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Konferencja prasowa o rodzinie w Bibliotece Śląskiej

Piękno do odkrycia

O Biblii

Posłowie
i samorządowcy
naszego regionu,
a także świeccy
i duchowni zapraszają
do współtworzenia
Metropolitalnego
Święta Rodziny (MŚR).

ks. Roman Chromy

Gliwice. Rekolekcje
wielkopostne dla
wspólnot nt. „Pismo
Święte Księgą Życia”
odbędą się 21–23 marca
(w godz. 18.30–20.30)
w Centrum Edukacyjnym
im. Jana Pawła II (obok
katedry). Poprowadzi je
Stanisława Iżyk-Dekowska, założycielka
i liderka jednej
z największych w Polsce
wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych „Dom
Zwycięstwa” w Toruniu,
dyrektor Stowarzyszenia
Alfa-Polska, dyrektor
Katolickiego
Stowarzyszenia Pro Misja
m.in. prowadzącego
działalność misyjną na
Litwie, Łotwie, Słowacji
i w Mongolii.
W programie: konferencja,
wspólna modlitwa,
adoracja lub Msza św.
Organizatorzy: Inicjatywa
MISSIO, więcej informacji:
www.inicjatywamissio.pl.

O

bchody IV edycji tego święta
pod hasłem „Piękno życia rodzinnego” będą trwały od 21 maja do
4 czerwca. Zainauguruje je koncert
Natalii Kukulskiej pt. „Piosenki moje
i mojej mamy” w zabrzańskim Domu
Muzyki i Tańca. Abp Damian Zimoń,
który od samego początku obejmuje nad MŚR honorowy patronat,
apelował, aby miało ono charakter
międzywyznaniowy. – Bądźmy dla
innych znakiem nadziei. Jak pokazały dotychczasowe trzy edycje Święta
Rodziny, jego idea przekracza rozmaite granice i obejmuje zarówno
przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość – mówił.

Dbałość o rodzinę i małżeństwo jest głęboko zakorzeniona w śląskiej
tradycji – mówił na konferencji prasowej abp Damian Zimoń

W czasie konferencji prasowej
samorządowcy Górnośląskiego
Związku Metropolitalnego (GZM)
zachęcali wszystkich chętnych do
współpracy w organizacji MŚR.
– Przetrwanie tej inicjatywy uzależnione jest od zaangażowania
młodych małżeństw i tych, którzy
chcą założyć rodzinę – przekonywał
Dawid Kostempski, prezydent Świę-

Tomasz Gorol

Zapisane w płótnie

W

gliwickiej katedrze – na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich – dr Anna Krogulska,
prezes Stowarzyszenia Misjonarzy
Świeckich Inkulturacja, prowadziła
katechezy przy kopii Całunu Turyńskiego. – To jest oblicze miłości. Tak
potężne cierpienia i ból – czy widzicie w nim wyraz buntu? Czy Miłość
nas o cokolwiek oskarża? On patrzy
na ciebie tak, jakbyś był jedynym
człowiekiem na świecie. Jakby mówił: życie za ciebie dałem i zrobiłbym
to jeszcze raz, bo jestem Bogiem wiernym, a moje imię to Miłość – mówiła,
wskazując na wizerunek uzyskany
z Całunu. Dr A. Krogulska przywiozła do Gliwic również figurkę
Dzieciątka Jezus, poświęconą przez
patriarchę Jerozolimy, która podczas ubiegłego Bożego Narodzenia
znajdowała się w Grocie Narodzenia
w Betlejem.
•
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Gliwice, 6 marca. Dr Anna Krogulska przypomniała, że Jan Paweł II nazwał Całun Turyński
zwierciadłem Ewangelii

tochłowic i nowy przewodniczący
zarządu GZM.
W propozycjach programowych
MŚR znajdą się koncerty, wystawy,
konkursy, imprezy sportowe, festyny, Kiermasz Wydawców Katolickich,
a także pielgrzymka mężczyzn do
Matki Bożej Piekarskiej i poprzedzające ją sympozjum, organizowane przez
Wydział Teologiczny UŚ. 
rch
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Lubliniec. Politechnika Częstochowska otwiera swój zamiejscowy ośrodek dydaktyczny.
W Lublińcu możliwość nauki
będą mieli studenci wydziału
elektrycznego, dwóch kierunków
– elektrotechniki i informatyki.
Będą to studia stacjonarne i nie-

Kogut nabiera kolorów

stacjonarne I stopnia, czyli inżynierskie. Uczelnia planuje uruchomienie tego ośrodka od nowego
roku akademickiego, a decyzja
o jego utworzeniu została podjęta
w związku z dużą liczbą studentów
politechniki, którzy dojeżdżają
właśnie z Lublińca.

