
Dokonaliście dobrego wyboru,
bo św. Jadwiga Śląska uczy tego, 
jak dobrze przygotować się
do życia – powiedział
do młodzieży ks. Antoni Kiełbasa, 
salwatorianin, który przyjechał
z Trzebnicy na uroczystość 
nadania jej imienia Gimnazjum
w Lubecku. 

Uczniowie długo przygotowy-
wali się do tego wydarzenia. Wy-
bierali patrona szkoły z trzech 
propozycji: Mikołaj Rej, Czesław 
Miłosz i św. Jadwiga Śląska. I pra-
wie jednogłośnie wygrała u nich 
księżna, która żyła na przełomie 
XII i XIII wieku, podobne opinie 
wyrazili ich rodzice i nauczycie-
le. Uczniowie poznawali jej życie, 
pielgrzymowali do jej sanktua-
rium w Trzebnicy. W dniu nadania 
szkole imienia św. Jadwigi Śląskiej 
na sesji wyjazdowej Rady Gminy 
Kochanowice, uczniowie przed-
stawili inscenizację, w której przy-
bliżyli swoją nową patronkę. – To 
jest postać ponadczasowa. War-

tości, które przyświeca-
ły jej w dążeniu do świę-
tości, to pracowitość, 
konsekwencja w działa-
niu, pomoc ubogim re-
alizowana w działalno-
ści charytatywnej i wielka skrom-
ność. A jednocześnie mocno dba-
ła o przyszłość młodego pokole-
nia i dobro rodziny – mówi Tere-
sa Andryszczak, dyrektor Zespołu 
Szkół w Lubecku. 

Tego dnia w lubeckim koś-
ciele razem z proboszczem, ks. 

Andrzejem Bartysiewi-
czem Mszę św. odpra-
wili księża, którzy przy-
jechali z Trzebnicy – ks. 
Antoni Kiełbasa SDS i 
ks. Jan Blokesz SDS. – 

Otrzymujecie jeszcze jednego 
pedagoga o szczególnej mo-
cy duchowej. Pamiętajcie, że 
święci nigdy się nie starzeją, bo 
idea, która realizowali w życiu, 
nie jest ideą człowieka, ale Bo-
ga – mówił do młodzieży w ho-
milii ks. Kiełbasa. MF

Od świąt wielkanocnych 
dzielą nas już tylko dwa 

tygodnie, które wypełnią 
ważne spotkania, rocznice 
(dwa lata od śmierci Jana 
Pawła II i 15 lat diecezji 
gliwickiej) i oczywiście ce-
lebracje Męki Chrystusa.  
Zapowiedziom różnych wy-
darzeń poświęcamy znacz-
ną część tego numeru, ma-
jąc nadzieję, że w gorączce 
przedświątecznych przygo-
towań jednak uda nam się 
zaświadczyć, że nie jajko i 
przystrojona palma, a nawet 
najpiękniejszy w całej oko-
licy Grób Pański jest w tym 
wszystkim najważniejszy. 

GLIWICKI
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Jan Paweł II 25 marca 1992 roku usta-
nowił nowe struktury administracji 

kościelnej w Polsce. W ten sposób po-
wstała także diecezja gliwicka, jedna z 
najmniejszych, w skład której weszła 
część diecezji katowickiej i  diecezji 
opolskiej. Główną ideą tych zmian by-
ło, żeby wierni mieli bliżej do swojego 
biskupa, a biskup był bliżej wiernych. 
Tak się też stało, o czym świadczy liczba 
spotkań, które w tym okresie się odbyły, 
i to nie tylko przy okazji oficjalnych uro-
czystości religijnych. Wielu z nich – ja-

ko redakcja gliwickiego 
„Gościa” (również 15-
letnia) – mieliśmy oka-
zję być uczestnikami. A 
dziś z okazji rocznicy 
zamieszczamy wywiad z 
naszymi biskupami.  

Więcej na str. IV–VI

15 LAT MINĘŁO… 

Ingres
biskupa Jana 
Wieczorka 
do katedry 
gliwickiej
23 maja
1992 roku
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Szkoła w Lubecku nosi imię św. Jadwigi Śląskiej

Wygrała księżna
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KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania

Uczniowie 
gimnazjum 
przygotowali 
przedstawienie
o św. JadwidzeZa Tydzień

  WYKSZTAŁCENIE I PRAKTYKA.
Pierwsi inżynierowie ukoń-
czyli kurs u jezuitów

  ZAPROSZENIE NA TRIDUUM PASCHAL-
NE, przygotowane przez Ruch 
Światło – Życie

  Poświęcenie DOMU KSIĘŻY SE-
NIORÓW W WIŚNICZU
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Ważny dzień dla szafarzy

TARNOWSKIE GÓRY. 17 mar-
ca w parafii świętych Apostołów 
Piotra i Pawła odbył się wielko-
postny dzień skupienia nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii św. 
z północnych dekanatów diece-
zji. Mszy św. przewodniczył ks. 
dr Krystian Piechaczek, dyrek-
tor Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. 
W homilii mówił o budowaniu 
relacji z Bogiem i bliźnim, o 
tym, jak ona wypełniła się w 
życiu Jezusa oraz co tę rela-
cję dziś osłabia lub przekreśla. 
Po Mszy ks. Piechaczek wygłosił 
jeszcze konferencję poświęconą 
Triduum Paschalnemu, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Wigilii 
Paschalnej.

