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GLIWICKI
Pierwsze święta w Zabrzu

B

redaktor wydania

yłam u spowiedzi u
franciszkanów – powiedziała przed świętami znajoma. A dlaczego akurat u
nich? Bo w Internecie znalazła, kiedy dyżurują w konfesjonale. Dla niektórych,
jak nie ma cię w Internecie,
to nie istniejesz wcale.
Można zżymać się na taką
rzeczywistość i lekceważyć
wirtualny świat, ale można
go też sensownie wykorzystać. Tak jak większość
parafii w naszej diecezji,
które już mają swoje adresy
www. Drukujemy je w tym
numerze, zachęcając do
przeglądania ich zawartości
(str. II–III).


ZA TYDZIEŃ
 MODLITWA ZA MIASTO

I O JEDNOŚĆ W KOŚCIELE.
O planowanych spotkaniach
w parafii Chrystusa Króla
w Gliwicach.
 TANECZNE ŚRODY. Parafialny
kurs tańca w Zabrzu

Siostry na Zandce
Karmelitanki misjonarki już są! Na pierwszą Wigilię
do ich domu przyszły osoby samotne, bezdomne
i te, które nie mogły z różnych powodów
przygotować wieczerzy u siebie.
W dniu Wigilii ok. godz. 16 do drzwi klasztoru zapukało 17 zaproszonych wcześniej osób.
– Był tradycyjny opłatek, stół z białym obrusem
i siankiem oraz choinka. Spotkanie rozpoczęło
się wspólną modlitwą. Składaliśmy sobie życzenia, a radosny wieczór zakończyliśmy kolędowaniem. Każdy z gości otrzymał małą szopkę z
masy solnej – wykonałyśmy je same podczas rekreacji – mówi s. Zofia.
W zorganizowanie wigilii włączyła się Rada
Parafialna, Caritas oraz ks. proboszcz
Stanisław Kołodziej, a tradycyjne po- Siostry Joanna
ła funkcjonować. Na razie, siostry katetrawy przygotowała zaprzyjaźniona ro- Turos, Dorota
chizują w szkole, spotykają się z dziećDomańska i Zofia mi i młodzieżą w salce parafialnej i w
dzina.
Do nowego domu sióstr nietrudno Wojnarowska
kościele.
trafić. Zbudowano go w ciągu kilkuna- w sali, gdzie
Zgromadzenie Karmelitanek Misjostu miesięcy naprzeciw kościoła Ducha odbyła się wigilia narek wywodzi się z Hiszpanii, jego zadla samotnych
Świętego przy ul. Ks. Norberta Bończyłożycielem jest bł. o. Franciszek Palau y
i będzie działać
ka. To na tzw. Zandce, w jednej z bied- świetlica
Quer – karmelita bosy. Karmel misyjny
niejszych dzielnic Zabrza. Cały parter
obecny jest w 39 krajach na wszystkich
przeznaczony jest na świetlicę środokontynentach. Zabrzański dom jest jedwiskową dla dzieci. Na górze są małe pokoiki nym z czterech w Polsce. Więcej o karmelitansióstr, refektarz, kaplica (jeszcze niewykończo- kach misjonarkach można przeczytać na: www.
na) i zakrystia. Niestety, potrzeba jeszcze czasu karmel.pl/karmis.
i środków na wyposażenie, aby świetlica zaczęKC
KLAUDIA CWOŁEK

KLAUDIA CWOŁEK

STAJENKA NA RYNKU W WOŹNIKACH
o stajenki w Woźnikach można wejść,
tak jak to widać na zdjęciu obok.
Szopka – jedna z najbardziej okazałych w
regionie – stawiana jest w centrum miasta na rynku od 1999 roku. To inicjatywa burmistrza – Alojzego Cichowskiego.
Całość zaprojektował Ryszard Wysocki,
mieszkaniec Zielonej. Figury przez niego
wykonane są niemal naturalnej wielkości.
Co roku w stajence przybywają jakieś nowe elementy. Tym razem są to pasterz i
studnia. Wyrzeźbione postaci prezentują
się wyjątkowo o każdej porze, ale warto
przyjechać tu wieczorem, gdy szopka jest
oświetlona. Stajenka finansowana jest z
budżetu miasta. W urzędzie można też kupić
okolicznościowe kartki
Szopka
z jej zdjęciami, wydane
jest atrakcją
staraniem „Wiadomości
nie tylko dla
najmłodszych
Ziemi Woźnickiej”.
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Parafie diecezji gliwickiej w sieci

Zajrzyj do sąs

C

oraz więcej parafii ma swoje strony w Internecie. Na dzień dzisiejszy na 154 doliczyliśmy się
81. Jedne zawierają podstawowe informacje, inne są już bardzo rozbudowane, oferując nawet możliwości wirtualnego zwiedzania kościoła czy oglądania transmisji Mszy św. Szczególnie cenna
jest możliwość zamawiania ogłoszeń parafialnych, przysyłanych na adres mailowy i włączenia się do dyskusji na forum.
Poniżej przedstawiamy te adresy stron,
które udało nam się zdobyć. Zebraliśmy
je na podstawie odpowiedzi nadesłanych
na nasz apel przez parafie oraz wyszukując je na piechotę w Internecie. Mamy nadzieję, że lista ta jest w miarę kompletna. Gdyby jakiegoś adresu brakowało,
prosimy o przesłanie informacji mailem:
gliwice@goscniedzielny.pl. W jednym z
kolejnych numerów podamy także adresy stron innych instytucji, stowarzyszeń i
wspólnot w diecezji (zainteresowane grupy także prosimy o przysyłanie adresów).
Przy okazji przypominamy, że podstawowe informacje o każdej parafii można znaleźć na stronie www.kuria.gliwice.pl (w
schematyzmie diecezjalnym).