Klaudia Cwołek

Będą studiować w Lublińcu

Krzysztof Kadis

Internetowy koncert życzeń
Koncert charytatywny rozpoczął występ dzieci – pacjentów GOAR-u

do występu od początku
Gliwice. – Organizujemy
roku szkolnego. W dwóch
tę imprezę, ponieważ jesteśmy oryginalni i chcemy pod
grupach przedstawili bajki
przełamywać stereotypy. patronatem o życiu żuczków i pracowiCorocznie organizowane „Gościa”
tych krasnali oraz o bezimprezy udowadniają,
barwnym kogucie, który
że jest gros osób, które mają w sobie staje się kolorowy. Była to forma
potencjał dobra i tym chcą się podziękowania dzieci dla tych,
z nami dzielić – mówiła podczas którzy wspierają ośrodek. W druszóstego koncertu charytatywnego giej części koncertu wystąpiły
Lidia Urbaniak, dyrektor Gliwickie- zespoły: Sąsiedzi, Carrantuohill
go Ośrodka Adaptacyjno-Rehabi- i Salake, a całość poprowadził
litacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Maciej Szczęch z kabaretu ŁowcyNiepełnosprawnej. Impreza pt. .B. GOAR przy ul. Słowackiego 58
„Tu jesteśmy” odbyła się 4 marca b powstał w 1992 roku i zajmuje się
w Centrum Edukacyjnym im. Jana pomocą dzieciom i młodzieży niePawła II w Gliwicach. Na scenie pełnosprawnej z zaburzeniami
wystąpili mali pacjenci ośrod- psychoruchowymi i problemami
ka, którzy przygotowywali się neurologicznymi.

Uczestnicy spotkania w bibliotece dowiedzieli się, jak wyszukiwać
w internecie potrzebne informacje

Bytom. Warsztaty komputerowe
dla osób powyżej 50. roku życia
zorganizowała 3 marca Miejska
Biblioteka Publiczna w Bytomiu.
Nauka miała formę wirtualnego koncertu życzeń, ponieważ
uczestnicy z pomocą prowadzących wyszukiwali w internecie
swoje ulubione przeboje z lat 60.
■
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i 70., informacje na temat wykonawców i teksty piosenek. W spotkaniu wzięło udział kilkanaście
osób. – W tej grupie znalazły się
dwie osoby powyżej 70 lat, które
bardzo aktywnie uczestniczyły
w zajęciach. Część uczestników już
wcześniej brała udział w warsztatach, które raz na kwartał organizujemy w bibliotece. Uczymy na
nich podstaw obsługi komputera
osoby, które dopiero zaczynają
swoją przygodę z nim – mówi Teodozja Galińska, kierownik działu
informacyjno-bibliograficznego
MBP w Bytomiu. Warsztaty odbyły się w ramach międzynarodowej
akcji „Tydzień z Internetem 2011”,
która w tym roku organizowana
jest przede wszystkim z myślą
o osobach starszych.
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Nowe władze GZM
Śląskie. Na pierwszym po wyborach samorządowych posiedzeniu
Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
wybrano nowe władze. Przewodniczącym zarządu został Dawid
Kostempski, prezydent Świętochłowic. W skład zarządu weszli
prezydenci: Grażyna Dziedzic
(Ruda Śląska), Jacek Guzy (Siemianowice Śląskie), Piotr Koj
l

a

m

a

(Bytom), Andrzej Kotala (Chorzów), Edward Lasok (Mysłowice) i Arkadiusz Chęciński
(przewodniczący Rady Miejskiej
w Sosnowcu). Przewodniczącą
zgromadzenia została prezydent
Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, a wiceprzewodniczącymi –
Marek Kopała, radny Rady Miejskiej w Gliwicach i Paweł Silbert,
prezydent Jaworzna.

■

gliwice@goscniedzielny.pl
Adres redakcji:
ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice
Telefon (32) 750 61 30
Redagują: ks. Waldemar Packner
– dyrektor oddziału tel. 664 006 683,
Klaudia Cwołek tel. 664 006 681,
Mira Fiutak, tel. 664 006 682
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Śp. ks. Jan Tomiczek (1936–2011)

Konkurs na najpiękniejsze kroszonki

Był dla ludzi

Pisane i drapane
zeum w Gliwicach (Willa Caro, ul.
Dolnych Wałów 8a). Prace przyjmowane będą od 24 do 28 marca.
Regulamin konkursu i dodatkowe
informacje dostępne są na stronie
internetowej: www.muzeum.gliwice.pl. Pokonkursowa wystawa kroszonek otwarta zostanie
9 kwietnia.

