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Cebulki żonkili, które na wiosnę zakwitną przed 
pomnikiem Jana Pawła II w Tarnowskich Górach 
zasadzili wolontariusze i przyjaciele Hospicjum 
Królowej Pokoju.

Zainicjowanie kolejnego Pola Nadziei po-
łączone było z obchodami 10. rocznicy po-
wstania tarnogórskiego hospicjum domowe-
go, które odbyły się 28 września u kamilia-
nów. Żonkil to symbol nadziei w walce z cho-
robą nowotworową, a międzynarodowa akcja 
Pola Nadziei ma na  celu propagowanie idei 
opieki hospicyjnej. Przed pomnikiem Jana Pa-
wła II na wiosnę ma zakwitnąć aż tysiąc żół-
tych kwiatów. 

– Hospicjum to też jest życie! – przekony-
wał dr Olaf Lubas, hospicyjny lekarz, który przy-
gotował multimedialną prezentację o dziesię-
ciu latach działalności stowarzyszenia. Składa 
się na nią troska o różne potrzeby terminalnie 
chorych, ale także o ich rodziny i wolontariu-
szy. Tarnogórskie hospicjum powstało przy pa-
rafii Królowej Pokoju z oddolnej inicjatywy, przy 
wsparciu ks. proboszcza Jana Frysza.  Od 1999 
roku prezesem zarządu hospicjum jest Eleono-
ra Grajczyk.  W 2001 roku otwarta została jego 
siedziba przy ul. Opolskiej 26 c. Ludzie hospi-
cjum nie tylko razem pracują, ale wspólnie spę-
dzają wolny czas, modlą się, uczestniczą w re-
kolekcjach.

W  intencji chorych i ich opiekunów w ka-
miliańskim kościele parafialnym została odpra-
wiona Msza św., której przewodniczył bp Ge-
rard Kusz, a homilię wygłosił o. Arkadiusz No-
wak, prowincjał zakonu. Dopełnieniem uroczy-
stości był koncert w wykonaniu Ireny Santor i 
wieczór poetycki. 

KLAUDIA CWOŁEK
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Sadzenie cebulek żonkili. Ojciec prowincjał Arkadiusz 
Nowak i Eleonora Grajczyk, prezes hospicjum

10 lat hospicjum domowego w Tarnowskich Górach 

Tysiąc żonkili nadziei

ZA TYDZIEŃ
  WSPÓLNE DZIEŁO TYSIĘCY LUDZI. 

15 lat Caritas Diecezji 
Gliwickiej.

  LUDZIE ZIEMI GLIWICKIEJ. 
Program nowego cyklu 
wykładów otwartych.

  CEREMONIARZE, LEKTORZY
I ANIMATORZY. O kursach
dla ministrantów

Wzabrzańskich szosowych wyścigach 
rowerowych 30 września  wystartowa-

ło około 200 osób z różnych miast regionu. 
Organizatorem imprezy był Urząd Miasta i 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, w przy-
gotowania najbardziej włączyły się oddziały 
z parafii św. Jadwigi w Zabrzu i Wszystkich 
Świętych w Gliwicach. – Cieszę się, że wyści-
gi rowerowe już na stałe wpisały się w pro-
gram wydarzeń w mieście. Wiem, że wie-
le osób solidnie przygotowuje się do zawo-
dów. Budująca jest też postawa młodzieży z 
KSM, ich zgranie, zorganizowanie, co stano-

wi dla mnie ogromną sa-
tysfakcję – podsumowuje 
ks. Rafał Wyleżoł, asystent 
kościelny KSM, który był 
jednym z czterech księży, 
którzy startowali w wyści-
gach i zajął w swojej kate-
gorii III miejsce. 

Zabrzańskie 
wyścigi 
rowerowe
na stałe wpisały 
się w miejski 
kalendarz 
imprez
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200 ROWERZYSTÓW STANĘŁO NA STARCIE

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Była odważna. W po-
maganiu człowiekowi

w potrzebie i w pójściu pod 
prąd czasom, w których 
żyła. Chociaż współcześni 
jej uznawali tę odwagę za 
spektakularną, ona swoją 
pracę nazywała zwykłym 
czynieniem dobra. Umarła 
w opinii świętości. W ostat-
nią niedzielę, w Nysie, mat-
ka Maria Merkert została 
beatyfikowana. Więcej o 
tym wydarzeniu – w któ-
rym uczestniczyły elżbie-
tanki z całego świata – na 
str. IV–V. 



G O Ś Ć  G L I W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
7 

pa
źd

zie
rn

ik
a 

20
07

II

Sąd już pracuje

GLIWICE. Od początku paź-
dziernika w diecezji gli-
wickiej działa Biskupi Sąd 
Duchowny. 26 września  w 
Kurii Diecezjalnej w Gliwicach 
księża, którzy pełnią w nim 
różnego rodzaju funkcje złoży-
li w obecności biskupa ordyna-

riusza Jana Wieczorka przysię-
gę związaną z objęciem tego 
urzędu. Sąd przejął sprawy z 
terenu diecezji gliwickiej, któ-
re do tej pory były prowadzo-
ne w Opolu. Jego siedziba mie-
ści się w Kurii Diecezjalnej przy 
ul. Łużyckiej 1.
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Najlepiej oświetlone miasto

