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Przepiękne dożynkowe korony
i rolnicy w ludowych strojach.
Mimo mniejszej niż przed laty liczby 
gospodarzy, święto plonów nie 
straciło szczególnego znaczenia. 

Dożynkowych koron było tak 
wiele, że procesja do Mszy św. 
rozpoczęła się przed plebanią w 
Rudach. To tam bp Gerard Kusz 
poświęcił korony. Z dumą spo-
glądali na nie rolnicy. Panie w 
ostatniej chwili poprawiały jesz-
cze kłosy, które w transporcie 
nieco zmieniły swoje miejsce w 
misternej konstrukcji. – Jak dłu-
go buduje się tak przepiękną ko-
ronę – pytałem delegacji z Rept 
Śląskich. – Długo, ale to ta „mło-
da” zrobiła – odpowiedziały go-
spodynie. – To jest zbiorowa pra-
ca, najpierw trzeba zboże zebrać 
i wysuszyć. Samo upinanie to już 
tylko trzy dni  – dodała „młoda”, 
czyli najmłodsza w delegacji, któ-
ra przyjechała do Rud z Rept. 

Zagrała orkiestra i przy jej 
dźwiękach rolnicy ustawili swo-
je korony przed ołtarzem sank-
tuarium w Rudach. Bp Kusz, któ-

remu dożynkowi staro-
stowie wręczyli chleb, w 
słowach homilii przypo-
mniał starą, ale aktual-
ną prawdę: „Rolnik sie-
je, ale Bóg daje wzrost”. 
Wyraził w imieniu rol-
ników wdzięczność za 
ziemię, którą uprawiają. – Dzię-
kujemy za śląską ziemię, bo jest 
piękna. Dziękujemy za plony i za 
pracowite ręce – słychać było z 
głośników.

Słów tych wysłu-
chało 30 delegacji rol-
ników, które przybyły 
do Rud. Podczas Mszy 
św. za dotychczasową 
posługę rolnikom zło-
żono podziękowania 
ks. Marianowi Piotrow-

skiemu z Toszka. Nowym diece-
zjalnym duszpasterzem rolni-
ków został ks. Kazimierz Góral 
z Tworoga.  

PAWEŁ JUREK
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Do ołtarza 
w rudzkim 
sanktuarium 
chleb przynieśli 
starostowie 
dożynkowi

Dożynki diecezjalne w Rudach

Bóg daje wzrost
Wtym numerze „Gościa” 

zapraszamy na wydarze-
nie niecodzienne. W następną 
niedzielę w Nysie odbędzie się 
uroczystość beatyfikacji matki 
Marii Luizy Merkert, współ-
założycielki Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety. Kobiety, 
której całe życie związane by-
ło z tym miastem i tu też zo-
stanie wyniesiona na ołtarze. 
Kim była i dlaczego do dziś 
uznawana jest przez młodych 
za autorytet, chociaż urodziła 
się na początku XIX wieku? O 
tym na str. IV–V.  

ZA TYDZIEŃ
 BISKUPI SĄD DUCHOWNY.

Od października rozpoczyna 
działalność w diecezji 
gliwickiej.

 MUSIMY ZAPOMNIEĆ O TŁUMACH. 
Rozmowa z ks. Robertem 
Chudobą, diecezjalnym 
duszpasterzem akademi-
ckim, oraz propozycje
dla studentów na nowy rok

Śladem znanych gliwiczan wyruszyli 
uczestnicy V Gliwickich Dni Dziedzi-

ctwa Kulturowego. Adam Zagajewski, Horst 
Bienek, Wojciech Pszoniak... Po to, żeby od-
kryć miejsca związane z historią szkolnictwa 
w tym mieście. Wszyscy zainteresowa-
ni mogli odwiedzić np. dawną Królewską 
Szkołę Realną, czyli gmach V LO przy 
Górnych Wałów, Konwikt św. Józefa – 
obecnie budynek IV LO, czy dawną Szkołę 
Leśną przy Okrzei. Dni Dziedzictwa to 
również spotkania, koncerty, wystawy. W 

Willi Caro otwarta zosta-
ła ekspozycja wyjątkowa, 
bo jest efektem współpra-
cy muzeum z mieszkańca-
mi miasta. Zatytułowana 
„Mój pierwszy dzień w 
szkole”,  zawiera zdjęcia 
z prywatnych archiwów 
gliwiczan.  

Budynek 
Państwowego 
Wyższego 
Liceum im
J. Eichendorffa, 
obecnie jeden 
z wydziałów 
Politechniki Śl.
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GDZIE UCZYLI SIĘ ZNANI GLIWICZANIE?
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Konferencje rejonowe

RUDZINIEC. Dożynki zie-
mi gliwickiej w tym roku od-
były się w Rudzińcu. Powiat 
gliwicki, miasto Gliwice i gmi-
na Rudziniec dziękowały tam 
za tegoroczne plony, ale by-
ło to święto nie tylko rolni-
ków, ale również leśników. 
Podczas uroczystości dożynko-

wych trzej duchowni: bp Gerard 
Kusz, ks. Piotr Faliński, duszpa-
sterz strażaków, i ks. Eugeniusz 
Sosulski, proboszcz parafii w 
Rudzińcu, otrzymali Kordelasy 
Leśnika Polskiego, wysokie wy-
różnienie nadawane przez 
Dyrektora Regionalnych Lasów 
Państwowych w Katowicach. 

Kordelasy Leśnika Polskiego
Wzornictwo w Gliwicach
GLIWICE. Od tego roku aka-
demickiego w Gliwicach bę-
dzie można  studiować wzorni-
ctwo. Gliwicka Wyższa Szkoła 
Przedsiębiorczości jest jedy-
ną niepubliczną uczelnią na 
Śląsku, która prowadzi kształ-
cenie na tym kierunku. Studia 

trwają trzy i pół roku, absol-
wenci uzyskują tytuł licencjata 
i mogą kontynuować naukę na 
uzupełniających studiach ma-
gisterskich w Akademii Sztuk 
Pięknych. Zajęcia prowadzone 
są w ramach studiów stacjonar-
nych i niestacjonarnych.

