
O cierpliwość, wytrwałość  
w modlitwie i  wdzięczność, która 
rodzi dobro – apelował bp Gerard 
Kusz, który przewodniczył Mszy 
św. w sanktuarium w Rudach.

6 maja odbyła się tam do-
roczna pielgrzymka, w której 
uczestniczyli chorzy i niepeł-
nosprawni z diecezji i regionu. 
– Razem z 29-letnią córką Bar-
barą przyjeżdżam tutaj od 11 
lat i nie wyobrażam sobie, że-
by mnie nie było. U Matki Bo-
żej Pokornej modlimy się i spo-
tykamy z wszystkimi niepełno-
sprawnymi z okolicy. To jest dla 
mnie sama przyjemność i ra-
dość – mówi Regina Galiczek 
z Piekar Śląskich, która do Rud 
przyjechała z Katolickim Stowa-
rzyszeniem Niepełnosprawnych 
z Bytomia, do którego należy.   

W  pielgrzymce uczestni-
czyli także chorzy i niepełno-
sprawni z domów pomocy spo-
łecznej i stowarzyszeń z Za-
brza, Gliwic, Piekar, Tarnow-
skich Gór,  Sośnicowic, Racibo-
rza i innych miejscowości.  

– Jesteście po-
trzebni współczesne-
mu człowiekowi, któ-
ry hołduje tylko te-
mu, co piękne, wiel-
kie, zdrowe i bogate. 
Jesteście mu potrzeb-
ni, żeby pokazać, że siła ra-
dości nie w bogactwie i pięk-
nie, ale w duchu, który się cie-
szy z życia  – mówił w homi-
lii do pielgrzymów bp Gerard 
Kusz.  Podkreślając wszystkie 
wysiłki, podejmowane w ostat-
nich 10–15 latach dla niepełno-
sprawnych, ksiądz biskup za-

chęcał  ich do postawy 
wdzięczności. Zwrócił 
jednocześnie uwagę, 
że wiele jeszcze zosta-
ło do zrobienia. Jako 
jedną z „niezałatwio-
nych spraw” wymienił 

problem miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych.    

Pielgrzymce towarzyszył 
występ zespołu z Tarnowskich 
Gór Lasowic oraz  śpiewy i spa-
cery po rudzkim parku. Spot-
kanie zakończyło nabożeństwo 
majowe w kaplicy Matki Bożej.

KC

Wtym numerze piszemy 
o klerykach, którzy 

właśnie przyjęli święcenia 
diakonatu. Za kilka tygodni 
napiszemy o tych, którzy 
przyjmą święcenia kapłań-
skie. Wielu zastanawia się, 
jak wyglądały lata przygo-
towań do tego ważnego dla 
nich momentu. Dlatego dzi-
siaj zaglądamy do Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Opolu, gdzie niedawno 
odbył się dzień otwartych 
drzwi. O przeciętnym dniu 
kleryka można przeczytać 
na str. IV–V. 
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Korona przywieziona została z Fatimy, 
7 maja poświęcił ją bp Gerard Kusz i 

odtąd zdobi figurę Matki Bożej Fatimskiej, 
stojącej w kościele franciszkanów w 
Gliwicach. Korona została zakupiona z 
ofiar parafian. Comiesięczne nabożeń-
stwa fatimskie w parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa prowadzi o. Hilary 
Mamorski OFM. – Żeby przeciwstawić 
się modom współczesnego liberalizmu, 
potrzebujemy tej Prorokini naszych cza-
sów, jaką jest Matka Najświętsza. A siła 
modlitwy zmienia przeznaczenie, o czym 
przekonaliśmy się przy zamachu na Jana 
Pawła II. Niech Maryja prowadzi nas przez 
te niebezpieczne czasy za rękę, w której 

trzymać będziemy ró-
żaniec, a może również 
otrzymamy ten milimetr 
dla życia – powiedział 
bp Kusz. 

MILIMETR DLA ŻYCIA

Bp Gerard Kusz 
poświęcił koronę 
figury Matki 
Bożej Fatimskiej

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  O SERWISIE INTERNETOWYM 

„OPOKA”. Jego początki zwią-
zane są z Gliwicami.

  ŚPIEWAJĄCO W RUDACH. O piel-
grzymce Dzieci Maryi i scho-
li do sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej.

  DZIEŃ WSPÓLNOTY. Rejonowe 
spotkanie członków Ruchu 
Światło–Życie w Pawonkowie.
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XI Pielgrzymka Chorych i Niepełnosprawnych

Jesteście nam potrzebni!

Chorzy 
przyjechali 
ze swoimi 
rodzinami  
i opiekunami
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Nie wiesz, zapytaj w bibliotece
TYDZIEŃ BIBLIOTEK. Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek ob-
chodzony 8 maja rozpoczął 
Tydzień Bibliotek, w tym ro-
ku przygotowany pod hasłem: 
„Nie wiesz, zapytaj w bibliote-
ce”. We wszystkich oddziałach 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Gliwicach obchodzony jest 
po raz trzeci. W przyszłym roku 
najprawdopodobniej zostanie 
przygotowany razem z bibliote-
ką Politechniki Śląskiej. W tym 
tygodniu zaplanowane zosta-
ły spotkania z autorami poczyt-
nych książek dla dzieci, wysta-
wy, konkursy. Można było rów-
nież pozbyć się niepotrzebnych 
książek i zyskać nowe tytuły. 