DEKANAT BYTOM

GOŚĆ NIEDZIELNY 6 stycznia 2008

 B., ŚW. ANNY
– www.anna.rozbark.net.pl
 B., ŚW. JACKA – www.swjacek.bytom.pl
 B., ŚW. MAŁGORZATY – www.malgorzatkabytom.vdl.pl
 B., NSPJ – www.jezuici.pl/bytom/
 B., PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – www.
kapucyni.ofm.pl/katalog/bytom
 B., TRÓJCY ŚWIĘTEJ – www.trojca.net
 B., ŚW. WOJCIECHA – www.swwojciech.
bytom.pl

II

DEKANAT BYTOM
MIECHOWICE
 B. KARB, DOBREGO PASTERZA – www.dobrypasterz.kuria.gliwice.pl

 B. MIECHOWICE, BOŻEGO CIAŁA – www.ministrancibc.wiara.pl
 B. STOLARZOWICE, CHRYSTUSA KRÓLA
– www.parchrystuskrol.gliwice.opoka.org.pl
 B. SZOMBIERKI, NSPJ
– www.nspj-szombierki.pl
 B. SZOMBIERKI, WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
– www.wniebowstapienie.bytom.iap.pl

DEKANAT GLIWICE
 G., ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
– www.katedra.gliwice.opoka.org.pl
 G., MB CZĘSTOCHOWSKIEJ
– www.trynek.gliwice.opoka.org.pl
 G., ŚW. MICHAŁA
– www.archaniol.gliwice.alleluja.pl
 G., NMP MATKI KOŚCIOŁA
– www.matkakosciola.gliwice.pl
 G., PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO –
www.krzyz-gliwice.prv.pl
 G., WNIEBOWZIĘCIA NMP
– www.wnmp.prv.pl

 G., WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
– www.fara.kuria.gliwice.pl

DEKANAT GLIWICE ŁABĘDY
 G. ŁABĘDY, ŚW. ANNY
– www.sw.anna.gliwice.pl
 G. ŁABĘDY, ŚW. JERZEGO
– www.jerzy.labedy.pl
 SOŚNICOWICE, ŚW. JAKUBA
– www.sosnicowice.kuria.gliwice.pl

DEKANAT GLIWICE OSTROPA
 G. OSTROPA, DUCHA ŚWIĘTEGO
– www.parafiaostropa.gliwice.opoka.org.pl
 G. WÓJTOWA WIEŚ, ŚW. ANTONIEGO –
www.antoni.celis.pl

 SMOLNICA, ŚW. BARTŁOMIEJA
– www.bartlomiej-smolnica.gliwice.
opoka.org.pl
 ŻERNICA, ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
– www.parafia.zernica.prv.pl

DEKANAT GLIWICE SOŚNICA
 G. ŚW. BARTŁOMIEJA
– www.republika.pl/staszekp
 G., CHRYSTUSA KRÓLA
– www.chrystus-krol.pl
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 KRUPSKI MŁYN, ŚW. JÓZEFA
– www.sw.jozef.w.interia.pl
 WIELOWIEŚ, WNIEBOWZIĘCIA NMP
– www.parafia-wielowies.pl

siadów
 G., MB KOCHAWIŃSKIEJ
– www.jezuici.pl/gliwice
 G., MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
– www.re-set.pl/parafia
 G., NSPJ – www.parafianspj.glt.pl
 G. LIGOTA, ŚW. JÓZEFA
– www.sw-jozef.gliwice.opoka.org.pl

DEKANAT WOŹNIKI

DEKANAT PYSKOWICE

 KARCHOWICE, ŚW. KATARZYNY – podstrona
na www.karchowice.w.interia.pl
 PYSKOWICE, MB NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
– www.mbnp.up.pl
 P., ŚW. MIKOŁAJA
– www.parafia.pyskowice.org
 P., NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
– www.swpawel.pl
 WIESZOWA, TRÓJCY ŚWIĘTEJ
– www.wieszowa.pl/fara.html
 ZIEMIĘCICE, ŚW. JADWIGI
– www.ziemiecice.eu

DEKANAT SADÓW
 OLSZYNA, WNIEBOWZIĘCIA NMP – podstrona na www.olszyna.info

DEKANAT TARNOWSKIE GÓRY
 G. SOŚNICA, ŚW. JACKA
– www.sw-jacek.gliwice.opoka.org.pl
 G. SOŚNICA, NMP WSPOMOŻENIE WIERNYCH
– www.nmpww.com

DEKANAT KUŹNIA RACIBORSKA
 BABICE, ŚW. ANNY – www.sw-anna.babice.
gliwice.opoka.org.pl
 KUŹNIA RACIBORSKA, ŚW. MARII MAGDALENY –
www.parafia-kuznia.go.pl
 NĘDZA, MB RÓŻAŃCOWEJ
– www.parafia-nedza.gliwice.opoka.org.pl

