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Śląsk zaprasza
Koszęcin. W sobotę 30 
maja w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” 
odbędzie się kilka ważnych 
imprez, na które wstęp 
jest wolny. Już o godz. 
10.00 rozpocznie się 
piknik rodzinny pt. „Dzień 
Dziecka ze Śląskiem”, 
a o 11.00 – konferencja 
poświęcona Wojciechowi 
Korfantemu. Około 15.00 
przewidziane jest otwarcie 
wystawy poświęconej 
Wojciechowi Korfantemu, 
a później sadzenie dębu 
papieskiego. Na godz. 
16.00 zaplanowano 
ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród 
XVI Przeglądu Piosenki 
Dziecięcej im. prof. Adolfa 
Dygacza „Śląskie 
Śpiewanie” i zakończenie 
Metropolitalnego 
Święta Rodziny. Około 
godz. 17.00 wystąpią 
laureaci „Śląskiego 
śpiewania”, a o godz. 
18.00 odbędzie się koncert 
galowy „Śląska” pt. 
„Pieśni powstańcze i tańce 
narodowe”.

W Dniu Matki
Zabrze Biskupice. „Ave 
Maria – witaj Matko!” – 
to tytuł koncertu, który 
odbędzie się 26 maja 
o godz. 19.00 w kościele 
Wniebowzięcia NMP 
w Zabrzu-Biskupicach. 
W programie 
przewidziane są utwory 
J.S. Bacha, Ch. Gounoda, 
C.Saint-Saensa, L. Luzziego, 
G. Donizettiego, 
Fr. Schuberta, 
A. Chlondowskiego, 
W. Barczyńskiego, J. Auera 
oraz fragmenty poezji. 
Wystąpią: Olivia Ohl- 
-Szulik – sopran, Chór 
Con Fuoco oraz 
Zespół Musici de Silesia. 
Dyryguje Wojciech 
Barczyński.

Nowa kaplica w zabrzańskim areszcie

Na strychu, 
czyli bliżej nieba

W cześniej Msze odprawia-
no w świetlicy. Dzięki 
staraniom ks. Tomasza 

Sękowskiego i życzliwości dyrekto-
ra zabrzańskiego Aresztu Śledczego 
ppłk. Andrzeja Stradowskiego wyre-
montowano pomieszczenie na stry-
chu budynku aresztu. – Prace trwały 
właściwie od stycznia, mocno angażo-
wali się sami osadzeni. A było co robić 
– powiedział ks. T. Sękowski, który 16 
lat pracuje jako kapelan więzienny.

Efekt trzymiesięcznej pracy 
jest imponujący. Adaptacja strychu 
pozwoliła na ciekawą aranżację 
wnętrza, dzięki czemu kaplica ma 
swój urok i sprzyjający modlitwie 
klimat. – Wiele osób i instytucji przy-
czyniło się do powstania tego miejsca 

modlitwy. Dziękuję im wszystkim, 
a zwłaszcza proboszczom i wiernym 
z kilku zabrzańskich parafii, którzy 
pomogli sfinansować powstanie ka-
plicy – powiedział ks. Sękowski. 

Nową kaplicę poświęcił 21 maja 
bp Jan Wieczorek. Do Zabrza przyje-
chali m.in. płk Marek Ośka, zastępca 
Dyrektora Generalnego Służby Wię-
ziennej, płk Mirosław Gawron, dy-
rektor Okręgowej Służby Więziennej 
w Katowicach oraz ks. Paweł Wojtas, 
krajowy duszpasterz więziennictwa. 
List z wyrazami uznania i szacunku 
przesłał gen. Paweł Nasiłowski, Dy-
rektor Generalny Służby Więziennej. 
– Nasza kaplica znajduje się na stry-
chu, a więc bliżej nieba – żartował 
ppłk A. Stradowski.

– Sami apostołowie nie byli 
ludźmi idealnymi. Gdy Chrystus 
ich powoływał, nie pytał o prze-
szłość. Wszyscy jesteśmy słabi, po-
pełniamy mniejsze lub większe błędy. 
Ale w Chrystusie i z Nim możemy 
zawsze zacząć życie od nowa – po-
wiedział w homilii biskup gliwicki. 
Pod koniec Mszy Jacek, jeden z osa-
dzonych, wręczył bp. Janowi Wie-
czorkowi własnoręcznie wykonaną 
grafikę z podobizną Jana Pawła II.

W zabrzańskim Areszcie Śled-
czym przebywa obecnie ponad 330 
tymczasowo aresztowanych i skaza-
nych. Ks. Tomasz Sękowski posługę 
kapelana pełni w Zabrzu od 1999 
roku, jest również okręgowym ka-
pelanem Służby Więziennej. – Na-
sza kaplica nie ma jeszcze wezwania. 
Chciałbym, aby je wybrali sami osa-
dzeni – powiedział na zakończenie 
ks. Sękowski. 