W czasie konferencji rejonowych nakreślany jest program pracy 
duszpasterskiej na nowy rok szkolno-katechetyczny

Bp. Gerardowi Kuszowi statuetkę wręcza Tadeusz Mamok, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Rudziniec

ZABRZE. Ks. prof. Jerzy Szymik, 
teolog, poeta i publicysta, był 
gościem parafii św. Franciszka w 
Zabrzu. Ponieważ spotkanie od-
bywało się w ramach przygoto-
wania do odpustu parafialnego, 
część wieczoru poświęcił przyj-
rzeniu się postaci jej patrona, 
przytaczając fragmenty z książ-
ki papieża Benedykta XVI „Jezus 
z Nazaretu” dotyczące postaci 
świętego z Asyżu. – Nie wszyscy 
mogą żyć tak jak św. Franciszek, 
ale wszyscy potrzebują kogoś 
takiego jak on. Tacy ludzie jak 
Franciszek pomagają dorastać 
Kościołowi do tego, czego jesz-
cze w nim nie ma. A tu potrze-
ba i wierności, i odrobiny szaleń-
stwa – zauważył ks. Jerzy Szymik. 

Poeta czytał również swoje wier-
sze – te znane z opublikowanych 
już tomików, i te, które jeszcze 
nie ukazały się drukiem. 

Potrzebujemy takich jak on 
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Na spotkaniu w kościele 
św. Franciszka ks. Jerzy Szymik 
czytał swoje wiersze
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Festiwal kwiatów
ZABRZE. Festiwal Kwiatów 
Zabrze 2007, który trwał od 
14 do 16 września, to pozy-
cja dla mieszkańców miasta 
u schyłku lata. W programie 
trzydniowej imprezy, odbywa-
jącej się w Miejskim Ogrodzie 
Botanicznym i Centrum 
Organizacji Pozarządowych, 

znalazło się m.in. otwarcie 
wystawy „Esy, floresy, adre-
sy”. Ponadto organizatorzy 
zaproponowali filmy, koncer-
ty, spektakle w scenerii ogro-
du botanicznego, a także wy-
kład nt. roślin ozdobnych w 
tradycji i kulturze różnych na-
rodów.
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Jubileusz felicjanek
GLIWICE. Minęło pół wieku 
pracy sióstr felicjanek w gliwickiej 
parafii katedralnej. Z okazji złote-
go jubileuszu 16 września Mszy 
św. dziękczynnej przewodniczył 
bp Jan Wieczorek. – Przez waszą 
posługę czynicie tyle dobrego dla 
innych – powiedział w homilii gli-
wicki ordynariusz. Podwójny ju-
bileusz złoty i zarazem srebrny 
obchodziła s. Amandyna Buczek. 
Pochodzi z Krakowa, swoją po-
sługę w Gliwicach rozpoczęła do-

kładnie 25 lat temu. – Byłam 
przerażona, ale dzięki życzliwo-
ści, jaka mnie tu spotkała, bar-
dzo szybko ten strach minął – 
s. Amandyna w dniu jubileuszu 
wspominała swój pierwszy dzień 
w gliwickiej placówce, który pa-
mięta do dziś. Obecnie w parafii 
śś. Apostołów Piotra i Pawła pra-
cuje siedem felicjanek. Siostry ka-
techizują w przedszkolach i szko-
łach oraz angażują się w różne 
prace w parafii.  

GLIWICE. 10 i 11 września 
w Centrum Edukacyjnym Jana 
Pawła II w Gliwicach odbyły się 
konferencje rejonowe dla księży 
diecezji gliwickiej, którym prze-
wodniczyli bp Jan Wieczorek i 
bp Gerard Kusz. Takie spotka-
nia odbywają się na początku 
września i nakreślany jest na 
nich program pracy duszpaster-
skiej na nowy rok szkolno-ka-
techetyczny. O wychowaniu do 
wiary młodego pokolenia mó-
wił bp Henryk Tomasik z diece-
zji siedleckiej. – Młodzież szu-
ka wartości, jednocześnie wielu 
jest zagubionych. Tylko 20 proc. 

młodych ludzi uznaje istnie-
nie obiektywnych wartości mo-
ralnych – zauważył. Ks. Marek 
Gancarczyk, redaktor naczelny 
„Gościa Niedzielnego”, podzię-
kował księżom za życzliwość 
i zainteresowanie kolportażem 
tygodnika. – Przy okazji proszę, 
aby sprawy „Gościa” nadal leżały 
księżom na sercu – powiedział 
ks. Gancarczyk. Wśród wielu po-
ruszanych spraw były m.in. prob-
lemy parafialnych archiwów, po-
wstanie Sądu Biskupiego oraz 
założenia nowego programu 
duszpasterskiego, o którym mó-
wił ks. dr Krystian Piechaczek. 
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Podziękowanie 
wszystkim uczestniczącym w pogrzebie

ŚP. KS. KANONIKA RUDOLFA 
JEZIORSKIEGO

Ks. Abp. Damianowi Zimoniowi, 
Ks. Bp. Janowi Wieczorkowi i Ks. Bp. Gerardowi Kuszowi 

za przesłane kondolencje;
Ks. Bp. Januszowi Zimniakowi 

za przewodniczenie ceremoniom pogrzebowym;
Ks. Stanisławowi Holonie  

za wygłoszenie krzepiącej homilii;
licznie przybyłym kapłanom z ks. infułatem Pawłem 
Pyrchałą i księżmi dziekanami: Andrzejem Ryszką, 
Eugeniuszem Bienkiem i Klaudiuszem Koźmickim;

Proboszczowi starotarnowickiemu  
ks. Krzysztofowi Żakowi i następcy Zmarłego  

ks. Andrzejowi Zelkowi 
za wszelką pomoc i życzliwość;

Panom doktorom Jackowi Wojtasze  
i Romanowi Jabłońskiemu;

krewnym, sąsiadom, znajomym, 
delegacjom i pocztom sztandarowym; 

parafianom z Czechowic-Dziedzic, Suchej Góry  
i Jankowic; chórowi parafialnemu z Czechowic-Dziedzic

za modlitwy wznoszone w intencji 
zmarłego ks. Rudolfa z prośbą o dalsze
jak najserdeczniejsze podziękowania 

składa brat ks. Herbert

Niech dobry Bóg wszystkim za wszystko sowicie zapłaci!

