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W sobotę 20 lutego proboszczowie, 
tydzień później wikarzy. W Gliwicach 
odbyły się dni skupienia dla księży 
naszej diecezji. 

T o kilkuletnia tradycja. – Kiedy w naszych para-
fiach odbywają się wielkopostne rekolekcje i dni 
skupienia, ważne jest, abyśmy sami znaleźli czas 

na wyciszenie i modlitwę – powiedział bp Jan Wieczorek, 
który przewodniczył spotkaniu.

Biskup gliwicki przytoczył słowa Benedykta XVI, 
który powiedział, że kapłan ma być przekonującym 
znakiem obecności samego Boga. – Dlatego tak ważna 
jest ciągła refleksja nad naszym powołaniem, aby nasze 
kapłaństwo nigdy się nie „zestarzało” – powiedział 
pasterz Kościoła gliwickiego, który zaapelował także do 
księży, aby nie ulegali pokusie aktywizmu i pośpiechu. 
– Ciągle brak nam czasu, tyle wyzwań i zadań stoi dziś 
przed duszpasterzem. Ważne jest, byśmy zawsze mieli 
czas na skupienie i refleksje oraz pamiętali o modlitwie 
św. Jana Vianneya: „Panie, broń mnie przed zagonien-
iem”. Mamy nie urzędować, ale miłować – powiedział 
bp Wieczorek.

W auli Centrum Edukacyjnego księża wysłuchali 
dwóch wykładów: ks. prof. dr. hab. Kazimierza Doli 
oraz ks. dr. Joachima Walaszka, rektora Wyższego 

Seminarium Duchownego w  Opolu. Oba wykłady 
dotyczyły powołań kapłańskich i seminaryjnej for-
macji. Ks. prof. Dola przytoczył słowa Jana Pawła II, 
który stwierdził, że nie człowiek powołuje, tylko Bóg. 
– Naszym zadaniem jest takie przygotowanie młodego 
człowieka, aby to powołanie Boże usłyszał i na nie 
odpowiedział.

Ks. Waldemar Packner
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Wielkopostny dzień skupienia księży

Nie urzędować, ale miłować
krótko

Pomóż 
misjonarzom 
Diecezja. Jak każdego 
roku kolekta ze Środy 
Popielcowej w diecezji 
gliwickiej została 
przeznaczona na pomoc 
naszym misjonarzom 
pracującym w Togo. 
chętni mogą także  
sms-em wspomóc 
polskich misjonarzy, 
których ponad 2100 
pracuje w 94 krajach 
świata. Od ubiegłego 
roku kontynuowana  
jest sms-owa forma 
wspierania polskich 
misjonarzy poprzez 
wysyłanie wiadomości 
o treści „misje”  
na numer 72032 
(koszt 2,44 Pln z VaT). 
sms-a można przesłać 
za pośrednictwem 
wszystkich operatorów 
telefonii komórkowej, 
którzy zrezygnowali 
z własnych dochodów 
związanych z tą akcją.

Modlitwie księży przewodniczył bp Jan Wieczorek

Piętnaście lat minęło

P odczas wielkopostnych dni sku-
pienia na Górze Świętej Anny 

Rodzina Młodzieży Franciszkańskiej 
obchodziła swoje 15. urodziny. Z tej 
okazji na Górkę przyjechali nie tyl-
ko obecni członkowie, ale również 
ci, którzy do RMF-u należeli przed 
laty. – Nie ma kłamstwa w nazwie, 
ta wspólnota jest rodziną, a zbudo-
wane w niej relacje trwają długie lata 
– podkreślał o. Jarosław na spotka-
niu pełnym radosnych wspomnień. 
Nie zabrakło urodzinowego tortu, 
podziękowań dla wszystkich ojców 
franciszkanów, pełniących rolę asy-
stentów wspólnoty, i tego co najważ-
niejsze – dziękczynnej Eucharystii, 
podczas której pięć nowych osób 
przyjęło znak Tau, jako symbol go-
towości kroczenia za Jezusem po 
śladach św. Franciszka.
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Młodzież Franciszkańska. Krzyż, Ewangelia i Eucharystia to trzy etapy formacji w RMF-ie
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Bp Jan  
Wieczorek

Wielki Post to czas, by 
zadać sobie pytanie, czy 

droga życiowa, którą 
kroczę, jest tą wskazaną 
przez Jezusa Chrystusa. 

I czy na tej drodze kieruję 
się Jego prawdą, bo On 

daje nam wskazania na 
drogę bezpieczną. Czas 

Wielkiego Postu daje 
nam wiele propozycji 
– takich jak rekolekcje 

czy dni skupienia – 
aby otworzyć się na 

prawdziwe wartości, 
odrzucając wszystkie 

namiastki. Post ma służyć 
naszemu oczyszczeniu. 

Oczyszczeniu 
ciała, oczyszczeniu 

zablokowanego 
kontaktu z Bogiem 

i z człowiekiem. Bo trzeba 
pamiętać, że jednając 

się z Bogiem, jednamy 
się z człowiekiem. Wielki 

Post to czas na wyciszenie 
i szukanie takich miejsc 

wyciszenia. Bardzo 
ważne jest w codziennym 
zagonieniu to wyciszenie 

– w nas samych, 
w naszych rodzinach i we 

wspólnotach. To jest też 
czas naszych odpowiedzi 
na pytania: czy zaufałem 

Ewangelii, czy w imię 
Jezusa Chrystusa nawrócę 

się całym sercem. 

