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Święcenia diakonatu 
26 kwietnia w kościele 
seminaryjno- 
-akademickim 
przyjęło 18 kleryków 
z diecezji gliwickiej 
i opolskiej. Mszy 
św. przewodniczył 
i święceń udzielił  
abp Alfons Nossol. 

W kazaniu abp A. Nossol przy-
pomniał zobowiązania, jakie 

podejmuje diakon, który musi żyć 
w celibacie.

– Zniesienie go nie jest pana-
ceum na brak powołań. Celibat jest 
trudnym wyrzeczeniem. Ale po to 
wyrzekamy się radości posiadania 
własnej rodziny, by móc radykalnie 
poświęcić się innym ludziom – mó-
wił ksiądz arcybiskup. Z naszej die-
cezji święcenia diakonatu przyjęli: 
Krystian Bula z par. św. Marcina 
w Starych Tarnowicach, Grzegorz 
Grąbczewski z par. MB Często-

chowskiej w Gliwicach, Tomasz Ha-
jok z par. Ducha Świętego w Gliwi-
cach-Ostropie, Adam Jasiurkowski 
z par. św. Marcina w Starych Tar-
nowicach, Marcin Kłosowski z par. 
Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowi-
cach, Mariusz Kuźba z par. Bożego 

Ciała w Bytomiu-Miechowicach, 
Grzegorz Lepiorz, Leszek Lepiorz 
i Tomasz Stępień z par. NMP Wspo-
możenie Wiernych w Gliwicach- 
-Sośnicy oraz Szymon Zurek z par. 
Bożego Ciała w Bytomiu-Miechowi-
cach. Andrzej Kerner

Dziesięciu nowych diakonów dla naszej diecezji

Życie dla innych
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Abp Alfons Nossol przekazał diakonom Ewangeliarz na znak, że mają 
głosić Słowo 

Zbliża się 
Cantate Deo
Gliwice-Sośnica. już 
tylko do  25 maja soliści 
i zespoły, chcący wziąć 
udział  w Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki 
religijnej Cantate deo 
2008, mogą przesyłać 
swoje zgłoszenia. 
Festiwal odbędzie się 
w ostatni weekend 
czerwca w muszli 
koncertowej w parafii 
św. jacka w Gliwicach-
-Sośnicy. Chętni  
powinni wypełnić 
odpowiedni formularz 
oraz przesłać nagranie 
dwóch piosenek, 
które zamierzają 
zaprezentować przed 
publicznością. W tym 
roku po raz pierwszy 
zwycięzcy zamiast nagród 
rzeczowych otrzymają 
nagrody pieniężne. 
Główna wyniesie 2 tys. zł. 
Szczegółowy regulamin 
dostępny jest na stronie 
www.cantate.pl.

XVI Pielgrzymka Diecezji Gliwickiej do grobu św. Jadwigi

U stóp Patronki Śląska
Tradycyjnie w ostatnią sobotę 
kwietnia odbyła się pielgrzym-
ka diecezji gliwickiej do grobu 
św. Jadwigi w Trzebnicy. 

B lisko tysiąc pielgrzymów 
dziękowało za ustanowienie 

szesnaście lat temu diecezji gli-
wickiej oraz modliło się za dia-
konów, przyjmujących w tym sa-
mym dniu święcenia diakonatu 
w Opolu. Uroczystości w bazyli-
ce św. Bartłomieja i św. Jadwigi 
Śląskiej rozpoczęły się modlitwą 
różańcową. W homilii bp Gerard 
Kusz odwołał się do postaci św. 
Jadwigi jako wzoru i nauczy-
cielki życia codziennego w wie-
rze i miłości. Zwrócił uwagę na 
ogromne znaczenie prawidłowe-

go wychowania dzieci i młodzie-
ży oraz odpowiedzialności, jaka 
spoczywa na wychowawcach. 
– Bez miłości i autorytetu oraz 
wymagania posłuszeństwa nie 
ma prawdziwego wychowania – 
podkreślił bp Kusz. Na koniec po-
prosił wszystkich pielgrzymów 
o modlitwę w intencjach rodzin 
oraz wychowawców.

Po Mszy pielgrzymi mie-
li przerwę na posiłek, później 
uczestniczyli w nieszporach 
i nabożeństwie Drogi Krzyżowej 
w trzebnickim Lesie Bukowym.

W tym roku przygotowa-
nie i prowadzenie pielgrzymki 
przypadło dekanatom Pyskowi-
ce i Toszek.

Bartosz Skulimowski
W tym roku do Trzebnicy przyjechało prawie tysiąc 
pielgrzymów 
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P owołanie jest darem Boga. Kapłań-
stwo, jak przypomniał Jan Paweł II, 
jednocześnie jest darem i tajemni-
cą. Najpierw jest darem, a nie jed-

nym z praw obywatelskich, które z natury 
przysługują człowiekowi.  Kapłaństwo jest 
jednocześnie tajemnicą. Jest tajemnicą spo-
tkania dwóch wolności: wolności Boga, 
który powołuje oraz wolności człowie-
ka, który odpowiada na to powołanie. 
„Nie ma Kościoła bez Chrystusa; nie ma 
także Kościoła bez kapłanów – napisał  
bp Jan Wieczorek w specjalnej odezwie,  
którą dzisiejszej niedzieli można usłyszeć 
we wszystkich kościołach naszej diecezji.  
Bp Wieczorek wskazał, że u podstaw kryty-
ki pod adresem księży leży często tęsknota 
za świętymi kapłanami. „Otoczcie każdego  
z kapłanów pracujących wśród was wień-
cem modlitw y. Jest nam, kapłanom,  
ta modlitwa bardzo potrzebna” – zaapelo- 
wał biskup gliwicki. „Niech Matka 
Najwyższego Kapłana Jezusa Chrystusa, 
Matka Bolesna, Pokorna Służebnica, otoczy 
opieką każdego z kapłanów. Jej macierzyń-
skim dłoniom powierzamy ich przyszłość ” 
– zakończył odezwę bp Jan Wieczorek. 
Wkrótce nowi kapłani rozpoczną pracę w 
parafiach naszej diecezji. Niech zawsze bę-
dą radosnymi sługami Boga i powierzonego 
ich pieczy ludu. Obok sylwetki tegorocznych 
neoprezbiterów. 

