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GLIWICKI

Ewangelicznym radom czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa 
bp ordynariusz Jan Wieczorek 
poświęcił homilię w Święto 
Ofiarowania Pańskiego.

Co roku 2 lutego w gliwickiej 
katedrze na wspólnej Euchary-
stii pod przewodnictwem bisku-
pa spotykają się przedstawicie-
le żeńskich i męskich zgroma-
dzeń zakonnych i świeckich in-
stytutów życia konsekrowanego. 
Tym razem liturgia rozpoczęła się 
w bocznej kaplicy katedry, skąd  z 
zapalonymi świecami osoby kon-
sekrowane, celebransi oraz służ-
ba liturgiczna przeszły w procesji 
do głównej nawy. 

– To, co otrzymaliśmy od Bo-
ga i z czym Kościół posyła nas w 
świat, to jest odpowiedzialne za-
danie – mówił w homilii bp Jan 
Wieczorek, który zachęcał do po-
nownego przemyślenia znacze-
nia rad ewangelicznych, zwłasz-
cza wobec kryzysu zobowiązań, 
jaki obecnie nas dotyka. – Lu-
dzie patrząc z zewnątrz, niekiedy 
nie wszystko rozumieją, ale ma-

ją wiele życzliwości, gdy 
zgromadzenia nie ulega-
ją pokusie wytworności 
– podkreślił, omawiając 
ślub ubóstwa.

Na spotkaniu obecne 
były też dziewice kon-
sekrowane, czyli kobie-
ty, które na ręce biskupa 
złożyły ślub życia w do-
zgonnej czystości, zobowiązując 
się do dyspozycyjności dla Kościo-
ła (w diecezji gliwickiej są trzy ta-
kie osoby). – To jest ważne spot-
kanie  w łączności z innymi oso-
bami konsekrowanymi i z księ-

dzem biskupem. Dzięki 
niemu mogę znowu być 
w katedrze gliwickiej –  
mówi Maria Banduch z 
Lublińca. – Jako dziewi-
ca konsekrowana należę 
do większej wspólnoty 
osób konsekrowanych, 
nie jestem sama i wyizo-
lowana – dodaje.  

Po liturgii w katedrze, w 
Centrum Jana Pawła II odbyło 
się jeszcze spotkanie przy sto-
le, a po nim występ specjalnie 
na tę okoliczność zaproszonego 
zespołu Ychtis.  KC
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Bp Jan 
Wieczorek 
z siostrami 
karmelitankami 
misjonarkami, 
które 
zamieszkały 
w Zabrzu kilka 
miesięcy temu

Dzień Życia Konsekrowanego

Rady do przemyślenia

ZA TYDZIEŃ
  OSIEROCENI MAŁŻONKOWIE. 

Spotkanie duszpasterstwa 
rodzin w Rusinowicach.

  O INKUBATORZE organizacji 
pozarządowych w Zabrzu.

  GODOMY PO NASZYMU, czyli 
konkurs gwary śląskiej w 
Koszęcinie.

Wreszcie odjechał. 31 stycznia – po 
siedmiu latach przerwy – wyruszył w 

trasę ze stacji w Bytomiu pociąg w kierun-
ku Gliwic. Oba miasta znowu mają połą-
czenie kolejowe. Przejazd pomiędzy nimi 
trwa tylko 20 minut, bilet kosztuje 3 złote. 
W godzinach szczytu pociągi kursują co 
pół godziny, o innych porach co godzinę, 
nie ma przejazdów nocnych. Pociąg zatrzy-
muje się po drodze tylko na stacji Bytom 
Bobrek. Codziennie między Gliwicami 
a Bytomiem mają kursować 42 pocią-
gi. W każdym składzie znajduje się po-
nad 200 miejsc siedzących. Przywrócenie 

tego połączenia po la-
tach przerwy to efekt 
współpracy Urzędu 
Marszałkowskiego w 
Katowicach i Śląskiego 
Zakładu Przewozów 
Regionalnych. 

Pociągiem 
podróżowały 
już dzieci 
z przedszkola 
nr 40 
w Gliwicach
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Z BYTOMIA DO GLIWIC… POCIĄGIEM

MIRA FIUTAK
redaktor wydania

Szesnastolatka z podtar-
nowskiej wsi, zabita w 

lesie niedaleko swojego do-
mu. Na jej pogrzeb przyszło 
3 tysiące osób. Wydarzenie 
jakby wyjęte z pierwszych 
stron gazet, ale ta historia 
rozegrała się prawie sto lat 
temu. Karolina Kózkówna 
zginęła, broniąc swojej czy-
stości, dziś jest błogosławio-
ną. Co w tym krótkim życio-
rysie znajdą dla siebie obecni 
jej rówieśnicy? 14 lutego w 
diecezji gliwickiej rozpoczy-
na się peregrynacja relikwii 
bł. Karoliny. Więcej o tym 
wydarzeniu piszemy na str. 
IV–V.  
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Odkrycia w gliwickim sądzie
GLIWICE. Podczas prac re-
montowych Sądu Rejonowego 
w Gliwicach robotnicy dokona-
li kilku zaskakujących odkryć. 
Natrafili na stare niemieckie ar-
chiwum, zawierające dokumenty 
sprzed 1945 roku. Podczas sku-
wania tynku znaleźli niewielkie 
drzwi prowadzące, jak się okaza-
ło, do ukrytego pomieszczenia, 
którego nie ma na planach budyn-
ku. Dokumenty dotyczą Gliwic 

i dawnego powiatu gliwicko-to-
szeckiego, większość  z nich po-
chodzi z XIX wieku. To nie jedyne 
odkrycie, w innym miejscu spod 
usuwanej warstwy tynku wyłoniły 
się napisy wykonane przez Armię 
Czerwoną, która w styczniu 1945 
roku wkroczyła do Gliwic. Bojowe 
napisy namalowane przez radzie-
ckich żołnierzy znowu zostaną 
ukryte, ponownie położona zo-
stanie na nie warstwa tynku. 