Z homilii wygłoszonej w Środę 
Popielcową w gliwickiej katedrze
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Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner – 
dyrektor oddziału, 
Klaudia Cwołek, Mira Fiutak

gliwice@goscniedzielny.pl

E-komunikaty w Lublińcu
Lubliniec. Miesiąc temu urucho-
miono nowy system informacyjny 
dla mieszkańców Lublińca. Samo-
rządowy Informator SMS to wyjąt-
kowy sposób przekazywania miesz-
kańcom ważnych informacji przez 
władze samorządowe. Informacje 
o ewentualnych zagrożeniach roz-
syłane są w formie SMS-a i dostęp-
ne dla wszystkich posiadaczy 
telefonów komórkowych. System 
umożliwia mieszkańcom Lublińca 
rejestrację w 3 dowolnych serwisach 
informacyjnych: „E-komunikaty” 
(informacje o  anoma-
liach pogodowych, 
katastrofach, bieżą-
cych wydarzeniach 
z życia miasta), „Kultu-
ra” i „Sport”. Rejestracja 
następuje poprzez jedno-
razowe wysłanie SMS-a do 
wybranego serwisu na numer 
661 000 112. Dla e-komunikatów 

w  treści należy wpisać: „Tak.
slu01”, dla zainteresowanych wy- 
darzeniami kulturalnymi: „Tak.
slu01k”, a  dla zainteresowanych 
sportem: „Tak.slu01s”. Koszt 
SMS-a rejestrującego jest zgodny 
z  cennikiem operatora telefonii 
komórkowej, w której mieszkaniec 
Lublińca posiada swój telefon. SMS-y 
z  informacja-
mi dotyczą-
cymi miasta 
mieszkańc y 
otrzymują bez-
płatnie.

Wzorowy urząd
Zabrze. Urząd Miejski w Zabrzu 
jako pierwsza w Polsce instytu-
cja administracji samorządowej 
poddał się w tak krótkim czasie 
adaptacji Systemu Zarządzania 
Jakością ISO 9001:2000 do nowej 

normy ISO 9001:2008, otrzymując 
pozytywną weryfikację już w 
ramach pierwszego audytu nad-
zoru przeprowadzonego przez nie-
zależną jednostkę certyfikującą. 
Wnikliwy audyt nadzoru, który 

odbył się w zabrzańskim magistra-
cie, potwierdził zgodność z normą 
w zakresie świadczenia usług dla 
ludności oraz podmiotów gospo-
darczych w zakresie administracji 
publicznej.

Jak drożeją przejazdy
KZK GOP. Od 1 marca wzrasta-
ją ceny biletów za przejazdy, ale 
nie wszystkie.  Bez zmian pozo-
staną ceny za pojedyncze bilety 
w granicach dwóch sąsiadujących 
miast oraz za bilety miesięczne 
upoważniające do przejazdu 
wyłącznie liniami autobusowymi 
lub wyłącznie liniami tramwajo-
wymi. Drożeją natomiast bilety 
za przejazd w granicach jednego 
miasta. Pojedynczy bilet będzie 
kosztował 2,60 i 1,30 zł – ulgowy 
(wcześniej 2,40 i 1,20 zł).  Rosną 
też ceny za bilety miesięczne: 
autobusowo-tramwajow y na 
jedną gminę będzie kosztował 94 
i 47 zł (wcześniej 88 i 44 zł), a na 
więcej miast – 112 i 56 zł (wcze-
śniej 104 i  52 zł). Uczniowie za 
miesięczny bilet szkolny zapłacą 
o 4 zł więcej. Podwyżki dotyczą  
też wszystkich biletów kwartal-
nych, ale mimo  że jednorazowo 
są dużym w ydatkiem (282 zł 

kosztować będzie bilet autobuso-
wo-tramwajowy na dwie i więcej 
gmin), to i tak wychodzą taniej 
niż kupowanie biletów miesięcz-
nych.  Warto  wiedzieć, że za 4 zł 
(2 zł ) – niezmienioną cenę biletu 

na trzy i więcej miast – możemy  
wielokrotnie przesiadać się na 
dowolnej trasie przez godzinę od 
momentu skasowania.  Z przejaz-
dów KZK GOP korzysta codzien-
nie ok. 1 mln pasażerów. 

Od marca drożeją przejazdy w KZK GOP

Każdy 
mieszkaniec, 

który zaloguje się 
w systemie, 

SMS-y będzie 
otrzymywał 

bezpłatnie
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Uwaga 
na pielgrzymki
Diecezja. Na rynku pojawia się 
coraz więcej ofert wyjazdów 
na  beatyfikację Papieża Polaka. 
Problem jednak jest jeden: data 
beatyfikacji Jana Pwała II jest jesz-
cze nieznana. Oferty takich wyjaz-
dów trafiły już do kilku śląskich 
parafii. Jak jednak przypomina 
ks. dr Krystian Piechaczek z gli-
wickiej kurii, data beatyfikacji 
Jana Pawła II nie jest jeszcze ustalo-
na, dlatego warto uważać na takie 
wyjazdy. – Najpewniejszym źró-
dłem wiedzy odnośnie do beaty-
fikacji Jana Pawła II jest Rzym – 
przypomina ks. Piechaczek. – Póki 
on się nie wypowie, póty należy się 
powstrzymać z  kupowaniem 
wyjazdów – dodaje. Zastanawia-
jąca jest także cena pielgrzymki, 
która jest  znacząco wyższa od 
ceny podobnych wyjazdów.
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Konkurs literacki

Tym razem o roli ojca
W ramach III Metropolitalnego 
Święta Rodziny odbędzie się kon-
kurs literacki „Rodzina – Miłość 
i Życie. Ojciec fundamentem ro-
dziny”.