 TG, ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA –
www.piotripawel.org
 TG, ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
– www.sw.jozef.tg.opoka.org.pl
 TG, MB KRÓLOWEJ POKOJU
– www.konwikt.pl
 TG, MB UZDROWIENIE CHORYCH
– www.kamilianie.hg.pl/tarnowskiegory/
 TG LASOWICE, ŚW. KATARZYNY
– www.lasowice.pl

 L., ŚW. MIKOŁAJA
– www.mikolaj-lubliniec.gliwice.opoka.org.pl
 L., ŚW. STANISŁAWA KOSTKI – www.uoblat.
parafia.info.pl

DEKANAT PŁAWNIOWICE
 TACISZÓW, ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
– www.kamilianie-taciszow.pl

 Z., ŚW. ANDRZEJA – www.andrzej.zabrze.pl
 Z., ŚW. ANTONIEGO
– www.antonioland.of.pl
 Z., ŚW. FRANCISZKA
– www.franciszek.gliwice.opoka.org.pl
 Z., ŚW. JADWIGI – www.sw-jadwiga.info
 Z., ŚW. JÓZEFA – www.swjozef.zabrze.pl
 Z., ŚW. KAMILA – www.kamilianie-zabrze.pl
 Z., KRZYŻA ŚWIĘTEGO
– www.kuria.gliwice.pl/~stoklosa/

DEKANAT ZABRZE MIKULCZYCE
 Z., NIEPOKALANEGO SERCA NMP – klasztor.
bnet.pl (bez www)
 Z. BISKUPICE, ŚW. JANA CHRZCICIELA
– www.janchrzciciel.zabrze.pl

 TG BOBROWNIKI, PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO –
www.parafia.bobrowniki.tgory.pl
 TG OPATOWICE, MB PIEKARSKIEJ
– www.opatowice.pl
 TG STRZYBNICA, NSPJ I MATKI BOSKIEJ
FATIMSKIEJ – www.strzybnica.pl
 KOTY, ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
– www.parafia.koty.prv.pl

 Z. MIKULCZYCE, ŚW. TERESY
– www.teresa.pl
 Z., ŚW. WOJCIECHA
– www.sw.wojciech.of.pl
 Z. ROKITNICA, NSPJ
– www.parafia-rokitnica.pl

DEKANAT ŻYGLIN
 BYTOM SUCHA GÓRA, ŚW. MICHAŁA
– www.sgpar.boo.pl
 MIASTECZKO ŚLĄSKIE, WNIEBOWZIĘCIA NMP
– www.miasteczko-fara.org
 NAKŁO, NSPJ – www.parafia.naklosl.pl
 ŚWIERKLANIEC, CHRYSTUSA KRÓLA
– www.swierklaniec.gliwice.opoka.org.pl
 ŻYGLIN, NARODZENIA NMP
– www.zyglin.parafia.prv.pl
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DEKANAT LUBLINIEC

DEKANAT ZABRZE

DEKANAT TARNOWSKIE GÓRY
STARE TARNOWICE

DEKANAT TOSZEK
 RUDY, WNIEBOWZIĘCIA NMP
– www.rudy.gliwice.opoka.org.pl

 KALETY DRUTARNIA, MB FATIMSKIEJ
– www.brusiek.pl
 KALETY MIOTEK, ŚW. FRANCISZKA
– www.parafiamiotek.com
 KOSZĘCIN, NSPJ – www.nspj.koszecin.pl
 KOSZĘCIN, TRÓJCY ŚWIĘTEJ
– www.trojca.com.pl
 WOŹNIKI, ŚW. KATARZYNY – www.swkatarzyny-wozniki.parafia.info.pl

III

GOŚĆ GLIWICKI

Franciszkanie wracają do źródeł

ZDJĘCIA HENRYK PRZONDZIONO

Czas wyjść do lu
ROK U FRANCISZKANÓW

Dlaczego jedni mają dużo,
a drudzy zawsze mało

GOŚĆ NIEDZIELNY 6 stycznia 2008

(wybrane propozycje)

IV

Miejsce: kościół św. Wojciecha na placu
Klasztornym i bytomski rynek
 STYCZEŃ
6.01 – niedziela tematyczna: Św. Franciszek rozmiłowany w Jezusie; słowo Boże: o. dr Sergiusz
Bałdyga. Pomagać będzie młodzież z Centrum
„Trzej towarzysze” w Chorzowie; 13.01, godz.
17.00 – koncert kapeli Wałasi z Istebnej wraz
z braćmi Lasoniami
 LUTY
3.02 – Św. Franciszek żyjący
Ewangelią (o. dr Witosław
Sztyk, rektor WSD franciszkanów w Panewnikach; klerycy
franciszkańscy); 17.02, godz.
17.00 – pasyjny koncert zespołu kameralnego pod dyrekcją Czesława
Płaczka.
 MARZEC
2.03 – Św. Franciszek – człowiek modlitwy (o. Rafał Kogut; grupa studencka Odnowy w
Duchu Świętym z Gliwic oraz SNE); 16.03, godz.
17.00 – Teatr A–Pasja.
 KWIECIEŃ
6.04 – Św. Franciszek naśladujący ubóstwo i pokorę naszego Pana Jezusa Chrystusa (kapucyni

