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Miała trwać siedem pełnych dni, ale modlący się 
postanowili przedłużyć ją jeszcze o dwa kolejne. 
27 stycznia zakończyła się modlitwa za miasto 
i o jedność w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.

Inicjatywa 24-7 zakładała nieustanną modlitwę 
– w dzień i w nocy – przez cały Tydzień Modlitw 
o Jedność Chrześcijan. Trwała ona równolegle w 
tzw. pokoju modlitwy, gdzie co godzinę zmieniały 
się osoby i w kościele, gdzie stale trwała adoracja 
– w dzień i dwa razy w nocy.

Helena i Lesław Szlachetkowie razem z kuzyn-
ką Ireną Romanów zarezerwowali sobie dwie go-
dziny. Jedną z całą swoją wspólnotą modlitewną, 
drugą – rodzinnie. Należą do innej parafii, zwią-
zani są ze starym kościołem św. Bartłomieja. – 
Cały ten tydzień poświęcamy na wołanie o jed-
ność i chcieliśmy też włączyć się w tę modlitwę 
nieustanną. Otwierając drzwi pokoju modlitwy, 
wchodzimy jakby w zagęszczone powietrze, miej-
sce przepełnione modlitwą tych, którzy byli przed 
nami – mówił Lesław Szlachetko. Ponieważ nikt 
nie przyszedł ich zmienić, zostali na kolejną go-
dzinę, dołączyły do nich też osoby oglądające wy-
stawę w holu domu parafialnego. 

– To bardzo cenne doświadczenie wspólnej 
modlitwy. Wołaliśmy o jedność, która przed na-
mi, a której jeszcze nie widzimy. Tak jak często 
nie widzieliśmy osób, które przejmowały po nas 
modlitwę, będąc równocześnie z nimi w jednoś-

ci. Bardzo dobrym doświadczeniem była różno-
rodność modlących się osób, związanych z róż-
nymi wspólnotami i Kościołami – mówi pro-
boszcz ks. Artur Sepioło. Organizatorzy planują 
podjęcie modlitwy – w takiej lub innej formie – 
również w przyszłym roku.  MF
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W kościele Chrystusa Króla w Gliwicach wierni modlili 
się przez dziewięć dni i nocy

Za miasto i o jedność

Modlitwa przedłużona

ZA TYDZIEŃ
 BŁOGOSŁAWIONA NA WALENTYNKI, 

czyli o początku peregrynacji 
relikwii bł. Karoliny Kózkówny 
w diecezji gliwickiej
 CHRYSTUS NAUCZYCIELEM RODZINY. 

W Rusinowicach spotkali się 
duszpasterze rodzin 
i doradcy życia rodzinnego 
z południowej Polski 
 LIST PASTERSKI biskupa 

gliwickiego Jana Wieczorka 
na I niedzielę Wielkiego Postu 

Biskup Jan Wieczorek odprawił w 
zabrzańskim kościele św. Andrzeja 

Mszę w intencji rodzin naszej diecezji. 
– Okazją do takiej modlitwy jest trady-
cyjne spotkanie Kościoła Domowego, 
które odbywa się po Bożym Narodzeniu 
– wyjaśnia ksiądz Arkadiusz Kinel, pro-
boszcz parafii św. Andrzeja w Zabrzu 
oraz moderator diecezjalny Kościoła 
Domowego. W homilii bp Wieczorek we-
zwał, aby szukać Boga, którego prorok 
Izajasz nazwał Przedziwnym Doradcą. 
Biskup gliwicki podziękował Reginie 
i Piotrowi Olszówkom z Tarnowskich 
Gór, którzy skończyli pełnić funkcję pa-

ry diecezjalnej Kościoła 
Domowego. Na kolejne 
trzy lata parą diecezjal-
ną wybrani zostali Ewa 
i Andrzej Majgierowie z 
Gliwic.  

W spotkaniu 
Kościoła 
Domowego 
uczestniczyło 
około stu osób
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MODLITWA ZA RODZINY

KS. WALDEMAR PACKNER
redaktor wydania

Fatimska, Lurdzka, Często-
chowska – te tytuły Matki 

Chrystusa, związane z miejscem 
Jej kultu, zna cały świat. Ale Zbro- 
sławicką, Toszecką czy Lubecką 
znają już nieliczni. Dziś propo-
nujemy wędrówkę po znanych 
i mniej znanych miejscach kultu 
maryjnego w naszej diecezji. Być 
może lektura zachęci do od- 
wiedzenia tych miejscowości i 
modlitwy, zwłaszcza, że niektó-
re miejsca związane są z prośba-
mi  w szczególnych intencjach. 
Więcej na str. IV i V.   
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Módlcie się za młodych
GLIWICE. W kościele Podwyż- 
szenia Krzyża odbyło się trady-
cyjne spotkanie noworoczne 
przedstawicieli kół i biur Radia 
Maryja z naszej diecezji. Obecni 
byli również wierni z archidiece-
zji katowickiej. Mszy św. prze-
wodniczył bp Gerard Kusz, kon-
celebrowali również redemptory-
ści: o. Benedykt Cisoń z Torunia 
oraz o. Damian Simonicz, który 
jest opiekunem Koła Radia Maryja 
przy gliwickiej parafii redempto-