Ks. Waldemar Packner

Ks. Tomasz Sękowski i osadzeni, którzy pomagali przy adaptacji strychu aresztu na kaplicę

Od trzech tygodni osadzeni w zabrzańskim areszcie 
mają nową kaplicę. Większość prac przy adaptacji 
strychu wykonali sami. 
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Praca na swoim miejscu

Lubecko. 16 maja do sanktuarium 
Matki Bożej Lubeckiej pielgrzy-
mowali rolnicy i ogrodnicy zie-
mi lublinieckiej. W tym roku 
spotkali się tu po raz trzynasty. 
Od samego początku we wszyst-
kich pielgrzymkach uczestniczy-
ły członkinie zespołu Lisowianki 
z sąsiedniego Lisowa. W czasie 
spotkania poprowadziły nabo-
żeństwo do św. Izydora, patrona 
rolników. Mszy przewodniczył 
ks. Andrzej Bartysiewicz, pro-
boszcz parafii w Lubecku, który 
zauważył, że pomimo postępu 

XXI wieku, wobec pewnych prze-
jawów natury człowiek pozostaje 
bezradny. Przypomniał tornado, 
które ubiegłego lata przeszło 
przez te tereny. Do zebranych 
w sanktuarium rolników powie-
dział: – Na pierwszym miejscu 
w naszym życiu ma być Pan Bóg. 
Jeżeli postawilibyśmy na nim 
np. pracę, to ona może czasem 
obrócić się przeciwko nam. Musi 
być czas na pracę i czas na modli-
twę, a właściwie te dwie rzeczywi-
stości powinny się ze sobą splatać. 
 mf
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Dzieci Maryi w Rudach
Rudy. W sobotnie przedpołudnie 
16 maja w diecezjalnym sanktu-
arium MB Pokornej w Rudach spo-
tkały się Dzieci Maryi oraz schole 
liturgiczne. Tradycyjna, coroczna 
pielgrzymka, tym razem miała 
charakter szczególny, gdyż prze-
żywana była w czasie jubileuszu 
rudzkiego sanktuarium. Mszy św. 
przewodniczył bp Jan Wieczorek, 
obok którego przy ołtarzu stanął 
najstarszy kapłan naszej diecezji 
ks. Alojzy Borkowski. 

Nie zabrakło licznych pocztów 
sztandarowych, ze wszystkich 
obecnych na pielgrzymce grup 
Dzieci Maryi. Biskup gliwicki wy-
raził szczególną radość, że w tym 
dniu rudzkie sanktuarium jest naj-
piękniejszym miejscem lokalnego 
kościoła. – Tyle Dzieci Maryi 
z wszystkich stron diecezji wokół 
cudownego obrazu Matki Boskiej 
Pokornej. A źródłem piękna, 
wszystkich obecnych dziewcząt, 
jest słuchanie słowa Bożego i go-
towość do służby – powiedział bp 
Wieczorek. Tradycyjnie pielgrzym-
ka to także czas nagrodzenia tych, 

którzy szczególnie angażują się 
w prace parafialnych grup Dzieci 
Maryi oraz scholi liturgicznych. Bp 
Jan Wieczorek wprowadził w posłu-
gę psałterzysty 29 osób, które ukoń-
czyły kurs, oraz wyróżnił 15 dziew-
cząt za pracę dla grup Dzieci Maryi. 
 Ks. Norbert Thiel

W pielgrzymce uczestniczyło 
kilkaset dziewcząt z całej 
diecezjiOd 13 lat członkinie zespołu Lisowianki pielgrzymują z rolnikami 

do Lubecka
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Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

Muzeum E. Stein zaprasza
Lubliniec. Zmieniły się godziny 
otwarcia Muzeum Pro Memoria 
Edith Stein, które przed kilko-
ma miesiącami zostało otwarte 
w Lublińcu. Od tego czasu stało się 
jedną z ważniejszych wizytówek 
miasta, a w muzeum odbyło się 
także kilka wernisaży ciekawych 

wystaw. W poniedziałek muzeum 
jest nieczynne, od wtorku do piąt-
ku zaprasza chętnych do zwiedza-
nia od godz. 16.00 do 18.00, a w nie-
dzielę od godz. 14.00 do 17.00. 
Grupy zorganizowane proszone 
są o wcześniejszą rezerwację ter-
minu pod nr tel. 034 356 28 27. w

Muzeum E. Stein w Lublińcu to jedyna tego typu placówka 
na Śląsku
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Rodzinne biesiadowanie

Lisowice. Wiele atrakcji czekało 
na uczestników niedzielnej Majów-
ki Rodzinnej, która 17 maja odby-
ła się na boisku obok Lokalnego 
Centrum Społeczno-Kulturalnego 
w sołectwie Lisowice należącym 
do gminy Pawonków. Do głów-
nych należały Turniej Strzelecki 
o Puchar Łowczego Lisowic oraz 
pokaz motocykli. Okazałe jedno-
ślady zainteresowały zarówno naj-
młodszych, jak i starszych miesz-
kańców okolic. Rodzinny piknik 
ubogaciły występy uczniów, w tym 
zespołu wokalnego Signum oraz 
gry i zabawy. Festyn, który był 

jedną z okazji promowania miej-
scowego Muzeum Paleontologicz-
nego, zakończyła zabawa taneczna 
z udziałem zespołu Koders. ank

Okazałe 
motocykle 
były jedną 
z głównych 
atrakcji 
pikniku

AN
N

A 
KI

Se
R



III
G

o
ść N

iedzielN
y

24 m
aja 2009

Gość Gliwicki

Prof. 
Jerzy Buzek

Uważam za bardzo 
dobre, że podczas 

tegorocznego Święta 
Rodziny my, Ślązacy, 
szczególniej myśleć 
będziemy o swoich 

matkach. Mój ojciec 
zmarł, gdy ja miałem 

13 lat, a siostra 16. 
Zostaliśmy z Mamą sami, 

wokół szalał stalinizm. 
Mama dała nam 

najlepsze z możliwych 
wykształcenie. 