We wszystkich oddziałach MBP 
prowadzona była akcja „Książ-
ka za książkę”, w której ramach  
można wymieniać również pły-
ty i taśmy magnetofonowe. – 
Nie chodzi nam nawet o to, że-
by w tym tygodniu bardzo dużo 
ludzi odwiedziło nasze oddzia-
ły, ale raczej żeby oferta biblio-
tek zaistniała w ich świadomo-
ści. Dowiedzieli się o tym, jaka 
jest współczesna biblioteka i co 
proponuje czytelnikom – wy-
jaśnia Grażyna Lazar, dyrektor 
MBP w Gliwicach. W biuletynie 
wydanym na Tydzień Bibliotek 
znalazła się m. in. wkładka z in-
formacją o ofercie czytelni pra-
sy i czytelni naukowej.
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Adaś Kubrak odwiedza bibliotekę nie tylko w Tygodniu Bibliotek

Jak pomóc narkomanom na Wschodzie?
GLIWICE – ROSJA, UKRAI-
NA. Nie po raz pierwszy Cen-
trum Leczenia Uzależnień Gór-
nośląskiego Stowarzyszenia 
„Familia” w Gliwicach gości u 
siebie liderów rosyjskich i ukra-
ińskich społeczności terapeu-
tycznych, zajmujących się lecze-
niem narkomanów. Od 7 do 21 
maja zaplanowany został pobyt 
grupy ze Wschodu, która będzie 
korzystać z doświadczeń tutej-
szego ośrodka. W czasie swoje-

go pobytu goście będą tworzyć 
programy rozwoju społeczno-
ści terapeutycznych w swoich 
krajach, określą normy i etycz-
ne zasady postępowania perso-
nelu leczniczego w rosyjskich 
i ukraińskich ośrodkach dla nar-
komanów. Osoby,  które w po-
przednich latach korzystały z 
doświadczeń gliwickiego Cen-
trum, po powrocie do swoich 
krajów tworzyły ośrodki leczni-
cze dla młodzieży.

Siedemnaście lat z festiwalem
DNI MUZYKI ORGANO-
WEJ. 7 maja w Gliwicach roz-
począł się festiwal, który od 
lat przyciąga wielbicieli muzy-
ki organowej. Na inaugurację 
XVII Międzynarodowego Festi-
walu ,,Dni  Muzyki Organowej” 
zaplanowany został koncert 
kantatowo-oratoryjny z udzia-
łem chóru, orkiestry i solistów 
w gliwickiej katedrze. Uroczy-
stość otwarcia miała miejsce 
w Centrum Jana Pawła II. W 
kolejnych dniach festiwalu pre-
zentowali się międzynarodo-
wej sławy organiści. Do wy-
stępu przed gliwicką publicz-

nością zaproszeni zostali wło-
ski organista Damiano Peret-
ti, szwajcarski wirtuoz Jürg 
Lietha, Karl Bernhardin Kropf 
z Grazu, Sławomir Kamiński, 
profesor Akademii Muzycz-
nej z Poznania, Bogusław Gra-
bowski, organista bazyliki Ma-
riackiej z Gdańska i profesor 
tamtejszej Akademii Muzycz-
nej oraz studenci klas organów 
uczelni muzycznych z Pozna-
nia i Warszawy. Jak zwykle fe-
stiwal jest okazją do zapropo-
nowania jego uczestnikom wy-
cieczki szlakiem organów gór-
nośląskich. 

Na miejsce koncertu inaugurującego i kończącego festiwal wybrano 
gliwicką katedrę

Potrzeba ludzi mądrych

GLIWICE. Trzeciomajowe uro-
czystości rozpoczęły się Mszą 
św. w gliwickiej katedrze, której 
przewodniczył bp Gerard Kusz. 
W homilii przypomniał, uznając 
za aktualne również dziś, sło-
wa Jana Pawła II wypowiedziane 
do pielgrzymów w Skoczowie: 
„Polsce potrzeba ludzi mądrych 

i prawego sumienia”. Spod ka-
tedry uczestnicy uroczystości 
upamiętniających 215. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
przeszli pod pomnik marszałka 
Piłsudskiego, gdzie złożone zo-
stały kwiaty. Tego dnia w Gliwi-
cach dla mieszkańców zorgani-
zowany został festyn rodzinny. 
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Bp Gerard Kusz przypomniał znaczenie Konstytucji 3 Maja w dziejach Polski

Rysunki na afisz
ZABRZE. Rysunek któregoś z 
młodych uczestników konkur-
su plastycznego znajdzie się na 
plakacie zapraszającym na baj-
kę Dr. Seuss’a pt. „Słoń, któ-
ry wysiedział jajko” w reżyse-
rii Zbigniewa Stryja, którego 
premiera w Teatrze Nowym w 
Zabrzu zaplanowana jest na 1 

czerwca. Uczniowie klas I–IV 
mogli nadsyłać prace ilustru-
jące tytuł tej bajki na kon-
kurs plastyczny do 15 czerwca 
(adres: Teatr Nowy, pl. Teatral-
ny 1, 41-800 Zabrze). Najlepszy 
rysunek znajdzie się na afiszu, 
a wszystkie pozostałe wysta-
wione zostaną w foyer teatru. RO
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Kaplice maryjne

Ostropa
W maryjnej kaplicy kościoła w 
Gliwicach Ostropie stoi figurka 
Matki Bożej z Fatimy, jako 
pamiątka dziwnych kolei losu i 
dar upamiętniający niezwykłe 
wydarzenie. 
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Na co dzień pracują 
w parafialnych poradniach życia 
rodzinnego rozsianych 
po całej diecezji. 7 maja  
w Centrum Jana Pawła II 
w Gliwicach  zastanawiali się, 
jak wspierać narzeczonych 
i małżonków, którzy się 
do nich zgłaszają. 