Siostry zatańczyły quadrilhę

Wyrwać z przezroczystości
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LUBLINIEC. 25 września siostry 
elżbietanki z Brazylii spotkały się 
z uczniami Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lublińcu. Polska misjo-
narka s. Teresa Bosiacka przy-
jechała razem z sześcioma sio-
strami Brazylijkami na beatyfi-
kację w Nysie matki Marii Luizy 
Merkert – współzałożycielki ich 
zgromadzenia. Do spotkania mi-
syjnego pt. „Chcemy uszczęśli-
wiać innych”, którego inicjator-
ką była pracująca w lublinieckiej 
szkole elżbietanka s. Krzysztofa 
Baran, uczniowie przygotowy-
wali się, poznając to zgroma-
dzenie i postać jego założyciel-

ki. Zorganizowali wystawę pre-
zentującą pracę misyjną sióstr 
w Brazylii. Z kolei brazylij-
skie elżbietanki ma spotkaniu 
w Lublińcu przedstawiły dwa 
tańce – forro i quadrilhę – w 
specjalnie przygotowanych na 
występ strojach. To część pro-
gramu, który prezentowały z 
okazji beatyfikacji w Nysie. S. 
Teresa Bosiacka z katowickiej 
prowincji elżbietanek była jed-
ną z zakonnic, które 18 lat te-
mu rozpoczynały pracę misyjną 
w Brazylii. Dzisiaj działają tam 
cztery domy należące do tego 
zgromadzenia.  

Bp Jan Wieczorek spotkał się z księżmi pełniącymi różnego rodzaju funkcje 
w Biskupim Sądzie Duchownym

TARNOWSKIE GÓRY. Naj-
lepiej oświetlonymi miastami 
wśród liczących poniżej 70 tysięcy 
mieszkańców są Tarnowskie Góry 
i Legionowo. Miejscowości te za-
jęły pierwsze miejsce w X edy-

cji konkursu „Na najlepiej oświet-
loną gminę i miasto 2007 roku”. 
Nagroda przyznana Tarnowskim 
Górom jest wyróżnieniem za mo-
dernizację i rozbudowę systemu 
oświetlenia ulicznego.

INTERNET. Strona o Świad-
kach Jehowy od niedawna do-
stępna jest pod nowym adre-
sem: www.piotrandryszczak.pl.  
Można tutaj między innymi prze-
czytać porady, jak rozmawiać ze 
Świadkami Jehowy, zapoznać się 
z ich doktryną i rozprowadzany-
mi wydawnictwami Towarzystwa 
Strażnica.  – Największym wro-

giem Świadków Jehowy są ich 
własne publikacje – tłumaczy 
Piotr Andryszczak, który zesta-
wił różne cytaty, wykazując w nich 
brak konsekwencji. Andryszczak 
prowadzi także Punkt Informacji 
o Świadkach Jehowy w parafii św. 
Jacka w Gliwicach Sośnicy (czyn-
ny  we wtorki od godz. 16.00 do 
17.00).

Strona o Świadkach Jehowy

BYTOM. Od 29 września na 
bytomskim rynku można oglą-
dać wystawę fotografii autor-
stwa Wiesława Jurewicza zaty-
tułowaną „Wyrwać z przezroczy-
stości”.  Zdjęcia są opowieścią o 
bezdomnych, a zarazem o tym, 
jak można im skutecznie poma-
gać. Organizatorzy wystawy ma-
ją nadzieję, że dzięki niej uda się 
przełamać stereotyp osoby bez-
domnej i bezrobotnej oraz zwró-

cić uwagę na to, że może nią zo-
stać każdy. Wystawa ta prezento-
wana w ramach Dni Albertyńskich 
w Bytomiu jest częścią projektu 
„Wyprowadzić na prostą”, obej-
mującego 11 miast w Polsce, m. 
in. Bytom, Gliwice i Zabrze, gdzie 
powstały Punkty Aktywizacji 
Bezrobotnych. Pomoc w nich 
polega na towarzyszeniu oso-
bie bezrobotnej w jej poszuki-
waniu pracy.

Nagroda dla Zbigniewa Stryja
ZABRZE. Zbigniew Stryj, za-
brzański aktor i reżyser, au-
tor sztuk teatralnych otrzy-

mał nagrodę za drugoplanową 
rolę męską w filmie „Benek” 
na  XXXII Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Z. Stryj jest laureatem m.in. 
Nagrody im. Leokadii Starke 
dla młodych aktorów przyzna-
wanej przez katowicki oddział 
ZASP-u, śląskiej „Złotej Maski”, 
nagrody aktorskiej za rolę 
Albina Musiała w spektaklu 
„Wampir” Wojciecha Tomczyka 
w Teatrze Nowym w Zabrzu 
na III Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość 
przedstawiona” w Zabrzu oraz 
wyróżnienia za tę samą rolę 
w X Ogólnopolskim Konkursie 
na wystawienie polskiej sztuki 
współczesnej w Warszawie.

Zbigniew Stryj w spektaklu „Obraz”, 
jednej z realizacji Sceny Propozycji
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Kongres ruchów i stowarzyszeń w Tarnowskich Górach

Ruchy ożywiają Kościół
Wielość propozycji i spotkania 
w różnych punktach miasta 
to założenie kongresu ruchów 
i stowarzyszeń, który od 23 do 30 
września trwał w Tarnowskich 
Górach. Były prelekcje, projekcje 
filmów, modlitwa, a nawet 
rodzinny piknik.