Nauczyła nas, że nigdy 
nie wolno się poddawać 

i rezygnować. Była 
wymagająca, zwłaszcza 

wobec siebie, a od nas 
wymagała, abyśmy 

zawsze dawali 
z siebie wszystko. 

Nigdy nie opuszczała 
jej nadzieja i nigdy 

nie przestała wierzyć, 
nawet wtedy, gdy 
Opatrzność przed 

pół wiekiem zabrała 
jej męża. Kochała ludzi, 

którym starała się 
służyć, i kochała 

Polskę. To stwierdzenie 
wydaje się dziś 

niezwykłe, ale była 
niezwykłą osobą. Mojej 

Mamie zawdzięczam 
wszystko, co zdobyłem 

i osiągnąłem w życiu. 
Jeśli popełniam błędy, 

jej to nie obciąża, 
bo ona zawsze zło 

traktowała surowo, 
choć zawsze potrafiła 

wybaczyć. Mama zmarła 
w 2003 roku, w wieku 

90 lat i pochowana 
jest na cmentarzu 

w Chorzowie. 

Wypowiedź 
przed II Metropolitalnym 

Świętem Rodziny, 
poświęconym matce
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Pomnik prof. Stanisława Słodowego stanie obok gliwickiej katedry 

Słowo zamknięte w rzeźbie
Powstała na 
kanwie słów Jana 
Pawła II: Niech 
zstąpi Duch Twój… 
Rzeźba autorstwa 
prof. Stanisława 
Słodowego, która 
upamiętni 10. 
rocznicę spotkania na 
gliwickim lotnisku. 

N ajpierw powstała mała sta-
tuetka, prezent dla Papieża, 

którą prof. Bolesław Pochopień, 
ówczesny rektor Politechniki 
Śląskiej, w imieniu uczelni 
wręczył Janowi Pawłowi II 
w 2001 roku podczas spotkania 
Papieża z rektorami polskich szkół 
akademickich, które odbyło się w 
Castel Gandolfo. We wspomnieniach 
obecnych na nim została reakcja 
Ojca Świętego, zdumienie, że jego 
słowa mogły stać się inspiracją do 
stworzenia rzeźby.

Pomiędzy katedrą a centrum 
Prof. Stanisław Słodowy, szuka-

jąc pomysłu, sięgnął do nauczania 
Papieża. – Przypomniałem sobie 
wszystkie jego homilie. I w końcu te 
słowa, które padły w Warszawie, a 
które później stały się zawołaniem 
o charakterze historycznym. Już 
wiedziałem, że to jest to, czego szu-
kam. Musiałem tylko słowa Ojca 
Świętego przekształcić w rzeźbę. 
Kiedy pojawił się pomysł, byłem 
przekonany, że to ujęcie musi być 
mocno stylizowane, w ruchu, w 
locie – opowiada. Tak powstały 
najpierw statuetka, a teraz rzeźba, 
która stanie w centrum miasta. Pra-
ca symboliczna, interesująca w for-
mie, o łagodnej, harmonijnej linii. 
Wyobrażenie gołębicy sięgającej 
jednym skrzydłem ziemi, płaszczy-
zny, na której artysta umieścił kon-
tury Polski z zaznaczonymi trzema 
miastami: Gdańskiem, Warszawą i 
Gliwicami. A wokół wyryte tamte 
ważne słowa: „Niech zstąpi Duch 
Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej zie-
mi”.  Rzeźba z brązu, o wysokości 
2,70 metra, właśnie odlewana jest 
w GZUT. 

Artysta zaznacza, że nie chciał, 
aby jego praca miała charakter ty-
powo pomnikowy. Rzeźba stanie po-
między gliwicką katedrą a Centrum 
Edukacyjnym im. Jana Pawła II. 
Uważa, że będzie dobrym punktem 
łączącym oba budynki.  – Może sta-
nie się inspiracją. Ktoś przystanie 
przy tych słowach, przypomni je so-
bie… Albo to słowo samo go zarazi, 
bo z jednej strony jest wyrażeniem 
myśli, a z drugiej pobudza do niej, 
do refleksji – mówi autor.  

Medale trafiły do Watykanu
Prof. Stanisław Słodowy zaj-

muje się również medalierstwem, 
o którym mówi, że to trudna sztu-
ka polegająca na pewnego rodzaju 
iluzji, ponieważ praca musi być 
maksymalnie płaska i maksy-
malnie plastyczna jednocześnie. 
Wykonany przez niego medal był 
jednym z darów dla Jana Pawła II 
złożonych 15 czerwca na gliwickim 
lotnisku. Praca ta przedstawiająca 
Papieża zatytułowana „Kontempla-
cja” otrzymała później nagrodę jury 
przyznaną za walory artystyczne 
przez Międzynarodową Akademię 
Sztuki, Literatury, Nauki i Religii w 
Turynie. To niejedyny medal prof. 

Słodowego, który trafił do Watyka-
nu. Znajdują się tam również m.in. 
praca wykonana zaraz po konkla-
we w 1978 roku oraz tryptyk wrę-
czony Janowi Pawłowi II w czasie 
spotkania w Gdańsku w 1987 roku, 
przedstawiający Papieża, ks. Jerzego 
Popiełuszkę i upamiętniający górni-
ków z kopalni „Wujek”. 