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Górny Śląsk – bogactwo religii i 
wyznań, to hasło tegorocznych 
Górnośląskich Dni Dziedzictwa, 
które rozpoczną się 28 września 
koncertem organowym w wyko-
naniu prof. Juliana Gembalskiego 
w kościele Opatrzności Bożej w 
Katowicach Zawodziu. 

Imprezy w ramach Dni odby-
wać się będą w ponad 20 miej-
scowościach, w diecezji gliwickiej 
będą nimi: Bytom, Gliwice, Za-
brze, Tarnowskie Góry, Toszek, 
Nakło Śląskie, Rudy, Sierakowi-
ce, Woźniki i Żernica. Do najcie-
kawszych punktów należy zwie-
dzanie Zabytkowej Kopalni Wę-
gla Kamiennego GUIDO w Za-
brzu, gdzie w jej podziemiach 29 
września o godz. 18.00 odbędzie 
się koncert Zespołu Muzyki Daw-
nej Allegro, a 30 września o godz. 
18.00 odprawiona zostanie Msza 

św. w starym obrządku. W Zabrzu 
będzie można również zwiedzić 
cmentarz żydowski, dawną ka-
plicę ewangelicką w Biskupicach 
oraz kryptę rodziny Ballestremów 
w kościele pw. Jana Chrzciciela. W 
Tarnowskich Górach 29 września 
wykład nt. historii Żydów wygłosi 
Dariusz Walerjański, 6 paździer-
nika nt. parafii ewangelickiej – dr 
Krzysztof Gwóźdź, 15 września 
dzieje parafii w Toszku przybliży 
Grzegorz Kamiński. W Bytomiu 
będzie można zwiedzić Cmentarz 
Mater Dolorosa, a w Gliwicach 
Cmentarz Hutniczy. Ponadto Dni 
Dziedzictwa będą okazją do od-
wiedzenia i poznania najstarszych 
kościołów katolickich i ewangeli-
ckich w tych miejscowościach.

Szczegółowe informacje i program 
imprez na plakatach oraz na: www.
gornoslaskie-dziedzictwo.com.

Przemarsz historycznego 
pochodu ulicami miasta to 
stały punkt programu Gwarków 
Tarnogórskich, które w tym roku 
odbyły się po raz 50.

W orszaku, który przechodzi 
od lat ulicami pojawiają się po-
staci z historii miasta: Jan III So-
bieski, Marysieńka, Siedlaczek, 
Skarbnik, strzegący podziemi 
czy chłop Rybka, od którego 
według legendy rozpoczęło się 
tu górnictwo srebra. Pierwsze 
Gwarki odbyły się w 1957 ro-

ku. Wtedy to ogłoszono w pra-
sie, że Stowarzyszenie Miłoś-
ników Historii i Zabytków Zie-
mi Tarnogórskiej organizuje im-
prezę nawiązującą do przywi-
leju nadanego Tarnowskim Gó-
rom w 1599 roku, czyli prawa 
do zabawy podczas jarmarku po 
św. Idzim. 

Jubileusz Gwarków zbiegł się 
ze 150-leciem stacji kolejowej 
Tarnowskie Góry, dlatego jed-
ną z tegorocznych atrakcji był 
przejazd pociągiem retro na tra-
sie Tarnowskie Góry – Miastecz-
ko Śląskie.  

Zaproszenie na Górnośląskie Dni Dziedzictwa

Bogactwo religii
W Tarnowskich Górach od 50 lat

Jubileuszowe Gwarki

Modlitwa pod krzyżem papieskim, której przewodniczył bp Jan Wieczorek, 
zakończyła się o zmroku

Eucharystia, a po niej nabożeń- 
stwo światła. W święto Podwyż- 
szenia Krzyża Świętego modli-
twie w parafii św. Wojciecha w 
Zabrzu przewodniczył bp Jan 
Wieczorek. 

W wygłoszonej homilii na-
woływał do tego, aby przypa-
trywać się nauce, która płynie z 
Chrystusowego krzyża. Miłować 
wolę Ojca niebieskiego oraz mi-
łować każdego człowieka. 

– Trzeba przyjąć naukę pły-
nącą z krzyża od ukrzyżowa-
nego Jezusa, ale równocześnie 
umieć się wpatrywać i kontem-

plować. Patrzeć pod pewnym 
kątem – przez krzyż – na swo-
je życie. Spoglądać na życie po-
przez prawdy Boże – mówił bi-
skup gliwicki. Wspominał także 
postaci śląskich świętych i bło-
gosławionych, wśród nich św. 
Jacka i św. Jadwigę, którzy nie-
śli krzyż i czerpali z jego nauki. 
– A Edyta Stein mówiła słowami 
św. Pawła: „Nie daj Boże, bym 
się miała, z czego innego chlu-
bić niż z krzyża Pana naszego 
Jezusa Chrystusa”. W czym za-
tem mamy się chlubić? W nauce 
Chrystusa z krzyża – zakończył 
rozważanie bp Wieczorek. PJ

Przy krzyżu papieskim 

Chlubić się krzyżem
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Uroczystościom be-
atyfikacyjnym prze-
wodniczył będzie 
kard. José Saraiva 

Martins, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych. 
Dla sióstr elżbietanek 
i dla wiernych Śląska 
Opolskiego beatyfikacja 
matki Marii jest Bożym 
darem, który w nowej 
błogosławionej daje nie 
tylko orędowniczkę, ale 
przede wszystkim przy-
kład do naśladowania.

