
GLIWICKI
13 maja 2007  nr 19/782

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

13 m
aja 2007

I

Śląska Orkiestra Kameralna pod dyrek-
cją Mssimiliano Caldiego, z solistką 

Małgorzatą Lasotą, wystąpiła na rozpo-
częcie XVIII Międzynarodowego Festiwalu 
„Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach. 
Wiele osób związanych z festiwalem pod-
kreślało, że w tym roku impreza stała się 
już pełnoletnia. – Prezentujemy publicz-
ności naprawdę dojrzały pod względem 
organizacyjnym i artystycznym dorobek 
tych 18 lat. Stało się już tradycją, że 
w maju Gliwice rozbrzmiewają muzyką 
organową i kantatowo-oratoryjną – za-
uważył Wojciech Różak, dyrektor festi-

walu. 13 maja o godz. 
20.00 w koncercie fina-
łowym, również w gliwi-
ckiej katedrze, wystąpi 
Chór „Cantores Minores 
Wratislavienses” pod dy-
rekcją Piotra Karpety.  

CZAS MUZYKI ORGANOWEJ W GLIWICACH
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ZA TYDZIEŃ
  PRZEDSTAWIMY 16 DIAKONÓW, 

którzy 26 maja przyjmą 
w gliwickiej katedrze 
święcenia kapłańskie.

  BYTOMSKI KOŚCIÓŁEK DUCHA 
ŚWIĘTEGO. Przywrócono mu 
dawną świetność i znowu 
cieszy swoim wyglądem 
mieszkańców.

Inauguracyjny 
koncert festiwalu 
odbył się 
w gliwickiej 
katedrze

Święcenia diakonatu w Opolu

Głosić trzeba z zapałem
Trzynastu kleryków z diecezji 
gliwickiej przyjęło 5 maja święcenia 
diakonatu w kościele seminaryjnym 
w Opolu. Uroczystościom 
przewodniczył bp Gerard Kusz. 

Razem z „gliwickimi” do świę-
ceń przystąpiło 10 kleryków z die-
cezji opolskiej. W homilii bp Ge-
rard Kusz przypomniał, że diako-
ni są głosicielami Ewangelii, a to 
wymaga od nich zapału. – Ewan-
gelia z natury jest radosną wiado-
mością, a nie rodzajem słowne-
go terroryzmu. Takiej nowiny po-
trzebuje współczesny człowiek, 
który żyje w atmosferze smutku 
i lęku. Głoszenie tej radości Bożej 
jest ważne, bo obserwujemy dziś 
zjawisko cichego odchodzenia lu-
dzi z Kościoła, szczególnie pew-
nych grup młodzieży – zauwa-
żył biskup. 

Z diecezji gliwickiej święce-
nia diakonatu przyjęli: Damian Ci-
sło z parafii Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych w 
Gliwicach, Karol Darmas z parafii 
Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Miasteczku Śląskim, 

Krzysztof Dulęba z pa-
rafii Matki Bożej Często-
chowskiej w Gliwicach, 
Paweł Łukaszyk z parafii 
św. Mikołaja w Pyskowi-
cach, Marek Mazur z pa-
rafii św. Stanisława Kost-
ki w Lublińcu, Krzysztof 
Misiuda z parafii św. Józefa w Ka-
letach, Piotr Paszko z parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i 
Matki Bożej Fatimskiej w Tarnow-
skich Górach Strzybnicy, Grze-

gorz Rajs z parafii św. 
Jana i Pawła w Zabrzu, 
Andrzej Skolik z para-
fii Dobrego Pasterza w 
Bytomiu, Kazimierz To-
masiak z parafii Wnie-
bowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Rudach, 

Mariusz Woźniak z parafii św. Jó-
zefa w Kaletach, Grzegorz Woźni-
ca z parafii św. Józefa w Zabrzu i 
Przemysław Zając z parafii św. Mi-
kołaja w Lublińcu. 

Święcenia 
diakonatu 
przyjęło 
13 kleryków 
z diecezji 
gliwickiej

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Chętnie słuchamy do-
brych słów, dlatego 

warto je wypowiadać. Tym 
bardziej warto, jeśli jest 
to słowo Boga. W tygo-
dniu poprzedzającym uro-
czystość Zesłania Ducha 
Świętego w jednym z gli-
wickich kościołów będzie 
czytane Pismo Święte. 
Przez siedem dni, po kilka 
godzin dziennie, fragmen-
ty kolejnych ksiąg Nowego 
Testamentu przeczyta 
ponad trzysta osób. Do 
udziału w tej inicjatywie 
zachęcamy na str. IV–V.  KR
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Nie potrzebujemy nauczycieli tolerancji

MSZA ZA OJCZYZNĘ. W ro- 
cznicę uchwalenia Konstytucji 
3 maja bp Gerard Kusz przewod-
niczył w gliwickiej katedrze Mszy 
św. w intencji ojczyzny. W homi-
lii powiedział, że również jedno-
cząca się Europa jest pod szcze-
gólną opieką Maryi. – Sztandar 
Unii Europejskiej nawiązuje prze-
cież do wizji z Apokalipsy, gdzie 
mowa jest o Niewieście obleczo-
nej w słońce, z wieńcem z 12 
gwiazd – przypomniał bp Kusz. 
Zaznaczył, że nasz katolicyzm ma 

charakter narodowy. – Kościół i 
ojczyzna stanowią u nas jakby 
jedno ciało, pomimo wielu prób 
rozerwania tej jedności, nawet 
po dzień dzisiejszy – stwierdził. 
Podkreślił też, że to Polska niosła 
narodom Europy wolność i de-
mokrację. – My nie potrzebujemy 
nauczycieli z Brukseli, którzy bę-
dą nas uczyć wolności i tolerancji. 
Zawsze byliśmy narodem, gdzie 
schronienie znajdowali prześla-
dowani za swoje przekonania – 
powiedział bp Kusz. 

