed chwilą 
nie zmieścili się wszyscy w 
kościele. 

Marta Wygrys przyjechała z 
Zaborza, jest studentką Politech-
niki. – Odkąd pamiętam, mieli-
śmy tego Papieża – mówi, za-
palając świecę pod krzyżem ko-
ło kościoła św. Wojciecha. Ja-
ko pięciolatka razem z rodzica-
mi uczestniczyła w audiencji z 
Janem Pawłem II. Zapamiętała 
blisko stojącą postać, rękę, któ-
rą Papież położył na jej głowie i 
zrobił znak krzyża. – Nauczył nas 
wielkiej miłości. I pokazał, że w 
dzisiejszych czasach, kiedy jest 
moda na młodość i piękno, moż-
na godnie się starzeć i godnie 
umierać – dodaje. 

Przy krzyżu papieskim od 
śmierci Jana Pawła II w każ-
dą pierwszą sobotę miesią-
ca spotyka się młodzież, że-
by modlić się o jego beatyfi-
kację. 2 kwietnia przyszli tu 
i młodzi, i starsi. Bp Gerard 
Kusz przypomniał w homilii 
ostatnią katechezę, którą Oj-
ciec Święty, milcząc, wygłosił 
światu przed rokiem. – Ten 
człowiek zmienił bieg historii 
– zauważył bp Kusz. – Dzisiaj 
w naszej ojczyźnie potrzeb-
na nam jest świadomość, że 
Jan Paweł II dalej nas pro-
wadzi. Wierzymy, że pomo-
że nam w rozwiązywaniu nie-
zbyt jasnych i niezbyt czy-
stych spraw, które w Rzeczy-
pospolitej mają miejsce. 

W miejscu, gdzie stoi krzyż 
z gliwickiego lotniska, w tę noc 
znowu zapłonęło morze zniczy 
na znak, że pamiętamy.  

Przy papieskim krzyżu

Potrzebujemy 
jego 

prowadzenia

Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II w Bytomiu

Patrzyliśmy 
przez ten 

witraż

O 21.37 wokół papieskiego krzyża zapłonęło tysiące świec 
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Wieczorem 1 kwietnia mie-
szkańcy Bytomia modlili się 
w kościele przy rynku. Przed 
portretem Jana Pawła II znowu 
zapłonęły znicze. 

– Jego miłość do ludzi by-
ła miłością do człowieka. Mó-
wił do tłumów, a trafiał do kon-
kretnej osoby – przypomniał 
bp Gerard Kusz podczas Mszy 
św. w kościele Wniebowzięcia 
NMP. – Był dla współczesne-
go świata czytelnym witrażem, 
przez który oglądaliśmy mi-
łość Boga. Przytulał tych, któ-
rymi świat poniewiera. Stawał 
w obronie tych, którym poza-
mykano usta.

Przed rokiem s. Mariola ze 
Zgromadzenia Sióstr Służebni-
czek była wszędzie tam, gdzie 
modlili się ludzie. – To była wiel-
ka manifestacja Kościoła i mo-

je osobiste „Bóg zapłać” za Oj-
ca Świętego, który stawał blisko 
nas wobec spraw, które nas cza-
sem przerastały. W tych spotka-
niach uczestniczył również Le-
szek Wójcik z rodziną. Kiedy w 
telewizji usłyszeli o śmierci Pa-
pieża, uklękli razem do modli-
twy. – A potem długo nie mo-
gliśmy zasnąć. To był szczegól-
ny czas, kiedy ludzie byli dla 
siebie życzliwi. Myślę, że mimo 
wszystko głęboko to w nas za-
padło – wspomina po roku. 

2 kwietnia w Bytomskim 
Centrum Kultury odbył się kon-
cert „Idę do domu Ojca”. Re-
cytacji „Tryptyku Rzymskiego” 
w wykonaniu Doroty Pomyka-
ły towarzyszyła muzyka, m.in. 
fragmenty oratorium „Tu es Pe-
trus” i poezji Karola Wojtyły w 
wykonaniu krakowskiej grupy 
YesKiezSirumen. 
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Ponad półtorej godziny trwało 
modlitewne czuwanie w koś-
ciele św. Michała Archanioła 
w Bytomiu Suchej Górze. 
Wystąpili m.in. soliści Opery 
Śląskiej.