Podsumowując przygotowa-
nia do kongresu, ks. Jarosław Bu-
chenfeld, koordynator Ruchów, 
Wspólnot i Stowarzyszeń Diece-
zji Gliwickiej zauważa, że w po-
równaniu z innymi, większymi 
miastami w Tarnowskich Górach 
istnieje mniej grup i ruchów dzia-
łających w parafiach. A jedno-
cześnie było tu większe niż gdzie 
indziej zaangażowanie właśnie 
tych środowisk lokalnych w orga-
nizację spotkań kongresowych. I 
liczniejszy udział w spotkaniach,  
na które przyjeżdzały także oso-
by spoza parafii. 

Propozycje jak co roku by-
ły bardzo różnorodne, tak jak 
odmienny jest charyzmat i ro-
dzaj działalności poszczególnych 
grup. KIK zaproponował np. dwie 

prelekcje: dr. Antoniego 
Winiarskiego nt. Cypru ja-
ko miejsca styku chrześci-
jaństwa i islamu i dr. hab. 
Stanisława Walusia nt. od-
niesienia demokracji do 
prawa Bożego w naucza-
niu Jana Pawła II. W pro-
gramie znalazły się waż-
ne tematy związane z wy-
chowaniem, zagrożeniami 
uzależnieniem czy szero-
ko pojętymi problemami zdrowia. 
Prelekcja Anny Kusto ze Stowa-
rzyszenia Wychowawców Katoli-

ckich poświęcona była 
oczekiwaniom nauczy-
cieli w stosunku do ro-
dziców i poszukiwaniu 
wspólnej drogi w wy-
chowaniu. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła 
się konferencja w Tar-
nogórskim Centrum 
Kultury z udziałem le-
karzy onkologów doty-
cząca zagrożeń, które 

stanowią używki i złe odżywianie 
wpływające na zachorowalność 
na choroby nowotworowe. 

Ruch Solidarności z Ubogimi 
Trzeciego Świata „Maitri” zwró-
cił uwagę na potrzeby mieszkań-
ców tamtej części świata, przy-
pominając o akcji „Adopcja ser-
ca”. W ramach kongresu w kilku 
kościołach przez różne wspól-
noty przygotowane zostały spo-
tkania modlitewne. Centralnym 
punktem kongresu była Msza 
św. w kościele Matki Bożej Kró-
lowej Pokoju, której przewodni-
czył bp Gerard Kusz. 

Ks. Jarosław Buchenfeld 
podkreśla rolę ruchów i sto-
warzyszeń w życiu Kościoła: – 
Mała grupa i w niej konkret-
ne relacje pomagają wzrastać 
w wierze, a to automatycz-
nie daje wzrost całej wspól-
nocie. Wraz z rozwojem świa-
domości w przeżywaniu wia-
ry, wrasta szersze poczucie od-
powiedzialności – za wspól-
notę, w której żyję, a nie tyl-
ko za mój ruchu. Jeśli ruch jest 
zdrowy, osadzony w Koście-
le, to zawsze będzie prowadził 
do parafii. Ruchy ożywiają Ko-
ściół i sprawiają, że jest dojrza-
lej obecny we współczesnym 
świecie. MF

Kongres 
rozpoczął się  
misyjnym 
nabożeństwem  
w kościele 
w Opatowicach, 
któremu 
przewodniczył 
ks. Eugeniusz 
Bienek
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Grupy Żywego Różańca z całej 
diecezji 13 października przy-
jadą do Rud. To jedna z najlicz-
niejszych pielgrzymek diecezjal-
nych do tego sanktuarium. 

Nic dziwnego, skoro wspól-
noty Żywego Różańca istnie-
ją prawie w każdej parafii. W 
ubiegłym roku w pielgrzymce 

wzięło udział ponad 30 grup z 
terenu całej diecezji gliwickiej. 
– To jest takie na wskroś mod-
litewne spotkanie, bo uczestni-
czy w nim grupa osób, która na 
co dzień nie rozstaje się z ró-
żańcem, żyjąc w łączności z Pa-
nem Bogiem i między sobą – 
mówi ks. Krystian Piechaczek, 
dyrektor wydziału duszpaster-

skiego Kurii Diecezjalnej w Gli-
wicach i organizator spotkania 
w Rudach. Tym razem tematem 
do rozważania w czasie diece-
zjalnej pielgrzymki będzie te-
goroczne hasło programu dusz-
pasterskiego: „Przypatrzmy się 
powołaniu naszemu”. 

W najbliższym tygodniu

Pielgrzymka Żywego Różańca

 R E K L A M A 

PROGRAM
Sobota 13 października, sank-
tuarium Matki Bożej Pokornej 
w Rudach
10.00 – powitanie; 10.15 – 
modlitwa różańcowa (tajemni-
ce radosne); 10.45 – przygo-
towanie do Eucharystii; 11.00 
– Eucharystia pod przewodni-
ctwem bp. Gerarda Kusza; 12.00 
– przerwa na posiłek; 13.00 – 
modlitwa różańcowa (tajemnice 
światła); 13.30 – nabożeństwo 
końcowe – nieszpory papieskie



Pielgrzymka grup Żywego Różańca do Rud to spotkanie ludzi, 
którzy na co dzień nie rozstają się z różańcem
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Z dawna oczekiwana 
beatyfikacja Śląskiej 

