
– Pan Bóg nam błogosławi i otacza 
nas opatrznością, ale musimy się 
zastanowić, jak odpowiadamy
na to błogosławieństwo – mówił
do rolników ks. Andrzej Bartysiewicz, 
proboszcz parafii w Lubecku.

13 maja do tamtejszego sank-
tuarium Matki Bożej pielgrzymo-
wali rolnicy, prosząc Boga o do-
bre plony.  Spotkanie rozpoczęło 
się nabożeństwem ku czci św. Izy-
dora Oracza.  W homilii podczas 
Mszy św. ks. Andrzej Bartysiewicz 

zachęcał, by 
prośbom o bło-
gosławieństwo 
w pracy towa-
rzyszyła modli-
twa, postawa służby drugiemu 
człowiekowi i poszanowanie dla 
dzieła stworzenia. – Jakże przykre 
jest, że człowiek niejednokrotnie 
niszczy środowisko, wykorzystuje 
naturalne bogactwa, myśląc tylko 
o sobie – mówił.

Pielgrzymkę zainicjował Jó-
zef Prandzioch ze Swacioka.  W 
tym roku odbyła się ona po raz 
dziesiąty.  

I nternet pozwala na 
ukazanie się miliardów 

obrazów na milionach 
ekranów na całym świecie. 
Czy z tej galaktyki obra-
zów i dźwięków wyłoni 
się Oblicze Chrystusa? 
Czy da się usłyszeć Jego 
głos? – pytał w 2002 ro-
ku Jan Paweł II w Orędziu 
na XXXVI Światowy Dzień 
Środków Społecznego 
Przekazu. Dziś Internet 
stał się ważnym sposobem 
przekazu Ewangelii i źród-
łem wiedzy o Kościele. O 
serwisie internetowym 
Kościoła katolickiego w 
Polsce „Opoka”, który po-
wstał i działa w Gliwicach, 
piszemy na str. IV i V.  
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Trzynastego maja przed kościołem i szpi-
talem kamilianów w Tarnowskich Górach 

odsłonięty został pomnik Jana Pawła II, wy-
raz wdzięczności zakonu i wiernych. Wielu 
uważa, że miejsce to jakby czekało na tę 
realizację. Pomnik poświęcił prowincjał o. 
Franciszek Bieniek. – Chciałem uchwycić po-
stać Papieża w pewnej konfiguracji brył. 
Zobrazować istotę, czyli duchowość tej oso-
by. Ważne jest, żeby tak jak sam Papież, tak 
i ten pomnik nie przesłaniał nam Chrystusa, 
ale Go odsłaniał, był jakby bramą do Niego 
– mówi jego autor Artur Lubos, rzeźbiarz. 

Sylwetkę Papieża umieścił na 
tle czterech brył piaskowca, 
pomiędzy którymi szczeliny 
układają się w ramiona krzy-
ża. Otwarta forma pozwala 
na odnajdywanie różnych 
dróg do przedstawionej tu 
postaci. 

MIEJSCE CZEKAŁO I LUDZIE

Pomnik 
odsłonięto
w 25. rocznicę 
zamachu na 
Papieża. Pierwszy
z prawej autor 
Artur Lubos

KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  SYLWETKI DIAKONÓW, którzy 3 

czerwca przyjmą święcenia 
kapłańskie.

  Wspomnienie o śp. ks. pra-
łacie WŁADYSŁAWIE KOPCIU.
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Pielgrzymka rolników

O dobre plony

Pielgrzymka
jest świętem

dla całej okolicy
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W wielu parafiach 13 maja 
rozpoczęły się tzw. nabożeń-
stwa fatimskie. W Pawonkowie 
połączone zostało z uczczeniem 
relikwii błogosławionych dzieci 
z Fatimy, którym objawiła się 
Matka Boska.

– Jestem 
wielkim 
czcicie-

lem relik-
wii, po-

nieważ za-
wsze głęboko 
wierzyłem, że 

właśnie poprzez 
świętych Pan Bóg 
szczególnie w mo-
im życiu działa 

– mówi ks. Ja-
nusz Czenczek 
– proboszcz w 

Pawonkowie, gdzie znajdują się 
także relikwie Ojca Pio i siostry 
Faustyny.

Relikwie błogosławionych 
dzieci z Fatimy (na zdjęciu) są 
własnością diecezji gliwickiej, 
każda parafia może je „wypoży-
czyć” na nabożeństwo w swoim 
kościele.  

Nabożeństwa fatimskie

Z relikwiami 

Matka Boska.

nieważ za-
wsze głęboko 
wierzyłem, że 

właśnie poprzez 
świętych Pan Bóg 
szczególnie w mo-
im życiu działa 

– mówi ks. Ja-
nusz Czenczek 
– proboszcz w 

Matka Boska.

nieważ za-
wsze głęboko 
wierzyłem, że 

właśnie poprzez 
świętych Pan Bóg 
szczególnie w mo-
im życiu działa 

– mówi ks. Ja-
nusz Czenczek 
– proboszcz w 
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Szkoły na podglądzie
TARNOWSKIE GÓRY. Do 
końca tego roku szkolnego 
wszystkie szkoły podstawo-
we oraz gimnazja w Tarnow-
skich Górach zostaną wypo-
sażone w system kamer, któ-
ry umożliwi obserwację tere-
nu wokół szkół oraz boisk. W 
przyszłości planuje się tak-
że instalację kamer w sa-
mych szkołach, aby obser-
wować, co dzieje się na ko-
rytarzach. O tym, że szko-
ły nie są miejscem bezpiecz-
nym, nie trzeba nikogo prze-
konywać. Stąd niektóre za-

trudniają ochroniarzy, inne 
placówki instalują monito-
ring. Najczęstsze formy prze-
mocy wśród młodzieży od 
13. do 17. roku życia to roz-
boje. W 2005 roku w tarno-
górskich szkołach zanotowa-
no ich 27, rok wcześniej 28. 
Ponadto policja tarnogórska 
ujawniła wśród uczniów dwa-
naście gróźb karalnych, sześć 
uszkodzeń ciała oraz cztery 
pobicia. Jako jedna z pierw-
szych system kamer zamon-
towała SP nr 10. Monitoring 
działa całą dobę. 
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Dzięki kamerom uczniowie tarnogórskich szkół będą czuli się bezpieczniej