Seminarium, jakiego nie znali 
OPOLE. Ministranci z parafii 
Chrystusa Króla w Bytomiu Sto- 
larzowicach odwiedzili Wyższe Se- 
minarium Duchowne w Opolu w 
organizowanym tam co roku Dniu 
Otwartych Drzwi. Mogli poznać 
to miejsce od strony, której do-
tychczas nie znali, bo wszyscy by-
li tam po raz pierwszy. W 17-oso-
bowej grupie, która wyjechała do 
Opola z ks. Adamem Laszewskim, 

znaleźli się przede wszystkim 
uczniowie szkoły podstawowej, 
do których dołączyło kilku liceali-
stów. Razem z ponad tysiącem in-
nych osób, które odwiedziły tego 
dnia seminarium, uczestniczyli w 
Mszy św., specjalnie dla nich zor-
ganizowanych spotkaniach i po-
znali różne pomieszczenia gma-
chu na co dzień niedostępnego 
dla zwiedzających.

Na gości seminarium jak co roku czekał talerz grochówki 
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Na organy i altówkę
BYTOM. 3 maja w bytomskim 
kościele św. Jacka odbył się kon-
cert inaugurujący Bytomskie Kon- 
certy Organowe. Tego dnia przed 
tutejszą publicznością wystąpili ab- 

solwenci katowickiej Akademii Mu- 
zycznej: na organach zagrał Paweł 
Selingman, uczeń w klasie prof. 
Juliana Gembalskiego, a na altów-
ce towarzyszył mu Łukasz Unger. 

Przebadaj się
PROGRAMY PROFILAK-
TYCZNE. W Centrum Onko- 
logii – Instytutcie im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Gliwi- 
cach funkcjonują Wojewódzkie 
Ośrodki Koordynujące związa-
ne z programami profilaktyki i 
wczesnego wykrywania raka szyj-
ki macicy i  raka piersi. Program 
związany z rakiem szyjki macicy 
skierowany jest do mieszkanek 
województwa śląskiego w wie-
ku 25–59 lat. Badania cytologicz-
ne wykonywane są bezpłatnie w 

138 przychodniach na terenie 
województwa. Szczegółowe in-
formacje: www.rakszyjki.org, tel. 
032 278 97 58. Program wczes-
nego wykrywania raka piersi 
obejmuje pacjentki w wieku 50–
69 lat. Osoby te mogą wykonać 
bez skierowania bezpłatne bada-
nie mammograficzne. Otrzymują 
imienne zaproszenie na bada-
nie wraz z listą ośrodków i nu-
merami telefonów do rejestracji. 
Szczegółowe informacje: www.
raksutka.org, tel. 032 278 96 73.

Biblioteka mojego wieku
GLIWICE. W Tygodniu Bi- 
bliotek, czyli od 7 do 13 ma-
ja w filiach Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Gliwicach – or-
ganizatora całego projektu – 
zaproponowano czytelnikom 
wiele różnorodnych imprez. 
Tym razem jako motyw prze-
wodni Tygodnia przyjęte zo-
stało hasło: „Biblioteka moje-
go wieku”. W programie zna-
lazły się między innymi: turniej 

gier strategicznych, prezentacja 
multimedialna „Biblioteki Unii 
Europejskiej”, zebranie dysku-
syjnego klubu książki, a także 
kiermasz biblioteczny, który po-
lega na wymianie różnych zbio-
rów – książek, płyt, taśm mag-
netofonowych. Inicjatorem tego 
przedsięwzięcia przygotowy-
wanego co roku z myślą o czy-
telnikach jest Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich.

Przenikające się światy
RUDY. 5 maja do sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej w Rudach 
przyjechali chorzy i niepełno-
sprawni. Pielgrzymują tu co ro-
ku od 12 lat. Tym razem modliło 
się około 200 niepełnosprawnych 
ze swoimi rodzinami i opiekuna-
mi, którzy przyjechali z Bytomia, 
Zabrza, Piekar, Raciborza, Krzyża- 
nowic, Mikołowa. Ks. Tadeusz Pa- 
luch, organizator spotkania, pod-
kreśla, że większość obecnych te- 
go dnia w Rudach to osoby miesz- 

kające w Domach Pomocy Społecz- 
nej, ponieważ im łatwiej zorgani-
zować wyjazd, trudniej dotrzeć do 
niepełnosprawnych w rodzinach. 
Mszy św. przewodniczył ks. Krzysz- 
tof Konieczny, który w homilii po-
wiedział do zebranych w rudzkim 
kościele: – To co trudne, czyli ból 
i choroba, istnieje obok tego, co 
piękne i wrażliwe. Dobrze, że te 
dwa światy spotykają się, przeni-
kają i ubogacają, czego wy jeste-
ście najlepszym przykładem. 

Wspólna zabawa na placu przed rudzkim kościołem
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Mszy w gliwickiej katedrze przewodniczył bp Gerad Kusz
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Zapisy na wyjazd już trwają

Lednica 2007
W tym roku nad jeziorem 
Lednickim 2 czerwca mło-
dzież przypomni sobie postać 
św. Jacka. W diecezji gliwickiej 
upieczonych zostanie około 100 
tysięcy placków, którymi młodzi 
podzielą się na spotkaniu. 

