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WBytomiu Miechowicach zawaliła się 
kamienica. Runął strop niezamie- 

szkanego, częściowo już rozebranego 
domu. Na szczęście obyło się bez ofiar, 
choć istniała obawa, że pod gruzami mo-
gą być złomiarze. Prawdopodobnie to oni 
naruszyli osłabioną konstrukcję. Do bu-
dowlanych katastrof w Bytomiu dochodzi 
stosunkowo często. Większość kamienic 
wybudowano przed wojną. Za fatalny 
stan budynków w mieście winne jest 
rabunkowe wydobycie węgla. Kopalnie 
naruszyły tzw. filar ochronny, który przed 
wojną stworzono pod śródmieściem i 
gdzie nie wolno było fedrować. Dziś 

szkody górnicze zdewa-
stowały miasto, a wła-
dze Bytomia robią, co 
mogą, aby zniwelować 
skutki rabunkowego 
wydobycia węgla.   

NA SZCZĘŚCIE BEZ OFIAR
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KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

ZA TYDZIEŃ
  KARMEL PONAD GRANICAMI. 

O czeskiej drodze 
do „Elianium”

  SZUKAŁEŚ NAS. JESTEŚMY. 
Finał konkursu papieskiego 
w Tarnowskich Górach 

  Od ekstremalnej choroby 
do ekstremalnych sportów. 
MIROSŁAW ŻOCHOWSKI 
powrócił z samotnej 
wyprawy na Grenlandię 

W zawalonej 
kamienicy 
na szczęście 
nie było ludzi

Modlitwa o urodzaje w Lubecku

Jaki to będzie rok?
– To może być ciężki rok 
dla rolników – mówi 
Jan Pawelczyk, sołtys z Dralin 
koło Lubecka. – Dlatego trzeba się 
modlić do Boga o dobrą pogodę.

Już jedenasty raz pielgrzymo-
wali do sanktuarium w Lubecku 
rolnicy i ogrodnicy ziemi lubli-
nieckiej. Prosili, za wstawienni-
ctwem św. Izydora, o Boże bło-
gosławieństwo w pracy na roli. 
– Ze względu na wiosenną suszę 
plony mogą być mniejsze, a zapo-
wiadane upalne lato może sytu-
ację jeszcze pogorszyć – powie-
dział Zdzisław Kulej, wójt Ciasnej. 
Dodał, że wejście naszego kraju 
do UE pomogło wielu rolnikom, 
zwłaszcza gospodarującym na li-
chej ziemi. 

Ks. Andrzej Bartysiewicz, pro-
boszcz, witając zebranych, po-
wiedział, że rezultat pracy rolnika 
zależy nie tylko od niego samego. 
– Zależy również od pogody. Stąd 
pracę rolnika trzeba połączyć ze 
współpracą z Bogiem. 

Mszy o urodzaje przewodni-
czył o. Rufin Juraszek, francisz-

kanin z Kokotka, kon-
celebrował ks. Walde-
mar Glowka, proboszcz 
z Łagiewnik Wielkich. – 
Ciągle niedoceniana jest 
praca rolnika, nawet po-
chodzenie wiejskie uwa-
ża się za gorsze – po-
wiedział w homilii o. Ju-
raszek. – Tymczasem największe 
wartości przekazywane są i za-
chowywane na wsiach. Nie może-

my również zapomnieć, 
że ostatecznie wszyscy 
żyjemy dzięki ciężkiej i 
ofiarnej pracy rolników.

Od ponad 250 lat 
pielgrzymują wierni 
do cudownego obrazu 
Matki Boskiej z Dzie-
ciątkiem. To miniaturo-

wa, wykonana na blasze, kopia 
Obrazu Jasnogórskiego. 

KS. WALDEMAR PACKNER

Modlitwa 
w Lubecku 
o urodzaje 
to już nasza 
tradycja – mówią 
rolnicy ziemi 
lublinieckiej

Święcenia kapłańskie to jed-
no z najważniejszych wy-

darzeń w życiu każdej diecezji. 
W specjalnej odezwie bp Jan 
Wieczorek napisał: „Sakrament 
święceń kapłańskich, który 
otrzymają nasi diakoni, uczyni 
ich uczestnikami misji samego 
Chrystusa (…) Będą się starali, 
tak jak Apostołowie, chodzić 
za Jezusem i z Jezusem, by sta-
wać się jak On dobrymi paste-
rzami ludu im powierzonego”. 
Sylwetki nowych kapłanów 
diecezji gliwickiej przedsta-
wiamy na str. IV i V.  
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Wizyta bp. J. Homayera
ZABRZE. Bp Josef Homayer 
był gościem prezydent 
Małgorzaty Mańki-Szulik. Bp 
Homayer jest emerytowanym 
ordynariuszem niemieckiej die-
cezji Hildesheim, leżącej w 
Dolnej Saksonii. Przez wiele lat 
był również przewodniczącym 
Komisji Episkopatów Wspólnoty 
Europejskiej (COMECE). W ra-
mach swojej działalności dusz-
pasterskiej wielokrotnie miał 
okazję gościć w Polsce, nigdy 

jednak na Śląsku. W trakcie ty-
godniowej wizyty hierarcha in-
teresował się problemami lo-
kalnego Kościoła. Spotkał się 
m.in. z bp. Janem Wieczorkiem 
oraz abp. Damianem Zimoniem, 
odwiedził Wrocław, Opole, 
Pławniowice, Kamień Śląski, 
Górę Świętej Anny i Katowice, 
gdzie spotkał się z mieszkań-
cami tamtejszej noclegowni. W 
Zabrzu odprawił Mszę św. dla 
mniejszości niemieckiej.