Będzie obwodnica
BYTOM. 8 maja br. odbyło 
się uroczyste rozpoczęcie ro-
bót przy „Budowie bytomskie-
go Odcinka Obwodnicy Pół-
nocnej Aglomeracji Górnoślą-
skiej – Etap II”. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych miasta 
oraz województwa, posłowie 
na Sejm, reprezentanci firmy 
wykonawczej „Budimex-Dro-
mex”, firmy projektującej ob-
wodnicę. „Budowa bytomskie-
go Odcinka Obwodnicy Pół-
nocnej Aglomeracji Górnoślą-
skiej – Etap II” uzyskała dofi-
nansowanie z funduszy struk-
turalnych Unii Europejskiej w 
ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego. Łączna wartość 
zadania inwestycyjnego wyno-

si: 96 551 605 zł. Przyznana 
kwota dotacji wynosi 75 proc. 
kosztów kwalifikowanych bu-
dowy II Etapu i wynosi 72 413 
704 zł. Pozostałe środki (25 
proc.) stanowią udział własny 
gminy i wynoszą 24 137 901 
zł. Przyznana dotacja wyko-
rzystana zostanie począwszy 
od 2006 r.

Symboliczne wkopanie łopaty, 
potem ruszyły już pierwsze prace 
przy obwodnicy
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Plac sprzedany
BYTOM. Firma Braaten Pe-
dersen Plus Partners wygrała 
przetarg na zakup i zabudowę 
placu Kościuszki w Bytomiu. 
Za kwotę 15 milionów złotych 
spółka nabyła kwartał o po-
wierzchni 10 000 mkw. zlokali-
zowany w centrum miasta. Na 
terenie placu Kościuszki po-
wstanie obiekt handlowo-usłu-

gowy z wielkoekranowym ki-
nem, placówkami  kulturalny-
mi oraz przestrzenią biurową. 
Projekt polega na całkowitej 
odbudowie fragmentu ścisłego 
centrum Bytomia. Firma ma na 
celu przeobrażenie placu Koś-
ciuszki w wielofunkcyjną ga-
lerię z wewnętrznym placem 
publicznym.

Przejazd bezpłatny?
AUTOSTRADA A4. Odcin-
kiem autostrady A4 pomiędzy 
Katowicami a Wrocławiem bę-
dzie zarządzać nie koncesjona-
riusz, co zapowiadał poprzedni 
rząd, a Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad. Przejazd 
odcinkiem od Kleszczowa do 
Sośnicy będzie bezpłatny, choć 
na wyjazdach staną bramki. Jak 
wyjaśnia „Gidia”, kierowca wjeż-
dżając, pobierze bilet zerowy, a 
zjeżdżając z autostrady na tym 
odcinku nie będzie ponosił żad-
nej opłaty. Nie jest znana wy-
sokość za przejazd odcinkiem 
płatnym A4. Prawdopodobnie 

będzie to około 10 zł za 100 
km dla samochodu osobowego i 
25–30 zł dla ciężarowego. 

Za przejazd gliwickim odcinkiem A4 
nie poniesiemy żadnych opłat
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Prof. Joanna Rzeszowska wyróżniona

DIANA 2006. Ceniony nauko-
wiec, biolog molekularny, pra-
cownik genetyki nowotworów 
Centrum Onkologii w Gliwicach 
prof. Joanna Rzeszowska zo-
stała uhonorowana wyróżnie-
niem Diana 2006, przyznawa-
nym przez Forum Kobiet Zie-
mi Gliwickiej. Prof. J. Rzeszow-
ska od czterech lat kieruje naj-
nowszymi badaniami mikroma-

cierzy, przez wiele lat organi-
zowała obozy ekologiczne dla 
młodzieży. Aktywnie działa w 
gliwickim kole Śląskiej Ligi Wal-
ki z Rakiem. Kapituła plebiscytu 
wyróżniała również s. Barbarę 
Mrozik z Pyskowic za pełną po-
święcenia pracę z dziećmi oraz 
założenie scholi „Cantamus Do-
mino”, która działa przy parafii 
św. Mikołaja.

Prof. Joanna Rzeszowska z Krzysztofem Pawełkiem, studentem chemii 
Politechniki Śląskiej, badają reakcję łańcuchową polimeryzacji genów 
w czasie rzeczywistym
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Na terenie parafii w Kotach 
znajduje się miejscowość 
Wesoła. Przy wjeździe do 
wioski stoi niewielka, murowana 
kapliczka poświęcona Matce 
Bożej. 

Skromny i z pozoru współ-
czesny wygląd może mylić – 
kapliczka ta pamięta początki 
XVIII w. Wzniesiono ją dla upa-
miętnienia ofiar zarazy tyfusu 
głodowego z 1737 roku. 

W 1736 r. przez 73 dni nie-
ustannie padał deszcz. W ma-
ju 1737 r. głód spowodowa-
ny nieurodzajem przybrał „roz-
miary najstraszliwsze”. W pa-
rafii Koty epidemia pochłonęła 
aż 304 ofiary. Zmarłych na ty-
fus nie chowano na cmentarzu 
parafialnym. Według podania 
ustnego, ofiary zarazy grzeba-
ne były właśnie obok kapliczki. 
Przy kapliczce zwykle zatrzy-
mywali się pielgrzymi zmierza-
jący na Jasną Górę. Pochówek 
ofiar zarazy przy szlaku pątni-
czym niósł swoiste przesłanie 
religijne.