W związku z nawiązaniem do 
życia św. Jacka, którego 750-le-
cie śmierci właśnie obchodzi-
my, szczególna odpowiedzial-
ność za przygotowanie Lednicy 
2007 przypadła młodzieży i dusz-
pasterzom metropolii górnoślą-
skiej. „Po dziesięciu już spotka-
niach, podczas których dojrzewa-
liśmy do wyboru Chrystusa, nad-
szedł czas, aby wybór przełożyć 
na czyn apostolski, na entuzjazm 
niesienia Chrystusa naszym bra-
ciom i siostrom” – tak o tego-
rocznym spotkaniu o. Jan Góra. 

Jak zwykle spotkaniu towa-
rzyszyć będą symbole. Kamień 
z wyrytymi sześcioma prawda-
mi wiary, który zatopiony zosta-
nie w jeziorze, symbol solidne-

go fundamentu prawdy. Chust-
ka Jana Pawła II, która ma przy-
pominać o jedności z Kościołem 
i jego pasterzem. A także placki 
św. Jacka, przywiezione na spot-
kanie z diecezji gliwickiej, któ-
rymi podzieli się młodzież nad 
jeziorem Lednickim. Będzie to 
znak nawiązujący do pokarmu, 
który dostawali bracia św. Ja-
cka, gdy wyruszali w drogę. – 
Nad Lednicą placek ten będzie 
symbolizował pokarm doczesny, 
niezbędny człowiekowi, a tak-
że potrzebę dzielenia się miłoś-
cią na co dzień, które dokonuje 
się w momencie, kiedy wspoma-
gamy chlebem tych, którzy usta-
ją w swojej drodze – mówi ks. 
Artur Pytel, diecezjalny duszpa-
sterz młodzieży. 

Młodzież spotka się nad je-
ziorem Lednickim 2 czerwca. Jak 

zawsze będzie się tam groma-
dziła już od rana, a modlitwa za-
kończy się o północy przejściem 
przez Rybę, czyli Bramę III Ty-
siąclecia. W diecezji gliwickiej 
w każdym dekanacie organizo-
wany jest wyjazd przez deka-
nalnych duszpasterzy młodzieży 
lub księży wikarych (informacja 
o zapisach również w parafiach). 
– Zechciejmy jak najliczniej od-
powiedzieć na to zaproszenie, 
tym bardziej że jest to wspania-
ła okazja, by podzielić się swoją 
wiarą i promować nasz region na 
forum całego kraju. Słowa „Poślij 
mnie” są skierowane do każdego 
z nas, może więc spotkanie led-
nickie stanie się twoim począt-
kiem odważnego głoszenia Jezu-
sa Chrystusa w świecie – zachę-
ca młodych do wyjazdu ks. Artur 
Pytel. 

W najbliższym tygodniu

Pielgrzymka rodzin do Rud
Rodziny i szafarze ze swoimi 
bliskimi zaproszeni są 19 maja 
na pielgrzymkę do Rud. 
Czeka ich tam formacja duchowa 
i wypoczynek na świeżym 
powietrzu. 

Spotkanie przygotowują sza-
farze razem z grupami związa-
nymi z formacją dla rodzin: Oa-
za Rodzin, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, Rodziny Szen-
sztackie i Wspólnota Mamre. – 
Chcemy, żeby części formacyjnej 
tego spotkania towarzyszył ele-
ment biesiady w plenerze i budo-
wanie wspólnoty rodzinnej. Ru-
dy są miejscem, które świetnie 
się do tego nadaje – mówi ks. 
Arkadiusz Kinel, który razem z 
ks. Krystianem Piechaczkiem jest 
odpowiedzialny za pielgrzymkę. 

Na pielgrzymkę zaproszone 
są wszystkie rodziny w diece-
zji, nie tylko te działające w ja-
kichś wspólnotach czy stowarzy-
szeniach. – Zaproszenie kieruje-
my do wszystkich, ale mam świa-

domość, że na takie spotkania 
zwykle przyjeżdża stała grupa 
osób, tych najbardziej zaanga-
żowanych w parafii, i to jest pe-
wien problem. Ale chcemy rów-
nież ten fakt wykorzystać i w 
czasie spotkań położyć nacisk na 
kształtowanie dobrych postaw, 
np. dotyczących śpiewu. Osoby 

które przyjeżdżają na pielgrzym-
kę często mają wpływ na oblicze 
swojej parafii i mogą być pewne-
go rodzaju przekaźnikami tych 
właściwych postaw – mówi ks. 
Kinel. W tym roku z konferencją 
do Rud zaproszony został ks. To-
masz Jaklewicz redaktor „Gościa 
Niedzielnego”. 
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Na pielgrzymkę rodzin 
przyjeżdżają 
nawet rodzice 
z małymi dziećmi
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PROGRAM
Sobota, 19 maja, sanktuarium 
Matki Bożej Pokornej w Rudach

  Godz. 10.00 – powitanie
  Godz. 10.30 – przygotowa-

nie do Mszy św. 
  Godz. 11.00 – Eucharystia 

i kazanie ks. biskupa 
  Godz. 12.00 – piknik 
  Godz. 13.15 – koncert ze-

społu dziecięcego „Rycerze 
Niepokalanej” z Suchej Góry

  Godz. 14.00 – nabożeństwo 
majowe i konferencja 

  Godz. ok. 15.00 – zakończe-
nie spotkania



Takie chlebki, upieczone 
w diecezji gliwickiej, zostaną 
zawiezione na lednickie spotkania
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Pomysł na naszym tere-
nie jest nowy, a dotarł z 
Poznania, gdzie już trzy 
razy odbywał się Maraton 

Biblijny. Ostatnio w Wielkim 
Poście, w 13 kolejnych kościołach 
przez 13 pełnych dni, przeczyta-
no całe Pismo Święte w przekła-
dzie zwanym Biblią Poznańską. 