Skarbonki już są
JAŁMUŻNA WIELKOPOST-
NA. 30 tysięcy tekturowych skar-
bonek rozprowadzi w tym roku 
Caritas gliwicka w parafiach die-
cezji. Akcja, organizowana co ro-
ku, ma na celu zachęcić do posta-
nowień i wyrzeczeń wielkopost-
nych. Ograniczając zakupy rzeczy 
niekoniecznych, zaoszczędzone 
w ten sposób pieniądze można 
przez cały Wielki Post wrzucać do 
skarbonki, a potem przekazać po-
trzebującym. Zebrane ofiary prze-
znaczone będą na dożywianie 
dzieci. 80 proc. przekazanych zo-
stanie Caritas Diecezji Gliwickiej, 
20 proc. pozostanie w parafii.  
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Skarbonki można zabrać  
w parafiach za darmo

Ostatnie takie miejsca
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WYSTAWA W PALMIARNI. 
Jeszcze przez tydzień moż-
na oglądać wystawę fotografii 
National Geographic. 90 wiel-
koformatowych zdjęć two-
rzy ekspozycję zatytułowaną 
„Ostatnie takie miejsca na zie-

mi”, która jest szóstą prezen-
towaną w Polsce przez NG. 
Wystawa w Palmiarni została 
przedłużona, ponieważ cieszy 
się ogromną popularnością. 
W jednym tygodniu ferii obej-
rzało ją ponad 2,5 tys. osób. 

Koncert dla szkoły w Indiach
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Tancerki z gliwickiej Akademii Tańca Alhambra na scenie BCK

Już nie przyjedzie
POŻEGNANIE. 28 stycznia 
zmarł Józef Polok, aktor, muzyk, 
kabareciarz. Nagrodzony  statu-
etką Hanysy Roku 2004 za estra-
dową elegancję. Współzałożyciel 
Kapeli ze Śląska, z której reper-
tuaru wiele piosenek trafiło na 
czołowe miejsca „Śląskiej listy 
przebojów”. Prowadził też kon-
cert życzeń w gwarze śląskiej, 
„Niedzielę w Bytkowie”, „Śląską 
labę”, grał w serialu „Święta woj-
na”. Ceniony był szczególnie za 
troskę o śląską gwarę, propago-
wanie i przybliżanie śląskiej kul-
tury. W sierpniu wystąpił z pro-
gramem kabaretowym w musz-
li koncertowej przy kościele św. 
Jacka w Sośnicy. Jego program 
został tak świetnie przyjęty, że 
po zakończeniu występu Józef 

Polok powiedział, że przed taką 
publicznością chętnie jeszcze raz 
wystąpi już bez honorarium. 
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BYTOM. 2 lutego w Bytomskim 
Centrum Kultury odbył się kon-
cert charytatywny na rzecz szko-
ły integracyjnej w Puri w Indiach. 
To jedno z dzieł, które podjął 
na misjach zmarły dwa lata te-
mu o. Marian Żelazek. Imprezę 
w związku z obchodzonym 
27 stycznia Dniem Chorych 
na Trąd zorganizował Ruch 
Solidarności z Ubogimi Trzecie- 
go Świata Maitri i Stowarzysze-
nie Adopcji Serca – Maitri. W 
czasie koncertu można było ku-
pić cegiełki na rzecz szkoły, była 
misyjna loteria fantowa, w któ-
rej do wygrania były m.in. przy-
wiezione z Rwandy kartki zro-
bione przez tamtejszych miesz-
kańców czy kalendarze ze zdję-
ciami dzieci z Puri. Dr Henryk 
Nowak, który kilkanaście lat le-
czył chorych w Ugandzie, opo-

wiadał o trądzie. Tego wie-
czoru z koncertem wystąpi-
ła Sabina Olbrich-Szafraniec, 
solistka Opery Śląskiej, której 
na fortepianie akompaniowała 
Grażyna Grinner. Na scenie poja-
wiło się też wielu innych wyko-
nawców, m.in. z kilku szkół tań-
ca i młodzieżowy zespół rocko-
wy. Publiczność mogła podzi-
wiać program Bollywood, czy-
li hinduskie tańce w wykona-
niu Akademii Tańca Alhambra z 
Gliwic. Koncertowi towarzyszy-
ła – prezentowana wcześniej w 
Gliwicach – wystawa zdjęć dzie-
ci z Afryki objętych akcją adop-
cji serca. W BCK będzie ją moż-
na oglądać do 16 lutego, po-
tem zostanie przeniesiona do 
parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego, a następnie parafii 
Trójcy Świętej. 

Józef Polok wystąpił w Sośnicy  
z okazji odpustu św. Jacka
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Drodzy Bracia i Siostry

Umiłowani uczniowie 
Jezusa Chrystusa.
(…) Ojciec Święty Bene-

dykt XVI w encyklice o nadziei 
chrześcijańskiej „Spe salvi” nie-
mal na samym początku pisze, 
że Jezus Chrystus nie przy-
szedł, by być „bojownikiem o 
wolność polityczną... To, co 
przyniósł Jezus, który umarł na 
krzyżu, było czymś całkowicie 
odmiennym: spotkaniem z Pa-
nem panów, spotkaniem z ży-
jącym Bogiem, a zatem spot-
kaniem z nadzieją mocniejszą 
niż cierpienia niewoli, prze-
mieniającą od wewnątrz życie 
i świat” (n. 4).