– Dni skupienia to najważniej-
szy czas w roku dla mnie jako 
dla szafarza. To jest okres, kiedy 
mogę naładować swoje akumu-
latory, nabrać wewnętrznej siły 
do tej pracy i poświęcenia – mó-
wi Piotr Trembaczowski, od 10 
lat szafarz w Suchej Górze. – My 
mamy rodziny i swoje życie, a 
mimo wszystko człowiek ma 
przeogromną radość z posłu-
gi chorym, którzy często łza-
mi nagradzają nasz wysiłek. 
To jest podstawa naszej dzia-
łalności – noszenie Chrystusa 
do chorych, do tych, którzy nie 
mogą przyjść do kościoła, cho-
ciaż często codziennie w nim 
bywali, a teraz nie wychodzą z 
domu – tłumaczy.

Do Tarnowskich Gór przyjechali szafarze z północnej części diecezji. 
Tydzień później zaplanowano drugie spotkanie, w Gliwicach, dla części 
południowej
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Spotkanie organistów
GLIWICE. 17 marca nabożeń-
stwem wielkopostnym w kate-
drze rozpoczął się wielkopostny 
dzień skupienia muzyków koś-
cielnych, który zorganizował ks. 
dr Franciszek Koenig, odpowie-
dzialny za muzykę w diecezji. W 
drugiej części spotkania Brygida 
Tomala, wykładowca Studium 
Muzyki Kościelnej i Diecezjalnej 
Szkoły Organistowskiej wygłosi-
ła wykład poświęcony akompa-
niamentowi liturgicznemu i je-
go wpływowi na jakość śpiewu 
wiernych w kościele. Podczas 
spotkania ćwiczono nowe śpie-
wy, mówiono o sprawach or-
ganizacyjno-formacyjnych, była 

też możliwość zakupienia po-
mocy książkowych i materiałów 
nutowych.

Brygida Tomala podczas wykładu
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„Ludzie z węgla” Arkadiusza Goli
ZABRZE. 13 marca w Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu 
otwarta została wystawa fotogra-
fii Arkadiusza Goli pt. „Ludzie z 
węgla”. Są to czarno-białe obra-
zy wykonane w ciągu ostatnich 
pięciu lat między Katowicami i 
Gliwicami. Przedstawiają życie lu-
dzi związanych z kopalnią – ich 
prace, radości, tragedie, wypoczy-
nek, leczenie… Arkadiusz Gola 
mieszka w Zabrzu, od 1996 ro-
ku pracuje w „Dzienniku Zachod- 
nim”, jest zdobywcą wielu pre-
stiżowych nagród. Przygotowaną 
wystawę można oglądać do świąt 
wielkanocnych.

Arkadiusz Gola w dniu otwarcia 
wystawy
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Konkurs w Muzeum Chleba
RADZIONKÓW. Mariusz 
Byrka (uczeń ZSZ nr 8 w 
Bytomiu) zwyciężył 15 marca w 
praktycznej części Regionalnego 
Konkursu „Najsprawniejszy w 
zawodzie piekarz”, której or-
ganizatorem była jego szkoła. 
On też otrzymał tytuł „Piekarza 
Artysty” za wykonanie z cia-
sta wyrobu własnego pomy-
słu. Rywalizacja odbyła się w 
gościnnym Muzeum Chleba w 

Radzionkowie, którego właści-
cielem jest Piotr Mankiewicz.  
Młodzież, która przygotowywa-
ła wypieki w konkursie, to ucz-
niowie zasadniczych szkół zawo-
dowych z Bytomia, Czechowic- 
-Dziedzic, Gliwic, Częstochowy i 
Rybnika. Dzień konkursu był dla 
uczniów szkół biorących udział 
w konkursie okazją do zwiedze-
nia muzeum i poznania tradycji 
i sztuki pieczenia. 
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GLIWICE. 17 kwietnia w pa-
rafii Wszystkich Świętych od-
było się walne zebranie spra-
wozdawczo – wyborcze 
Towarzystwa im. Edyty Stein. 
Prezesem oddziału gliwickie-
go na 2 – letnią kadencję zo-
stał Jacek Kręczyński, a wice-
prezesem Jan Lipina. Gościem 
spotkania był ks. Jerzy Witek, 

wiceprezes zarządu głównego 
Towarzystwa we Wrocławiu. 
W drugie wtorki miesiąca o 
godz. 18.30 Towarzystwo za-
prasza wszystkich zaintereso-
wanych na spotkania i prelek-
cje poświęcone Edycie Stein, 
które odbywają się w salce ka-
techetycznej przy gliwickiej ka-
tedrze.

Nowe władze Towarzystwa 
im. Edyty Stein

Mariusz Byrka przy pracy (pierwszy z lewej)
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Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II

Pamiętamy, także 
po śmierci

Zabrze – parafia św. Wojciecha  
i Tarnowskie Góry – przyszpitalny 
kościółek kamilianów to dwa, choć 
może niejedyne miejsca w diecezji, 
gdzie organizowane są specjalne 
modlitwy o beatyfikację  
Jana Pawła II.