Życie matki Marii
Urodziła się 21 września 1817 

r. w Nysie, w rodzinie mieszczań-
skiej. Jako dziecko należała do 
Bractwa Grobu Chrystusa, w któ-
rym zetknęła się z działalnością 
charytatywną. Pielęgnowała mat-
kę chorą na gruźlicę płuc, a po 
jej śmierci – mając dwadzieścia 

pięć lat – razem ze swoją sio-
strą Matyldą i szkolną przyjaciół-
ką Franciszką Werner dołączyła 

do Klary Wolf. Te cztery młode 
kobiety rozpoczęły 27 wrze-
śnia 1842 r. w Nysie dzia-
łalność charytatywną. Z 
tej grupy wyłoniło się naj-
pierw w 1850 r. Stowa-
rzyszenie Sióstr św. Elż-
biety, a następnie w 1859 
r. zgromadzenie zakonne, 
którego pierwszą przeło-
żoną generalną została wy-

brana matka Maria Luiza 
Merkert.

Jej życie związane było z 
Nysą i jej ukochanym kościołem 

parafialnym pw. św. Jakuba, z któ-
rym złączyła całe swoje życie du-
chowe. W tej monumentalnej ko-
legiacie przyjęła wszystkie sakra-
menty. W niej Mszą św. – w pa-
miętny wrześniowy dzień 1842 r. 
– rozpoczęła działalność charyta-
tywną na rzecz najuboższych. To 
u św. Jakuba, podczas rekolekcji 
parafialnych w 1852 r., wyszła z 
gestem przebaczenia i pojedna-
nia do proboszcza ks. Ferdynan-
da Neumanna, który był przeciw-
ny powstaniu nowego domu ma-
cierzystego i nie rozumiał dzia-
łalności elżbietanek, gdyż zgro-
madzenie nie zostało jeszcze za-
twierdzone. Do tej świątyni zo-
stała wprowadzona jej trumna w 
dniu pogrzebu. Wreszcie w koś-
ciele św. Jakuba zostały złożone 
doczesne szczątki matki Marii po 
ekshumacji i spoczęły w krypcie 
pod kaplicą Trójcy Świętej 16 lip-
ca 1964 r., a po translacji, która 
miała miejsce 19 września 1998 
r., przeniesione do tejże kaplicy. 
Dzisiaj, nawiedzając nyską „ka-
tedrę”, można pomodlić się przy 
niej, złożonej w niewielkich roz-
miarów sarkofagu, i wypraszać 
potrzebne łaski.

Sława świętości
Matka Maria Luiza Merkert 

swoje życie poświęciła służbie 

Czcigodna służebnica 
Boża matka Maria 

Luiza Merkert 
zostanie w niedzielę 

30 września 
wyniesiona

do chwały ołtarzy. 
Uroczysta beatyfikacja 
odbędzie się w kościele

św. Jakuba w Nysie i będzie 
to pierwsza beatyfikacja 

w ponadtysiącletnich 
chrześcijańskich dziejach 

Śląska sprawowana tu,
na naszej śląskiej ziemi!

tekst
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

roczystościom be-
atyfikacyjnym prze-
wodniczył będzie 
kard. José Saraiva 

Martins, prefekt Kongregacji 

Urodziła się 21 września 1817 
r. w Nysie, w rodzinie mieszczań-
skiej. Jako dziecko należała do 

pięć lat – razem ze swoją sio-
strą Matyldą i szkolną przyjaciół-
ką Franciszką Werner dołączyła 

do Klary Wolf. Te cztery młode 
kobiety rozpoczęły 27 wrze-
śnia 1842 r. w Nysie dzia-
łalność charytatywną. Z 
tej grupy wyłoniło się naj-

żoną generalną została wy-
brana matka Maria Luiza 

Merkert.
Jej życie związane było z 

Nysą i jej ukochanym kościołem 
parafialnym pw. św. Jakuba, z któ-
rym złączyła całe swoje życie du-
chowe. W tej monumentalnej ko-

Pierwsza beatyfikacja sprawowana na śląskiej ziemi

Błogosławiona z Nysy

Matka Maria Merkert na fotografii 
z 1862 r. 

Poniżej: Uroczystość beatyfikacji 
odbędzie się w kościele św. Jakuba 
w Nysie
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Bogu i bliźniemu. Osobisty i głę-
boki kontakt z Bogiem prowa-
dził do przekształcenia jej życia 
w służbę miłości. Całkowicie od-
dała się działalności apostolsko-
-charytatywnej, utożsamiając naj-
uboższych, sieroty i umierających 
z samym Chrystusem. „Chcemy 
tylko dobrze czynić, wszystkich 
kochać w Bogu, a jeśli już nic nie 
będziemy mogły uczynić, wte-
dy pozostanie nam jeszcze mo-
dlitwa” – zwykła często mawiać 
matka Maria. Zmarła w opinii 
świętości 14 listopada 1872 r.
w Nysie. Jej pogrzeb odbył się 
na Cmentarzu Jerozolimskim. W 
ostatniej drodze na miejsce spo-
czynku towarzyszyło jej blisko 5 
tys. wiernych. Współcześni, któ-
rzy na co dzień doznawali jej mi-
łości i opieki, mówili o niej, że 
jest „aniołem dobroci” i „kocha-
ną Matką wszystkich”, prasa – 
nieco z przekąsem – nazwała ją 
„nową świętą”, a potomni mówią 
o niej nie inaczej jak tylko: Śląska 
Samarytanka.

Z chwilą śmierci jej kult 
zrodził się spontanicz-
nie, a pamięć o jej cno-
tach trwa praktycznie do 
dziś. Gdy rozeszła się wieść o 
śmierci matki Marii, wierni licz-
nie gromadzili się przed domem 
macierzystym w Nysie, aby zło-
żyć jej hołd i pomodlić się przy 
zmarłej. W dniach poprzedzają-
cych pogrzeb tłumy przesuwały 
się przed jej trumną. Wielu doty-
kało jej ciała, szat, niektórzy po-
zostawiali w trumnie swoje ró-
żańce. Ludzie prosili o pamiąt-
kę po „kochanej Matce”, o relik-
wie, drobne rzeczy, których uży-
wała, fotografię.  – W związku z 
tym, że było wielu sympatyków, 
w grudniu 1872 r. sporządzono 
„relikwiarzyki” z puklem jej wło-
sów, nitką z habitu, w owalu i fo-
togramem matki Marii – mówi s. 
Margarita Cebula. Jeden taki „re-
likwiarzyk” zachował się do dziś 
i jest przechowywany w klaszto-
rze w Reinbecku, w Niemczech.