T egoroczne hasło zachęca do 
odszukania w świecie wzoru 

ojca odpowiedzialnego i mądrego, 
wyrozumiałego i wymagającego, 
miłosiernego i  sprawiedliwego. 
Dlatego tak bardzo zależy nam, 
aby tegoroczny konkurs literacki 
skłonił uczestników do budowania 
światów, w których ojciec wróci na 
należne mu miejsce – napisali orga-
nizatorzy: oddziały Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas Chris-
tiana” w Gliwicach i Zabrzu oraz 
Urząd Miejski w Zabrzu.

Często wspomnienia o  ojcu 
bardziej bolą niż wzruszają. Tym 
bardziej należy pisać o wielu oj-
cach, których się szanuje, podzi-
wia i kocha, a także przelać na pa-
pier wszystkie tęsknoty za ojcem, 
którego czasem w życiu zabrakło. 

Celem konkursu jest m.in. 
wskazywanie roli ojca w życiu czło-
wieka i chrześcijanina, budowanie 

pozytywnego wizerunku rodziny 
i domu rodzinnego, przedstawie-
nie ojcostwa odpowiedzialnego 
i dojrzałego oraz powrót do źródeł 
chrześcijańskiej wizji ojca.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz osób 
dorosłych z  diecezji gliwickiej, 
opolskiej oraz katowickiej, niebę-
dących członkami profesjonalnych 
związków twórczych. 

Nadesłane teksty będą rozpa-
trywane w  trzech kategoriach: 
uczniowie szkół gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych oraz osoby 
dorosłe. Organizatorzy dopuszcza-
ją różne formy literackie: opowia-
danie, nowela, esej, reportaż, felie-
ton, pamiętnik, rozprawka i list.

Każdy uczestnik może nadesłać 
jeden utwór o objętości nie większej 
niż 10 stron formatu A4. Teksty nie 
mogą być wcześniej publikowane ani 
nagrodzone w innych konkursach. 
Prace należy przesłać do 15 kwietnia 
(decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana”, oddział w Zabrzu, 
ul. 3 Maja 3, 41-800 Zabrze, z dopiskiem 

na kopercie: Konkurs literacki „Ojciec 
fundamentem rodziny”. w

Więcej informacji o konkursie, 
nagrodach, formie i sposobie 

opatrywania godłem prac: www.
slaski.civitaschristiana.pl (zakładka 
konkurs literacki), telefon: 32  271 34 
56 lub e-mail: civitas.zabrze@gmail.
com. 

Dwa dni – 15 i 16 
lutego – trwały 
spotkania pastoralne 
diakonów. Przyszli 
księża odbyli 
indywidualne 
rozmowy z bp. Janem 
Wieczorkiem oraz 
poznali najważniejsze 
instytucje 
diecezjalne.

T akie spotkania praktykowane 
są od początku istnienia diece-

zji. Ich celem jest poznanie najważ-
niejszych instytucji diecezjalnych. 
Przyszli księża spotkali się m.in. z ks. 
prał. Bernardem Kojem, kanclerzem 
kurii biskupiej, ks. prał. Rudolfem 

Badurą, dyrektorem Caritas Diecezji 
Gliwickiej, poznali najważniejsze in-
formacje związane z katechezą oraz 
funkcjonowaniem sądu biskupiego. 
W  siedzibie Radia Plus spotkali 

się z Krzysztofem Kosińskim oraz 
ks. Waldemarem Packnerem, sze-
fem gliwickiego oddziału „Gościa 
Niedzielnego”, który mówił o roli 
i  znaczeniu prasy katolickiej we 

współczesnym duszpasterstwie. 
– Obecnie informacja odgrywa 
niezwykle istotną rolę. Właściwie 
istnieje to, o czym można przeczy-
tać w  gazetach czy zobaczyć na 
ekranie telewizora. Dlatego ważne 
jest, aby szeroko informować o wie-
lu cennych inicjatywach, które mają 
miejsce w parafiach – powiedział ks. 
Packner. – Zalew negatywnych in-
formacji sprawia wrażenie, że świat 
jest tylko zły. Tymczasem o dobrych 
rzeczach często nie słychać tylko dla-
tego, że nikt o nich nie napisał czy nie 
powiedział na antenie radia.

W tym roku diecezja gliwicka 
ma sześciu diakonów, którzy już 
rozpoczęli praktykę w parafiach. 
To ostatni etap przygotowań do 
święceń kapłańskich, które w tym 
roku odbędą się 22 maja, tradycyj-
nie w wigilię Uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego. mg

Spotkania pastoralne diakonów

Poznawali diecezjalne instytucje

■ R e K L A m A ■

W tym roku do święceń kapłańskich przygotowuje się sześciu 
diakonów
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Konkursy pod patronatem „Gościa”

O stypendium szkoły z charakterem
Kto chciałby uczyć się 
w gliwickiej Szkole 
z Charakterem, 
stypendium może 
wygrać w konkursie. 