Samarytanki 
odbyła się w nyskiej 

kolegiacie 
św. Jakuba 

i św. Agnieszki 
przy licznym udziale 

zgromadzonych 
na rynku i placu kościelnym 

mieszkańców Nysy 
i pątników.

tekst 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

zdjęcia 
KRZYSZTOF ŚWIDERSKI

Wśród znakomitych 
gości znaleźli się 
kardynałowie José 
Saraiva Martins z 

Watykanu, Georg Sterzynski z 
Berlina i Henryk Gulbinowicz 
z Wrocławia, nuncjusze apo-
stolscy abp Józef Kowalczyk z 
Warszawy i abp Diego Causero 

z Pragi, metropolici 
wrocławski, poznański, 
częstochowski, gnieź-
nieński i katowicki oraz 
26 biskupów z Polski, 
Niemiec i Białorusi.

Reprezentujący pa-
pieża Benedykta XVI 
legat kard. José Sara-
iva Martins przekazał 
zgromadzonym po-
zdrowienie i apostol-
skie błogosławieństwo 
Ojca Świętego. Podzię-
kował także Bogu za 
wspólne przeżywanie 
uroczystej beatyfikacji, która 
dotyka nie tylko samego Śląska, 
ale całego świata, gdyż dzieło 
bł. Matki Marii Luizy Merkert 
jest nadal aktualne poprzez jej 
oddanie Bogu i bliźniemu. Za-
apelował również o potrzebę 
nowej ewangelizacji, „bo Koś-
ciół potrzebuje dzisiaj chrześci-
jan całkowicie oddanych, a nie 
połowicznych”. Życzył też, aby 
bł. Maria Merkert wspierała sio-
stry elżbietanki, diecezję opol-
ską i cały lud Boży w Polsce.

Do Nysy nie przyjechał ża-
den z przedstawicieli rządu. Mo-
że i dobrze? Przyjechał nato-
miast dawny prezydent RP z 
Londynu Ryszard Kaczorowski z 
małżonką. I to się liczy, gdyż tę 
najważniejszą dla miasta w jego 
blisko osiemsetletnich kościel-
nych dziejach uroczystość za-
szczycił obecnością prawdziwy 
mąż stanu, doktor honoris causa 
Uniwersytetu Opolskiego.

Przygotowanie 
do beatyfikacji

Uroczystą beatyfi-
kację poprzedziło tri-
duum, które rozpo-
częło się 27 września, 
w 165. rocznicę zało-
żenia Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety. Te-
go dnia uroczystej Eu-
charystii przewodni-
czył opolski biskup po-
mocniczy Paweł Sto-
brawa, a wieczorem w 
Nyskim Domu Kultu-

ry wystąpili opolscy filharmo-
nicy. Drugiego dnia modlitew-
nych przygotowań do beatyfi-
kacji liturgię sprawował bp Jan 
Kopiec, a na Rynku Solnym od-
był się spektakl poświęcony 
matce Marii „ku obudzeniu po-
zytywnej przyszłości”. Trzecie-
go dnia, w wigilię beatyfikacji, 
koncelebrowanej przez kilku-
dziesięciu kapłanów Euchary-
stii przewodniczył biskup gli-
wicki Jan Wieczorek, który w 
kazaniu modlił się: „Przez Boga 
wybrana, uświęcona, służebni-
co Boga i ludzi, Mario Luizo, 
wypraszaj nam liczne, godne, a 
nade wszystko święte powoła-
nia do zgromadzeń zakonnych. 
Wypraszaj także nam wszyst-
kim łaskę dobrego rozeznania 
naszego powołania. Dopomóż, 
byśmy wszyscy przypatrzyli się 
naszemu powołaniu”.

W śląskim Rzymie
Na niedzielne uroczysto-

ści beatyfikacji do Nysy przy-

Pierwsza beatyfikacja na  Śląsku

Matka Maria z Nysy

Obraz bł. matki 
Marii Luizy 
wręczającej 
ubogiej kobiecie 
własne buty, 
który przez rok 
będzie 
w prezbiterium 
kościoła w Nysie, 
namalowała 
elżbietanka 
s. Felicyta 
Szewczyk
U dołu: Siostry 
elżbietanki 
na nyskim rynku
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byli pielgrzymi ze wszystkich 
stron świata, gdzie pracują el-
żbietanki. Były siostry, księ-
ża i osoby świeckie nie tyl-
ko z różnych zakątków Polski, 
ale również z Niemiec, Włoch, 
Szwecji, Danii, Norwegii, Ro-
sji, Gruzji, Białorusi, Ukrainy, 
Czech i Brazylii. Tego wyjątko-
wego dnia Nysa, nazywana od 
wieków Śląskim Rzymem, sta-
ła się nim rzeczywiście, gdyż 
– jak zauważył biskup opol-
ski – na uroczystość „przy-
był Rzym uniwersalny, po-
wszechny”, za sprawą papie-
skiego legata kard. José Sara-
ivy Martinsa, prefekta Kongre-
gacji Spraw Kanonizacyjnych, i 
sióstr z rzymskiego Domu Ge-
neralnego Elżbietanek, z prze-
łożoną generalną s. M. Samu-
elą Werbińską. Aktu beatyfika-
cji dokonał delegat Ojca Świę-
tego, co zebrani wierni przyję-
li gromkimi brawami. Nie by-
ły to jedyne oklaski. Następne 
pojawiły się wkrótce, gdy od-
słonięto obraz bł. matki Ma-

rii Luizy wręczającej ubogiej 
kobiecie własne buty. Po raz 
trzeci brawa wywołał abp Al-
fons Nossol swoim „nielitur-
gicznym gestem”, gdy wyści-
skał kardynała Martinsa z ra-
dości, że Śląsk Opolski otrzy-
mał nową błogosławioną.