z Bytomia z pomocnikami); 27.04, godz. 17.00 –
koncert Ewy Urygi.
 MAJ
4.05 – Św. Franciszek tworzy braterską wspólnotę ewangeliczną (o. Grzegorz Siwek z pomocnikami); 18.05, godz. 17.00 – koncert Magdy Anioł.
 CZERWIEC
1.06 – Św. Franciszek „heroldem Wielkiego Króla”
– apostołem (o. Wit Chlondowski z młodzieżą franciszkańską); 13.06 – na rynku plener malarski dla dzieci i młodzieży „Brat
słońce, siostra ziemia”.
 WRZESIEŃ
13.09, godz. 17.00, rynek – koncert ewangelizacyjny (Maleo, Full
Power Spirit); słowo Boże: o. Giacomo Bini.
Udział wezmą świeccy ewangelizatorzy;
20.09, godz. 20.00, rynek – Teatr A, spektakl
uliczny o św. Franciszku; 28.09, godz. 17.00 –
koncert prof. Juliana Gembalskiego (organy) i
Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyńskiej (sopran).
 PAŹDZIERNIK
2.10 – sesja naukowa; 4.10, godz. 18.00 – dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem biskupa
gliwickiego Jana Wieczorka.
Więcej: www.swwojciech.bytom.pl


albo nic? Dlaczego jedni
mogą, drudzy natomiast
muszą? – na takie i inne
pytania franciszkanie będą
odpowiadać w tym roku.

T

tekst
KLAUDIA CWOŁEK

ak się złożyło, że obchodzimy 750-lecie przybycia franciszkanów do
Bytomia, ale równocześnie przygotowujemy się do jubileuszu 800-lecia powstania zakonu, który przypada w
2009 r. – mówi o. Rafał Kogut, proboszcz
parafii św. Wojciecha w Bytomiu. – Z tej
okazji w naszej prowincji powstała inicjatywa, żeby we wszystkich klasztorach przeprowadzić peregrynację kopii krzyża z San
Damiano, który związany jest z osobą św.
Franciszka i jego nawróceniem. Nasz jubileusz 750-lecia przybycia do Bytomia przyspieszył to wydarzenie i już w październiku
mieliśmy u siebie krzyż podczas rekolekcji
zorganizowanych przed uroczystością św.
Franciszka – tłumaczy.
W bogatym programie obchodów, rozłożonych na cały rok (do 4 października
2008 r.) jest wszystko, co tylko można by-

GOŚĆ GLIWICKI

Zapukamy do drzwi

udzi

KLAUDIA CWOŁEK: Jak Ojciec trafił do pustelni?
O. RAFAŁ KOGUT: – Pustelnie w naszym
zakonie były zawsze, a św. Franciszek
napisał regułę dla tych, którzy chcą się
oddawać tylko modlitwie. Ale w Polsce
przez wieki franciszkanie nie mieli pustelni, dwa takie miejsca powstały dopiero niedawno w Jaworzynce i w Wiśle Jaworniku. W moim przypadku wszystko
zaczęło się od tego, że przestałem słuchać radia i muzyki. W Chorzowie organizowałem klub parafialny i gdy brakło pieniędzy na sprzęt grający, oddałem
swój. Od tego czasu miałem w pokoju ciszę, która zaowocowała intensywnym poszukiwaniem przemiany na mojej zakonnej i kapłańskiej drodze. Kolejnym krokiem były rekolekcje i pragnienie modlitwy w pustelni. Znaleźli się inni współbracia, którzy żyli taką samą myślą, i ona
nas zjednoczyła.

w Buczkowicach, gdzie zostałem zaproszony do głoszenia misji. Wszystko zostanie przygotowane wcześniej, do ewangelizacji będą tam włączeni ludzie z miejscowych wspólnot. A w Bytomiu pierwszą
ewangelizację od domu do domu planujemy w sierpniu.

Ale po sześciu latach w pustelni wrócił
Ojciec z powrotem do miasta.

Czy to może się udać? Dziś ludzie raczej
niechętnie wpuszczają nieznajomych.

– To ciekawe, ale w pustelni odkryłem
wezwanie do ewangelizacji. W tamtym
czasie ojciec prowincjał powierzył mi także głoszenie rekolekcji zakonnych. Wtedy
natrafiłem na tekst Jana Pawła II, który cały czas mnie inspiruje. Zanim Papież sformułował pojęcie nowej ewangelizacji dla
całego Kościoła, w 1982 r. powiedział do
franciszkanów bardzo znamienne słowa:
„Wy, którzy jesteście braćmi ludu, w sercu
mas, idźcie do tych tłumów rozproszonych
i zmęczonych jak owce bez pasterza, których żal było Jezusowi… Idźcie także wy
naprzeciw ludzi naszych czasów! Nie czekajcie, aż oni przyjdą do was! Starajcie się
wy sami ich odnaleźć!”. Potem uczestniczyłem jeszcze w Kursie Pawła w Szkole Nowej
Ewangelizacji, gdzie doświadczyłem tego,
co od wieków jest w Kościele, co robił Jezus i co robił Franciszek – czyli potrzebę
wyjścia do ludzi z głoszeniem Ewangelii.

– Nie myślimy o tym w kategoriach
masowości. Jezus głosił Ewangelię i kilka osób się przyłączyło. Ważne jest natomiast, żeby tych ludzi, do których się dotarło, nie zostawić w pustce. W naszym
kościele rozpoczęliśmy już Msze św. z
modlitwą o uzdrowienie. W marcu zaproponujemy seminarium Odnowy w Duchu
Świętym i powstanie grupy modlitewnej,
zaprosimy też chętnych do Szkoły Nowej
Ewangelizacji.