Wiele rzeźbiarskich i medalier-
skich prac prof. Stanisława Słodowe-
go zostało uznanych i nagrodzonych. 
Pomnik Ofiar Faszyzmu, który stoi 
w Jaworznie, przyniósł mu Oska-
ra Sztuki. Złoty medal w Palermo 
otrzymał za „Portret Polki”, rzeźbę 
kutą w żelazie. Jest również autorem 
projektu prezbiterium dwóch gli-
wickich kościołów: franciszkanów 
i na Sikorniku. Obie kompozycje 
płaskorzeźb otrzymały grand prix 
Międzynarodowej Akademii Sztuki, 
Literatury i Nauki we Florencji. Prof. 
Słodowy jest członkiem Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Akade-
mickiego „Arts-Sciences-Lettres”, 
któremu patronuje Akademia Fran-
cuska, i członkiem korespondentem 
Akademii Włoskiej. Amerykański 
Instytut Biograficzny przyznał mu 
Oskara za całokształt twórczości.

Mira Fiutak

Prof. Stanisław Słodowy w swojej pracowni, zanim rzeźba została 
przekazana do odlewu w GZUT
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Rozwijanie 
zainteresowań, 
udział w wykładach 
i zajęciach 
oraz kontakt 
z rówieśnikami 
jednoczą dojrzałą 
część lublinieckiej 
społeczności wokół 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

P óźna dorosłość może być szczę-
śliwa – to motto przyświecające 

działającemu od kilkunastu mie-
sięcy Stowarzyszeniu Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lublińcu. 
W szkolnych ławach placówki 
zasiada ponad stu studentów, 
większość w wieku emerytalnym. 
Hobbystyczna uczelnia oferuje 
im cotygodniowe zajęcia z języka 
angielskiego, niemieckiego i infor-
matyki oraz odbywające się raz lub 
dwa razy w miesiącu wykłady. 

W pierwszym tegorocznym 
semestrze prowadzili je nauczy-
ciele akademiccy śląskich uczel-
ni. Tematyka była różnorodna 

– od podróżniczej, przez zagroże-
nia cywilizacyjne środowiska na-
turalnego, mikroflorę pomieszczeń 
i domów mieszkalnych, aż po wy-
krywanie chorób onkologicznych 
i zapobieganie im. Drugi semestr 
zdominowały zagadnienia zdro-
wotne, m.in. dieta wspomagająca 

leczenie, profilaktyka chorób, 
rola aktywności fizycznej w życiu 
człowieka. 

Choć nie zdecydowano się 
do tej pory na wydanie indek-
sów, zapał studentów jest duży. 
Każdy ma przy tym możliwość 
wybrania czegoś interesującego 

dla siebie. – Niektóre wykłady 
są bardzo potrzebne – mówi 
uczestniczka Regina Michaluk. 
– Najważniejsza jest jednak sama 
konieczność w yjścia z domu, 
spotkania znajomych, porozma-
wiania o naszych codziennych 
problemach… 

W ramach współpracy z uni-
wersytetem organizowane są wy-
jazdy do teatrów i gimnastyka 
zdrowotna. Dla wszystkich zain-
teresowanych otworem stoi także 
sekcja brydżowa. W kwietniu od-
była się pierwsza część wycieczki 
Szlakiem Orlich Gniazd, kontynu-
acja planowana jest jesienią. Stu-
denci rowerzyści mogli zrealizo-
wać swe pasje, przemierzając leśne 
trasy wokół Lublińca. Jeszcze przed 
wakacjami miłośnicy gór odwie-
dzą Pieniny. Podobnie jak na każdej 
uczelni letnie miesiące będą cza-
sem odpoczynku. – A po wakacjach 
ruszamy z nowym zapałem – za-
pewnia Roman Szafraniec, prezes 
stowarzyszenia. Ank

Wielu wrażeń dostarczyła wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd
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Powstał Szlak Cmentarzy Żydowskich Powiatu Gliwickiego

Dzieci uporządkowały kirkut
Pomysłodawcami powstania 
Szlaku Cmentarzy Żydowskich 
Powiatu Gliwickiego są Grzegorz 
Kamiński i Dariusz Walerjański. 
Szlak będzie obejmował cztery 
cmentarze żydowskie mieszczą-
ce się na terenie powiatu gliwic-
kiego – w Sośnicowicach, Toszku, 
Pyskowicach i Wielowsi. 

N a każdym z cmentarzy zosta-
ną umieszczone jednakowe 

tablice z ich historią i tablice infor-
macyjne dla turystów. Planowana 
jest strona internetowa i publika-
cja poświecona żydowskiemu dzie-
dzictwu tego regionu. Powstanie 
szlaku poparli Gmina Wyznaniowa 
Żydowska w Katowicach, starosta 
powiatu gliwickiego, burmistrzo-
wie Toszka i Pyskowic oraz Jan 
Jagielski z Żydowskiego Instytutu 
Historycznego w Warszawie. 

Od kilku lat cmentarzami 
żydowskimi na terenie powiatu 
opiekuje się społecznie Grzegorz 

Kamiński, nauczyciel historii w SP 
nr 39 w Gliwicach. Dzięki pomo-
cy władz samorządowych, jego 
uczniów i mieszkańców zostały 
uporządkowane kirkuty w Wie-
lowsi, Toszku i Pyskowicach. 
Obecnie na cmentarzach organi-
zowane są wystawy fotograficzne 
poświęcone żydowskiemu dzie-
dzictwu i oprowadzane wycieczki. 