Dla szukających zatrudnienia 
TARGI PRACY. Powiatowy 
Urząd Pracy wespół z gli-
wickim samorządem oraz 
Śląską Fundacją Wspierania 
Przedsiębiorczości organi-
zują VIII Gliwickie Targi Pracy 
„Wiosna 2007”, które odbę-
dą się 23 maja w hali sporto-
wej Politechniki Śląskiej przy 
ul. Kaszubskiej 28 (od 9.00 
do 14.00). Na zainteresowanych 
czeka ponad 2000 miejsc pracy. 
Przygotowano także propozy-
cje różnorodnych szkoleń i kur-
sów oraz porady dla osób, które 
chcą rozpocząć własną działal-
ność gospodarczą. Przewidziano 

również pomoc w wyszukiwaniu 
ofert pracy w sieci Europejskich 
Służb Zatrudnienia EURES. 
Swoją obecność na tegorocznej 
imprezie zapowiedziało w su-
mie około 70 pracodawców. 
Poszukiwani są mechanicy, kie-
rowcy, pracownicy biur oraz sek-
torów: edukacji, handlu, usług, 
budownictwa. Poza tym jest 
wiele ofert dla osób niepełno-
sprawnych i młodzieży. Należy 
zabrać ze sobą CV, dokumen-
ty potwierdzające poziom wy-
kształcenia i przebieg pracy za-
wodowej. Wstęp na targi jest 
bezpłatny.

Podziemna kopalnia rusza
ZABRZE. Jak zapewniają urzęd-
nicy, 25 maja mają zjechać pod 
ziemię pierwsi turyści, którzy ze-
chcą zwiedzić zabytkową kopal-
nię „Guido” w Zabrzu. Od kilku 
tygodni trwają gorączkowe przy-
gotowania do otwarcia. Atrakcją 

kopalni jest to, że prawie nic się 
w niej nie zmieniło od wielu lat, 
działa nawet  oryginalna maszy-
na parowa, unikat w skali euro-
pejskiej. Kopalnia Guido może 
stać się wkrótce jedną w więk-
szych atrakcji Śląska. 

GLIWICE. W gliwickiej pod-
strefie Katowickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej zatrud-
nionych jest ponad 9 tys. 
osób. W strefie funkcjonuje 
już 30 firm, a 15 przygotowu-
je się do rozpoczęcia działal-
ności. Strefa zajmuje obszar 

389 ha i znajduje się na tere-
nie trzech gmin: Gliwic, Zabrza 
oraz Knurowa. Większość ob-
szaru strefy znajduje się na te-
renie Gliwic. Obecnie władze 
Zabrza, aby przyciągnąć inwe-
storów, chcą powiększyć strefę 
na swoim terenie.

Złota strefa

„Pieśń niesiemy w darze”

KONKURS ROZSTRZY- 
GNIĘTY. W Centrum Eduka- 
cyjnym im. Jana Pawła II w Gli- 
wicach wręczono 10 maja na-
grody w Regionalnym Konkursie 
Piosenki Religijnej „Pieśń niesie-
my w darze”. Konkurs skiero-
wany był do szkół miasta i gmi-
ny Gliwice oraz szkół noszących 
imię Jana Pawła II. Celem konkur-
su było przybliżenie osoby zmar-
łego Papieża i poprzez muzykę 
pobudzenie do refleksji nad je-

go dziedzictwem. W konkursie 
uczestniczyło 14 solistów oraz 
15 zespołów z dziewięciu szkół. 
W kategorii klas I–III zwyciężyła 
Marta Blicharska (SP 12 z Gliwic), 
a najlepsze zespoły przyjechały 
z gliwickich podstawówek nr 7, 
18 i 39. W kategorii klas IV–VI 
pierwsze miejsce zajęła Dorota 
Pawlikowska (SP nr 18 z Gliwic), 
w kategorii zespołów zwycięży-
li uczniowie ze szkół podstawo-
wych nr 39 i 18 z Gliwic. 

Nagrodę z rąk bp. Gerarda Kusza odbiera Dorota Pawlikowska 
(SP nr 18 z Gliwic)
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Chodź, idź i trwaj!
PIELGRZYMKA DZIECI MA- 
RYI. Choć ostatnio notuje się 
spadek liczby dziewcząt zaanga-
żowanych w grupy Dzieci Maryi, 
na swoją doroczną pielgrzymkę 
do rudzkiego sanktuarium MB 
Pokornej i tym razem przybyły 
licznie. Jak wynika ze zgłoszeń, 
w sobotę 12 maja, ponad ty-
siąc dziewcząt z 59 parafii wraz 
ze swoimi opiekunami: księżmi, 
siostrami zakonnymi i anima-
torkami, wzięło udział w diece-
zjalnej pielgrzymce Dzieci Maryi 
i Scholi Parafialnych. Zarówno 

Mszy z udziałem 20 celebran-
sów, jak i nabożeństwu majowe-
mu przewodniczył ks. inf. Paweł 
Pyrchała. W homilii, nawiązując 
do hasła tegorocznego progra-
mu duszpasterskiego o powo-
łaniu, postawił przed dziewczę-
tami zadanie, by na wzór Maryi 
wsłuchiwały się w to, co mówi 
Bóg. A ponieważ, jak zauważył, 
całą Ewangelię można w wiel-
kim skrócie zinterpretować ja-
ko skierowane do człowieka po-
lecenia miłującego go Boga: naj-
pierw „chodź (za Mną)”, a po-

tem „idź (i głoś)” oraz „trwaj 
(w miłości i nauce)”. – Aby jed-
nak przyjąć w życiu taką posta-
wę, trzeba umieć słuchać jak 
Maryja. Dlatego medalik na szyi 

ma ciągle przypominać o tym, 
że należy upodabniać się do 
Maryi: zasłuchanej w Boga, po-
słusznej Bogu i niosącej innym 
Boga – powiedział ks. Pyrchała. 