Jak to wychodzenie ma wyglądać w praktyce?
– Trzeba po prostu iść od domu do domu. Zaczniemy nie u nas, w Bytomiu, ale

To jest jednak bardzo określony nurt duchowości, który nie wszystkim może odpowiadać, sam św. Franciszek wydaje się
być bardziej uniwersalny…
– Właściwie rozumiana Odnowa też
jest uniwersalna i ona jest podstawą, żeby rozwinęły się różne, niezależne nurty.
Mogę powiedzieć, że ja sam dzięki Odnowie zobaczyłem, kim był św. Franciszek,
że był niezwykłym charyzmatykiem, obdarzonym niesamowitymi darami, który równocześnie pokazał bardzo ważną rzecz: na
czym polega posłuszeństwo Kościołowi.
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ło zorganizować: uroczysta liturgia i wieczory modlitwy, ewangelizacja uliczna, sesja naukowa, koncerty i spektakle teatralne. Raz w miesiącu odbywać się będzie
tzw. niedziela tematyczna. Wtedy zaproszeni kaznodzieje przy pomocy świeckich
animatorów będą rozważać wybraną myśl
św. Franciszka. Kulminacja obchodów rozpocznie się we wrześniu, gdy na rynku
zorganizowany zostanie koncert ewangelizacyjny i spektakl o św. Franciszku. Natomiast 4 października uroczystej Eucharystii dziękczynnej w kościele franciszkanów
przewodniczyć będzie bp Jan Wieczorek.
– Świętowanie jubileuszu to dla mnie
powrót do tego, co jest istotą, i podjęcie
dzieła nowej ewangelizacji, bo nasze czasy
wymagają nowego podejścia – mówi o. Rafał. Do jego parafii, choć znajduje się w centrum, należy zaledwie 2300 wiernych. Podczas ostatniego liczenia w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 950 osób, czyli zdecydowanie powyżej średniej na Śląsku. – Nie
łudzę się jednak co do stanu religijności –
mówi proboszcz. Statystykę poprawiają tu
ludzie z całego miasta, którzy przychodzą
przez sentyment lub z przyzwyczajenia, bo
kościół św. Wojciecha przez lata funkcjonował jako kościół repatriantów ze Wschodu.
Starsi ciągną do franciszkanów, ale młodzież
z trzech sąsiadujących z klasztorem szkół raczej rzadko wstępuje do kościoła.
– Moje doświadczenie duszpasterskie jest
takie, że ludzie sami nie przyjdą, my musimy
znaleźć do nich drogę – mówi. Dlatego też jubileusz franciszkański nie ma się sprowadzić
do wyliczania dawnych osiągnięć, ale być inspiracją do przebudzenia miasta z letargu.


Rozmowa z o. Rafałem Kogutem,
od września proboszczem parafii św. Wojciecha
i gwardianem klasztoru franciszkanów
w Bytomiu, przedtem przez kilka lat
przebywającym w pustelni w Jaworzynce.
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Razem modlą się za Zabrze

Na pustyni w mieście
– Konfrontacja ze Śląskiem
była dla mnie traumatyczna.
Przyjechałam z pięknego miasta,
gdzie miałam 5 minut do lasu.
Śląsk przerażał mnie i przez
pierwsze dwa lata nie byłam
w stanie go zaakceptować.
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Jeden Kościół,
różne światy

VI

– Moje zderzenie ze śląską
pobożnością było niesamowite. Zaskoczyła mnie tu przede
wszystkim o wiele mniejsza
rola świeckich – mówi Alicja.
– Chcąc poczuć się „u siebie”
w naszym lokalnym Kościele i być w nim czynni, razem
z Czarkiem zaczęliśmy proponować ludziom, żeby wspólnie się modlić i w ten sposób
zawiązać wspólnotę. Ale tutaj
jakby nie było takiej potrzeby,
żeby się w coś podobnego angażować – podkreśla.
Ponieważ nie chcieli zrezygnować z tego, co doświadczyli w „Pustyni w mieście”, zaczęli się zastanawiać, co dalej?

ARCHIWUM RODZINNE

Alicja Kałużny przeprowadziła się do Zabrza z Zielonej
Góry, bo tu mieszkał jej narzeczony. W Lubuskiem zostawiła nie tylko piękne krajobrazy, pracę w szkole językowej, przyjaciół, ale także bardzo ważną dla niej „Pustynię w
mieście”. – Z tą wspólnotą byłam związana od 10 lat – mówi. I ona wyznaczała rytm jej
życia. Lektura duchowa, Eucharystia, adoracja, cotygodniowe
spotkania w grupie, regularne rekolekcje oraz szczególna
modlitwa – za wszystkie sprawy miasta, w którym żyła. W
Zabrzu – zakochana i pełna
entuzjazmu, z Cezarym u boku – myślała po prostu, że będzie tak samo. Zamierzała założyć kolejną komórkę wspólnoty, taką, jakie już są w Zielonej Górze, Gorzowie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i
Warszawie. Okazało się, że nie
jest to jednak takie proste.

Boga. Teraz tą pustynią jest miasto, które Bóg tak samo umiłował. Pustynia to miejsce, gdzie
człowiek jest pełny pragnienia.
A w mieście ludzie też pragną
przeróżnych rzeczy: dóbr materialnych, intelektualnych czy innych. Jednak żeby pójść za Panem Bogiem, coś trzeba zostawić. – Chodzi o ciągłe nawracanie się na to, co jest naprawdę w
życiu ważne – dodaje Alicja.