Gościem spotkania, który 
mówił o podstawach poprawnej 
komunikacji w małżeństwie i ro-
dzinie, był ks. dr Jerzy Dzierża-
nowski, diecezjalny duszpasterz 
rodzin i wykładowca na Uniwer-
sytecie Opolskim. 

– Komunikacja z jednej stro-
ny może być bardzo pomocna 
w budowaniu więzi i dobrej at-
mosfery życia rodzinnego i mał-
żeńskiego, ale z drugiej strony 
sposób, w jaki jest prowadzo-
na, jest jednym z elementów 
manipulacji ludźmi – tłumaczył. 
– Jeżeli nie mamy poczucia za-
dowolenia z życia rodzinnego i 
nie jest to miejsce bezpieczeń-
stwa i akceptacji, gdzie zwłasz-
cza dzieci i młodzież czują się 

kochane,  to mogą one być za-
grożone oddziaływaniem sekt, 
które są świetnie przeszkolone 
od strony psychologicznej. Li-
der takiej grupy bardzo łatwo 
może pozyskać dzieci, które nie 
mają w domu dobrych relacji z 
rodzicami, nie czują się w peł-
ni rozumiane, bo on doskona-

le buduje poczucie więzi i przy-
należności – przestrzegał.  Du-
że zagrożenia stwarza też ko-
munikacja przez Internet. Oso-
by, które chcą nawiązać kon-
takt z chłopcem czy dziewczy-
ną w celach patologicznych, uży-
wają odpowiednich słów i języ-
ka, żeby dziecko się otworzy-
ło przed kimś, kogo napraw-
dę nie zna. Stąd tak ważna jest 
dobra komunikacja w rodzinie, 
która uchroni od poszukiwania 
wsparcia poza domem.  Wykład 
ks. dra Dzierżanowskiego był pi-
gułką wiedzy o podstawowych, 
często nieświadomych błędach,  
jakie popełniamy, rozmawiając z  
najbliższymi – ze współmałżon-
kiem i dziećmi. 

W programie dnia, który 
rozpoczął się Mszą św. sprawo-
waną przez ks. Eugeniusza Go-
golińskiego, duszpasterza ro-
dzin diecezji gliwickiej, znalazł 
się ponadto występ uczniów SP 
nr 18 z Gliwic oraz spotkanie 
Stowarzyszenia Nauczycieli Na-
turalnego Planowania Rodziny. 

W diecezji gliwickiej posługu-
je 111 doradców życia rodzinne-
go w 79 poradniach (51,3 proc. 
parafii).   KC

Spotkanie doradców życia rodzinnego

Podstawą dobra komunikacja

Akademicki Chór Politechniki 
Śląskiej 3 maja zdobył Grand Prix 
XIV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Polskiej Pieśni Chóralnej – 
Puchar Prezydenta RP.

Festiwal organizowany jest 
co dwa lata przez oddział ślą-
ski Polskiego Związku Chórów 

i Orkiestr.  Eliminacje odby-
wają się w 21 oddziałach PZ-
ChiO, w różnych kategoriach. 
Do finału, który odbył się w  
Zespole Szkół Muzycz-
nych im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach, 
zakwalifikowało się 17 
zespołów.  Akademicki 

Chór Politechniki Śląskiej pod 
dyrekcją Tomasza Giedwiłło za-
prezentował utwory Mikołaja 
Gomółki, Grzegorza Gerwaze-

go Gorczyckiego,  Ro-
mualda Twardowskie-
go i Andrzeja Koszew-
skiego. 

 

Puchar Prezydenta RP dla chóru Politechniki Śląskiej 

Zwycięzcy festiwalu

Figurka Matki Bożej 
z Fatimy w Ostropie, 
ufundowana przez Edith Deppe

Puchar odebrał 
dyrygent Tomasz 
Giedwiłło

Katarzyna Kamińska-Jurkiewicz, 
diecezjalny doradca życia 
rodzinnego w Gliwicach, 
i ks. dr Jerzy Dzierżanowski, 
duszpasterz rodzin diecezji opolskiej
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Figurę ufundowała Edith Dep-
pe, która po stracie męża na fron-
cie wschodnim w 1944 r. z rocz-
nym synkiem musiała opuścić ro-
dzinne Gliwice. W Berlinie jako 
pielęgniarka opatrywała amery-
kańskich żołnierzy. Jeden z nich 
został jej drugim mężem; wyemi-
growała z nim do Chicago. Gdy 
ich syn został powołany na woj-
nę w Wietnamie, matka błagała 
Panią z Fatimy, by zostawiła go 
w domu. Chłopak, wchodząc do 
samolotu odlatującego na front, 
niespodziewanie otrzymał roz-
kaz pozostania w kraju.

Jako wotum dziękczynne 
Edith Deppe zakupiła w ma-
ju 1968 r. do kościoła w Ostro-
pie kopię fatimskiej Madonny, 
poświęconą przez biskupa die-
cezji Leiria. Dołączyła do niej 
modlitwę: Najświętsza Matko Bo-
ża, ochraniaj śląską ojczyznę, żeby 
już nikt nigdy nie musiał jej opusz-
czać, ponieważ jest to ciężki los. 
Ostropska parafia odprawia przy 
figurze nabożeństwa majowe i 
październikowe, a od 13 maja 
2002 r. również nabożeństwa fa-
timskie. ASZ
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Zwykle zamknięte  
i niedostępne, by nie 

powiedzieć tajemnicze. 
Miejsce, gdzie 

kształcą się przyszli 
kapłani ciekawi  

i intryguje. Raz w roku 
seminarium duchowne 

otwiera swoje drzwi dla 
młodych, którzy chcą 
zobaczyć to miejsce, 

nazywane sercem diecezji. 