W Gliwicach czytanie odby-
wać się będzie przez tydzień, każ-
dego dnia przez parę godzin. – 
Zaczniemy od Nowego Testamen-
tu i będzie to generalna próba 
przed przeczytaniem całego Pis-
ma Świętego w przyszłym roku. 
Potrzebujemy do tego 304 oso-
by – mówi Gawor. Ci, którzy chcą 
się włączyć w akcję, mogą zgła-
szać się osobiście lub przez stro-
nę internetową (szczegóły poda-
jemy obok). 

– Chciałbym, żeby to wydarze-
nie stało się odtrutką na te wszyst-
kie hałasy, które nas zagłuszają: 
łomot mocnej muzyki, reklamy i 
supermarkety, gdzie człowiek ata-

kowany przez komercję, 
nie słyszy samego siebie. 
Stąd próba poczytania, 
nie z Internetu, ale z tra-
dycyjnej, świętej Księgi, 
którą można wziąć do 
ręki, dotknąć i nad nią 
się pochylić – mówi Ga-
wor. – Sam odczuwam 
potrzebę czytania i  upowszech-
nianie Pisma Świętego leży mi 
bardzo na sercu, bo czerpię z nie-
go inspirację dla wielu życiowych 
przemyśleń. Uważam, że jest to 
bardzo ważne przede wszystkim 
dla członków Kościoła, którzy 
zwykle mają Pismo Święte, ale go 
nie czytają, a powinni je znać. 

Żeby wszystko nie zamieniło 
się jednak tylko w spektakularną 
akcję, Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich opracowało zasady czy-
tania, wśród których jedna mó-
wi o tym, żeby czytający zapozna-
li się nie tylko ze swoim fragmen-
tem Pisma Świętego, ale całą księ-
gą, z której pochodzi.  

– Wiem, że nie 
wszyscy są entuzjasta-
mi takiej formy lektury 
i istnieje zagrożenie, że 
zostanie ona spłycona, 
ale mimo to uważam, 
że zebranie się dla tej 
sprawy wcale niemałej 
grupy kilkuset osób to 

już jest coś cennego – tłumaczy 
Gawor, szczególnie ciepło zapra-
szając do udziału rodziny. 

Cały Nowy Testament został 
podzielony na 304 odcinki, każ-
dy po ok. 5–6 minut czytania. Do 
poszczególnych fragmentów bę-
dą przyporządkowane konkretne 
osoby. W ciągu godziny za am-
bonką z Pismem Świętym stanie 
12 osób. Lektura rozpocznie się 
od pierwszej księgi Nowego Te-
stamentu, czyli Ewangelii wg św. 
Mateusza, a zakończy na ostat-
niej – Apokalipsie. 

– Oprócz czytających, gorą-
co zapraszamy słuchających. Że-
by jednak w kościele cały czas 

Będziemy czytać 
Nowy Testament 
z Biblii 
Tysiąclecia 
– mówi Piotr 
Gawor, inicjator 
wydarzenia

Skoro cała Polska czyta 
dzieciom, to dlaczego 

gliwiczanie nie 
mogliby przeczytać 

Pisma Świętego 
sobie samym? 

– mówi Piotr Gawor, 
prezes Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich, które 
organizuje wspólną lekturę 

Nowego Testamentu.

tekst i zdjęcia 
KLAUDIA CWOŁEK

Sonda

PIERWSI CHĘTNI 
DO CZYTANIA

JOACHIM PIELOT
PRACOWNIK POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

– Pismo Święte 
jest mi bardzo dro-
gie, lekturę rozpo-
cząłem już 30 lat 
temu. Widzę du-
żą zbieżność te-

go, co jest zapisane w Piśmie, 
z życiem codziennym. Oprócz 
tego czytam wiele książek do-
tyczących biblistyki, i to za-
równo z egzegezy, odnoszą-
cej się do codziennych czytań, 
jak również ilustrujących tło 
kulturalno-językowe, zakorze-
nienie w historii żydowskiej 
i geografii Ziemi Świętej. Być 
może uda mi się kiedyś speł-
nić marzenie jednego z moich 
pradziadków, który chciał po-
jechać do Ziemi Świętej, zwa-
nej Piątą Ewangelią.

ZOFIA CHOLEWA 
EMERYTOWANA NAUCZYCIELKA 

– Przyjęłam pro-
pozycję czytania 
Pisma Świętego 
jako zachętę do 
refleksji nad Sło- 
wem. W dawnych 

tłumaczeniach Pisma Święte- 
go słowa Pana Jezusa, wypo-
wiedziane do uczniów idących 
do Emaus, brzmiały: „O głu-
pi i leniwego serca”. W no-
wych tłumaczeniach to brzmi 
inaczej: „O nieroztropni, jak 
nieskore są wasze serca do 
wierzenia”. Tamto poprzednie 
sformułowanie było ostrzejsze 
i myślę, że moje leniwe ser-
ce trzeba zmuszać do czyta-
nia i słuchania Słowa, aby we 
mnie było ono żywe, skutecz-
ne i ostre jak miecz obosiecz-
ny. Człowiek jest leniwego ser-
ca i potrzebuje mobilizacji.