Gdy dwa lata temu Ojciec 
Święty umierał, tzw. krzyż papie-
ski w Zabrzu (przeniesiony z oł-
tarza na gliwickim lotnisku) stał 
się naturalnym miejscem modli-
twy za Jana Pawła II. Od tamte-
go czasu co miesiąc w pierwszą 
sobotę o godz. 20.00 wierni gro-
madzą się najpierw w kościele na 
czuwaniu modlitewnym w inten-
cji beatyfikacji, a później, o godz. 
21.00, przechodzą pod krzyż. Kto 
nie może przyjść na modlitwę, a 
chce się łączyć duchowo, może 
zapalić w oknie swojego mieszka-
nia świecę. W 2. rocznicę śmier-
ci Papieża spotkanie modlitewne 
będzie wyglądało trochę inaczej. 
– Zapraszamy wszystkich zabrzan 
i ludzi z okolic dokładnie 2 kwiet-
nia na godz. 19.00. W koście-
le odprawiona zostanie uroczysta 
Msza św., a po niej około 20.00 
rozpocznie się czuwanie z teksta-
mi Ojca Świętego i przeźroczami. 
O 21.00 tradycyjnie przejdziemy 
pod krzyż, gdzie odbędą się Apel 
Jasnogórski i Różaniec – mówi ks. 
Andrzej Mikuła, proboszcz parafii 
św. Wojciecha.

Podobnie jest w kościółku 
przyszpitalnym w parafii kamilia-
nów w Tarnowskich Górach. Tam 
modlitwa też trwa od śmierci Pa-
pieża. – Pierwszy raz zgromadzi-
liśmy się na Apelu Jasnogórskim. A 
potem włączyliśmy jeszcze Mszę 
św. i Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego, i tak zostało po dzień dzisiej-
szy – mówi o. Roman Zając, inicja-
tor comiesięcz-
nych spotkań. 
Już dwa lata 
drugiego dnia 
każdego mie-
siąca o godz. 
20.30, niezależ-

nie, czy jest to niedziela, czy śro-
dek tygodnia, w kościółku przy 
ul. Bytomskiej gromadzą się wier-
ni, głównie osoby starsze i w śred-
nim wieku. Oprócz modlitwy ma-
ją też możliwość wysłuchania frag-
mentów kazań lub przemówień Ja-
na Pawła II.

– Idee Papieża zawsze były 
mi bliskie, dużo czytam na ten 
temat, to dlaczego się nie po-
modlić, tym bardziej że jest to 
zorganizowane – mówi Zdzisła-
wa Glinkowska, która regular-
nie uczestniczy w Mszach o be-
atyfikację. Spotkań nie opuszcza 
też Lidia Grabowska: – Po śmier-
ci Papieża pocztą pantoflową do-
wiedziałam się, że tutaj są Msze i 
od razu całą rodziną przyszliśmy 
– wspomina. – Po tej Mszy wy-
chodzę z kościoła tak spokojna, 
że wszystkie troski odchodzą na 
bok. To jest inne przeżycie niż na 
niedzielnej Mszy – mówi. 

Przed kościołem 13 ma-
ja ubiegłego roku odsłonięty zo-
stał pomnik Jana Pawła II, wyraz 
wdzięczności zakonu kamilianów 
i wiernych. Założono też księ-
gę ofiarodawców dzieła, w przy-
szłości będą wpisywane do niej 
intencje, z którymi wierni będą 
zwracać się do Boga za pośredni-
ctwem Ojca Świętego.

W 2. rocznicę śmierci Jana Pa-
wła II spotkanie rozpocznie się 
już o godz. 20.00 koncertem chó-
ru „Kolejarz”. Dalsza część spot-
kania będzie przebiegać według 
stałego programu.  KC

Droga Krzyżowa

Modlitwa na ulicach
Około 2 tys. wiernych wzięło 
udział w czwartej już Drodze 
Krzyżowej ulicami Sośnicy.

Nabożeństwo rozpoczęło się 
przy starym kościele NMP Wspo-
możenia Wiernych. Rozważania 
przy kolejnych stacjach prowa-
dzili przedstawiciele grup działa-
jących przy obu parafiach sośni-
ckich. Oni też nieśli krzyż od sta-
cji do stacji. W modlitwie uczest-
niczyli wszyscy księża i siostry słu-

żebniczki z dwóch sośnickich do-
mów, a oprawę muzyczną zapew-
niła orkiestra dęta kopalni „Sośni-
ca-Makoszowy”. Po 1,5-godzinnej 
procesji, sprawnie zabezpieczanej 
przez policję, wierni dotarli do 
nowego kościoła św. Jacka, gdzie 
zakończyło się nabożeństwo. 

W najbliższym czasie nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej ulicami 
miasta odbędą się także w innych 
miejscowościach (terminy i pro-
gram zamieszczamy poniżej). 

Czuwanie 
pod krzyżem 

papieskim  
w Zabrzu  

po śmierci 
Papieża

12 marca, Droga Krzyżowa ulicami Sośnicy
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DROGA KRZYŻOWA NA ULICACH MIAST DIECEZJI 
  Gliwice, 28 marca, rozpoczęcie w kościele św. Michała po Mszy o godz. 19.30 – 

Droga Krzyżowa dla studentów w miasteczku akademickim.
  Bytom, 30 marca, rozpoczęcie w kościele Wniebowzięcia NMP po Mszy o godz. 