Utworzenie semina-
riów duchownych 
nakazał biskupom 
w XVI wieku Sobór 

Trydencki. Wcześniej przyszli 
kapłani uczyli się kapłaństwa 
od swoich proboszczów oraz 
w szkołach przykościelnych. 
Dziś sześcioletnie studia semi-
naryjne są koniecznym warun-
kiem otrzymania święceń. – To 
czas sprawdzania swojego po-
wołania. W ciągu tych lat sta-
ramy się przekonać, czy wybór 
tej drogi był słuszny – mówią 
klerycy. Jeśli Kościół ich decy-
zję potwierdzi, wówczas zosta-
ją kapłanami. 

Spośród tych, któ-
rzy rozpoczynają stu-
dia, do kapłaństwa do-
chodzi zwykle poło-
wa. Reszta przekonu-
je się, że to jednak nie 
to. – Podejmują inne 
studia, czasem kończą 
teologię dla świeckich i są ka-
techetami lub idą do innej pra-
cy – mówi Mariusz Gawłowski, 
kleryk pierwszego roku. Sam 
o kapłaństwie myślał od wielu 
lat. – Przede mną długa droga 
i tylko Bóg wie, jaką wybrał dla 
mnie przyszłość. 

Rytm seminaryj-
nego dnia wyznaczają 
dwa dzwonki – poran-
ny o 5.30 i wieczorny 
o 22.00. Klerycy przy-
znają, że pierwszym 
„seminaryjnym” prob-
lemem jest wczesne 

wstawanie. – Z czasem można 
się przyzwyczaić, w końcu wie-
lu naszych rówieśników dzień 
rozpoczyna równie wcześnie 
– mówią. O 6.00 rozpoczynają 
się modlitwy poranne (zwykle 
brewiarzowa jutrznia), potem 
Msza i rozmyślanie, do śniada-
nia (o godz. 7.30). Czas przed-
południowy wypełniają wykła-
dy, od godz. 8.00 do 13.00. 
W Opolu część z nich klery-
cy mają wspólnie ze świecki-

mi studenta-
mi teologii. 
Taki model 
studiów zo-
stał wprowa-
dzony wraz z 
utworzeniem 
Wydziału Teo-
logicznego na 
Uniwersytecie 
Opolskim. – 

Prawie 700 młodych ludzi przyjechało do seminarium 

Serce od środka

tekst i zdjęcia 
KS. WALDEMAR 

PACKNER

PRZYJECHALI 
ZOBACZYĆ 

SEMINARIUM
GRZEGORZ SZYMAŃSKI

– W semina-
rium jestem 
drugi raz. 
Choć studiuję 
na Politechnice 
Śląskiej, to cie-

kawi mnie, jak mieszka-
ją i kształcą się przyszli 
księża. Jestem lektorem 
w gliwickiej parafii kate-
dralnej i spotykam wie-
lu księży. Uważam, że nie 
jest łatwo być księdzem, 
zwłaszcza w dzisiejszych 
czasach. Podziwiam tych 
młodych ludzi, którzy de-
cydują się na taką dro-
gę życia. 

BARTEK CHOMICKI 
– Chodzę obec-
nie do trze-
ciej klasy gim-
nazjum. Nie 
ukrywam, że 
myślę również 

o tym, aby po maturze 
wstąpić do seminarium. 
Ale by podjąć taką de-
cyzję, trzeba być pew-
nym powołania, a na to 
mam jeszcze trochę cza-
su. Seminarium wyobra-
żałem sobie właśnie tak, 
jak je tu zobaczyłem. To 
fascynujące miejsce. Na 
pewno przyjadę ponow-
nie w przyszłym roku. 

ANIA BODUSZEK
– Przyjechałam 
zobaczyć, jak 
żyją klerycy. 
Jestem z para-
fii katedralnej 
w Gliwicach. 

Należę do Dzieci Maryi, 
oazy i oczywiście do scho-
li. Nie jestem pierwszy raz 
w seminarium, ale bardzo 
podoba mi się to miejsce. 
Zwykle niedostępne i za-
mknięte dla innych, więc 
uważam, że warto w ta-
kim dniu przyjechać do 
Opola. W tym roku zda-
ję maturę, po niej chcia-
łabym studiować pedago-
gikę w Katowicach. 

Obecnie w WSD 
w Opolu studiuje 
159 kleryków,  
w tym 78  
z diecezji 
gliwickiej

Segment 
mieszkalny 
składa się  
z dwóch 
skromnie 
urządzonych 
pokoi (dwu-  
i trzyosobowego) 
ze wspólną 
łazienką
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Nie jesteśmy zamknię-
ci za murami, jak po-
tocznie myśli się o kle-
rykach, ani oderwani 
od tzw. świata – mó-
wią przyszli księża. – 
Uniwersyteckie studia 
rozszerzają horyzon-
ty i pozwalają być bli-
sko ludzi, do których 
kiedyś pójdziemy jako 
duszpasterze.

Po obiedzie (godz. 13.15) 
jest czas wolny. Na własną na-
ukę przeznaczone jest popołu-
dnie (od 15.30 do 18.00). – Aby 
przyswoić materiał, trzeba każ-
dego dnia na naukę poświęcić 
wiele godzin, niekiedy również 
swój czas wolny. A i tak na eg-
zaminie okazuje się czasem, że 
to za mało – żartują klerycy. 