Kapliczką opiekują się pa-
rafianie z Wesołej. Co roku 
w jedną z niedziel majowych 
przy kapliczce odprawiane jest 
nabożeństwo majowe z udzia-
łem orkiestry. W tym roku od-
będzie się ono 21 maja o godz. 
15.00. AS

Kaplice maryjne

Wesoła
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Kapliczka w Wesołej upamiętnia 
ofiary zarazy z 1737 roku

Julka ma pięć lat, jest jedną 
z najmłodszych uczestniczek 
spotkania w Rudach. 13 maja 
pielgrzymowały tu grupy Dzieci 
Maryi i schole z różnych parafii 
diecezji gliwickiej.

Niedawno mama przypro-
wadziła Julkę do wspólnoty 
Dzieci Maryi w parafii św. Jana 
Chrzciciela w Zabrzu. Jest naj-
młodsza, w 30-osobowej gru-
pie najwięcej jest 8- i 9-latek. 
Od kilku lat prowadzi ją Mał-
gorzata Urban, w październi-
ku minie 20 lat od kiedy sama 
wstąpiła do wspólnoty Dzie-
ci Maryi. Dziś jest student-
ką turystyki i rekreacji Górno-
śląskiej Wyższej Szkoły Han-
dlowej w Katowicach. – Kie-
dy mówię, czym się zajmu-
ję, moi znajomi z uczelni czę-
sto dziwią się, że poświęcam 
temu tyle czasu i w dodatku 
za darmo – mówi Małgorzta. 
Klaudia Katafoni, która chodzi 
do III klasy gimnazjum, doda-
je: – Wszystko, co robimy, jest 
związane z Maryją. Temu po-

święcamy czas, ale ła-
twiej jest służyć Panu 
Bogu w kościele, trud-
niej w codziennym ży-
ciu. 

Tego dnia w koś-
ciele w Rudach modliło się 
około tysiąca osób. Bp Jan 
Wieczorek mówił do zebra-
nych na Eucharystii: – Stajemy 
przed tą, która troszczy się o 
człowieka. Maryja jako pokor-
na, gdziekolwiek się objawia-
ła, zawsze wyrażała zatroska-
nie o sprawy Boga i ludzi. 

Biskup gliwicki  
wręczył dyplomy 
ukończenia kursu dla 
psałterzystów 43 oso-
bom, które przygo-
towywały się do tej 

funkcji w Studium Muzyki Koś-
cielnej. Wyróżnionych zostało 
również 13 animatorek grup 
Dzieci Maryi, które szczegól-
nie aktywnie uczestniczą w 
comiesięcznych spotkaniach 
w parafii Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Byto-
miu.  MF

Dzieci Maryi i schole pielgrzymowały do Rud

Pokorna, czyli zatroskana

13 maja do Pawonkowa 
przyjechali oazowicze  z całego 
rejonu lublinieckiego. 

– Nasze spotkanie rozpoczęli-
śmy zawiązaniem wspólnoty, póź-
niej była Eucharystia z ucałowa-

niem relikwii Dzieci z Fatimy, wy-
stawa i agapa, czyli  coś dla cia-
ła i coś dla ducha – mówi ks. Ma-
rek Olekszyk – moderator rejono-
wy Ruchu Światło–Życie, popular-
nie nazywanym oazą. Dzieci, mło-
dzież i dorośli korzystali z gościn-

ności domu parafialnego, gdzie 
mieli okazję zobaczyć  wystawę 
fotografików warszawskich, po-
święconą Janowi Pawłowi II.

Dzień wspólnoty był też przy-
gotowaniem do letnich rekolek-
cji oazowych, na które wyjedzie 
większość z uczestników spot-
kań przy parafiach. W Pawonko-
wie ćwiczyli piosenkę roku pt. 
„Uczył nas”, specjalnie skompo-
nowaną dla Ruchu Światło–Życie 
przez ks. Andrzeja Daniewicza 
do słów ks. Jerzego Szymika. Na-
wiązuje ona do tematu tegorocz-
nych spotkań formacyjnych, któ-

rym jest „Pamięć 
i tożsamość” – 
tytuł jednej z 
książek Jana Pa-
wła II.  K.KL
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Przed wakacjami

Oazowy dzień wspólnoty

Uczestnicy 
spotkania na 
wystawie zdjęć 
Papieża

Po Mszy wszyscy 
odpoczywali 
w ogrodzie 
wokół kościoła
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J edna z najmniejszych w 
kraju – tak zwykło się 
mówić o diecezji gliwi-
ckiej, ale to także jed-

na z pionierskich diece-
zji. Niewątpliwe zasługi ma 
m.in. w sferze informatyzacji 
Kościoła w Polsce. To właśnie 
w Gliwicach stanął pierwszy w 
kraju „kościelny” serwer i stąd 
po internetowych łączach wy-
chodzi w świat znany i ceniony 
serwis „Opoka”. 