D. Walerjański i G. Kamiński po-
pularyzują również dzieje tych 
żydowskich nekropolii pisząc 
publikacje, organizując i uczest-
nicząc w konferencjach poświę-
conych żydowskiemu dziedzictwu 
na terenie całej Polski. 

W kwietniu br. został uporząd-
kowany kolejny cmentarz żydowski, 
tym razem w Pyskowicach. Sprawę 

poparł burmistrz miasta Wacław 
Kęska. Grzegorz Kamiński zebrał 
„pospolite ruszenie”, które zaczęło 
pracować na cmentarzu. W pra-
cach porządkowych uczestniczyli 
nauczyciel Błażej Kupski z uczniami 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Py-
skowicach, uczniowie Grzegorza 
Kamińskiego ze Szkoły Podstawo-
wej nr 39 w Gliwicach i zastępca 
naczelnika Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Mirosław Tomczyk. 
Na przyczepę załadowane zostały 
znajdujące się na kirkucie śmieci: 
butelki po alkoholu, szkło, złom, opo-
ny samochodowe, a nawet… stare 
łóżko. Z terenu cmentarza zostały 
również usunięte chaszcze. 

Wszystkie prace na kirkucie 
w Pyskowicach zostały wykona-
ne społecznie. W tym roku upo-
rządkowany przez dzieci cmen-
tarz w Pyskowicach będzie jedną 
z atrakcji turystycznych Górno-
śląskich Dni Dziedzictwa 2009. 
 mg

Grzegorz Kamiński z uczniami SP nr 39 w Gliwicach na cmentarzu 
żydowskim w Pyskowicach

Późna dorosłość może być szczęśliwa

Studenci młodzi duchem
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N iedawno w Zabrzu-Ro-
kitnicy odbyło się spo-
tkanie informacyjne dla 

kobiet zainteresowanych ży-
ciem w Instytucie Świeckim Pań 
Szensztatu. To jeden z około dwu-
dziestu świeckich instytutów ży-
cia konsekrowanego, działających 
na terenie Polski. Jeszcze nie tak 
dawno ta forma życia była prawie 
nieznana. Władze PRL-u nie zezwa-
lały na jej prawne zatwierdzenie, 
a i w samym Kościele niejednokrot-
nie patrzono na nią z dystansem. 

– Pierwsze pytanie, które się 
pojawia w kontekście instytutu 
świeckiego, jest takie: Czy świat 
może być drogą do Pana Boga 
czy nie? – mówiła Gertrud Pollak 
z kierownictwa instytutu, która 
przyjechała do Zabrza z Niemiec. 
Jej odpowiedź jest oczywiście po-
zytywna, ale w swoim wykładzie 
pokazała, jak podejście do świata 
zmieniało się na przestrzeni histo-
rii Kościoła. – Zawsze istniał taki 
strach, że to, co należy do świata, 
może być przeszkodą dla pobożno-
ści, że to, co posiadamy, może nas 
odciągnąć od Boga. Na przykład 
przez długi czas bardzo podejrz-
liwie i z wielkim strachem odno-
szono się do tego, co w człowieku 
należy do sfery seksualności. Dlate-
go w niektórych kołach w Kościele 
szacunek dla rad ewangelicznych 
bardzo często miesza się z nie-
uzasadnionym strachem wobec 
tego, co w człowieku cielesne. 
Ale na szczęście nie tylko to w hi-
storii Kościoła możemy zauważyć 
– podkreśliła.

– Mam kilka koleżanek, 
które są Paniami Szensztatu. 

Ich świadectwo i spo-
sób bycia skłania mnie 
do tego, żeby pomyśleć 
konkretnie o tej formie 
życia – mówi 27-letnia 
Violetta z Kamienia Ślą-
skiego. W czasie wakacji 
pracowała jako wolonta-
riuszka w centrali ruchu w Niem-
czech, pisała też pracę magisterską 
z mariologii Szensztatu, z którym 
bardzo jest związana. 

Gertrud Pollak przedstawiła 
kryteria, które trzeba brać pod 
uwagę w podejmowaniu decyzji 
o życiu w Instytucie Świeckim Pań 
Szensztatu. Przede wszystkim nale-
ży sobie odpowiedzieć na pytanie, 
czy to jest moja droga miłości, i czuć 
pociąg do takiej formy życia, która 
jest interesująca, ale wymaga dużej 
odpowiedzialności. Musi mu towa-
rzyszyć otwartość na życie w czy-
stości w całkowitym oddaniu się 
Chrystusowi. Do instytutu nie może 
wstępować ktoś, kto nie znalazł 
męża i teraz szuka wygodnej alter-
natywy. W grę nie wchodzi też lęk 
przed własną seksualnością, mał-
żeństwem czy wychowywaniem 
dzieci. Trzeba ponadto zastanowić 
się, czy zawód, który się wykonuje, 
może być polem działania apostol-
skiego. – Panie Szensztatu powinny 
być „matkami dla świata”, silnymi 
kobietami, które są samodzielne 
i potrafią się uwolnić na przykład 
od domu rodzinnego, a z drugiej 

są zdolne związać się 
z ludźmi we wspólnocie. 
Ta samodzielność wyra-
ża się także w wierności 
własnym ideałom, czasem 
pośrodku bardzo obcego 
środowiska – mówiła 
Gertrud Pollak. Podkreśli-

ła przy tym, że odkrywanie drogi 
powołania wymaga modlitwy, pro-
wadzenia duchowego, informacji 
i rozmów. 