O godz. 18.00 jest kolacja, 
a po niej godzina czasu wol-
nego. Przed wieczornym na-
bożeństwem (o 20.00) – pół-
godzinna lektura duchowna. 
Klerycy czytają zwykle Pismo 
Święte oraz książki ascetyczne. 
O 22.00 rozlega się w semina-
rium dzwonek, wtedy w poko-
jach gasną światła.

W opolskim semi-
narium do dyspozy-
cji kleryków jest no-
woczesna sala gimna-
styczna (zajęcia spor-
towe są obowiązko-
we na pierwszych la-
tach studiów) oraz si-
łownia z profesjonal-
nym sprzętem do ćwi-
czeń i... workiem bok-
serskim. – Można wy-

ładować emocje, zwłaszcza 
jak trzeba poprawić egzamin 
– żartują. Pobyt w seminarium 
miesięcznie kosztuje kleryka 
200 zł (czasem kwotę tę pokry-
wa proboszcz). Książki, ubra-
nia itp. seminarzyści kupują za 
pieniądze otrzymywane od ro-
dziców. 

Czasem odbiera się klery-
ków jako osoby trochę „z inne-
go świata”. Oni jednak zaprze-
czają. – Seminarium, choć mo-
że sprawiać takie wrażenie, nie 
jest zimne, a przede wszystkim 
nie jest smutne. Bo jeśli odkry-
ło się swoje powołanie, to za-
wsze jest się szczęśliwym – 
mówią przyszli księża. 

 

Prawie 700 młodych ludzi przyjechało do seminarium 

Serce od środka
Rozmowa z ks. dr. Joachimem 
Waloszkiem, rektorem Wyż-
szego Seminarium Duchowne-
go w Opolu 

KS. WALDEMAR PACKNER: Czego 
spodziewa się Ksiądz po se-
minaryjnym dniu otwartych 
drzwi?

KS. DR JOACHIM WALOSZEK: – 
Ten dzień adresujemy do mło-
dzieży, ministrantów, nawet 
do Dzieci Maryi. Stąd nie ma 
on charakteru ściśle powoła-
niowego. W dniu otwartych 
drzwi chodzi nam o zbliżenie 
seminarium, miejsca, w któ-
rym kształcą się przyszli ka-
płani, do diecezjan, ludzi, któ-
rych interesuje to, jak wygląda 
codzienność kleryków. Z pew-
nością chodzi również o za-
inspirowanie ludzi młodych, 
przekonanie, że czymś waż-
nym jest odkrycie własnego 
powołania – do życia kapłań-
skiego, zakonnego lub mał-
żeńskiego. 

Czy wielu przyszłych kleryków 
przyjeżdżało wcześniej do se-
minarium?

– Tak. W rozmowie wstęp-
nej pytam kandydatów, czy by-
li już wcześniej w seminarium. 
Duża część przyznaje, że dzień 
otwartych drzwi był okazją, 
aby pierwszy raz poznać to 
miejsce. Wielu przyszłych kle-
ryków uczestniczyło w reko-
lekcjach dla maturzystów, któ-
re organizujemy każdego ro-
ku. Ten dzień jest również oka-
zją dla proboszczów i wika-
rych, aby zaproponować swo-
jej młodzieży zwiedzenie se-
minarium.

Po maturze niektórzy sta-
ną przed wyborem: wstąpić 
do seminarium czy jeszcze 
się zastanowić. Co radziłby 
Ksiądz Rektor tym, którzy bo-
rykają się z takim dylema-
tem?

– Pierwszy krok zawsze 
wydaje się ryzykowny, ale 
sądzę, że trzeba go podjąć. 
Sześć lat studiów w semina-
rium jest długim okresem we-
ryfikacji własnego powołania. 
Przede wszystkim radziłbym, 
aby decyzję o wstąpieniu do 
seminarium podjąć po rozmo-
wie z księdzem, który dla mło-
dego człowieka jest autoryte-
tem. To może być proboszcz, 
spowiednik, ojciec duchowny 
czy wikary. To zawsze doda-
je odwagi, a jednocześnie po-
zwala zrozumieć, że jest to 
początek długiej drogi. Dziś 
coraz większym problemem 
jest ciągłe niezdecydowanie. 
Myślę, że trzeba się ośmielić i 
z zaufaniem Bogu podjąć taki 
krok.  

Wstąpić czy nie wstąpić do seminarium 

Trzeba podjąć ryzyko 

Do dyspozycji 
kleryków 
jest również 
profesjonalnie 
wyposażona 
siłownia, 
którą w dniu 
otwartych drzwi 
szczególnie 
upodobali sobie 
ministranci
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Święcenia diakonatu w Opolu

18 nowych diakonów
Osiemnastu kleryków z diecezji 
gliwickiej przyjęło święcenia 
diakonatu 6 maja w kościele 
seminaryjnym w Opolu. 
Uroczystościom przewodniczył 
abp Alfons Nossol.