Ks. Damian Cisło
Urodził się 19 września 
1983 roku w Zabrzu. Po-
chodzi z parafii NMP 
Wspomożenie Wiernych 
w Gliwicach-Sośnicy. Ma 
siostrę Patrycję (26 l.). 
Ukończył II LO w Zabrzu. 
Pracę magisterską napisał 
nt. „Rola muzyki i śpiewu 

w liturgii czasów Ojców Kościoła”. Praktykę 
diakońską odbył w parafii Trójcy Świętej w 
Rachowicach. Interesuje się muzyką kościel-
ną, grą na instrumentach muzycznych, lubi 
sport oraz fotografowanie. 

Ks. Karol Damas
Urodził się 12 września 
1983 roku w Tarnowskich 
Górach. Pochodzi z para-
fii Wniebowzięcia NMP 
w Miasteczku Śląskim. 
Ma siostrę Agnieszkę (22 
l.). Ukończył Państwową 
Ogólnokształcącą Szkołę 
Muzyczną stopnia pod-

stawowego i licealnego im. F. Chopina w By-
tomiu. Pracę magisterską napisał nt. „Ks. 
Teodor Christoph (1839–1893) – wychowaw-
ca młodzieży”. Praktykę diakońską odbył w 
parafii Przemienienia Pańskiego w Bobrow-
nikach Śląskich. Interesuje się historią, mu-
zyką oraz literaturą. 

Ks. Krzysztof Dulęba
Urodził się 14 czerwca 
1975 roku w Gliwicach. 
Pochodzi z parafii Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
w Gliwicach-Trynku. Ma 
siostrę Ewę (40 l.). Ukoń-
czył Technikum Kolejowe 
oraz Politechnikę Śląską. 
Pracę magisterską napi-

sał nt. „Idee życia monastycznego według 
Jana Kasjana”. Praktykę diakońską odbył w 
parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raci-
borskiej. Interesuje się monastycyzmem, re-
gułami zakonnymi, jego hobby to modelar-
stwo kolejowe. 

Ks. Krzysztof Misiuda
Urodził się 30 sierpnia 
1982 roku w Lublińcu. Po-
chodzi z parafii św. Józe-
fa w Kaletach-Jędrysku. 
Ma siostrę Martę (22 l.) 
oraz brata Czesława (20 
l.). Ukończył Technikum 
Elektroniczne w Kaletach. 
Pracę magisterską napisał 

nt. „Męczeństwo pierwszych chrześcijan w 
Afryce Północnej”. Praktykę diakońską od-
był w parafii NMP Wspomożenie Wiernych 

w Gliwicach-Sośnicy. Interesuje się homile-
tyką oraz Ojcami Kościoła, jego hobby to fo-
tografika. 

Ks. Paweł Łukaszyk
Urodził się 25 maja 1983 
roku w Pyskowicach. Po-
chodzi z parafii św. Mi-
kołaja w Pyskowicach. 
Ma siostry Renatę (34 l.) i 
Agnieszkę (17 l.) oraz brata 
Andrzeja (24 l.). Ukończył 
LO im. M. Konopnickiej w 
Pyskowicach. Pracę magi-

sterką napisał nt. „Objawienie się sacrum w 
przyrodzie na podstawie »Traktatu o histo-
rii religii« Mircei Eliadego”. Praktykę dia-
końską odbył w bytomskiej parafii św. An-
ny. Interesuje się medytacją Pisma Święte-
go w formie lectio divina, lubi górskie wę-
drówki. 

Ks. Piotr Paszko
Urodził się 9 września 
1983 roku w Tarnowskich 
Górach. Pochodzi z para-
fii NSPJ i MB Fatimskiej 
w Tarnowskich Górach- 
-Strzybnicy. Ukończył I 
LO im. S. Sempołowskiej 
w Tarnowskich Górach. 
Pracę magisterską napisał 

nt. „Proces Chrystusa przed Herodem Anty-
pasem (Łk 23,8–12). Studium lingwistyczno-
egzegetyczne”. Praktykę diakońską odbył w 
gliwickiej parafii św. Gerarda. Interesuje się 
liturgią, prawem kanonicznym, lubi sport, 
zwłaszcza piłkę nożną. 

Ks. Grzegorz Rajs
Urodził się 29 paździer-
nika 1980 roku w Zabrzu. 
Pochodzi z parafii śś. Mę-
czenników Jana i Pawła 
w Zabrzu-Makoszowach 
(archidiecezja katowic-
ka). Ma siostrę Darię (22 
l.). Ukończył Technikum 

Sylwetki nowych księży. To jedno z najważniejszych wydarzeń  
w życiu  każdej diecezji. W najbliższą  sobotę 10 maja o godz. 9.30 
bp Gerard Kusz udzieli trzynastu diakonom   
święceń kapłańskich. 

Neoprezbiterzy 2008
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Budowlane w Zabrzu. Pracę magisterską 
napisał nt. „Koncepcja kapłaństwa w ujęciu 
św. Augustyna”. Praktykę diakońską odbył 
w parafii św. Jacka w Bytomiu. Interesuje się 
teologią moralną oraz naukami społeczno-
politycznymi, jego hobby to muzyka oraz 
fotografowanie. 