Instytut świecki nie jest klasz-
torem, ale mimo to żyje się w nim 
według rad ewangelicznych czy-
stości, posłuszeństwa i ubóstwa. 
Członkinie instytutu szensztac-
kiego zawierają formę kontrak-
tu, kilkakrotnie odnawianego 
aż po kontrakt wieczysty. Nie no-
szą habitu, nie mieszkają razem, 
ale utrzymują więzi, tworząc stałą 
wspólnotę. 

Klaudia Cwołek

Życie dla Boga w świecie

Kontrakt na całe życie

 Spotkanie 
informacyjne 
w Centrum 
Instytutu 
Świeckiego Pań 
Szensztatu 
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K Kto może należeć 
do instytutu 
świeckiego? Ten, 
kto decyduje się 
na celibat, 
ale nie z lęku przed 
małżeństwem 
czy wychowywaniem 
dzieci. 

Instytut Świecki Pań Szensztatu 
Powstawał w latach trzydziestych XX wieku i jest częścią 
Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego (nazwa od miejsca 
założenia w Schönstatt w Niemczech), którego twórcą jest o. Józef 
Kentenich. Na całym świecie jest ponad 400 Pań Szensztatu, 
w naszym kraju – 15. Centrum instytutu w Polsce jest Sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, Matki Jedności w Zabrzu- 
-Rokitnicy (ul. Generała Andersa 67, 41-808 Zabrze-Rokitnica), tel.  
0 32 272 27 30, e-mail: panie@szensztat.pl. Więcej: www.szensztat.pl.

 Sanktuarium Matki Jedności w Rokitnicy – centrum instytutu 
szensztackiego
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W odezwie odczytanej we wszyst-
kich kościołach biskup gliwicki 
zaznaczył, że Chrystus – Dobry 
Pasterz – „przygotow y wał 

uczniów, by kontynuowali Jego dzieło prze-
powiadania radosnej nowiny i uświęcenia ludu 
Bożego. Przez wyświęconych prezbiterów, 
apostołów pozostawił na ziemi pasterzy, aby 
gromadzili i prowadzili lud zgodnie z prawdą 
objawioną przez Boga”. Do udziału w świę-
ceniach kapłańskich zaproszeni są nie tylko 
rodziny i bliscy tegorocznych neoprezbiterów. 
Bp Jan Wieczorek zaprosił również młodzież, 
zwłaszcza z parafii, z których pochodzą nowi 
kapłani. 

Zawsze, a zwłaszcza w obecnych czasach, 
kapłani potrzebowali modlitwy. „Proszę Was 
równocześnie, Drodzy Diecezjanie, o modli-
twę w intencji tych młodych kapłanów, aby 

sami wzrastając w świętości, innym pomagali 
wkraczać na drogę uświęcenia. Módlmy się 
za nich, by w tym trwali do końca życia. 
Nie zapominajmy też »uporczywie« prosić 
Boga o nowe powołania, zarówno kapłańskie, 
jak i zakonne. Módlmy się również o święte 
życie rodzin katolickich, by stawały się »nie-
jako domowym Kościołem« (Lumen gentium, 
11), by przez to mogły się stawać »pierwszym 
seminarium, w którym kształtować się będą 
powołania«. Bóg będzie z nich wybierać i po-
syłać, aby »szli i głosili Ewangelię«, a Pan 
będzie z nimi współdziałał i im towarzyszył 
(por. Mk 16,19–20), aby przynosili zbawienne 
owoce dla chwały Boga i na pożytek ludu 
Bożego” – napisał bp Wieczorek. 

Poniżej przedstawiamy sylwetki nowych 
kapłanów naszej diecezji.

Opracował ks. Waldemar Packner

Neoprezbiterzy 2009

Ks. Krystian Bula
urodził się 25 września 1984 roku 
w Tarnowskich Górach. Pochodzi 
z parafii św. Marcina w Tarnowskich Górach 
(Stare Tarnowice). Ma siostrę Joannę 
(23 l.) i brata Marka (19 l.). ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w Salezjańskim Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Tarnowskich 
Górach. Pracę magisterską napisał nt. 
„Wezwanie do walki duchowej (ef 6,10–20). 
Studium lingwistyczno-egzegetyczne”. 
Praktykę diakońską odbył w parafii św. 
Gerarda w Starych Gliwicach. Interesuje się 
Pismem Świętym, chętnie jeździ na łyżwach.

•

Ks. Tomasz Hajok
urodził się 25 lutego 1983 roku 
w Pyskowicach. Pochodzi z parafii Świętego 
Ducha w Gliwicach-Ostropie. Ma siostrę 
Justynę (28 l.). ukończył Zespół Szkół 
Ceramiczno-elektrycznych w Gliwicach. 
Pracę magisterską napisał nt. „Rola sportu 
w chrześcijańskim wychowaniu dzieci 
i młodzieży”. Praktykę diakońską odbył 
w parafii Wniebowzięcia NMP w Rudach. 
Interesuje się sportem i fotografią.