•

Archiwum parafialne

Jeszcze dwa tygodnie zostały na
zdobienie pisanek i dostarczenie
ich do Muzeum w Gliwicach.

M

Emerytowany
proboszcz z Orzecha
zmarł 1 marca br.
Uroczystościom
pogrzebowym, które
odbyły się 5 marca,
przewodniczył
bp Jan Wieczorek.

K

Ks. Waldemar Packner
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Antoni Witwicki

uzeum ogłasza konkurs pt.
„Górnośląskie kroszonki”,
skierowany do dorosłych mieszkańców województwa śląskiego.
Jajka wielkanocne mogą być zdobione na różne sposoby. Prace
oceniane będą w czterech kategoriach związanych z różnymi
technikami wykonania:
rytowniczą (drapane), batikową (pisane woskiem),
innymi tradycyjnymi
technikami (np. oklejane) oraz wykonane nowatorskimi technikami
zdobienia.
Uczestnicy konkursu
muszą dostarczyć 5 sztuk
ozdobionych jajek wielkanocnych do Działu Etnografii Mul
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s. Jan Tomiczek urodził się
15 grudnia 1936 roku w Skoczowie. Po maturze, którą uzyskał
w katowickim Niższym Seminarium Duchownym, rozpoczął
studia teologiczne w Krakowie.
Święcenia kapłańskie przyjął
24 czerwca 1962 roku. Jako wikariusz pracował w Marklowicach,
Katowicach, Jaworzynce, Rudzie
Śląskiej, Czechowicach-Dziedzicach oraz Świerklanach.
Po nagłej śmierci ks. Józefa
Gruszki został 8 sierpnia 1981 roku
proboszczem w parafii Orzech,
którą formalnie erygowano w tym
samym roku. Ponieważ w wiosce
nie było żadnego kościoła, Msze
odprawiano w adaptowanych pomieszczeniach gospodarczych.
Dzięki determinacji i uporowi
ks. Jana Tomiczka już we wrześniu
1983 roku rozpoczęła się budowa
nowego kościoła. Duża ofiarność
parafian oraz wielki wkład i fachowość przy wznoszeniu nowej

świątyni sprawiły, że rok później
– 18 listopada 1984 roku – ówczesny biskup katowicki Herbert
Bednorz poświęcił kościół pod
wezwaniem Najświętszej Maryi
Panny Jasnogórskiej. Przez kolejne
lata proboszcz gorliwie starał się
ze swoimi parafianami o wyposażenie kościoła. Obok została
wybudowana dzwonnica, stale
upiększał obejście świątyni. Dzięki
jego zaangażowaniu w 1991 roku
w parafii powstał cmentarz.
Był gorliwym i dobrym duszpasterzem. W 2000 i 2005 roku
dwaj wychowankowie ks. Jana
Tomiczka, dla których był wzorem i przewodnikiem duchowym,
otrzymali święcenia kapłańskie.
Po wieloletniej pracy ks. Jan Tomiczek w 2007 roku przeszedł
na emeryturę. Zamieszkał w Orzechu, sprawował posługę kapłańską, służąc radą i doświadczeniem
nowemu proboszczowi ks. Markowi Pyce, a wśród wiernych cieszył się prawdziwym szacunkiem
i wdzięcznością.
– Był z ludźmi i dla ludzi, zawsze całym sercem oddany temu,
co robił. To dzięki jego pracy i waszemu zaangażowaniu w parafii
powstał nowy kościół i cmentarz
– powiedział w homilii bp Jan Wieczorek. Ks. Jan Tomiczek, zgodnie
z jego wolą, został pochowany
na cmentarzu w Marklowicach.

III
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klaudia cwołek

Rachunek
sumienia
po drodze
Dla kierowców
i pieszych. Ludzie
nie lubią być
skrępowani,
ale na pewno
każdy chce żyć
bezpiecznie
– czytamy
w przesłaniu,
pod którym
podpisali się
biskupi pięciu
diecezji
i komendant
wojewódzki
Policji.
tekst
Klaudia Cwołek

W

pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w kościołach
diecezji gliwickiej
ma być czytana odezwa w sprawie bezpieczeństwa na drogach,
a wierni już otrzymują specjalnie
przygotowane kartki z ostrzeżeniami dla kierowców i pieszych.
Jest to kolejna wspólna akcja Policji i Kościoła na Śląsku, która ma

archiwum KMP w Gliwicach
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kcwolek@goscniedzielny.pl