Pogoda dopisała, więc piknik na wolnym powietrzu udał się doskonale 

RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
20 m

aja 2007

III

 Parafia w Ostropie przeżywa
w tym roku szczególne jubileusze
– 720. rocznicę powstania 
miejscowości (pierwszy raz 
wzmiankowana 24 września 1286 r.) 
oraz 200 lat istnienia parafii. 

Parafia św. Jerzego w Ostro-
pie istniała już w XIV wieku, 
jednak na skutek zawirowań 
reformacyjnych w drugiej po-
łowie XVI wieku utraciła swo-
ją samodzielność i stała się fi-
lią parafii Wszystkich Świętych 
w Gliwicach.

Ostatni wspólny proboszcz 
ks. Karol Pelikan usilnie zabie-
gał o ponowne reaktywowa-
nie w Ostropie odrębnej pa-
rafii. Dzięki tym staraniom w 
1807 roku Ostropa, po ponad 
250 latach, ponownie stała się 
samodzielną jednostką śląskie-
go Kościoła. Kiedy wspólnota 

przez dalszych 120 lat rozro-
sła się z kilkusetosobowej do 
kilkutysięcznej, postanowiono 
zbudować nowy kościół, a za 
patrona obrać Ducha Święte-
go. Po dwóch latach budowy, 
25 września 1927 roku, biskup 
wrocławski kard. Adolf Ber-
tram poświęcił nowy kościół, 
w którym przez kolejnych 80 
lat ostropskie pokolenia wypra-
szały dla siebie i swoich bliskich 
potrzebne łaski.

Z tej okazji, od 25 do 27 ma-
ja, odbędzie się w Ostropie fe-
styn, połączony z parafialnym 
odpustem. Sumie będzie prze-
wodniczyć bp Jan Wieczorek. 

KS. PIOTR GÓRECKI

Pod takim ty-
tułem 25-oso-

bowa grupa miłoś-
ników historii i te-
raźniejszości swo-
jej małej ojczyzny 
wydała z okazji ju-
bileuszu miejscowości i parafii 
książkową publikację o Ostropie. 
Jest to dwuczęściowy zbiór arty-

kułów naukowych oraz po-
pularyzatorskich o historii 
miejscowości, parafii oraz 
instytucjach ściśle związa-
nych z Ostropą. Zawiera 
także artykuły mówiące o 
dzisiejszej rzeczywistości 

miejscowości i parafii, opisują-
ce aktywność parafialnych grup. 
Wszystko to okraszono piękny-

mi fotografiami, które w publi-
kacji liczącej 420 stron zajmują 
ich aż 118, ułatwiając w ten spo-
sób lekturę faktów i śledzenie 
życiorysów opisywanych posta-
ci. Książka powstała przy wydat-
nym wsparciu Wydziału Kultury, 
Sportu i Promocji Miasta Gliwice, 
wszyscy zaś autorzy bezintere-
sownie podjęli trud szperania 

oraz przelania na papier swoich 
myśli, którymi zapragnęli podzie-
lić się z czytelnikami. Książkę bę-
dzie można nabyć podczas trzy-
dniowego festynu, dostępna jest 
także w kancelarii parafialnej.

Osiem wieków Ostropy. Przeszłość osady, 
historia parafii, czasy obecne, Piotr Górecki 
(red.), Gliwice Ostropa 2007, ss. 420.
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jej małej ojczyzny 
wydała z okazji ju-
bileuszu miejscowości i parafii 

kułów naukowych oraz po-
pularyzatorskich o historii 
miejscowości, parafii oraz 
instytucjach ściśle związa-
nych z Ostropą. Zawiera 

miejscowości i parafii, opisują-

PLAN FESTYNU 



 720 lat miejscowości i 200 lat nowożytnej parafii

 Ostropskie  jubileusze

Dzieje parafii i miejscowości 

Osiem wieków Ostropy

 Piątek, 25 maja 2007
Mądrość przeszłości 
(dzień pamięci i modlitwy za przodków)
17.00 – Procesja dwoma strumieniami do kościoła św. 
Jerzego: od kaplicy św. Floriana – strona zachodnia  i od ka-
plicy św. Urbana – strona wschodnia parafii,
17.45 – uroczyste nabożeństwo majowe i modlitwy za zmar-
łych,
18.30 – procesja do kościoła Ducha Świętego i Msza św.
 Sobota, 26 maja 2007
Nadzieja przyszłości (dzień najmłodszych)
15.30 – wymarsz z przedszkola do namiotu na placu para-
fialnym
16.00 – występy najmłodszych z przedszkola „Chatka 
Uszatka”

17.30 – program artystyczny przygotowany przez dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 3
19.00 – koncert ostropskiej orkiestry dętej
19.45 – zabawa taneczna – przygrywa zespół SELEX
 Niedziela, 27 maja 2007
Jubileuszowy odpust parafialny
10.30 – Suma odpustowa (przewodniczy bp Jan Wieczorek)
15.00 – nieszpory
16.00 – wspólne świętowanie w namiocie 
16.30 – występy mażoretek
17.00 – „Die Wildecker Herzbuben po śląsku”
18.00 – Występy mażoretek
18.30 – ogłoszenie wyników loterii
19.00 – wspólne śpiewanie z zespołem Kwaśnica
21.30 – zabawa taneczna – przygrywa zespół Alfa

Okazały kościół Ducha Świętego konsekrowano w 1927 roku
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W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego (najbliższa 
sobota 26 maja) bp Jan Wieczorek udzieli 
w gliwickiej katedrze święceń kapłańskich 
16 diakonom. Święcenia rozpoczną się o godz. 9.30. 
Przedstawiamy sylwetki nowych kapłanów.