Mile widziana w swej 
„ojczyźnie”
– Fenomenem, jeśli chodzi o 

przetrwanie kultu matki Marii, 
jest fakt, że on trwa, mimo wy-
miany ludności ziemi nyskiej po 
ostatniej wojnie – uważa s. Mar-
garita. Na pewno jest to zasługa 
niezwykłego uniwersalizmu, ja-
ki ta czcigodna służebnica Bo-
ża reprezentowała. Do swego 
zgromadzenia przyjmowała od 
1863 r. kandydatki z wojewódz-
twa poznańskiego, co nie było 
tak oczywiste w tamtych czasach 
dla innych zgromadzeń zakon-
nych. W Nysie przyjmowała je do 
życia zakonnego, kształciła w za-
wodzie pielęgniarskim, aby po-
dejmowały działalność apostol-
sko-charytatywną w duchu zgro-
madzenia św. Elżbiety.

– Możemy za-
pytać, co takiego wyróżnia matkę 
Marię Merkert, że pomimo upły-
wu prawie 135 lat od jej śmierci, 
i po tak różnych kolejach dziejów 
tej ziemi, również dzisiaj postać 
ta jest autorytetem dla młodzie-
ży, a jej imię noszą ulice w Pol-
sce i za granicą, pamiętają o niej 
ludzie wierzący, prosząc o wsta-
wiennictwo u Boga, i są wysłucha-
ni – mówi s. Margarita. Można tu 
postawić kolejne pytanie:

Kim była?

– że niedawno nyscy gimnazja-
liści uznali ją za kobietę, któ-
ra celująco zdała egzamin z 

życia, za autorytet, czy-
telny znak i przykład 
do naśladowania za-
równo dzisiaj, jak i 
dla przyszłych poko-

leń? Kim ona była, że w 
plebiscycie społeczeństwo Ny-
sy wybrało ją na patronkę jed-
nego z obiektów Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Nysie? Wreszcie kim była ta 
kobieta – pielęgniarka i zakon-
nica – że kolejny raz, i to bez 
jakiejkolwiek ingerencji wspól-
noty elżbietanek, której jako 
matka i założycielka jest szcze-
gólnie bliska, została patronką 
Szpitala Miejskiego w Nysie?

Na pytanie, kim była mat-
ka Maria, zapewne trudno dać 
wyczerpującą odpowiedź, ma-
jąc do dyspozycji te nikłe dwie 

strony. Czas, który przed na-
mi, dostarczy jeszcze wielu 
okazji, aby tę wielką postać 
przybliżać. Bo warto. Jest to 
bowiem jedyna – jak dotąd – 
osoba z Opolszczyzny, która 
tu się urodziła, tu żyła i tej zie-
mi powierzyła swoje doczesne 
szczątki. I nie musimy jechać 
do Krakowa czy Wrocławia, 
aby modlić się u swojej świę-
tej. Nysa pełna jest jej obec-
ności, zarówno tej duchowej, 
jak i materialnej. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 25 WRZEŚNIA 
godz. 18.00 otwarcie wystawy fotograficznej pt. „Maria Luiza Merkert 
(1817–1872) – myśli, pamiątki, miejsca”, poezja – Muzeum w Nysie
 27 WRZEŚNIA
165. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
godz. 18.00 Triduum – kościół św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki
godz. 18.30 Msza św. – przewodniczy i homilię wygłosi abp Alfons Nossol 
godz. 20.00 koncert Filharmonii Opolskiej – Nyski Dom Kultury (wstęp wolny)
 28 WRZEŚNIA
godz. 16.30 spektakl uliczny „Ku obudzeniu pozytywnej przyszłości” – Nysa
godz. 18.00 Triduum – kościół św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki
godz. 18.30 Msza św. – przewodniczy bp Jan Kopiec
 29 WRZEŚNIA
godz. 16.30 spektakl „Ku obudzeniu pozytywnej przyszłości” – Nysa
WIGILIA BEATYFIKACJI – kościół św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki
godz. 18.00 nieszpory – przewodniczy ks. prałat Mikołaj Mróz, proboszcz
godz. 18.30 Msza św. – przewodniczy bp Paweł Stobrawa
 30 WRZEŚNIA
godz. 8.30 refleksyjno-medytacyjne przygotowanie do liturgii
godz. 10.00 uroczysta Eucharystia; akt beatyfikacji – papieża Benedykta 
XVI będzie reprezentował kardynał José Saraiva Martins, prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych; homilię wygłosi abp Alfons Nossol
godz. 16.00 „Błogosławieni miłosierni” – koncert z okazji beatyfikacji – 
Nyski Dom Kultury
godz. 18.00 nieszpory w intencji powołań – kościół św. Jakuba St. Apostoła i 
św. Agnieszki – przewodniczy bp Jan Wieczorek
 1 PAŹDZIERNIKA
godz. 9.00 Msza św. dziękczynna za beatyfikację – kościół św. Jakuba St. 
Apostoła i św. Agnieszki, przewodniczy abp Damian Zimoń
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przygotowane 

z okazji 
beatyfikacji 
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„Jedni w Bogu – różnorodni w działaniu” 
– to hasło tegorocznego kongresu ruchów 
i stowarzyszeń, który od 23 do 30 września 
będzie trwał w Tarnowskich Górach. 