Zniszczona tablica ostrzegawcza na DK 88

zwrócić uwagę na odpowiedzialność za życie i zdrowie, jaką ponosimy, wyruszając w drogę.
Dlaczego policjanci poprosili
o pomoc biskupów i księży? Dowiadujemy się tego z odezwy, która
przypomina, że przeprowadzona
wcześniej wspólna akcja 2009
– Rokiem Pieszego przyniosła
konkretne owoce. W 2010 roku
liczba śmiertelnych wypadków
z udziałem pieszych spadła, choć,
niestety, na naszych drogach wciąż
ginie i zostaje rannych wiele osób.
Kościół włącza się więc w kolejny etap kampanii, prowadzonej
pod hasłem: „Ratujmy każdego.
Rok pieszego. Kolejny krok”. Jak
podkreśla nadkomisarz Włodzimierz Mogiła z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – zwrócenie się do ludzi poprzez księży
to najlepszy kanał, jaki można
sobie wyobrazić.
Co znajduje się na kartkach?
Pokazują one główne przyczyny zagrożeń na drodze nie tylko
w Polsce, ale w całej Europie.
Ich przekaz jest jednak pozytywny i zawarty w prostych, motywujących hasłach. Dotyczą one
zapinania pasów, zachowania
bezpiecznej odległości i prędkości
na drodze, bezpiecznego zachowania pieszego na drodze i trzeźwości za kierownicą. Projekt graficzny kartek przygotował Ryszard
Czernow z Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
Oprócz haseł, na odwrocie każdej kartki zamieszczone są jeszcze
krótkie apele, podpisane przez komendanta wojewódzkiego Policji
w Katowicach nadinsp. Dariusza
Biela i biskupa gliwickiego Jana
Wieczorka, a w innych diecezjach
województwa przez miejscowych
biskupów.
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WYPADKI I KOLIZJE
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Wypadek w „czarnym punkcie” przy alei JanaNowaka-Jeziorańskiego w Gliwicach w kwietniu ubiegłego roku

2007

2010

0

2005

2007

2010

niebezpieczne dla nich samych
i innych.
Czy kierowcy i piesi usłyszą
te uwagi w niedzielę? Miejmy nadzieję, bo w ubiegłym roku tylko
na drogach województwa śląskiego zginęło aż 486 osób, w tym 134
pieszych, a ponad 6100 zostało
rannych. 
_

Uważać trzeba wszędzie
W Gliwicach do najniebezpieczniejszych należą wszystkie ulice
stanowiące wjazd do miasta: al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
Daszyńskiego, Pszczyńska, Toszecka i Tarnogórska. W powiecie
gliwickim są to: Przyszowice – ulice Gliwicka i Makoszowska,
w Knurowie ulice Szpitalna i Dworcowa, a w Pyskowicach
ul. Gliwicka. – Paradoksalnie, gdy droga prosta, długa i o dobrej
nawierzchni to jest niebezpieczna – komentuje podkomisarz
Marek Słomski, oficer prasowy KMP w Gliwicach. Jako przykład
podaje „czarny punkt” na DK 88 pomiędzy Gliwicami a Zabrzem-Maciejowem. – W czasie gdy były tam przewężenia z powodu
dwuletniej budowy węzła z autostradą A1, nikt nie zginął,
nikt nie doznał obrażeń. W poprzednim okresie, gdy nie było
utrudnień, nie było tygodnia bez wypadku, kwartału bez ofiar
śmiertelnych.
Także w przypadku Zabrza do największej liczby wypadków
dochodzi na długich drogach – ulicach: 3 Maja, Wolności, Alei
Korfantego, Bytomskiej i DK 88.
Statystyki za 2010 rok w Bytomiu wskazują na ulice Strzelców
Bytomskich, Frenzla i Konstytucji. W Tarnowskich Górach w zeszłym
roku najwięcej wypadków odnotowano przy ulicy Obwodowej,
Wyszyńskiego i Zagórskiej, a w powiecie tarnogórskim
przy ul. Gliwickiej, w Tworogu i Nakle Śląskim.
Ze statystyk Policji w Lublińcu wynika, że w zeszłym roku
najwięcej wypadków i kolizji było na DK 46, zwłaszcza na odcinku
przebiegającym przez teren gminy Lubliniec. Niebezpieczna
okazała się także DK 11 (zwłaszcza odcinki przebiegające przez
Glinicę, Ciasną, Molną, Sieraków, Lubliniec – Kokotek i obwodnicę
Lublińca) oraz droga wojewódzka 906 (szczególnie na odcinku
drogi w Koszęcinie i Lublińcu).
Głównymi przyczynami wypadków drogowych w całym
województwie w ubiegłym roku były: niedostosowanie prędkości
do warunków ruchu, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu
i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami.
A z winy pieszego przede wszystkim nieostrożne wejście
na jezdnię przed jadącym pojazdem, wejście zza pojazdu lub innej
przeszkody i przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.
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archiwum KMP w Gliwicach
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wypadków największą grupę
stanowią osoby po 40. roku życia.
– Są to ludzie odporni na przyjmowanie informacji o zakresie
bezpieczeństwa – komentuje
nadkomisarz W. Mogiła. Nie dający się na przykład przekonać
do tego, że przechodzenie w miejscu niedozwolonym jest szalenie