Rozpoczęty święty czas – 
Wielkiego Postu – przypomi-
na nam, że jesteśmy powoła-
ni do coraz pełniejszego za-
nurzenia się w Jezusa Chry-
stusa, by w Nim dokonywa-
ła się przemiana naszego ży-
cia na lepsze. Od wieków przy-
pomina nam tę prawdę ob-
rzęd posypywania głów po-
piołem oraz wypowiadane  
i towarzyszące temu gesto-
wi różne formuły, np. na-
wracajcie się i wierzcie  
w Ewangelię; ufajcie Chrystu-
sowi; w krzyżu Chrystusa two-
je zbawienie; przez krzyż do 
zmartwychwstania, itp.

Poczytny pisarz libań-
ski Khalil Gibran pod ko-
niec swojej książki „ Jezus  
z Nazaretu” stawia dzisiejszym 
uczniom Chrystusa dwa pyta-
nia: Czy jesteś zanurzony w ca-
łe nauczanie Chrystusa? Czy je-
steś zanurzony w Jezusa Gol-
goty – krzyża i zmartwych-
wstania?

Być zanurzonym w całe 
nauczanie Chrystusa
W dniu wczorajszym Ewan-

gelia przedstawiała powołanie 
celnika; Jezus rzekł do celnika: 
„Pójdź za mną”. Celnik zosta-
wił wszystko i poszedł z Jezu-
sem. Święty Jan w pierwszym 
rozdziale swojej Ewangelii opi-

suje powołanie przez Jezusa 
pierwszych uczniów. (…)

Ich przekonywanie się do 
tego, by być uczniem Chry-
stusa, nie było wolne od po-
wątpiewań, a nawet załamań. 
Wielu uczniów zaczęło odcho-
dzić od Chrystusa, zwłaszcza 
wtedy, gdy nauczał o trudnych 
prawdach, które należy realizo-
wać na drodze ziemskiego ży-
cia (np. o świętym pokarmie, 
chlebie na życie wieczne). Po-
mimo tego, że część uczniów 
odchodzi, Chrystus nie łagodzi 
swego nauczania. Wręcz prze-
ciwnie, mówi wprost: „ Jeśli kto 
chce iść za mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co 
dnia bierze krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce 
zachować swoje życie, straci 
je, a kto straci swe życie z me-
go powodu, ten je zachowa 
(Łk 9,23–24). (…)

Być zanurzonym 
w Jezusa 
Golgoty – krzyża 
i zmartwychwstania
Jeszcze trudniej było ucz-

niom stać przy Chrystusie, gdy 
zapowiadał On swoją mękę. 
Że będzie zabity i trzeciego 
dnia zmartwychwstanie. Gdy 
Piotr starał się odrzucić tę za-
powiedź, został mocno przez 
Jezusa skarcony. Po ludzku 
nie dziwimy się postawie Pio-
tra. Jakby na skutek tej posta-
wy Jezus bierze Piotra, Jaku-
ba i Jana na górę Tabor. Tam 
dostrzegają oni przemienio-
nego Chrystusa. Przemienio-
ny Jezus był dla uczniów za-
powiedzią zmartwychwstania, 
w pewnym stopniu odsłonię-
ciem tego, co miało przyjść po 
krzyżu, po cierpieniu i śmier-
ci. „Wtedy Piotr rzekł do Jezu-
sa: Panie, dobrze, że tu jeste-
śmy” (Mt 17,4). Konsekwencją 
przemienienia na górze Tabor 
było głębsze zrozumienie na-
uki Chrystusa i mocniejsze z 
Nim związanie.

Drodzy Bracia i Siostry.
(…) Musimy sobie uświado-

mić, że także my należymy do 
uczestników dramatu – męki 
i śmierci Chrystusa, bo Chry-
stus i za nas, żyjących współ-
cześnie, podjął śmierć i krzyż. 
Iluż uczniów Chrystusa idzie 
dziś drogą Judasza i nie chce 
nawrócenia w sakramencie 
pokuty? Ilu dostrzegamy dziś 
uczniów idących drogą Piłata, 
który wiedząc, że czyni zło, 
usiłuje winę zrzucić na innych? 
W naszym otoczeniu dostrze-
gamy także ludzi z tłumu 
wrzeszczących przeciw Chry-
stusowi, przeciw Jego Koś-
ciołowi. Są i tacy, którzy idą 
drogą zimnego Kajfasza, któ-
rzy poświęcają Chrystusa i Je-
go Ewangelię dla rzekomego 
dobra publicznego, dla swo-
jej partii czy stronnictwa. Do-
strzegamy też bezdusznych 
żołdaków, wtedy przybijają-
cych Chrystusa, a dziś goto-
wych zabijać najbardziej bez-

bronnych, tłumacząc, że do-
maga się tego nowoczesność 
dzisiejszego świata.

Są dziś również ucznio-
wie idący drogą Piotra, który 
wprawdzie zdradził, ale potra-
fił żalem i pokutą zmazać swo-
ją winę. Są też uczniowie, któ-
rzy tak jak przestraszeni apo-
stołowie uciekają od Chrystusa 
ze strachu przed szyderczym 
słowem, a może tylko przed 
złośliwym uśmiechem. Są ucz-
niowie, którzy nie potrafią się 
przyznać do Chrystusa w danej 
chwili, choć po czasie refleksji 
wracają. Widzimy też takich, 
którzy jak zionący nienawiścią 
łotr odwracają się od Chrystu-
sa i w postawie bluźnierstwa 
trwają do samej śmierci.