Pokazuje, jak być 
chrześcijaninem
W kazaniu transmitowanym 

przez stacje radiowe i telewi-
zyjne na cały świat abp Alfons 
Nossol podkreślił, że bł. Maria 
Merkert „choć żyła i działała 
na naszej ziemi prawie półtora 
wieku temu, może nam właśnie 
wskazać, jak dzisiaj być chrześ-
cijaninem, to jest patrzeć na 
Chrystusa, słuchać Go i radoś-
nie pójść za Nim”. Biskup opol-
ski zauważył również, że do 
heroizmu służby Marii Merkert 

i założonego przez nią 
zgromadzenia należało 
i to, że siostry nie tyl-
ko pomagały osobom 
chorym będącym w po-
trzebie, ale również 
czuwały przy konają-
cych. – Matka Maria 
i jej współsiostry za-
wsze usiłowały wczuć się w tę 
szczególną i unikalną rolę nie-
sienia pomocy ludziom umie-
rającym. I to nie na sposób dzi-
siejszych, tragicznych, bo an-
tyczłowieczych, eutanazyjnych 
zabiegów, ale naprawdę współ-
towarzyszyć ludziom umierają-
cym w przejściu z doczesności 
w wieczność. Modliła się przy 
łożach umierających, śpieszyła 
z pociechą, ze słowami nadziei 
i mocnej wiary – mówił abp Al-
fons Nossol.

Na zakończenie liturgii w 
imieniu Zgromadzenia Sióstr 

św. Elżbiety głos za-
brała s. M. Samuela 
Werbińska, która wy-
raziła wdzięczność Oj-
cu Świętemu, bisku-
pom, kapłanom, wła-
dzom świeckim oraz 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do zor-

ganizowania uroczystości bea-
tyfikacyjnych. Podkreśliła rów-
nież, że swoistym owocem tej 
uroczystości będzie utworze-
nie kolejnych elżbietańskich 
placówek w Kazachstanie i Pa-
ragwaju.

Podczas uroczystej Mszy 
św. beatyfikacyjnej, jak mówi 
ks. prałat Rudolf Pierskała, roz-
dano dziesięć tysięcy komunii 
św. W kościele św. Jakuba i św. 
Agnieszki oraz na nyskim ryn-
ku mogło być nawet piętnaście 
tysięcy wiernych!

 

Pierwsza beatyfikacja na  Śląsku

Matka Maria z Nysy

Abp Alfons 
Nossol 
dziękował kard. 
José Saraivie 
Martinsowi 
za nową 
błogosławioną
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IX Regionalne Dni Kul-
tury Chrześcijańskiej, 
które będą trwały od 
12 do 14  października,
organizuje Gminne Cen-
trum Kultury i Informacji w 
Kochanowicach W tym roku 
tematyka spotkań nawiązywać 
będzie do postaci  św. Franciszka 
z Asyżu. 

Program Dni Kultury obej-
muje m.in.: projekcję filmu o św. 
Franciszku, koncert pt. „Pieśń 
dla Bogurodzicy” w wykonaniu 
prof. Juliana Gembalskiego (or-
gany) i Elżbiety Grodzkiej-Łopu-
szyńskiej (sopran) z Akademii 
Muzycznej w Katowicach oraz 
sztukę teatralną pt. „Św. Fran-
ciszek i papieskie kremówki”. 
Wydarzeniom tym towarzyszyć 

będzie Regionalny Kon-
kurs Recytatorski Poe-
zji Religijnej „Nie wszy-
stek umarłem”. Jego 

uczestnicy będą dekla-
mowali poezję religijną na-

wiązującą do duchowości fran-
ciszkańskiej. Na zakończenie, 
14 października, nastąpi podsu-
mowanie konkursu i ogłoszenie 
laureatów.

Kochanowickie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej zakończy kon-
cert zespołu „Testimonium”. Spot-
kania odbywać się będą w sali wi-
dowiskowej Gminnego Centrum 
Kultury i Informacji w Kochano-
wicach (ul. Lubliniecka 5) oraz w 
kościele pw.  św. Wawrzyńca (ul. 
Wiejska). Szczegółowe informa-
cje znajdują się na stronie www.
gci.kochanowice.pl. 

Przy wyjeździe z autostrady 
A4 – nr 284, kierunek 
Kędzierzyn-Koźle, Pyskowice 
(obok Pławniowic) – stoi znak 
informujący o zabytkowej kopalni 
w Tarnowskich Górach, oddalonej 
o 34 km. Próżno szukać natomiast 
informacji o tym, że 2 km od 
zjazdu znajduje się przepiękny 
pałac w Pławniowicach. 

W tej sprawie niejeden raz 
interweniował w Śląskiej Iz-
bie Turystycznej ks. Krystian 
Worbs, dyrektor obiektu. – Pa-
łac w Pławniowicach wraz z 
otaczającym go parkiem jest 
jednym z piękniejszych miejsc 
na Śląsku. Więc informacja o 
tym zabytku powinna stanąć 
przy wyjeździe z autostrady 
– przekonuje nie bez racji ks. 
Worbs.