Witając zebranych, ks. 
dr Rajmund Brol, proboszcz, 
przypomniał słowa Jana Pawła 
II, które stały się mottem nie-
zwykłego spotkania: „Niech 
różnorakie drogi, którymi po-
dążacie, artyści całego świa-

ta, prowadzą was wszystkich 
do owego bezmiernego Ocea-
nu piękna, gdzie zachwyt sta-
je się podziwem, upojeniem, 
niewymowną radością”. Ze-
brani wysłuchali m.in.: Mis-
sa na chór mieszany a cappel-
la (1980 r.) Jana Yngwe’a oraz 
Requiem na sopran solo, chór 
mieszany i zespół instrumen-
talny Johna Ruttera. Wystąpi-
li Chór Kameralny, Zespół In-
strumentalny oraz soliści Ope-
ry Śląskiej w Bytomiu.  

Koncert w Suchej Górze

Nie 
zapomnimy 

Cię

W niecodzienny sposób uczcili 
pamięć Papieża gliwiccy cy- 
kliści. Kilkudziesięciu z nich 
uczestniczyło w „Drugim Ro- 
werowym Spacerze Pamięci 
Jana Pawła II”.

– Rowery to nasza pasja. 
Tym rajdem chcieliśmy oddać 
hołd wielkiemu Rodakowi – 
powiedział Lesław Dynak, or-
ganizator rajdu. – Nie chce-
my, aby codzienność zatarła 
w nas nadzieję, którą On w 
nas pokładał.

Rowerzyści przejecha-
li spod dworca PKP do kate-
dry, gdzie pobłogosławił ich 
ks. prał. Konrad Kołodziej. Po-
tem pojechali na lotnisko – 
pamiętne miejsce spotkania z 
Janem Pawłem II. Przy zapa-
lonych świecach modlili się 
o jego rychłą beatyfikację. O 
20.00 wyruszyli do katedry, 
gdzie uczestniczyli w Euchary-
stii sprawowanej przez bp. Ja-
na Wieczorka. Każdy z uczest-
ników rajdu otrzymał pamiąt-
kową naklejkę.  

Rajd rowerowy w Gliwicach

Codzienność 
nie zniszczy 

nadziei 

Rajd pamięci rozpoczął się przed gliwickim dworcem PKP, 
pozostali dołączali się na trasie Koncertem w Suchej Górze parafianie uczcili pamięć Jana Pawła II
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Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Modlitwa przez 9 miesięcy
To dziecko żyje dzięki duchowej 
adopcji – takie wyznanie 
usłyszała Halina Chytra w Kalwarii 
Zebrzydowskiej od matki,  
która chciała usunąć ciążę.

W tym wypadku tak się zda-
rzyło, że kobieta zetknęła się 
bezpośrednio z  dziełem Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego i 
to zadecydowało o zmianie de-
cyzji o aborcji.  Zwykle jest jed-
nak inaczej.  Ktoś, kto zamierzał 
usunąć dziecko, w niemal ostat-
nim momencie decyduje się na 
urodzenie i nie wie, że przed 
nieodwracalnym krokiem urato-
wała go wytrwała modlitwa ano-
nimowej osoby.  

 25 marca, w Dniu Święto-
ści Życia, w Gliwicach odbyła się 
promocja dzieła duchowej adop-
cji, którą podjęła Halina Chytra z 
mężem Czesławem. W Centrum 
Jana Pawła II na zaproszenie die-
cezjalnego duszpasterstwa rodzin 
zachęcali do podjęcia modlitwy i 
ofiary.  –  Rocznie na świecie ginie 

około 53 mln bezbron-
nych istnień ludzkich, 
robi się na nich prze-
różne doświadczenia z 
bronią, z lekami, używa 
się nawet jako składni-
ki do kosmetyków. Film 
doktora Natansona „Nie-
my krzyk” ilustruje, jak 
ogromnie te dzieci cierpią w cza-
sie zabiegu… – mówiła. 

