
Uwierzcie w to, że Różańcem zwyciężamy zło
– mówił 7 października w Rudach bp Gerard Kusz
do pielgrzymujących tam osób należących do grup 
Żywego Różańca.

Spotkali się w dniu Matki Bożej Różańcowej, 
ustanowionym w XVI wieku przez papieża Piu-
sa V. Ci, którzy pojawili się w rudzkim sanktu-
arium tuż przed Mszą, mieli problem ze znalezie-
niem miejsca w ławkach. Kościół był pełny, co ra-
czej nie zdarza się na diecezjalnych pielgrzymkach 
innych grup. 

– Siłę Kościoła mierzy się różańcem – mówił w 
homilii bp Gerard Kusz. – Na tych paciorkach i szep-
cie Różańca Kościół rośnie. Pamiętajcie, że siła tej 
modlitwy – jak każdej innej – polega na sile wia-
ry tego, który się modli. Biskup prosił zebranych o 
modlitwę za problemy współczesnego świata i Koś-
cioła. – Nasze parafie często drzemią, czasem życie 
religijne ledwo w nich pulsuje. Trzeba użyć różańca 
i modlić się też za kapłanów – zachęcał. 

50-osobowa grupa Żywego Różańca z parafii 
św. Jacka w Gliwicach Sośnicy modli się właśnie w 
tych intencjach. Wymieniają całą listę spraw i osób, 
za które ofiarują odmawiany codziennie Różaniec. 
Podzielony na poszczególne tajemnice, przypa-
dające różnym członkom tzw. róży, czyli osobom, 
których modlitwa składa się na pełny Różaniec. – 
Ta modlitwa daje nam siłę do pracy i radość ży-
cia. I pozwala się wyciszyć – mówi Wiesława Du-
da. – Żałujemy tylko, że tak mało w naszej grupie 

jest mężczyzn, chcielibyśmy, że-
by powstała przynajmniej jed-
na róża złożona z samych męż-
czyzn. I czekamy też na młodzież 
– dodaje Anna Kalbarz. MF

Różaniec, nawrócenie i 
pokuta – nie są to ani 

najmodniejsze, ani najła-
twiejsze rzeczy. A jednak 
– w wielu naszych parafiach 
są  praktykowane. Taka jest 
bowiem istota coraz popu-
larniejszych nabożeństw 
fatimskich, odprawianych 
zwykle od maja do paździer-
nika 13. dnia każdego mie-
siąca.  Niektórzy wprawdzie 
stawiają zarzuty, że ludzi 
przyciąga przede wszyst-
kim piękna oprawa i nastrój 
im towarzyszący, ale łatwo 
osądzać, trudniej samemu 
podjąć taki wysiłek. Więcej 
na stronie IV–V. 

GLIWICKI
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Sercem Kościoła jest ołtarz, a ołtarzem 
człowieka jest jego serce – mówił 

bp Gerard Kusz w kościele św. Józefa 
Robotnika w Zawadzie Książęcej. W nie-
dzielę 8 października tamtejsza parafia 
obchodziła jubileusz 50-lecia świątyni. 
Z tej okazji ksiądz biskup konsekrował 
nowy kamienny ołtarz. W homilii zachę-
cał, by w  naszym zlaicyzowanym świecie 
chronić to, co jest święte, bo niszcząc 
sacrum, niszczymy świat nas samych.  

Kościół w Zawadzie Książęcej jest już 
drugą świątynią w tym miejscu. Przedtem 
mieszkańcy modlili się w drewnianym ko-
ściółku,  który z powodu groźby zawale-
nia trzeba było zamknąć. Zanim przystą-

piono do budowy, przez 
trzy lata nabożeństwa od-
bywały się w miejscowej 
gospodzie. 

 

KONSEKRACJA OŁTARZA W ZAWADZIE KSIĄŻĘCEJ

Bp Gerard Kusz 
namaszcza 
ołtarz olejami 
krzyżma

ZA TYDZIEŃ
  Relacja Z DNIA PAPIESKIEGO

W naszej diecezji.
  DZIECI NIE BĘDĄ SAME. 

Karmelitanki misjonarki 
budują w Zabrzu świetlicę

  INAGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO. 
Propozycje duszpasterstwa 
dla studentów.
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Pielgrzymka grup Żywego Różańca do Rud

Poprawić puls w parafii

Modlitwa 
różańcowa 
w rudzkim 
sanktuariumRO
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KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania
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Zwiastun „Cantate Deo”
BYTOM. W parafii św. Jacka 
7 października odbył się kon-
cert laureatów tegoroczne-
go Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Religijnej „Cantate 
Deo”. Ci, którzy w czerwcu 
zwyciężyli w Sośnicy, przyjecha-

li teraz do Bytomia, żeby jesz-
cze raz wspólnie śpiewem wy-
chwalać Pana Boga.  Spotkanie 
pomyślane jest jako przygoto-
wanie do kolejnej, dwudziestej 
edycji festiwalu, który odbędzie 
się w czerwcu przyszłego roku.

Barbara Samolej z Nowego Targu przyjechała z tatą specjalnie 
na 15-minutowy występ
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Inauguracja Uniwersytetu Otwartego 
ZABRZE. Wykład o. prof. 
Mieczysława A. Krąpca, domi-
nikanina i profesora KUL, pt. 
„Kultura dla człowieka, czy dla 
państwa?” zainaugurował piąty 
rok działalności Uniwersytetu 
Otwartego w Zabrzu, które-
go zadaniem jest stworzenie 
ludziom możliwości zapozna-
nia się w przystępny sposób z 
najnowszą myślą i osiągnięcia-
mi w różnych dziedzinach wie-
dzy i kontakt z wybitnymi oso-
bistościami. 

Podczas inauguracji wystą-
pił także zabrzański chór 
„Resonans con tutti”. Uni-
wersytet Otwarty zaprasza 
wszystkich zainteresowanych 
na wykłady audytoryjne, które 
odbywają się dwa razy w mie-
siącu i do różnych sekcji zainte-
resowań ( w tym zajęcia rucho-
we i basen). Zapisy oraz dodat-
kowe informacje: „Wszechnica 
Zabrzańska”, plac Dworcowy 
6, tel. 0 32 271 75 42 lub 0 32 
376 90 20.  