To trzecie miasto, po Bytomiu i Zabrzu, w 
którym  odbędzie się kongres. Formuła tej ini-
cjatywy jest taka, że przedstawiciele poszcze-
gólnych ruchów i stowarzyszeń, działających 
w diecezji, prezentują swój charyzmat i to, 
czym się zajmują. Spotkania kongresowe od-
bywają się w różnych częściach miasta. 

– Przedstawiamy różnorodny wachlarz 
propozycji, jeśli chodzi o treść, miejsce i czas. 
Kongres jest prezentacją ruchów wśród tych, 
którzy nie mieli dotąd z nimi kontaktu; poka-
zaniem, że istnieje taka rzeczywistość w Koś-
ciele i zaproszeniem do niej. Przedstawieniem 
różnych dróg pogłębiania wiary, a paleta jest 
bardzo szeroka i każdy może znaleźć coś dla 
siebie. Z drugiej strony kongres jest okazją dla 
członków ruchów i stowarzyszeń do wyjścia 
na zewnątrz. Widzę to jako bolączkę, że je-
steśmy zamknięci i często brakuje nastawienia 
misyjnego. Nastawienia na to, żeby dzielić się 
z innymi tym, co sami otrzymaliśmy – mówi 
ks. Jarosław Buchenfeld, koordynator Ruchów, 
Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Gliwickiej.

PROGRAM KONGRESU
  23 WRZEŚNIA   

PARAFIA MATKI BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI 
SPOŁECZNEJ, UL. OPATOWICKA 112

15.45 – misyjne nabożeństwo z bł. Matką Te-
resą z Kalkuty
  24 WRZEŚNIA  

PARAFIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA, 
UL. GLIWICKA 14

10.00 – Msza św., a po niej przemarsz „Ró-
żowej Wstążeczki” do Tarnogórskiego Cen-
trum Kultury (ul. Sobieskiego 7), gdzie odbę-

dzie się konferencja lekarzy onkologów na te-
mat: „Zagrożenia wynikające ze złego odży-
wiania oraz wpływ używek na zachorowal-
ność na raka”.
     PARAFIA MATKI BOŻEJ SPRAWIEDLIWOŚCI 
     I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ
18.30 – film „Zbrodnia i Miłość” (akcja 
„Adopcja serca Polska–Rwanda”) i spotka-
nie w salce poświęcone pomocy ubogim 
Trzeciego Świata.
  25 WRZEŚNIA  

PARAFIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
18.30 – prelekcja na temat: „Cypr – na styku 
chrześcijaństwa i islamu” (wraz z prezentacją 
przezroczy).
     PARAFIA ŚW. JÓZEFA, UL. WYSZYŃSKIEGO 
18.45 – spotkanie modlitewne
  26 WRZEŚNIA  

PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU, 
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2

19.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie
   PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
     I MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, UL. KOŚCIELNA 36
19.30 – spektakl pt. „Koszmar. Do wiary przez 
niewiarę” połączony z prelekcją na temat na-
dziei
  27 WRZEŚNIA  

PARAFIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
17.00 – panel nt. „Uzależnienie stygmatem 
społeczeństwa XXI wieku?”
     PARAFIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POKOJU
18.30 – prelekcja na temat: „Demokracja a 
prawo Boże w nauczaniu Jana Pawła II”
  30 WRZEŚNIA  

PARAFIA ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
16.30 – film „Zbrodnia i Miłość” (akcja 
„Adopcja serca Polska–Rwanda”) i spotka-
nie w salce poświęcone pomocy ubogim 
Trzeciego Świata
     TARNOGÓRSKIE CENTRUM KULTURY
17.00 – film „Zmartwychwstanie” w reż. Boh-
dana Poręby, a po nim spotkanie z reżyse-
rem. 

Bezstresowo i łagodnie wejść w nowy 
rok szkolny pomagało uczniom Radio 
Plus Śląsk. 9 września do zabrzańskiego 
Multikina zaproszone zostały dzieci razem 
z rodzicami. 

Akcja „Skok w nowy rok” skierowana 
była do całych rodzin. Dla najmłodszych 
przygotowano specjalny filmowy seans. 
Po nim z Multikina transmitowany był 
stały program radiowy dla dzieci „Quizy 
Pani Izy”, czyli konkursy prowadzone co 
niedzielę przez Izę Paszkowską. Rodzice 
przy okazji mogli skorzystać z porad spe-
cjalistów, którzy odpowiadali na pytania 
dotyczące na przykład wieku, w którym 
najlepiej rozpoczynać naukę języków ob-
cych, jak ustrzec się szkolnych proble-
mów, czy jak ćwiczyć z dzieckiem pra-
widłową wymowę. 

Spotkanie z najmłodszymi słuchacza-
mi i ich rodzicami prowadzili Iza Pasz-
kowska i Michał Loskot, a w plenerowym 
studiu Radia Plus pracowali Krzysztof Ko-
siński i Adam Sosnowski. To, co działo 
się w zabrzańskim Multikinie, można by-
ło usłyszeć tego dnia na radiowej ante-
nie. 

Sprostowanie

W36. numerze gliwickiego „Gościa” 
w podpisie pod zdjęciem do teks-

tu pt. „Tu zapominam o troskach” po-
jawił się błąd w nazwisku ks. Piotra 
Szczygielskiego, za co Księdza i Czy- 
telników przepraszamy.

Spotkanie z najmłodszymi słuchaczami 
w Multikinie prowadzili Iza Paszkowska 
i Michał Loskot

Radio Plus Śląsk 
w zabrzańskim Multikinie

Skok 
w nowy rok
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Zaproszenie na kongres ruchów i stowarzyszeń

Podobni, ale różnorodni

W ubiegłych latach podczas kongresu wiele stowarzyszeń prezentowało swoją działalność
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Dać dach nad głową, odzież, posiłek 
i nic więcej, to skrzywdzić człowieka 
– powtarza często za św. bratem 
Albertem Bohdan Aniszczyk,
szef Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta. Żeby tak 
wspierać drugiego człowieka,
trzeba samemu iść właściwą drogą. 