Święcenia kapłańskie w gliwickiej katedrze – 26 maja o godz. 9.30

Neoprezbiterzy 2007
KSIĄDZ 
ADAM 
BRYŁA

Urodził się 12 lutego 1981 roku 
w Lublińcu. Pochodzi z parafii 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Woźnikach. Ma brata Krzysz- 
tofa (33 l.) oraz siostrę Katarzy- 
nę (34 l.). Ukończył Technikum 
Elektroniczne w Kaletach. Pra- 
cę magisterską napisał nt. „Pa- 
piestwo w dialogu katolicko-
luterańskim na podstawie do-
kumentu Communio sanctorum”. 
Praktykę diakońską odbył w 
parafii Wniebowzięcia NMP w 
Rudach. Interesuje się turystyką 
górską, tenisem stołowym, gra 
na gitarze.



KSIĄDZ 
ANDRZEJ 
NOWAK

Urodził się 3 września 1982 ro-
ku w Tarnowskich Górach. 
Pochodzi z parafii NSPJ w Nakle 
Śląskim. Ma brata Mariana (23 
l.). Ukończył II LO w Tarnowskich 
Górach. Pracę magisterską na-
pisał nt. „Istotne aspekty nie-
pełnosprawności w nauczaniu 
Jana Pawła II”. Praktykę diakoń-
ską odbył w parafii św. Gerarda 
w Starych Gliwicach. Interesuje 
się duszpasterstwem specjalnym, 
psychologią, naukami przyrod-
niczymi, lubi wędrówki górskie 
oraz pływanie. 



KSIĄDZ 
ADRIAN 
KASZOWSKI

Urodził się 11 lipca 1981 ro-
ku w Pyskowicach. Pochodzi z 
parafii św. Michała Archanioła 
w Gliwicach. Ma siostrę Alek- 
sandrę (21 l.). Ukończył VIII 
LO w Gliwicach. Pracę magi-
sterską napisał nt. „Kształ- 
towanie postaw dziecka wo-
bec śmierci własnej i osób bli-
skich”. Praktykę diakońską od-
był w parafii Trójcy Świętej w 
Bytomiu. Interesuje się peda-
gogiką i katechetyką. 



KSIĄDZ 
JACEK 
PŁACHTA

Urodził się 5 maja 1982 roku 
w Zabrzu. Pochodzi z parafii 
Niepokalanego Serca NMP w 
Zabrzu. Ma brata Andrzeja  (16 
l.). Ukończył I LO w Zabrzu. Pracę 
magisterską napisał nt. „Gabriela 
Marcela fenomenologia i metafi-
zyka nadziei”. Praktykę diakoń-
ską odbył w parafii Przemienienia 
Pańskiego w Tarnowskich Górach 
Bobrownikach. Interesuje się li-
teraturą współczesną, techniką i 
metodą lectio divina oraz odno-
wą charyzmatyczną.



KSIĄDZ 
MARIUSZ 
KOSTKA

Urodził się 13 marca 1982 ro-
ku w Pyskowicach. Pochodzi 
z parafii św. Mikołaja w 
Pyskowicach. Ma siostrę 
Natalię (20 l.). Ukończył LO w 
Pyskowicach. Pracę magister-
ską napisał nt. „Dzieje obiek-
tów sakralnych na terenie para-
fii św. Mikołaja w Pyskowicach”. 
Praktykę diakońską odbył 
w parafii św. Krzysztofa w 
Strzebiniu. Interesuje się mu-
zyką oraz sportem. 



KSIĄDZ 
ADAM 
KOPPEL

Urodził się 12 listopada 1982 
roku w Zabrzu. Pochodzi z 
parafii św. Anny w Zabrzu. 
Ma przyrodniego brata 
Dariusza (42 l.). Ukończył 
I LO w Zabrzu. Pracę magi-
sterską napisał nt. „Wszystko 
uznaję za stratę. Studium lin- 
gwinistyczno-egzegetyczne 
Flp 3, 7–11”. Praktykę odbył 
w parafii św. Anny w Bytomiu. 
Interesuje się eschatologią, 
nową ewangelizacją, Odnową 
w Duchu Świętym, lubi piłkę 
nożną i wędrówki po górach.



KSIĄDZ 
ARTUR 
OCHMANN

Urodził się 25 sierpnia 1982 ro-
ku w Lublińcu. Pochodzi  z pa-
rafii NSPJ w Koszęcinie. Ma trzy 
siostry – Sylwię (29 l.), Klaudię 
(27 l.), Natalię (21 l.) oraz bra-
ta Sebastiana (26 l.). Ukończył 
Technikum Gastronomiczne 
w Tarnowskich Górach. Pracę 
magisterską napisał nt. „Idź, 
pojednaj się ze swoim bratem 
(Mt 5, 21–26). Studium histo-
ryczno-krytyczne”. Praktykę 
diakońską odbył w Kuźni 
Raciborskiej. Interesuje się tu-
rystyką górską, filmem.