Trzeba też dostrzec na 
drodze krzyżowej dzisiej-
szych Szymonów Cyrenejczy-
ków, którzy pomagają bliźnim 
dźwigać krzyże. Widzimy nie-
wiasty idące drogą św. Wero-
niki, czynnie okazujące współ-
czucie, niosące pomoc cier-
piącym. Dziękujemy dziś Bogu 
za tych tzw. dobrych łotrów, 
którzy stają się uczniami za-
nurzonymi w Chrystusa. Trze-
ba  też dostrzec niezliczone 
rzesze idące drogą Matki Naj-
świętszej i apostoła Jana, któ-
re wiernie i do końca życia, 
wbrew wszystkim, trwają przy 
Jezusowym krzyżu.

Drodzy Bracia i Siostry.
W tym świętym cza-

sie Wielkiego Postu zanu-
rzajmy się coraz bardziej  
w nauczanie Jezusa Chrystu-
sa, by świadczyć wobec świa-
ta, czyimi jesteśmy uczniami. 
(…) Każdy z nas; duchowny 
czy świecki, młody czy stary, 
bogaty czy biedny, zdrowy czy 
chory; każdy niech ufa Chry-
stusowi, niech w Nim pokła-
da nadzieję.

Na taką drogę naszego ży-
cia niech Bóg błogosławi.

† JAN WIECZOREK 
Biskup Gliwicki

List pasterski Biskupa gliwickiego na I niedzielę Wielkiego Postu roku 2008

Zaufać Chrystusowi
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Zmiana ta nastąpiła pod-
czas rekolekcji, na któ-
rych spotkali się asy-
stenci KSM-u z różnych 

stron Polski. Okazało się, że pe-
regrynacja zainicjowana w przed-
dzień 20. rocznicy beatyfikacji 
bł. Karoliny przynosi w kolejnych 
diecezjach konkretne owoce. – 
Wtedy też nabrałem przekona-

nia i dostrzegłem potrzebę takie-
go wydarzenia. Przez peregryna-
cję możemy zaakcentować praw-
dziwe wartości chrześcijańskie i 
umocnić młodzież w przekona-
niu, że warto je zdobywać i nimi 
żyć. Jest to szansa duszpasterska 
i szkoda byłoby ją zaprzepaścić – 
uważa ks. Wyleżoł. 

Kim była Karolina?
Mogło by się wydawać, że ni-

kim szczególnym. Prostą, wiej-
ską dziewczyną, podobną do ró-
wieśniczek. – Skupiała się na 
tym, co zwykłe, ale z niezwykłą 
gorliwością. Była bardzo skrom-
na i wyczulona na najmniejszy 
grzech. Nazywali ją: „Prawdziwy 
anioł” – opowiada ks. Wyleżoł. 

Karolina Kózkówna mieszka-
ła z rodziną we wsi Wał-Ruda 
(ok. 20 km od Tarnowa). W wol-

nych chwilach zbierała dzieci z 
okolicy, żeby razem z nimi bawić 
się, uczyć i modlić. To podobało 
się ludziom. Jej ulubionym zaję-
ciem była nauka religii. Tak bar-
dzo się nią interesowała, że sam 
proboszcz znalazł w niej intere-
sującą rozmówczynię. 

Niestety, życie to zostało 
przerwane. Dramat rozegrał 
się 18 listopada 1914 roku. Na 
oczach swojego ojca Karolina 
została zaciągnięta przez rosyj-
skiego żołnierza do lasu. – Gdy 
usiłowała się uwolnić, mężczy-
zna zadał jej kilka głębokich ran. 
Mimo to Karolina wyrwała się 
mu z rąk i uciekła przez bagna, 
które utrudniały pościg. Jednak 
wycieńczona i osłabła, wskutek 
upływu krwi upadła martwa. Jej 
zmasakrowane ciało znaleziono 
w lesie dopiero 4 grudnia – mó-
wi ks. Wyleżoł. 

Na tegoroczne walentynki 
Katolickie Stowarzyszenie 

Młodzieży sprowadziło 
do diecezji gliwickiej 

relikwie swojej patronki,  
błogosławionej 

Karoliny Kózkówny. 
Kolejne relikwie? 
– Też nie byłem 

przekonany 
do tego pomysłu,  

ale zmieniłem 
zdanie – mówi ks. Rafał 

Wyleżoł, asystent KSM-u.

tekst  
KLAUDIA CWOŁEK

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny

Błogosławiona na walentynki
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Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny

Błogosławiona na walentynki
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W pogrzebie Ka-
roliny wzięło udział 
około 3 tysięcy ludzi, 
a dziewczynę szybko 
otoczył kult święto-
ści. W miejscu, gdzie 
rozegrała się zbrod-
nia, niedaleko jej do-
mu rodzinnego, dziś, 
18. dnia każdego 
miesiąca, odprawia-
na jest Droga Krzy-
żowa szlakiem prze-
żytego męczeństwa.  
10 czerwca 1987 ro-
ku, podczas wizyty w 
Tarnowie, Jan Paweł 
II ogłosił ją błogosła-
wioną.