•

Ks. Grzegorz Grąbczewski
urodził się 25 kwietnia 1984 roku 
w Gliwicach. Pochodzi z parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Gliwicach-Trynku. Ma 
siostrę Bożenę (34 l.) oraz braci Andrzeja 
(32 l.) i Mariusza (35 l.). ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące w Gliwicach. Pracę 
magisterską napisał nt. „Królewicz kardynał 
Fryderyk Jagiellończyk (1468–1503) jako 
polityk”. Praktykę diakońską odbył w parafii 
Świętego Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. 
Interesuje się historią średniowiecza, chętnie 
czyta i chodzi po górach. 

•

W najbliższą sobotę, 30 maja o godz. 9.30, w gliwickiej 
katedrze bp Jan Wieczorek wyświęci dziewięciu nowych 
kapłanów. To jedno z najważniejszych wydarzeń 
w diecezji.

Tegoroczne święcenia kapłańskie 
odbędą się tradycyjnie w kościele 
katedralnym w Gliwicach 
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Neoprezbiterzy 2009

Ks. Marcin Kłosowski
urodził się 19 lipca 1984 roku w Bytomiu. 
Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Bytomiu- 
-Miechowicach. ukończył I Liceum 
Ogólnokształcące im. J. Słowackiego 
w Chorzowie. Pracę magisterską napisał 
nt. „Wybrane aspekty teologii ciała Jana 
Pawła II a poglądy współczesnej młodzieży 
na przykładzie badań przeprowadzonych 
w V Liceum Ogólnokształcącym i Zespole 
Szkół elektrycznych w Opolu”. Praktykę 
diakońską odbył w parafii św. Mikołaja 
w Lublińcu. Interesuje się psychologią, 
filmem, chętnie jeździ na nartach. 

•

Ks. Grzegorz Lepiorz
urodził się 6 marca 1984 roku w Zabrzu. 
Pochodzi z parafii NMP Wspomożenie 
Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. Ma siostrę 
Agatę (26 l.) i brata Leszka (25 l.). ukończył 
IX Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. 
Pracę magisterską napisał nt. „Wspólnota św. 
Bazylego i jej rozwój do 451 roku”. Praktykę 
diakońską odbył w parafii katedralnej 
w Gliwicach. Chętnie czyta, interesuje się 
piłką nożną, czas wolny spędza na rowerze. 

•

Ks. Szymon Zurek
urodził się 4 listopada 1984 roku w Bytomiu. 
Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Bytomiu- 
-Miechowicach. Ma siostry bliźniaczki 
Zuzannę i Dorotę (18 l.). ukończył Publiczne 
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa 
Salezjańskiego w Zabrzu-helence. Pracę 
magisterską napisał nt. „Filozoficzno- 
-teologiczne podstawy nauki św. Grzegorza 
z Nyssy o apokatastazie”. Praktykę 
diakońską odbył w parafii Trójcy Świętej 
w Rachowicach. Interesuje się sportem, 
muzyką oraz kinem niekomercyjnym.

•

Ks. Adam Jasiurkowski
urodził się 10 czerwca 1984 roku 
w Tarnowskich Górach. Pochodzi z parafii 
św. Marcina w Tarnowskich Górach (Stare 
Tarnowice). Ma siostrę Joannę 
(32 l.). ukończył Liceum Ogólnokształcące 
w Salezjańskim Ośrodku Szkolno- 
-Wychowawczym w Tarnowskich Górach. 
Pracę magisterską napisał nt. „Działalność 
społeczno-polityczna św. Seweryna i jego 
świadectwo wiary na podstawie »Vita 
sancti Severini« eugipiusza”. Praktykę 
diakońską odbył w bytomskiej parafii Świętej 
Trójcy. Interesuje się sportem, muzyką, 
duchowością św. Teresy z Lisieux. 

•

Ks. Mariusz Kuźba
urodził się 28 września 1983 roku w Bytomiu. 
Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Bytomiu- 
-Miechowicach. Ma siostrę Karolinę 
(23 l.). ukończył VIII Liceum Ogólnokształcące 
im. J. F. Kennedy’ego w Bytomiu. Pracę 
magisterską napisał nt. „Przełomowa 
rola św. Joanny d’Arc w wojnie stuletniej 
i jej interpretacje”. Praktykę diakońską odbył 
w parafii św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy. 
Interesuje się teologią biblijną, historią 
Kościoła oraz współczesnym filmem. 

•

Ks. Leszek Lepiorz
urodził się 6 marca 1984 roku w Zabrzu. 
Pochodzi z parafii NMP Wspomożenie 
Wiernych w Gliwicach-Sośnicy. Ma siostrę 
Agatę (26 l.) i brata Grzegorza (25 l.). ukończył 
IX Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. 
Pracę magisterską napisał nt. „Początki 
anachorezy św. Antoniego na podstawie 
»Żywota św. Antoniego« oraz jego listów”. 
Praktykę diakońską odbył w parafii Matki 
Boskiej Fatimskiej i NSPJ w Tarnowskich 
Górach (Strzybnica). Interesuje się piłką 
nożną, boksem, chętnie jeździ na rowerze.

•
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Metropolitalne Święto Rodziny 
24 maja, godz. 12.30 – Msza w gliwickiej kate-
drze w intencji rodzin pod przewodnictwem 
bp. Jana Wieczorka.

Muzyka w starym opactwie
Koncerty odbywają się w sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej w Rudach o godz. 17.00. 24 maja 
wystąpią dyplomanci Studium Muzyki Kościel-
nej i Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej II 
stopnia w Gliwicach.