T o propozycja dla starających 
się o przyjęcie do gimnazjum 

i liceum. W Katolickich Szkołach 
z Charakterem im. św. Edyty Stein 
w Gliwicach uczy się obecnie po-
nad 200 uczniów – na wszystkich 
poziomach, od podstawowego do 
licealnego. Szkoła istnieje od sied-
miu lat, liceum i gimnazjum koń-
czy właśnie piąty rocznik. Mimo 
że placówka kształci na trzech 
poziomach, jest miejscem kame-
ralnym, pozbawionym typowej 
dla dużych szkół anonimowości. 
– Zwracamy uwagę na bezpie-
czeństwo, kładziemy tu nacisk na 
wspólną pracę. Chcemy skupiać 
się nie tylko na sprawach eduka-
cyjnych, ale również wychowaw-
czych – podkreśla Jacek Szyndler, 
dyrektor Szkoły z Charakterem. 
Ta dw utorowość polega na  
tym, żeby z  jednej strony dbać 
o indywidualny rozwój uczniów, 
a  z  drugiej – zgodnie z  naz- 
w ą szkoł y – k sz ta ł tow ać 
charakter.   

Uczniowie uczestniczą w pro-
gramach edukacyjnych, startują 
w konkursach naukowych i spor-
towych. O wszystkich sukcesach 
informują na swojej stronie interne-
towej, m. in. o zdobytym w ubiegłym 
roku wicemistrzostwie świata w  
kite-surfingu przez jednego 
z uczniów liceum. W kształtowa-
niu charakteru duże znaczenie mają 
spotkania. Czasem uczniowie biorą 
udział w wyjazdach naukowych, 
a innym razem szkoła zaprasza do 
siebie. W kronice spotkań „z tymi, 
którzy nas ubogacają”, znaleźli 
się już m. in. Andrzej Seweryn, 

Marek Edelman, ks. Adam Bo-
niecki,  Krzysztof Globisz, Adam 
Zagajewski czy Zbigniew Preisner. 
W ramach wspólnej pracy dwa razy 
do roku młodzież organizuje pomoc 
dla potrzebujących – w Adwencie 
przygotowuje przed szkołą tzw. 
ulicę wigilijną, a w Wielkim Poście 
– ulicę paschalną. To kształtowanie 
charakteru ma też formę religijną, 
ponieważ szkoła jest katolicka.  

Żeby umożliwić zdolnym 
uczniom naukę, szkoła ma system 
stypendiów naukowych i socjal-
nych. Swoim programem szkolnym 
obejmuje również dzieci z domów 

dziecka i  rodzin 
zastępczych. Jedną 
z  możliwości uzy-
skania stypendium 
szkoły jest ogłasza-
ny – w tym roku po 

raz trzeci – konkurs. 
Uczestnicy konkursu walczą-

cy o  stypendium do gimnazjum 
powinni przygotować pracę nt. 
wybranego przez siebie świętego 
lub błogosławionego XX wieku. 
Natomiast ci, którzy ubiegają się 
o stypendium w liceum – pracę nt. 
problemu Bożej łaski w filozofii św. 
Augustyna. Termin składania prac 
konkursowych upływa 31 marca. 
Można je przesłać lub złożyć w se-
kretariacie szkoły – Katolickie 
Szkoły z Charakterem w Gliwicach, 
ul. Górnych Wałów 23, tel. (32) 335 
30 64 lub pocztą elektroniczną–  
e-mail: poczta@szkolazcharakte-
rem.gliwice.pl. Szczegółowe in-
formacje na: www.szkolazcharak-
terem.gliwice.pl. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi 12 kwietnia. 

Laureaci otrzymują stypen-
dium w pierwszej klasie liceum 
i  gimnazjum, które może być 
przedłużone na następne lata na-
uki. Warunkiem są dobre wyniki 
w nauce (średnia ocen minimum 
4,0) i w zachowaniu (ocena co naj-
mniej dobra).  Mira Fiutak

Pod
patronatem
„Gościa”

Propozycja wielkopostnej jałmużny

Można wysłać SMS-a
Trwa ogólnopolska akcja Caritas 
„Pomagam”. W wielu miejscach 
kraju stanęły billboardy z  nu-
merem, pod który można wysłać 
SMS-a.

C oraz więcej Polaków wybiera 
taką właśnie formę pomocy. 

Wysyłając SMS pod numer 72052 
(od stycznia br. aktualny jest taki 
właśnie numer), można wesprzeć 
działalność Caritas Polskiej. Koszt 
jednego SMS-a to 2,44 zł z VAT. Na 
taki billboard natrafiają m.in. po-
dróżni wychodzący z gliwickiego 
dworca PKP. 

Wspomóc działalność Caritas 
można także, dzwoniąc pod numer 

0704 207 401, koszt takiego połącze-
nia wynosi 2,48 zł z VAT. Mający 
dostęp do internetu mogą dokonać 
także wpłaty online, wybierając jed-
ną z 28 akcji Caritas, na którą chcą 
przekazać swoje pieniądze.

