
Przywracajmy nadzie-
ję ubogim – to tego-

roczny temat duszpaster-
ski, realizowany na różne 
sposoby w naszej diecezji. 
W liście pasterskim na I 
niedzielę Wielkiego Postu 
biskup ordynariusz pisze 
o szczególnej grupie ubo-
gich, którymi są chorzy i 
cierpiący (str. III), a siostra 
Agnieszka Pampuch z gli-
wickiego hospicjum dzieli 
się swoim doświadczeniem 
służby wśród tych, którzy 
weszli w ostatni etap życia 
na ziemi (str. IV–V).  
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W bytomskich „Dolomitach” 25 lutego 
odbył się ogólnopolski finał Ślizgu na 

Bele czym. I miejsce i kamerę cyfrową otrzy-
mała drużyna z Międzyrzecza Górnego: 
Arkadiusz Niemczyk z córką Magdaleną i 
Mariusz Kupczak z córką Sylwią. Publiczności 
zaprezentowali „Wigwam Wy-jących 
Kojotów”, który powstał w ekspresowym 
tempie trzech dni. Zwycięzcy są sąsiadami 
i dobrymi przyjaciółmi, a „ślizgadła” kon-
struują  już od czterech lat. Były też inne 
pomysły zawodników: becikowe, czołg Ru-
dy czy Po Pis drobiu. Do rywalizacji o 

pierwsze miejsca przy-
stąpiło w sumie 40 ze-
społów. Regionalne eli-
minacje odbyły się wcześ-
niej w  Krynicy, Srebrnej 
Górze, Szczyrku i w by-
tomskich „Dolomitach 
Sportowej Dolinie”.  

BYLE MIEĆ POMYSŁ NA BYLE CO

Strażacki
„Florek
z Góry Żar” 
bardzo spodobał 
się zebranej 
na stoku 
publiczności

KLAUDIA CWOŁEK
redaktor wydania
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ZA TYDZIEŃ
  Na Śląsku rodzi się CORAZ 

MNIEJ DZIECI. Jakie są tego 
przyczyny? 

  ROZMOWA Z KS. RUDOLFEM 
BADURĄ, dyrektorem Caritas 
gliwickiej, o pomocy dla 
ofiar tragedii w Chorzowie.

  O PRZYGOTOWANIACH DO EWAN-
GELIZACJI z filmem „Jezus”.

… na pewno zdążysz. 
To jedna z dewiz życia misyjnego, 
zastosowana także u nas, 
w Polsce. Gdy ks. Gerard Tyralla 
wszedł do auli Centrum Jana 
Pawła II w Gliwicach z dość 
sporym opóźnieniem, został 
przyjęty gorącymi oklaskami.

Spóźnił się, ale wszyscy cze-
kali cierpliwie, a sala była wypeł-
niona prawie po brzegi. Przy-
szedł prosto z katedry, gdzie 
przez cały dzień  głosił kazania. 
Po drodze zatrzymali go jeszcze 
dziennikarze. Gdy wreszcie do-
tarł na miejsce, rozpoczęła się 
prezentacja multimedialna o je-
go pracy misyjnej w Peru. W tle 
przygrywała peruwiańska muzy-
ka. Można też było zwiedzić wy-
stawę z eksponatami przywie-
zionymi z indiańskich osad.

Ks. Gerard Tyralla pracuje w 
Peru już 13. rok, obecnie kie-
ruje misją katolicką w Iscoza-
cin,  położoną w dżungli (pięt-
naście godzin drogi z Limy). Ob-
sługuje 70 wiosek. Katolicy sta-

nowią tam mniejszość, 
wielu jest agnostyków, 
są też chrześcijanie in-
nych wyznań. W pra-
cy pomagają mu świec-
cy katechiści, bez któ-
rych żadna misja nie 
ma szans rozwoju. Są 
też inni współpracownicy. – Nie 
chcę podejmować sam decyzji, 
mamy osoby, które zajmują się 
sprawami ekonomicznymi, mam 
do nich zaufanie, są to ludzie z 
wykształceniem, którzy praco-
wali z moim poprzednikiem, do 
tej pory nas nie zawiedli i ufamy 
im – mówił.  

Podczas swojego 
pobytu w macierzystej 
diecezji ks. Tyralla pro-
sił także o wsparcie ma-
terialne dla prowadzo-
nych w Peru dzieł. Kie-
dyś, przy okazji publi-
kacji jednego z wydaw-

nictw, napisał: „Tam, gdzie czło-
wiek odkrywa swą dojrzewa-
jącą wiarę i wrażliwością serca 
potrzebę niesienia pomocy ce-
lem zachowania wiary w drugim 
człowieku i wyrażenia jej miłoś-
cią – tam właśnie objawia się 
znak Jonasza – cud Zmartwych-
wstania”.   KC

Spotkania misyjne wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem

Śpiesz się powoli…

Ks. Gerard 
Tyralla udziela 
wywiadu 
dziennikarce 
radia Plus 
Marcie Masłyk 
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Skarbonka Caritas
JAŁMUŻNA WIELKOPO- 
STNA. W parafiach diece-
zji gliwickiej – jak co roku w 

Wielkim Poście można zaopa-
trzyć się w skarbonkę Caritas. 
Jej idea jest prosta. Wystarczy 
zrezygnować z jakieś przyjem-
ności, a zaoszczędzone pie-
niądze odkładać dla potrzebu-
jących. Zebrane ofiary będzie 
można złożyć w ostatnią nie-
dzielę Wielkiego Postu lub w 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego  
podczas Mszy św.  Wzorem lat  
ubiegłych 80 proc.  pieniędzy  
trafi do Caritas Diecezji 
Gliwickiej, a 20 proc. przezna-
czone będzie na cele charyta-
tywne w parafii. Skarbonki roz-
prowadzane są bezpłatnie.