Oprócz seminarzystów gli-
wickich do święceń diakonatu 
przystąpiło jedenastu kleryków 
z diecezji opolskiej. Z diece-
zji gliwickiej święcenia przyję-
li: Adam Bryła z parafii św. Kata-
rzyny w Woźnikach, Adrian Ka-
szowski z parafii św. Michała Ar-
chanioła w Gli-
wicach, Adam 
Koppel z pa-
rafii św. Anny 
w Zabrzu, Ma-
riusz Kostka z 
parafii św. Mi-

kołaja w Pyskowicach, Adam Ko-
zak z parafii św. Józefa w Kale-
tach Jędrysku, Łukasz Krawiec 
z parafii św. Marcina w Starych 
Tarnowicach, Grzegorz Kunas z 

parafii Najświętszej Maryi Pan-
ny Wspomożenia Wiernych w 
Gliwicach Sośnicy, Jacek Liwow-
ski z parafii św. Wojciecha w Ra-
dzionkowie, Andrzej Nowak z 

parafii Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa w Nakle Śląskim, Ar-
tur Ochmann z parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Ko-
szęcinie, Rafał Przybyła z parafii 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Toszku, Jacek Płachta z parafii 
Niepokalanego Serca Najświęt-
szej Maryi Panny w Zabrzu, Mar-
cin Sobota z parafii św. Antonie-
go w Tworogu, Andrzej Staniek 
z parafii Chrystusa Króla w Gli-
wicach, Paweł Szołtysek z parafii 
Nawrócenia św. Pawła w Pysko-
wicach, Damian Trojan z para-
fii Bożego Ciała w Bytomiu Mie-
chowicach, Tomasz Wieczorek z 
parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Miastecz-
ku Śląskim, Michał Wąs z parafii 
Matki Bożej – Matki Kościoła w 
Lisowie. 

Święcenia 
diakonatu 

przyjęło  
18 kleryków  

z diecezji 
gliwickiej

Schole z różnych parafii w diecezji 
spotkały się 6 maja w Bytomiu 
Karbiu. Tam, podobnie  
jak przed rokiem, rywalizowały  
ze sobą w śpiewie. 

W II Diecezjalnym Przeglą-
dzie Scholi Liturgicznych naj-
lepsza okazała się grupa z para-
fii Bożego Ciała w Bytomiu Mie-
chowicach. Schola istnieje od 
10 lat, na ubiegłorocznym prze-
glądzie również została wysoko 
oceniona. – Przegląd ma przy-
pomnieć, jak ważną funkcją w 
liturgii jest prowadzenie śpie-
wu. Daje możliwość zaprezen-
towania się, uczy doboru reper-
tuaru, podnosi poziom zespo-
łów, a także pozwala na wza-
jemną wymianę doświadczeń 
– mówi ks. dr Franciszek Koe-
nig, referent kurialny ds. muzy-
ki kościelnej diecezji gliwickiej. 
– Bardzo ważna jest tu rola pro-
wadzącego scholę, który nie 
tyle jest dyrygentem, co prze-
wodnikiem duchowym. Istot-
ne jest więc nie tylko jego przy-

gotowanie muzyczne, ale rów-
nież formacja duchowa i wyczu-
cie sacrum.

W tym roku w przeglądzie 
uczestniczyło tylko sześć zespo-
łów, prawie o połowę mniej niż 
przed rokiem. Po raz drugi wy-
stąpiła schola z parafii Chrystu-
sa Króla w Bytomiu Stolarzowi-
cach, która należy do najlicz-
niejszych w diecezji gliwickiej, 
tworzy ją 30 osób. Istnieje już 
25 lat, od 1988 roku prowadzi 
ją Ewa Komandzik, organistka i 
dyrygentka chóru parafialnego. 
Przed laty śpiewała w chórze, 
który założył – wraz ze scholą 
– ks. Piotr Klemens, ówczesny 
wikary w parafii. – Dzisiaj dzie-
ci pod względem muzycznym 
ze szkoły nie wynoszą niczego 
– stwierdza Ewa Komandzik. – 
Staram się jednak nikogo z chęt-
nych do scholi nie odtrącać, bo 
wiele można poprawić systema-
tyczną pracą. Przekonałam się 
też, że czasem z tych, którzy nie 
zapowiadają się dobrze, potem 
wyrastają soliści. 

S. Barbara Mroziak ze Zgro-
madzenia Sióstr Maryi Niepo-

kalanej w zakonie pra-
cuje jako katechetka i 
organistka, w czym po-
maga jej muzyczne wy-
kształcenie. Od 8 lat 
prowadzi scholę Can-
temus Domino w parafii 
św. Mikołaja w Pysko-
wicach Śpiewają w niej 
dziewczęta w różnym 
wieku – od gimnazjalistek po 
25-latki. – Staram się pokazać 

im piękno liturgii, bo 
w niej ukryte są naj-
większe tajemnice, a 
my poprzez śpiew ma-
my to piękno wyrazić 
– mówi s. Barbara.

Tego dnia w Byto-
miu Karbiu schole przy-
gotowywały wspólnie 
śpiew na swoją diece-

zjalną pielgrzymkę do sanktu-
arium w Rudach.  MF

Diecezjalny Przegląd Scholi Liturgicznych

Konkursowo i śpiewająco

Schola z parafii 
w Tarnowskich 
Górach 
Opatowicach  
(III miejsce  
w przeglądzie) 
przygotowuje  
się do występu
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Konkurs dla dzieci

Śladami JPII
Wspólnie z Wydawnictwem Je-
dność oraz Radiem Plus pro-
ponujemy najmłodszym czytel-
nikom konkurs, w którym każ-
dego tygodnia do wygrania jest 
ciekawa książka. Fundatorem 
nagród jest Wydawnictwo 
Jedność. 

Jego nakładem ukazało się 
kilka książek kard. J. Ratzingera, 
obecnego papieża, m.in.: „Wiara 
– prawda – tolerancja”, „Europa” 
czy „Tajemnica Jezusa Chrystu-
sa”. W kwietniu ukazała się książ-
ka „10 nowych symboli na uro-
czystość pierwszej Komunii świę-
tej”. Dzięki pomysłom zapropo-
nowanym w tej książce nie tylko 
dzień pierwszej Komunii będzie 
dla dzieci szczególnym świętem. 
Książki można zamawiać rów-
nież przez Internet. Więcej na 
stronie: www.jednosc.com.pl

W tym tygo-
dniu można wy-
grać: „Psalmy 
dla naszego 
Taty”, czyli ra-
dosne teksty 
przeznaczone 

dla dzieci, które 
pragną wyrazić słowami swoją 
miłość do rodziców.