poruszamy się po ulicach oraz zachęcamy do noszenia elementów
odblaskowych, dzięki którym będziemy lepiej widoczni w ciemnościach, a zarazem o wiele bardziej
bezpieczni” – czytamy w odezwie.
Dokument ten wskazuje na jeszcze jedną, trochę zaskakującą
prawidłowość, że wśród ofiar
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studio gn; żródło: komenda woj. policjii w katowicach

Wypadki w liczbach (woj. śląskie)

studio gn; żródło: komenda woj. policjii w katowicach

O ile kartki zawierają zwięzłe przekazy, to czytana podczas
Mszy odezwa zwraca uwagę
także na moralną odpowiedzialność kierowców i pieszych. „Pragniemy przypomnieć, że każde świadome
przekroczenie przepisów
ruchu drogowego, a więc narażanie na niebezpieczeństwo
życia własnego lub innych ludzi jest grzechem przeciwko
piątemu przykazaniu Bożemu.
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: »Ci, którzy w stanie
nietrzeźwym lub na skutek nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu
drugiego człowieka i swemu
własnemu (…) ponoszą poważną
winę«(KKK 2290). Nie wolno zapominać, że odpowiedzialność
moralna spoczy wa również
na pieszych uczestnikach ruchu
drogowego. Apelujemy zatem
o ostrożność i rozwagę, kiedy

V
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Dzień Amerykański

Każdy maluch dostał misia

Tolerancja
po chrześcijańsku

Ks. Waldemar Packner

W Lublińcu śpiewało i tańczyło aż 85 dzieci

Jesteśmy znani na świecie głównie z mediów
i kinowych filmów. Dlatego cieszy mnie fakt,
że uczniowie tej szkoły dowiedzieli się czegoś
więcej o moim kraju – mówiła Anna Braghetta,
konsul Stanów Zjednoczonych.

W
ło twardy orzech
do zgryzienia. –
Wszyscy byliście
pod
patronatem cudowni, jesteśmy
„Gościa”
pod dużym wrażeniem waszych
występów – chwaliła małych artystów M. Domagała. Ostatecznie
wyróżnione zostały cztery przedszkola: z Ciasnej, Koszęcina oraz
z Lublińca – nr 4 i 6.
Każdy uczestnik otrzymał
upominek oraz pluszowego misia.
I choć festiwal miał formę konkursu, to najważniejsza była zabawa
oraz uśmiech najmłodszych.

XV Powiatowy Festiwal Piosenki
Religijnej dla Przedszkolaków
odbył się 2 marca. Przed publicznością wystąpiły dzieci
z 18 przedszkoli.

W

tym roku dzieci przyjechały
z przedszkoli w całym powiecie – powiedziała Renata Sady,
jedna z organizatorek festiwalu,
wicedyrektor Zespołu Szkół im.
św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. To w tej
szkole występowały maluchy.
Jury, któremu przewodniczyła
Maria Domagała, dyrektor lublinieckiej Szkoły Muzycznej, mia■
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Serdeczne podziękowanie za modlitwy
i udział w ceremonii eksportacji i pogrzebu

ś†p.

stajemy się bardziej wrażliwi
na to, co nas otacza w szerszej perspektywie – mówiła na spotkaniu
z uczniami Anna Braghetta.
Wizytę konsula poprzedziły
wykłady o historii, geografii i kulturze Stanów Zjednoczonych oraz
kilka konkursów. – Tolerancję
rozumiemy jako poszanowanie
inności, które zostało szczególnie
wypromowane w Stanach Zjednoczonych – tłumaczy M. Pełka.
Podkreśla, że chodzi o zdrowe
rozumienie tolerancji jako szacunku dla wszystkich ludzi, bez
względu na narodowość, kulturę
i wyznanie.
Dzień Amerykański rozpoczyna w szkole cały miesiąc poświęcony poszanowaniu różnych kultur
i wartości. W połowie marca natomiast przewidziana jest tygodniowa wizyta studentów z Japonii
i Chin, którzy będą prezentowali
swoje kraje.
Klaudia Cwołek