Życie według 
wartości 
– Karolina Kózkówna zo-

stała zamordowana w wieku 
16 lat. Jej męczeńska śmierć 
w obronie swej godności i 
czystości była uwieńczeniem 
całego błogosławionego życia. 
Dlatego podczas peregrynacji 
chcemy zwrócić uwagą na czy-
stość, w obronie której stanę-
ła, ale także na inne wartości 
dla niej ważne, a we współ-
czesnych czasach wyśmiewa-
ne i mocno zagrożone – tłuma-
czy ks. Wyleżoł. – Przy jej re-
likwiach będziemy modlić się 
o właściwe wychowanie dzie-
ci i młodzieży do miłości, czy-
li takie, które uwzględnia od-
powiedzialność, obowiązko-
wość, słowność, wytrwałość, 
prawość, czystość myśli i czy-
nów. 

– Tu trzeba włożyć kij w 
mrowisko – przekonuje ks. 
Wyleżoł. – Wobec potężnej fa-
li zepsucia moralnego i spłyce-
nia religijnego chcemy poka-
zać coś innego, że są wartości, 
które czynią życie pięknym. 
Nie możemy trwać w bezczyn-
ności. To byłby wielki grzech 
zaniedbania, zwłaszcza nas, 
duszpasterzy. 

Co w ramach 
peregrynacji?

Relikwie z sanktua-
rium bł. Karoliny w Za-
bawie (niedaleko jej ro-
dzinnej wioski) delega-
cja KSM-u odebrała 4 
lutego. Ich uroczyste 
wprowadzenie odbę-
dzie się 14 lutego w gli-
wickiej katedrze i odtąd 
pozostaną one w diece-
zji na stałe. Przez ko-
lejne dni będą przeka-
zywane razem z obra-
zem błogosławionej Ka-
roliny i księgą pamiąt-
kową do parafii, w któ-
rych działają oddziały 

KSM-u. Do włączenia się w pe-
regrynację zaproszone są tak-
że inne parafie i duszpaster-
stwa. Nawiedzeniu relikwii to-
warzyszyć będą specjalne na-
bożeństwa z wykorzystaniem 
rozważań o bł. Karolinie. Ma 
to być też okazja do odnowie-
nia przyrzeczeń służby w ra-
mach różnych grup dziecięcych 
i młodzieżowych. 

– Nie zamierzamy wymyślać 
tu jakichś cudowności, chodzi 
nam o zdrową pobożność – 
tłumaczy ks. Wyleżoł. – Re-
likwie nie są żadnym amule-
tem, nie jest to też Najświęt-
szy Sakrament, któremu należy 
się największa cześć. Przez re-
likwie chcemy zwrócić uwagę 
na osobę, która żyła stosunko-
wo niedawno, była rówieśnicz-
ką naszych prababć. I w tam-
tych czasach, mimo że też było 
ciężko, osiągnęła świętość. 

Pomysły na przyszłość

Peregrynacja połączona bę-
dzie z promocją Ruchu Czystych 
Serc, którego błogosławiona Ka-
rolina też jest patronką. Idea ta 
wyszła z katolickiego czasopisma 
„Miłujcie się!” i polega na tym, że 
młodzi ludzie deklarują wstrze-
mięźliwość seksualną do mo-
mentu ślubu i zobowiązują się 
do troski o czystość w życiu co-
dziennym. – Będziemy też zachę-
cać, żeby osoby żyjące bez ślubu, 
a nie mające przeszkód, zawarły 
sakramentalny związek małżeń-
ski – dodaje ks. Wyleżoł.

Ramowy program peregryna-
cji ma być tylko wstępem do ini-
cjatyw, które może dzięki niej 
zrodzą się w przyszłości. Jedną z 
nich jest spotkanie, które odbę-
dzie się 9 marca w Centrum Edu-
kacyjnym im. Jana Pawła II w Gli-
wicach z Jakubem Śpiewakiem, 
prezesem Fundacji Kidprotect.pl. 
Pomaga ona policji w ściganiu 
pedofilów w sieci i osób, które 
propagują pornografią dziecięcą. 
Spotkanie skierowane do nauczy-
cieli i wychowawców ma poka-
zać, jak można chronić najmłod-
szych przed szkodliwymi treścia-
mi w Internecie. Jesienią nato-
miast planowany jest koncert ze-
społu Love Story z Raciborza, 
przeplatany świadectwami mło-
dzieży na temat przeżywania mi-
łości i narzeczeństwa.  

PROGRAM I CZĘŚCI 
PEREGRYNACJI 
(DO WIELKANOCY)

  14 lutego, godz. 18.00  – 
inauguracja w gliwickiej ka-
tedrze

  14–16 lutego – para-
fia katedralna śś. Apostołów 
Piotra i Pawła w Gliwicach

  17–19 lutego – parafia 
św. Antoniego w Gliwicach- 
-Wójtowej Wsi

  22–24 lutego – parafia  
Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Gliwicach-Trynku

  26 lutego – Wyższe 
Seminarium Duchowne w 
Opolu 

  29 lutego–2 marca – 
parafia  Wszystkich Świętych 
w Gliwicach

  6–9 marca – parafia św. 
Anny w Zabrzu

  13–16 marca – parafia 
św. Józefa w Zabrzu

  17–23 marca – para-
fia św. Jadwigi w Zabrzu- 
-Zaborzu



Po prawej: Sarkofag 
bł. Karoliny 
w ołtarzu 
głównym 
w sanktuarium 
w Zabawie
Po lewej: 
Ks. Rafał Wyleżoł 
z obrazem 
bł. Karoliny 
Kózkówny, 
który będzie 
przekazywany 
razem 
z relikwiami
Poniżej po lewej: 
Droga Krzyżowa 
szlakiem 
męczeństwa 
bł. Karoliny 
w Wał-Rudzie
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 R E K L A M A 

W piątkowe wieczory 
raz w miesiącu spotykają się 
w salce parafialnej na wspólnym 
oglądaniu filmów. Zaczęło się 
od młodzieży, ale szybko dołączyli 
do nich też starsi. 