18.00, zakończenie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
  Lubliniec, 30 marca, rozpoczęcie w kościele św. Mikołaja po Mszy o godz. 18.00, 

zakończenie na rynku.
  Zabrze, 30 marca, wyjście po wieczornych Mszach z kościołów św. Andrzeja, św. 

Anny, św. Kamila i św. Józefa. Zakończenie na placu przy ul. Sobieskiego. 
  Zabrze Zaborze, 30 marca, wyjście z kościoła św. Franciszka po Mszy o godz. 18.00, 

zakończenie w kościele św. Jadwigi.
  Tarnowskie Góry, 30 marca, godz. 19.00 – wyjście z kościoła św. Marcina do koś-

cioła Matki Boskiej Piekarskiej.  
  Pyskowice, 30 marca, Droga Krzyżowa ulicami parafii. Rozpoczęcie w kościele 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy o godz. 18.00
  Pyskowice, 30 marca, rozpoczęcie po Mszy św. o godz. 18.00 w kościele św. 

Mikołaja, zakończenie w kościele Nawrócenia św. Pawła.
  Gliwice, 2 kwietnia, wyjście z kościoła katedralnego po Mszy o godz. 18.00, za-

kończenie w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego.
  Tarnowskie Góry, 3 kwietnia, wyjście z kościoła śś. Piotra i Pawła po Mszy o godz. 

18.30, zakończenie w kościele Matki Bożej Królowej Pokoju.




Rozmowa z bp. Janem 
Wieczorkiem, 

ordynariuszem 
diecezji gliwickiej, 

oraz bp. Gerardem 
Kuszem, 

wikariuszem generalnym 
GLIWICKI „GOŚĆ NIEDZIELNY”:  
Przed 15 laty Jan Paweł II za-
proponował Księdzu Biskupo-
wi objęcie funkcji ordynariu-
sza nowej diecezji. Jakie reflek-
sje towarzyszyły tej decyzji?

BP JAN WIECZOREK: – Na samym 
początku byłem przerażony, że 
zostałem powołany, aby two-
rzyć wspólnotę, którą jest nowa 
diecezja. Szczerze mówiąc,  nie 
spodziewałem się tej decyzji Oj-
ca Świętego. Liczyłem, że to za-
danie przypadnie biskupowi Ge-
rardowi, który jest młodszy ode 
mnie, a to ja będę mu pomagał. 
Podczas rozmów z nuncjuszem 
apostolskim zapytałem, kto bę-
dzie drugim biskupem diece-
zji gliwickiej. Uspokoiłem się i 
ucieszyłem, gdy arcybiskup Ko-
walczyk powiedział, że będzie 
nim właśnie bp Gerard. Zaraz 
zaczęliśmy szukać pomieszcze-
nia na nową kurię. Przyszedł 
mi na myśl dawny internat, któ-
ry kilka miesięcy wcześniej stał 
się ponownie własnością koś-
cielną. Poniekąd wróciłem w ten 
sposób do miejsca, które do-
brze znałem, ponieważ w latach 
1949–1953 mieszkałem w tym 
budynku, gdyż wówczas mieścił 
się w nim internat, a potem niż-
sze seminarium, w którym zda-
wałem maturę. Po upaństwo-
wieniu w budynku tym znajdo-
wało się przez długie lata Stu-
dium Wojskowe Politechniki Ślą-

skiej. Gmach był dość mocno 
zniszczony i wymagał kapitalne-
go remontu, dlatego przez trzy 
lata kuria znajdowała się w kil-
ku pomieszczeniach probostwa 
św. Michała.

Była to wówczas najmniejsza 
kuria w Polsce, która funkcjo-
nowała w trzech pokojach.

BP JW: – Rzeczywiście, mia-
ło to coś z pracy pionierskiej. 
W tych niewielkich pomiesz-
czeniach pracowaliśmy, gdy 
trwał remont przyszłej ku-
rii. Poza tym musieliśmy szu-
kać miejsca dla siebie. Bp Ge-
rard zamieszkał u sióstr de No-
tre Dame, ja w jednym poko-
ju probostwa św. Andrzeja w 
Zabrzu. 

Jak wspominają Księża Bisku-
pi początek swojej pracy w 
nowej diecezji?

BP GERARD KUSZ: – 
Zacznę może od teo-
logicznego wątku. Gdy 
dowiedziałem się, że 
mam przejść do nowej 
diecezji, przyszedł mi 
na myśl tekst z Ewange-
lii, gdy Pan Jezus wysyła 
swoich uczniów po dwóch. I dru-
gi wątek: kościół katedralny jest 
pod wezwaniem Piotra i Pawła, 
a więc znowu dwóch uczniów 
Chrystusa. Muszę przyznać, że 
nie było mi łatwo przejść do no-
wej diecezji. W Opolu biskupem 
pomocniczym byłem siedem lat, 
choć moje związki z tym mia-
stem są o wiele dłuższe. Nato-
miast same Gliwice nie były mi 
obce,  choćby z tego powodu, 
że zaraz po święceniach zosta-
łem wikariuszem w parafii Chry-
stusa Króla. 

 Co, oprócz spraw organiza-
cyjnych czy lokalowych, by-

ło największą trudnoś-
cią w tworzeniu nowej 
diecezji?