Z jego opinią zgadza się 
Adam Zaczkowski, specjalista 
ds. funduszy i informacji tury-
stycznej w Śląskiej Izbie Tury-
stycznej, choć dodaje, że spra-
wa nie jest tak prosta. – Ozna-
kowanie ważnych obiektów za-
bytkowych zależy od pozytyw-
nej opinii Kapituły Turystycz-
nych Znaków Drogowych Wo-
jewództwa Śląskiego – wyjaś-
nia. – Rok temu oznakowali-
śmy 11 najważniejszych obiek-
tów naszego województwa. 
Zgadzam się, że pałac w Pław-
niowicach powinien być ozna-
czony przy wyjeździe z auto-
strady.

Adam Zaczkowski przyzna-
je, że województwo śląskie 
dopiero od 2006 roku znaczy 
ważne zabytki. – W tym wzglę-

dzie jesteśmy 
daleko w tyle 
za innymi wo-
jewództwami, 
choćby dolno-
śląskim. 

Na pierw-
szy ogień po-
szło 11 obiek-
tów, tak zna-
nych jak Jas-
na Góra, zamki w Olsztynie, 
Ogrodzieńcu i Żywcu, pałac w 
Pszczynie czy kopalnia „Lui-
za” w Zabrzu. – W tym ro-
ku, zgodnie z wolą kapituły, 
kończymy oznaczanie 31 za-
bytków przemysłowych. W su-
mie stanie 305 znaków. W na-
stępnych latach będziemy suk-
cesywnie poszerzać liczbę za-
bytków reklamowanych przez 
drogowskazy – obiecuje Adam 
Zaczkowski, który przyznaje, 
że już wcześniej odbierał syg-
nały o braku oznaczenia pław-
niowickiego pałacu.

W przyszłym roku Kapitu-
le Turystycznych Znaków Dro-
gowych zostanie przedstawio-
na kolejna lista do zaopinio-
wania. Wśród rekomendowa-
nych do oznaczenia zabytków z 
pewnością znajdzie się pałac w 
Pławniowicach. – Jestem prze-
konany, że obiekt otrzyma po-
zytywną opinię kapituły, a my 
postaramy się, aby znak przy 
autostradzie stanął jak najszyb-
ciej – stwierdza A. Zaczkowski.

Gospodarzowi pałacu w 
Pławniowicach oraz turystom 
pozostaje cierpliwie czekać. 
I mieć nadzieję, że od przy-
szłego roku, dzięki drogowska-
zom, do pałacu trafią bez pyta-
nia o drogę.

KS. WALDEMAR PACKNER

Dziekczynna Pielgrzymka
Metropolii Katowickiej

Dziekczynna PielgrzymkaDziekczynna PielgrzymkaDziekczynna Pielgrzymka
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750. rocznica smierci sw. Jacka
Rzym, 15-17 X 2007
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 R E K L A M A 

Kiedy stanie znak?

Pozostaje 
cierpliwie czekać

IX Regionalne Dni Kultury Chrześcijańskiej 
w Kochanowicach

W duchu św. Franciszka

Być może 
w przyszłym 

roku stanie znak 
informujący, że 
2 km od zjazdu 

z autostrady 
znajduje się 

warty zobaczenia 
pałac 

w Pławniowicach
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Ośrodek dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Pomoc w jednym miejscu
Około 100 pacjentów w systemie 
pobytu dziennego i 2200  
w poradniach ambulatoryjnych 
rocznie. Gliwicki Ośrodek 
Adaptacyjno-Rehabilitacyjny 
dzieci i młodzieży działa już  
15 lat i do jego drzwi puka z roku 
na rok coraz więcej chętnych. 

– Nasza placówka jest pio-
nierska, bo jako jedni z pierw-
szych zastosowaliśmy filozofię 
łączenia edukacji, rehabilitacji i 
opieki, żeby rodzice nie mu-
sieli z dziećmi jeździć do róż-
nych ośrodków. Nie oddziela-
my sztywno tych dziedzin – mó-
wi Lidia Urbaniak, pracująca w 
GOAR od początku istnienia, a 
od ubiegłego roku jego dyrek-
tor. Z wykształcenia jest socjo-
logiem, ukończyła też studia po-
dyplomowe z zarządzania służ-
bą zdrowia. Bez tych kwalifika-
cji trudno byłoby jej i ośrodko-
wi posuwać się naprzód, bo przy 
przyjętej filozofii działania łatwo 
zginąć w gąszczu przepisów, 
które nadal nie są dostosowane 
do potrzeb niepełnosprawnych. 
Wciąż trzeba szukać też nowych 
sposobów, żeby utrzymać dzia-
łalność GOAR-u na odpowied-
nim poziomie i wiedzieć, skąd 
uzyskać fundusze. Przy wejściu 
do ośrodka umieszczony został 
cytat z Edyty Stein, która mówi-
ła, że mamy w sobie więcej moż-
liwości, niż o tym wiemy. Nie 
sposób ich jednak zrealizować 
bez wytrwałej pracy i dotyczy to 
wszystkich: pracowników ośrod-
ka, pacjentów i ich ro-
dziców oraz decyden-
tów, od których zależą 
możliwości finansowa-
nia ośrodka.