Spotkania z ojcem Leonem
ZABRZE. Przez dwa dni w pa-
rafii św. Anny w Zabrzu gościł 
o. Leon Knabit, benedyktyn z 
Tyńca. W ramach spotkań Klubu 
Inteligencji Katolickiej odpra-
wił Mszę św. i wygłosił prelek-
cję, podczas której mówił o 
Kościele po śmierci Jana Pawła 
i za pontyfikatu nowego papie-
ża Benedykta XVI. O Leon spo-
tkał się także z młodzieżą oraz 
z nauczycielami i dyrekcją I i  III 
LO, liceum plastycznego i gim-
nazjum nr 16.

O. Leon po spotkaniu w KIK-u 
podpisywał swoje książki
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Dzień św. Franciszka
SOŚNICA.  Kilkadziesiąt ku-
dłatych pupili przynieśli ze 
sobą mieszkańcy Sośnicy na 
błogosławieństwo zwierząt. 
Tradycyjnie we wspomnie-
nie św. Franciszka w musz-
li koncertowej przy kościele 
św. Jacka odbyło się niezwy-
kłe nabożeństwo. Podobnie jak 
w poprzednich latach najwię-
cej było psów, ale nie zabra-
kło także kotów, gryzoni czy 
ptaszków. Błogosławieństwo 
zwierząt odbyło się także w 
gliwickiej parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego.

Błogosławienie zwierząt w parafii 
św. Jacka
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Festiwal Dobrych Dusz
GLIWICE. Przez dwa dni w 
Ośrodku Sportu Politechniki 
Śląskiej trwała impreza, po 
raz trzeci zorganizowana 
przez Centrum Integracji Nie-
pełnosprawnych pod nazwą 
Festiwal Dobrych Dusz. Jej ce-
lem jest integracja osób niepeł-
nosprawnych z rówieśnikami i 
zachęta do aktywnego udziału 
w życiu społecznym i kultural-

nym.  Osoby niepełnosprawne 
oraz uczniowie i  podopieczni 
placówek oświatowych i wycho-
wawczych działających na tere-
nie miasta i powiatu gliwickiego 
mogli zaprezentować swój doro-
bek artystyczny. Podczas imprezy 
wystąpili też zaproszeni artyści 
profesjonalni. Dochód z imprezy 
przeznaczony będzie na pomoc 
potrzebującym. 

O beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki 

BYTOM. 8 października w 
kościele Podwyższenia Krzyża 
Świętego, u kapucynów, bp 
Gerard Kusz przewodniczył Mszy 
św. w intencji Ojczyzny i o beaty-
fikację sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki . Ksiądz biskup przy-
pomniał słowa św. Pawła przez 
niego powtarzane, żeby zło do-
brem zwyciężać. Mówił też o 

aktualności ideałów ks. Jerzego: 
wolności, przeżywanej także w 
wymiarze wewnętrznym, i wier-
ności prawdzie. Przestrzegł, że 
nie ma sprawiedliwości bez mi-
łości. Msza, jak co roku, została 
odprawiona w kolejną rocznicę  
pobytu ks. Jerzego Popiełuszki 
w Bytomiu, krótko przed zamor-
dowaniem.
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Jak co roku złożono kwiaty po tablicą poświęconą ks. Popiełuszce
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Rudy przyciągają tysiące turystów

Nowy czas dla opactwa
Nieodrestaurowane jeszcze części 
pocysterskiego opactwa w Rudach 
zachwycają surowym pięknem. 
Mogłyby takie pozostać, ale wtedy 
obiekt nie spełniałby roli,  
jaka została dla niego 
zaplanowana na najbliższe 
dziesięciolecia. 

Od 1998 roku, kiedy zespół 
klasztorno-pałacowy przejęła die-
cezja gliwicka, prowadzone są 
prace związane z uratowaniem 
tego miejsca, które przez całe po-
wojenne pięćdziesięciolecie po-
padało w ruinę. Na początku przy-
szłego roku rozpocznie się kolej-
ny etap prac renowacyjnych, pro-
wadzonych z otrzymanych fundu-
szy unijnych w wysokości 10 mln 
złotych. Remont dachu, okien, 
drzwi, wykończenia na zewnątrz 
i w środku – to prace, których 
zakończenie planowane jest na 
pierwszy kwartał 2008 roku. – 
To byłby dobry czas na zamknię-
cie tego etapu, bo zbiegłby się z 
750-leciem sprowadzenia cyster-
sów na ziemie śląskie, jeśli za ten 
moment przyjąć rok 1258. Moż-
na by uznać to za symbol nowego 
odrodzenia tego obiektu i histo-
rii, która się dla niego zaczyna – 
mówi ks. Jan Rosiek, dyrektor Ze-
społu Klasztorno-Pałacowego w 
Rudach. Widzi on duże walory 

edukacyjne tego miejsca, 
zresztą nie tylko samego 
opactwa i otaczającego 
go parku, ale również in-
nych atrakcji regionu. 

W najstarszej części 
klasztoru – dziś już w 
większości wyremonto-
wanej, gdzie prezento-
wane są wystawy i którą mo-
gą zwiedzać przyjeżdżający do 
Rud – będzie część muzealna. 
Skrzydło zachodnie przeznaczo-
ne zostanie na dom rekolekcyjny, 
a wschodnie na dom pracy twór-
czej. Będą tu sale konferencyjne, 
nowoczesna biblioteka z pracow-
nią multimedialną, z której mogą 
korzystać m.in. studenci interesu-
jący się Rudami, bo każdego roku 
powstaje kilkanaście prac poświę-
conych temu miejscu. Na kolejne 
lata zaplanowane jest, również ze 

środków unijnych, wy-
kończenie elewacji i pra-
ce konserwatorskie, ale 
obiekt będzie już mógł 
zostać udostępniony go-
ściom. 