BP JW: – Zdawałem 
sobie sprawę, że no-
wa diecezja rodzi się 
z dwóch części: kato-

wickiej i opolskiej. Być mo-
że łatwiej było tworzyć nową 
diecezję, ponieważ cały Śląsk 
ma wspólną tradycję kościelną. 
Nie znałem oczywiście więk-
szości księży z dawnej diece-
zji katowickiej. Postanowiłem 
więc odwiedzić bez zapowie-
dzenia wszystkich tych pro-
boszczów, aby ich bliżej po-
znać, mieliśmy przecież stano-
wić od tej pory nową wspólno-
tę. Były to bardzo miłe i twór-
cze spotkania, często niepo-
zbawione humoru, kiedy księ-
ża czy gospodynie nie rozpo-
znawali mnie i pytali, czego 
szukam. G
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15 lat diecezji gliwickiej

Czas pracy i niezliczonych inicjatyw

Bp Jan 
Wieczorek 
i bp Gerard 
Kusz w redakcji 
gliwickiego 
„Gościa”
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BP GK: – Biskup ordynariusz 
wspomniał, że kościelna tra-
dycja na Śląsku była wspólna. 
Należy podkreślić, że do po-
wstania diecezji katowickiej w 
1925 roku był to teren archi-
diecezji wrocławskiej. Czyli w 
1992 roku mieliśmy do czy-
nienia z dość jednolitą trady-
cją kościelną i pobożnościową, 
która przetrwała w wielu pa-
rafiach na tych terenach. Mo-
że to sprawiło, że proces scala-
nia tych terenów w jeden orga-
nizm nowej diecezji przebiegał 
bardzo spokojnie i bez więk-
szych problemów. Jednak zda-
jemy sobie sprawę z faktu, że 
ten proces ciągle trwa. Nie bez 
znaczenia jest również to, że 
przyszli księża naszej diecezji 
kształcą się w jednym semina-
rium w Opolu. Młodemu poko-
leniu księży będzie jeszcze ła-
twiej tworzyć świadomość jed-
nej diecezji. 

BP JW: – Chciałbym także 
podkreślić, że przy obsadza-
niu stanowisk kościelnych ni-
gdy nie kierowałem się tym, 
kto pochodzi z której części 
nowej diecezji. Zawsze liczyła 
się kompetencja i przydatność 
na danym stanowisku. To było 
i jest jedynym kryterium moich 
decyzji personalnych. 

Jak z perspektywy 15 lat moż-
na ocenić fakt powołania no-
wej diecezji?

BP GK: – Gdy pojechałem 
do Bytomia już jako biskup 
pomocniczy diecezji gliwickiej, 
usłyszałem od wiernych: wresz-
cie nie jesteśmy na „kresach”. 
Bo zawsze czuliśmy się jakby 
na obrzeżach dawnej diecezji 
opolskiej. 

BP JW: – Kiedyś, podczas 
wizyt w parafiach mogłem cza-
sem usłyszeć, jak ktoś mówi: 
„U nas w Katowicach”. Dziś 
tego nie ma. Coraz głębsza 
i mocniejsza jest świadomość 

nowej diecezji. I nie ukrywam, 
że ten fakt nas cieszy. W tym 
czasie zostało wybudowanych 
12 nowych kościołów, powsta-
ły nowe parafie, wybudowano 
Centrum Jana Pawła II… Te la-
ta to czas niezliczonych wręcz 
inicjatyw i przedsięwzięć, któ-
re z pewnością pogłębiły wiarę 
naszych diecezjan.  

A jakie problemy dziś stoją 
przed diecezją gliwicką?

BP JW: – Są to sprawy zwią-
zane z duszpasterstwem i ad-
ministracją diecezjalną. Prob-
lemy duszpasterskie są zna-
ne, podobne występują w in-
nych diecezjach. To np. wyjaz-
dy za pracą, często ludzi mło-
dych czy jednego z rodziców. A 
to wiąże się z problemami mał-

żeńskimi i rodzinnymi. Coraz 
częściej pojawia się także spra-
wa małżeństw mieszanych. 

BP GK: – W bloku, jaki sta-
nowi Unia Europejska, nie je-
steśmy zamkniętą enklawą. 
Obecnie w diecezji mamy sze-
reg ruchów, które wywodzą 
się z krajów Europy Zachod-
niej. Istnieje swego rodzaju 

wzajemność. Sądzę, że ta wy-
miana, która odbywa się mię-
dzy ludźmi, zwłaszcza młody-
mi, ubogaca nasz lokalny Koś-
ciół. Jeśli chodzi o sprawę lai-
cyzacji, to nie przeprowadzali-
śmy osobnych badań diecezjal-
nych. Jednak spadek uczestni-
ctwa w niedzielnych Mszach 
nie był tak znaczny, jak prze-
powiadano przed naszą akce-
sją do Unii. Te obawy sprzed 
kilku czy kilkunastu lat okaza-
ły się niepotrzebne. 

BP JW: – Należy przy oka-
zji podkreślić, że wzrosło za-
angażowanie wielu świeckich. 
Większa jest ich świadomość 
poczucia odpowiedzialności za 
parafię czy Kościół. Dawniej 

15 lat diecezji gliwickiej

Czas pracy i niezliczonych inicjatyw

Chrzty

Bierzmowania

Śluby
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nie mieliśmy tak mocno zaan-
gażowanego laikatu.  

Mocną stroną nowej diece-
zji jest działalność charyta-
tywna. 