Bernard Pośpiech z gliwickiej 
Caritas reklamuje akcję

Szkolenie młodzieży z Ukrainy
GLIWICE. Na zaproszenie je-
zuickiego Centrum Kształcenia 
i Dialogu „Theotokos” w 
Gliwicach przebywała grupa 
młodzieży z instytutu zarządza-
nia przy Ukraińskim Katolickim 
Uniwersytecie we Lwowie. „W 
cieniu ikony – ukraińska droga 
do demokracji” – to temat tygo-
dniowego pobytu, podczas któ-
rego uczestnicy odwiedzili mię-
dzy innymi różne organizacje 
pozarządowe w Gliwicach, by-
li też gośćmi kurii diecezjalnej i 

oddziału „Gościa Niedzielnego”. 
Popołudniami w siedzibie 
„Theotokos” odbywały się szkole-
nia z zakresu przywództwa, pra-
cy zespołowej, komunikacji i za-
rządzania projektami.  – Ważne 
jest doświadczenie, które tutaj 
zdobywamy. Żyjemy w sąsiednich 
krajach i wszystko, co jest u was,  
możemy zastosować na Ukrainie 
– mówi Roman Vaskiv, opiekun 
grupy, który był w Gliwicach już 
po raz siódmy. Szkolenie sfinan-
sowało Renovabis.

Ks. Waldemar Packner opowiada, jak powstaje gliwicki „Gość Niedzielny”
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W walce z nałogiem
LUBLINIEC. Zakończył się 
gruntowny remont lublinieckie-
go Oddziału Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu. Stanowi on integral-
ną część Wojewódzkiego Szpitala 
Neuropsychiatrycznego. Może po-
szczycić się kilkudziesięcioletnimi 
tradycjami w leczeniu uzależnień. 
Jest jednym z trzech w woje-
wództwie – obok Parzymiechów 
i Gorzyc – stacjonarnych oddzia-
łów tej wielkości. Rocznie z le-
czenia w nim korzysta około trzy-
stu osób – do tej pory wyłącznie 

mężczyzn, jednak prawdopodob-
nie w niedalekiej przyszłości z 
pomocy specjalistów będą mogły 
korzystać również kobiety. Dzięki 
remontowi odział będzie w sta-
nie przyjąć większą liczbę pacjen-
tów. Do ich użytku oddano dzie-
więtnaście przytulnych 2- i 3-oso-
bowych pokoi. Utworzono trzy 
nowe sale do pracy z pacjentami 
oraz gabinety do pracy indywidu-
alnej. Znacznie poprawiły się wa-
runki pracy terapeutów oraz kom-
fort pobytu pacjentów.

Dzięki remontowi poprawiły się warunki pobytu pacjentów
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Parafia otrzymała „Neptuna”
SOŚNICA. Po dwóch la-
tach starań parafia św. Jacka 
w Gliwicach Sośnicy przejęła 
od Skarbu Państwa znajdują-
cy się obok kościoła budynek 
„Neptuna”, który kiedyś słu-
żył całej dzielnicy. Za przeję-
ciem zdewastowanego obiektu 
przemawiały trzy argumenty: 
bardzo dobra lokalizacja, brak 
własnego domu parafialnego 
oraz niepewna przyszłość bu-
dynku i jego przeznaczenie, 
które mogłoby zakłócić sa-
kralny charakter tego miejsca. 
Były też argumenty przeciwne 

tej decyzji, zwłaszcza aktual-
ny stan techniczny.  – W przy-
padku nieprzejęcia „Neptuna” 
parafia nie mogłaby sobie po-
zwolić na tak duży obiekt ze 
względów finansowych i lo-
kalizacyjnych – tłumaczy ks. 
Krzysztof Śmigiera, proboszcz 
parafii. W przyszłości w bu-
dynku, którego nazwa zosta-
nie zmieniona, odbywać się bę-
dą spotkania różnych grup pa-
rafialnych, swoją siedzibę bę-
dzie miała parafialna Caritas, 
ma także powstać klub seniora 
i sala wystawowa.

Budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, ale proboszcz wierzy, 
że uda się go szybko wyremontować

Selekcjoner z Gliwic
NOMINACJA. Zarząd Aero- 
klubu Polskiego poinformował, 
że Stanisław Kubit, ceniony pi-
lot Aeroklubu Gliwickiego i pre-

zes Gliwickiego Stowarzyszenia 
Modelarzy Lotniczych, otrzymał 
nominację na stanowisko selekcjo-
nera modelarskiej kadry narodo-
wej. Gliwiczanin, który jest aktual-
nym mistrzem świata w klasie mo-
deli szybowców sterowanych me-
chanicznie i posiada uprawnienia 
trenera modelarstwa lotniczego 
II klasy, będzie pełnił nową funkcję 
społecznie. Zastąpi na  stanowi-
sku dotychczasowego trenera ka-
dry narodowej Pawła Włodarczyka 
z Warszawy, który w dalszym cią-
gu będzie szefem administracyj-
nym polskiego modelarstwa.