Nowoczesne rozwią-
zania technologiczne 
muszą być wprowadza-

ne z dbałością o to, żeby nie za-
tracić waloru miejsca, którym są 
wieki zawartej tu historii. Widzia-
ne w surowej cegle, kutym żela-
zie krat czy progu wyżłobionym 
krokami poprzednich pokoleń. – 
Chciałbym, żeby przebywający tu-
taj mieli świadomość, że są w sta-
rym opactwie. Zdajemy sobie jed-
nak sprawę również z tego, że 
musimy wyjść naprzeciw czasom 
i nie można z tego miejsca zrobić 
tylko muzeum. To zresztą byłoby 
niezgodne z ideą przyświecającą 

cystersom, którzy zawsze stawia-
li na postęp, ciągle rozwijali się i 
wyprzedzali swoje czasy – wyja-
śnia ks. Rosiek. 

Od wiosny do późnej jesie-
ni Rudy przyciągają mieszkańców 
całego Śląska. Są miejscem odwie-
dzanym i przez pielgrzymów, bo 
tu znajduje się sanktuarium Mat-
ki Bożej Pokornej, i przez tury-
stów. W weekendy jednego dnia 
przewija się około tysiąca osób. 
Od kilku lat grudniową atrakcją są 
jarmarki adwentowe, nazywane 
już przez niektórych cysterskimi. 
W planach na razie pozostaje cy-
sterski bieg narciarski, do którego 
rozegrania warunki są tu dosko-
nałe, a śnieg utrzymuje się wyjąt-
kowo długo. 

Nie ma jednego pomysłu na 
to miejsce, bo jego bogactwo da-
je duże możliwości regionalnej 
promocji. – Chcemy łamać ste-
reotyp Śląska zdegradowanego i 
pokazać jego dziedzictwo kultu-
rowe, historyczne, a nawet walo-
ry przyrodnicze, bo jeszcze spo-
tykamy tu nie do końca prze-
kształconą przez człowieka przy-
rodę. I znowu wracamy w ten 
sposób do dziedzictwa pozosta-
wionego przez cystersów, którzy 
przed wiekami, prowadząc świet-
nie rozwijającą się gospodarkę, 
równocześnie dbali o zrównowa-
żony rozwój przyrody – mówi ks. 
Rosiek.  MIRA FIUTAK
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28 października w Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach 
odbędzie się sympozjum po- 
święcone architekturze i sztuce 
sakralnej.

Organizatorem całodnio-
wych wykładów są Kuria Die-
cezjalna i Wydział Architektu-
ry Politechniki Śląskiej. Celem 
spotkania jest upowszechnienie 
wiedzy z zakresu sztuki kościel-
nej i opieki konserwatorskiej 
nad kościołami.  Na sympozjum 
szczególnie zaproszeni są ka-

płani, klerycy, członkowie rad 
duszpasterskich  i osoby odpo-
wiedzialne za wystrój wnętrz 
kościelnych. Gościem specjal-
nym I sesji wykładowej będzie 
prof. dr hab. inż. arch. Jan Tajch-
man z Instytutu Zabytkoznaw-
stwa i Konserwatorstwa Wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu (wystawa z okazji 50-lecia 
jego pracy twórczej będzie pre-
zentowana w Centrum). 

Na program sympozjum 
składają się w sumie trzy se-

sje wykładowe, a całość zakoń-
czy uroczysta liturgia Mszy św. 
w katedrze pod przewodnic-
twem bpa Jana Wieczorka. Po 
niej odbędzie się jeszcze wer-
nisaż wystawy projektów archi-
tektury sakralnej i spotkanie z 
autorami. 

Więcej informacji i program 
na plakatach oraz na www.cen-
trum.tek.pl lub u Anny Szad-
kowskiej, diecezjalnego konser-
watora zabytków: tel. 0 32 230 
71 42, 605 661 922, e-mail: 
zabytki@kuria.gliwice.pl. 

Chcemy łamać 
stereotyp Śląska 
zdegradowanego 
i pokazać 
jego bogate 
dziedzictwo 
– mówi 
ks. Jan Rosiek

Zaproszenie na sympozjum

O sztuce sakralnej



Trudno byłoby zliczyć pa-
rafie, w których od ma-
ja do października 13. 
dnia miesiąca ludzie 

zbierają się na tzw. wieczorach 
fatimskich.  Udział w nich  stał 
się popularny i wśród księży, i 
wśród świeckich. – Przeżywałem 
nabożeństwa fatimskie jako wi-
kary w parafii św. Wawrzyńca w 
Mikulczycach i w Boronowie – 
mówi ks. Janusz Czenczek, który 
szczególnie zapamiętał towarzy-
szącą im wielką mobilizację wier-
nych do spowiedzi i Komunii św.  
Gdy sam został proboszczem w 
Pawonkowie, „wypożyczył” re-
likwie błogosławionych dzieci 
z Fatimy z kurii diecezjalnej i 
wprowadził na stałe nabożeń-
stwa u siebie. Za każdym razem 
przychodzi na nie od 250 do 300 
ludzi, co dla parafii, liczącej nie-
spełna 2 tys.  wiernych,   jest sto-
sunkowo dużo, tyle co na jednej 
niedzielnej Mszy św.  Specyfiką 
tamtejszych nabożeństw jest 
to, że zaczynają się nie w koś-
ciele, ale przy domach parafian.  
Dla tych, którzy przyjmują figu-

rę Matki Bożej,  
przygotowa-
nia rozpoczy-
nają się z tygo-
dniowym wy-
przedzeniem,  
bo do nich na-
leży przystro-
jenie ołtarza 

i zadbanie o oprawę nabożeń-
stwa.  – Gdy mamy figurę w do-
mu, możemy się w skupieniu po-
modlić już wcześniej. To jest du-
że przeżycie –  przyznaje Joanna 
Jureczko i podkreśla, że nabo-
żeństwa fatimskie to tak ważne 
wydarzenie, że  wiele zajęć od-
kłada się na później, żeby w nim 
uczestniczyć.  Wcześniej, zanim 
procesja rozpocznie się w kon-
kretnym domu,   w kościele skła-
dane są intencje do modlitwy.  – 
Obok typowych  o zdrowie czy 
uwolnienie od alkoholizmu, by-
ły już takie, w których dzieci pro-

siły, by tatuś mógł w Polsce tyle 
zarobić pieniędzy, żeby nie mu-
siał wyjeżdżać na Zachód – mó-
wi ks.  Czenczek.  