BP JW: – Wiele dobra dla 
całej Polski świadczy ośrodek 
w Rusinowicach. Jeżeli od po-
czątku działalności przewinę-
ło się przez niego 12 tysięcy 
dzieci i tyle samo opiekunów, 
to ma to swój wymiar zarówno 
społeczny, jak i religijny. Oso-
by, które trafiają do Rusinowic, 
znajdują nie tylko odpowied-
nią rehabilitację, ale również 
odrodzenie duchowe, o czym 
świadczy korzystanie z sakra-
mentu pokuty. Jednym z wy-
miarów oddziaływania Kościo-
ła są więc również takie miej-
sca  jak ośrodek w Rusinowi-
cach, inne ośrodki i stacje Ca-
ritas czy gabinety rehabilita-
cyjne. Podobnie jak budowa-
ny obecnie w Nędzy ośrodek 
dla służby liturgicznej, który 
również będzie służył forma-
cji innych grup. To są miejsca, 
które w ciągu 15 lat zaznaczy-
ły swoją obecność i cementują 
całą wspólnotę, której na imię 
diecezja. 

BP GK: – Jako diecezja sta-
raliśmy się pilnować i rozwi-
jać to, co od zawsze w Koś-
ciele było. Służba Boża i służ-
ba ludziom stanowi pewną ca-
łość. Nie ma prawidłowej i do-
brej służby Bogu bez służby 
człowiekowi. Myślę, że na róż-
nych płaszczyznach nam się to 
udawało. To zespolenie działań 
świadczy o tym, że tętno, puls 
diecezji jest w miarę właściwy. 

A jakie są najbliższe plany dla 
naszej diecezji?

BP JW: – Zbliża się 750. 
rocznica przybycia cystersów 
do Rud. Sanktuarium Matki 
Boskiej Rudzkiej, w ostatnim 
czasie bardzo odżyło, a jesz-
cze bardziej się rozwinie, gdy 
zostanie wyremontowany ca-
ły zespół klasztorno-pałaco-
wy. Miejsce to łączy nie tylko 
diecezję opolską, diecezję gli-
wicką i archidiecezję katowi-
cką, ale przychodzą tam rów-
nież pielgrzymki z Moraw, bo 

związki z Opawą i ziemią hul-
czyńską są tutaj bardzo moc-
ne. Poza tym mamy rok św. Ja-
cka. W związku w tym plano-
wana jest uroczystość, która 
będzie miała miejsce w Kamie-
niu Śląskim. Dobrze, że Kra-
ków dostrzegł to, że św. Jacek 
pochodzi ze Śląska, a nie jest 
rodowitym krakowianinem, jak 
często się odczuwało. W Ka-
mieniu Śląskim  od 15 do  17 
czerwca będzie miała miejsce 
Konferencja Episkopatu Polski. 
17 czerwca odbędzie się wiel-
ka pielgrzymka młodzieży, któ-
ra będzie zjednoczeniem całej 
metropolii wokół postaci ślą-
skiego Świętego. Poza tym w 
związku z rokiem św. Jacka te-
goroczne spotkanie młodzieży 

w Lednicy będzie miało akcent 
górnośląski. Przygotowują je 
archidiecezja katowicka, diece-
zje opolska i gliwicka. Niedzie-
la Palmowa będzie mocnym ak-
centem modlitewnym w inten-
cji beatyfikacji Jana Pawła II, 
podobnie jak procesja Drogi 
Krzyżowej w rocznicę śmierci 
Ojca Świętego.  

BP GK: – Wracając do prob-
lemu wspólnych korzeni hi-
storycznych, które wyraźnie 
widać w pielgrzymowaniu 
do sanktuarium Matki Bożej 
Rudzkiej, należy zauważyć, że 
wielokulturowość przejawia-
ła się na Śląsku między inny-
mi w tym, że mówiono tu nie 
tylko w języku polskim i nie-
mieckim, ale również moraw-

skim. I były to języki dużych 
grup ludności. Do dziś w okoli-
cach Raciborza ludzie śpiewa-
ją nieszpory czy Godzinki po 
morawsku. Jest też wiele pieś-
ni z „Drogi do nieba”, które są 
śpiewane zarówno po naszej, 
jak i po morawskiej stronie. 
Religia i Kościół stały się czyn-
nikiem integrującym różne 
grupy narodowościowe i kul-
turowe, stąd na Śląsku prob-
lem tzw. tolerancji czy ekume-
nizmu nie jest niczym nowym. 
Staramy się tylko dalej pielęg-
nować i rozwijać wieloletnie 
doświadczenia. A najlepszym 
dowodem na to jest fakt, że 
pielgrzymki z terenu Moraw 
do Rud odradzają się i są co-
raz liczniejsze. 

dokończenie ze s. V Diecezja gliwicka w liczbach
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Konkurs dla dzieci

Święte filary
Wspólnie z Radiem PLUS 
i Wydawnictwem Jedność 
proponujemy najmłodszym 
Czytelnikom udział w konkur-
sie. Każdego tygodnia jest do 
wygrania ciekawa książka, ufun-
dowana przez Wydawnictwo 
Jedność. Tym razem konkurs 
związany jest z życiem świę-
tych.