Właśnie dlatego w ramach 
Towarzystwa powstała wspólno-
ta albertyńska. 8 września jej 
członkowie spotkali się w siedzi-
bie gliwickiego koła. – Ta praca 
wiąże się z niebezpieczeństwem 
wypalenia, Łatwo stracić ducha, 
bo nasza praca nie polega tyl-
ko na pomocy materialnej, cho-
ciaż od tego zwykle trzeba za-
cząć. Mamy okazać się bliźnim 
dla człowieka, który do nas tra-
fia, stać się jego rodziną, dać mu 
to, czego może przez całe życie 
nie miał. Jeśli brakuje nam włas-
nego zaplecza duchowego, to 
praca kuleje – mówi Marek Okta-
ba z wrocławskiego koła. 

Towarzystwo Pomocy im. św. 
Brata Alberta powstało w 1981 

roku, tuż przed wprowadzeniem 
stanu wojennego. Niewiele póź-
niej z inicjatywy albertyna, bra-
ta Marcina Wójtowicza, zawiąza-
ła się wspólnota. – On wlał du-
cha religijnego i albertyńskiego 
w to świeckie stowarzyszenie, 
bo jako takie Towarzystwo było 
przez ówczesne władze powo-
łane i postrzegane. Powstała ma-
ła grupka, która chciała praco-
wać w duchu brata Alberta i pie-
lęgnować te idee – mówi brat Je-
rzy Adam Marszałkowicz, jeden 
z założycieli Towarzystwa. Ukoń-
czył wrocławskie seminarium du-
chowne, nie przyjmując jednak 
– ze względu na stan zdrowia – 
święceń kapłańskich. Pracował 
w seminarium jako bibliotekarz i 
furtian. Tam też zaczął pomagać 
bezdomnym i głodnym, którzy 
pukali do seminaryjnych drzwi. 
Później, kiedy powstało Towarzy-
stwo i pierwsze jego schronisko 
we Wrocławiu, trafiali tam po-
trzebujący pomocy. Dzisiaj brat 
Marszałkowicz mieszka i pracuje 
w schronisku w Bielicach.

Obecnie w całym kraju Towa-
rzystwo ma 62 koła i liczy blisko 

trzy tysiące 
członków. W 
ramach swo-
jej działalności 
otworzyło 75 
placówek noc-
legowych. Pro-
wadzi kuch-
nie i jadłodaj-
nie, punkty wydawania odzieży 
i żywności, świetlice, punkty ak-
tywizacji bezrobotnych i kluby 
integracji społecznej. 

Wspólnota albertyńska 
ma być miejscem duchowego 
umocnienia dla tych, którzy do 
niej należą, i rozwijać ducho-
wość św. brata Alberta wśród 
wszystkich członków stowa-
rzyszenia. – Odczuwam niepo-
kój o to, żeby Towarzystwo się 
nie zlaicyzowało. Podjęliśmy się 
bardzo trudnego zadania, po-
dobnie jak brat Albert. Tak jak 
on, z punktu widzenia wiary, 
w każdym człowieku zdegra-
dowanym mamy dostrzegać je-
go godność. Troszczyć się o je-
go zdrowie i życie, ale – jeśli to 
możliwe, również duchowe – 
mówi brat Marszałkowicz.  MF

MOIM 
ZDANIEM

BOHDAN ANISZCZYK

przewodniczący zarządu głównego 
Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta

Kiedy zaczynaliśmy dzia-
łalność, byliśmy je-

dynym stowarzyszeniem 
zajmującym się bezdom-
nymi i naszym zadaniem 
było powiedzieć, że taki 
problem w ogóle istnieje. 
Prawdziwy boom nastąpił 
na początku lat 90., kiedy 
nastała wolność. Zaczęły 
powstawać inne stowarzy-
szenia. Pomoc społeczna 
zaczęła poczuwać się do 
odpowiedzialności za bez-
domnych, powstało wiele 
samorządowych schronisk 
i noclegowni. Obserwuję, 
że w ostatnich latach skala 
zjawiska utrzymuje się na 
stałym poziomie. Jeszcze 
pięć lat temu głównym 
problemem osób bezdom-
nych był brak pracy, dziś 
jest nim dziedziczna bez-
radność obserwowana u 
kolejnych pokoleń ludzi ży-
jących z zasiłków. Próba ich 
socjalizacji jest naprawdę 
trudna. Wiele osób miesz-
kających w naszych schro-
niskach nie chce przenieść 
się do innego miejsca, np. 
DPS-u, bo tam czują się ob-
co. Wynika z tego, że insty-
tucjonalna opieka wyma-
ga zróżnicowanych form. 
Wiele osób po prostu nie 
mieści się w standardach 
ustalonych przez państwo. 
Łatwo określić standardy 
materialne, trudniej te 
emocjonalne czy psycho-
logiczne. 
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Na spotkanie 
do Gliwic 

przyjechali 
członkowie 
wspólnoty 

albertyńskiej
z różnych kół

w Polsce

 R E K L A M A 

Spotkanie wspólnoty albertyńskiej w Gliwicach

Łatwo się wypalić
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VIII

Nic chyba tak nie zachęca do 
odwiedzenia jakiegoś miejsca jak 
dobrze zrobiona fotografia. Dlatego 
przewodnik po ziemi tarnogórskiej
i jego obrzeżach jest strzałem w 
dziesiątkę.

Choć publikacja ma charakter 
promocyjny, została sfinansowana przez 
Starostwo Powiatu Tarnogórskiego, a wstęp do 
niej napisał sam starosta, nie przytłacza jednak 
urzędniczym stylem. Tekstu w ogóle jest bar-
dzo mało, a większość przewodnika to czarno-
-białe i kolorowe zdjęcia z najciekawszych 
miejsc, przedstawiające ludzi, przyrodę, za-
bytki (w tym piękne pałace i kościoły) oraz 
różne – mniej lub bardziej oficjalne okolicz-
ności życia.  