Elżbieta Kusz

Wśród wyróżnionych znalazł się zespół z Przedszkola nr 4
w Lublińcu

Salezjańskim Zespole
Szkół Publicznych im. św.
Dominika Savio w Zabrzu 2 marca po raz trzeci obchodzony był
Dzień Amerykański poświęcony
tolerancji.
– Idea zrodziła się dużo wcześniej, gdy sama byłam jeszcze
w szkole średniej, noszącej imię
Kennedy’ego. Zapraszaliśmy
Amerykanów z konsulatu i wtedy zawiązała się nasza przyjaźń.
Później, w trakcie studiów, byłam
na praktykach w Stanach Zjednoczonych. Dlatego stwierdziłam,
że fajnie by było kontynuować
tę ideę u nas w szkole – mówi Marzena Pełka, nauczyciel języka
angielskiego i organizator przedsięwzięcia. – Wierzę, że wzajemne, przyjazne kontakty między
ludźmi, otwartość na inne kultury, tradycje, poznawanie historii
innych narodów zbliża nas wszystkich i sprawia, że zamiast różnic,
dostrzegamy podobieństwa oraz
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ks. Józefa Zubera
ks. abp. Damianowi Zimoniowi,
ks. bp. ordynariuszowi Stefanowi Cichemu,
ks. prob. Krzysztofowi Błotce,
ks. prob. Janowi Burkowi,
wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym,
parafianom z Boguszowic i Rudziczki,
przyjaciołom, znajomym i wszystkim wiernym

składa rodzina

Konsul Anna Braghetta z konsulatu amerykańskiego w Krakowie
wręczała nagrody laureatom konkursów, organizowanych pod
jego patronatem
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Przed Dniem Świętości Życia w katedrze

Wygraj album

Codziennie tajemnica

Śląscy święci

Chcą modlić się
za dziecko,
którego nie znają.
Zaopiekować się nim
do czasu, zanim się
urodzi, bo na tym
polega duchowa
adopcja.

W

VII

tym roku w Dniu Świętości Życia, czyli 25 marca,
w czasie spotkania w gliwickiej katedrze będzie można
złożyć przyrzeczenia rozpoczynające 9-miesięczną modlitwę za nienarodzone dziecko, którego życie
jest zagrożone. Zrobią to młodzi
ludzie, którzy chcą włączyć się w
dzieło Duchowej Adopcji. W przygotowanie spotkania w katedrze
włącza się młodzież z parafii św.
Jacka w Gliwicach-Sośnicy i to tutaj
odbywają się też spotkania informujące, czym jest Duchowa Adopcja. –
Zdecydowanie się na złożenie takiego przyrzeczenia jest pokazaniem,
że nie jestem obojętny na sytuację
dzieci nienarodzonych. Większość
z tych młodych dziś osób będzie
w przyszłości matkami i ojcami,
a Duchowa Adopcja uczy odpowiedzialności za życie, a poza tym
kształtuje duchowo – wyjaśnia

ks. Mariusz Kostka, odpowiedzialny za młodzież w parafii św. Jacka
i za spotkania dla tych, którzy decydują się przystąpić do Duchowej
Adopcji. – O tej modlitwie słyszałam
nieraz, ale nigdy wcześniej nie zagłębiałam się w ten temat. Kiedy jednak pojawiła się okazja do podjęcia
tego zadania, nie zastanawiałam się
długo. Cieszę się, że mogę zrobić coś
dobrego dla drugiego człowieka.
Myślę też, że będzie to dla mnie
wyjątkowe przeżycie, dzięki któremu nie tylko przybliżę się do Boga,
ale też nauczę się prawdziwej pokory i miłości – mówi Agata Chwastek, studentka III roku socjologii
reklamy.
Duchowa adopcja polega
na odmawianiu codziennie przez
9 miesięcy specjalnej modlitwy
i jednej tajemnicy Różańca za nienarodzone dziecko i jego rodziców.
Dodatkowo można jeszcze przyjąć
jakieś postanowienia, np. udział
w Mszy św., post i inne wyrzeczenia czy szczególną pracę nad jakąś
swoją wadą. Dla Patryka Gładkowskiego, ucznia II klasy LO, decyzja
o podjęciu modlitwy jest bardzo
ważna, bo jak mówi, może w ten
sposób pomóc innej osobie, a przez
to podziękować Bogu za swoje życie. – To modlitwa za dzieci nienarodzone, które nic nie zawiniły,
a wobec których kierowana jest