– Z tych pieniędzy korzysta tak-
że nasza diecezjalna Caritas, pisząc 
projekty, które dofinansowane są 
przez Caritas Polską. Choć akcja 
prowadzona jest przez cały rok, 
uważam, że jest to szczególna okazja 
do dobroczynności w Wielkim Po-
ście. Przecież jałmużna jest jednym 
z istotnych elementów czynienia 
wielkanocnej pokuty – powiedział 
ks. prał. Rudolf Badura, dyrektor 
Caritas Diecezji Gliwickiej.  •

Billboard akcji „Pomagam” stoi m.in. przed dworcem PKP 
w Gliwicach

Uczniowie liceum gliwickiej Szkoły z Charakterem
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Spotkania w MOK-u w Zabrzu

Z muzyką po zdrowie
– Chcemy, żeby te 
spotkania nie były 
nudne, a jednocześnie 
żebyśmy, 
poprzez muzykę 
zabrzańskiego 
młodego pokolenia, 
mówili razem 
o zdrowiu – wyjaśnił 
ideę nowej inicjatywy 
prof. Marian 
Zembala, dyrektor 
Śląskiego Centrum 
Chorób Serca. 

W Miejskim Ośrod ku 
Kultury „Guido” 16 
lutego rozpoczął się 

cykl spotkań pt. „Z  muzyką po 
zdrowie”, którego organizatorami 
są ŚCChS, zabrzański samorząd 
i MOK. Odbywać się one będą do 
grudnia, w pierwszą śro-
dę miesiąca, z wyjątkiem 
lipca i sierpnia. Wykład 
inauguracyjny wygłosił 
prof. Marian Zembala, 
który przedstawił histo-
rię przeszczepów i  najnowsze 
osiągnięcia w  tej dziedzinie, 
a na sali obecne były osoby, któ-
re pomyślnie przeszły zabiegi 

transplantacji. Nie był to jednak 
jedyny podjęty temat. 

– Źle by o  nas świadczyło, 
gdybyśmy mówiąc o  zdrowiu, 
myśleli tylko o  sercach, płucach 
i  naczyniach, bo człowiek – na 
szczęście – ma cały szereg innych 
ważnych narządów, żeby żył, 

funkcjonował i  tworzył. 
A zatem będziemy również 
starali się, żeby rozszerzać 
tę przestrzeń – mówił prof. 
M. Zembala. 

Zadaniem wykładów 
jest edukacja społeczna. – Profilak-
tyka jest zdecydowanie tańsza niż 
leczenie – tłumaczyła Małgorzata 
Mańka-Szulik, zachęcając do 

dbania o swoje zdrowie, dopóki się 
je jeszcze posiada. A z tą troską nie 
jest u nas najlepiej, o czym można 
było się przekonać w dalszej części 
spotkania. 

O  naszej świadomości zdro-
wotnej mówiła Anna Bauer, 
a  o  wpływie na własne zdrowie 
Bożena Krymska – przewodnicząca 
Zespołu ds. Promocji Zdrowia 
przy ŚCChS. Na scenie wystąpiły 
Grażyna Klein-Jarasz i Małgorzata 
Jaworska z muzyką renesansową 
oraz kwartet Exodus, który 
wykonał „Wiosnę” z „Czterech pór 
roku” Antonia Vivaldiego. 

Kolejny wykład odbędzie się 
już 3 marca.  •

Czy nasze finanse są sprawą Bożą 
i czy tu też potrzebujemy nawró-
cenia – będą zastanawiać się  
uczestnicy rekolekcji, które 
odbędą się od 15 do 17 marca 
w Gliwicach.

T o propozycja skierowana 
przede wszystkim – choć nie 

tylko – do członków wspólnot, ru-
chów i stowarzyszeń. Tytuł reko-
lekcji wielkopostnych brzmi dość 
zagadkowo: „Bóg zaopatruje”, 

a poprowadzi je Zdzisław Miara, 
krajowy koordynator Edukacji 
Finansowej CROWN, która na 
stronie internetowej (w w w.
crown.org.pl) o swojej misji pi-
sze tak: „Zapewnienie ludziom 
z  całego świata możliwości po-
znania, zastosowania i  naucza-
nia Bożych zasad finansowych”. 
Organizatorem rekolekcji jest 
„Inicjatywa MISSIO”.

– Chcemy zaproponować 
temat, który w  środow isku 

kościelnym wciąż stanowi tabu. 
Pomóc zobaczyć, na ile nasza 
pobożność w puszcza Pa na 
Boga w sferę finansową – Jemu 
przecież nieobojętną. Uczestnicy 
rekolekcji będą mieli okazję do 
nawrócenia się w tej dziedzinie: 
zaufania Bog u, a  następnie 
podjęcia kroków pozwalających 
na uporząd kowanie swoich 
finansów – zachęcają organi-
zatorzy, którzy zauważają, że 
wprawdzie co roku podejmuje 

się w  czasie rekolekcji różne 
pobożne treści, ale zw ykle 
problemem jest zastosowanie 
ich w życiu codziennym.