KSIĄDZ 
RAFAŁ 
PRZYBYŁA

Urodził się 12 kwietnia 1980 
roku w Pyskowicach. Pochodzi 
z parafii św. Katarzyny Alek- 
sandryjskiej w Toszku. Ma sio-
strę Joannę (31 l.) oraz bra-
ta Tomasza (22 l.). Ukończył  
Zespół Szkół Zawodowych 
w Strzelcach Opolskich. Pra- 
cę magisterską napisał nt. „Eku- 
meniczny wymiar sakramen-
tu kapłaństwa ks. prof. Alfonsa 
Skowronka”. Praktykę diakoń- 
ską odbył w parafii św. Fran- 
ciszka w Zabrzu. Interesuje się 
poezją i fotografią.
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Święcenia kapłańskie w gliwickiej katedrze – 26 maja o godz. 9.30

Neoprezbiterzy 2007
KSIĄDZ 
ŁUKASZ 
KRAWIEC

Urodził się 4 marca w 1981 roku 
w Piekarach Śląskich. Pochodzi 
z parafii św. Marcina w Starych 
Tarnowicach. Ma siostrę Izabelę 
(23 l.) oraz brata Mariusza (21 l.). 
Ukończył Technikum Mecha- 
niczno-Elektryczne w Tarnow- 
skich Górach. Pracę magisterską 
napisał nt. „Odnowiona liturgia 
Mszy Świętej w rycie ambrozjań-
skim po Soborze Watykańskim 
II”. Praktykę diakońską odbył w 
parafii św. Wojciecha w Zabrzu. 
Interesuje się muzyką irlandzką, 
liturgią, lubi piesze wędrówki.



KSIĄDZ 
MARCIN 
SOBOTA

Urodził się 5 grudnia 1980 ro-
ku w Tarnowskich Górach. 
Pochodzi z parafii św. Antoniego 
w Tworogu. Ma brata Rafała (22 
l.). Ukończył Technikum Rolnicze 
w Nakle Śląskim. Pracę magister-
ską napisał nt. „Ekumenizm jako 
znak nadziei dla Europy trzecie-
go tysiąclecia w świetle adhorta-
cji apostolskiej Ecclesia in Europa 
Jana Pawła II”. Praktykę diakoń-
ską odbył w parafii św. Mikołaja 
w Lublińcu. Interesuje się pił-
ką siatkową, lubi jazdę na ro-
werze.



KSIĄDZ 
JACEK 
LIWOWSKI

Urodził się 19 czerwca 1976 ro-
ku w Bytomiu. Pochodzi z parafii 
św. Wojciecha w Radzionkowie. 
Ukończył Liceum Muzyczne w 
Bytomiu (specjalność: instrumen-
ty perkusyjne). Pracę magister-
ską napisał nt. „Widowisko epo-
ki klasycznej miejscem zepsucia 
moralnego w pismach Tertuliana 
i św. Augustyna”. Praktykę dia-
końską odbył w parafii katedral-
nej w Gliwicach. Interesuje się 
turystyką górską i piłką nożną 
oraz grą na instrumentach per-
kusyjnych.



KSIĄDZ 
MICHAŁ 
WĄS

Urodził się 11 czerwca 1982 
roku w Blachowni koło 
Częstochowy. Pochodzi z para-
fii Matki Bożej Matki Kościoła 
w Lisowie. Ukończył liceum w 
Zespole Szkół Mechaniczno- 
-Elektrycznych w Częstochowie. 
Pracę magisterską napisał nt. 
„Dzieje Lisowa w latach 1292–
1982”. Praktykę diakońską odbył 
w parafii Wszystkich Świętych 
w Gliwicach. Interesuje się hi-
storią, teologią duchowości, 
liturgią, lubi wycieczki krajo-
znawcze



KSIĄDZ 
ADAM 
KOZAK

Urodził się 2 marca 1981 ro-
ku w Tarnowskich Górach. 
Pochodzi z parafii św. Józefa w 
Kaletach Jędrysku. Ma siostrę 
Joannę, 29 l.). Ukończył LO w 
Tarnowskich Górach. Pracę ma-
gisterską napisał nt. „Śpiewy 
Jutrzni i Nieszporów w Polsce 
po Soborze Watykańskim II). 
Praktykę diakońską odbył w 
Gliwicach Sośnicy. Interesuje 
się muzyką liturgiczną, muzy-
ką klasyczną i organową. Lubi 
grę na organach i turystykę.



KSIĄDZ 
DAMIAN 
TROJAN

Urodził się 23 grudnia 1980 ro-
ku w Bytomiu. Pochodzi z pa-
rafii Bożego Ciała w Bytomiu 
Miechowicach. Ma dwie siostry 
– Bożenę (33 l.) oraz Gabrielę (31 
l.). Ukończył Technikum Auto- 
matyczne w Bytomiu. Pracę ma-
gisterską napisał nt. „Historia 
parafii pod wezwaniem Bożego 
Ciała w Bytomiu Miechowicach  
po 1945 roku”. Praktykę dia-
końską odbył w Gliwicach Żer- 
nikach. Interesuje się posługą 
duszpasterską w zakładach kar-
nych, lubi czytać książki.



KSIĄDZ 
GRZEGORZ 
KUNAS

Urodził się 17 lutego 1982 roku 
w Gliwicach. Pochodzi  z parafii 
św. Jacka w Gliwicach Sośnicy. 
Ma brata Marcina (24 l.) oraz 
siostrę Barbarę (22 l.). Ukończył 
LO Towarzystwa Salezjańskiego 
w Zabrzu. Pracę magisterską 
napisał nt. „Zagadnienia meta-
fizyczne poznania Boga na pod-
stawie Space and Spirit w uję-
ciu Edmunda T. Whittakera”. 
Praktykę diakońską odbył w 
parafii św. Jacka w Bytomiu. 
Interesuje się turystyką rowero-
wą, gra na gitarze.