Gruby kabel

Początki szybkiego rozwo-
ju komputeryzacji diecezji gli-
wickiej sięgają jej początków. 
Bezpośrednio po ustanowieniu 
diecezji (1992 rok) w budyn-
ku kurii stanął komputer wraz 
z drukarką. – Na początek lat 
dziewięćdziesiątych to było 
bardzo wiele – wspomina dziś 
ks. Krzysztof Śmigiera, który 
przez szereg lat nadzorował in-
formatyczne sprawy diecezji. – 
Dość szybko liczba kompute-
rów się zwiększyła i powsta-
ła także mała sieć. A wszystko 
przez to, że dziwnym zbiegiem 
okoliczności kabel łączący kurię 

z Politechniką Śląską 
miał ogromne na tam-
te czasy możliwości – 
kontynuuje ks. Śmigie-
ra. Dzięki temu moż-
liwe było udostępnie-
nie podłączenia do In-
ternetu osobom z ze-
wnątrz. A jak powie-
dziano wówczas w Mi-
nisterstwie Łączności, 
był to pierwszy w kraju przypa-
dek świadczenia usług teleko-
munikacyjnych przez Kościół. 

Serce bije w Gliwicach

Informatyczny potencjał po-
zwolił na tworzenie ponaddie-
cezjalnych inicjatyw. Jedną z 

nich było zorganizowa-
nie w Gliwicach ogól-
nopolskich seminariów 
informatycznych. – Na 
nich bardzo uważnie 
przedstawiano i dysku-
towano kwestie kom-
puteryzacji Kościoła ka-
tolickiego – wspomina 
informatyk Witold Za-
wadzki. Seminaria na-

kreśliły kierunek działania, a 
obecny wicedyrektor gliwickiej 
KANY był jednym z pomysło-
dawców ogólnopolskiego ser-
wisu internetowego Kościo-
ła katolickiego. We wstępnym 
opracowaniu projektu brali 
udział także: ks. Krzysztof Śmi-
giera (obecnie proboszcz para-

fii św. Jacka w Gliwicach Sośni-
cy), ks. Janusz Gnat (proboszcz 
parafii św. Antoniego w Zabrzu) 
i Waldemar Kuwaczka (dyrek-
tor Katolickiego Centrum Edu-
kacji Młodzieży KANA). Decy-
zja o powołaniu serwisu zapad-
ła w 1998 roku w Pelplinie, pod-
czas zebrania Konferencji Epi-
skopatu Polski. – Pamiętam, że 
jeszcze z sali obrad zadzwo-
niono do Gliwic z tą informa-
cją. Bardzo się cieszyliśmy. Ten 
dzień był dla nas ukoronowa-
niem wielomiesięcznych dzia-
łań – przyznaje Witold Zawadz-
ki. Do prowadzenia serwisu po-
wołano fundację „Opoka”, któ-
ra obecnie ma swe siedziby w 
Warszawie i Tarnowie, ale jej 
serce ciągle bije w Gliwicach. 
Tu bowiem od początku pracu-
je redakcja serwisu. 

Centrum 
w podziemiach
Okolice gliwickiej katedry. 

Bezpośrednie sąsiedztwo Cen-
trum Edukacyjnego im. Jana Pa-
wła II. Budynek, w którym sie-
dzibę ma KANA. W tym samym 
miejscu, ale w podziemiach 
mieści się niezwykłe „centrum 
dowodzenia”. To tu codziennie 
docierają e-maile niemal z ca-
łego świata, dzwonią telefony, 
a trzyosobowa redakcja aktu-
alizuje swoisty „magazyn wie-
dzy” o Kościele. – Mamy obec-
nie ponad 20 tys. plików teks-
towych i dźwiękowych, nie li-
cząc materiałów graficznych. 
Jest to szczególna biblioteka, 
bo przed laty założyliśmy so-
bie, że wszystko, co raz pojawi 
się na tym serwisie, nie jest z 
niego usuwane – mówi redak-
tor „Opoki” Maciej Górnicki.

Dlatego na stronie znaleźć 
można zarówno archiwalne, 
oficjalne dokumenty Kościoła, 
jak też najnowsze publikacje. 
Są również materiały dźwięko-
we pochodzące bezpośrednio 

„Opoka” – pomysł, który powstał w Gliwicach 

Laboratorium wiary i kultury

tekst i zdjęcia 
PAWEŁ JUREK

Za tymi 
drzwiami, 
w podziemiach 
budynku 
nieopodal 
gliwickiej 
katedry powstaje 
ogólnopolski 
katolicki serwis 
internetowy

www.opoka.org.pl to jeden 
z najbardziej znanych 

adresów internetowych. 
Od ponad siedmiu lat 

znajduje się tam 
dosłownie wszystko, 

co związane 
jest z życiem 

i działalnością 
Kościoła w kraju 

i na świecie. Serwis powstał 
w Gliwicach. Tutaj też 
pracuje jego redakcja. 
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z Radia Watykańskiego. – Jako 
redakcja „Opoki” nie zamawia-
my tekstów, sami też ich nie pi-
szemy. Co najwyżej ogranicza-
my się do komentarzy. Więk-
szość tekstów pochodzi z pra-
sy katolickiej i innych wydaw-
nictw. M.in. publikujemy teks-
ty „L`Osservatore Romano” – 
mówi Maciej Górnicki. 

Szukam e-maila 
do Papieża
Serwis „Opoki” to jednak nie 

tylko publikowane informacje 
o Kościele. Fundacja udostęp-
nia także elektroniczne skrzyn-
ki pocztowe oraz strony www. 
Często też za pośrednictwem In-
ternetu ludzie szukają tu odpo-
wiedzi na nurtujące ich pytania. 
– Pytania bywają bardzo róż-
ne. Czasem niezwykle poważ-
ne, a czasem może nawet lek-
ko zabawne. Np. kiedyś otrzy-
maliśmy pytanie o adres e-mai- 
lowy do Papieża – przyznaje z 
uśmiechem redaktor „Opoki”. – 
Oczywiście na każde pytanie od-

powiadamy. Pomagają 
nam w tym ojcowie je-
zuici – dodaje. 