Dr inż. Stanisław Kubit szybowce 
buduje od ponad 50 lat
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Umiłowani Diecezjanie!
Rozpoczęliśmy świę-

ty czas Wielkiego Postu. To 
czas radykalniejszego ukie-
runkowania swojego ży-
cia na Ewangelię. Wszak Je-
zus woła: „Nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię” (Mk 
1, 15). Ten święty czas to rów-
nież czas ukierunkowania swo-
jego spojrzenia na człowie-
ka cierpiącego i chorego, tak 
w wymiarach cielesnych, jak  
i duchowych.

Pouczenie 
ze Słowa Bożego
1. Św. Marek, w niedziel-

nych Ewangeliach tzw. przed-
pościa, ukazywał nam spotka-
nia Chrystusa z ludźmi chory-
mi i cierpiącymi. Wśród wie-
lu uzdrowień znamienne jest 
uleczenie paralityka. W do-
tarciu do Jezusa przeszka-
dza mu nie tylko choroba, ale  
i tłum ludzi, w tym i tzw. ucze-
ni w Piśmie, faryzeusze. Przy-
nieśli go (może krewni) na łożu 
i przez otwór w dachu położyli 
chorego przed Jezusem. (…)

2. Czym wypełnione jest 
serce paralityka, jak i niosą-
cych go? Nadzieją! Ich nadzieja 
głęboko związana jest z wiarą 
w Boską moc Jezusa Chrystu-
sa. Chrystus dostrzega też w 
niosących paralityka miłość do 
człowieka chorego. Miłość do 
cierpiącego i nadzieja pokłada-
na w Chrystusie były motorem 
napędzającym do działania na 
rzecz chorego.

Budzić nadzieję 
w chorych 
i cierpiących

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Sługa Boży Ojciec Świę-

ty Jana Paweł II w dokumen-
cie „Kościół w Europie” zwra-
ca się do nas: Trzeba wyko-
rzystać wszelkie możliwości 
wobec ubogich i cierpiących  

i być wobec nich przyjaciel-
skim i otwartym (por. EiE, 
104–105). Dopiero taka posta-
wa działających na rzecz cier-
piących jest w stanie obudzić 
w drugim człowieku nadzieję. 
Bowiem „każdy człowiek, któ-
ry kocha i jest kochany, przeży-
wa doświadczenie rodzące na-
dzieję” (EiE , 84). Budzenie ta-
kiej nadziei jest w roku bieżą-
cym tematem programu dusz-
pasterskiego w naszym Koście-
le lokalnym.

2. Potrzebna jest więc stra-
tegia, jaką nakreślił nam Ewan-
gelista w cudzie uleczenia pa-
ralityka. Trzeba najpierw wi-
dzieć i rozpoznać chore-
go. Trzeba na niego spojrzeć  
i okazać wobec niego posta-
wę miłości i przyjąć postawę 
miłosiernego samarytanina,  
a więc zatroszczyć się o niego. 

Na drodze takiego posługi-
wania chorym, jak w opisanym 
zdarzeniu ewangelicznym, mo-
gą pojawiać się również prze-
szkody; mogą przeszkadzać lu-
dzie, którzy blokują dojście do 
chorego, czy też tzw. uczeni, 
propagujący między innymi le-
galizację eutanazji.

Jan Paweł II mówił: Nie-
stety, współcześnie nadal ma-
ło docenia się i traktuje dość 
marginalnie chorych i cierpią-
cych, których chciałoby się 
izolować, zwłaszcza od czło-
wieka młodego. Ma bowiem 
miejsce wypieranie ze świado-
mości, a zwłaszcza ze świado-
mości młodych, doświadcze-
nia bólu i cierpienia, lansując 
mit wiecznej młodości (por. 
EiE, 95). Wobec takich wy-
zwań, mówi Jan Paweł II: „po-
trzebna jest dziś nowa wyob-
raźnia miłosierdzia”. Przeja-
wem tej wyobraźni będzie nie 
tyle i nie tylko skuteczność 
niesienia pomocy, ale zdol-
ność bycia bliźnim dla cho-
rego i cierpiącego człowie-
ka oraz solidaryzowanie się z 
nim (por. EiE, 50).

Nasza posługa 
na rzecz chorych 
i cierpiących

Drogie Siostry i Bracia!
1. Zdajemy sobie sprawę, 

że szczególna rola w posłudze 
choremu przypada personelo-
wi medycznemu, paramedycz-
nemu, kapelanom szpitalnym 
i osobom posługującym w róż-
nych ośrodkach opieki. Posta-
wa bycia bliźnim dla cierpiące-
go człowieka jest szczególnym 
przejawem przywracania cho-
rym nadziei. 

Wielkie w tym względzie 
zadanie spełniają na terenie 
naszej diecezji Stacje Opieki 
Caritas. Jest ich aktualnie 18. 
Przy wielu z nich istnieją ga-
binety rehabilitacyjne. To dzię-
ki współpracy „Caritas” z wła-
dzami samorządowymi miast 
i gmin, osoby posługujące w 
tych stacjach obejmują opieką 
ogromne rzesze ludzi chorych  
i cierpiących. Dla przykładu w 
2005 r. było 124 459 wizyt 
domowych, z różnego rodza-
ju pomocą i opieką. By do-
trzeć do tylu potrzebujących, 
pracownicy Caritas musieli w 
sumie pokonać 360 077 kilo-
metrów. W gabinetach reha-
bilitacyjnych przeprowadzono  
176 166 zabiegów, m.in. ta-
kich jak elekroterapia, magne-

toterapia, hydroterapia itp. To 
tylko mały ułamek z różnego 
rodzaju posług, wynikających 
z troski o człowieka chorego  
i cierpiącego.