Rekolekcje odbędą się w Cen-
trum Edukacyjnym im. Jana Paw- 
ła II w Gliwicach (obok katedry) 
od 15 do 17 marca, początek 
o godz. 18.30. W planie trzydnio-
wych spotkań – oprócz modlitwy 
i konferencji – przewidziane są 
również pokazy filmów oraz dys-
kusja.  •

Zaproszenie na rekolekcje dla wspólnot, ruchów i stowarzyszeń

Bóg zaopatruje

Tematy wykładów
• 3 marca – miażdżyca, zawał 
serca (dr Wilczek). zawał serca 
to jeszcze nie koniec świata (B. 
krymska). ruch w profilaktyce 
układu krążenia (J. foik).
• 7 kwietnia – nadciśnienie 
tętnicze (dr J. nowak). 
nadciśnienie tętnicze; co 
jest prawdą, a co fałszem 
(B. krymska). natura nasza 
jest w ruchu ( i. młynarczyk) 
zasady prawidłowego pomiaru 
ciśnienia tętniczego krwi.
• 5 maja – cukrzyca 
(dr J. foremny). cukrzyca to 
gorzka choroba (B. krymska).  
stopa cukrzycowa (B. urbańczyk).  
znaczenie aktywności fizycznej 
w profilaktyce i leczeniu 
cukrzycy (J. foik).
• 2 czerwca – nadwaga, 
otyłość, zespół metaboliczny 
(dr kowalczuk). rola aktywności 
ruchowej (i. młynarczyk). diety 
niskokaloryczne (a. dragon).
Wykłady z minikoncertami, 
odbywać się będą w pierwszą 
środę miesiąca o godz. 17.00 
w mOk „Guido” przy  
ul. 3 maja 91a (www.mok.art.pl). 
Wstęp wolny.  
Organizatorzy proszą 
o wcześniejsze zgłoszenie:  
tel. 32 375 09 80.

Prof. Marian Zembala podczas spotkania inaugurującego cykl 
wykładów o zdrowiu
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Idziemy do krzyża

N iektóre z nich mijamy 
cod zien n ie, nawet 
nie zauważając. Inne 
otaczamy szczególną 

czcią i opieką. Ale niezależnie od 
tego,  czy są  dziełami sztuki,  czy 
przejawem kiczu, zawsze łączą się 

z jakąś historią, często dramatycz-
ną, której jednak towarzyszyło  
zawierzenie Ukrzyżowanemu. 

Jeden z  najpiękniejszych 
krzyży w  diecezji znajduje się 
w ołtarzu głównym kościoła pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Gliwicach. W 1677 roku, zaled-
wie kilka lat po zakończeniu budo-
wy,  wielki pożar zniszczył kościół 
i klasztor, należący wówczas do 

franciszkanów. Gdy zabrano się do 
sprzątania pogorzeliska, okazało 
się, że cudem ocalał stary drewnia-
ny krzyż. W ten sposób stał się on 
symbolem nadziei na odbudowę. 
Wierzono też w jego uzdrowiciel-
ską moc. W czasie zarazy, która 
wielokrotnie nawiedzała Gliwice, 
i w czasie suszy krzyż był niesiony 
przez miasto.  Najpierw przecho-
wywany był w refektarzu, później 

znalazł miejsce w ołtarzu św. Józe-
fa, w końcu umieszczono go w cen-
tralnym miejscu, w prezbiterium.   

Idziemy do krzyża – mówią 
zwykle ludzie, wybierając się do 
kościoła, który  obecnie należy 
do redemptorystów.  – Dobrze, 
że w centrum naszego miasta jest 
kościół Krzyża Świętego. Zresztą 
mamy u nas kilka krzyży. Oprócz 
tego w  ołtarzu głównym jest 

Znak zbawienia. Na Wielki Post „Gość” 
przygotował cykl pt. „Krzyż na drogę”.  
Przy tej okazji chcemy zatrzymać się 
i przyjrzeć krzyżom, które znajdują się 
wokół nas. 

tekst
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

Krzyż papieski. Najpierw stanął na gliwickim lotnisku, na ołtarzu 
zbudowanym na spotkanie z Janem Pawłem II zaplanowane  
na 15 czerwca 1999 r., do którego faktycznie doszło dwa dni później. 
Następnie zapadła decyzja, że krzyż zostanie przeniesiony do Zabrza, 
na plac przy budującym się kościele św. Wojciecha, gdzie stanął  
20 sierpnia. W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września 
1999 r. bp Jan Wieczorek poświęcił go w nowym miejscu. Od tego czasu 
regularnie kilka razy w roku przy krzyżu papieskim odbywają się 
spotkania modlitewne 
po lewej: Krzyż w prezbiterium kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Gliwicach, ocalały w pożarze, który strawił kościół i klasztor  
w 1677 roku

el
żB

ie
Ta

 k
u

sz

kl
au

d
ia

 c
W

O
łe

k



VII
G

o
ść N

iedzielN
y

28 lutego 2010
Gość Gliwicki

bardzo piękny krzyż na placu ko-
ścielnym.  Gdy ludzie przychodzą 
do naszego kościoła, mijają jeden 
krzyż, wchodzą do środka –  jest 
drugi krzyż, bardzo historyczny. 
Mamy też podarowany krzyż 
w  kaplicy adoracji, pochodzący 
z XIX wieku – opowiada o. Piotr 
Świerczok, proboszcz parafii. – 
Krzyż to symbol naszej wiary, 
nadziei i zwycięstwa. Znak prze-
ogromnej miłości. Mam takie 
wrażenie, że właśnie wokół tego 
krzyża, który związany jest z cier-
pieniem, powstało tutaj, w naszym 
rejonie, najwięcej szpitali, hospi-
cjum, gromadzą się osoby chore 
i cierpiące. Z tego krzyża czerpią 
też wszyscy moc do przeżywania 
trudnej codzienności.  