KSIĄDZ 
TOMASZ 
WIECZOREK

Urodził się 5 października 1980 r. 
w Tarnowskich Górach. Pochodzi 
z parafii Wniebowzięcia NMP w 
Miasteczku Śl. Ma siostrę Alek- 
sandrę (29 l.). Ukończył Techni- 
kum Kolejowe w Tarnowskich 
Górach. Pracę magisterską napi-
sał nt. „Mariologia w refleksji te-
ologicznej Efrema Syryjczyka”. 
Praktykę diakońską odbył w pa- 
rafii św. Mikołaja w Świbiu. Inte- 
resuje się turystyką i sportem.


Opracowanie 

KS. WALDEMAR PACKNER
Zdjęcia ROMAN KONZAL



VI
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Po dramatycznym meczu fi-
nałowym gliwiccy i opolscy kle-
rycy rozstrzygnęli walkę na swo-
ją korzyść dopiero w rzutach kar-
nych. W regulaminowym czasie 
mecz zakończył się wynikiem 0:0. 
Rozstrzygnięcia nie przyniosły też 
dogrywka i zasadnicza runda rzu-
tów karnych. Dopiero w dodatko-
wej serii „jedenastek” nasi klery-
cy okazali się lepsi o jedno trafie-
nie i zdobyli Puchar Biskupa Sied-
leckiego. Ostatecznie w rzutach 
karnych opolanie pokonali zespół 
gospodarzy wynikiem 7:6.

W eliminacjach trwających 
dwa lata, w których uczestniczy-
ło 36 seminariów diecezjalnych i 
zakonnych, nasi klerycy pokona-
li drużyny seminarzystów z Para-
dyża, Lublina (kapucyni), Tarno-
wa i Przemyśla. W Siedlcach w 
meczu półfinałowym w pokona-
nym polu zostawili kleryków z 
Bydgoszczy (2:1), a w dramatycz-
nym finale zespół z Siedlec. Tym 
samym opolskie WSD jest czwar-
tym seminarium, które zdobyło 
tytuł Mistrza Polski w tych presti-
żowych rozgrywkach. Od 1991 r. 
czterokrotnie mistrzowski tytuł 
zdobywali klerycy z Sandomie-
rza, trzykrotnie z Siedlec i jeden 
raz z Paradyża. Warto też dodać, 
że najlepszym bramkarzem tur-
nieju został Piotr Jaksik, pocho-
dzący z Kielczy kleryk drugie-
go roku WSD w Opolu. Semina-
rium opolskie reprezentowało 18 

kleryków – po dziewię-
ciu z diecezji gliwickiej 
i opolskiej, w składzie: 
Piotr Jaksik i Tomasz 
Wieczorek (bramkarze), 
Adam Koppel, Leszek 
Lepiorz, Grzegorz Lepiorz, Grze-
gorz Krenc, Michał Gruchot, Mi-
chał Maciejowski, Wojciech Smy-
czek, Wojciech Kępkowski, Mar-
cin Kutek, Tomasz Hajok, Łukasz 
Kosior, Piotr Maciejski, Bartosz 
Drozd, Artur Bijok, Robert Sad-

lak i Przemysław Zając. 
Fachowym przygotowa-
niem drużyny przez kil-
ka miesięcy zajmował 
się Józef Żymańczyk, by-
ły piłkarz Odry Opole i 

Ruchu Radzionków.
– Kolejne finały zostaną zor-

ganizowane za dwa lata w Opolu 
– zapowiada ks. dr Jerzy Kostorz, 
opiekun drużyny, który ma też 
swój wielki udział w sukcesie na-
szych kleryków. WI
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Nasi mistrzowie 
z Pucharem 
Biskupa 
Siedleckiego

Gliwiccy i opolscy klerycy mistrzami Polski

Najlepsza drużyna i bramkarz
Drużyna kleryków z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Opolu 
zdobyła tytuł Mistrza Polski w piłce 
nożnej! Finały IX Mistrzostw Polski 
Wyższych Seminariów Diecezjalnych 
i Zakonnych rozegrano
od 3 do 6 maja w Siedlcach.

Egzemplarz piekarskiego
„Gościa Niedzielnego” z DVD

w cenie 3,50 zł

27 maja
TYLKO

W PIEKARACH ŚLĄSKICH

specjalne wydanie
„Gościa Niedzielnego”

Z FILMEM 
DOKUMENTALNYM

Z 1935 R.
O PIELGRZYMCE

DO PIEKAR



Konkurs dla dzieci

Święte filary
Wspólnie z Radiem Puls i 
Wydawnictwem Jedność pro-
ponujemy najmłodszym Czy-
telnikom 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.

Wśród książek z teolo-
gii, które ukazały się nakła-
dem „Jedności” warto pole-
cić  „Święty od zaraz” (re-
fleksje o Janie Pawle II),
„Świat Jana Pawła II” (książ-

ka napisa-
na przez An-
dré Frossar-
da, przyja-
ciela zmar-
łego Pa-
pieża), „Te 
chwile two-
rzą histo-
rię” (spot-
kania z Ja-
nem Pa-
włem II).
Euchar y -

stii dotyczą książki: „Uczest-
nicy czy niemi świadkowie” 
oraz „Sakrament jedności”. 
Więcej na stronie: www.jed-
nosc.com.pl
W tym tygodniu do wygra-
nia książka „Baśnie i legendy 
polskie”. Aby wygrać książkę, 
należy zadzwonić w niedzielę 
27 maja o godz. 8.30 do Radia 
Plus, podczas audycji „Quizy 
pani Izy” (tel. do studia 032/ 
232 52 32) i odpowiedzieć na 
pytanie: O jaki niewidoczny, a 
przecież potężny filar wiary 
opiera się Kościół w 50 dniu 
po Zmartwychwstaniu? 