2. Ważnym miejscem dla 
bardzo ciężko chorych jest 
Hospicjum Miłosierdzia Boże-
go w Gliwicach. Hospicjum to 
szczególne miejsce niesienia 
ulgi w cierpieniu, to wszech-
stronna opieka nad chorym, 
między innymi w terminalnym 
okresie choroby nowotwo-
rowej. To nie tylko fachowa 
pomoc lekarska, ale i opieka 
pielęgniarska, psychologicz-
na, wsparcie duchowe (sio-
stry zakonne, kapelan), bez-
interesowna miłość ewange-
liczna oraz pomoc społecz-
na. Istnieje również Zespół 
Domowej Opieki Hospicyj-
nej nad chorym, działający w 
ścisłej współpracy z rodziną 
chorego. W ostatnim pięcio-
leciu, w ramach opieki hospi-
cyjnej, ponad 10 000 razy od-
wiedzano chorych w ich do-
mach. Służy tu pomocą oko-
ło 50 wolontariuszy; w 80 
proc. to młodzież i studenci.  
W ciągu 5 lat istnienia Hospi-
cjum na łączną liczbę 1897 
osób objętych opieką, 1152 
osoby po pojednaniu z Bo-
giem odeszły z tego świata.

Wdzięczni jesteśmy po-
szczególnym osobom, różnym 
zgromadzeniom zakonnym, 
stowarzyszeniom i instytucjom 
świeckim tworzącym ośrod-
ki, których celem jest troska  
o chorych i cierpiących. (…)

Wszystkim, którzy służą 
chorym i cierpiącym, a także 
tym, którzy wspierają tę po-
sługę, niech Bóg wynagrodzi 
i błogosławi.

+ BP JAN WIECZOREK
Biskup gliwicki

Gliwice, dnia 23 stycznia 2006 r.

List pasterski biskupa gliwickiego na I niedzielę Wielkiego Postu

Ewangelia nadziei 
a człowiek chory i cierpiący
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Whospicjum pra-
cuje profesjonal-
ny zespół, skła-
dający się z le-

karzy, pielęgniarek, kapela-
na, pracownika socjalnego, re-
habilitanta oraz wolontariu-
szy. Wszyscy, działając w ze-
spole, niosą pomoc nieuleczal-
nie chorym, zarówno w domu, 
jak i w hospicjum. W Poradni 
Opieki Paliatywnej udzielane 
są porady, często wykonuje 
się niezbędne badania. Zespół 
Domowej Opieki Hospicyjnej 
sprawuje całodobową opiekę 
nad chorym w domu. Działa 
na terenie Gliwic i miejscowo-
ści w promieniu 30 km od sie-
dziby hospicjum. Całodobowy 
dostęp do pracowników ho-
spicjum daje chore-
mu poczucie bezpie-
czeństwa. Obecnie 
z Poradni Opieki 
Paliatywnej korzysta 
około 250 osób. 

Spotykają życie, 
nie śmierć
Pacjenci, rodzina i osoby od-

wiedzające nas są zaskoczeni 
przyjazną, miłą, serdeczną at-
mosferą, zadbanym wnętrzem 
i podmiotowym traktowaniem 
chorego. Przyjmując nowego 
chorego, zwykle pierwszą po-
trzebą jest opanowanie bólu i 
łagodzenie lęku związanego z 
chorobą nowotworową. Później 
zaspokajane są dalsze potrze-
by chorego. Służą temu opie-
ka duszpasterska, psychologicz-
na, rehabilitacja, zajęcia tera-
peutyczne, spacery i inne. Dzia-
łalność hospicyjna prowadzo-
na jest przez przeszkolony per-
sonel medyczny i pielęgniar-

ski, przy dużym udzia-
le wolontariuszy. Oni, 
w zależności od swo-
ich predyspozycji i wie-
ku, pomagają persone-
lowi w czynnościach 

pielęgnacyjnych, zagospodaro-
waniu czasu chorego, rozmo-
wach, robieniu zakupów, a tak-
że w sprzątaniu i innych pra-
cach gospodarczych. Wolon-
tariusze to przede wszystkim 
młodzież ucząca się, która mi-
mo wielu obowiązków zwią-
zanych z nauką, znajduje czas, 
aby przyjść tutaj i w pewnym 
sensie solidaryzować się z cier-
pieniem. Są zdecydowani, choć 
trochę niepewni, czy to miej-
sce, pełne bólu i cierpienia, nie 
przerośnie ich odwagi. Ale już 
po kilku wizytach doświadcza-
ją pewnej przemiany, mówią o 
tym, że nad cierpieniem góru-
je miłość, spotykają tutaj życie, 
a nie śmierć. 

– Kiedy przekroczyłam próg 
Hospicjum Miłosierdzia Boże-
go bardzo bałam się tego, co 
zobaczę i tego, że po prostu 
nie dam rady. Już po paru wizy-
tach stwierdziłam, że moje oba-
wy były bezpodstawne. To tutaj 
poznałam, co to jest człowie-
czeństwo i prawdziwa miłość 
do drugiego człowieka. Dzię-
ki temu, że mogę tu służyć, od-
zyskałam wiarę w ludzi i w to, 
że na tym Bożym świecie po-
trafimy jeszcze czynić dobro – 
to słowa jednej z wolontariu-
szek. Iwona – studentka II ro-
ku – pisze po prostu: „Hospi-
cjum jest dla mnie... przedsion-
kiem nieba”. 