Państwo Chytrowie przystą-
pili do ruchu w latach 80.  Zaan-
gażowali się w dzieło obrony ży-

cia po tym, jak pani Hali-
na zachorowała na raka 
w 33. roku życia, mając 
wtedy już troje dzieci. 
W szpitalu dowiedziała 
się, że zostały jej 3 mie-
siące, więc przygotowy-
wała się na śmierć. Tym-
czasem żyje dalej, uro-

dziła jeszcze jedno dziecko i dziś 
wraz z mężem są animatorami 
ruchu duchowej adopcji w sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach.  KC

Rodzinny Dom Dziecka w Koszęcinie

Razem mają pięć lat
20 kilogramów tortu dla 
kilkunastoosobowej rodziny  
to za dużo. Kiedy do stołu 
usiądzie 170 osób, to akurat. 
Tylu było gości na pięciole- 
ciu Rodzinnego Domu Dziecka 
państwa Druchów z Koszę-
cina.

Przyszli przedstawiciele 
władz samorządowych, ro-
dzina, mieszkańcy Koszęci-
na i dwie rodziny prowa-
dzące podobne domy dzie-
cka – Kopaniowie z Paczyny 
i Strzodowie z Lipin. Spot-
kanie rozpoczęła Msza św., 
którą odprawił ks. Tadeusz 
Fryc, proboszcz miejscowej 
parafii.

Sabina i Czesław Drucho-
wie mają troje własnych dzie-
ci, pięć lat temu postanowili 
otworzyć swój dom dla tych, 

którym w życiu ułożyło się 
gorzej. W tej chwili mieszka 
z nimi ośmioro dzie-
ci, najmłodszy Fra-
nuś trafił do nich trzy 
tygodnie po urodze-
niu.  – Co prawda za-
stepujemy tylko natu-
ralnych rodziców, ale 
opiekę rodzicielską 

sprawujemy bezterminowo – 
mówi Czesław Druch. Czte-

ry dziewczyny, które 
opuściły już ich dom 
i usamodzielniły się, 
wracają i wciąż mó-
wią do nich mamo i 
tato. – To wszystko 
nie byłoby możliwe 
bez solidarności ro-

dzinnej i przychylności śro-
dowiska, a w Koszęcinie jest 
klimat dla takich rzeczy – do-
daje.

– Nawet najlepszy wycho-
wawca w placówce publicz-
nej nie jest w stanie podjąć 
roli matki i ojca, nawiązać ta-
kich więzi, które zapewnią 
dziecku prawidłowy rozwój 
emocjonalny i społeczny – 
mówiła w Koszęcinie Gabrie-
la Gralak, psycholog pracują-
ca z rodzicami zastępczymi. 
Przypomniała też, że potrze-
bują oni bardziej intensywne-
go przygotowania niż do ro-
li naturalnych rodziców, bo 
często muszą naprawiać to, 
co w pierwszej rodzinie zo-
stało popsute i, jeśli to moż-
liwe, pomagać w odbudowa-
niu więzi dzieci z naturalny-
mi rodzicami.  MF

To ruch, który polega na modlitew-
nym zobowiązaniu podjętym przez 
konkretną osobę w intencji jednego 
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 
matki. Przez 9 miesięcy osoba zobo-
wiązuje się codziennie do odmówienia 
jednej tajemnicy Różańca, specjalnej 
modlitwy w intencji dziecka poczęte-
go oraz do jakiegoś dobrego uczynku 
(np. przebaczenia drugiemu człowie-
kowi, pomocy potrzebującemu, lek-
tury Pisma Świętego). Przy uroczy-
stym przystępowaniu do duchowej 
adopcji zwykle wypełnia się specjalną 
deklarację, którą oddaje się w czasie 
procesji z darami podczas Mszy św. 
W naszej diecezji to wydarzenie pla-
nowane jest 1 czerwca.