W sąsiednim dekanacie do 
rozbudowania nabożeństw fa-
timskich przygotowuje się para-
fia w Rusinowicach.  We wrześ-
niu bp Jan Wieczorek przekazał 
relikwie błogosławionych dzieci 
z Fatimy tamtejszemu ośrodkowi 
rehabilitacyjnemu dla dzieci nie-
pełnosprawnych. Od przyszłego 
roku procesje fatimskie, które do 
tej pory odbywały się wokół koś-
cioła, obejmą także ten ośrodek. 

Scenariusz nabożeństw fatim-
skich wszędzie bywa podobny, 
bo wyznaczony jest tym, co dzie-
je się w samej Fatimie. Różaniec, 
procesja z figurą i świecami, pub-
licznie podawane intencje, a w 
wielu miejscach także Msza św. 
i adoracja Najświętszego Sakra-
mentu.  W parafii św. Wawrzyń-
ca w Mikulczycach w dniu nabo-
żeństw  w samo południe odpra-

OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W FATIMIE
W 1917 roku Matka Boża objawiła się w Fatimie trójce dzieci – Franciszkowi, 
Hiacyncie (zmarły bardzo wcześnie) i Łucji (późniejszej karmelitance, zmarłej 
w 2005 roku). Objawienia miały miejsce od 13 maja do 13 października w 13. 
dniu każdego miesiąca (w sierpniu 19.). Matka Boża poleciła dzieciom m.in. 
modlitwę i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju na świecie – nabo-
żeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, któremu papież powinien poświęcić ca-
ły świat, co też uczynił Pius XII w 1942 roku. Akt ten ponowili później  w 1967 
roku Paweł VI i dwukrotnie Jan Paweł II – w 1982 roku podczas pielgrzymki 
dziękczynnej do Fatimy, za uratowanie życia w zamachu,  oraz w 1984 roku w 
Rzymie, w Jubileuszowym Roku Odkupienia. 
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Odpowiedź na wezwanie do nawrócenia i pokuty

Fatima w naszej parafii
Różaniec, nawrócenie, 

pokuta – przesłanie 
Fatimy  

staje się czytelne  
dla coraz większej 
liczby chrześcijan. 

Świadczy o tym masowe 
pielgrzymowanie 

do miejsca objawień, 
ale może jeszcze bardziej 
– pełne kościoły podczas 

tzw. nabożeństw fatimskich.

tekst 
KLAUDIA CWOŁEK 

zdjęcia 
ROMAN KONZAL

Figura 
Matki Bożej 
Fatimskiej 
to symbol 
nadziei 
na zwycięstwo 
dobra nad złem
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wiana jest dodatkowa Msza św.  A 
wieczorem – tak jak gdzie indziej 
– ludzie zbierają się na procesję, 
która na przemian wychodzi raz z 
jednego, a raz z drugiego kościo-
ła w dzielnicy.  W  parafii św. Woj-
ciecha w Zabrzu natomiast nabo-
żeństwa fatimskie od 11 lat trwa-
ją przez cały rok, bo proboszcz 
uznał, że ludzie tego potrzebują i 
chcą się modlić nie tylko od maja 
do października. 

 Jeśli ktoś jest spragniony ta-
kiej  modlitwy, może wybrać się 
do kościoła św. Anny w Zabrzu, 
gdzie czuwanie trwa od 19.00 
do ok. 22.30. Wieczory fatimskie 
odbywają się tam zawsze w piąt-
ki, dzięki czemu nie trzeba spie-
szyć się do domu, żeby  następ-
nego dnia wstać rano do pra-
cy.  Całość kończy za-
wsze Msza św., często 
z  homiliami ks. Her-
berta Hlubka.  – Isto-
ta tych wieczorów to 
wsłuchanie się w proś-

bę Matki Bożej Fatimskiej, któ-
ra zachęcała do odmawiania Ró-
żańca.  Tym bardziej że sprawdzi-
ły się Jej przepowiednie o końcu 
I wojny i nadejściu II wojny świa-
towej oraz o zamachu na papie-
ża – tłumaczy ks. Hlubek.   

 – Myślę, że ludzi przycią-
ga przede wszystkim duch mod-
litwy. Tu nie chodzi tylko o ja-
kieś emocje i rozrzewnienie, ale 
o wypełnianie polecenia nawró-
cenia i pokuty. Ludzie urzeka-
ją mnie spokojem i głębią, z ja-
ką  się modlą – tak o nabożeń-
stwach w Bibieli mówi z kolei  ks. 
Andrzej Biwo, od roku proboszcz  
parafii. Na Różaniec i procesję 
do kościoła Matki Bożej Fatim-
skiej (jest to kościół filialny pa-
rafii w Brynicy) przyjeżdżają lu-

dzie, zwykle krewni,  z 
całej okolicy: Świerklań-
ca, Żyglina, Tarnowskich 
Gór, Miasteczka Śląskie-
go...  Ponieważ parafia 
jest mała,  w przygoto-

wanie nabożeństw angażują się 
prawie wszyscy wierni. W opra-
wę włączają się też chętnie róż-
ne zespoły muzyczne.   –  Sta-
ram się zaprosić zawsze jakiegoś 
kaznodzieję. Ostatnio był  u nas  
ks. Jurek Faszczewski i dzielił się 
swoimi wrażeniami z pielgrzym-
ki diecezjalnej do Fatimy, z udzia-
łem biskupa ordynariusza.  Goś-
ciliśmy także brata Pawła Musika, 
który ma u nas rodzonych braci, 
a na co dzień pracuje w Fatimie – 
wylicza  ks. Biwo.  Relacje z miej-
sca objawień na bieżąco składa 
też pochodząca z Bibieli  Jolan-
ta Potempa, szefowa Duszpaster-
stwa Pielgrzymkowego Archidie-
cezji Katowickiej, która postara-
ła się dla parafii o relikwie błogo-
sławionych dzieci.  Jak podkre-
śla ksiądz proboszcz, w Bibieli 
jest bardzo dobry klimat dla  Fa-
timy, i to nie tylko w kościele, ale 
również w domach, gdzie często 
można zobaczyć figurkę Matki 
Bożej.  