VII
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Jeden z trzech w całej diece-
zji gliwickiej pod takim wezwa-
niem. Bytomski kościółek Ducha 
Świętego z 1721 roku, dawniej 
kaplica szpitalna zakładu prowa-
dzonego przez  zakon bożogrob-
ców, obecnie filia parafii Wniebo-
wzięcia NMP.

Już tylko patrzeć końca prac 
remontowo-konserwatorskich, 
trwających w kościółku od 1998 
roku. Na tegoroczną uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego przewi-
dziano sfinalizowanie konserwa-
cji zabytkowego wnętrza świąty-
ni. Prawdopodobnie w tym dniu 
zabrzmią wreszcie po la-
tach stare, XIX-wieczne 
organy – trwają właśnie 
ostatnie prace montażo-
we przy instrumencie, 
po jego kompleksowej 
renowacji. Kilka miesię-
cy temu zamontowano 
na powrót ołtarze bocz-
ne: Maryi z Dzieciątkiem 
oraz św. Józefa. Potwier-
dziły się przypuszczenia 
historyków sztuki, że 
pochodzą być może już 
z 1680 roku. Stanowią 

więc cenną pamiątkę – istnie-
je bowiem wielkie prawdopodo-
bieństwo, że obydwa pochodzą 
z drewnianej kaplicy wzniesionej 
w 1299 roku, którą na tym miej-
scu, gdy uległa ona zniszczeniu, 
zastąpił obecny kościółek. 

Do niedawna jeszcze oby-
dwa te ołtarze przypisywano Ja-
nowi Solskiemu, mistrzowi sztu-
ki snycerskiej z przełomu XVII i 
XVIII wieku. Z całą pewnością 
Jan Solski jest autorem ołtarza 
głównego i ambony w kościele 
bytomskim. 

Jak się okazuje, ołtarz główny 
– figuralne przedstawienie sceny 
zesłania Ducha Świętego, od tyłu 
prześwietlone naturalnym świat-
łem – jest dziełem dojrzałego już 
artysty. Ukazał on narodziny Koś-
cioła w sposób pełen ekspresji, 
z oddaniem ruchu i niezwykłych 
zjawisk towarzyszących zstąpie-
niu Ducha Świętego na Aposto-
łów. Półkolista kompozycja ołta-
rza i podporządkowane jej roz-
mieszczenie figur, od centralnie 

i najwyżej umieszczonej 
Maryi po Apostołów, co-
raz niżej schodzących z 
każdej strony, sprawia, 
że scena ta każdego, kto 
ją kontempluje, zdaje się 
ogarniać i czynić jednym 
z uczestników wyobra-
żanego w ten sposób 
cudownego wydarzenia. 
Cały zaś niewielki kame-
ralny kościółek przemie-
nia… w Wieczernik. 

Nic dziwnego, że 
wierni upodobali sobie 

to miejsce. Choć brak tu na ra-
zie ogrzewania i, zwłaszcza zi-
mową porą, wyjątkowy tu ziąb, 
choć na krzesełkach niezbyt wy-
godnie (ławki wrócą już wkrót-
ce), każdej niedzieli kościółek 
wypełnia się prawie po brzegi. 
A od niedawna ten osobliwy by-
tomski wieczernik stał się tak-
że miejscem narodzin rodzin-
no-domowego Kościoła – coraz 
częściej młodzi przed tym pięk-
nym ołtarzem Ducha Świętego 
ślubują sobie dozgonną miłość 
małżeńską. 

HENRYKA ANDRZEJCZAK
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Jeden z pięciu w Polsce 

W bytomskim wieczerniku

MSZE ŚW.:
  w każdą niedzielę o 10.00
  w ostatnią niedzielę miesiąca 

o 17.30 (w języku łacińskim)
  w pierwsze piątki miesiąca 

o 19.00 (dla młodzieży)
oraz okolicznościowe nabożeństwa 
dla młodzieży w tym czwartkowe 
Muzyczne Nabożeństwa Uwielbienia



Pod wieloma względami 
– unikatowy. Jeden z pięciu w Polsce 
wzniesionych na planie oktagonu
i z tych pięciu jedyny wewnątrz 
kolisty. Jedyny w całej okolicy 
przykład śląskiej architektury 
barokowej, po części dzieło 
miejscowego artysty.

Powyżej: Kościółek
w Bytomiu
to jeden
z pięciu w Polsce 
wzniesiony
na planie 
oktagonu
Poniżej: Po latach 
renowacji kościół 
odzyskał dawną 
świetność. 
Coraz częściej 
odbywają się tu 
śluby 
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice

tel./faks 032 750–61–30, 
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału,
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

Zapowiedzi
  FESTIWAL PIEŚNI  MARYJNYCH
20 maja, godz. 15.00 – kościół św. 
Marcina w Tarnowskich Górach Starych 
Tarnowicach.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 23 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. „Brat 
Moris i jego Mali Bracia Jezusa”.
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA 
25 maja, godz. 19.00, kościół NSPJ w 
Koszęcinie.
  SKUPIENIE

DLA GIMNAZJALISTEK
Od 25 do 27 maja – dni skupienia dla gim-
nazjalistek u sióstr służebniczek w Leśnicy. 
Koszt 35 zł (ze śpiworami). Zgłoszenia i 
informacje: s. M. Dalmacja, s. M. Dawida 
tel.: 0 77 404 83 30; 0 514 347 268, e-ma-
il: betania@sluzebniczki.pl
  DUSZPASTERSTWO