rystów. W spotkaniu uczestniczy-
ło ponad 100 przedstawicieli kół 
i biur Radia Maryja. Jak szacuje 
o. D. Simonicz, w naszej diecezji 
działa ich około piętnastu. Bp G. 
Kusz podziękował za modlitwę w 
intencji Kościoła, ojczyzny i swo- 
jej, gdy był chory. – Módlcie się 
zwłaszcza za młode pokolenie, aby 
wytrwało w wierze ojców, aby w 
chwilach zamętu i życiowych po-
rażek nie uciekali od Boga i Jego 
Kościoła – zaapelował bp Kusz.
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Konkurs 
fotograficzny
TARNOWSKIE GÓRY. Urząd 
Miejski w Tarnowskich Górach 
we współpracy z Portalem 
Powiatu Tarnogórskiego – 
www.tg.net.pl ogłaszają kon-
kurs fotograficzny na najcie-
kawsze zdjęcie dokumentują-
ce architekturę, życie codzien-
ne oraz wydarzenia związane z 
ulicą Krakowską. Fotografie bę-
dą wykorzystywane w wydaw-
nictwach promocyjnych gminy. 
Regulamin konkursu jest do-
stępny na stronie internetowej 
www.tg.net.pl oraz na stro-
nie: www.tarnowskiegory.pl. 
Dla zwycięzców przewidziane 
są atrakcyjne nagrody rzeczo-
we. Wyniki ogłoszone zostaną 
2 kwietnia 2008 r. na stronie 
internetowej Portalu Powiatu 
Tarnogórskiego, a zwycięzcy 
zostaną poinformowani za po-
średnictwem poczty elektro-
nicznej. Pytania i wątpliwo-
ści należy kierować na adres: 
portal@tg.net.pl

Mstów dziękuje 
Pyskowicom 
PYSKOWICE. W podziękowa-
niu za okazaną pomoc gmina 
Pyskowice otrzymała materiał 
filmowy dokumentujący prze-
bieg trąby powietrznej, akcji ra-
tunkowej i poniesionych strat, 
a także listy z podziękowania-
mi, które otrzymali przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz bur-
mistrz Pyskowic. W listach po-
dziękowano również wszyst-
kim mieszkańcom Pyskowic za 
okazaną solidarność. Trąba po-
wietrzna najbardziej spusto-
szyła gminy Kłomnice, Mstów, 
Rędziny i Mykanów. Choć trwa-
ła zaledwie 15 minut, znisz-
czyła ponad 100 domów oraz 
około 170 budynków gospo-
darczych. Wiatr połamał słu-
py energetyczne, zniszczył kil-
kadziesiąt hektarów lasów. 
Rannych zostało siedem osób. 
Uchwałą RM Pyskowic Mstów, 
po przejściu nawałnicy, otrzy-
mał 10 tys. zł pomocy na od-
budowę. 

GLIWICE. Od 12 lat, w każ-
dą ostatnią sobotę miesią- 
ca, spotykają się w kościele Pod- 
wyższenia Krzyża w Gliwicach 
pracownicy służby zdrowia. Po 
Mszy św. jest spotkanie z wy-
kładem. W okresie po Bożym 
Narodzeniu w takim spotka-
niu uczestniczy bp Gerard Kusz. 
Podczas tegorocznego spotka-
nia, w którym uczestniczyło oko-
ło 100 osób, bp Kusz poruszył 
w homilii problemy, z jakimi od 
długiego czasu boryka się to śro-
dowisko. – Dobrze, że w tym za-
męcie, w jakim znajduje się na-

sza służba zdro-
wia, zawsze ma-
cie na uwadze 
dobro i służ-
bę człowiekowi 
– powiedział bp 
Kusz. Spotkania 
organizuje o. Jan 
Noga, redempto-
rysta, kapelan w 
trzech gliwickich 
szpitalach – Centrum Onkologii, 
szpitalu przy ul. Radiowej oraz w 
Szpitalu Wielospecjalistycznym. 
W sumie w tych placówkach le-
czy się prawie tysiąc chorych.

Od 12 lat 
spotkania 

pracowników 
służby zdrowia 

organizuje 
o. Jan Noga. 
Raz w roku 
uczestniczy 

w nich 
bp Gerard Kusz

BYTOM. Niedawno było tam 
ściernisko, a teraz jest Bytomski 
Park Przemysłowy. Na zdegrado-
wanych terenach po przedsiębior-
stwie „Orzeł Biały” powstały czte-
ry hale produkcyjno-magazyno-
we, teraz obiekty zostaną wy-
najęte małym i średnim przed-
siębiorstwom. Jak powiedziała 
Bronisława Kowalak z minister-
stwa gospodarki, w całym kraju 

z dużym powodzeniem działa już 
26 takich parków przemysłowych.  
Bytomski Park Przemysłowy ofe-
ruje przedsiębiorcom możliwość 
wynajmu czterech hal produkcyj-
no-magazynowych o powierzch-
ni 10 tys. mkw. oraz budynek za-
plecza administracyjnego o po-
wierzchni 368 mkw. Ponad po-
łowa powierzchni hal już zosta-
ła wynajęta.

Park otwarty

ZABRZE. Zabrzanka Anna Ta- 
mas zajęła drugie miejsce w siód-
mej edycji ogólnopolskiego kon-
kursu „Barwy Wolontariatu”, orga-
nizowanego przez Sieć Centrów 
Wolontariatu. Okolicznościową 
statuetkę otrzymała w czasie gali, 
która odbyła się w warszawskim 
Teatrze „Roma”. Anna Tamas 
działalność wolontarystyczną 
rozpoczęła dziesięć lat temu. 
Od samego początku skupiała 
się na pracy z dziećmi. Obecnie 
jest prezesem Stowarzyszenia 
Dzieci i Młodzieży „Wielka Flota 
Zjednoczonych Sił” i kierowni-
kiem Świetlicy Środowiskowej 
„Nasza Chata”, działającej przy 
Stowarzyszeniu. Co roku „Flota” 
organizuje zabrzański finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, ferie dla dzieci spę-

dzających wolny czas w mie-
ście, wspólne Wigilie, Festiwal 
Piosenki Dziecięcej, koncerty 
oraz liczne happeningi. Obecnie 
z codziennej oferty świetlicy ko-
rzysta 26 dzieci w wieku od 6 
do 16 lat. Na stałe opiekuje się 
nimi od 5 do 10 osób. „Barwy 
Wolontariatu” to konkurs, któ-
rego celem jest prezentowanie 
ciekawych sylwetek wolontariu-
szy, wyjątkowych akcji przez nich 
podejmowanych oraz możliwość 
dzielenia się refleksjami na temat 
tej formy działalności. 