Mamy też wolontariuszy, 
którzy trwają na tym posterun-
ku od czasu powstania hospi-
cjum, są to często osoby, któ-
re w swym najbliższym oto-
czeniu zetknęły się z cierpie-
niem i odejściem kogoś w tu-
tejszym hospicjum. Przykła-
dem jest emerytowany górnik. 
Przyszedł do hospicjum, aby 
dzielić smutek i cierpienie po 
śmierci żony. Praca wolontariu-
sza pozwoliła mu mniej boleś-
nie przejść przez żałobę. Z cza-
sem dawanie siebie innym sta-
ło się jego potrzebą, i tak już 

Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 

Dom ulgi w cierpieniu
Hospicjum to wypływająca 

z miłości bliźniego 
pomoc, która pozwala 

choremu żyć godnie 
i przynosi mu ulgę 

w cierpieniu 
aż do ostatnich dni. 

Obejmuje ono wszystkie 
sfery życia pacjenta. 

Uwzględnia przy tym także 
potrzeby rodziny 

i przyjaciół, którzy często 
po prostu nie dają 

już sobie rady z sytuacją, 
że umiera bliska osoba. 

Siostra 
Agnieszka, 
autorka tekstu, 
przy łóżku 
chorej

tekst 
S. AGNIESZKA PAMPUCH

franciszkanka z hospicjum
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Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach 

Dom ulgi w cierpieniu
pięć lat nie szczędzi swojego 
czasu i innych środków w po-
maganiu innym.

Siostry w hospicjum
Razem z drugą franciszkan-

ką szpitalną, siostrą Natalią Koś-
cielną, wchodzimy w skład per-
sonelu hospicjum. Oprócz pracy 
pielęgniarskiej staramy się także 
służyć apostolsko przez codzien-
ne świadectwo życia, przez życz-
liwość, modlitwę i troskę. Dbamy 
również o czystość i wystrój ka-
plicy hospicyjnej. Staramy się być 
wsparciem duchowym dla wielu. 
W kaplicy codziennie odmawia-
my Koronkę do Miłosierdzia Bo-
żego za wszystkich chorych, cier-
piących, konających, zmarłych i 
ich rodziny. Codziennie niesamo-
wicie odczuwamy działanie Bo-
żego Miłosierdzia. Dokonują się 
bowiem ciche cuda wewnętrz-
nej przemiany życia i nawróceń 
do Boga. Dotyczy to zwłaszcza 

osób, które przez lata zaniedby-
wały praktyki religijne. Najlepiej 
wie o tym kapelan hospicjum o. 
Piotr Świerczok, który codzien-
nie przybywa z posługą kapłań-
ską i jest zawsze do dyspozycji 
chorych. Zdarzyło się pewnego 
dnia, że aż trzy razy dzwoniłam 
po o. Piotra, aby przyszedł do 
hospicjum i wyspowiadał proszą-
cych o sakrament pokuty. Byli to 
wtedy trzej mężczyźni w wieku 
od 40 do 50 lat. Jeden z nich ze 
łzami w oczach mówił: „Siostro, 
dziękuję ci, że pomogłaś mi przy-
gotować się do spowiedzi, jest 
to najpiękniejszy, najszczęśliw-
szy dzień w moim życiu, a mam 
już 45 lat, teraz jestem gotowy 
nawet umrzeć. Wiem, że jest to 
wielka łaska”. Następnego dnia 
zmarł. Na jego twarzy widać było 
wielki spokój. 

Drugi ze wspo-
mnianych mężczyzn 
po spowiedzi i Komu-
nii św. powiedział mi: 

„Szkoda, że tak późno się na-
wróciłem. Dziękuję za modli-
twę i wsparcie, czuję się bar-
dzo szczęśliwy. Pragnę co-
dziennie przyjmować Komunię 
św., abym miał odwagę i siłę 
do przezwyciężenia trudności 
mojej choroby”. 

Trzeci, którego również za-
chęciłam do spowiedzi i Komu-
nii św. po 30 latach przerwy, 
po przystąpieniu do tych sakra-
mentów świętych długo trwał 
w dziękczynieniu na modlitwie 
w kaplicy Miłosierdzia Boże-
go. Następnego dnia, umocnio-
ny Wiatykiem, spokojnie zasnął 
w Panu.

Przybliżenie rzeczywistości 
hospicyjnej pokazuje nam, jak 
można realizować Ewangelię 
miłości Chrystusowej. Warto 

poświęcić na to swój 
czas, bo czas to mi-
łość! „Śpieszmy się 
kochać ludzi, bo tak 
szybko odchodzą”. 