GOAR to specjali-
styczna placówka, znaj-
dująca się w przystoso-
wanym do jej celów bu-
dynku byłego żłobka 
przy ul. Słowackiego 58 b 
(tel./faks 032 231 52 13, 
info@goar.pl). Jej zada-
niem jest pomoc niepełnospraw-
nym dzieciom i młodzieży we 
wszystkich dziedzinach życia. 

– System pracy GOAR-u opie-
ra się na trzech filarach – tłuma-
czy Lidia Urbaniak. Są nimi ośro-
dek pobytu dziennego dla dzieci 
(coś w rodzaju specjalistycznego 
przedszkola dla niepełnospraw-
nych), ośrodek pobytu dzienne-
go dla młodzieży (trafiają tu starsi 
pacjenci, którzy ukończyli szkoły 
specjalne i szkoły życia) oraz roz-
budowany system poradni ambu-
latoryjnych, z którego korzysta-
ją dzieci nieobjęte innymi forma- 
mi terapii. Poradnie specjalizu-
ją się we wczesnej interwencji, 

bardzo ważnej dla całej 
przyszłości dziecka, bo 
im prędzej postawiona 
jest trafna diagnoza i do-
brze poprowadzona te-

rapia, tym większe szan-
se na jej dobre efekty. 
Zarówno w poradniach, 
jak i w ośrodku pobytu 
dziennego praca z nie-
pełnosprawnymi prze-
biega kompleksowo. 
Włącza się w nią cały ze-

spół specjalistów: lekarzy, psycho-
logów, pedagogów, logopedów, 
fizjoterapeutów. Do GOAR-u kie-
rować może lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej, lekarz specja-
lista i lekarz oddziału neonatolo-
gicznego.

O ile z ośrodka pobytu dzien-
nego korzystają przede dzieci 
i młodzież z Gliwic, w poradni 
przyjmowani są pacjenci z całej 
Polski. Podstawowym źródłem fi-
nansowania jest budżet gminy 
Gliwice (lub innej, z której przy-
jeżdżają pacjenci) oraz NFZ i opła-
ty wnoszone przez rodziców na 
wyżywienie i przejazd (to w przy-
padku ośrodka pobytu dzienne-
go). 

Z okazji 15. rocznicy działal-
ności GOAR organizuje 5 paź-
dziernika w Centrum Edukacyj-
nym im. Jana Pawła II w Gliwicach 
konferencję nt. „Szanse i zagroże-
nia dla osób niepełnosprawnych 
we współczesnym świecie”. Za-
proszeni są na nią znawcy prob-
lematyki (teoretycy i praktycy), by 
wymienić się doświadczeniami i 
porozmawiać o przyszłości opieki 
nad niepełnosprawnymi. Program 
konferencji i prezentacja ośrodka 
na www.goar.pl.

KLAUDIA CWOŁEK

Rodzinny konkurs

Wygraj  
„Tu i teraz”
Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedzielę można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień, 14 października, 
w programie „Tu i teraz” reportaż 
z jedynego kościoła w diecezji gli-
wickiej, który nosi wezwanie NMP 
Wspomożenie Wiernych. W prez-
biterium znajduje się niezwykłych 
rozmiarów mozaika z wizerun-
kiem NMP Wspomożenie Wier-
nych. Aby wygrać ciekawe książki 
ufundowane przez Wydawnictwo 
Jedność, należy zadzwonić po za-
kończeniu audycji do studia (tel. 
032 232 52 32) i odpowiedzieć na 
pytanie: Jacy święci znajdują się u 
boku NMP Wspomożenie Wier-
nych na mozaice kościoła w Gli-
wicach Sośnicy? 

Niedzielny magazyn „Tu i te-
raz” przedstawia wydarzenia z ży-
cia lokalnego Kościoła, rozmowy 
z ciekawymi ludźmi oraz reporta-
że z miejsc, które mają szczegól-
ne znaczenie dla diecezji. Począ-
tek audycji: niedziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– trzygodzinny pobyt w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Górach, 
zaproszenie dla czterech osób 
do Multikina w Zabrzu, rodzin-
ne wejście do Fantasy Parku w 
Rudzie Śląskiej (można pograć 
w kręgle, bilard, gry wideo) oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność. 

Artur podczas 
terapii integracji 
sensorycznej, 
prowadzonej 
przez Monikę 
Rzepę

Bartek i Piotrek 
na zajęciach  
z rysunku
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 85 LAT MIASTA ZABRZE
7 PAŹDZIERNIKA, godz. 11.15, kościół św. An-
ny w Zabrzu – Msza św. pod przewodni-
ctwem abpa Damiana Zimonia, metropo-
lity górnośląskiego i bpa gliwickiego Ja-
na Wieczorka.  
  DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
7 PAŹDZIERNIKA, Hospicjum Miłosierdzia Bo-
żego w Gliwicach przy ul. Daszyńskie-
go 29. Od godz. 11.00 do 17.00 moż-
na zwiedzać placówkę, zapoznać się z jej 
działalnością, bezpłatnie zmierzyć ciśnie-
nie i wpisać się do księgi gości. 
  DZIEŃ WSPÓLNOTY RUCHU 