Krzyż zawsze może być od-
rzucony, bo miłość została ukrzy-
żowana, odrzucona – przyznaje 
redemptorysta, ale zachęca, 
zwłaszcza w  czasie Wielkiego 
Postu, do refleksji.  Co my robimy 
z  krzyżem, jaka jest nasza po-
stawa wobec krzyża? Czy my go 
przyjmujemy, czy też się go zapie-
ramy i chcemy wyrzucić? – Oby 
każdy z  nas chciał nieustannie 
przyznawać się do swojej wiary 
i niósł swój krzyż, który niesie się 
razem z Tym, który kiedyś został 
ukrzyżowany i zmienił znaczenie 
tego krzyża. Z drzewa hańby stał 
się drzewem zwycięstwa, nadziei 
i zmartwychwstania – dodaje. 

współpraca mf

Kiedyś krzyż ten wisiał na ścianie 
jednego z budynków w Gliwicach-
-Brzezince, obecnie umieszczony 
jest w miejscowym kościele  
św. Jadwigi. Przypomina 
o tragicznym wydarzeniu z historii 
tej parafii w styczniu 1945 roku, 
po wkroczeniu do miejscowości 
Armii Czerwonej. Spalona została 
plebania i zamordowani trzej 
księża: proboszcz ks. Antoni 
Winkler, wikary  ks. Wilhelm 
Dropalla i rezydent  ks. Paweł 
Kutscha. Właśnie jemu został 
poświęcony ten krzyż, który zawisł 
na domu rodzinnym ks. Kutschy, 
który pochodził z Brzezinki

Krzyż w Bytomiu-Bobrku na moście przy ul. Zabrzańskiej. Według 
przekazów najstarszych mieszkańców, postawiony został tam  
w 1867 roku, ale istnieje prawdopodobieństwo, że stał tam już wiele lat 
wcześniej. Nawet kiedy w czasie II wojny światowej most wysadzono, 
krzyż został nienaruszony

Krzyż w Gliwicach-Sośnicy, u zbiegu ulic Wielickiej i Odrowążów, 
nazywany jest „krzyżem cholery”. W tym miejscu pochowano zmarłych 
w czasie panującej tu w latach 1852–1855 epidemii cholery i tyfusu. Nie 
wiadomo dokładnie, ile osób zostało pogrzebanych w tym miejscu. 
Zaraza dotknęła dużą liczbę mieszkańców, świadczy o tym wpis 
w księdze zmarłych parafii św. Andrzeja (do której wówczas należała 
Sośnica) jej proboszcza ks. Filipa Kitty: „Od tej chwili zmarłych  
na cholerę w ogóle się nie zgłasza na probostwie. Codziennie  
na cmentarz przynoszono 5 do 6 trumien i zmarłych grzebano”

Krzyż przy drodze z Kanusa do Lubecka stoi  od 1910 roku. Widnieje 
pod  nim napis: „Niech  wszyscy, którzy tą przechodzą drogą, zobaczą, 
czy większa jest od mojej boleści. Julia primo voto Ciemięga”. Julia – 
to krewna Franciszki Ciemięgi, charyzmatyczki, zwanej Dzieweczką 
z Kanusa, zmarłej w 1935 roku. Krzyż został odnowiony wiosną 2005 
roku po burzy, która miała miejsce w listopadzie 2004 roku

W Stanicy, na terenie parafii św. Marcina, stoi krzyż przy ul. Wojtowej, 
ustawiony na skrzyżowaniu dróg. Nieznana jest dokładnie data jego 
umieszczenia, wiadomo jednak, że postawiony został na pamiątkę 
zgody, która zapanowała pomiędzy sąsiadami
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Trzy dni z całunem
28 lutego–2 marca, parafia MB Uzdrowienie 
Chorych w Tarnowskich Górach (u kamilia-
nów) – peregrynacja kopii Całunu Turyń-
skiego. 28 lutego – Msze z nauką o całunie, 
zakończenie w środę o godz. 17.00. Szczegółowy 
program na plakatach w tarnogórskich kościo-
łach i na www.kamilianie.eu/tarnowskiegory.

Dla muzyków kościelnych
2 marca, godz. 19.00, parafia św. Mikołaja 
w Lublińcu – spotkanie dla dekanatów Lubli-
niec i Sadów. 

KIK w Gliwicach 
3 marca, kaplica św. Jadwigi przy kościele 
Wszystkich Świętych, w programie: godz. 18.05 
– nieszpory, godz. 18.30 – Msza św. i wykład pt. 
„Chrześcijaństwo jako religia miłości”. 

Oblicza kapłaństwa
4 marca, godz. 17.00, Centrum im. Jana Pa-
wła II w Gliwicach (obok katedry) – wykład ks. 
prof. dr. hab.  Kazimierza Wolszy pt. „»Niczego 
nie przedkładać nad służbę Bożą«. Kapłaństwo 
w nauczaniu Benedykta XVI”.

Nocne czuwanie
Z 5 na 6 marca, sanktuarium w Lubecku – 
rozpoczęcie o godz. 19.00, Msze św. o godz. 19.30 
i o północy. 

Franciszkanie zapraszają
młodzież na Wielkopostne Dni Skupienia 
Ewangelizacyjne, które odbędą się od 5 do 7 
marca na Górze Świętej Anny.  Prowadzić je 
będą świeccy członkowie wspólnoty „Hallelu-
jah” z Wrocławia.  Informacje i zgłoszenia: o. 
Zacheusz, tel. 77 462 53 36,  667 885 881,  www.
swanna.pl. 