HOSPICJUM 
W GLIWICACH

powstało 1 kwietnia 2000 ro-
ku. Lokalizacja obiektu jest 
bardzo dobra – znajduje się 
w samym centrum miasta, 
co znakomicie ułatwia rodzi-
nom chorych i ich przyjacio-
łom kontakt i odwiedziny, któ-
re mogą odbywać się o każdej 
porze dnia i nocy. Warunki lo-
kalowe, w jakich przebywa-
ją chorzy,  są bardzo dobre. 
Budynek hospicyjny zaopa-
trzony jest w 20 łóżek, ma 
windę, więc łatwo się poru-
szać. W każdej z sal, w których 
przebywają chorzy, jest łazien-
ka. W budynku znajduje się 
dostępna dla wszystkich ka-
plica Miłosierdzia Bożego. To 
tu modlą się chorzy, pracow-
nicy hospicjum i osoby odwie-
dzające.  W kaplicy znajduje 
się księga wszystkich zmarłych 
pacjentów hospicjum. Zawarte 
w niej dane statystyczne, choć 
mogą szokować swoją skalą, 
jednak potwierdzają sens i pa-
lącą potrzebę istnienia tej pla-
cówki. Od otwarcia hospicjum 
gliwickiego – 1 kwietnia 2000 
– do 31 grudnia 2005 przyjęto 
1897 osób, zmarło 1152 osób. 

Adres: 
44-100 Gliwice 

ul. Daszyńskiego 29 
tel. 032 331 58 83
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Jakie prawa mają ofiary 
przestępstw, kto może im pomóc, 
czego powinny się domagać? 
22 lutego już po raz czwarty 
obchodzony był Dzień Ofiar 
Przestępstw. 

Przez cały tydzień przed-
stawiciele wymiaru sprawied-
liwości udzielali bezpłatnie in-
formacji o uprawnieniach przy-
sługujących tym osobom. W Są-
dzie Okręgowym w Gliwicach 
w Tygodniu Pomocy Ofiarom 
Przestępstw zorganizowana zo-
stała konferencja, na którą za-
proszono przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych, samo-
rządowych i kościelnych, po-
magających poszkodowanym. – 
Przestępstwo nie jest 
złem dlatego, że godzi 
w przepisy, ale dlate-
go, że wyrządza komuś 
krzywdę – przypomnia-
ła sędzia Ewa Krukow-
ska, wiceprezes Sądu 
Okręgowego w Gliwi-
cach. I właśnie z myślą 
o tych, którym wyrzą-
dzono już krzywdę, że-
by ich interesy chronio-
ne były w czasie przy-
gotowania do procesu i w cza-
sie jego trwania, przypomniane 
zostały przysługujące im prawa. 
Zmiany w ustawodawstwie od 
1998 roku idą w kierunku więk-
szej ochrony pokrzywdzonych. 
Przysługujące im prawa zawar-
te zostały w wydanej w 1999 
roku Polskiej Karcie Praw Ofia-
ry Przestępstw. 

W czasie gliwickiej konfe-
rencji sędzia Grażyna Wilk, wi-

zytator ds. karnych, 
przypomniała, jak 
zmieniło się ustawo-
dawstwo w stosunku 
do ofiar przestępstw, 
mówiła m.in. o moż-
liwościach ich czynne-
go udziału w procesie, 
przysługującym im pra-
wie do pełnomocnika z 
urzędu. Ponadto o po-
stępowaniu, kiedy po-

krzywdzonymi są osoby mało-
letnie, które nie ukończyły 15. 
roku życia, a sprawy dotyczą 
gwałtów, czynów lubieżnych 
czy kazirodczych. Sędzia An-
na Bohdziewicz, wizytator ds. 
cywilnych, przedstawiła uregu-
lowania zawarte w ustawie o 
rekompensacie dla ofiar, które 
nie są w stanie wyegzekwować 
zadośćuczynienia od sprawców 
przestępstwa.  MF

Konferencja w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

O prawach ofiary
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Wspólnie z Wydawnictwem 
Jedność i gliwickim 

Radiem Plus zachęcamy dzie-
ci do udziału w konkursie, w 
którym można wygrać ciekawe 
książki. Fundatorem nagród 
jest Wydawnictwo Jedność.

Jego nakładem ukazało się 
kilkadziesiąt doskonałych porad-
ników dla rodziców i wychowaw-
ców, pisanych przez wybitnych 
specjalistów. Warto przeczytać: 
„Jak pomóc zastraszonemu dzie-
cku”, „Czy dzieci muszą mieć 
wszystko?”, „Każde dziecko ma 
swoje mocne strony”, „Kiedy ro-
dzice wychodzą ze skóry” oraz 
„Dzieci potrzebują dyscypliny”. 
Więcej na stronie: www.jednosc.
com.pl  lub pod numerem infoli-
nii: 0 801 163 160. 
W TYM TYGODNIU MOŻNA WYGRAĆ:
SERAFIN

Serafin to kotek w czarne pa-
ski, który został znaleziony wśród 
bożonarodzeniowych prezentów 

i od razu stał 
się ulubieńcem 
wszystkich do-
mowników. Je-
go przygody, 
związane z 
ciekawością 
i poznawa-
niem świata, 

na pewno rozbawią ma-
łych czytelników.

Aby wygrać książkę, należy za-
dzwonić w niedzielę 12 marca o 
godz. 8.30 do Radia Plus, podczas 
audycji „Quizy pani Izy” (tel. do 
studia 032/ 232-52-32) i odpowie-
dzieć na pytanie: Kto napisał baśń 
o brzydkim kaczątku i jaką praw-
dę chciał przekazać? 