Ks. Andrzej Skolik
Urodził się 2 października 
1982 roku w Bytomiu. Po-
chodzi z parafii Dobrego 
Pasterza w Bytomiu-Kar-
biu. Ma brata Marcina (42 
l.). Ukończył Technikum 
Elektroniczne w Bytomiu. 
Pracę magisterską napisał 
nt. „Trynitarna koncepcja 

Tertuliana na podstawie »Adversus Praxe-
an«”. Praktykę diakońską odbył w parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzebi-
niu. Interesuje się Ojcami Kościoła, liturgi-
ką oraz literaturą.

Ks. Andrzej Staniek
Urodził się 13 październi-
ka 1980 roku w Gliwicach. 
Pochodzi z gliwickiej pa-
rafii Chrystusa Króla. Ma 
siostrę Annę (25 l.). Ukoń-
czył Technikum Mecha-
niczne w Górnośląskim 
Centrum Edukacyjnym 
w Gliwicach. Pracę magi-
sterską napisał nt. „Prze-

śladowanie Kościoła w okresie Wielkiej Re-
wolucji Francuskiej”. Praktykę diakońską 
odbył w parafii św. Mikołaja w Lublińcu. In-
teresuje się historią oraz muzyką, lubi węd-
karstwo. 

Ks. Kazimierz Tomasiak
Urodził się 27 maja 1982 
roku w Zielinie (woj. opol-
skie). Pochodzi z parafii 
Wniebowzięcia NMP w 
Rudach. Ma siostry Wio-
letę (23 l.), Joannę (17 l.) i 
Patrycję (12 l.) oraz braci 
Grzegorza (22 l.) i Marka 
(19 l.). Ukończył Liceum 

Techniczne w Kuźni Raciborskiej. Pracę 
magisterską napisał nt. „Prafia Wniebo-
wzięcia NMP w Rudach w latach 1810–1924”. 
Praktykę diakońską odbył w bytomskiej pa-

rafii Trójcy Świętej. Interesuje się historią 
Kościoła, jego hobby to piłka nożna. 

Ks. Mariusz Woźniak
Urodził się 10 czerwca 1983 
roku w Koszęcinie. Pocho-
dzi z parafii św. Józefa w 
Kaletach-Jędrysku. Ma 
braci Janusza (37 l.) oraz 
Krzysztofa (35 l.). Ukoń-
czył Liceum Ogólnolsz-
tałcace  w Tarnowskich 
Górach. Pracę magister-

ską napisał nt. „Dzieje parafii św. Józefa w 
Kaletach-Jędrysku po 1945 roku”. Praktykę 
diakońską odbył w parafii św. Mikołaja w 
Świbiu. Interesuje się historią Kościoła, li-
turgiką oraz geografią. 

Ks. Grzegorz Woźnica
Urodził się 7 czerwca 1983 
roku w Zabrzu. Pochodzi 
z parafii św. Józefa w Za-
brzu. Ma brata Tomasza 
(26 l.) oraz siostrę Kata-
rzynę (22 l.). Ukończył Pu-
bliczne Liceum Ogólno-
kształcące Towarzystwa 
Salezjańskiego w Zabrzu. 

Pracę magisterską napisał nt. „Przypo-
wieść o miłosiernym Ojcu (Łk 15,11–32). Stu-
dium krytyczno-egzegetyczne”. Praktykę 
diakońską odbył w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Rudach. Interesuje się sportem oraz  
muzyką. 

Ks. Przemysław Zając
Urodził się 20 paździer-
nika 1983 roku w Lubliń-
cu. Pochodzi z parafii 
św. Mikołaja w Lublińcu. 
Ma siostrę Monikę (21 l.) 
oraz braci Wojciecha (18 
l.) i Marcina (13 l.). Ukoń-
czył LO w Oleśnie. Pracę 
magisterską napisał nt. 
„Kościół jako Communio. 

Studium teologiczno-dogmatyczne na pod-
stawie pism Josepha Ratzingera 1969–2002”. 
Praktykę diakońską odbył w parafii Wszyst-
kich Świętych w Gliwicach. Interesuje się 
piłką nożną oraz turystyką górską.  
  