MOIM 
ZDANIEM

JOLANTA POTEMPA

dyrektor
Duszpasterstwa Pielgrzymkowego 

Archidiecezji Katowickiej,
organizator pielgrzymek do Fatimy

Przygotowując nabożeń-
stwa fatimskie, zawsze 

powinniśmy sięgać pamięcią 
do 1917 roku, gdy w Fatimie 
Maryja tak bardzo prosiła o 
pokutę i namawiała do mod-
litwy różańcowej. Nawet jeśli 
ktoś nie miał możliwości piel-
grzymowania do miejsca ob-
jawień, ale czytał coś na temat 
orędzia Matki Bożej,  rozumie, 
dlaczego należy odmawiać 
Różaniec i że warto to czynić.  
To orędzie jest zresztą bardzo 
głębokie i trzeba do niego 
ciągle powracać. Podam tyl-
ko jeden przykład. W Fatimie 
Matka Boża obiecała, że jeżeli 
ludzie będą trwali na modli-
twie różańcowej, to uchroni 
ich naród od wojny. Tak też 
się stało.  Portugalia, gdzie 
miały miejsce objawienia, 
nie uczestniczyła w II wojnie 
światowej, a  Portugalczycy 
do dziś podkreślają, że za-
wdzięczają to Matce Bożej. 
Trzeba też pamiętać, że nabo-
żeństwa fatimskie to nie tylko 
Różaniec, ale także adoracja 
Najświętszego Sakramentu, 
która w Fatimie trwa cały dzień 
w kaplicy wieczystej adoracji. 
Wieczorem natomiast przez 
sześć dni tygodnia odbywa się 
tam procesja z figurą Matki 
Bożej, ale w czwartek, dzień 
ustanowienia Eucharystii – za-
miast figury – niesiona jest 
monstrancja z Najświętszym 
Sakramentem. Jest to wtedy 
szczególny dzień modlitwy 
za Kościół,  duchowieństwo 
i osoby konsekrowane oraz o 
nowe powołania kapłańskie i 
zakonne. 
Do istoty nabożeństw fatim-
skich należy też praktykowa-
nie pierwszych pięciu sobót 
miesiąca w intencji nawró-
cenia grzeszników, adorując 
przez 15 minut Najświętszy 
Sakrament, odmawiając Róża-
niec i przystępując do sakra-
mentu pojednania.

Odpowiedź na wezwanie do nawrócenia i pokuty

Fatima w naszej parafii

Procesja 
fatimska
w Gliwicach 
Trynku
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Punkt pomocy kobietom i ich rodzinom w Gliwicach

Nie tylko dla kobiet
Od września istnieje w Gliwicach 
punkt pomocy kobietom i ich 
rodzinom. Działa w ramach 
projektu realizowanego przez Klub 
Integracji Społecznej Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. 

Punkt jest jednym z siedmiu 
tego typu w regionie,  zorgani-
zowanych w ramach Śląskiego 
Centrum Równych Szans. Moż-
na w nim uzyskać bezpłatne po-
rady prawne i skorzystać z propo-
nowanych, również bezpłatnych, 
warsztatów. – Projekt skierowa-
ny jest do kobiet, ale życie poka-
zuje, że musimy nim objąć rów-
nież mężczyzn. Szczególnie w na-
szym przypadku, bo zgłaszają się 
mieszkańcy prowadzonych przez 
Towarzystwo schroniska i nocle-
gowni dla mężczyzn z nieuregu-
lowanymi sprawami lokalowymi, 
emerytalnymi – mówi Małgorzata 

Janowska, konsultantka i 
koordynator pracy punk-
tu działającego w Gliwi-
cach. Na miejscu moż-
na skorzystać z Interne-
tu, przejrzeć prasę; pra-
cownicy punktu pomo-
gą np. w przygotowaniu 
dokumentów aplikacyj-
nych. Projekt finansowa-
ny jest z Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich i potrwa do grudnia, 

ale prawdopodobnie zo-
stanie przedłużony na 
kolejne miesiące. 

W ramach Klubu In-
tegracji Społecznej pro-
wadzony jest również 
projekt „Wyprowadzić 
na prostą” i zgłaszający 
się do niego mogą ko-
rzystać z niektórych je-

go propozycji, np. spotkań gru-
py wsparcia. Ponadto mogą wziąć 

udział w odbywających się co dwa 
tygodnie warsztatach aktywiza-
cji zawodowej. Zaplanowany zo-
stał też cykl czterech warsztatów 
tematycznych. Najbliższe, które 
mają odbyć się 4 listopada, będą 
warsztatami twórczo inspirujący-
mi skierowanymi tylko do kobiet. 
Do końca roku odbędą się jesz-
cze warsztaty poświęcone kreo-
waniu wizerunku organizacji po-
zarządowych. 

Klub Integracji Społecznej w 
Gliwicach mieści się przy ul. Zwy-
cięstwa 27 (oficyna). Spotkania 
w tygodniu: poniedziałek, godz. 
16.00 – zajęcia plastyczne, wto-
rek, godz. 16.00 – porady ekono-
miczne dla osób w trudnej sytu-
acji, godz. 17.30 – porady prawni-
ka (po uprzednim telefonicznym 
umówieniu się pod numerem: 
0 32 230 54 08, 662 265 942), 
czwartek, godz. 10.00–12.00 – 
spotkania w grupach lub z zapro-
szonymi gośćmi.  MF

Po raz trzeci w szkole salezja-
nów w Tarnowskich Górach 
odbył się zjazd absolwentów. 
Z całej Polski przyjechało na 
spotkanie ponad 200 osób.