Konkurs dla dzieci 

Wygraj 
książki 

i od razu stał 
się ulubieńcem 
wszystkich do-
mowników. Je-
go przygody, 
związane z 
ciekawością 
i poznawa-
niem świata, 

na pewno rozbawią ma-

DUSZPASTERSTWO PIELGRZYMKOWE 
ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

40-008 Katowice, ul. Warszawska 58
ZAPRASZAMY 9-16; w środy 10-18 

Tel. (032) 356 90 50
www.pielgrzymki.katowice.pl

Do grobu papieża Polaka
- pielgrzymka samolotowa
               02-05.04.2006
03.04 Uroczystości na Watykanie,
którym przewodniczył będzie 
Benedykt XVI
ZAPISY W BIURZE DO 10 MARCA

I rocznica śmierci 
Jana Pawła II

 R E K L A M A Konferencję 
przygotowali 
sędziowie 
gliwickiego Sądu 
Okręgowego 
(od lewej):  
Grażyna Wilk, 
Ewa Krukowska 
– wiceprezes 
i Anna 
Bohdziewicz



Po raz siedemnasty Muzeum w 
Gliwicach zaprasza mieszkańców 
województwa śląskiego do 
udziału w konkursie na zdobione 
jajka wielkanocne. 

  Na konkurs 
należy dostar-
czyć kroszon-
ki:  dorośli – 
po 5 sztuk, 
dzieci – po 3 
sztuki, prace 
zbiorowe – do 
15 sztuk. Z jed-
nego ośrodka, klasy 
szkolnej itp. można zło-
żyć maksymalnie 3 pra-
ce zbiorowe. Technika 
zdobienia jest dowolna.
Prace należy składać od 
15 do 21 marca w Dzia-
le Etnografii Muzeum w 
Gliwicach – Willa Caro, 
ul. Dolnych Wałów 8a. 
Kroszonki oceniane bę-
dą w grupach: dorosłych, dzieci 
i prac zbiorowych oraz według 
technik ich wykonania: rytowni-
czej (drapane), batikowej (pisane 
woskiem), innych (np. oklejane).

 Głównymi kryteriami oceny prac 
będą walory artystyczne i este-
tyczne oraz zachowanie trady-
cyjnych technik i wzorów zdo-

bienia. Za najlepsze prace 
konkursowe w gru-

pie osób dorosłych 
przyznane zo-
staną nagrody 
w wysokości:
I nagroda – 250 
zł, II nagroda – 

200 zł, III nagro-
da – 150 zł. W 

grupie dziecięcej 
i prac zbiorowych 

przewidziane są na-
grody rzeczowe. Jury 
może dokonać innego 
podziału nagród oraz 
przyznać dodatkowe 
wyróżnienia, zależnie 
od liczby i poziomu 
artystycznego prac.
 Otwarcie wystawy po-
konkursowej odbę-

dzie się 2 kwietnia o godz. 
12.00. Więcej informacji i re-
gulamin konkursu dostępy 
jest w Muzeum w Gliwicach
(tel. 0-32-231-08-54). 
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W najbliższych dniach ukaże 
się druga edycja jubileuszowego 
wydania modlitewnika 
i śpiewnika „Droga do nieba”. 

Atutem nowego wydania, 
które było już promowane w 
niektórych parafiach naszej die-
cezji, jest bogata liczba pieśni i 
śpiewów liturgicznych, przekra-
czająca tysiąc numerów. Dlate-
go diecezjalna komisja muzyki 
kościelnej podjęła decyzję o roz-
poczęciu programu poszerza-
nia repertuaru śpiewów w para-
fiach. – Korzystając z tradycyjne-
go repertuaru, który należy oca-
lić przed zapomnieniem, trzeba 
także wprowadzać nowe śpie-
wy, które ubogacą liturgię we 
wspólnotach parafialnych – tłu-

maczy ks. dr Franciszek Koenig 
z referatu muzyki kościelnej gli-
wickiej kurii. Komisja zapropo-
nowała, by co roku zwrócić uwa-
gę tylko na dwa śpiewy i zwróci-
ła się do wszystkich duszpaste-
rzy oraz muzyków kościelnych, 
aby podjęli wysiłek ich wprowa-
dzania i uczenia. 

Na okres Wielkiego Postu 
2006 r. komisja zaproponowa-
ła pieśń „Nawróć się ludu, w po-
korze”, która w nowym wyda-
niu znajduje się pod numerem 
472. Jest to pieśń pokutna, któ-
ra oprócz Wielkiego Postu może 
być także wykonywana w ramach 
nabożeństw pokutnych w ciągu 
roku. Za wybraniem tej właśnie 
pieśni przemawia jej prosta me-
lodia dostosowana do pięknego 
i głębokiego tekstu.  

Program dla wszystkich parafii 

Nowe śpiewy 

Kolejna edycja konkursu

Kroszonki 2006

konkursowe w gru-
pie osób dorosłych 

przyznane zo-

200 zł, III nagro-
da – 150 zł. W 

grupie dziecięcej 
i prac zbiorowych 

  Na konkurs 

zbiorowe – do 
15 sztuk. Z jed-
nego ośrodka, klasy 

  Na konkurs 

15 sztuk. Z jed-
nego ośrodka, klasy 

konkursowe w gru-
pie osób dorosłych 

grupie dziecięcej 
i prac zbiorowych 

Prace Leszka 
Jęczmyka. 
I miejsce 
w technice 
rytowniczej 
w ubiegło-
rocznym 
konkursie 
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Zapowiedzi
 KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 8 MARCA w kaplicy św. Jadwigi przy 
parafii Wszystkich Świętych. O godz. 
18.05 – Nieszpory, o godz. 18.30 – 
Msza św. z homilią i prelekcja dr Barbary 
Zięblińskiej pt. Kobiety w społeczeństwie 
solidarnym w świetle społecznych dokumen-
tów episkopatów.