Modlitwa za Zabrze
25 maja, kościół św. Antoniego w Zabrzu (ul. 
Rymera 16) – godz. 19.00 – adoracja, godz. 19.30 
– Msza św.

KIK w Gliwicach
zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 27 
maja w kaplicy św. Jadwigi w parafii Wszyst-
kich Świętych. W programie: godz. 18.05 – 
nieszpory, godz. 18.30 – Msza św. i wykład pt. 
„Papież w Ojczyźnie Jezusa”. 

Eucharystia w intencji 
uzdrowienia
28 maja, godz. 18.30, parafia Chrystusa Króla 
w Gliwicach. 

Spotkanie z Jackiem 
Pulikowskim 
29 maja, godz. 19.00, parafia w Smolnicy – 
wykład dr. Jacka Pulikowskiego pt. „Zawsze 
warto naprawiać małżeństwo”.

15 lat hospicjum
30 maja, godz. 13.30, kościół św. Kamila 
w Zabrzu – Msza św. w intencji Hospicjum 
im. Matki Teresy z Kalkuty w 15. rocznicę 
działalności. 

Wspólnota Dzieci Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie, które odbę-
dzie się 30 maja o godz. 11.00 w parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Bytomiu przy rynku.

Pielgrzymka mężczyzn
do Piekar odbędzie się 31 maja. W programie: 
godz. 8.30 – Godzina różańcowa, 9.30 – Msza 
św. koncelebrowana pod przewodnictwem 
kard. Franciszka Macharskiego, 14.00 – Godzi-
na młodzieżowa, godz. 15.00 – Nabożeństwo 
majowe.� •

zapowiedzi

Festyn parafialny 

Majówka
Dzień wielkich atrakcji

P arafia Chrystusa Króla w Stolarzowicach 
organizuje 30 maja wielką „Majówkę 

Stolarzowicką”, połączoną z Dniem Dziecka. 
Program rozpocznie się już o godz. 13.00. Dla 
młodszych przewidziane są gry, zabawy, ka-
ruzele, konkursy, pokaz sprzętu strażackiego 
oraz rajd rowerowy. O godz. 17.30 zostanie od-
prawione nabożeństwo majowe,  a  o godz. 18.00 
– Msza św. w intencji wszystkich dobrodziejów. 
Zaproszono góralską kapelę z Zakopanego, 
wspólne biesiadowanie poprowadzi Marcin 
Jędrowski. Dochód z festynu przeznaczony 
będzie�na�trwający�remont�dachu�kościoła.� •

W czterech różnych miejscach 

Wakacje z siostrami
Siostry służebniczki organizują wyjazdy wa-
kacyjne. Mogą w nich uczestniczyć dziewczy-
ny od I klasy gimnazjum. 

Terminy:
•� 1–9 lipca – Szklarska Poręba
•� 10–18 lipca – Kudowa Zdrój
•� 27–31 lipca – Kamień Śląski (rekolekcje 
Lectio Divina)
•� 25–28 sierpnia – Leśnica – Dni 
Wdzięczności.
Informacje i zgłoszenia (do 20 czerwca): 
s. Dalmacja i s. Faustyna, tel.: 0 77 404 83 30, 
514 347 268, e-mail: betania@sluzebniczki.pl
� •

Zaproszenie do Pławniowic

Zjazd 
szafarzy

W sobotę 27 czerwca 
spotkają się szafarze Komunii 
Świętej z pierwszego kursu, 
ustanowieni w katedrze 
opolskiej 8 grudnia 1990 roku. 

Spotkanie odbędzie się w ośrodku rekolekcyjno- 
-edukacyjnym i kościele w Pławniowicach. 
Program:
godz. 14.00 – rozpoczęcie
godz. 14.15 – nabożeństwo
godz. 15.00 – spotkanie w zamkowej sali 
bankietowej
godz. 19.00 – Msza św. 
godz. 20.00 – zwiedzanie zamku i zdjęcia 
pamiątkowe.

Na spotkanie zaproszone są także rodziny sza-
farzy. Koszt: 40 zł od osoby. Dodatkowe infor-
macje i zgłoszenia (do końca maja): Ludwik 
Szuba,�tel.�32�334�40�11�(po�godz.�20.00).� •

Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny 
Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach
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Na zamku w Toszku

Powrót do dawnych lat
IV Brewerie Toszeckie, czyli historia o księżnej 
Judycie, co męża szukała.

I mpreza rozpocznie się o godz. 13.00 i po-
trwa do 20.00. W programie, oprócz czte-

rech aktów brewerii, przewidziane są m.in. 
innymi koncerty Zespołu Tańca Dawnego 
„Serenissima Wratislavia”, Zespołu Muzyki 
Dawnej „Scandicus”, Zespołu Muzyki Dawnej 

„Tibiarum Scholares” i Zespołu Banshee, po-
kazy tańców dawnych, a także obóz średnio-
wieczny przygotowany przez Chorągiew Ziemi 
Górnośląskiej, kramy z rzemiosłem dawnym, 
wystawa strojów średniowiecznych i rene-
sansowych w wieży zamkowej i wiele innych 
atrakcji. Organizatorem brewerii jest Centrum 
Kultury „Zamek w Toszku”, wstęp wolny. Pełny 
program�na:�www.zamek.toszek.pl.� •