 Opracował  
 Ks. Waldemar Packner

Neoprezbiterzy 2008 Dla kandydatów 
do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Opolu 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie 
do seminarium powinien odbyć 
rozmowę kwalifikacyjną z księdzem 
rektorem (lub wskazanym przez niego 
zastępcą) oraz przedłożyć w rektoracie 
WSd (ul. drzymały 1, 45-342 Opole) 
następujące dokumenty: podanie, 
życiorys, list polecający i opinię 
proboszcza parafii zamieszkania, 
opinię katechety, świadectwo chrztu 
i bierzmowania, świadectwo ślubu 
rodziców, dwie fotografie (35 x 45, 
podpisane na odwrocie), zaświadczenie 
lekarskie zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami prawnymi oraz 
wypełniony formularz danych 
personalnych kandydata do WSd 
(można go pobrać ze strony: www.wsd.
opole.pl.) Kandydaci do seminarium 
zobowiązani są do poddania się 
badaniom psychologicznym. Alumni 
Wyższego Seminarium duchownego 
w Opolu odbywają studia teologiczne 
na Wydziale teologicznym uniwersytetu 
Opolskiego. Przyjęcie do Seminarium 
jest więc również warunkowane 
przyjęciem na Wydział teologiczny 
uniwersytetu Opolskiego. Formacja 
seminaryjna obejmuje wymiary: ludzki, 
duchowy, intelektualny i pastoralny. 
jej zasadniczym celem jest całkowite 
związanie z jezusem Chrystusem. 
Bezpośrednio odpowiedzialnymi za 
formację w seminarium są w imieniu 
biskupa rektor i wspólnota moderatorów. 
zakres studiów teologii dla kandydatów 
do kapłaństwa obejmuje podstawowe 
dyscypliny filozoficzne i teologiczne oraz 
przygotowanie pedagogiczno- 
-katechetyczne i pastoralne. do głównych 
przedmiotów należą: nauki biblijne, 
teologia dogmatyczna, teologia moralna, 
pastoralna, liturgika, katechetyka, nauka 
społeczna Kościoła, historia Kościoła, 
historia filozofii, filozofia systematyczna, 
antropologia, etyka, psychologia, 
pedagogika, homiletyka, katechetyka.  
ze studiami związana jest również 
praktyka pastoralna i katechetyczna 
w parafii i w szkole. Kandydaci do 
końca czerwca powinni zgłosić się 
do sekretariatu seminarium i odbyć 
rozmowę kwalifikacyjną z rektorem  
WSd, nawet jeśli nie otrzymają  
jeszcze świadectw maturalnych.  
test psychologiczny kandydatów 
odbędzie się w tym roku 1 lipca. 
O przyjęciu na Wydział teologiczny 
uniwersytetu Opolskiego na stronie: 
www.uni.opole.pl.
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Grupa osadzonych  
w gliwickim areszcie 
przygotowała sztukę 
„Godziny strachu” 
na podstawie 
„Wieczernika” 
Ernesta Bryla. 

T o już drugie przedstawienie, 
które powstało za murami te-

go aresztu. Bliscy osadzonych nie 
kryli wzruszenia. – Nie mogłam 
powstrzymać łez – powiedzia-
ła matka jednego z grających w 
przedstawieniu. 

Adaptacji sztuki podjął się 
Adam Szymura, wychowawca, 
scenografię przygotowała jego 
żona Ewa. – Wybrałem „Wieczer-
nik”, bo pasuje do sytuacji, w któ-
rej znaleźli się osadzeni – tłuma-
czy A. Szymura. – Zamknięta w 
Wieczerniku grupa Apostołów 
boi się o swoje życie. Strach przed 
przyszłością i brak wiary zamknął 
im drogę ku przyszłości. Dopiero 
spotkanie z Chrystusem zmienia 
ich oraz daje wiarę w siebie.

Próby, w których uczestni-
czyło 10 osadzonych, trwały od 
stycznia. Witold, grający Apo-
stoła Tomasza, powiedział: Każ-
dy, kto zna Jezusa, jest wolny. Ja 
znalazłem Jezusa i wolność, na-
wet przebywając w tym miejscu. 

Krzysztof nadal szuka wiary. 
Uważa się za agnostyka. – Grając, 
chciałem pokazać, że w życiu każ-
dy może się potknąć, nawet po-
ważnie. Ale każdy, jeśli tylko chce, 
może się zmienić – powiedział.

Być może przestawienie zo-
stanie wystawione w ruinach 
Teatru Miejskiego w Gliwicach. 
Z taką inicjatywą wyszedł Paweł 
Gabara, dyr. Gliwickiego Teatru 
Muzycznego, któremu przed-
stawienie bardzo się podobało. 
W październiku br. osadzeni za-
mierzają pokazać „Wieczernik” 
podczas I Festiwalu Teatrów 
Więziennych, który odbędzie 
się w Warszawie. 

Ks. Waldemar Packner 

Przedstawienie w gliwickim areszcie

„Godziny strachu” za murami

Okradali groby

Hieny zatrzymane
Policjanci z Komisariatu II Policji 
w Zabrzu zatrzymali hieny 
cmentarne. Dzięki pracy opera-
cyjnej policjantów pionu krymi-
nalnego ustalono złomnicę, na 
której skupowano kradzione 
elementy nagrobków. 

D o zatrzymania sprawców do-
szło 22 kwietnia br. podczas 

kontroli złomnicy. Jak ustalono, 
zatrzymani mężczyźni okrada-
li groby na terenie cmentarzy w 
Zabrzu, Gliwic oraz Rudy Śląskiej. 
Ich proceder przestępczy trwał 
od stycznia bieżącego roku. W 
sumie dokonali ponad 100 kra-
dzieży, każdorazowo dewastując 
groby i dokonując kradzieży od 8 
do 20 kg metalowych elementów. 
W punkcie skupu otrzymywa-
li od 100 do 300 złotych. Wartość 

rynkowa skradzionych elemen-
tów jest jednak znacznie większa. 
Przed śledczymi teraz sporo pra-
cy. Policjanci zapewniają, że skon-

taktują się z wszystkimi rodzina-
mi, których groby bliskich zostały 
wskazane przez podejrzanych ja-
ko zniszczone i okradzione. •

Finałowa scena, gdy strach zostaje pokonany przez Chrystusa, 
którego symbolizuje światło i chleb 

Od stycznia br. złodzieje okradli ponad 100 grobów  
na cmentarzach w Zabrzu, Gliwicach i Rudzie Śląskiej.  
Na zdjęciu zabezpieczone elementy nagrobków 

Pielgrzymka

Po siłę 
i nadzieję  

do Rud
W sobotę 26 kwietnia do Matki 
Boskiej Pokornej w Rudach 
przyjechali chorzy i niepełno-
sprawni.

O d lat przyjeżdżam tu po si-
łę i nadzieję – tłumaczyła 

w sanktuarium matka niepeł-
nosprawnego Andrzeja. – Po tej 
pielgrzymce sił i cierpliwości 
wystarcza mi na długo.