Układ przewodnika jest bar-
dzo przejrzysty, co tylko zachęca 
do zapoznania się z jego zawar-
tością.  Są mapki,  kalendarium, 
wybrana literatura oraz krótki opis 
miejscowości (historia i walory kra-
joznawcze). Pod zdjęciami znajdu-
ją się rozbudowane opisy, co poma-
ga szybko zorientować się w przed-
stawianym temacie. Przewodnik ten 
to w zasadzie minialbum, wydany na 

bardzo dobrym papierze, warty uwagi także 
ze względu na przystępną cenę. KC

Jarosław A. Krawczyk. Skarby powiatu 
tarnogórskiego. Tarnowskie Góry 2006. 

Dziękujemy księgarni turystycznej
„U Piotra” w Gliwicach, przy ul. Arkońskiej,
za udostępnienie publikacji.

  XII MIĘDZYNARODOWY 
ZABRZAŃSKI FESTIWAL 
ORGANOWY

23 WRZEŚNIA, kościół NSPJ, godz.16.00 – Atis 
Stepins, Ryga; 29 WRZEŚNIA, kościół ewange-
licki Pokoju, godz. 18.00 – Władysław Szy-
mański, Mikołów; 30 WRZEŚNIA, kościół św. 
Józefa, godz. 18.00 – Przemysław Kapituła, 
Warszawa, chór „Resonans con tutti”, 
Zabrze.
  MUZYKA W STARYM OPACTWIE
23 WRZEŚNIA, godz. 17.00, sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej w Rudach – kon cert organo-
wy Brygidy Tomali (Katowice–Babice).
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
26 WRZEŚNIA, godz. 19.00, kościół MB Kró-
lowej Pokoju w Tarnowskich Górach; 27 
WRZEŚNIA, godz. 18.30, kościół Chrystusa 
Króla w Gliwicach; 28 WRZEŚNIA, godz. 19.00, 
kościół NSPJ w Koszęcinie.
  SPOTKANIA FORMACYJNE 

DLA KATECHETÓW
Bytom, parafia Trójcy Świętej: 17 PAŹDZIERNI-
KA, 5 GRUDNIA, 27 LUTEGO, 16 KWIETNIA; Gliwice, 
parafia katedralna: 24 PAŹDZIERNIKA, 28 LISTO-
PADA, 5 MARCA, 23 KWIETNIA; Lubliniec, parafia 
św. Stanisława Kostki: 26 WRZEŚNIA, 7 LISTOPA-
DA, 30 STYCZNIA, 12 MARCA; Tarnowskie Góry, 
parafia MB Uzdrowienie Chorych: 3 PAŹ-
DZIERNIKA, 14 LISTOPADA, 13 LUTEGO, 2 KWIETNIA; 
Zabrze, parafia św. Józefa: 10 PAŹDZIERNIKA, 
21 LISTOPADA, 20 LUTEGO, 9 KWIETNIA. Spotkania 
rozpoczynają się o godz. 15.00.
  MUZYCZNY CZWARTEK

U ŚW. JACKA
27 WRZEŚNIA, godz. 19.00, dom parafialny św. 
Jacka w Bytomiu Rozbarku – Akordeon – bli-
ski krewniak organów. Wystąpi trio akorde-
onowe.
  REKOLEKCJE KIK-u
28–30 WRZEŚNIA, dom rekolekcyjny w Koko-
szycach. Prowadzi ks. Herbert Hlubek. 
Informacje i zapisy: Zofia Adamska, tel. 32 
707 6573. 
  REJONOWE 

SPOTKANIA MISYJNE
29 WRZEŚNIA, parafia śś. Piotra i Pawła w Tar-
nowskich Górach; 13 PAŹDZIERNIKA, parafia
Podwyższenia Krzyża Świętego w Bytomiu; 
20 PAŹDZIERNIKA, parafia katedralna w Gli-
wicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakoń-
czenie ok. 14.00
  SKUPIENIE DLA DZIEWCZĄT
Siostry służebniczki zapraszają dziewczy-
ny od 16 lat do „Betanii” w Leśnicy (k. Gó-
ry Świętej Anny) na dni skupienia, które
odbędą  od 5 do 7 PAŹDZIERNIKA. Temat: „Poz-
nacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. In-
formacje i zgłoszenia: SM. Dalmacja, tel. 0 77
404 83 30; 514 347 268, e-mail: betania
@sluzebniczki.pl www.sluzebniczki.pl 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

Zabrzańskie szosowe wyścigi rowerowe dla 
osób niezrzeszonych w klubach kolarskich 
odbędą się 30 września. Wstęp jest wolny.

Wyścigi zostaną rozegrane na dwu-
jezdniowym odcinku ul.  Bytomskiej, pro-
wadzącej z centrum miasta do Biskupic. 
Start znajduje się w centrum, przy skrzy-
żowaniu z ul. Hagera. Początek zawodów 
o godz. 13.00. Zapisy w miejscu startu od 
godz. 12.00. Należy zabrać ze sobą legity-

mację lub dowód osobisty, a niepełnolet-
ni pisemną zgodę rodziców. Startujący mu-
szą mieć kask. Uczestnikiem wyścigów mo-
że być każdy, nie ma ograniczeń określo-
nych wiekiem, istnieje podział na katego-
rie wiekowe. 

Organizatorem imprezy jest Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży i Urząd Miasta 
w Zabrzu. Szczegółowe informacje i regula-
min na www.ksm.kuria.gliwice.pl, oraz pod 
tel. 0 601 295 446. 

ZapowiedziPrzewodnik ze zdjęciami

Skarby w zasięgu ręki
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promocyjny, została sfinansowana przez 

do zapoznania się z jego zawar-
tością.  Są mapki,  kalendarium, 
wybrana literatura oraz krótki opis 
miejscowości (historia i walory kra-
joznawcze). Pod zdjęciami znajdu-
ją się rozbudowane opisy, co poma-
ga szybko zorientować się w przed-
stawianym temacie. Przewodnik ten 
to w zasadzie minialbum, wydany na 

Zaproszenie na wyścigi rowerowe

Rowerzyści na start

W ubiegłych latach nie brakowało chętnych do udziału w wyścigach rowerowych


