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KONCERTY. W sobot´ 22 stycz-
nia o godz. 16.30 w koÊciele Opatrz-
noÊci Bo˝ej w Katowicach Zawodziu
odb´dzie si´ koncert kol´d w wyko-
naniu Zespo∏u PieÊni i Taƒca „Âlàsk”
(na zdj´ciu). Natomiast w niedziel´
23 stycznia o godz. 15.45 w koÊcie-
le NajÊwi´tszego Cia∏a i Krwi Chry-
stusa na katowickim osiedlu Odro-
dzenia kol´dy wykonajà: Sabina Ol-
brich, Aleksandra Stok∏osa, Mieczy-
s∏aw B∏aszczyk i Adam ˚aak z zespo-
∏em muzycznym. Tego samego dnia
o godz. 18.00 w koÊciele Êw. Szcze-
pana w Bogucicach kol´dy zaÊpiewa
zespó∏ „Camerata Silesia”. Patronat
medialny nad imprezà sprawujà
„GoÊç Niedzielny” i Radio eM. 

Katowickie Spotkania Kol´dowe

RUDA ÂLÑSKA. 130 bo˝ona-
rodzeniowych szopek mo˝na
do 2 lutego oglàdaç w Mu-
zeum Miejskim im. Maksymi-
liana Chroboka w Rudzie. To
pok∏osie IX Konkursu na Âlàskà
Szopk´ Bo˝onarodzeniowà.
– Mamy nadziej´, ˝e przez co-
roczny konkurs przyczynimy
si´ do o˝ywienia i przetrwania
popularnego niegdyÊ na Gór-
nym Âlàsku zwyczaju wykony-
wania szopek – powiedzia∏ dy-
rektor rudzkiego muzeum Mi-
cha∏ Lubina. Zapowiedzia∏ te˝,
˝e za rok, oprócz kategorii,
w których konkurujà dzieci
i m∏odzie˝, b´dzie kategoria
rodzinna. – I tak przy wielu
szopkach konkursowych pra-
cowa∏y ca∏e rodziny.

„Szopki mogà byç wykonane
dowolnà technikà i z dowol-
nego materia∏u”. Niezwyk∏ym
prze˝yciem jest podziwianie
pomys∏owoÊci ma∏ych twór-
ców – ró˝norodnoÊç technik
wykonania, rozmiarów i u˝y-
tych materia∏ów jest imponu-
jàca. Z pewnoÊcià warto obej-
rzeç rudzkie szopki.

Dla ofiar tsunami

Nowy podzia∏ dekanatów

ARCHIDIECEZJA KATOWIC-
KA. Zbiórka na rzecz ofiar tsu-
nami odby∏a si´ przed koÊcio∏a-
mi archidiecezji katowickiej
w pierwszà niedziel´ nowego
roku, 2 stycznia. – Gdy my prze-
˝ywaliÊmy, spokojnie i bezpiecz-
nie, radoÊç Bo˝ego Narodzenia,
na drugim koƒcu Êwiata rozgry-
wa∏a si´ ogromna tragedia. Dla-

tego z wielkà wiarà w naszà,
sprawdzonà ju˝ wielokrotnie
ofiarnoÊç, zwracam si´ z goràcà
proÊbà o dar pieni´˝ny na po-
moc ofiarom tej tragedii – napi-
sa∏ w specjalnej odezwie arcybi-
skup Damian Zimoƒ. Zebrane po
Mszach Êrodki zosta∏y przekaza-
ne potrzebujàcym za poÊrednic-
twem Caritas Polskiej.

KOÂCIÓ¸. Wraz z Nowym
Rokiem nastàpi∏y zmiany
w sieci dekanatów archidiece-
zji katowickiej. Powsta∏ nowy
dekanat ¸aziska, a swoje gra-

nice zmieni∏y dekanaty Orze-
sze i Miko∏ów. Do dekanatu
¸aziska z dekanatu Miko∏ów
przesuni´to obydwie parafie
w Gostyni, parafie w ¸azi-
skach Górnych, Ârednich i Dol-
nych oraz w Wyrach. Z deka-
natu Orzesze przesuni´to pa-
rafie w Gardawicach i Zgoniu.
JednoczeÊnie do dekanatu Mi-
ko∏ów przy∏àczono parafie Bo-
rowa WieÊ (z dekanatu Knu-
rów) oraz Bujaków (z dekana-
tu Orzesze). Jak powiedzia∏
kanclerz katowickiej kurii me-
tropolitalnej, ks. Józef Pawli-
czek, zmiany te majà na celu
podniesienie funkcjonalnoÊci
sieci dekanalnej oraz jej do-
stosowanie do cywilnego po-
dzia∏u administracyjnego. Ar-
chidiecezja katowicka b´dzie
odtàd liczy∏a 33 dekanaty,
w których zgrupowanych b´-
dzie 314 parafii.