W tym roku pielgrzymka od-
była się już trzynasty raz. Mszy 
przewodniczył bp Jan Wieczo-
rek, który w homilii przypo-
mniał, że prawdziwa miłość za-
wsze łączy się z ofiarą. – Widzieć 
człowieka w potrzebie, to zada-
nie i wyzwanie dla naszej miłości 
– podkreślił biskup gliwicki.

Wśród pielgrzymów były 
również osoby spoza diecezji gli-
wickiej, m.in. z Raciborza i Pie-
kar Śląskich. – Cieszę się, że wła-
śnie tu chorzy i niepełnospraw-
ni oraz ich bliscy spotykają się na 
modlitwie – powiedział ks. Tade-
usz Paluch, odpowiedzialny za 
przygotowanie pielgrzymki.

w.

W tym roku z pielgrzymami 
modlił się bp Jan Wieczorek 
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Nie sztuką być 
starym, ale sztuką 
jest pięknie się 
zestarzeć. Na to 
jednak trzeba 
pracować przez  
całe życie.

T ę starą mądrość Franciszek 
Żurawka po raz pierwszy 

usłyszał od swojego dziadka. 
Teraz towarzyszy mu przy orga-
nizacji wystawy pt. „Jesień życia”. 
Zostanie ona otwarta w sierp-
niu w galerii „Barwy Śląska” w 
Nakle Śląskim, w pięknym pała-
cu Donnersmarcków.  

Na wystawie znajdą się prace 
plastyczne twórców amatorów. 
Każdy z nich może przekazać 
swoje dzieła, których tematem 

jest pełnia, charakterystyczna 
dla jesieni. Chodzi przy tym nie 
tylko o pojedynczego człowieka, 
ale o dojrzałość całego życia, prze-
jawiającą się także w relacjach 
międzyludzkich i przyrodzie.  – 
Nasza inicjatywa skierowana jest 
do osób, które nie należą do żad-
nych grup plastycznych i być mo-
że nie mają odwagi się otworzyć 
i zaprezentować swojego talentu 
– tłumaczy Franciszek Żurawka.  
– Poprzez wystawę chcemy po-
kazać, że można tworzyć, opiera-
jąc się na takich wartościach, jak  
poszukiwanie mądrości, pokój 
serca, zgoda na zwolnienie, za-
trzymanie, rezygnacja z iluzji i 
„znieczuleń”.

Wybrane prace będą pre-
zentowane w 10 miastach Śląska, 
m.in. w Nakle, Gliwicach, Zabrzu 
i Pyskowicach.  Każdy uczestnik 
wystawy powinien przesłać na 

adres organizatora  maksymal-
nie 3 prace, przygotowane do 
ekspozycji w dowolnej technice 
plastycznej. Termin przyjmowa-
nia prac upływa z końcem czerw-
ca. W lipcu przewiduje się przy-
gotowanie katalogu wystawy. 
Regulamin i informacje są do-
stępne na stronie galerii: www.
barwyslaska.pl  Można też dzwo-
nić bezpośrednio do Franciszka 
Żurawki, komisarza wystawy:  
032  284 59 78,  609 886 307, adres 
e-mailowy:  franciszekzurawka@ 
wp.pl  kc

Galerię „Barwy Śląska” w pałacu  
w nakle Śląskim można zwiedzać 
od wtorku do piątku od godz. 
10.00 do 16.00, w soboty i niedziele 
od godz. 12.00 do 17.00.do końca 
czerwca jest tam prezentowana 
wystawa pt. „Od nikifora  
do Ociepki”.

Pałac Donnersmarcków przy ul. Parkowej 1 w Nakle Śląskim. 
Tutaj znajduje się Galeria „Barwy Śląska”
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Galeria „Barwy Śląska” zaprasza

Jesień życia przed nami

Ciekawą wystawę otwar-
to 25 kwietnia w Muzeum w 
Tarnowskich Górach.  Ekspozycję 
przygotowano w związku z 50. 
rocznicą powstania placówki. 
Wystawę można zwiedzać do 
końca sierpnia br.

Wystawa „50 lat temu w Tar-
nowskich Górach” oddaje klimat 
miasta sprzed pół wieku. Szereg 
eksponatów pochodzi od samych 
mieszkańców – m.in. wyposa-
żenie mieszkań, sprzęt codzien-
nego użytku, fotografie i stroje. 

Muzeum, które powstało w 1958 
roku, mieści się w zabytkowej ka-
mienicy Sedlaczka na tarnogór-
skim rynku. W XVI-wiecznej ka-
mienicy gościli m.in. królowie Jan 
III Sobieski, August II, poeci J.W. 
Goethe oraz J.U. Niemcewicz. •

Tarnowskie Góry 

Złoty jubileusz muzeum

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

Z a tydzień 
, 11 ma-

ja, w progra-
mie „Tu i te-
raz” audycja 
o Wspólnocie 

Emmanuel, która powstała w 1976 
roku z grupy modlitewnej odno-
wy charyzmatycznej, założonej 
przez Piotra Goursat i Martine 
Lafitte-Catta. Gromadzi wier-
nych wszystkich stanów, pragną-
cych razem angażować się w życie 
kontemplacyjne i apostolskie. 

Aby wygrać zaproszenie dla 
czterech osób do Fantasy Par-
ku w Rudzie Śląskiej, należy za-
dzwonić po zakończeniu audycji 
do studia (tel. 0 32 232 52 32) i od-
powiedzieć na pytanie: w jakim 
kraju powstała Wspólnota Em-
manuel? 

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
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Klaudia Cwołek: Zapropo-
nował Ksiądz, żeby w całej die-
cezji przeprowadzić adorację 
Słowa Bożego. O co chodzi w 
tej inicjatywie? 