Halina i Czesław 
Chytrowie 
przyjechali 
do Gliwic prosto 
z pielgrzymki 
obrońców życia 
na Jasnej Górze

Rodzina 
Druchów dużo 
czasu spędza 
na wspólnym 
muzykowaniu, 
dzisiaj w domu 
mieszka 11 dzieci
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BAB – nowa inicjatywa Caritas

Czekają na bezrobotnych
Każdy ma jakieś zdolności i każdy 
coś potrafi – przekonują w Biurze 
Aktywizacji Bezrobotnych 
w Gliwicach. Wszyscy poszukujący 
pracy mogą zgłosić się tutaj 
po pomoc.

BAB  powstało w marcu 
z inicjatywy Caritas Diece-
zji Gliwickiej  i finansowane 
jest z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Informacja 
o nowym biurze trafiła już do 
gliwickich i zabrzańskich pa-
rafii, ale o pomoc mogą zgła-
szać się tutaj bezro-
botni z całej diece-
zji. Na miejscu czeka-
ją na nich dwie pra-
cownice biura – Jolan-
ta Polednik i Bogumi-
ła Lukoszek. Są one 
tzw. akompaniatorami, któ-
rych zadaniem jest towarzy-
szenie osobie bezrobotnej w 
poszukiwaniu pracy. 

– Od sytuacji konkretnego 
bezrobotnego zależy, jak to to-
warzyszenie będzie się ukła-
dać – tłumaczy Bogumiła Lu-
koszek. – Komuś może wystar-
czyć jedno spotkanie, a inne 
osoby mogą ich potrzebować 
więcej, bo wiadomo, że pro-
ces poszukiwania pracy cza-
sem trwa długo. 

Bezrobotni w biurze mogą 
bezpłatnie skorzystać z tele-
fonu, Internetu, kserokopiar-
ki i  lokalnej prasy. Akompa-
niatorzy pomogą im w reda-
gowaniu życiorysu zawodo-
wego – CV i listu motywa-
cyjnego oraz przygotowaniu 

się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej z praco-
dawcą. – Każda oso-
ba, która się zgło-
si,  ma u nas swoje-
go akompaniatora – 

tłumaczy Jolanta Polednik. – 
Nie będzie więc takiej sytua-
cji, że za każdym razem trze-
ba rozmawiać z kimś innym i 
tłumaczyć swoją sytuację od 

początku. Umawiamy się też 
na konkretne godziny, żeby 
uniknąć niepotrzebnych kole-
jek i tłoku w biurze. 

BAB czynne jest od poniedziałku 
do piątku, od 9.00 do 14.00, 
w budynku Caritas naprzeciw katedry 
(ul. Ziemowita 2, 44-100 Gliwice, 
tel. 0 32 331 43 30, 
e-mail: bab.gliwice@caritas.pl.)  

Festiwal w Lublińcu 

Harcerski 
„Werbelek”

Niepełnosprawni  harcerze i zu-
chy z Lublińca, Tarnowskich 

Gór, Chorzowa, Katowic, 
Radzionkowa i Rudy Śląskiej już 
po raz czwarty walczyli o lau-
ry na Chorągwianym Festiwalu 
Piosenki i Tańca Nieprzetartego 
Szlaku „Werbelek”. 

Grand Prix zdobyła 19. 
DHNS z Radzionkowa. W ka-
tegorii zespół wokalny pierw-
sze miejsce zajęła 25. DHNS 
„Słoneczna Gromada” z Tar-
nowskich Gór, drugie – 19. 
DHNS z Radzionkowa, a trze-
cie – niewidomi harcerze z 
119. KDHNS „Na Szlaku” z 
Chorzowa. Za najlepszego so-
listę uznano Pawła Kowalika 
z radzionkowskiej 19. DHNS. 
Za nim uplasowała się Kasia 
Bednarska z 25. DHNS „Sło-
neczna Gromada” z Tarnow-
skich Gór i Grzegorz Białas 
z Rudy Śląskiej. W katego-
rii zespół taneczny najwyżej 
oceniono występ lublinieckiej 
grupy „Ladies”. Drugie miej-
sce pozostało także w rękach 
lublinczan z GZNS „Słonecz-
ka”, trzecie zaś zajęli człon-
kowie 119. KDHNS z Chorzo-
wa.  IC