Gliwiczanie czytają Pismo Święte 

Siedem dni na Nowy Testament
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była grupa słuchaczy, prosimy, 
żeby tych 12 osób, które zgło-
szą się na kolejną godzinę do 
czytania, przyszło o określonej 
porze i pozostawało w koście-
le do kolejnej zmiany – mówi 
Gawor. Na zakończenie każdy z 
uczestników otrzyma pamiątko-
wy certyfikat. 

Termin akcji został wybrany 
na czas przed Zesłaniem Ducha 
Świętego i jest traktowany ja-
ko przygotowanie do tego wiel-
kiego święta, w niektórych śro-
dowiskach może trochę zanie-
dbanego. 

– Jeśli pomysł się przyjmie, 
to w przyszłym roku sięgniemy 
po wszystkie księgi. Wtedy bę-
dzie potrzebnych ponad 1500 
czytających osób. Chcielibyśmy, 
żeby czytanie – również jako 
przygotowanie do Pięćdziesiąt-
nicy – zaczęło się w katedrze, 
a skończyło w kościele Ducha 
Świętego w Ostropie – planuje 
Gawor.  

MOIM 
ZDANIEM

KS. DR WACŁAW BOREK

biblista

Czytanie Pisma Święte-
go we fragmentach 

przez kolejne osoby to jest 
zbiorowy  zasiew Słowa na 
określonym terenie, któ-
ry musi przynieść zbioro-
we żniwa. Jak mówi św. 
Paweł w Liście do Rzymian: 
wiara rodzi się z tego, co 
się słyszy, tym zaś, co się 
słyszy, jest słowo Chrystusa 
(Rz 10, 17). Dziecko uczy 
się mówić, słuchając ro-
dziców. Jeśli rodzice nie 
mówią do niego, to ist-
nieje ryzyko, że będzie się 
uczyć mówić gdzie indziej 
i nie zawsze będą to war-
tościowe słowa. Dlatego 
naśladowanie dźwięków i 
słów musi pochodzić od 
ojca. A słowem Boga Ojca 
dla nas jest Pismo Święte. 
Czytaniu Pisma musi  być 
jednak zagwarantowany 
odpowiedni klimat. Tak 
jak ministrant w czasie 
Komunii towarzyszy kapła-
nowi, który rozdaje Hostie, 
żeby nie upadły one na 
ziemię, tak trzeba zrobić 
wszystko, żeby Pan Bóg 
obecny w Słowie padał 
do ludzkich serc, a nie na 
posadzkę kościoła. Istnieje 
takie niebezpieczeństwo, 
ale to nie znaczy, że nie 
należy tego robić. Tak jak 
praktykujemy 40-godzinne 
nabożeństwo z wysta-
wionym Najświętszym 
Sakramentem, tak tutaj 
mamy okazję adorować 
Słowo, które będzie „wysta-
wione” przez ileś godzin w 
kościele. A trzeba to robić, 
bo chrześcijaństwo nie jest 
tylko Eucharystią, ale jest 
religią Księgi Słowa, które 
trzeba postawić na świecz-
niku. Żeby to Słowo przy-
nosiło owoce nawrócenia 
i wiary, ludzie, którzy będą 
uczestniczyć w czytaniu, 
powinni podejść do tego 
dzieła w duchu wzajemnej 
miłości, pokory i rezygnacji 
z oratorskiego popisu. 

Gliwiczanie czytają Pismo Święte 

Siedem dni na Nowy Testament

CZYTAMY PISMO ŚWIĘTE
Codziennie od soboty 19 maja do piątku 25 maja w kościele Podwyższenia 

Krzyża Świętego w Gliwicach (ul. Daszyńskiego 2, u redemptorystów).

   Pismo Święte Nowego Testamentu w Biblii Tysiąclecia podzielone zostało na 
304 fragmenty, trwające ok. 5–6 minut. 

  Szczegółowy podział na fragmenty zamieszczony jest na stronie internetowej 
parafii Podwyższenia Krzyża Świętego: www.krzyz-gliwice.prv.pl

 Zgłoszenia chętnych do czytania: 
– na www.krzyz-gliwice.prv.pl
– w niedzielę 13 maja w klasztorze ojców redemptorystów przy kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w przerwach pomiędzy kolejnymi Mszami 
– we wtorek 15 maja od godz. 14.00 do 16.00 w siedzibie Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, przy ul. Daszyńskiego 4 
(II piętro).
 Czytanie podzielone jest na części, zaczynające się w dni powszednie o peł-
nej godzinie (w sobotę o godz. 14.00, w pozostałe dni o 15.00). W niedzielę czy-
tanie odbywać się będzie w przerwach pomiędzy kolejnym Mszami oraz od godz. 
14.00 do ok. 15.20.
 Zakończenie czytania w piątek 25 maja ok. godz. 21.00, podczas tradycyjne-
go czuwania, odbywającego się w kościele redemptorystów w każdy ostatni piątek 
miesiąca po Mszy wieczornej.





VI
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Ile glukozy jest w miodzie,
czy coca-cola zawiera szkodliwe 
składniki – takie i inne problemy 
rozwiązują uczniowie na zajęciach 
laboratoryjnych nazywanych 
„Magia chemii”.