agresja – opowiada o Duchowej
Adopcji Joanna Kozłowska, studentka II roku edukacji muzycznej. – To również modlitwa o miłość
rodziców do swoich dzieci, o radość
z nowego życia. To też pogłębienie
wiary i nadzieja, że każde nienarodzone dziecko będzie miało
możliwość przyjścia na świat.
To modlitwa za świadomy wybór i możliwość dokonywania
właściwego wyboru.
Ksiądz Mariusz Kostka
w czasie spotkań dla osób,
które chcą zaangażować się
w tę inicjatywę, zwraca uwagę
na odpowiedzialność i wytrwałość. – To tylko 10 minut poświęconych codziennie na modlitwę,
ale z doświadczenia wiadomo,
że taka wierność przez dłuższy
czas wcale nie jest łatwa. Zwykle
jest tak, że najpierw mamy zapał,
a potem przychodzi zniechęcenie,
dlatego tej decyzji powinien towarzyszyć nie tylko ludzki, ale też
Boży zapał – podkreśla.
Wszyscy, którzy chcieliby włączyć się w Duchową Adopcję i 25
marca w katedrze złożyć przyrzeczenie, mogą zgłosić się do ks. Mariusza Kostki – tel. 32 331 25 08,
e-mail: mariusz-kostka@wp.pl.
Informacje na ten temat można
znaleźć na: www.duchowaadopcja.
com.pl.
Mira Fiutak

W związku z trwającym Rokiem
Życia Konsekrowanego zapraszamy naszych Czytelników
do sprawdzenia wiadomości
o kanonizowanych pochodzących
ze Śląska. Do wygrania są trzy
cenne albumy.

P

ierwsze pytanie dotyczy
błogosławionej,
która pochowana jest w kościele św. Agnieszki
i św. Jakuba
w Nysie. Jest założycielką sióstr
el żbie t a n e k .
Ze względu na
jej dobroć i działalność charytatywną, nazywana jest również Śląską
Samarytanką. Jej beatyfikacja
odbyła się 4 lata temu. O kogo
chodzi?
Odpowiedzi należy przesłać
e-mailem: gliwice@goscniedzielny.
pl lub na kartkach pocztowych: Gliwicki Oddział „Gościa Niedzielnego”, ul. Przedwiośnie 3, 44–119 Gliwice. Ponieważ konkurs zostanie
rozstrzygnięty po świętach wielkanocnych, na poprawne odpowiedzi
czekamy do 22 kwietnia. Spośród
wszystkich uczestników wylosujemy trzech zwycięzców, którzy
otrzymają albumy: „Najwspanialsze miejsca pielgrzymkowe.
Praktyczny przewodnik” (album
przedstawia 50 najważniejszych
miejsc pielgrzymkowych w Polsce),
„Świat biblijny” (bogato ilustrowany zdjęciami i mapami album
umieszcza biblijne postaci i wydarzenia w kontekście społecznym
i geograficznym) oraz „Miejsca papieskie. Praktyczny przewodnik”
(60 miejscowości, które odwiedził
Jan Paweł II).
w

Ksiądz Mariusz Kostka z młodzieżą na spotkaniu w parafii św. Jacka
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Zaproszenie na konferencję dla małżeństw

Ślubuję ci…
Roman Koszowski

O tym, jak słowa przysięgi przekładają się na praktykę życia
we dwoje, będzie mowa na spotkaniu w Gliwicach.

C

ałodzienna konferencja pt. „Wierni przyrzeczeniu” podzielona jest na kilka bloków tematycznych, w których omawiane
będą słowa przysięgi małżeńskiej. Poprowadzą
je Magdalena i Wiesław Grabowscy, małżeństwo z 34-letnim stażem. Mają trzech dorosłych
synów i czterech wnuków. Są współautorami
podręcznika przygotowania do życia w rodzinie pt. „Zanim wybierzesz”. Prowadzą kursy
dla narzeczonych, są doradcami małżeńskimi.
Od 1993 prowadzą Służbę Rodzinie w ramach
Ruchu Nowego Życia. Magdalena Grabowska
jest coachem, wykładowcą na konferencjach,
seminariach i spotkaniach dla kobiet, autorką
książek „Kobieta warta królestwa” i „Klucze do
pokoju”.
Konferencja odbędzie się 26 marca w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry). Początek o godz. 9,
a zakończenie ok. 18.30. W programie: wykłady,
spotkania w grupach, czas na kawę i herbatę
oraz wspólny obiad. Zgłoszenia do 23 marca –
tel. 606 898 140 lub przez stronę internetową –
www.inicjatywamissio.pl (tam też szczegółowe
informacje i numer konta, na który należy
przesłać zaliczkę). Koszt udziału w konferencji
– 60 zł od pary (zaliczka – 30 zł).
mf

Za dwa tygodnie w Gliwicach

O wrażliwości rodziców

Gość Niedzielny 13 marca 2011

Jak wspólnie z dziećmi
odkrywać świat, budować silne
więzi, przekazać im wartości
i wiarę?