Aby wygrać książkę, należy 
w niedzielę 21 maja zadzwonić 
do Radia Plus podczas audycji 
„Quizy pani Izy” (tel. do studia 
032 232-52-32) i odpowiedzieć 
na pytanie: Gdzie znajduje się 
sanktuarium, które Jan Paweł 
II odwiedzał jeszcze jako chło-
pak? Jako biskup i kardynał 
przyjeżdżał tam, by przemod-
lić różne sprawy, wędrując po 
słynnych kalwaryjskich dróż-
kach. 

dniu można wy-
grać: „Psalmy 
dla naszego 
Taty”, czyli ra-
dosne teksty 
przeznaczone 

dla dzieci, które 
pragną wyrazić słowami swoją 

Lasy można oglądać w muzeum

Co kryje się w lisiej norze?
Wbrew obiegowym opiniom 
Górny Śląsk to nie tylko tereny 
przemysłowe. Ponad 30 proc. 
powierzchni Śląska pokrywają 
lasy. Im poświęcona jest pierwsza 
część wystawy w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu.

W bytomskim muzeum 
możemy obejrzeć stałą ekspo-
zycję z cyklu „Przyroda Gór-
nego Śląska – Lasy”. Pracow-
nicy Działu Przyrody dołoży-
li wszelkich starań, aby zwie-
dzający, wchodząc do muzeal-
nej sali, zapomnieli, gdzie tak 
naprawdę się znajdują. 

Już od wejścia wita ich 
śpiew ptaków. Dalej w delikat-
nym półmroku zobaczyć moż-
na przekrój 85-letniego dębu. 
Z dołączoną ciekawą legendą 
opisującą to, co działo się na 
świecie, gdy dąb wzrastał. Dużą 
atrakcją, szczególnie dla dzieci, 
są zapewne te eksponaty, któ-
rych można dotknąć. Na przy-
kład sierść jelenia, daniela, li-
sa czy dzika, znanych najczęś-
ciej tylko z fotografii. Dotknąć 
można również pni różnych 
drzew – jodły, sosny, dębu, je-
sionu czy lipy – poznać ich li-
ście i owoce. 

Najciekawsze wydają się jed-
nak okazy umieszczone w gab-
lotach. Prezentowane są w po-
staci kompletnych fragmentów 

naturalnego środowi-
ska mieszkańców lasu. 
Można więc zobaczyć 
norę lisa z całą lisią ro-
dziną, dziki szukające 
pożywienia w pokry-
tym śniegiem leśnym 
runie, borsuka przemykające-
go między drzewami, ptaki sie-
dzące na gałęziach nad oczkiem 
wodnym, skaczące wiewiórki. 

Autorzy wystawy – Roland 
Dobosz, Waldemar Żyła i An-
drzej Imiołczyk przygotowy-
wali ją prawie cztery lata, ale 

osiągnięty efekt jest 
imponujący. Następ-
nymi częściami ekspo-
zycji będą: środowiska 
wodno-błotne, łąki i 
pola, czyli agroceno-
zy oraz tereny zurba-

nizowane. Twórcy zapowiada-
ją wiele niespodzianek, któ-
re po raz kolejny przekonają 
nas, że muzeum wcale nie mu-
si być nudne, a wręcz przeciw-
nie, może dostarczać wielu in-
teresujących wrażeń.

LEOKADIA BURCZYK

Zaproszenie 

Noc muzealna w Gliwicach
Jednego dnia w roku gliwickie 
Muzeum otwarte jest aż 
do północy. Teraz na nocne 
zwiedzanie swoich oddziałów 
zaprasza 20 maja. 

Przed rokiem w noc muze-
alną odwiedziło je około 6 ty-
sięcy zwiedzających. Tego dnia 
wstęp na wszystkie wystawy 
stałe i czasowe (indywidualny i 
dla grup zorganizowanych) jest 
bezpłatny.

W tym roku w Zamku Pia-
stowskim oraz Willi Caro bę-
dzie można zobaczyć wysta-
wę pt. „Gliwice 1945–1956”. 
W oddziale Odlewnictwa Arty-
stycznego pokazany zostanie 
fragment kolekcji „Polscy wład-
cy w odlewach artystycznych 
ze zbiorów Muzeum w Gliwi-
cach”. W budynkach radiosta-
cji organizatorzy zaproponu-
ją zwiedzającym powrót do 
lat osiemdziesiątych ubiegłe-

go stulecia, gdzie zaprezen-
tują „Multimedia konspiry...” . 
Muzeum przy tej okazji poka-
że najnowsze nabytki w swo-
ich zbiorach.

We wnętrzach Willi Caro 
gliwicki Teatr A wystąpi z pra-
premierą „Wielkiego balu u 
Kwidama” (dwukrotnie o godz. 
17.00 i 19.00). A późnym wie-
czorem na tarasie willi pojawią 
się Dorota Miśkiewicz i Jan Pta-
szyn Wróblewski. 