Wolontariuszka na medal

Anna Tamas z dziećmi ze świetlicy 
środowiskowej, którą prowadzi

O problemach służby zdrowia
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Tradycyjnemu spotkaniu przewodniczył bp Gerard Kusz 
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Bliźniemu swemu 2008

Sztuka chlebem dla bezdomnych
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Trwa kolejna edycja aukcji dzieł 
sztuki na rzecz Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. 
Przedaukcyjną wystawę prac 
znakomitych współczesnych 
polskich artystów otwarto 
23 stycznia w katowickim BWA.

– To już dziesiąta edycja au-
kcji dzieł sztuki na rzecz naszego 
towarzystwa. Od dwudziestu lat 
najwybitniejsi artyści wspierają to 
dzieło – mówi Emil Jurkiewicz z 
Zarządu Głównego Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta w 
Polsce i prezes fundacji „Bliźnie-
mu swemu”. – Inicjatywa ma na 
celu uzyskanie środków, ale prze-
de wszystkim ludzi, którzy przyłą-
czą się do naszego dzieła. Chodzi 
o osoby, które włączą się w naszą 
działalność w 62 kołach tereno-
wych w całym kraju. 

Finał akcji rozegra się 30 mar-
ca w Rzeszowie. W tamtejszym 
Biurze Wystaw Artystycznych o 
godz. 11.00 rozpocznie się au-
kcja wszystkich prezentowanych 
dzieł. Całkowity dochód będzie 
przeznaczony na rzecz Towarzy-
stwa Pomocy im. św. Brata Alber-
ta w Polsce.

– Prace ofiarowane przez 
twórców są chlebem wspomaga-
jącym ideę św. brata Alberta – mó-
wi Emil Jurkiewicz. – Cieszę się, 
że z tak wieloma osobami, za-
proszonymi do Katowic, będzie-
my mogli podzielić się chlebem. 
Naszym celem są nie tylko pie-
niądze, lecz przede wszystkim 
przybliżenie idei św. brata Alber-

ta szerszym kręgom spo-
łeczeństwa.

Co dwa lata wystawa 
darczyńców akcji chary-
tatywnej gromadzi tłumy 
zainteresowanych. Rze-
szowska aukcja słynie w 
Polsce z tego, że obrazy najlep-
szych polskich twórców można 
kupić po okazyjnej cenie, ale wy-
stawę „Bliźniemu swemu...” od-
wiedzają nie tylko ci, którzy chcą 
zdobyć nowy obraz do swojej ko-
lekcji. Dla wielu to wyjątkowy, bo 
nieosiągalny na żadnej innej eks-
pozycji przegląd nurtów w polskiej 
plastyce. Dobór prac jest przypad-
kowy. Są więc dzieła zarówno wy-
bitnych, jak i początkujących mło-
dych artystów, którzy przekazują 
swoje najlepsze prace, bo dla nich 
to okazja, by się pokazać.

– Ponieważ nie wszyscy chęt-
ni będą mogli przybyć na miej-
sce, zostaną uruchomione czte-
ry numery telefonów – wyjaś-
nia Urszula Potyka z zabrzańskie-
go koła fundacji. – Zainteresowa-
ni aukcją będą mogli przez te-
lefon brać udział w licytacji. Nu-
mery te opublikuje w lutym stro-
na internetowa fundacji: http://
www.blizniemuswemu.pl. Pojawi 
się na niej wówczas przedaukcyj-
na prezentacja wszystkich wysta-
wionych na licytację dzieł. Wyda-
je mi się, że ceny wywoławcze nie 
są wygórowane, więc każdy może 
wziąć udział.

– Aukcja odbywa się co dwa la-
ta – opowiada Maria Demidowicz 
z zabrzańskiego oddziału funda-
cji. – Przez rok zbieramy obrazy i 
rzeźby, później jest ekspozycja w 

różnych miastach, a na 
końcu aukcja. Dwa lata 
temu zebraliśmy ponad 
400 tys. złotych. To su-
ma, która naprawę mo-
że zmienić wiele ludz-
kich losów.

Na ekspozycji zaprezentowa-
no 257 prac czołowych polskich 
twórców, między innymi M. Aba-
kanowicz, B. Chromego, F. Staro-
wieyskiego, W. Zina, R. Horowitza 
oraz J. Modzelewskiego.

MIROSŁAW RZEPKA

 P O D Z I Ę K O W A N I E 

 R E K L A M A 

Wernisaż 
w Katowicach 
wzbudził spore 
zainteresowanie 
publiczności

Serdeczne podziękowanie
ks. Krzysztofowi Śmigierze, proboszczowi parafii 

 św. Jacka w Gliwicach Sośnicy, 
oraz ks. Grzegorzowi Kunasowi, za przewodniczenie  

Mszy pogrzebowej, 
mieszkańcom Sośnicy oraz krewnym i znajomym 

za modlitwę i wyrazy współczucia w związku ze śmiercią

ŚP. RUTH GOLISZEK

składają mąż i córka z mężem
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Wizerunki maryjne w diecezji gliwickiej

Znane, czasem nieco zapomniane

Pierwszą w Polsce nowennę do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy odpra-
wiono w Gliwicach. Panny z dziel-
nicy Tarnowskich Gór – Bobrownik 

Śląskich zawsze chętnie nosiły figurę 
„Naszej Panienki”, bo to niemal gwaranto-
wało szybkie zamążpójście. Do Zbrosławic 
zaś niegdyś zmierzały tłumy młodych mał-
żeństw, które tam wypraszały dar macie-
rzyństwa i ojcostwa. Te i wiele innych nie-
zwykle ciekawych historii, związanych z wi-
zerunkami maryjnymi w diecezji gliwickiej, 
wyłonił cykl materiałów przygotowanych 
przez dziennikarzy Radia Plus. 