Właśnie oni prowa-
dzą dział „Porozmawiaj-
my o wierze” cieszą-
cy się ogromną popu-
larnością, gdzie zadano 
już kilka tysięcy pytań. 
Dlatego – jak przyzna-
ją jego twórcy – portal 
z oficjalnego serwisu 
Kościoła stał się bardziej prak-
tycznym, dostosowanym do od-
wiedzających go osób. – „Opo-
ka” stała się laboratorium wia-
ry i kultury. Miejscem, w którym 
można zapoznać się z różnymi 
informacjami dotyczącymi życia 
i historii kościoła. Setki działów 
możliwość dyskusji, możliwość 
przeprowadzania rekolekcji. Jest 
to ogromny serwis z ogromną 
ilością informacji – opisuje zale-
ty „Opoki” Witold Zawadzki.

Dlaczego „Opoka”?

Skąd wzięła się nazwa 
pierwszego tego typu serwisu 

w kraju? Dziś twórcom 
tego dzieła trudno jed-
noznacznie odpowie-
dzieć. – Chyba zwią-
zane to było z chęcią 
pokazania w Interne-
cie fundamentów ży-
cia Kościoła. W myśl 
naszych początkowych 
założeń znalazły się 
tam wszystkie pryncy-
pia, zasadnicze sprawy 

związane z naszą wiarą, z na-
uką Kościoła – przekonuje ks. 
Krzysztof Śmigiera. Podobnie 
do sprawy nazewnictwa ser-
wisu podchodzi Maciej Górni-
cki, który od początku redagu-
je stronę: – Ta nazwa informu-
je, że jest to serwis kościelny, 
który powstał przy Konferencji 
Episkopatu Polski – mówi. 

Brak konkurencji 

Choć w wirtualnej rzeczy-
wistości istnieje obecnie wiele 
serwisów o tematyce religijnej, 
redaktorzy „Opoki” nie odbie-
rają tego jako swoją konkuren-

cję. – My się po prostu uzupeł-
niamy – twierdzi Maciej Górni-
cki. – Myślę, że najlepszym do-
wodem na to jest link na na-
szej głównej stronie do teore-
tycznie konkurencyjnego ser-
wisu „Mateusz”. – dodaje. 

Z konkurencją czy bez 
„Opoka” stała się cenioną mar-
ką, ułatwiła Kościołowi odważ-
ne wkroczenie w wirtualny 
świat. Dziś trudno wyobrazić 
sobie brak „Opoki” – serwisu, 
który powstał i do dziś redago-
wany jest w Gliwicach. 

„Opoka” – pomysł, który powstał w Gliwicach 

Laboratorium wiary i kultury
Sonda

WARTO KORZYSTAĆ
KS. JACEK SKORNIEWSKI,  
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ  
LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 
– Z serwisu 
„Opoki” korzy-
stam niemal od 
początku jego 
istnienia. Tutaj 
wyszukuję głów-
nie materiały, które poma-
gają w prowadzeniu grup 
ministranckich. Na „Opoce” 
już od wielu lat mam także 
skrzynkę poczty elektronicz-
nej, która spisuje się bez za-
rzutu.

ADRIAN KLIMALA,  
PREZENTER RADIA PLUS GLIWICE
– Dopiero przed 
rokiem zaczą-
łem korzystać z 
witryny „Opoki”. 
Obecnie często 
przeszukuję ją 
przygotowując się do pro-
wadzenia radiowych pasm. 
Zwracam uwagę na swoiste 
ciekawostki związane z ży-
wotami świętych czy daw-
nymi zwyczajami świątecz-
nymi. Te informacje podane 
są prostym, zrozumiałym ję-
zykiem.

Maciej Górnicki 
od początku 
redaguje 
serwis „Opoki”. 
Codziennie 
przegląda wiele 
religijnych 
czasopism 
i odbiera setki 
e-maili niemal 
z całego świata
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Organizatorem przeglądu „Pokój 
światu” jest franciszkańska para-
fia Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gliwicach, a do udziału 
mogą zgłaszać się grupy wokalne, 
zespoły wokalno-instrumentalne, 
zespoły parafialne oraz schole.

Celem przeglądu jest m.in. 
propagowanie piosenki religijnej 
jako formy ewangelizacji oraz 
prezentacja dorobku zespołów 
tworzących w duch chrześcijań-

skim. Wykonawcy przygotowują 
dwa utwory – jeden o tematyce 
franciszkańskiej, drugi dowolny 
o tematyce chrześcijańskiej. Czas 
utworów nie powinien przekra-
czać 10 minut, a wykonawcy wy-
stępują bez wynagrodzenia, przy-
jeżdżają na własny koszt i z włas-
nymi instrumentami. 

Nabór wykonawców nastę-
puje poprzez zgłoszenie udzia-
łu do organizatorów przeglądu, 
nadesłanie informacji o zespole 

oraz kasety audio lub CD zawie-
rającej 2 proponowane do wy-
konania utwory wraz z tekstami 
oraz „rider” techniczny. 

Przesłuchanie zespołów od-
będzie się 10 czerwca 2006 o 
godz. 17. 00 na placu przy koś-
ciele NSPJ, dzień przed festy-
nem parafialnym. Dziesięć naj-
lepszych zespołów przejdzie do 
finału, który odbędzie się 11 
czerwca 2006 podczas parafial-
nego festynu, plac przy ul. Fran-

ciszkańskiej 1 w Gliwicach. Po-
czątek o godz. 16.00. Zgłosze-
nia i nagrania należy przesłać 
do 28 maja na adres parafii: ul. 
Franciszkańska 1, 44-100 Gliwi-
ce lub na adres internetowy: 
zacheusz@op.pl. 

Wszelkie informacje można 
uzyskać pod numerem telefo-
nu 504 088 991 u o. Zacheusza 
Drążka, e-mail zacheusz@op.
pl lub na stronie:  www.para-
fianspj.glt.pl.    