Wystawa duże 
zainteresowanie 
wzbudza przede 
wszystkim 
u dzieci
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  ROCZNICA POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO

16 MAJA, godz. 18.00, katedra gliwicka 
– Mszy przewodniczy ksiądz biskup.
  MUZYKA MOZARTA
16 MAJA, godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II w Gliwicach (obok katedry) 
– Koncert pt. Mozart Da Camera – w 
250. rocznicę urodzin. Wystąpi Zespół 
Kameralistów  Gliwickiej Orkiestry 
Kameralnej i soliści.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 17 MAJA w kaplicy św. Jadwigi przy 
parafii Wszystkich Świętych. O godz. 
18.05 – nieszpory, o godz. 18.30 – 
Msza św. z homilią i prelekcja ks. dra 
Sebastiana Mareckiego pt. Życie ducho-
we czy „życie według ducha”?
  KIK W ZABRZU
17 MAJA, godz. 18.45, dom parafialny 
św. Anny – Msza św. z homilią i wykład 
o. dra Tacjana Wójciaka OFM pt. „Jakimi 
zasadami kieruje się Kościół, zgadzając 
się na medyczne eksperymenty”.
  DZIEDZICTWO SOBORU
18 MAJA, godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II (obok katedry) – wykład ks. dra 
Roberta Chudoby pt. „Soborowa wizja 
wychowania chrześcijańskiego” (połączo-
ny z monodramem, informacja niżej).
  MONODRAM O EDYCIE STEIN
18 MAJA,  godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II (obok katedry) – monodram 
„Kamień. Rzecz o Edycie Stein” oraz 
poezja Jana Pawła II.
  EUCHARYSTIA I MODLITWY 
    W INTENCJI UZDROWIENIA
18 MAJA, godz. 19.30, kościół 
Wszystkich Świętych w Gliwicach.
  PIELGRZYMKA DZIECI 

PIERWSZOKOMUNIJNYCH
do gliwickiej katedry odbędzie się w 
soboty: 20 i 27 MAJA oraz 7 CZERWCA. 
W programie Msza św. o godz. 10.00 
i inscenizacja misyjna. Organizatorzy 
proszą o wcześniejsze zgłoszenie: tel. 
0 32 230 89 45.  
  NABOŻEŃSTWO 
    DLA MŁODZIEŻY 
19 MAJA, godz. 19.00, sanktuarium 
Matki Bożej w Lubecku – nabożeństwo 
dla młodzieży rejonu lublinieckiego.
  PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN 
    I MŁODZIEŃCÓW
21 MAJA, sanktuarium w Piekarach 
Śląskich, rozpoczęcie o godz. 8.30.
  MUZYKA W STARYM 

 OPACTWIE
21 MAJA, godz. 17.00, sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej w Rudach – koncert dy-
plomantów Studium Muzyki Kościelnej. 

Zaproszenie do Centrum Jana Pawła II

Sny malowane
„Co kto w swoich widzi snach” – to tytuł 
wystawy malarstwa i grafiki Haliny Matłosz, 
na otwarcie której 21 maja (godz. 18.00) 
zaprasza Centrum Jana Pawła II w Gliwicach. 
Wernisażowi towarzyszyć będzie koncert 
wiosenny w wykonaniu Iwony i Gabrieli Blachy.

Halina Matłosz zajmuje się malar-
stwem, rysunkiem i projektowaniem 
graficznym. W swojej pracowni pro-
wadzi również zajęcia plastyczne dla 
dzieci i młodzieży. Przygotowała kilka 
wystaw indywidualnych, uczestniczy-
ła również w wielu wystawach zbioro-
wych. Jej prace znajdują się w prywat-
nych zbiorach na terenie Polski i za gra-
nicą. 

Wystawę w Centrum Jana Pawła II 
(obok katedry) można oglądać do 22 
czerwca (od poniedziałku do czwartku w 
godz. 14.00–19.00). 

Festiwal Cantate Deo

Zaśpiewaj Panu
Jeszcze do 20 maja można zgłaszać udział 
w XIX  edycji Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Religijnej CANTATE DEO.

Festiwal odbędzie się od 30 czerw-
ca do 2 lipca  w muszli koncertowej przy 
parafii św. Jacka w Gliwicach (ul. Przed-
wiośnie 1). Karta zgłoszenia oraz regula-
min udziału w konkursie dostępne są na 
stronie www.cantate.pl. Zgłoszenia moż-

na przesyłać na adres: Festiwal CANTA-
TE DEO, ks. Piotr Sikora, ul. Jana Pawła 
II 5a, 44-100 Gliwice. Informacje: tel. 032 
3762381, +48 601 515552.

Organizatorzy zapraszają też do wspól-
nej modlitwy w intencji festiwalu i wszyst-
kich zaangażowanych w jego przygotowa-
nie. W  każdy pierwszy piątek miesiąca o 
godz. 22.00 na antenie Radia Plus 96,2 FM 
odmawiają Różaniec.  

Do Matki Bożej Pokornej

IX Pielgrzymka Rodzin
20 maja w sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej w Rudach 
odbędzie się pielgrzymka 
rodzin diecezji gliwickiej 
oraz stowarzyszeń i ruchów 
rodzin. 

PROGRAM PIELGRZYMKI: 
godz. 10.00–10.30 – przy-
bycie i przygotowanie do 
Eucharystii 
godz. 11.00 – Eucharystia 

pod przewodnictwem księ-
dza biskupa 
godz. 13.30 –  chwila odpo-
czynku z występami zespo-
łów muzycznych i prezen-
tacja  (3–5-minutowa) obec-
nych na pielgrzymce ruchów 
rodzinnych; nabożeństwo z 
powierzeniem rodzin Sercu 
Jezusowemu. 

Obraz Matki Bożej Pokornej RO
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