Zjazd BWS, czyli Byłych Wy-
chowanków Salezjańskich, roz-
począł się koncelebrowaną 
Mszą św., której przewodniczył 
ks. dr Dariusz Grządziel, dyrek-
tor zespołu. Wśród uczestników 
spotkania najwięcej by-
ło osób z najstarszych 
roczników, przyjecha-
li także byli nauczycie-
le szkoły. Obecni ucz-
niowie zaprezentowali  
przedstawienie pt. „Od-

wiedziny absolwentów”, przy-
gotowali także prezentację mul-
timedialną nt. historii i osiągnięć 
szkoły. Nie zabrakło też spotkań 
w grupach klasowych i wspólne-
go wieczornego grillowania. 

W skład Salezjańskiego Ze-
społu Szkół w Tarnowskich Gó-
rach wchodzą: liceum, szkoła za-
wodowa i technikum ekonomicz-
ne, a także gimnazjum. Szko-
ła liczy około 500 uczniów i 50 

nauczycieli. Na każdym 
poziomie są klasy in-
tegracyjne, w których 
uczą się osoby niepeł-
nosprawne.  Szkoła sa-
lezjanów działa od 1999 
roku.  

Blisko sto osób, w tym pięć-
dziesiąt niepełnosprawnych, 
uczestniczyło w trzydniowym 
plenerze integracyjno-arty- 
styczno-sportowym, zorgani-
zowanym na przełomie września 
i października przez lublinieckie 
Stowarzyszenie Osób Niepełno-
sprawnych w Kokotku. 

Wszyscy mogli wziąć 
udział w zajęciach z rysun-
ku, malarstwa i haftu oraz 
zmierzyć się w wyzwalają-
cych wiele emocji grach ze-
społowych i innych dyscypli-
nach proponowanych przez 
instruktorów. Przez ca-
ły weekend toczyły się roz-
grywki w ramach Integracyj-
nego Turnieju Szachowego. 
Do atrakcji należały grzy-
bobranie, fotografowanie w 
plenerze, wizyta w minizoo 
oraz przejażdżki kajakami i 
rowerami wodnymi. Organi-
zatorzy zadbali również o 

możliwość rozmów uczest-
ników z pedagogiem, oligo-
frenopedagogiem, psycholo-
giem i instruktorem terapii 
uzależnień. Wieczory upły-
wały na wspólnej zabawie 
przy muzyce.  LC

Weekendowe zabawy

Integracja w plenerze

Zjazd 
absolwentów  
to okazja  
do długich 
rozmów  
i wspomnień

Zjazd BWS

Odwiedziny absolwentów

Najliczniejszą grupę stanowiły dzieci 
i młodzież

Jacek Piotr 
Pogoda  
i Małgorzata 
Janowska 
służą pomocą 
zgłaszającym się 
do gliwickiego 
Klubu Integracji 
Społecznej
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Już po premierze. Już zobaczyli się 
na ekranie obok aktorów, którzy 
zagrali w filmie Andrzeja Seweryna. 
Teraz opowiadają o dwóch dniach 
zdjęciowych spędzonych przed rokiem 
w Warszawie.

Sześćdziesięciu uczniów kato-
lickiejj Szkoły z Charakterem im. 
św. Edyty Stein w Gliwicach znala-
zło się na planie filmowym wśród 
ponad 650 statystów, którzy wy-
stąpili w „Kto nigdy nie żył…”. 
Do udziału w nim zaprosił ich re-
żyser. Wcześniej kilkakrotnie miał 
kontakt ze szkołą, sam gościł u 
nich w Gliwicach, oni spotykali się 
z nim we Francji w czasie corocz-
nych wyjazdów naukowych do Pa-
ryża. W filmie wystąpili i młodsi 
z podstawówki, i starsi z gimna-
zjum i liceum.

Licealiści z drugiej klasy opo-
wiadają o tym nowym dla siebie 
doświadczeniu. Właśnie trwa lek-
cja religii, przez otwarte okno z 
zewnątrz dochodzi szum prze-
jeżdżających samochodów, a oni 
wracają do scen, które powstały 
z ich udziałem. W jednej – wszy-
scy na czarno – wcielają się w ro-
le uczestników pogrze-
bu, kilku z nich dosta-
ło małe zadania aktor-
skie. W drugiej – w kolo-
rowych ubraniach – tań-
czą na ulicach Warsza-
wy. – Nabrałem respektu 
do pracy filmowca, kie-

dy zobaczyłem, ile razy można 
powtarzać tę samą scenę, któ-
ra wydaje się już dobrze zrobio-
na – stwierdza Mateusz Boduch. 
– I jak męcząca jest to praca – do-
daje Dorota Stangel. – W scenie, 
która powstawała przed Pałacem 
Kultury, cała nasza gra polegała 
na tańczeniu i skakaniu. W filmie 
to chwila, a my nagrywaliśmy ją 
kilka godzin, powtarzając w kół-
ko. Jednak mieliśmy niepowta-
rzalną okazję zobaczenia filmow-
ców przy pracy. Przy nagrywaniu 
sceny w kościele siedzieliśmy dłu-
go w ławkach, głodni, zmęczeni, i 
w kółko słuchaliśmy tego samego 
„kazania” mówionego przez Mi-
chała Żebrowskiego. Nagle te sa-
me słowa powiedział Andrzej Se-
weryn i dopiero wtedy zrozumia-
łam, jak mogą one zabrzmieć. 