Pod patronatem bp. Gerarda Kusza 

II  Przegląd Piosenki Franciszkańskiej 

– Chcę dziś podziękować Bogu, 
że diecezja, parafia, że mieliśmy 
wśród nas takiego kapłana 

– powiedział o śp. ks. Leopoldzie 
Rychcie bp Jan Wieczorek, który  
w Gliwicach Bojkowie 
przewodniczył uroczystościom 
pogrzebowym. 

Swojego proboszcza żegnał 
cały Bojków. Domy ozdobio-
ne flagami z kirem, młodzież, 
która ze zniczami stała wzdłuż 
ostatniej drogi na cmentarz, 
tłumy wiernych, które najpierw 
modliły się o zdrowie ks. Leo-
polda, a potem o spokój jego 
duszy. Wystarczyło 16 lat pro-
boszczowania w Bojkowie, aby 
ks. Rychta zyskał szacunek i 
uznanie swoich parafian. 

Urodził się w 1940 roku w 
Oskrzesińcach na Kresach. W 
1963 roku przyjął święcenia ka-
płańskie. Jako wikary pracował 
w Dobrodzieniu, Tworogu, Tosz-
ku, Zabrzu i Ujeździe. Wszędzie 
dał się poznać jako energicz-
ny i zaangażowany duszpasterz. 
Pierwszą parafią, którą objął ja-
ko proboszcz, była Opawica w 
diecezji opolskiej. W niełatwych 
czasach, z narażeniem na szyka-
ny ówczesnych władz, a nawet 
więzienie, podjął się organizo-
wania oazy. – Tak wiele, właś-
ciwie wszystko, zależy od mło-
dego pokolenia – mawiał. Pra-

cę z dziećmi i mło-
dzieżą kontynuował w 
kolejnej parafii – Je-
łowej (również diec. 
opolska). Wybudował 
dom, który pełnił ro-
lę ośrodka rekolekcyjnego. Abp 
Alfons Nossol w liście kondo-
lencyjnym napisał, że „diecezja 
opolska jest mu wdzięczna za 
pracę w powierzonych jego pie-
czy parafiach”. 

Kolejny kościół – w 
Bytomiu Karbiu, urato-
wał od rozbiórki. Prze-
piękna świątynia, moc-
no zniszczona wskutek 
szkód górniczych, miała 

przestać istnieć. Z mozołem pod-
jął się wręcz heroicznego wysił-
ku, aby ocalić kościół na Karbiu. 
Obecnie świątynia służy wiernym 
i z pewnością będzie tak jesz-
cze przez pokolenia. W 1990 ro-

ku objął parafię w Gliwicach Boj-
kowie. Dziś wszędzie widać rękę 
dobrego gospodarza. 

Ks. Leopold Rychta, co pod-
kreślił bp Jan Wieczorek, za-
wsze chętnie angażował się w 
sprawy diecezjalne. Pomagał 
przy remoncie budynku kurii 
diecezjalnej, był odpowiedzial-
ny za budowę papieskiego oł-
tarza, a w nocy przed niespo-
dziewaną wizytą Jana Pawła II 
zgromadził wokół siebie ponad 
2 tys. ludzi. Był lubianym kape-
lanem policji. Stąd na jego po-
grzeb przyjechało kilkudziesię-
ciu funkcjonariuszy, w tym szef 
śląskiej policji gen. Kazimierz 
Szwajcowski oraz nowo mia-
nowany komendant wojewódz-
ki policji w Łodzi insp. Ferdy-
nand Skiba, wcześniej komen-
dant gliwickiej policji.

Choroba przyszła nagle, gdy 
spowiadając dzieci, poczuł się 
źle. Choć cierpiał, nigdy się nie 
skarżył. – Lekarze, pielęgniarki, 
wszyscy, którzy się nim opie-
kowali, podziwiali jego pogo-
dę ducha i cierpliwość – powie-
działa Maria Tarnawska.

Księża znali go jako Poldka. 
Zawsze radosny, był duszą każ-
dego spotkania. Pogodą ducha 
i szczerym optymizmem zjed-
nywał sobie wszystkich. I taki 
na zawsze pozostanie w pamię-
ci tych, którzy mieli szczęście 
go spotkać.

KS. WALDEMAR PACKNER

Ks. Leopold 
Rychta zjednywał 
ludzi humorem 
i pogodą ducha

Śp. ks. Leopold Rychta (1940–2006)

Kapłan radosnej Wielkanocy 
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Konkurs dla dzieci

Śladami JPII
Wspólnie z Wydawnictwem 

Jedność oraz Radiem 
Plus proponujemy najmłod-
szym czytelnikom konkurs, w 
którym każdego tygodnia do 
wygrania jest ciekawa książ-
ka. Fundatorem nagród jest 
Wydawnictwo Jedność. Jedną 
z nowości tego Wydawnictwa 
jest dziewięciotomowa seria 
„Biblia dla każdego”, opatrzona 

komentarzem bibli-
stów, wyjaśnienia-
mi egzegetyczny-
mi oraz komenta-
rzem dla najmłod-
szych. Całość jest 
ilustrowana ko-
lorowymi repro-

dukcjami dzieł sztu-
ki. Dzieło ma wybitne walo-
ry poznawcze i estetyczne. Do 
tej pory ukazało się sześć to-
mów, w przygotowaniu jest ós-
my. Jedność wydaje również se-
rię „Z Biblią w trzecie tysiąc-
lecie”, która pomaga zgłębić 
Pismo Święte i zrozumieć trud-
ne fragmenty. 