Otwarty dom
Odnajdują się
w Różańcu

„Pustynia w mieście”
też nie od razu pociągała. – To jest młoda
wspólnota. Alicja jest
10 lat ode mnie młodsza, a należy w niej
do najstarszych osób.
Ta różnica wieku powodowała, że patrzyłem na nich z dystansu i ostrożnie, bo ja w
ogóle byłem zdystansowany do takich różnych form jak oaza i nowe grupy – opowiada. Ponieważ jest
historykiem Kościoła i wykładowcą na krakowskiej PAT, został pewnego razu poproszony przez wspólnotę o wygłoszenie konferencji o Ojcach Pustyni.
– Zrozumiałem, że ojcowie,
którzy w starożytności wychodzili na pustynię, nie uciekali,
ale szli na pierwszą linię frontu,
bo było to miejsce spragnione

Alicja i Cezary
Kałużni
zawierzyli
swoją rodzinę
Maryi podczas
rekolekcji
„Pustyni
w mieście”
w Myśliborzu
w czasie
ostatnich
wakacji

– Po kolejnych rekolekcjach zrozumieliśmy, że naszym powołaniem ma być w takim
razie tworzenie ognisk
modlitwy w naszych
domach – mówi Alicja. Podobnie zaczęły
myśleć te osoby z „Pustyni w mieście”, które
pozakładały swoje rodziny i ich
związek ze wspólnotą musiał
zmienić swój charakter.
Od ponad dwóch lat w poniedziałki wieczorem do drzwi
Alicji i Cezarego w Zabrzu ktoś
dzwoni. Zwykle są to starzy
znajomi, czasem dochodzi
ktoś nowy.
– Jest to czas i miejsce, kiedy w modlitwie różańcowej oddajemy Panu Bogu nasze sprawy, ale także sprawy naszego
miasta i parafii – mówią.
Wybrali Różaniec, bo on
jest na tyle uniwersalny, że
wielu może się w nim odnaleźć. Ci, którzy przychodzą,
nie należą do „Pustyni w mieście”, ale mają potrzebę wspólnej modlitwy i rozumieją, że
Zabrze też jej potrzebuje.

Bóg w sercu miasta
– Różaniec jest punktem
wyjścia, ale wypowiadane tu
intencje stale nam towarzyszą,
jeśli jest taka potrzeba – mówi
Cezary Kałużny. Jego samego

Codzienna modlitwa za
najbliższe środowisko to jeden
z wyrazów duchowości „Pustyni w mieście”. Poza tym każdy
poszukuje swojego indywidualnego charyzmatu.
– Gdy wprowadziliśmy się
do naszego mieszkania, od
początku modliliśmy się, żeby ten dom był otwarty. Być
we wspólnocie to nie znaczy
nie widzieć świata poza nią, a
to wielu grupom, a także małżeństwom, zagraża, gdy zaczynają budować swoje ciepełko. Tylko że obok są czasem ludzie, którzy nie mają do
kogo się odezwać. Myśmy tak
nie chcieli – opowiadają. Efekt
więc osiągnęli taki, że ciągle
ktoś do nich wpada. – Pan Bóg
nam błogosławi proporcjonalnie do ilość gości – uśmiechają się. Bo liczy się, jak kochamy, na ile przygarniamy ludzi,
a nie co robimy i czy potrafimy
być skuteczni.
KLAUDIA CWOŁEK

PUSTYNIA W MIEŚCIE
Początki wspólnoty sięgają 1991 roku, oficjalnie została zatwierdzona przez bp. Adama Dyczkowskiego w 2006
roku. Należą do niej osoby różnych stanów. Ich celem jest
„zmaganie się o konkretne miejsce Pana Boga w ich życiu”. Wspólnota czerpie między innymi z duchowości karmelitańskiej i Wspólnot Jerozolimskich,
żyjących kontemplacją w gwarze miasta. Charakterystyczną formą modlitwy są uroczyste „Nieszpory za Miasto”, na które zapraszani są wszyscy
mieszkańcy. Więcej o wspólnocie można przeczytać na: www.pustyniawmiescie.pl.
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Rodzinny konkurs

Wspólnie z Radiem Plus proponujemy konkurs, w którym co
niedziela można wygrać ciekawe nagrody dla całej rodziny.

W Gliwicach ruszyła Fundacja „Dr Clown”

Pomagają uśmiechem
Przebrani za znanych z cyrku
clownów – w kolorowych strojach
i z przyklejonym czerwonym
nosem – odwiedzają chore dzieci.
Zabawą i uśmiechem starają się,
aby maluchy na chwilę
zapomniały o szpitalu,
zastrzykach, kroplówkach
i smutku rozstania z bliskimi.
– Uważam tę inicjatywę za
cenną i pożyteczną – chwali
gliwickich wolontariuszy dr n.
med. Wojciech Maruszewski,
ordynator oddziału dziecięcego Szpitala Miejskiego nr 1 w
Gliwicach. – W szpitalu dzieci
wyrwane są z rodzinnego środowiska, wiele z nich ciężko to
znosi. Jeśli dzięki inicjatywie
„Dr Clown” na chwilę o tym zapomną, to my leczący, możemy się tylko cieszyć, a sądzę,
że rodzice również.
Od dawna wiadomo, że
proces leczenia musi być wspomagany pozytywnym nastawieniem pacjenta. Wtedy terapia
jest skuteczniejsza, a do zdrowia wraca się szybciej. – Dlatego osiem lat temu powstała Fundacja „Dr Clown” – wyjaśnia ks. Artur Pytel, z którego inicjatywy powstał oddział
w Gliwicach. – Celem fundacji