– To nie multikino przy pa-
rafii, ale pretekst do rozmowy, 
poznania się. Nie zatrzymujemy 
się tylko na klubie filmowym, za-
wsze stawiamy sobie pytanie: po 
co to i co dalej? – mówi ks. Piotr 
Górecki. Dlatego seanse filmo-
we w parafii św. Andrzeja w Za-
brzu zawsze połączone są z dys-
kusją. 25 stycznia temat brzmiał: 
„Jakiego księdza chcą parafia-
nie?” i pomimo późnej pory wy-
wołał długą rozmowę. 

– Jak patrzycie na nas, co 
wam się podoba, a co nie, kim 
ma być ksiądz – kumplem czy 
autorytetem, bratem czy ojcem 
– zachęcał do dyskusji ks. Góre-
cki. Rozmowa była ciekawa, po-
nieważ spotkały się różne poko-
lenia parafian. Okazało się, że 
świeccy szczególnie cenią sobie 
u księży otwartość, dostępność, 
świadectwo życia, zamiast su-
chego moralizowania. – Samą te-
ologią nie da się dotrzeć do czło-
wieka – zauważa ktoś z młod-
szego pokolenia.  – Ten kontakt 
nie jest łatwy, kiedy widzimy, że 

ksiądz jest po-
irytowany, ale 
nie wiemy, dla-
czego. Wte-
dy lepiej, że-
by powiedział 
po prostu: „jestem zmęczony”. 
Taka zwykła komunikacja mo-
że sprawić, że poczujemy się w 
tej rozmowie lepiej – stwierdza 
ktoś inny. 

Młodzi wcale nie oczekują 
od księdza, że będzie dla nich 
kumplem, czyli równy im. Chcą 
autorytetu, który nie będzie się 
bał dyskusji na trudne tematy 
dotyczące księży, trafiające na 
pierwsze strony gazet. A co naj-
bardziej cenią w postawie księ-
dza współpracującego ze świe-
ckimi?– Żeby umiał podejść do 
człowieka z szacunkiem.

– Każdy współczesny czło-
wiek jest audiowizualny, dlate-
go próbujemy trafić do niego z 
propozycjami wykorzystującymi 
multimedia. A to staje się punk-
tem wyjścia do tego, żeby po-
dyskutować o czymś ważnym 
– mówi ks. Robert Maszczyk, 
pomysłodawca całej inicjatywy. 
Spotkania z filmem odbywają się 
zawsze w ostatni piątek miesią-
ca po wieczornej Mszy. W lutym 
planowane jest wspólne obej-
rzenie „Pasji” Mela Gibsona, po 
której nie będzie dyskusji, ale 
adoracja w kościele.  MF

Ks. Piotr Górecki 
poprowadził 

dyskusję 
po projekcji

Klub Filmowy u św. Andrzeja

Jakiego księdza 
chcą parafianie?

Do tej pory Henryk Kluska znany 
był w Zabrzu ze swoich prac rzeź-
biarskich. Ostatnio ukazał się jego 
tomik zatytułowany „Rena”, tak 
jak imię jego zmarłej żony, której 
jest dedykowany. Wszystkie wier-
sze zostały jej poświęcone.

W czytelni Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Zabrzu odby-
ło się spotkanie autorskie z Hen-
rykiem Kluską, który sam o sobie 
mówi, że chociaż ukazał się to-
mik z jego wierszami, poetą nie 
jest. Opowiadał również o swo-
ich pracach rzeźbiarskich, w któ-
rych zawsze najbardziej fascyno-
wał go człowiek. 

Zbiór wierszy jest swego ro-
dzaju pamiętnikiem autora pisa-
nym po odejściu żony. Jest za-
pisem bardzo uporządkowanym, 
każdy wiersz opatrzony został da-
tą, a wszystkie układają się w pro-
wadzony przez trzy lata bardzo 
osobisty dziennik. Prowadzący 
spotkanie Henryk Sikora zauwa-
żył, że chociaż wiersze powstawa- 
ły jako swego rodzaju terapia dla 
autora, to ich lektura może być 
ważna dla każdego. – W miejsce 
imienia w tytule każdy może 
wstawić imię bliskiej osoby, któ-
rą stracił, i wtedy te wiersze będą 
waszą historią – powiedział autor 
do przybyłych na spotkanie.  MF

Spotkanie autorskie 
Henryka Kluski

Dziennik 
złożony 
z wierszy
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Serdeczne Bóg zapłać dla Sióstr Boromeuszek:
Siostrze Dyrektor, Siostrom: Ludomirze, Anastazji, Norbercie, Kamili

oraz Pracownikom DPS Caritas  
w Tarnowskich Górach, przy ul. Gliwickiej 22,

za 21 lat troskliwej opieki, okazane serce i dobroć, 
za cierpliwość, czuwanie i modlitwę przy łożu śmierci naszej siostry

ŚP. PELAGII BŁĄKAŁY
składa wdzięczne rodzeństwo

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedziela można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 17 lutego w  pro-
gramie „Tu i teraz” audycja o nie-
gdyś bardzo popularnych Klu-
bach Inteligencji Katolickiej. W 
naszej diecezji działają cztery ko-
ła terenowe KIK – w Bytomiu (pa-
rafia NSPJ), Bytomiu-Suchej Gó-
rze, Zabrzu oraz Gliwicach. Wię-

cej informacji na stronie inter-
netowej: www.kik.katowice.opo-
ka.org.pl.