Rudy 
CUDOWNY OBRAZ MATKI BOŻEJ POKORNEJ, 
DIECEZJALNE SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ RUDZKIEJ

Najbardziej 
znane sank-
tuarium ma-
ryjne w diece-
zji gliwickiej. 
Kult roztaczany 
jest wokół cu-
downego obra-
zu, który w 
XIII w. przynie-
śli do Rud cy-
stersi. Niegdyś, 
jak przypomina 
kustosz sanktu-

arium ks. Bonifacy Madla, przybywali tu cho-
rzy, chromi, niewidomi, którzy obmywając 
się wodą ze źródełka, doznawali uzdrowie-
nia. Legenda głosi także, że w XVII w. Mat-
ka Boska w rudzkim wizerunku ocaliła klasz-
tor i lokalną ludność przed najazdem wojsk 
podczas wojny trzydziestoletniej. Wówczas 
po błagalnym nabożeństwie klasztor mia-
ła otoczyć gęsta mgła, co sprawiło, że woj-
ska oddaliły się. Aktualnie w Rudach odby-
wają się diecezjalne pielgrzymki poszcze-
gólnych wspólnot. W każdą środę o godz. 
17.00 sprawowana jest nowenna do Matki 
Bożej Rudzkiej.

Gliwice-Sośnica
MOZAIKA NMP WSPOMOŻENIE WIERNYCH

Prezbiterium 
tzw. starego ko-
ścioła w Sośnicy 
zdobi ogromnych 
rozmiarów mozai-
ka. Na niej, u boku 
Maryi i Dzieciąt-
ka, artysta umie-
ścił św. Jadwigę 
i św. Jacka. Zda-
niem wielu miesz-
kańców tej części 
Gliwic, była to za-
powiedź powstania w Sośnicy drugiego ko-
ścioła, którego patronem został ostatecznie 
św. Jacek. Postacie u dołu mozaiki to prawdo-
podobnie dawni parafianie. Jak mówi miesz-
kający w Sośnicy pielgrzymkowy przewodnik 
Gerard Dylus, rozpoznano wśród nich byłe-
go kościelnego oraz babcię byłego probosz-
cza ks. Antoniego Korczoka. Prawdopodob-
nie pod jego namową artysta umieścił na wi-
zerunku gołębie, które były pasją ówczesne-
go proboszcza. W każdą środę o godz. 17.30 
sprawowana jest nowenna do NMP Wspomo-
żenie Wiernych.

Zbrosławice
SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ 
MACIERZYŃSTWA 

To tu niegdyś 
tłumnie przyjeż-
dżały młode mał-
żeństwa, prosząc 
o potomstwo i 

szczęśliwe narodziny dziecka. Łaski wy-
praszały przed cudowną figurą Matki Bo-
żej Macierzyństwa. Figura prawdopodob-
nie została wyrzeźbiona w Austrii, a tra-
fiła tu dzięki rodzinie Stockmansów, któ-
ra posiadała dobra ziemskie w Zbrosła-
wicach. Pod sercem Maryi jest otwór w 
kształcie serca. Być może tam autor umie-
ścił pierwotnie Dzieciątko mające kształt 
dziecka w fazie płodowej. Aktualnie Ma-
ryja trzyma Jezusa na lewej ręce. W 1954 
r. figura otrzymała tytuł Matki Bożej Zbro-
sławickiej.

Bytom 
BYTOMSKA MADON-
NA

Kto i kiedy na-
malował obraz 
Bytomskiej Ma-
donny, tego do-
kładnie nie wia-
domo. Co cieka-
we, pierwotnie 
autor umieścił na 
nim jedynie Ma-
ryję z Dzieciąt-
kiem. Dopiero 
sto lat później domalowano dwie święte 
dziewice: Katarzynę i Agnieszkę. Obraz od 
początku związany jest z bytomską parafią 
Wniebowzięcia NMP. Był jednak umiesz-
czony także w Szombierkach, gdzie miej-
scowy lud dziękował Maryi za oddalenie 
panującej tam zarazy. Podczas prac po-
rządkowych znaleziono za ołtarzem koś-
cioła Mariackiego w Bytomiu kule cho-
rych, co mogłoby wskazywać na cudow-
ne ozdrowienia modlących się tu ludzi. W 
każdy wtorek o godz. 17.30 sprawowana 
jest nowenna do Bytomskiej Madonny.

Lubecko 
DIECEZJALNE
SANKTUARIUM 
MATKI BOŻEJ  
LUBECKIEJ

Liczne pielgrzym-
ki przybywają tam 
do malutkiego me-
dalionu z wizerun-
kiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej na 

Częstochowa, Piekary Śląskie, Rudy 
– te miejsca od zawsze kojarzyły się 

z maryjnym kultem. A tymczasem 
swoje mniej lub bardziej znane 

maryjne sanktuaria 
mają także Gliwice, 

Zbrosławice  
czy Lubecko. 

tekst 
PAWEŁ JUREK
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Wizerunki maryjne w diecezji gliwickiej

Znane, czasem nieco zapomniane

awersie i Chrystusa w scenie po cierniem 
ukoronowaniu na rewersie. Niecodzien-
na jest historia odnalezienia medalionu. 
Odnalazł go gospodarz, który wywoził 
na pole obornik. Konie jednak nie chciały 
ciągnąć wozu. I wtedy wewnątrz odnale-
ziono kilkudziesięciogramowy medalion. 
Po jego odnalezieniu konie bez prob-
lemu pociągnęły wóz na pole. Od tego 
czasu przybywają do Lubecka pielgrzy-
mi, głównie z terenu metropolii górno-
śląskiej. Wielu deklaruje, że doznało tu 
szczególnych łask. Nocne czuwanie przy 
wizerunku Matki Bożej Lubeckiej w każ-
dy I piątek miesiąca od godz. 19.00, na 
zakończenie Msza św. o północy. 