jest realizowanie ory- Sonia Czempik
stytucji. Fundacja „Dr
ginalnego i sprawdzo- z synem
Clown”, która jest ornego programu, pole- Damianem.
ganizacją pożytku pugającego na terapii ra- – Sądzę,
blicznego, nie prowadością, uśmiechem i że powinni
dzi działalności goczęściej
zabawą.
spodarczej. – Stąd mój
odwiedzać
Obecnie w Polapel również do tych,
chore dzieci
sce „doktorzy clow- – powiedziała
którzy chcieliby wsponi” opiekują się chory- po wizycie
móc naszą działalność
mi i niepełnosprawny- clownów
– powiedział ks. Artur
mi dziećmi w 43 szpi- w gliwickim
Pytel.
talach oraz 25 innych szpitalu
Działalność Fundaplacówkach. Oprócz
cji „Dr Clown” zyskaWarszawy działa jeła szeroką akceptację
denaście oddziałów Fundacji, pracowników służby zdrowia.
m.in. w Krakowie, Wrocławiu, – Często pobyt dzieci w szpitaPoznaniu, Toruniu i Gdańsku. lu jest wręcz szokiem, zwłaszOddział w Gliwicach jest dwu- cza dla najmłodszych pacjennasty. – Nasi wolontariusze to tów. Staramy się na naszym odprzede wszystkim studenci Ko- dziale nie ograniczać dostępu
legium Nauczycielskiego w Gli- rodziców do swoich dzieci. Jedwicach, a więc osoby, które nak każda chwila, w której dziemają fachowe przygotowanie ci zapomną o chorobie i pobyi predyspozycje do takiej pra- cie w szpitalu, jest wręcz bezcy – wyjaśnia ks. Pytel. – Ale cenna i w procesie leczniczym
zapraszamy wszystkich, którzy bardzo ważna – powiedział dr
chcą poświęcić swój czas cho- Wojciech Maruszewski, lekarz
rym dzieciom, potrafią to ro- z ponad 30 letnim stażem, od
bić, no i są pełnoletni.
1991 roku ordynator oddziału
Obecnie w Polsce „doktora- pediatrii w gliwickim szpitalu.
mi clownami” jest ponad 350
Wszystkie wizyty „clowwolontariuszy, głównie stu- nów” są uzgadnianie z lekadentów medycyny, psycholo- rzami, tak aby nie zakłócić pragii, pedagogiki specjalnej oraz cy oddziału. Gliwiccy wolontarehabilitacji. Fundacja środki riusze planują odwiedzać mana swoją działalność uzysku- łych pacjentów dwa razy w
je od sponsorów i darczyńców, miesiącu.
zarówno prywatnych, jak i inKS. WALDEMAR PACKNER
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Za tydzień,
13 stycznia 2008
roku, w programie „Tu i teraz”
audycja o Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Gliwickiej. Obecnie
ponad 300 młodych ludzi działa
w tym stowarzyszeniu, choć w
latach międzywojennych była to
jedna z najprężniej działających
organizacji katolickich.
Aby wygrać rodzinne zaproszenie do Fantasy Parku w Rudzie Śląskiej, należy zadzwonić
po zakończeniu audycji do studia (tel. 0 32 232 52 32) i odpowiedzieć na pytanie: Jak nazywa
się znany ogólnopolski festiwal
piosenki religijnej, odbywający
się w Gliwicach, którego współorganizatorem jest KSM?
Magazyn „Tu i teraz” przedstawia wydarzenia z życia lokalnego Kościoła, rozmowy z ciekawymi ludźmi oraz reportaże
z miejsc, które mają szczególne
znaczenie dla diecezji. Początek
audycji: niedziela, godz. 9.00.
Na zwycięzców co tydzień
czeka jedna z czterech nagród
– godzinny pobyt w Parku Wodnym w Tarnowskich Górach (dla
czterech osób), zaproszenie dla
czterech osób do Multikina w
Zabrzu, rodzinne wejście do
Fantasy Parku w Rudzie Śląskiej
(można pograć w kręgle, bilard,
gry wideo) oraz książki ufundowane przez Wydawnictwo Jedność.


ANTONI WITWICKI

Wygraj
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ROMAN KONZAL

Zapowiedzi

Wystawa szopek w tarnogórskim muzeum

Szopka musi mieć głębię
Szopki z Tarnowskich Gór były już pokazywane
we Włoszech, Francji i w kilku miejscach
w Polsce. Te, które wpłynęły na tegoroczny
konkurs, można oglądać w muzeum
do końca stycznia.
W 9. edycji konkursu plastycznego „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa” znalazło się ponad 150 prac, ocenianych w kilku kategoriach. Wśród nich jest kategoria rodzinna, bo konkurs wziął się właśnie z pomysłu, żeby przy pracy nad stajenką zebrać całą
rodzinę. W tym roku najwyżej oceniona została szopka z piernika, wykonana przez rodzinę Kroków, nie po raz pierwszy startującą w konkursie.
– Wydaje nam się, że już nic nie jest w stanie nas zaskoczyć, a okazuje się że co roku pojawia się coś nowego. Tym razem były to materiały, które jeszcze nigdy nie były w naszych
betlejkach wykorzystywane, np. szopka herbaciana lub wykonana z korków – mówi Beata Kiszel, kustosz muzeum w Tarnowskich
Górach i organizator wystawy. Obie zrobione
przez rodzeństwo, stajenka Grażyny Szymury
wygrała w kategorii dziecięcej, a wspólna ze