W marcu Jedność wyda-
ła m.in. „Inni, a jednak ta-
cy sami” (propozycje zabaw 

dla dzieci niepeł-
nosprawnych) , 
„ Jestem inne-
go zdania…” 
(o sztuce pro-
wadzenia trud-
nych rozmów), 
„Majsterkowa-
nie dla ma-
łych i dużych” 
(czyli 111 po-
mysłów maj-

sterkowania dla całej ro-
dziny), „Zabawy uczące współ-
zawodnictwa i wygrywania” 
oraz „Świadomość i opanowa-
nie” (jak twórczo pokierować 
rozwojem dziecka). O te i inne 
książki Jedności pytaj w księ-
garniach. Więcej na stronie: 
www.jednosc.com.pl.

W tym tygodniu do wy-
grania książka pt. „Bezimienny 
anioł. Opowieści o życiu i ma-
rzeniach”. Aby wygrać książkę, 
należy zadzwonić w niedzielę 
1 kwietnia o godz. 8.30 do Ra-
dia PLUS, podczas audycji „Qu-
izy pani Izy” (tel. do studia 0 
32  232 52 32) i odpowiedzieć 
na pytanie: „O jakie 12 moc-
nych filarów wiary chciał się 
oprzeć Pan Jezus w ostatnich 
dniach przed męką?”. 

dla dzieci niepeł-
nosprawnych) , 
„ Jestem inne-
go zdania…” 
(o sztuce pro-
wadzenia trud-
nych rozmów), 
„Majsterkowa-
nie dla ma-

Dom dla księży seniorów

Funkcjonalny i wygodny
W przeddzień obchodów
15. rocznicy powstania diecezji 
gliwickiej bp Jan Wieczorek 
oficjalnie poświęci dom księży 
seniorów. 

Do tej pory księża senio-
rzy naszej diecezji mieli moż-
liwość zamieszkania w Ka-
towicach lub Opolu. Jednak 
od powstania diecezji gliwi-
ckiej rozpoczęto starania o 
wybudowanie własnego do-
mu. – Na barkach każdego bi-
skupa spoczywa obowiązek, 
aby zadbać o księży, którzy 
ze względu na wiek czy stan 
zdrowia przestali być pro-
boszczami – powiedział bp 
Jan Wieczorek. 

Jedną z propozycji była 
adaptacja niedokończonego 
skrzydła Domu Pomocy Spo-
łecznej w Wiśniczu koło Tosz-
ka, który jest własnością Cari-
tas Diecezji Gliwickiej. – Pro-
pozycję zaakceptowali kon-
sultorzy diecezji gliwickiej, 
pozytywnie wyrazili się rów-
nież przedstawiciele Rady Ka-
płańskiej, którzy oglądali to 
miejsce – powiedział biskup 
gliwicki. – Po tej decyzji po-
zostało tylko rozpocząć adap-
tację obiektu.

Prace nadzorował ks. Zbi-
gniew Lachowicz, diecezjalny 
ekonom, a fundusze pocho-
dziły m.in. ze składek księży 

diecezji gliwickiej. Po 
kilku latach prac dom 
przyjął pierwszych 
mieszkańców. Do dys-
pozycji księży senio-
rów jest osiemnaście 
skromnie, ale funk-
cjonalnie urządzo-
nych mieszkań. Każ-
de składa się z pokoju 
dziennego z aneksem 
kuchennym, sypialni 
oraz łazienki. Na dru-
gim piętrze znajduje 
się kaplica, do której dzien-
ne światło pada przez efek-
towne witraże. Obiekt posia-
da windę i jest przystosowany 
dla księży poruszających się 
na wózkach. 

Jako pierwszy wpro-
wadził się do nowego 
domu ks. Alfred Schle-
ger, były proboszcz z 
Pilchowic. – Jestem bar-
dzo zadowolony. Okoli-
ca jest piękna i spokoj-
na, mieszkanie funkcjo-
nalne i ładne. Po tru-
dach proboszczowania 
można wspaniale od-
począć – powiedział. 

Obecnie mieszka 
w domu czterech księ-

ży. W przyszłości opiekować 
się nimi będą siostry zakonne. 
Obecnie księża seniorzy ko-
rzystają z fachowej opieki me-
dycznej i pielęgnacyjnej perso-
nelu DPS-u. WP

W jednym 
skrzydle domu 
znajduje się 
18 mieszkań 
dla księży, 
pozostałą część 
obiektu zajmują 
mieszkańcy DPS

Na dole:
Mieszkania
są wygodne
i funkcjonalne
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GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44–101 Gliwice

tel./faks 032 230–78–80, skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner 
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ZapowiedziNiedziela Palmowa z pasterzem diecezji

Spotkanie młodzieży   XV ROCZNICA 
USTANOWIENIA DIECEZJI 
GLIWICKIEJ

26 MARCA, godz. 18.00, katedra gliwicka 
– Msza św. dziękczynna pod przewod-
nictwem bpa Jana Wieczorka w uroczy-
stość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 
też Dzień Świętości Życia.
  AKADEMICKIE REKOLEKCJE