Gliwice 

OSIEDLE KOPERNIKA,  
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ KOCHAWIŃSKIEJ 

Tytuł obrazu nawią-
zuje do ukraińskiej dziś 
miejscowości Kochawi-
na, która mieściła się w 

granicach przedwojennej 
Polski. Wojenna zawieru-

cha sprawiła, że tereny te musie-
li opuścić zarówno czciciele Mat-
ki Boskiej, jak i sam wizerunek. 
Obraz kolejno trafił do Starej 
Wsi, Krakowa, a także do kościo-

ła św. Bartłomieja w Gliwicach. Do-
piero w 1994 r. przeniesiono go do 

nowo powstałej parafii pod wezwa-
niem Matki Boskiej Kochawińskiej. 

Kościół jezuitów na gliwickim os. Ko-
pernika stał się maryjnym sanktuarium. Gro-
madzi zarówno Ślązaków, jak i Kresowian, a 
także ludzi, którzy przybyli na Śląsk z innych 
części kraju. W każdą środę o godz. 17.30 
sprawowana jest nowenna do Matki Bożej Ko-
chawińskiej. W I środę miesiąca przy wizerun-
ku odbywa się czuwanie i Apel Jasnogórski.

Gliwice
KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO, 
OBRAZ MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

To kopia cu-
downego obra-
zu, który znajdu-
je się w kościele 
św. Alfonsa w Rzy-
mie. Wizerunek 
przedstawia Ma-
ryję, Dzieciątko 
oraz Archaniołów 
Michała i Gabrie-
la. Kult tego ma-
ryjnego wizerunku 

szczególnie pielęgnują redemptoryści, któ-
rym papież Pius IX miał nakazać, aby uczy-
nili ten obraz znany na całym świecie. W gli-
wickim kościele prowadzonym przez ojców 
jezuitów po raz pierwszy w Polsce odpra-
wiono nowennę do Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. Miało to miejsce 23 stycznia 1951 
roku. W każdy wtorek o godz. 8.30 i 18.00 
sprawowana jest nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. 

Tarnowskie Góry-Bobrowniki 
Śląskie 

FIGURA „NASZEJ PANIENKI”
Rzeźbiarz uwiecznił sce-

nę, w której Matka Boża po-
daje Dzieciątko. Można do-
myślać się, że chodzi tu o 
symboliczne przekazanie Je-
zusa ludziom. Początkowo 
figura, nazwana „Naszą Pa-
nienką”, znajdowała się w 
małej kapliczce, dziś można 
się przed nią modlić w koś-
ciele Przemienienia Pańskie-
go. Często figura była zabie-
rana na pielgrzymki do Piekar 
Śląskich. W parafii istniało 
przekonanie, że każda panna, która chce się 
wydać za mąż, powinna ponieść tę figurę, a z 
pewnością spotka męża. W każdą środę no-
wenna do „Naszej Panienki” o godz. 17.30.

Toszek 
OBRAZ MATKI BOSKIEJ TOSZECKIEJ

Wizerunek zna-
ny jest głównie pa-
rafianom z Toszka 
i okolicznych miej-
scowości. Umiesz-
czony jest w bocz-
nej kaplicy. Jak przy-
znaje proboszcz tu-
tejszej parafii św. 
Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, ks. Ma-
rian Piotrowski, 
parafianie często 
w intencjach Mszy 
św. proszą za wstawiennictwem Matki Bo-
żej Toszeckiej. Parafia przygotowuje się do 
sprawowania nabożeństw ku czci Maryi z 
toszeckim tytułem.  

Miejsca kultu maryjnego 
w diecezji gliwickiej
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Strony internetowe – ciąg dalszy

Diecezja gliwicka w sieci
W pierwszym numerze tegorocznego „Gościa” 
podaliśmy spis adresów stron internetowych 
parafii diecezji gliwickiej. Teraz drukujemy 
adresy instytucji diecezjalnych, duszpasterstw, 
wspólnot, stowarzyszeń i innych organizacji.  
Kamilianie dostali się na tę listę jako jedyny 
zakon, ponieważ tylko oni mają w diecezji dom 
prowincjalny i nowicjat.  Być może nie jest 
to pełna lista, dlatego uważnych Czytelników 
prosimy o uzupełnienie i przesyłanie adresów 
na e-mail: gliwice@goscniedzielny.pl.

  KURIA DIECEZJALNA – www.kuria.gliwice.pl
  CARITAS – www.caritas.gliwice.pl
  OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNY W RU-

SINOWICACH – www.rusinowice.com
  WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DG W CZE-

CHOWICACH – www.warter.republika.pl
  WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DG 

W ZABRZU – www.wtzcaritaszabrze.pl
  KATOLICKI OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY  

– www.adopcja.dfoz.pl

Duszpasterstwa, wspólnoty, 
wydarzenia 

  DUSZPASTERSTWO RODZIN 
– www.dorodzin.gliwice.opoka.org.pl

  LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA 
– www.kuria.gliwice.pl/lso

  GLIWICKA PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ  
– www.kuria.gliwice.pl/~pielgrzymka

  MUZYKA KOŚCIELNA 
– www.muzyka.kuria.gliwice.pl

  FESTIWAL CANTATE DEO – www.cantate.pl
  ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM 

– www.gliwice.odnowa.org 
  SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI 

– www.snegliwice.org

  RUCH ŚWIATŁO–ŻYCIE 
– www.gliwice.oaza.org.pl

  DOMOWY KOŚCIÓŁ 
– www.dkgliwice.ovh.org

  TAIZÉ – diecezjalny punkt przygotowań 
– www.wnmp.prv.pl

  KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY 
– www.ksm.kuria.gliwice.pl

  DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE „ALBERTINUM” 
– www.da.org.pl 

  DZIEŁO BIBLIJNE – www.gliwice.biblista.pl
  DUSZPASTERSTWO NIESŁYSZĄCYCH 

– www.gliwice.effatha.pl

Szkoły i ośrodki formacyjne
  WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W OPOLU 

– www.wsd.opole.pl
  WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU 

OPOLSKIEGO – www.wt.uni.opole.pl
  CENTRUM EDUKACYJNE IM. JANA PAWŁA II 

– www.centrumedukacyjne.dl.pl 
   KATOLICKIE CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY 

„KANA” – www.kana.gliwice.pl
  KATOLICKIE SZKOŁY Z CHARAKTEREM

W GLIWICACH 
– www.szkolazcharakterem.gliwice.pl

  SALEZJAŃSKI OŚRODEK SZKOLNO-
-WYCHOWAWCZY W TARNOWSKICH GÓRACH
– www.sosw.salezjanie.pl

  SALEZJAŃSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH 
W ZABRZU – www.zabrze.salezjanie.org.pl

  ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W ZABRZU 
– www.katolicka.pl

  ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ŚW. EDYTY STEIN 
W LUBLIŃCU –  www.szkolaedytystein.pl

  CENTRUM KSZTAŁCENIA I DIALOGU 
„THEOTOKOS” – www.theotokos.org.pl

  JEZUICKA FUNDACJA EDUKACJI TECHNICZNEJ 
SILESIANUM PROFESSIONAL 
– www.silesianum.pl

  SZKOŁA IKONOPISARSKA „PANTOKRATOR” 
– www.szkolaikonopisarska.pl/

Strony kamiliańskie
  POLSKA PROWINCJA 

ZAKONU OJCÓW 
KAMILIANÓW
– www.kamilianie.eu

  NOWICJAT ZAKONU OJCÓW 
KAMILIANÓW 
– www.kamilianie-taciszow.pl

  DPS ZAKONU OJCÓW KAMILIANÓW W ZABRZU 
– www.dpskamilzabrze.republika.pl

  SZPITAL ŚW. KAMILA W TARNOWSKICH 
GÓRACH – www.kamilianie.hg.pl/szpital

Media
  CENTRUM INFORMATYKI DIECEZJI GLIWICKIEJ 

– www.cidg.net.pl
  RADIO PLUS GLIWICE 

– www.plus.gliwice.pl
  „GOŚĆ NIEDZIELNY” 

– www.goscniedzielny.pl

Nowe strony parafialne
  GLIWICE ŁABĘDY, PAR. WNIEBOWZIĘCIA NMP – 

www.wnmp.er.pl
  ZABRZE HELENKA, PAR. NMP MATKI KOŚCIOŁA 

– www.parafiahelenka.pl.tl

Album o Mieście Gwarków

Ładny i ciekawy
Tarnogórski Urząd Miejski wydał cieka-
wy album poświęcony architekturze tego 
miasta. 

„Tarnowskie Góry. Architektura”, bo taki 
tytuł nosi najnowsza publikacja tarnogórskie-
go Urzędu Miejskiego, jest doskonałą promo-
cją miasta, jednego z piękniejszych na Gór-
nym Śląsku, o bogatej i ciekawej historii. Au-
torem zdjęć jest Jan Renka, a teksty napisał Se-

bastian Rosenbaum, znany m.in. 
z publikacji na naszych łamach. 
W pierwszym rozdziale tego bo-
gato ilustrowanego albumu moż-
na przeczytać o historii miasta 
i obejrzeć reprodukcje starych 
pocztówek. Druga, najobszerniej-
sza część poświęcona jest archi-
tekturze Tarnowskich Gór, a trze-
cia – perełkom architektury oko-

lic miasta (m.in. Świerklańca, Zbrosła-
wic, Kamieńca). 

„Tarnowskie Góry. Architektura” 
to jeden z dwóch wydanych przez 
Urząd Miejski albumów poświęco-
nych miastu. Druga publikacja „Tar-
nowskie Góry. Przyroda” wkrótce 
pojawi się w wersji elektronicz-
nej na stronie internetowej miasta: 
www.tarnowskiegory.pl  cia – perełkom architektury oko-

lic miasta (m.in. Świerklańca, Zbrosła-
wic, Kamieńca). 

to jeden z dwóch wydanych przez 
Urząd Miejski albumów poświęco-
nych miastu. Druga publikacja „Tar-
nowskie Góry. Przyroda” wkrótce 

– www.kamilianie-taciszow.pl
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Wspólnie z Radiem Plus propo-
nujemy konkurs, w którym co 
niedziela można wygrać cieka-
we nagrody dla całej rodziny. 

Za tydzień 10 lutego 2008 
roku w programie „Tu i teraz” 
audycja o Ruchu Światło–Życie, 
czyli popularnej (niestety w dru-
giej połowie ubiegłego wieku) 
oazie. Czy ruch oazowy prze-
żywa obecnie kryzys, czy ma 
przed sobą szansę na rozwój,
o tym m.in. w audycji. 

Aby wygrać rodzinne zapro-
szenie do Fantasy Parku w Ru-
dzie Śląskiej, należy zadzwonić 
po zakończeniu audycji do studia 
(tel. 0 32 232-52-32) i odpowie-
dzieć na pytanie: kto jest założy-
cielem Ruchu Światło–Życie?

Magazyn „Tu i teraz” przed-
stawia wydarzenia z życia lokal-
nego Kościoła, rozmowy z cie-
kawymi ludźmi oraz reportaże 
z miejsc, które mają szczególne 
znaczenie dla diecezji. Początek 
audycji: niedziela, godz. 9.00.