Od trzech lat na lekcje te-
go przedmiotu do laborato-
rium chemicznego w Centrum 
Kształcenia Praktycznego, które 
działa w ramach Górnośląskie-
go Centrum Edukacyjnego, przy-
jeżdżają uczniowie innej gliwi-
ckiej szkoły. Licealiści z Zespołu  
Szkół Zawodowych im. Janusza 
Korczaka i młodzież z Ośrod-
ka dla Niepełnosprawnych „Mi-
łosierdzie Boże” w Mikołowie 
Borowej Wsi mogą tu zobaczyć  
to, o czym czytają w podręczni-

kach. W przygotowywaniu do-
świadczeń pomagają im ucznio-
wie tutejszego policealnego stu-
dium, którzy w przyszłości będą 
technikami analitykami. 

Ostatnie tegoroczne spot-
kanie poświęcone było miesza-
ninom chemicznym, uczniowie 
m.in. wyodrębniali tlen z wody 
utlenionej. – Mogli zaobserwo-
wać to, czego na co dzień nie 
widzą, czyli tlen w postaci wę-
drujących pęcherzyków gazu. A 
potem spalanie w takim czystym 
tlenie z oślepiającym płomie-
niem, reakcję, która np. zacho-
dzi w lampie błyskowej apara-
tu fotograficznego. Jak ciekawie 
uczyć chemii? Co się da – poka-
zywać za pomocą modeli, robić 
wizualizacje, eksperymenty i za-
chęcać do nich uczniów – mówi 
Józefa Wójcik, nauczyciel che-

mii. Sandra Stach właśnie ode-
szła od stołu laboratoryjnego: – 
Dziś badaliśmy odczyny i spraw-
dzaliśmy ich ph. Lubię te zajęcia, 
bo wszystko możemy zobaczyć, 
poćwiczyć to, czego uczymy się 
w naszej szkole.

Na zajęcia uczniowie zapra-
szani są kilka razy w roku. – Za-
częli od najprostszych czynno-
ści laboratoryjnych, dziś wy-
konują profesjonalne analizy, 
oczywiście ćwiczenia dostoso-
wane są do ograniczeń i nie-
pełnosprawności niektórych z 
nich. Zachwyca mnie ich za-
pał. Po pierwszym spotkaniu 
nie mogłam uwierzyć, że w za-
wodzie czekają mnie jeszcze ta-
kie emocje związane z zaanga-
żowaniem uczniów – mówi Jo-
lanta Łagan, kierownik labora-
torium, która razem z nauczy-

cielką chemii w ZSZ Ewą Wójto-
wicz zainicjowała te spotkania. 
Na koniec Jerzy Jankowski, dy-
rektor GCE, wręczył wszystkim 
uczestnikom certyfikaty udziału 
w zajęciach. MF

W laboratorium można zobaczyć  
to, o czym czyta się w podręczniku

RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL

Nauka chemii może być ciekawa

Jak zobaczyć tlen?

27 maja
TYLKO

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

specjalne wydanie
„Gościa Niedzielnego”

Z FILMEM 
DOKUMENTALNYM

Z 1935 R.
O PIELGRZYMCE

DO PIEKAR



Studium Muzyki Kościelnej
i Diecezjalna Szkoła Organistowska
II stopnia w Gliwicach po raz 
kolejny ogłosiły nabór uczniów
na pierwszy rok nauki. 

Kształcenie w nich trwa 6 lub 
5 lat, zajęcia odbywają się po po-
łudniu, a nauka jest częściowo 
odpłatna. Celem kształcenia w 
obu placówkach jest przygoto-
wanie przyszłych organistów, dy-
rygentów chóru i scholi. 

W Diecezjalnej Szkole Orga-
nistowskiej II stopnia nauka trwa 
6 lat i opiera się na programie na-
uczania, obowiązującym w szko-
łach muzycznych II stopnia w 
klasie organów, poszerzonym o 

przedmioty bezpośrednio przy-
gotowujące do pełnienia funkcji 
muzyka kościelnego. Zajęcia obej-
mują indywidualną naukę gry na 
organach i fortepianie oraz przed-
mioty ogólnomuzyczne. Do DSO 
II stopnia zasadniczo przyjmowa-
ni są kandydaci, którzy posiadają 
wiedzę i umiejętności muzyczne 
na poziomie ukończonej szkoły 
muzycznej I stopnia (nie jest jed-
nak wymagany dyplom  PSM I st.) 
i nie przekroczyli 21. roku życia. 

W Studium Muzyki Kościel-
nej nauka trwa 5 lat, tutaj ist-
nieje możliwość podjęcia indywi-
dualnego toku kształcenia. Pro-
gram nauczania obejmuje podob-
ne przedmioty jak w DSO, ale w 
zmniejszonym wymiarze godzin. 

Warunkiem 
przyjęcia do 
obu placówek 
jest zdanie eg-
zaminu wstęp-
nego według 
podanych wy-
magań.  Egza-
min odbędzie 
się 23 czerwca br. o godz. 10.00 
w gmachu kurii diecezjalnej w 
Gliwicach przy ul. Łużyckiej 1. 
Dokumenty przyjmowane są w 
sekretariacie szkoły do 20 czerw-
ca. Wszelkie informacje można 
uzyskać na: www.muzyka.kuria.
gliwice.pl, e-mail: dso@kuria.gli-
wice.pl  lub pod numerami te-
lefonu: (032) 230-78-75, (032) 
230-78-85, 0 608 048 944. 