Z MONASTYCZNYMI 
WSPÓLNOTAMI 
JEROZOLIMSKIMI 

26–29 MARCA, krypta katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach – w programie 
wieczornym o godz. 17.45 – medyta-
cja, 18.15 – nieszpory, o 19.00 – Msza 
św. i nauka. Monastyczne Wspólnoty 
Jerozolimskie założył w Paryżu w 1975 
r. br. Pierre-Marie Delfieux. Słyną z tro-
ski o piękno liturgii i świadectwa bra-
terskiej miłości. Na „pustyni wielkich 
miast” tworzą oazy ciszy i modlitwy.
  DEKANALNE SPOTKANIA 

MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
27 MARCA, godz. 19.00, parafia śś. Piotra 
i Pawła w Tarnowskich Górach  – de-
kanaty Tarnowskie Góry i Tarnowskie 
Góry Stare Tarnowice.
30 MARCA, godz. 19.00, parafia św. 
Jadwigi w Gliwicach Brzezince – deka-
naty Gliwice Łabędy i Pławniowice.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 28 MARCA w kaplicy św. Jadwigi przy 
parafii Wszystkich Świętych. W progra-
mie: godz. 18.05 – nieszpory, godz. 
18.30 – Eucharystia z homilią i wy-
kład pt. „Cierpienia: problem czy ta-
jemnica?”
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
29 MARCA, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei.
  CZUWANIE MATURZYSTÓW
30 MARCA, klasztor sióstr służebniczek w 
Leśnicy k. Góry Świętej Anny. Zgłoszenia 
i informacje: s. M. Dalmacja i S. M. 
Dawida, 0 77 404 83 30, 514 347 268, 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl
  DZIEŃ SKUPIENIA

DLA SAMORZĄDOWCÓW
31 marca, godz. 10.00, początek w ka-
plicy boromeuszek w Gliwicach (ul. 
Zygmunta Starego 19, wejście od ul. 
Ziemowita).
  KONCERT W 2. ROCZNICĘ 

ŚMIERCI JANA PAWŁA II
1 kwietnia, godz. 18.00, Centrum 
Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach 
(przy katedrze) – utwory J.S. Bacha i 
A. Vivaldiego w wykonaniu Gliwickiej 
Orkiestry Kameralnej i solistów.

„Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem” – ten cytat z Ewangelii 
św. Jana jest hasłem tegorocznego XXII 
Światowego Dnia Młodzieży. 

– Ten szczególny dzień jedności Koś-
cioła w młodych osobach nabiera jeszcze 
wymowniejszego charakteru dzięki obec-
ności biskupa – tłumaczy ks. Artur Pytel, 
diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Eucharystia pod przewodnictwem 
bpa ordynariusza Jana Wieczorka roz-
pocznie się 1 kwietnia o godz. 14.30 w 
gliwickiej katedrze.  Po niej w Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II odbędzie 
się przedstawienie muzyczne pt. „Isk-
ra dobra” o życiu św. Mikołaja w odnie-
sieniu do współczesności, które przygo-
towała młodzież z parafii św. Mikołaja 
w Lublińcu.

 

Otwarcie wystawy najpiękniejszych kro-
szonek rozpocznie tegoroczny Wielka-
nocny Ogród Sztuk. 

Zdobione jajka będziemy mogli podzi-
wiać w Willi Caro  (ul. Dolnych Wałów 8a) 
już 25 marca o godz. 12.00 (wystawa po-
trwa do 22 kwietnia).  Na przedświątecz-
ny czas muzeum przygotowało ponadto 
wiele innych wydarzeń.  Szczególnie po-
lecamy misterium poetycko-muzyczne do 
tekstów ks. Jana Twardowskiego, które-
go wykonawcami będą między innymi Jan 
Nowicki i Marek Stryszowski (4 kwietnia, 
godz. 19.00, Willa Caro). Kolejne propo-
zycje to koncerty: Akademickiego Zespo-
łu Muzycznego Politechniki Śląskiej (frag-
menty „Mesjasza” Haendla,  25 marca, 
godz. 16.00, Willa Caro) oraz katedralne-

go chóru prawosławnego z Wrocławia (30 
marca, godz. 19.00, gliwicka katedra). 

Muzeum w Gliwicach zaprasza

Przed Wielkanocą

Wszechnica Zabrzańska zachęca bezrobot-
ne kobiety do zdobywania nowych umie-
jętności.

Organizacja otrzymała 
środki z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, dzięki któ-
rym zamierza podnieść status zawodowy 
300 bezrobotnych kobiet z województwa 
śląskiego. Projekt pt. „Nowe kwalifikacje – 
nowe możliwości” przewiduje wsparcie psy-

chologiczne, prawne, poradnictwo zawodo-
we, kursy komputerowe, językowe oraz kurs 
opiekunki dziecięcej, opiekunki osoby nie-

pełnosprawnej oraz opiekunki 
osoby starszej.  Szkolenia trwa-

ją około 3 miesięcy. Kobiety 
zainteresowane dokształca-

niem (bezrobotne, zarejestrowane w Urzę-
dzie Pracy) mogą zgłaszać się pod adresem: 
Wszechnica Zabrzańska, plac Dworcowy 6, 
Zabrze, tel. 0 32 271 75 42. 

Bezpłatne szkolenia

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Malowanie gliwickiej pisanki rok temu
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Organizacja otrzymała 
środki z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, dzięki któ-

opiekunki dziecięcej, opiekunki osoby nie-
pełnosprawnej oraz opiekunki 
osoby starszej.  Szkolenia trwa-

ją około 3 miesięcy. Kobiety 
zainteresowane dokształca-