– A mnie zaskoczyło to, w ja-
ki sposób z jednego dialogu, na-
granego wielokrotnie i filmowa-
nego z różnych stron, można po-
tem pozlepiać ostatecznie scenę, 
która jest połączeniem wielu ujęć 
– zauważa Ania Miczka. – Kiedy 
nagrywaliśmy scenę na cmenta-
rzu, odczułem dziwne zderzenie 
dwóch rzeczywistości. Z jednej 
strony obecności w miejscu po-

budzającym do refleksji, 
z drugiej naszego total-
nego zmęczenia. W tym 
momencie ten cmentarz 
zupełnie przestał być 
miejscem sacrum, a stał 
się tylko miejscem pra-
cy, gdzie w kółko odgry-

wamy ten sam obrzęd, słuchamy 
tych samych wypowiadanych for-
muł – wspomina Janek Szydło.

Na zdjęcia do Warszawy wy-
jeżdżali o drugiej w nocy. Wieczo-
rem wracali do Gliwic, następne-
go dnia do szkoły i znowu w nocy 
ruszali na plan. 

Są już po premierze. Nie mają 
jednego zdania na temat obrazu, 
który zobaczyli. – Trochę się roz-
czarowałam, brakowało mi roz-
winięcia pewnych wątków, na 
przykład dopowiedzenia czegoś 
o przemianie, którą przeszedł 
ksiądz Jan – mówi Ola Chmielew-
ska. – Nie uważam, że to nieuda-
ny film, dla mnie na pewno cie-
kawy jest sam temat, pokaza-
nie księdza, który wątpi, rezy-
gnuje, jest zagubiony – zauwa-
ża Dorota. – Ale widz czuje nie-
dosyt, bo wychodzi z kina z nie-
zaspokojoną ciekawością. Braku-
je mi np. wyjaśnienia, w jaki spo-
sób ksiądz Jan się zaraził – dopo-
wiada Ola. – A moim zdaniem si-
łą filmu jest pozostawienie miej-
sca na refleksję. Przecież sam 
człowiek jest istotą złożoną, ani 
doskonale dobrą, ani doskonale 
złą. I najciekawsze jest budowa-
nie dramaturgii właśnie na tym – 
stwierdza Janek. 

Kończy się czas lekcji, błyska-
wicznie z planu filmowego prze-
skakują w rzeczywistość szkol-
ną. Jeszcze rzut oka na tablicę na 
ścianie ze zdjęciami z planu fil-
mowego i premiery – ale to już 
za nimi.  MIRA FIUTAK
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 Uczniowie z Gliwic zagrali w filmie Andrzeja Seweryna

Ile razy można powtarzać?
Po kilkumiesięcznej przerwie, 
proponujemy dzieciom – i nie 
tylko – udział w kolejnym kon-
kursowym cyklu, organizowa-
nym wspólnie z Radiem PLUS i 
Wydawnictwem Jedność. 

Każdego
tygodnia jest 
do wygra-
nia cieka-
wa książka, 
u fundowa-
na przez Wy-
dawnictwo 
Jedność. Aby 
wziąć udział w konkursie, na-
leży zadzwonić do Radia PLUS 
podczas audycji dla dzieci „Qu-
izy pani Izy”, którą co niedzie-
la prowadzi znana m.in. z „Ma-
łego Gościa Niedzielnego” Iza 
Paszkowska. 

Apostołowie stracili głowy 
dla Jezusa i stali się przez to 
mocnymi filarami, o które mo-
że się oprzeć każdy człowiek. 
Ich sylwetki są przedstawiane w 
kolejnych nu-
merach „Ma-
łego Gościa 
Niedzielne-
go”. O fila-
rach wia-
ry czytają 
dorośli w 
„G o ś c i u 
Niedziel-
nym”. W 
radiowych quizach wspomina-
ne będą sylwetki znanych świę-
tych, będących również filara-
mi wiary.

W tym tygodniu do wygra-
nia ciekawa książka „Cztery pory 
roku. Jesień”. Zawiera ona opo-
wieści na każdy dzień jesieni, a 
dzieci dowiadują się m.in. o wa-
dach czy zaletach ludzi, lub po-
znają życie zwierząt. 

Aby wygrać książkę, należy 
zadzwonić w niedzielę 22 paź-
dziernika o godz. 8.30 do Ra-
dia Plus, podczas audycji „Qu-
izy pani Izy” (tel. do studia 
0 32 232 52 32) i odpowie-
dzieć na pytanie: Jak się na-
zywa wielka francuska święta 
zwana „małą”? Kościół wspo-
mina ją 1 października. Wokół 
tego „filara” rosną róże.  

kolejnych nu-
merach „Ma-
łego Gościa 
Niedzielne-
go”. O fila-

Konkurs dla dzieci

Święte filary
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W filmie 
Andrzeja 
Seweryna 
statystowali 
uczniowie 
gliwickiej Szkoły 
z Charakterem



Tegoroczna edycja festiwalu Camera Silesia 
poświęcona będzie  głównie Krzysztofowi 
Kieślowskiemu, w 10. rocznicę śmierci. 

Od 20 do 26 paździer-
nika po raz trzeci w Gli-
wicach odbywać się bę-
dzie festiwal filmowy Ca-
mera Silesia, organizowany 
przez kino Amok i Muzeum 
w Gliwicach.  Jego założe-
niem  jest przybliżanie prob-
lemów oraz twórców związa-
nych z Górnym Śląskiem. W 
przypadku Kieślowskiego ten 
związek prowadzi poprzez 
innych ludzi i jego wykłady 
na Wydziale Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego, któ-
remu władze uczelni kilka lat 
temu postanowiły nadać jego 
imię. Podczas wieczornych pokazów bę-
dziemy mogli zobaczyć znane filmy Kie-
ślowskiego: „Podwójne życie Weroniki”, 
trylogię „Trzy kolory”, a także „Amatora”, 
poruszającego problem odpowiedzialno-
ści artysty oraz „Przypadek” o tajemnicy 
ludzkiego losu.  Kino zaprezentuje także 

dokumenty o Kieślowskim, którego rok 
właśnie obchodzimy.