ŚWIATŁO–ŻYCIE
7 PAŹDZIERNIKA, parafia Przemienienia Pań-
skiego w Tarnowskich Górach Bobrowni-
kach. Rozpoczęcie o godz. 13.00, Eucha-
rystia o godz. 14.00, zakończenie agapą o 
godz. 17.00. W programie także świade-
ctwa, konferencja i spotkanie w grupach.
  INAUGURACJA NOWEGO ROKU 

AKADEMICKIEGO
8 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.00, katedra gli-
wicka – Msza św. pod przewodni-
ctwem bpa Jana Wieczorka.
  NOCNA PIELGRZYMKA 

AKADEMICKA
z Gliwic na Górę Świętej Anny odbę-
dzie się z 12 na 13 PAŹDZIERNIKA. Wyjście 
o godz. 21.00 z kościoła św. Michała 
w Gliwicach. Więcej: www.da.gliwice.
opoka.org.pl
  TOWARZYSTWO  

IM. EDYTY STEIN
zaprasza 9 PAŹDZIERNIKA o godz. 18.30 do 
parafii katedralnej w Gliwicach na wykład 
pt. „Edyta Stein, współpatronka Europy – 
łączy czy dzieli?”
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 
10 PAŹDZIERNIKA w kaplicy św. Jadwigi w pa-
rafii Wszystkich Świętych. W programie: 
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. z ho-
milią i wykład dra hab. Piotra Gawora pt. 
„Światło Chrystusa na ludzkich drogach”.   
  EUCHARYSTIA W INTENCJI 

UZDROWIENIA
10 PAŹDZIERNIKA, godz. 19.00, kościół św. 
Franciszka w Kaletach Miotku. Zapraszają 
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
  REJONOWE SPOTKANIE 

MISYJNE
13 PAŹDZIERNIKA, parafia Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu. Rozpoczęcie 
o godz. 10.00, zakończenie o 14.00.
  XI ZABRZAŃSKIE  

DNI MUZYKI DAWNEJ 
Koncerty odbywają się od 29 WRZEŚNIA 
do 21 PAŹDZIERNIKA. W najbliższym tygo-
dniu: 14 PAŹDZIERNIKA, godz. 16.00, kościół 
św. Józefa – Słowo, muzyka, modlitwa.gliwice@goscniedzielny.pl
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tel./faks 032 750–61–30, 
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału,  
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

Od 14 do 21 października w różnych 
miejscach Bytomia odbywać się będą 
modlitwy, wykłady, spotkania, projek-
cje filmowe w ramach Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej pt. „Przypatrzcie się 
powołaniu waszemu”.

Tydzień rozpocznie Dzień Papieski.  14 
października o godz. 10.30 w kościele św. 
Jacka bp Jan Wieczorek będzie przewodni-
czył Mszy św., po której zostanie otwarta 
wystawa malarstwa Marka Luzara. Tego sa-
mego dnia w Bytomskim Centrum Kultury 
przy ul. Żeromskiego o godz. 18.00, w ra-
mach koncertu papieskiego, wystąpią Trąbki 

Jerycha i Ewa Uryga z muzykami z Filharmo-
nii Zabrzańskiej. Każdy następny dzień za-
powiada się równie interesująco i poświęco-
ny będzie innemu powołaniu. Poniedziałek 
– nauczycielom i wychowawcom, wtorek – 
rodzinie, środa – etosowi pracy, czwartek  – 
służbie zdrowia, piątek – osobom konsekro-
wanym, sobota – artystom, a niedziela bę-
dzie dniem zakończenia spotkań. W boga-
tym programie każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Zaprezentują się znakomici wykonawcy 
i prelegenci. Sobotni program „Ziarno” re-
alizowany będzie w Bytomiu (transmisja w 
TVP 1 o godz. 9.00). Szczegóły na plakatach 
w bytomskich kościołach (i nie tylko). 

Zaproszenie na VII Dzień Papieski

Wspomnienie 
i modlitwa

„Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka” 
– to hasło tegorocznego  VII Dnia Papieskiego, 
który będzie  obchodzony w niedzielę 
14 października. 

Program spotkań związanych z Dniem 
Papieskim obejmuje również wydarzenia 
poprzedzające i następujące po tej nie-
dzieli. W parafiach całej diecezji postać Ja-
na Pawła II wspominana będzie w modli-
twie oraz w homiliach i katechezach. Co 
roku obchody Dnia Papieskiego połączo-
ne są ze zbiórką na rzecz fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, która wspiera uzdol-
nioną młodzież z ubogich rodzin.

Dzień Papieski w diecezji gliwickiej: 

  13 PAŹDZIERNIKA godz. 17.00 – Nieszpory 
Papieskie – katedra gliwicka 

  14 PAŹDZIERNIKA godz. 12.30 – Msza świę-
ta w intencji beatyfikacji Ojca Świętego 
Jana Pawła II pod przewodnictwem bp. 
Gerarda Kusza – katedra gliwicka

  21 PAŹDZIERNIKA godz. 17.00 
– koncert zabrzańskiego Mło-
dzieżowego Chóru „Resonans 
con tutti” pod dyrekcją Wal-

demara Gałązki – na zakończe- 
nie cyklu spotkań pt. „Muzyka  
w starym opactwie” – sanktua-
rium Matki Bożej Pokornej w Ru-
dach.  
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Zapowiedzi

Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Wielkie dni miasta

Spotkanie  
z Janem Pawłem II  
na gliwickim 
lotnisku  
17 czerwca 1999 r.