Aby wygrać ciekawe książ-
ki ufundowane przez Wydawnic-
two Jedność, należy zadzwonić 
po zakończeniu audycji do studia 
(tel. 0 32 232-52-32) i odpowie-
dzieć na pytanie: W jakim dniu 
tygodnia obywają się spotkania 
KIK-u w Gliwicach? (odpowiedź 
m.in. na ostatniej stronie gliwic-
kiego „Gościa”).

Magazyn „Tu i teraz”  przed-
stawia wydarzenia z życia lokal-
nego Kościoła,  rozmowy z cie-
kawymi 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 Wod-
nym w Tarnowskich Górach (dla 
czterech osób), zaproszenie dla 
czterech osób do Multikina w Za-
brzu, rodzinne wejście do Fanta-
sy Parku w Rudzie Śląskiej (moż-
na pograć w kręgle, bilard, gry 
wideo) oraz książki ufundowane 
przez Wydawnictwo Jedność.  

Rodzinny konkurs

Wygraj

26 stycznia o godz. 
23.30 zmarł nagle w 
Zabrzu o. Mieczysław 
Sasman, kamilianin.

Śmierć przyszła nie-
spodziewanie, po skoń-
czonej kolędzie. Ojciec 
Mieczysław, ostatnio ka-
pelan w ośrodku Mini-
sterstwa Zdrowia w Ot-
wocku, pomagał współbraciom 
w wizycie duszpasterskiej w pa-
rafii św. Kamila w Zabrzu. Miesz-
kańcom miasta jest znany, bo w 
latach 1998–2001 był wikarym w 
tej parafii, a w latach 2005–2007 
kapelanem należącego do zakonu 
Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Cisowej.

Ojciec Mieczysław Sasman 
urodził się 24 grudnia 1961 roku 
w Bydgoszczy. Do zakonu kami-

lianów wstąpił w 1988 
roku, odbywając nowi-
cjat w Taciszowie. Po 
studiach teologicznych 
przyjął święcenia kapłań-
skie w 1995 roku w War-
szawie. Pracował między 
innymi w seminarium za-
konu i w domu klery-
ków w Burakowie, w do-
mu generalnym w Rzy-

mie oraz pełnił posługę kapelana 
w różnych miejscach. 

29 stycznia Mszy św. w in-
tencji zmarłego o. Mieczysława 
w kościele kamilianów w Zabrzu 
przewodniczył ojciec prowincjał 
Arkadiusz Nowak, a homilię wy-
głosił o. Ireneusz Sajewicz, wi-
ceprowincjał. Pogrzeb odbył się 
31 stycznia w rodzinnej parafii 
o. Mieczysława Sasmana w Byd-
goszczy.    K.

Ministranci i lektorzy z trzech 
gliwickich parafii – katedralnej, 
św. Gerarda i św. Michała –  
wybrali się razem na wycieczkę. 
Celem ich wyjazdu była cieszyńska 
granica. 

Wcześniej zatrzymali się w 
Pierśćcu koło Skoczowa, gdzie 
znajduje się sanktuarium św. 
Mikołaja. Należące do nie-
licznych w Polsce miejsc kul-
tu związanych właśnie z tym 
Świętym. Historia całej 
wioski związana jest z 
figurką św. Mikołaja, 
która została cudownie 
uratowana podczas po-

żaru tej  miejscowości w 1616 
roku. Kult Świętego liczy tam 
już ponad 400 lat.  W Pierśćcu 
ministranci uczestniczyli we 
Mszy odprawionej przez swo-
ich opiekunów: ks. Adama Ko-
zaka i ks. Adriana Kaszow-
skiego. 

Następnie ruszyli w kie-
runku Cieszyna. Tam zwiedzi-
li m.in. Muzeum Drukarstwa, 
kościół św. Marii Magdaleny 
i Wieżę Piastowską. Ostatnim 
punktem ich wspólnego wyjaz-
du było przekroczenie grani-

cy i spacer po czeskiej 
stronie Cieszyna. 

Ministranci już pla-
nują kolejne między-
parafialne wyjazdy. 
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Ministranci 
przy Studni 
Trzech Braci 
w Cieszynie

Wyjazd ministrantów z trzech parafii 

U św. Mikołaja 
i w Cieszynie
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Śp. o. Mieczysław Sasman (1961–2008)

Odszedł niespodziewanie
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Początek Wielkiego Postu to dla uczest-
ników konkursu na „Najpiękniejsze kro-
szonki”, który od lat ogłasza Muzeum w 
Gliwicach, najwyższy czas, żeby zabrać się 
do pracy. 

W konkursie mogą wziąć udział miesz-
kańcy województwa śląskiego. Osoby do-
rosłe powinny przygotować 5 kroszonek, 
dzieci – 3, a grupy – do 15 sztuk. Jury oce-
ni prace w czterech kategoriach według 
technik ich wykonania: rytowniczej – jaj-
ka drapane, batikowej – pisane woskiem, 
zrobione innymi technikami tradycyjnymi 
(np. oklejane) oraz nowatorskiej. Ocenia-
jący biorą pod uwagę przede wszystkim 
walory artystyczne i estetyczne prac, za-
chowanie tradycyjnych technik i wzorów 
zdobienia. Za najlepsze prace w katego-
rii osób dorosłych przyznane zostaną na-
grody pieniężne: 250 zł (I miejsce), 200 zł 
(II miejsce) i 150 zł (III miejsce), a w gru-
pie dziecięcej i prac zbiorowych cenne na-
grody rzeczowe.