Na zwycięzców co tydzień 
czeka jedna z czterech nagród 
– godzinny pobyt w Parku 
Wodnym w Tarnowskich Gó-
rach (dla czterech osób), za-
proszenie dla czterech osób do 
Multikina w Zabrzu, rodzinne 
wejście do Fantasy Parku w Ru-
dzie Śląskiej (można pograć w 
kręgle, bilard, gry wideo) oraz 
książki ufundowane przez Wy-
dawnictwo Jedność.  

Rodzinny konkurs

Wygraj

W połowie stycznia podczas 
remontu w rudzkim opactwie 
natrafiono na miejsce pochówków. 
Nie po raz pierwszy w czasie 
prowadzonych tu prac.

– Spodziewaliśmy się, że 
przy kościele będzie duży cmen-
tarz. Nie udało nam się uchwycić 
jego granic. Wiemy, że znajduje 
się z trzech stron kościoła. Pod 
częścią pałacową nie należy już 
raczej spodziewać się grobów – 
mówi archeolog Marcin Paterno-
ga z firmy archeologicznej Ca-
strum z Chudowa, która prowa-
dzi nadzór nad pracami. 

Daty z monet
– Sądzę, że groby pochodzą 

z XV, XVI wieku. Najlepszym 
datownikiem zawsze są mone-
ty – wyjaśnia M. Paternoga. Te-
raz badaniem szczątków zajmą 
się antropolodzy. 

Badania prowadzone przez 
firmę Castrum są uzupełnieniem 
tych, które w pierwszej połowie 
lat 90. wykonał zespół naukow-
ców pod kierunkiem prof. Lesz-
ka Kajzera z Uniwersytetu Łódz-
kiego. Wtedy odnalezione zo-
stały groby podczas prac prowa-
dzonych w wirydarzu. – Odkąd 
rozpoczęliśmy prace związane 
z wykopami, równolegle działa-
ją ekipy budowlane i archeolo-
dzy. Naszą troską jest zadbanie 
o to, żeby wszystkie prace były 
prowadzone z należytym dla te-
go obiektu szacunkiem – mówi 
ks. Jan Rosiek, dyrektor ds. Od-
budowy Zespołu Klasztorno-Pa-
łacowego w Rudach. Ma nadzie-
ję, że odnalezione tu pamiątki 
po cystersach wrócą później na 
swoje miejsce. 

Kafel z herbem

W pierwszym etapie badań 
prowadzonych przez firmę z 
Chudowa, które nadzorowali 
Arkadiusz Tarasiński i Agata 
Saska, wydobyto z ziemi mnó-
stwo przedmiotów, np. frag-
menty ceramiki od późnośred-
niowiecznej po nowożytną. 
Są garnki, misy, kubki... Więk-
szość w postaci fragmentów. 

Tylko jeden 
garnek uda-
ło się poskle-
jać. Zaleziono 
również du-
żo ozdobnych 
kafli z czasów 
cysterskich. 
Na jednym za-

chowanym w całości znajdu-
je się herb cystersów i data – 
1686 rok – nie wiadomo do-
kładnie, czego dotyczy. Arche-
olodzy wydobyli też wiele ele-
mentów metalowych, gwoździ, 
okuć z mebli i okien. Cennym 
znaleziskiem jest żelazny grot 
włóczni, wstępnie datowany 
na XIII, XIV wiek. 

Wszystkie wydobyte przed-
mioty znajdują się w Chudo-
wie, później zostaną przeka-
zane do Muzeum w Racibo-
rzu, na koniec prawdopodob-
nie wrócą do Rud. – Takie za-
bytki powinny być pokazywane 
w miejscach, skąd pochodzą – 
mówi archeolog. 

MIRA FIUTAK

RO
M

AN
 K

O
N

Z
AL Archeolodzy 

zabezpieczają 
szczątki,
na które 
natrafiono obok 
kościoła
w Rudach

Znaleziska archeologiczne w Rudach

Wydobywanie 
przeszłości

G O Ś Ć  G L I W I C K I
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gliwice@goscniedzielny.pl
GLIWICKI Adres redakcji: ul. Przedwiośnie 3, 

44–119 Gliwice  tel./faks 032 750–61–30, 
Redagują: ks. Waldemar Packner – dyrektor oddziału, Klaudia Cwołek,
Mira Fiutak

  ŚW. FRANCISZEK 
ŻYJĄCY EWANGELIĄ 

3 LUTEGO, kościół św. Wojciecha w Bytomiu 
(plac Klasztorny, u franciszkanów) – pod-
czas wszystkich Mszy św. (godz. 8.00, 
10.00, 12.00, 13.15, 16.00, 20.00) sło-
wo Boże głosi o. dr Witosław Sztyk, rek-
tor WSD w Panewnikach; 4 LUTEGO, od 
godz. 18.00 do 21.00 – wieczór modli-
twy  (od 20.00 prowadzi Szkoła Nowej 
Ewangelizacji).  Spotkania w ramach ob-
chodów 750. rocznicy przybycia francisz-
kanów do Bytomia.
  MUZYKA NA ROZBARKU
3 LUTEGO, godz. 17.00, kościół św. Jacka 
w Bytomiu – wystąpią „Piekarskie 
Klachule”.
  KIK W GLIWICACH
zaprasza na spotkanie w Środę 
Popielcową 6 LUTEGO w kaplicy św. Jadwigi 
w parafii Wszystkich Świętych. W pro-
gramie: godz. 18.05 – nieszpory, 18.30 – 
Msza św. z homilią.
  KIK W ZABRZU
zaprasza na spotkanie, które odbędzie 
się 6 LUTEGO o godz. 18.45 w domu pa-
rafialnym św. Anny w Zabrzu (ul. 3 Maja 
18). W programie Msza św. z homilią i 
wykład ks. Józefa Kuschego pt. „Analiza 
samoświadomości człowieka”. 
  UNIWERSYTET OTWARTY
zaprasza 9 LUTEGO o godz. 10.00 na wy-
kład dr. Mariusza Wojewody pt. „Etyka 
a dialog międzyreligijny”. Spotkanie od-
będzie się w sali wykładowej Politechniki 
Śląskiej w Zabrzu (ul. Roosevelta 42, bu-
dynek C).   
  REKOLEKCJE 
    DLA MATURZYSTÓW
Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu 
zaprasza chłopców z klas maturalnych 
i rok młodszych na rekolekcje, któ-
re odbędą się od 15 do 17 LUTEGO (od 
godz. 16.00 w piątek do godz. 13.00 
w niedzielę). Prowadzi ks. dr Sławomir 
Pawiński, prefekt seminarium. Koszt 50 
zł. Informacje i zgłoszenia: hsklorz@wp.
pl, tel. 0 77 442 40 55. 
  DLA MŁODZIEŻY
Franciszkanki szpitalne zaprasza-
ją młodzież od 16. roku wzwyż na 
rekolekcje zimowe do Ołdrzychowic 
Kłodzkich, by od 15 do 18 lutego za-
stanowić się nad istotą przebacze-
nia w życiu chrześcijanina. Rekolekcje 
rozpoczynają się w piątek o godz. 
18.00, kończą w poniedziałek ok. 
13.00. Koszt: dowolna ofiara. Zabrać 
śpiwór, Pismo Święte i notatnik. 
Informacje i zgłoszenia: s. Franciszka 
Wanat, tel. +48 515 137 115, e-mail: 
rekolekcje@franciszkanki.pl