Nabór do studium i szkoły organistowskiej

Dla muzyków kościelnych
U góry:

W studium 
i szkole 

organistowskiej 
kształcą się 

przyszli muzycy 
kościelni

Konkurs dla dzieci

Święte 
filary
Wspólnie z Radiem PLUS i 
Wydawnictwem Jedność pro-
ponujemy najmłodszym czytel-
nikom udział w konkursie. W 
każdym tygodniu jest do wygra-
nia ciekawa książka, ufundowana 
przez Wydawnictwo Jedność. 
Tym razem konkurs związany 
jest z życiem świętych.

Wśród ciekawych książek, 
które ukazały się nakładem 
Wydawnictwa Jedność, warto 
zwrócić uwagę na: „Historię 
Kościoła w datach” (opracowa-
nie porządkuje historię Koś-
cioła według dat), „Chrześci-
jaństwo pod prąd” (myśli do-
tyczące losu człowieka), „Po-
słuchaj mnie, Boże” (modlitwy 
na chwile dobre i złe), „365 × 
schwyć wiatr w żagle” (cieka-
we rozważania na każdy dzień 
roku). Więcej na stronie: www.

jednosc.com.pl
W tym ty-

godniu do wy-
grania książ-
ka „Cztery po-
ry baśni. Wios-
na”. Aby wy-
grać ją, nale-
ży zadzwonić 
w niedzielę 20 

maja o godz. 8.30 do Radia 
PLUS, podczas audycji „Quizy 
pani Izy” (tel. do studia 032/ 
232 52 32) i odpowiedzieć na 
pytanie: Na jakim filarze wiary 
opierają się budowniczy, gdy 
wznoszą mosty? Wspominamy 
tego świętego 21 maja, a jego 
figurki stawia się na mostach 
i w pobliżu zbiorników wod-
nych. 

VII
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jednosc.com.pl

godniu do wy-
grania książ-
ka „Cztery po-
ry baśni. Wios-
na”. Aby wy-
grać ją, nale-

maja o godz. 8.30 do Radia 

Ministranci i lektorzy, którzy 
chcą wyjechać na obozy, organi-
zowane przez Duszpasterstwo 
Liturgicznej Służby Ołtarza, 
mogą już zapisywać się u swo-
ich księży opiekunów. 

Terminy obozów: 
  NĘDZA – obóz rowerowy, 

ośrodek diecezjalny, koszt 
250 zł.

Turnus I: 2–13 lipca (dla ucz-
niów szkół podstawowych)
Turnus II: 16–27 lipca (dla gim-
nazjalistów) 

  ZAKOPANE – pen-
sjonat werbistów, 
koszt 400 zł.
Turnus  7–19 lip-

ca (dla gimnazjali-
stów i uczniów szkół 
średnich)

  JARNOŁTÓWEK – ośrodek 
wypoczynkowy, koszt 260 
zł.

Turnus I: 28 czerwca–4 lipca 
(szkoły podstawowe)
Turnus II: 5–11 lipca (szkoły 
podstawowe)

  RACIBÓRZ MIEDONIA – 
dom rekolekcyjny, 
koszt 210 zł.

Turnus I: 25–30 czerw-
ca (szkoły podstawo-
we)

Turnus II: 29 lipca–4 
sierpnia (szkoły podstawo-

we)

  WISŁA OBŁAZIEC, koszt 240 zł.
Turnus 14–20 lipca (gim-

nazja).
Informacje o duszpaster-

stwie: www.kuria.gliwice.pl/lso
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sierpnia (szkoły podstawo-

Zapisy trwają 

Obozy dla ministrantów
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44–101 Gliwice

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

Zapowiedzi
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 16 MAJA w kaplicy św. Jadwigi w pa-
rafii Wszystkich Świętych. W programie: 
godz. 18.05 – nieszpory, godz. 18.30 
– Eucharystia z homilią i wykład pt. 
„Benedykt XVI: Patrzeć na Chrystusa”.

  KIK W ZABRZU
16 MAJA, dom parafialny św. Anny (ul.
3 Maja 18), godz. 18.45 – Msza św. z 
homilią i wykład o. dr. Tacjana Wójciaka 
pt. „Współczesne metody uzasadniania 
zmiennych norm moralnych”.

  EUCHARYSTIA W INTENCJI 
UZDROWIENIA 

17 MAJA, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach przy ul. Okrzei.

  CZWARTKOWE SPOTKANIA 
Z MUZYKĄ

17 MAJA, godz. 19.15, dom par. św. Jacka 
w Bytomiu – podczas koncertu pt. „Ave 
Maria” wystąpią soliści Opery Śląskiej.

  DLA MŁODZIEŻY REJONU 
LUBLINIECKIEGO

18 MAJA, godz. 19.30, sanktuarium Matki 
Bożej w Lubecku – Msza św. w inten-
cji beatyfikacji Jana Pawła II, nabo-
żeństwo majowe, zakończenie Apelem 
Jasnogórskim.  

  PIELGRZYMKI DZIECI 
PIERWSZOKOMUNIJNYCH

do gliwickiej katedry odbędą się w so-
boty: 19 MAJA, 2 i 9 CZERWCA. W programie
Msza św. o godz. 10.00 i inscenizacja mi-
syjna. Zgłoszenia grup z parafii: tel. 32 
230 89 45. 