ODKRYJ SWOJE MOŻLIWOŚCI

Moim zadaniem jest przede wszystkim wysłuchanie 
osoby bezrobotnej, zapoznanie się z jej problemami w 

poszukiwaniu pracy, zdiagnozowanie ich i  poszu-
kanie dróg rozwiązania. Każdej osobie poświę-
cam tyle czasu, ile potrzebuje. Przede wszystkim 
staram się jej pomóc, żeby odkryła, że jest osobą 
wartościową, która ma dużo zdolności i umiejęt-
ności, że wiele potrafi, chociażby dlatego, że ma 
za sobą konkretne doświadczenie życiowe. Każdy, zgłaszając 
się do pracodawcy, może coś zaoferować, a my pomagamy 
mu to wyrazić i umiejętnie zamieścić w jego CV.

BOGUMIŁA LUKOSZEK
akompaniator

BAB znajduje 
się na parterze 
budynku przy 
ul. Ziemowita
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice

tel./faks 032 230-78-80 skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner  
– dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

  DIECEZJALNE SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY

z udziałem księży biskupów odbędzie 
się w Niedzielę Palmową 9 KWIETNIA w  
katedrze w Gliwicach. Rozpoczęcie 
spotkania Mszą św. o godz. 14.00.
  FESTIWAL MUZYKI 
    SAKRALNEJ  
    IM. KS. GORCZYCKIEGO
9 KWIETNIA, godz. 17.00, kościół św. 
Jacka w Bytomiu – „Pasja św. Jana” 
Haendla.
  DROGA KRZYŻOWA  

ULICAMI MIAST
10 KWIETNIA, godz. 18.00 –  Msza św. 
w kościele katedralnym i przejście  w 
kierunku kościoła Krzyża Świętego.  
Tarnowskie Góry, 11 KWIETNIA, godz. 
18.30  – Msza św. w kościele Matki 
Bożej Królowej Pokoju; godz. 19.00 – 
procesja przez rynek w kierunku koś-
cioła śś. Piotra i Pawła. Nabożeństwom 
przewodniczy bp Gerard Kusz.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbę-
dzie się w Wielką Środę 12 KWIET-
NIA w kaplicy św. Jadwigi przy parafii 
Wszystkich Świętych. O godz. 18.05 – 
Nieszpory, o godz. 18.30 – Msza św. 
z homilią. 
  CZUWANIE MATURZYSTÓW
18 KWIETNIA, Góra Świętej Anny, roz-
poczęcie o godz. 9.00, zakończe-
nie o 16.30. Organizatorzy: o. Albert 
Krzywiński, tel. 601 559 570, alber-
tofm@poczta.onet.pl; o. Alan Brzyski, 
tel. 609 350 288, oalan@o2.pl 
  DNI SKUPIENIA  

DLA DZIEWCZĄT
Siostry służebniczki z Leśnicy zapra-
szają dziewczęta z klasy VI na dni 
skupienia, które odbędą się od 21 DO 
23 KWIETNIA. Obowiązkowe zgłoszenia:  
077 404 83 30 lub 077 404 82 30  lub 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl.
  SACROSONG
Duszpasterstwo Akademickie Centrum 
w Katowicach zaprasza na konkurs 
piosenki religijnej Sacrosong pokole-
nia JP II. Eliminacje odbędą się:
– w Tychach 19 KWIETNIA w kościele bł. 
Karoliny po Mszy św. o godz. 18.00. 
– w Świętochłowicach 20 KWIETNIA po 
Mszy o godz.  17.00 w kościele śś. 
Piotra i Pawła, przesłuchanie zespo-
łów w MDK przy ul. Harcerskiej 1.
Po pięć zespołów z tych przesłu-
chań zakwalifikuje się do konkur-
su finałowego, który odbędzie się 
w krypcie kościoła katedralnego w 
Katowicach 22 KWIETNIA po Mszy św. 
o godz. 15.00. 

Dzień Trzeźwości w Zabrzu

Przyjść może każdy 
W poniedziałek 10 kwietnia odbędzie się 
w Zabrzu tradycyjny Dzień Trzeźwości. 
Organizatorami całodziennej imprezy  
są Stowarzyszenie Klubu Abstynentów  
„Nowe Życie”, Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie  
„Żyj i daj żyć” oraz Ośrodek Profilaktyki  
i Leczenia Uzależnień. 