  DEKANALNE SPOTKANIA  
MUZYKÓW KOŚCIELNYCH

DEKANAT ZABRZE – 7 MARCA,  godz. 19.00, 
parafia św. Andrzeja w Zabrzu (dom pa-
rafialny).
DEKANAT SADÓW – 10 MARCA,  godz. 19.00, 
parafia Znalezienia Krzyża Świętego w 
Rusinowicach (salka pod probostwem).

  SPOTKANIE WIELKOPOSTNE 
PROBOSZCZÓW

11 MARCA, parafia katedralna w 
Gliwicach. Program: 
godz. 10.00 – rozpoczęcie w kościele ka-
tedralnym (nabożeństwo Słowa Bożego, 
słowo bpa Jana Wieczorka; przewidzia-
na jest również okazja do skorzysta-
nia z sakramentu pokuty); godz. 11.30 
– w auli Centrum Edukacyjnego dwie 
konferencje: ks. dr Rudolf Pierskała 
(UO) – Przygotowanie i przewodniczenie 
Mszy św. przez kapłana; ks. kan. Wiesław 
Kondratowicz z Diecezjalnego Ośrodka 
Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie 
(diecezja kaliska) – Problem uzależnień 
wśród współczesnego duchowieństwa. 

 WSPÓLNOTA DZIECI MARYI
zaprasza animatorki na spotkanie, które 
odbędzie się 11 MARCA o godz. 11.00 
w parafii Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Bytomiu przy rynku.

  NEOKATECHUMENALNE  
SPOTKANIA

Przez cały Wielki Post w parafii św. 
Antoniego w Gliwicach Wójtowej Wsi od-
bywają się katechezy prowadzone przez 
katechistów ze wspólnoty neokatechu-
menalnej. Zainteresowani mogą przyjść 
w każdy poniedziałek i środę o godz. 
18.45 do kościoła.

  SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI  
Z LEŚNICY 

zapraszają 18 MARCA maturzystów 
do Betanii na dzień skupienia. Roz- 
poczęcie o godz. 10.00, zakończenie 
ok. 17.00. Zgłoszenia: Siostry Słu- 
żebniczki „BETANIA”,  ul. Klasztorna 2, 
47-150 Leśnica, tel.: 077-404-83-30, 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl. 
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Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej we 
współpracy z Caritas gliwicką organizuje 
9 marca o godz. 18.00 spotkanie dla osób 
zainteresowanych powstawaniem świetlic 
środowiskowych dla dzieci na terenie naszej 
diecezji. 

Podczas spotkania, które odbędzie się w 
kurii gliwickiej, pracownicy Caritas podzielą 
się swoim doświadczeniem w zakresie two-
rzenia i organizowania pracy takich placówek. 
Będzie można się dowiedzieć m.in., jak zre-
dagować statut i regulamin świetlicy środo-
wiskowej oraz dokonać jej rejestracji. Przed-
stawione zostaną także sposoby zdobywania 
funduszy na działalność świetlicy. Zgłoszenia: 
Wydział Duszpasterski, tel.: 032/230-71-42 
lub e-mail: kskrystian@kuria.gliwice.pl. 

Spotkanie szkoleniowe

ABC świetlicy

gliwice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Łużycka 1, 44-101 Gliwice
tel./faks 032 230-78-80 skr. poczt. 196
Redagują: ks. Waldemar Packner  – dyrektor oddziału, Klaudia 
Cwołek, Mira Fiutak

GLIWICKI

W galerii gliwickiego ratusza można zwiedzać 
wystawę fotografii przedstawiających 
krajobrazy Ameryki Północnej. 

Autorami zdjęć są dwaj miłośnicy foto-
grafii i podróży – Andrzej Jastrząb i Tomasz 
Zdulski – członkowie Gliwickiej Grupy Fo-
tograficznej PRECEL. Wystawa jest owo-
cem podróży po południu i północy kon-
tynentu. 

Andrzej Jastrząb prezentuje czarno- 
-białe zdjęcia zrobione na pustyniach Ne-

wady, Arizony, Teksasu 
i Nowego Meksyku. Fo-
tografie Tomasza Zdul-
skiego, wykonane zosta-
ły wśród wiecznych lo-
dów i na ogromnych prze-
strzeniach Alaski, Yuko-
nu i Klondike, a także na wodach północ-
nego Pacyfiku. 

Wystawa jest czynna do 16 marca od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 
11.00 do 17.00, w soboty od 10.00 do 
13.00. Wstęp na wystawę jest wolny.  

Wystawa fotografii

Amerykańskie pejzaże

Góry Chugach 
na Alasce 

– zdjęcia autorstwa 
Tomasza 

Zdulskiego

Dla studentów śląskich uczelni

Praca 
i praktyka
Z inicjatywy Stowarzyszenia Studentów 
BEST 7 i 8 marca odbędą się w Gliwicach 
kolejne targi pracy i praktyk. 

Przez dwa dni w hali sportowej Poli-
techniki Śląskiej przy ul. Akademickiej w 
Gliwicach będzie można nawiązać kon-
takt z reprezentantami firm poszukują-
cych wśród studentów pracowników i 
praktykantów. W programie dwudniowej 
imprezy przewidziano m.in. szkolenia na 
temat planowania kariery zawodowej, 
autoprezentacji, sposobu pisania CV itp. 
Targi będą trwać w godzinach od 10.00 
do 16.00. 