SŁUŻBY ZDROWIA
zaprasza na spotkanie, które odbę-
dzie się 26 maja o godz. 16.00 w pa-
rafii Podwyższenia Krzyża Świętego w 
Gliwicach (ul. Daszyńskiego 2, u redemp-
torystów). W programie Msza św. i wy-
kład pt. „Sakrament miłości – Adhortacja 
Apostolska Benedykta XVI”.
  PIELGRZYMKA MĘŻYCZYZN

DO PIEKAR
27 maja, rozpoczęcie o godz. 9.30, 
Eucharystia ok. godz. 10.00.
  Z OKAZJI DNIA MATKI
27 maja, godz. 17.00, parafia św. Andrzeja 
w Zabrzu – nabożeństwo majowe w gro-
cie lurdzkiej i koncert z okazji Dnia Matki 
w wykonaniu orkiestry dętej kopalni 
„Makoszowy”.
  PIELGRZYMKI DZIECI 

PIERWSZOKOMUNIJNYCH
do gliwickiej katedry odbędą się w soboty 2 
i 9 czerwca. W programie Msza św. o godz. 
10.00 i inscenizacja misyjna. Zgłoszenia 
grup z parafii: tel. 32 230 89 45. 
  LEDNICA – WOLNE MIEJSCA
Wyjazd młodzieży na ogólnopolskie spot-
kanie młodych w Lednicy (2–3 czerwca) 
z parafii Chrystusa Króla – 2 czerwca o 
godz. 7.00. Koszt: 45 zł. Zgłoszenia: tel. 
32 231 52 72. 
  WARSZTATY DLA RODZICÓW
nt. komunikacji międzyosobowej i prze-
kazywania wiary odbędą się w cyklu 
trzech spotkań w soboty: 2, 9 i 16 czerw-
ca od godz. 10.00 do 14.00 w para-
fii Chrystusa Króla w Gliwicach przy ul. 
Okrzei.  Udział bezpłatny. Zgłoszenia: tel. 
32 231 52 72. 

Wypoczynek dla dzieci i młodzieży

Wakacje z Bogiem
Parafia Chrystusa Króla w Bytomiu
w Stolarzowicach po raz kolejny organizuje 
wakacje nad morzem dla dzieci i młodzieży.
Są jeszcze wolne miejsca. 

W dwutygodniowym wyjeździe (od 29 
czerwca do 13 lipca) mogą uczestniczyć dzie-
ci i młodzież od 10 do 18 lat. Organizatorzy 
zapewniają nocleg w szkole w Pobierowie ko-
ło Dziwnowa, wyżywienie, przejazd, ubezpie-
czenie, opiekę i liczne atrakcje. Koszt całości 
wynosi 600 zł. W planie jest pięć wycieczek po 
okolicy oraz  jedna do Niemiec dla chętnych 
za dopłatą 50 zł (w planie rejs statkiem Adler 
Schiffe do Banin,  a z powrotem pieszo dep-

takiem nadmorskim przez 
Seebad, Heringsdorf i Ahl-
beck do Świnoujścia; po-
trzebny jest paszport lub 
nowy dowód osobisty). 

W programie wakacji 
będzie też codzienna Eu-
charystia, wspólna modlitwa (rano i wie-
czorem), śpiew, spotkania w grupach. Nie 
zabraknie jednak czasu na  plażowanie, 
zwiedzanie i aktywny wypoczynek. 

Zapisywać można się u proboszcza w 
swojej parafii. Szczegółowych informacji 
udziela ks.  Adam Laszewski z parafii Chry-
stusa Króla w Bytomiu, tel. 0 32 286 79 82, 
0501 058 128. K.

Warto przeczytać

Przeżyć i zrozumieć cierpienie
Biblijny Hiob to osoba, którą życie 
dotkliwie doświadczyło. Nieszczęście 
niszczy cały jego majątek, żałoba po 
stracie potomstwa rozdziera jego serce, 
choroba wyniszcza go fizycznie i duchowo. 
Przeżywa głęboką depresję i wewnętrzną 
pustkę. Czuje się opuszczony nawet przez 
samego Boga.

Książka „Cierpienia współ-
czesnych Hiobów” jest próbą 
odszukania w naszym świecie 
ludzi cierpiących podobnie jak 
Hiob. Kiedy życie nas doświad-
cza – utratą majątku, śmiercią 
najbliższych, chorobą, depre-
sją, wewnętrznym rozdarciem 
czy opuszczeniem – wtedy na 
naszej twarzy dostrzec można rysy biblij-
nego nieszczęśnika. Być może jego posta-
wa pomoże nam właściwie znieść życiowe 
doświadczenie i – mimo wszystko – ufnie 
zawierzyć Bogu.

Książka jest wydaną drukiem rozprawą 
doktorską, będącą teologiczno-moralnym 
studium na podstawie Księgi Hioba. Piękny 
język, który nie stroni od poezji i obrazów, 
jest dodatkowym walorem ksiązki. Choć jest 
to książka naukowa, w prosty i zrozumiały 
sposób autor próbuje dać odpowiedź na py-
tania, które niejeden człowiek zadaje sobie 

w momencie doświadczeń. War-
to ją przeczytać! Książkę można 
zamówić na stronie: www.cier-
pieniehioba.ovh.org

Ks. dr Andrzej Pyttlik uro-
dził się w Gliwicach w 1971 ro-
ku. Święcenia kapłańskie otrzy-
mał w 1997 roku. Obecnie jest 
wikariuszem w parafii św. Mikoła-
ja w Lublińcu.

Ks. dr Andrzej Pyttlik  „Cierpienia współczesnych 
Hiobów”, Redakcja Wydawnictw Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego
Opole 2007, str. 240
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Również
w tym roku 

planowane są 
zabawy na plaży
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