W

ramach spotkania nt. „Wrażliwość rodzica, czyli jak pomóc dzieciom stać się
odpowiedzialnym człowiekiem” konferencję
wygłoszą Agnieszka i Antoni Tompolscy z Krakowa. Małżeństwem są od 23 lat, mają czwórkę
dzieci. Prowadzą rekolekcje i warsztaty dla rodziców i młodzieży, zaangażowani są w program
Fundamenty Wiary. Opiekują się też młodzieżową wspólnotą Alfa w ramach duszpasterstwa
akademickiego księży misjonarzy w Krakowie.
W drugiej części spotkania przedstawione zostaną różne propozycje formacji dla

rodziców. Anna i Piotr Werwińscy zaprezentują program „Wyobcowane pokolenie” o budowaniu więzi rodziców z dziećmi. Katarzyna
i Michał Jurkiewiczowie będą informować o
propozycjach dla małżeństw w ramach diecezjalnego duszpasterstwa rodzin. Joanna i Tomasz Gorolowie opowiedzą o relacji męża i żony
jako podstawowej relacji w rodzinie. Rafał Janus
zaprezentuje audiobook „Wspólne odkrywanie
świata. Dla ojców dzieci w wieku szkolnym”,
który wydał razem z Tato.net i Edycją św. Pawła.
W czasie spotkania będzie możliwość kupienia
audiobooka i książek.
Spotkanie odbędzie się 26 marca w godz.
19–21 w domu katechetycznym parafii Chrystusa Króla w Gliwicach (ul. Okrzei 31). Wstęp
wolny, zapisy do 20 marca – e-mail: wrazliwoscrodzica@gmail.com.

m

zapowiedzi
Studium Pisma Świętego
15 marca, godz.18.30–20, Centrum Edukacyjne
im. Jana Pawła II w Gliwicach (obok katedry)
– spotkanie z cyklu „Biblia w dziełach sztuki”.
Temat: „Rembrandt, »Powrót syna marnotrawnego«; Bruegel, »Pejzaż z przypowieścią
o siewcy«, Bassano, »Miłosierny Samarytanin«”.
Prowadzi dr Joanna Jaromin.

Modlitwa za Bytom
15 marca, kościół św. Wojciecha (u franciszkanów) – godz. 19 – Msza św. i modlitwa za miasto.

Eucharystia o uzdrowienie
16 marca, godz. 19, kościół Chrystusa Króla
w Świerklańcu.

KIK w Gliwicach
16 marca, kaplica św. Jadwigi w parafii Wszystkich Świętych, godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 –
Msza św. i wykład ks. dr. Piotra Góreckiego pt.
„Razem z ludźmi – proboszczowie zabrzańskich
parafii przełomu XIX i XX wieku”.

KIK w Zabrzu
16 marca, dom parafialny św. Anny (ul. 3 Maja
20), godz. 18.45 – Msza św. i wykład dr. Mariusza
Wojewody pt. „Zasada solidarności w nauce Jana
Pawła II”.

Czwartek tarnogórski
17 marca , godz. 17, siedziba SMZT (ul. Gliwicka 2) w Tarnowskich Górach – wykład
Jerzego Woźniaka pt. „Budownictwo starocerkiewne w obrębie Państwa Muszyńskiego”.

Krąg biblijny
17 marca, godz. 19–20.30, parafia w Tarnowskich Górach-Opatowicach. Prowadzi ks. dr
Wacław Borek, diecezjalny moderator Dzieła
Biblijnego. Strona dzieła: www.biblista.pl.

Wspólnota Dzieci Maryi
zaprasza animatorki na spotkanie, które odbędzie się 19 marca o godz. 11 w parafii Wniebowzięcia NMP w Bytomiu przy rynku.

SMS dla młodzieży
19 marca, godz. 14–17.30, dom karmelitanek
misjonarek w Zabrzu na Zandce (ul. ks. Norberta Bończyka 25) – w cyklu Spotkań Młodzieży
Szukającej: „Chodzić w prawdzie. Czy warto być
pokornym?”. Więcej informacji: tel. 32 777 47 03,
e-mail: karmis.zabrze@interia.pl.
•