  DLA PROWADZĄCYCH 
PARAFIALNE ORKIESTRY 
DĘTE

19 MAJA, godz. 10.00, Studium Muzyki 
Kościelnej (Łużycka 1, gmach kurii, 
boczne wejście od strony kościołą) – 
spotkanie formacyjne dla dyrygentów 
i osób odpowiedzialnych za prowadze-
nie parafialnych orkiestr dętych.

  FESTIWAL PIEŚNI MARYJNYCH
20 MAJA, godz. 15.00 – kościół św. Marcina w 
Tarnowskich Górach Starych Tarnowicach.

  PIESZA PIELGRZYMKA KIK
do sanktuarium Matki Bożej Boguckiej od-
będzie się 20 MAJA. Wyjście sprzed siedziby 
KIK w Katowicach (pl. ks. Emila Szramka 2),
o godz. 15.30, Msza w sanktuarium o 
godz. 17.00. 

Nowa wystawa w Centrum Jana Pawła II

Pod urokiem Śląska

Wystawa prezentuje zarówno fotogra-
fię, jak i malarstwo, autor łączy te dwie 
techniki, przedstawiając w ten sposób 
własne spojrzenie na rzeczywistość. Ma-
rek Jenner lata szkolne spędził w Gliwi-
cach. Jest absolwentem Wydziału Malar-
stwa krakowskiej ASP. Mieszkał w wielu 
miejscach, ale jego droga zahaczała rów-
nież o Gliwice, do których powrócił. Z za-
miłowania turysta, wieloletni przewodnik 
tatrzański. O swoich pracach mówi, że są 
świadomą i odpowiedzialną fotografią, in-
spirowaną ciekawością rozbudzaną pięk-
nem i różnorodnością świata. Na wystawie 
zaprezentowane zostaną przede wszyst-
kim tematy związane ze Śląskiem. Otwar-
ciu wystawy będzie towarzyszyła projek-
cja filmu z 1972 r. „Obrazy starego świa-
ta”, według scenariusza i w reżyserii Duša-
na Hanáka. Przedstawia on w nim portrety 
starych ludzi z Liptowa i Orawy, opowiada 

o ich wewnętrznej wolności, obraz inspi-
rowany jest fotograficznymi cyklami Mar-
tina Martinceka. 

Wystawę można oglądać w Centrum 
Jana Pawła II Gliwicach (obok katedry) do 
końca maja, codziennie (oprócz piątków i 
niedziel) w godzinach 14.00–19.00. 

Homilie ks. dr. Herberta Jeziorskiego

Siać Słowo Boga
Niedawno ukazała się książka ks. dr. Herberta 
Jeziorskiego „Z siejby Słowa Bożego”. To ko-
lejna książkowa publikacja w bogatym dorob-
ku wydawniczym byłego proboszcza z By-
tomia Suchej Góry. 

Księdza kanonika dr. Herberta 
Jeziorskiego naszym Czytelnikom 
przedstawiać nie trzeba. Znany jest 
z wielu artykułów, publikowanych 
na łamach gliwickiego „Gościa”. 
W bogatym dorobku ks. Jeziorski 
ma kilkanaście książek, dotyczą-
cych głównie historii ziemi tar-
nogórskiej, z której pochodzi i 
gdzie przez długie lata był pro-
boszczem. 

„Z siejby Słowa Bożego” jest zupełnie inną 
ksiązką. To zbiór homilii, które autor w latach 
1976–1997 publikował na łamach „Biblioteki 
Kaznodziejskiej”. Bp Tadeusz Etter, ówczesny 

redaktor naczelny miesięcznika, zapropono-
wał ks. Jeziorskiemu współpracę z pismem. W 
ciągu 21 lat wieloletni proboszcz z Suchej Gó-
ry opublikował 34 homilie. Jak sam przyznaje 
we wstępnie, za namową kolegów księży po-

stanowił wydać w jednej książce wszyst-
kie homilie, które ukazały się dru-
kiem w „Bibliotece Kaznodziej-
skiej”. W książce znajdują się tak-
że dwa kazania, które na łamach 
miesięcznika opublikował brat au-
tora, ks. kan. Rudolf Jeziorski. 

Kazania ks. Jeziorskiego, popar-
te wieloma przykładami oraz cyta-
tami znanych ludzi, mogą być poży-
teczną lekturą, nie tylko dla księży, 
którzy z książki mogą czerpać inspi-

rację do własnych kazań i homilii.  WP

Ks. Herbert Jeziorski, „Z siejby Słowa Bożego”, 
Tarnowskie Góry 2007, str. 164.

Księdza kanonika dr. Herberta 
Jeziorskiego naszym Czytelnikom 
przedstawiać nie trzeba. Znany jest 
z wielu artykułów, publikowanych 

stanowił wydać w jednej książce wszyst-

skiej”. W książce znajdują się tak-
że dwa kazania, które na łamach 
miesięcznika opublikował brat au-
tora, ks. kan. Rudolf Jeziorski. 

te wieloma przykładami oraz cyta-
tami znanych ludzi, mogą być poży-
teczną lekturą, nie tylko dla księży, 
którzy z książki mogą czerpać inspi-

Powrót na Śląsk – tak swoją wystawę fotografii 
i malarstwa zatytułował Marek Jenner. Wernisaż 
w Centrum Jana Pawła II w Gliwicach odbędzie 
się 14 maja  o godz. 18.00.

Na plakacie zapraszającym na wystawę znalazła 
się jedna z prac Marka Jennera