Ks. Wacław Borek – Jest 
wiele motywów, które mnie do 
tego skłoniły. Pierwszy i zasad-
niczy to chęć zamanifestowania 
działalności Dzieła Biblijnego im. 
Jana Pawła II, które zostało już 
zapoczątkowane w naszej diece-
zji, podobnie jak w innych diece-
zjach Polski.  Zależy mi bardzo na 
jego rozwoju, ponieważ widzę, że 
Słowo Boże ma małe szanse prze-
dostania się do naszej świadomo-
ści. Jako społeczeństwo jesteśmy  
przez wiele godzin dziennie kar-
mieni wieloma wiadomościami, 
pochodzącymi z bardzo różnych 
źródeł. Wobec tego zalewu prze-
ciętny chrześcijanin – jeśli uczci-
wie podchodzi do sprawy – tylko 
15 minut tygodniowo poświęca na 
karmienie się Słowem Bożym.

 Jak Ksiądz to wyliczył?

– Mam na myśli niedziel-
ną Mszę, a konkretnie czas, jaki 
przeznaczamy na wysłuchanie 
Ewangelii i kazania, o ile oczy-
wiście dotyczy ono przeczytane-
go Słowa Bożego. Jeżeli więc zo-
stajemy przy tych 15 minutach, 
nie ma szans, żeby to Słowo nas 
naprawdę kształtowało. To jest 
prosty mechanizm. Gdy dziecko 
uczy się mówić,  to zaczyna uży-
wać takich słów, jakie słyszy od 
rodziców i najbliższego środowi-
ska.  Jeśli wierząca osoba jest kar-
miona wszystkim, tylko nie Sło-
wem Bożym, dzieje się podobnie. 
Zaczyna myśleć i mówić, tak jak 
podpowiada jej świat.  

Czy organizując przez dwa ty-
godnie intensywną adorację, 
prawie maraton czytania Pisma 
Świętego, jesteśmy w stanie to 
naprawić?

– Nie jesteśmy w stanie na-
prawić. Możemy jednak ludziom, 
którzy mają bardzo ograniczony 
kontakt z Biblią (a są to także re-

gularnie praktykujący katolicy), 
uświadomić wielką potrzebę nie 
tylko mówienia do Pana Boga, ale 
także słuchania Go. Jeden z księ-
ży kilka lat temu przeprowadził 
na terenie naszej diecezji bada-
nia czytelnictwa Pisma Świętego, 
które nie wypadło dobrze. Takie 
wyniki niechętnie się publiku-
je, ale wszyscy wiemy, że jest źle. 
Wystarczy przyjrzeć się różnym 
konkursom i teleturniejom w me-
diach. Ludzie, często z ogromną 
wiedzą w wielu dziedzinach, naj-
słabiej wypadają przy pytaniach 
religijnych, a już przy pytaniach 
dotyczących Pisma Świętego 
kompletnie wysiadają. O czym to 
świadczy? O tym, że nauczyliśmy 

się mówić „Ojcze nasz”, ale niewie-
le więcej. 

Jak w takim razie ma wyglądać 
adoracja Słowa Bożego? 

– Adoracja jest aktywnym 
wyrazem wiary. Tak jak prakty-
kujemy czterdziestogodzinną ad-
orację Najświętszego Sakramen-
tu, tak chcemy, żeby było ado- 
rowane Słowo Boże. W każdym 
kościele są dwa ołtarze – Słowa 
Bożego i Eucharystii. Najczęściej 
wykonane są one nawet z tego 
samego materiału, według jed-
nego wzoru, dla podkreślenia 
ich znaczenia i jedności. Przy tej 
okazji może warto przypomnieć, 
że w pierwotnym Kościele kate-

Biblia czeka na otwarcie
O potrzebie adoracji Słowa Bożego  
z ks. dr. Wacławem Borkiem, biblistą  
i wykładowcą Uniwersytetu Opolskiego, 
rozmawia Klaudia Cwołek.
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Biblia czeka na otwarcie

chumeni przygotowujący się do 
chrztu po usłyszeniu Słowa Bo-
żego opuszczali zgromadzenie li-
turgiczne. Ten pokarm musiał im 
wystarczyć. To powinna być  waż-
na wskazówka dla małżeństw nie-
sakramentalnych, których obec-
nie jest coraz więcej. Kto im dziś 
podpowiada, że powinni karmić 
się z tego pierwszego stołu, tj. oł-
tarza Słowa Bożego? Najczęściej o 
tym nie wiedzą,  a nie mogąc przy-
stąpić do stołu eucharystycznego,  
automatycznie przestają chodzić 
do kościoła, sądząc, że nie mogą 
tam niczym się umocnić.

Do tej pory jednak określe-
nia „adoracja” używaliśmy 
najczęściej w odniesieniu do 
Najświętszego Sakramentu. 
W przypadku Pisma Świętego 
mówimy raczej o lekturze i me-
dytacji, czy to się ma zmienić?