Postać i twórczość Kieślowskiego nie 
wyczerpuje  jednak programu całego fe-
stiwalu, podczas którego będziemy mo-

gli zobaczyć jeszcze inne fil-
my, np. fabularyzowany do-
kument o Edmundzie Woj-
tyle pt. „Brat Papieża”. Prze-
widziane są także spotkania 
z twórcami filmów. 

Projekcjom towarzy-
szyć będzie  koncert muzy-
ki filmowej (22 październi-
ka, godz. 12.00, Willa Ca-
ro), a w Ratuszu przygo-
towana została wystawa 
fotografii reportażowej
i socjologicznej z lat 
1960–2000 zatytułowana 
„Śląskie ballady”. Auto-

rami prezentowanych zdjęć
są fotograficy różnych pokoleń, związa-
ni z Gliwicami. Szczegółowy program
na plakatach i pod adresami: www.amok.
gliwice.pl oraz www.muzeum.gliwice.pl 
Filmy prezentowane będą w kinie Amok 
przy ul. Wyszyńskiego 5.
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  MUZYKA W STARYM 
OPACTWIE

15 PAŹDZIERNIKA, godz. 17.00, sanktua-
rium Matki Bożej w Rudach – ostatni 
w tym sezonie koncert. Wystąpi Chór 
Kameralny Akademii Muzycznej im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach pod 
dyrekcją Czesława Freunda.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 18 PAŹDZIERNIKA w kaplicy św. Jadwigi 
przy parafii Wszystkich Świętych. W 
programie: godz. 18.05 – nieszpory, 
godz. 18.30 – Msza św. z homilią i wy-
kład Izy Paszkowskiej pt.  O religijności 
dzieci i nastolatków. 
  KIK W ZABRZU
zaprasza 18 października na wykład dr. 
hab. Macieja Sablika pt. Aktualne wy-
zwania dla laikatu. Spotkanie rozpocznie 
Msza św. z homilią o godz. 18.45 w do-
mu parafialnym św. Anny (ul. 3 Maja18).
  INAUGURACJA WYKŁADÓW 

OTWARTYCH
19 PAŹDZIERNIKA o godz. 18.00 w Centrum 
Jana Pawła II w Gliwicach (obok ka-
tedry) odbędzie się pierwszy wykład  
w  ramach cyklu pt. Joseph Ratzinger – 
Benedykt XVI. Teolog i papież (w 80. rocz-
nicę urodzin). Temat: Jezus Chrystus w pis-
mach J. Ratzingera – Benedykta XVI przed-
stawi ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola 
(UO). Kolejne wykłady odbywać się bę-
dą w trzeci czwartek każdego miesiąca o 
godz. 18.00 w auli CE im. Jana Pawła II. 
  TOWARZYSTWO IM. EDYTY 

STEIN
zaprasza 19 PAŹDZIERNIKA o godz. 18.30 
do parafii katedralnej w Gliwicach na 
spotkanie i wykład pt. Refleksje nad oso-
bowością Edyty Stein.
  DZIEŃ MODLITW 

APOSTOLATU WSPIERANIA 
POWOŁAŃ

21 PAŹDZIERNIKA, Miasteczko Śląskie, roz-
poczęcie o  godz. 11.00 Mszą św. pod 
przewodnictwem bpa Jana Wieczorka 
w starym kościele. Zakończenie o godz. 
14.00 modlitwą na cmentarzu przy gro-
bie ks. T. Christopha.
  775 LAT KOŚCIOŁA NMP 

W BYTOMIU
22 PAŹDZIERNIKA, godz. 12.15, kościół 
NMP w Bytomiu – Msza św. pod prze-
wodnictwem bpa Jana Wieczorka.
  NIEDZIELA MISYJNA
22 PAŹDZIERNIKA, godz. 18.00, Centrum Jana 
Pawła II w Gliwicach (obok katedry) – pre-
lekcja Wiktora Grychnika, animatora mi-
syjnego, pt. Co ma wspólnego katolik z mi-
sjami? Prelekcji towarzyszyć będzie pre-
zentacja dziecięcych prac plastycznych.

Zapowiedzi
Festiwal filmowy w Gliwicach

W roku Kieślowskiego

28 października w Tarnowskich Górach 
odbędzie się sympozjum pt. „Edukacja: 
wychować człowieka z charakterem”. 

Spotkanie rozpocznie Msza św.  o godz. 
9.30 w intencji Ojczyzny w kościele śś. Apo-
stołów Piotra i Pawła. Później przewidzia-
na jest sesja wykładowa (od godz. 10.40 
do 14.00), którą poprowadzi dr Zbigniew 
Pańpuch.  Wykłady wygłoszą: 
 ks. bp prof. dr hab. Stanisław Wielgus 
(KUL) – Wojujący sekularyzm jako znak cza-
su i szczególne współczesne wyzwanie wobec 
chrystianizmu;
 ks. prof. dr hab. Marian Nowak – Powrót 
problematyki wychowania charakteru;

 prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ) – 
Kształcenie charakteru w świetle wychowania 
do wartości;
 prof. dr hab. Maria Ryś (UKSW) – 
Wychowanie ku pełni człowieczeństwa.

Osoby zainteresowane udziałem w 
sympozjum proszone są o kontakt z księ-
garnią katolicką SIGNUM przy kościele śś. 
Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich 
Górach, gdzie po zgłoszeniu zostaną przy-
gotowane imienne zaproszenia. Dodat-
kowe informacje: tel. 032  285 1684, po 
godz. 20.00. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc 
obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 

VII Sympozjum Tarnogórskie

O wychowaniu 
człowieka  z charakterem

Uniwersytetu Śląskiego, któ-
remu władze uczelni kilka lat 
temu postanowiły nadać jego 

gli zobaczyć jeszcze inne fil-
my, np. fabularyzowany do-
kument o Edmundzie Woj-
tyle pt. „Brat Papieża”. Prze-
widziane są także spotkania 
z twórcami filmów. 

szyć będzie  koncert muzy-
ki filmowej (22 październi-
ka, godz. 12.00, Willa Ca-
ro), a w Ratuszu przygo-
towana została wystawa 

rami prezentowanych zdjęć