Ozdobione jajka wielkanocne należy 
dostarczyć od 21 do 25 lutego do Dzia-
łu Etnografii w godzinach pracy Muzeum 
– Willa Caro, ul. Dolnych Wałów 8a. Ogło-
szenie wyników oraz otwarcie pokonkur-
sowej wystawy odbędzie się w niedzielę, 
9 marca. Ekspozycja ma być udostępniona 
dla zwiedzających do 6 kwietnia.  

O działalności Domu Nadziei w Bytomiu 

Można inaczej
Jak poznać, że dziecko zaczęło brać narkotyki, 
jak mu pomóc? Między innymi na takie 
pytania odpowiada publikacja, która powstała 
w ramach realizacji programu PHARE. 

Znajdziemy w niej infor-
macje na temat Domu Na-
dziei i metod, które realizu-
je w terapii z młodymi oso-
bami uzależnionymi od nar-
kotyków i alkoholu. Książka 
podsumowuje, w jaki sposób 
na terapię wpłynęły nowa-
torskie formy pracy, wśród 
nich: treningi capoiery, za-
jęcia plastyczne, warszta-
ty modelarskie czy obóz 
żeglarski. – Publikacja po-
daje pewne badania sku-
teczności tych oddziaływań. 
Obok samych wyników są także zdjęcia 
i świadectwa osób, które uczestniczyły 
w tym programie – mówi ks. Bogdan Peć 

MSF, dyrektor ośrodka i jednocześnie je-
den z autorów książki. 

Zbiorowa praca opisuje także rodzin-
ną terapię realizowaną w Domu Nadziei. 
Jest również bardzo przejrzystym porad-

nikiem dla rodziców, którzy podejrze-
wają, że ich dzieci mogły 
już zetknąć się ze środka-
mi psychotropowymi. Au-
torzy w prosty, przystęp-
ny sposób podpowiadają, 
na co rodzice powinni zwró-
cić uwagę i jak zareagować, 
gdy przypuszczają, że dzie-
cko „bierze”. Z pomocą przy-
chodzi tu sam Dom Nadziei. 
Na antyalkoholowej lub anty-
narkotykowej terapii przeby-
wa w nim młodzież z terenu 
całej Polski.

Książka rozprowadzana jest 
jedy- nie przez bytomski ośrodek, z 
którym można kontaktować się pod nr. 
tel. 32 286 06 23. PJ

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

 DZIEŃ CHOREGO
11 LUTEGO, godz. 10.00, sanktuarium 
Matki Bożej w Lubecku – pielgrzymka 
chorych, niepełnosprawnych, starszych, 
emerytów i rencistów. W programie Msza 
św. i udzielenie sakramentu namaszcze-
nia chorych. 11 LUTEGO, godz. 10.00, koś-
ciół św. Kamila w Zabrzu – Msza św. dla 
chorych i ich bliskich  i udzielanie sakra-
mentu chorych. 11 LUTEGO, godz. 10.00, 
kościół pw. MB Uzdrowienie Chorych w 
Tarnowskich Górach – nabożeństwo do 
Matki Bożej w intencji wszystkich cho-
rych, cierpiących i służby zdrowia, godz. 
10.30 – Msza święta z udzieleniem sakra-
mentu chorych. 

  TOWARZYSTWO
IM. EDYTY STEIN

zaprasza 12 LUTEGO o godz. 18.30 na 
wykład pt. „Oryginalność i aktualność 
myśli pedagogicznej św. Edyty Stein”. 
Spotkanie odbędzie się w salce przy ka-
tedrze w Gliwicach.  

 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 13 LUTEGO w kaplicy św. Jadwigi w 
parafii Wszystkich Świętych. W pro-
gramie: godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 
– Msza św. z homilią i prelekcja pt. 
„Modlitwa – post – jałmużna”.

  EUCHARYSTIA W INTENCJI 
UZDROWIENIA

13 LUTEGO, godz. 19.00, kościół Matki Bożej 
Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. 19 
LUTEGO, godz. 19.00, kościół św. Wojciecha 
w Bytomiu (u franciszkanów). 22 LUTEGO, 
godz. 19.00 – kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Koszęcinie.

  WIELKOPOSTNY DZIEŃ 
SKUPIENIA PROBOSZCZÓW

16 LUTEGO, o godz. 10.00, kościół 
katedralny i CE im. Jana Pawła II w 
Gliwicach.

 WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, któ-
re odbędzie się 16 LUTEGO o godz. 
11.00 w parafii Wniebowzięcia NMP w 
Bytomiu przy rynku.

 KONCERT PASYJNY
17 LUTEGO, godz. 17.00, kościół św. 
Wojciecha w Bytomiu – koncert w wy-
konaniu zespołu kameralnego pod dy-
rekcją Czesława Płaczka. Koncert od-
bywa się w ramach obchodów 750. 
rocznicy przybycia franciszkanów do 
Bytomia.

Zapowiedzi

Konkurs na najpiękniejsze kroszonki

Czas zdobić pisanki

Znajdziemy w niej infor-
macje na temat Domu Na-
dziei i metod, które realizu-
je w terapii z młodymi oso-
bami uzależnionymi od nar- ny sposób podpowiadają, 

na co rodzice powinni zwró-
cić uwagę i jak zareagować, 
gdy przypuszczają, że dzie-
cko „bierze”. Z pomocą przy-
chodzi tu sam Dom Nadziei. 
Na antyalkoholowej lub anty-
narkotykowej terapii przeby-
wa w nim młodzież z terenu 
całej Polski.

Kroszonki oceniane są w kilku kategoriach 
związanych z technikami wykonania
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