– Pierwotne rozumienie 
słowa „adoracja” było związa-
ne przede wszystkim z reakcją 
na to, co Pan Bóg powiedział do 
człowieka. To był spontaniczny 
odruch wiary, aby uniżyć się wo-
bec otrzymanej łaski. Adoracja 
to nie jest jedynie ten moment,  
gdy w kościele na klęczkach je-
stem wpatrzony w Pana Boga. To 
nie może być tylko zamknięte w 
czasie wydarzenie.  Adorować 
znaczy upaść na kolana, wyznać 
wiarę i zmienić swoje życie. Przy-
kładem człowieka adorującego w 
Ewangelii jest niewidomy od uro-
dzenia, który gdy tylko usłyszał 
od Jezusa, że On jest Synem Czło-
wieczym, od razu odpowiedział: 
»Wierzę, Panie!« i oddał Mu po-
kłon (por. J  9,35–38). W tym przy-
padku Nowy Testament posługuje 
się greckim słowem proskýnēsis, 
które oznacza „ucałowanie stopy 
lub skraju szaty adorowanej oso-
by”. Nie rezerwujmy więc słowa 
„adoracja” tylko na określenie 
trwania przed Najświętszym Sa-
kramentem, które – nie boję się 
tego powiedzieć – często niewie-
le nas kosztuje, najwyżej trochę 
poświęconego Panu Bogu czasu. 
Trzeba to mocno podkreślić, że 
jeżeli  po nastawieniu pełnym 

uwielbienia i czci wobec Boga nie 
zmieniam swojego życia, to tak 
naprawdę nie jest to adoracja. A 
zmieniać życie zgodnie z wolą Bo-
żą można tylko wtedy, gdy się ją 
poznaje, czyli gdy słucha się i ad-
oruje Jego słowo.  A my, niestety, 
zaniedbaliśmy całą liturgię sło-
wa, nie mówiąc o praktyce indy-
widualnej lektury Biblii. 

Jak więc konkretnie będzie 
przebiegać diecezjalna adora-
cja Słowa Bożego? 

– Wykorzystamy tutaj do-
świadczenie czterdziestogodzin-
nej adoracji Najświętszego Sa-
kramentu. Poprosiliśmy księży, 
żeby w kościołach, gdzie będzie 
czytane Pismo Święte, przygo-
tować odpowiedni program ado-
racji, żeby cały czas byli  obecni 
ludzie, którzy  będą słuchać Sło-
wa Bożego. Trzon tej grupy mają 
tworzyć osoby czytające kolejne 
wersety Pisma Świętego, zmie-
niające się co trzy, cztery minuty. 
One zobowiążą się do obecności 
w kościele pół godziny przed i pół 
godziny po przeczytaniu swoje-
go fragmentu. Adoracja odbywać 
się będzie codziennie przez dwa 
tygodnie, w kolejnych miastach, 
między poranną a wieczorną Eu-

charystią.  W parafiach, w któ-
rych będzie czytane Słowo Boże, 
wieczorem odbędą się warszta-
ty dotyczące ksiąg czytanych w 
ciągu dnia. Będą je prowadzić 
zaproszeni znawcy teologii bi-
blijnej, których można poprosić 
o wyjaśnienie niezrozumiałych 
tekstów. •

Dzieło Biblijne  
im. Jana Pawła II
jest to wspólna inicjatywa 
biblistów i episkopatu 
Polski, ujęta w ramy 
stowarzyszenia, której 
celem jest  pogłębiona 
formacja do duchowości 
i kultury biblijnej. 
Pomysłodawcy dzieła 
Biblijnego chcą dotrzeć 
do wszystkich diecezji 
w naszym kraju. W 
diecezji gliwickiej jego 
moderatorem jest  
ks. dr Wacław Borek, 
który prowadzi dwuletnie 
Studium Słowa Bożego, 
przygotowujące obecnie 
około 20 animatorów 
biblijnych. 
Więcej na www.biblista.pl.

Data
4 maja
5 maja
6 maja
7 maja
8 maja
9 maja

10 maja
11 maja

12 maja
13 maja
14 maja
15 maja
16 maja
17 maja
18 maja

Miasto
Gliwice
Gliwice
Gliwice
Pyskowice
Kuźnia raciborska
zabrze
zabrze
tarnowskie Góry

tarnowskie Góry
lubliniec
lubliniec
rudy
Bytom
Pyskowice
tarn. Góry-Opatowice

Parafia
katedra
Krzyża Świętego
Wszystkich Świętych
św. mikołaja
św. marii magdaleny
św. Anny
św. Anny
śś. Piotra i Pawła

śś. Piotra i Pawła
św. mikołaja
św. mikołaja
Wniebowzięcia nmP
św. Wojciecha
nawrócenia św. Pawła
matki Sprawiedliwości  
i miłości Społecznej

Jakie księgi
rdz
rdz-lb
lb-Sdz
Sdz-1 Krl
2 Krl-ne
1 mch-est
rut-Prz
hi-Pnp

Koh-iz
jr-lm
ez-Am
jon-mk
Łk-dz
rz-hbr
jk-Ap

Prowadzący
ks. mgr lic. A. demitrów
ks. mgr lic. Aw. demitrów
ks. dr hab. j. Kochel
ks. dr m. Obruśnik
ks. dr m. Obruśnik
ks. dr hab. j. Kochel
ks. dr F. Koenig
ks. dr W. Borek

o. dr l. mycielski OSB (ks. dr Wacław Borek)
ks. mgr lic. A. demitrów
ks. prof. A. tronina
ks. dr W. Borek
ks. dr F. Koenig
ks. mgr lic. A. demitrów
ks. dr m. Obruśnik

Godziny
13.30–17.00
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30

13.30–15.00
16.00–18.00
 8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30
8.30–17.30 
8.30–17.30

13.00–16.30
20.00–21.00

Program adoracji Słowa Bożego w diecezji gliwickiej
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Festyn w Rudnie
4 maja, godz. 14.00 – program pt. „Po 
Śląsku po naszymu” (uczniowie SP), kon-
cert zespołu Szwarne Dziołchy, występ 
orkiestry dętej, konkursy oraz pokaz 
majoretek i loteria fantowa. Dochód 
z imprezy przeznaczony będzie na reno-
wację i modernizację zabytkowego kościo-
ła św. Mikołaja w Rudnie. 