Dzień Trzeźwości rozpocznie się o godz. 
9.00 Mszą w kościele św. Macieja w Zabrzu 
Maciejowie. Na 10.15 zaplanowano w punk-
cie wydawania posiłków „Kromka chleba” (ul. 
Pawliczka 16) otwarte spotkanie organizato-
rów Dnia Trzeźwości z władzami miasta, na 
które może przyjść każdy zainteresowany.

W siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abs-
tynentów „Nowe życie” (ul. Park Hutniczy 
6) od godz. 12.00 rozpocznie się cykl wy-
kładów poświęconych tematyce uzależ-
nień i wychodzenia z alkoholizmu. Wśród 
prelegentów m.in. Małgorzata Kowalcze, 
dyrektor zabrzańskiego Ośrodka Profilak-
tyki i Leczenia Uzależnień, Małgorzata 
Szulik, dyrektor Szkoły Plastycznej w Za-
brzu, oraz ks. Tadeusz Fryc, duszpasterz 
trzeźwości diecezji gliwickiej.

Swoje drzwi otworzą dzielnicowe 
punkty Stowarzyszenia Klubu Abstynen-
tów „Nowe życie”. Każdy zainteresowany 
może przyjść i porozmawiać z osobami, 
które będą tam dyżurowały:
 ZABRZE ZABORZE, ul. Lompy, od 11.00 do 
14.00 dyżur pełnią Marian Czochara, prze-
wodniczący Komisji Oświaty UM, oraz ks. 
Franciszek Czernik,
 ZABRZE MIKULCZYCE, ul. Tarnopolska 
57, od 11.00 do 14.00 dyżur pełni ks. 
Waldemar Packner, członek Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień, 
 ZABRZE ROKITNICA, ul. Andersa 34, 
od 11.00 do 14.00 dyżur pełni Sandra 
Siekańska-Kitel, terapeutka z OPiLU,
 ZABRZE KOŃCZYCE, ul. Miła 4, od 11.00 do 
14.00 dyżur pełni Anna Dębicka, zastępca 
kierownika ds. opieki nad dziećmi.

Każdy zainteresowany może także 
przyjść do filii Stowarzyszenia na Rzecz 
Adaptacji Osób Uzależnionych i ich Ro-
dzin do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”, któ-
ra znajduje się w Zabrzu Biskupicach, ul. 
Kossaka 23. Od godz. 15.00 do 18.00 dy-
żur będzie pełnił Wojciech Ratajczak, pra-
cownik socjalny MOPR-u. Od godz. 16.00 
miting otwarty grupy AA.  

Koncert kameralny

Wielkopostne medytacje
9 kwietnia o godz. 17.00 w kościele 
Wszystkich Świętych w Gliwicach do 
wielkopostnego skupienia zaprasza 
Kwartet Śląski. 

Będzie to już  drugi koncert zespołu  w 
tym miejscu,  poprzedni odbył się  w okre-
sie Wielkiego Postu rok temu. Zespół w 
składzie:  Szymon Krzeszowiec – skrzyp-
ce,  Arkadiusz Kubica – skrzypce, Łukasz 
Syrnicki – altówka i Piotr Janosik – wio-
lonczela tym razem zaprezentuje utwory 
urodzonego w Estoni Arvo Pärta. Należy 
on do  najbardziej oryginalnych twórców 
drugiej  połowy XX wieku. Wypracował 
własną technikę kompozytorską,  którą 
nazwał „tintinnabuli”, co w łacinie ozna-
cza „dzwonki”. Prezentowane utwory na-
pisane są przy użyciu tej  techniki. Oprócz 

tych kompozycji  usłyszymy także ostatnie 
dzieło Jana Sebastiana Bacha – „Die Kunst 
der Fuge” BWV 1080. Wstęp na koncert 
jest wolny. 

Kwartet Śląski powstał w 1978 r. jako zespół 
studentów AM w Katowicach
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