Zapowiedzi
Przewodnik po Piekarach i okolicy

Miasto 
zadowolonych ludzi

Piekary to przede wszystkim sanktuarium 
maryjne, kalwaria i śląska tradycja 
pielgrzymowania, ale czy tylko?

Autorzy nowego przewodnika 
po Piekarach i okolicy zadali so-
bie trud zebrania także innych 
informacji na temat miejscowo-
ści i okolicy. Chcą – jak sami to 
podkreślają – zmienić wizeru-
nek Piekar, traktowanych jedy-
nie jako miasto górnicze, po-
przemysłowe, znane głównie 
z sanktuarium maryjnego i ruchu 
pątniczego. Ta deklaracja we wstę-
pie książki trochę ją psuje, bo co 
innego,  jak nie sanktuarium mo-
że Piekarom przynieść większą sła-
wę? Zwłaszcza że autorzy temat 
później rozwijają, tematyki religij-
nej nie omijają, choć zdarza im się 
tu brak precyzji  (powszechnie zna-
na pielgrzymka kobiet odbywa się 
co roku nie 15 sierpnia, ale w nie-

dzielę po tym dniu, a to dla wiernych istot-
na różnica). Mimo to przewodnik jest książ-
ką, którą warto przejrzeć. Można tu zna-

leźć wiele ciekawostek i ważnych in-
formacji, np. o działalności ks. 
Jana Ficka, tradycji wydawni-
czej Piekar, śląskich strojach lu-
dowych czy trasach wycieczko-
wych i dzielnicach miasta. Wiele 
w niej historii i legend, łącznie z 
tą piękną dotyczącą pochodzenia 
nazwy miejscowości. Według jed-
nej z wersji, lokalny książę, prze-
jeżdżając przez tę okolicę, zatrzy-
mał się i zobaczył liczne piekarnie i 
uśmiechniętych, zadowolonych lu-
dzi. Wtedy miał zawołać donośnie 
„Piekarze!”, co miejscowi odczyta-
li jako znak od władzy, że „Pieka-
rami” mogą odtąd nazywać swoją 
wieś.  KC 

Dziękujemy księgarni turystycznej 
„U Piotra” w Gliwicach przy ul. Arkońskiej 
za udostępnienie publikacji.

Warsztaty naukowe, wykłady wybitnych 
naukowców, dyskusje i konkursy czeka-
ją na uczestników II Śląskiego Miesiąca 
Kreatywności.

Impreza, którą organizuje Górnośląska 
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karo-
la Goduli w Chorzowie, przeznaczona jest 
dla maturzystów, studentów oraz nauczycie-
li i dyrektorów szkół średnich. Wśród propo-
nowanych tematów są m.in. warsztaty z kre-
atywnego myślenia, jak rozwijać zdolności 
przywódcze oraz warsztaty artystyczno-de-
signerskie (dla maturzystów). Miesiąc Kre-
atywności to także dyskusje panelowe dla 
dyrektorów szkół oraz nauczycieli (m.in. te-

mat „Kreatywna edukacja wyzwaniem XXI 
wieku” oraz „Partnerstwo szkoły i przedsię-
biorców w przygotowaniu zawodowym ab-
solwentów”). Według organizatorów, warsz-
taty, konferencje, wykłady i dyskusje mają 
zachęcić do odkrywania i rozwijania orygi-
nalnych pomysłów, projektów i innowacji. 

Liczba uczestników jest ograniczona, 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgło-
szeń, które można składać pod numerem 
telefonu: 032 247 25 56 do 59 (wew. 37). 
Spotkania w ramach II Śląskiego Miesią-
ca Kreatywności odbywają się w różnych 
miejscach Chorzowa. Impreza potrwa do 
29 lutego. Więcej informacji na stronie: 
www.gwsp.edu.pl  

Dla maturzystów, studentów i nauczycieli

II Śląski Miesiąc
Kreatywności

Autorzy nowego przewodnika 
po Piekarach i okolicy zadali so-
bie trud zebrania także innych 

z sanktuarium maryjnego i ruchu 
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leźć wiele ciekawostek i ważnych in-

dowych czy trasach wycieczko-
wych i dzielnicach miasta. Wiele 
w niej historii i legend, łącznie z 
tą piękną dotyczącą pochodzenia 
nazwy miejscowości. Według jed-
nej z wersji, lokalny książę, prze-
jeżdżając przez tę okolicę, zatrzy-
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