KIK w Gliwicach
7 maja, kaplica św. Jadwigi w parafii 
Wszystkich Świętych. W programie: godz. 
18.05 – nieszpory, 18.30 – Msza św. z homi-
lią i wykład pt. „Chrześcijanin: Człowiek 
bez właściwości?”.

KIK w Zabrzu
7 maja, godz. 18.45, dom parafialny św. 
Anny (ul. 3 Maja 18) – Msza św. z homi-
lią i wykład dr. hab. Macieja Sablika pt. 
„O edukacji dzisiejszej młodzieży słów 
kilka”.

O uzdrowienie
6 maja, godz. 19.00, kościół św. Wojciecha 
w Bytomiu – Eucharystia z modlitwą 
o uzdrowienie.

Święcenia kapłańskie
10 maja w katedrze gliwickiej o godz. 9.30 
bp Gerard Kusz udzieli święceń kapłań-
skich diakonom diecezji gliwickiej. 

Pielgrzymka rolników
10 maja, sanktuarium Matki Bożej 
w Lubecku – pielgrzymka rolników rejo-
nu lublinieckiego. Rozpoczęcie o 10.00.

Wspólnota Dzieci Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie 10 maja 
o godz. 11.00 w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu, przy rynku.

XIX Gliwickie Spotkania 
Teatralne
7–18 maja – program na plakatach 
i www.teatr.gliwice.pl.

Pielgrzymka KWC
17 maja – pielgrzymka Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka do kościoła-wo-
tum w Katowicach. Szczegóły: www.gli-
wice.oaza.pl.  

zapowiedzi
Miniatura teatralna z tej ziemi

Musi przyjść 
Słyszałem bajkę o ludziach, 
którzy odchodzą i wracają, 
zmieniają się, choć są sobą ... 
– tak rozpoczyna się sztuka  
Zbigniewa Stryja, wpisana  
w niezwykłą scenerię kaplicy. 

„Musi przyjść” to miniatura teatralna 
specjalnie napisana do odegrania w starej, 
nieczynnej kaplicy ewangelickiej w Zabrzu-
-Biskupicach. Premiera z udziałem hrabiego 
Mikołaja von Ballestrema, którego przodko-
wie tu żyli, odbyła się miesiąc temu. Od tego 
czasu sztuka wystawiana była już kilka ra-
zy. Za każdym razem bardzo dobrze przyję-
ta, porusza zwłaszcza ludzi starszych, którzy 
odnajdują w niej swoje losy i wspomnienia. 
Twórcy adresują ją jednak także do młod-
szych,  z nadzieją, że będzie ona  dla nich 
szczególną lekcją historii   

Akcja przedstawienia dzieje się w kaplicy, 
gdzie ciągle ktoś przychodzi i odchodzi, a na 
zewnątrz toczą się dzieje,  w których wpisane 
są losy pojedynczych ludzi i całych narodów. 
Co jakiś czas pada pytanie o farorza. Ten nie 
przychodzi, choć ma przyjść. Jest oczekiwa-
ny tak jak lepszy czas – bez konfliktów i woj-
ny,  których bohaterowie sztuki mimowolnie 
stają się ofiarami. 

Miniatura ma swoją stronę internetową: 
www.musiprzyjsc.biskupice.com.

Najbliższe przedstawianie odbędzie się 
9 maja o godz. 18.00 w kaplicy poewangelic-

kiej w Biskupicach przy ul. Żmudy 2. Przed-
sprzedaż biletów w stowarzyszeniu Kopalnia 
Sztuki (ul. Hagera 41, tel. 032 271 24 49 w. 14).  
Zamówienia drogą mailową: musiprzyjsc@
biskupice.com lub w kasie Teatru Nowego 
w Zabrzu. kc.

„Musi przyjść” to także sztuka  
o więzach między pokoleniami.  
Grają w niej córki Zbigniewa Stryja  
– Aleksandra i Anna

Międzynarodowy festiwal 

Dni Muzyki Organowej
Duchowieństwo w służbie muzyki – to myśl 
przewodnia festiwalu organowego, które-
go dziewiętnasta edycja potrwa  od 4 do 11 
maja w Gliwicach.

W tym roku koncerty festiwalowe będą 
odbywać się w trzech gliwickich świątyniach: 
koncert inauguracyjny i finałowy w kościele 
katedralnym, a recitale organowe w kościo-
łach Wszystkich Świętych i św. Bartłomieja.  

Uroczysta inauguracja festiwalu zosta-
ła zaplanowana na niedzielę 4 maja. W tym 
dniu o godz. 20.00 w gliwickiej katedrze  moż-
na będzie wysłuchać koncertu kantatowo-ora-
toryjnego.

Wśród gości festiwalu będą trzej duchow-
ni, którzy są nie tylko duszpasterzami, ale 

również wirtuozami i profesorami akade-
mii muzycznych. Ojciec Georges Athanasia-
des z klasztoru augustianów w St.-Maurice 
w Szwajcarii zagra w kościele Wszystkich 
Świętych 5 maja o godz. 19.30, o. Rupert Got-
tfried Frieberger – norbertanin z opactwa 
w Schlägl w Austrii, organista i improwizator,  
profesor w Linzu i we Wiedniu wystąpi 6 maja 
w kościele św. Bartłomieja o godz. 19.30,  a ks. 
Wolfgang Bretschneider, organista niemiecki, 
profesor w Kolonii i Düsseldorfie, będzie kon-
certował 9 maja o godz. 19.30, również w ko-
ściele św. Bartłomieja. Szczegółowy program 
dostępny jest na plakatach i na www.dmo.
gliwice.pl. Bliższe informacje: sekretariat fe-
stiwalu: tel.: 32 331-63-52 w godz. 10.00-14.00, e-
mail: dmo@dmo.gliwice.pl.  kc.