Dzień skupienia 
dla muzyków kościelnych odbędzie się  
6 marca w katedrze i Centrum im. Jana Paw-
ła II w Gliwicach. Rozpoczęcie o godz. 10.00. 
W programie m.in.: nabożeństwo słowa Bożego 
i wykład ks. dr. Joachima Waloszka (rektora 
WSD w Opolu) pt.  „Wzajemna współpraca 
duszpasterzy i muzyków kościelnych”.

Wspólnota Dzieci Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie, które odbę-
dzie się 6 marca o godz. 11.00 w parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Bytomiu, przy rynku.  •

zapowiedzi
Ewangelizacja przez muzykę

Zakonnice nagrały płytę
Klucz do serca – to tytuł płyty, 
którą wydały Siostry Szkolne 
de Notre Dame.  Chcą przez nią 
podzielić się doświadczeniem 
Boga w ich życiu. 

T eksty piosenek oraz 
muzyka w y-

pły wają z  głębi 
n a s z y c h  s e r c ,  
poruszonych spo-
tkaniem z  Bogiem 
Żywym. Ufamy, że 
utwory  te staną się 
Bożym kluczem do 
Twojego serca, któ-
re stworzone przez 
Boga, dopiero w nim 
znajduje swoje speł-
nienie – czytamy na 
okładce.

Inspiracją do wyda-
nia płyty, która ukazała 
się w  lipcu 2009 roku, 
był jubileusz 75-lecia 
polskiej prowincji zgro-
madzenia. Dla sióstr jest 
to przede wszystkim forma prezentacji tego, 
czym żyją. Chciały po prostu mieć coś swoje-
go, co mogą ze sobą zabrać, odwiedzając różne 
miejsca. 

„Klucz do serca” do zbiór refleksyjnych 
piosenek, których teksty zostały dołączone 
do płyty. Znajdziemy tutaj m.in. utwory ze sło-
wami założycielki zgromadzenia bł. Teresy od 
Jezusa Gerhardinger. Nagranie miało miejsce 
w Gliwicach w Studio B Norberta Blachy. 

Siostry Szkolne de Notre Dame powstały 
w 1833 roku w Bawa-
rii. Ich charyzmatem 
jest praca wycho-
wawcza z  dziećmi 
i młodzieżą. W Gli-
wicach zgroma-
dzenie prowadzi 
bursę przy ul. 
Górnych Wałów, 
gdzie w grudniu 
otwarto  okno 
życia.  W  Nie-
dzielę Powołań 
25 k w iet nia 
siostry będą go-
ścić w  parafii 
Najświętszego 
Serca Pana 
Jezusa w  Za-
brzu-Rokitni-

cy, a dwa dni wcześniej 
spotkają się z młodzieżą na osiedlu  Helenka. 

O płytę można pytać na furcie klasztoru 
przy ul. Górnych Wałów 21 w Gliwicach, tel.  
32 231 07 74.  

kc

Zaproszenia

Czas na rekolekcje
W Zabrzu i w Gliwicach odbędą się w najbliż-
szych tygodniach wielkopostne rekolekcje 
dla nauczycieli, katechetów i wychowawców. 

O d 2 do 4 marca w domu parafialnym św. 
Anny (ul. 3 Maja 18) rekolekcje głosić 

będzie o. Ludwik Mycielski, benedyktyn 
z  Biskupowa-Tyńca, autor książek (m.in. 
„Dziennik mnicha”, „Mój szary różaniec”, 
„Cztery święte znaki”). Codziennie od ponie-
działku do środy o  godz. 18.45 odprawiona 
będzie Msza św. z homilią, a po niej, ok. godz. 
19.20 – medytacja. W środę przewidziany jest 
też wieczór autorski. Więcej o  klasztorze, 
w którym przebywa rekolekcjonista, można 
przeczytać na stronie  www.benedyktyni.nysa.
com.pl. Rekolekcje organizuje zabrzański Klub 
Inteligencji Katolickiej. 

Od 8 do 10 marca rekolekcje dla środowi-
ska nauczycieli i wychowawców odbędą się  

w Centrum Edukacyjnym Jana Pawła II w Gli-
wicach. Spotkania  o charakterze ewangeliza-
cyjnym trwać będą w godz. 18.00– 20.30. Reko-
lekcje poprowadzi ks. dr Adam Wodarczyk, 
moderator generalny Ruchu Światło–Życie oraz 
rzymski postulator procesu beatyfikacyjnego 
sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Or-
ganizuje je sekcja szkolno-katechetyczna Kurii 
Diecezjalnej w Gliwicach.  

– W centrum tegorocznych spotkań re-
kolekcyjnych będzie osoba Jezusa Chrystusa, 
naszego Pana i Zbawiciela, który pokonawszy 
raz na zawsze grzech, pomógł człowiekowi od-
naleźć w sobie perspektywę nowego, lepszego 
życia – zbawienie. W czasie wspólnej modlitwy 
nie zabraknie miejsca na: konferencje, adorację 
Najświętszego Sakramentu (poniedziałek), ad-
orację krzyża, sakrament pokuty i pojednania 
(wtorek), Eucharystię, świadectwo (środa) – 
informują organizatorzy. k