Książki można zamawiać 
również przez Internet. Wię-
cej na stronie: www.jednosc.
com.pl

W tym tygodniu można wy-
grać: „Psalmy dla naszej Ma-
my”, które mogą być również 
doskonałą pomocą podczas 
imprez okolicznościowych w 
przedszkolu lub szkole. 

Aby wygrać książkę, należy 
w niedzielę 28 maja zadzwonić 
do Radia Plus podczas audycji 
„Quizy pani Izy” (tel. do stu-
dia 032 232-52-32) i odpowie-
dzieć na pytanie: W jakim mie-
ście, pierwszej polskiej stolicy, 
spotkał się Jan Paweł II w 1979 
roku z polską młodzieżą?  

stów, wyjaśnienia-
mi egzegetyczny-
mi oraz komenta-
rzem dla najmłod-

dukcjami dzieł sztu-

Z Gliwic do Przemyślan na Ukrainie 

Oni na nas czekają  
Już drugi raz 40 osób z Gliwic 
– 21 dzieci z SP nr 1 wraz 
z rodzicami i nauczycielami 
– przebywało w Przemyślanach 
na Ukrainie, 40 km od Lwowa. 
Ich pobyt związany był 
z konkretną pomocą 
tamtejszej parafii. 

Wyjazd zorganizował ks. 
Klaudiusz Szymroszczyk, wika-
ry z gliwickiej parafii Wniebo-
wzięcia NMP. – Znam probosz-
cza w Przemyślanach, ks. Piotra 
Smolkę, salezjanina pochodzą-
cego z Zabrza. Stąd pomoc tej 
właśnie wspólnocie, w której 
ks. Smolka pracuje od 13 lat.

Przez pół roku organizo-
wali zbiórki, aby zebrane rze-
czy przekazać tamtejszej Po-
lonii. Każdej ostatniej nie-
dzieli miesiąca młodzież kwe-
stowała do puszek w parafii 
Wniebowzięcia NMP. – Wierni 
okazali się nadzwyczaj hojni, 
za co jestem im szczególnie 
wdzięczny – chwali parafian 
ks. Szymroszczyk. Poza tym 
zbierali żywność przed skle-
pami Plusa oraz Tesco, dużo 
pomogli indywidualni sponso-

rzy. W sumie zawie-
ziona pomoc przekro-
czyła kwotę 18 tys. zł. 
Dzieci polskiego po-
chodzenia otrzymały 
szkolne plecaki z peł-
nym wyposażeniem. 
Ufundowali je rodzice tych 
dzieci, które z gliwickiej pod-
stawówki pojechały na Ukrai-
nę. Poza tym każde dziecko ze 
szkoły w Przemyślanach, któ-
ra liczy ponad 600 uczniów, 
otrzymało szkolne przybory 
oraz słodycze. 

Polskiej grupie podobało 
się ognisko, na które przyszła 
miejscowa ludność. Wspólnej 

zabawie i śpiewom nie 
było końca. – Najbar-
dziej zapadł nam jed-
nak w pamięci pobyt w 
Chlebowicach, filii pa-
rafii w Przemyślanach 
– opowiada ks. K. Szy-

mroszczyk. – Miejscowe ko-
biety powitały nas specjalnym 
wielkanocnym chlebem oraz 
kwiatami, przepięknie śpiewa-
ły także podczas Mszy. 

W ramach rewizyty 17 
września przyjedzie do Gli-
wic na tydzień około 30 dzie-
ci z Przemyślan. W planach jest 
zwiedzanie m.in. Częstochowy, 
Krakowa oraz Wisły.  WP

Zapraszamy na koncerty do Rud 

Muzyka w starym opactwie 2006 
Od maja do października w 
sanktuarium Matki Boskiej 
w Rudach odbywać się 
będzie 11. festiwal z cyklu 
„Muzyka w starym opactwie”. 
Organizatorami są parafia 
Wniebowzięcia NMP w Rudach 
oraz Studium Muzyki Kościelnej 
w Gliwicach.

Dlaczego „Muzyka w sta-
rym opactwie”? Bo tutaj od 
1258 roku, do kasaty klasztoru 
w roku 1810, przed obliczem 
Pani z Rud modlili się i sprawo-
wali uroczystą liturgię cyster-
scy mnisi. Wzmocnieni mod-
litwą – pełną muzyki i śpiewu 
– pracowali. Ślady ich mądrej 

działalności do dziś są widocz-
ne w okolicy. Festiwal pragnie 
więc nawiązywać do wielkich 
tradycji muzycznych zakonu. 

W bieżącym roku mamy ku 
temu znakomitą okazję. Obcho-
dzimy bowiem 400. rocznicę 
urodzin Johannesa Nuciusa, opa-
ta i kompozytora, który przez 
wiele lat żył i tworzył w rudzkim 
klasztorze. Nucius jest wybitnym 
przedstawicielem staroklasycz-
nej polifonii. Do dziś zachowały 
się 102 jego motety. Festiwal da 
możliwość zapoznania się z częś-
cią jego twórczości.

Nie można również pomi-
nąć 250. rocznicy urodzin W.A. 
Mozarta, genialnego twórcy 

wielu wspaniałych kompozycji 
religijnych. Przynajmniej nie-
które z nich ucieszą tegorocz-
nych rudzkich słuchaczy.
WYKONAWCY KONCERTÓW:
21.05 – dyplomanci Studium 
Muzyki Kościelnej w 
Gliwicach;
25.06 – Henryk Botor;
23.07 – Mariola Brzoska;
27.08 – Klaudia Romek – so-
pran, Brygida Tomala – organy;
17.09 – Brygida Tomala;
15.10 – Chór Kameralny A 
M im. K. Szymanowskiego w 
Katowicach, dyr. C. Freund.
Początek koncertów o godz. 
17.00.