Szopka
starszym bratem Cyrylem –
Salezjańskiego
w młodzieżowej. Nie po raz
pierwszy wśród prac zbio- Ośrodka Szkolnorowych najlepszy okazał się -Wychowawczego
w Reptach
Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Reptach Śląskich. Jego szopka z ceramiki, z postaciami w strojach rozbarskich, pozostanie w
zbiorach muzeum. Podobnie jak szopka Leszka Baczkowskiego z Tucholi, która również
zajęła pierwsze miejsce. Chociaż wykonana
przez osobę spoza Śląska, jest typowo śląską
stajenką, nakręcaną na korbkę, z muzykantami grającymi Dzieciątku.
– Tym razem dużo prac było płaskich, wiele z nich naprawdę ciekawych. Chcemy jednak
odchodzić od tego, bo nie jest to konkurs na
rysunek. Szopka powinna być przestrzenna,
musi mieć swoją głębię, tak żebyśmy mogli do
niej zajrzeć – mówi Beata Kiszel.
W przyszłym roku będzie 10. edycja konkursu, dlatego organizatorzy już planują, w jaki sposób to podkreślić. Zależy im na tym, żeby uczestnicy robili szopki tarnogórskie, które nawiązywałyby do historii miasta i postaci z
nim związanych. Za rok te prace będą dodatkowo punktowane.
MF

Atlas województwa śląskiego
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Stare i nowe drogi
D

VIII

ruga część atlasu województwa śląskiego, obejmująca okręg katowicki, już jest w sprzedaży. Zawiera dokładne plany 69 gmin (w tym 45 miast), położonych w centrum województwa śląskiego (część pierwsza obejmowała okręg rybnicki). Mapy są zaktualizowane i zawierają wszystkie ważne informacje, dotyczące sieci dróg i ulic oraz tego, co się przy
nich znajduje. Znajdziemy tutaj też pro-

GLIWICKI

gliwice@goscniedzielny.pl

jektowane autostrady
i drogi. Ponieważ ich
budowa nie posuwa się zbyt szybko naprzód, nie musimy się martwić, że kupując atlas, wyrzucamy pieniądze na coś, co
już jutro będzie nieaktualne.
KC
Atlas województwa śląskiego. Cz. 2. Okręg
Katowicki. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne. Katowice 2007/2008.
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 XIV CHÓRALNE SPOTKANIA
KOLĘDOWE
6 STYCZNIA, godz. 16.00, kościół św. Teresy
w Zabrzu Mikulczycach – wspólny koncert
kolęd zaproszonych chórów, które tego
samego dnia do południa uświetniały liturgię w zabrzańskich kościołach.
 KONCERT KOLĘD
6 STYCZNIA, godz. 16.00, kościół św.
Jacka w Gliwicach Sośnicy – wystąpi
chór WSD w Opolu.
 FINAŁ I ZABRZAŃSKIEGO
PRZEGLĄDU JASEŁEK
7 STYCZNIA, godz. 17.00, Teatr Nowy.
 KOLĘDY MAZOWSZA
8 STYCZNIA, godz. 18.00, kościół św.
Andrzeja w Zabrzu – „Wigilia Polska” –
wiązanka najpiękniejszych polskich kolęd oraz barwnych opowieści o zwyczajach wigilijnych w wykonaniu Zespołu
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
 EUCHARYSTIA W INTENCJI
UZDROWIENIA
8 STYCZNIA, godz. 19.00, kościół św.
Wojciecha w Bytomiu.
 KONKURS KOLĘDI
PASTORAŁEK
Dla uczniów klas I–III szkół podstawowych odbędzie się 9 STYCZNIA o godz.
9.00 w SP nr 14 w Gliwicach Sośnicy.
Informacje i zgłoszenia (do 8 stycznia):
tel. 0 32 237 02 97.
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się
9 STYCZNIA w kaplicy św. Jadwigi w parafii
Wszystkich Świętych. W programie: godz.
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. z homilią i prelekcja pt. „Wiele ziaren, jeden
chleb”.
 UNIWERSYTET OTWARTY
zaprasza 12 STYCZNIA o godz. 10.00 na wykład prof. dr. hab. Antoniego Winiarskiego
pt. „Cypr na styku chrześcijaństwa i islamu”. Sala wykładowa PŚl w Zabrzu (ul.
Roosevelta 42, budynek C).
 ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE
ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
z udziałem bp. Gerarda Kusza odbędzie
się 13 STYCZNIA o godz. 16.00 w Centrum
Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach
(obok katedry). W programie: Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru „Talis
Cantus” z Otmuchowa i „Fraternitas” z
Nysy pod dyrekcją Bronisławy Kozubek-Treli; wernisaż wystawy malarstwa prof.
Lecha Kołodziejczyka.
 MONA LISA
I DAMIAN HOLECKI
13 STYCZNIA, godz. 17.00, kościół św.
Andrzeja w Zabrzu – koncert polskich kolęd i autorskich pastorałek w wykonaniu
Mony Lisy i Damiana Holeckiego.