KS. BOGDAN KICINGER

Gliwicka grupa 
przed kościołem 
w Chlebowicach, 
filii parafii 
Przemyślany
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Propozycje na lato (1)

Wakacje z Bogiem
Od tego numeru przez kilka następnych 
podawać będziemy informacje  
o rekolekcjach, dniach skupieniach i wyjazdach 
organizowanych w czasie wakacji przez różne 
duszpasterstwa. Napiszemy też o kolejnej 
diecezjalnej pielgrzymce na Jasną Górę.

DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW 
  Obóz rowerowy w Nędzy 

  Turnus I – 3–14 LIPCA  (szkoły podstawowe)
  Turnus II – 17–28 LIPCA  (gimnazja)
  Koszt: 240 zł

  Jarnołtówek,  ośrodek wypoczynkowy 
   Turnus I – 29 CZERWCA–5 LIPCA (szkoły pod-
stawowe)

   Turnus II –  6–12 LIPCA (szkoły podsta-
wowe)

  Koszt 260 zł
  Racibórz Miedonia, dom rekolekcyjny
   Turnus I – 24–30 CZERWCA (szkoły pod-

stawowe)
  Turnus II – 1–7 LIPCa (szkoły podstawowe)
  Koszt 190 zł

  Głębinów, dom rekolekcyjny  
  24–30 CZERWCA (gimnazja)
  Koszt 220 zł

  Wisła Obłaziec  
  14–20 LIPCA (gimnazja) 
  Koszt 220 zł

  Zakopane, kwatery prywatne 
 29 LIPCA–4 SIERPNIA (szkoły śred-
nie)
Koszt 260 zł

Informacje i zapisy u opiekunów 
ministrantów w parafii. 

DLA DZIECI MARYI 
  Międzybrodzie Bialskie nad Jeziorem 

Żywieckim w Beskidach 
Turnus I – 26 CZERWCA–7 LIPCA 
Turnus II – 8–19 LIPCA 
Koszt: 350 zł

Zakwaterowanie w budynku szkolnym, 
dojazd indywidualny.
  Niechorze w okolicach Kołobrzegu. 

Termin: 12–27 LIPCA
Koszt: 570 zł 

Zakwaterowanie w budynku szkolnym, 
dojazd wspólnie pociągiem.
  Vranjica nad Morzem Adriatyckim w 

Chorwacji
Termin: 13–26 LIPCA
Koszt: 120 euro + 300 zł 

Zakwaterowanie w namiotach na kem-
pingu, dojazd wspólnie autokarem z 
Bytomia.
  Wędrówka po Austrii i Włoszech (Mariazell, 

Maria Eisenstein, pobyt nad Adriatykiem i 
w Tyrolu). 
Termin: 29 CZERWCA–12 LIPCA
Koszt: 150 euro + 300 zł 

Dojazd wspólnie autokarem z Bytomia.
Oferta dotyczy dziewcząt od VI kl. 
wzwyż.
Informacje i zapisy u księży opieku-
nów parafialnych wspólnot Dzieci 
Maryi. 10 czerwca o godz. 11.00 w pa-

rafii Wniebowzięcia NMP w By-
tomiu odbędzie się zebranie ro-
dziców dzieci wyjeżdżających do 
Chorwacji i na pielgrzymkę po 
Europie. Obecność jednego z ro-
dziców obowiązkowa. 

gliwice@goscniedzielny.pl
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  PIELGRZYMKI DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH

do gliwickiej katedry odbędą się w so-
boty: 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.  
  FESTIWAL PIEŚNI 

MARYJNYCH
21 MAJA, godz. 15.00, parafia 
Matki Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej w Tarnowskich Górach 
Opatowcach. Wystąpią chóry mie-
szane: „Kolejarz” z Tarnowskich Gór, 
„Harfa” z Radzionkowa i „Canzona” 
z Tarnowskich Gór (gospodarz festi-
walu). Występ zakończy nabożeństwo 
majowe.
  WYSTAWA I KONCERT
21 MAJA, godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II w Gliwicach (obok kate-
dry). – Otwarcie wystawy malarstwa 
i grafiki Haliny Matłosz „Co kto w 
swoich widzi snach” i koncert wio-
senny w wykonaniu Iwony i Gabrieli 
Blachy.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbę-
dzie się 24 MAJA w kaplicy św. Jadwigi 
przy parafii Wszystkich Świętych. O 
godz. 18.05 – Nieszpory, o godz. 
18.30 – Msza św. z homilią i prelekcja 
o. Włodzimierza Zatorskiego, przeora 
klasztoru benedyktynów w Tyńcu, pt. 
Błogosławieństwo – obfity dar Boga.
  DIECEZJALNA PIELGRZYMKA 

MINISTRANTÓW 
  I LEKTORÓW 

do sanktuarium Matki Bożej 
Pokornej w Rudach odbędzie się 27 
MAJA. W programie: godz. 10.00 – 
Godzina śpiewu i jedności, 11.00 – 
Eucharystia pod przewodnictwem 
bpa Gerarda Kusza połączona z pro-
mocją na stopień animatora 39 lek-
torów, godz. 12.00 – wręczenie dy-
plomów dla wyróżniających się mi-
nistrantów i lektorów, godz. 12.30 
– czas na posiłek, godz. 13.30 – fe-
styn sportowy. 
  ODPUST W RUDACH
31 MAJA, godz. 17.30, sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej w Rudach – uro-
czystość odpustowa pod przewodni-
ctwem bpa Jana Wieczorka. 
  TOWARZYSTWO 

  IM. EDYTY STEIN
zaprasza na wykład o Edycie Stein, 
który odbędzie się 1 CZERWCA o 
godz. 18.00 w parafii katedralnej w 
Gliwicach.

Stałym 
elementem 
każdego obozu 
są rowerowe 
wycieczki
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