Parafia Niepokalanego Serca
NajÊwi´tszej Maryi Panny 
w ¸aziskach Dolnych od Nowego Roku
nale˝y do dekanatu ¸aziska
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KONCERT. Kol´d w wykonaniu
Violi i New Day b´dzie mo˝na po-
s∏uchaç w czwartek 27 stycznia o
godz. 18.00 w koÊciele Êw. Anto-
niego z Padwy w Katowicach Dà-
brówce Ma∏ej. Zespó∏ New Day,
za∏o˝ony przez perkusist´ Rafa∏a
„Boniego” BoniÊniaka, wykonuje
muzyk´ inspirowanà rytmami
i kulturà afrykaƒskà. Pod opiekà
grupy znajduje si´ oÊrodek misyj-
ny w Zambii. Wyst´pujàca z ze-
spo∏em Viola Brzeziƒska jest jednà
z ciekawszych wokalistek m∏ode-
go pokolenia, laureatkà „Szansy
na sukces”.

Viola i New Day z kol´dà

Viola Brzeziƒska

Zobacz 130 szopek
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KATOWICE. Akt notarialny doty-
czàcy zamiany dzia∏ek pomi´dzy
Muzeum Âlàskim a Katowickim
Holdingiem W´glowym podpisano
30 grudnia. KHW przekaza∏ mu-
zeum dzia∏k´ o powierzchni
6,2 hektara, wraz z zabudowania-
mi po zlikwidowanej kopalni „Ka-
towice”. W zamian KHW otrzyma∏
dzia∏k´ przy ulicy Ceglanej, na któ-
rej pierwotnie mia∏ stanàç nowy
gmach muzeum. Województwo
Âlàskie pokry∏o nale˝ne od tej
transakcji podatki i op∏aty. Miasto
Katowice pokry∏o ró˝nic´ w war-
toÊci nieruchomoÊci podlegajà-
cych zamianie. Prawdopodobnie
ju˝ w kwietniu zostanie rozpisany
konkurs architektoniczny na pro-
jekt nowego gmachu.

Muzeum Âlàskie
ma ziemi´ RUDA ÂLÑSKA HALEMBA.

Stowarzyszenie Êw. Filipa Nere-
usza organizuje bezalkoholowy
karnawa∏owy bal charytatywny.
Impreza odb´dzie si´ 29 stycznia
2005 r. W czasie balu przeprowa-
dzona zostanie loteria fantowa,
w której g∏ównymi nagrodami
b´dà: weekendowy pobyt dla
dwóch osób w Bia∏ce Tatrzaƒ-
skiej oraz kurs prawa jazdy. Za-
proszenia w cenie 170 z∏ od pary
nabywaç mo˝na w kancelarii pa-
rafii pw. Bo˝ego Narodzenia
w Rudzie Âlàskiej Halembie oraz
w Êwietlicy socjoterapeutycznej
Stowarzyszenia Êw. Filipa Nere-
usza, przy ul. SolidarnoÊci 21.
Kontakt ze stowarzyszeniem
pod numerami telefonu: 242 40
37, 0 609 208 248; e-mail: fi-
lip@halemba.pl.

Zabawa bez alkoholu
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Wyszli zza biurek, by Êpiewaç wraz z dzieçmi

Kol´dnicy w urz´dzie
Âpiewali urz´dnicy, Êpiewali
s´dziowie, Êpiewa∏ nawet prezydent
miasta. Mali kol´dnicy z Chorzowa
rozruszali wszystkich.

Kol´dnicy chodzàcy po do-
mach to dziÊ rzadki widok, ale
kol´dnicy w urz´dzie? Grupa
prawie 60 dzieci z chorzow-
skich kó∏ek misyjnych i Dzieci
Maryi pokaza∏a, ˝e z nowinà
o Bo˝ym Narodzeniu mo˝na do-
trzeç do w∏adz miasta, sàdów
i pracowników administracji.
Ten niecodzienny sposób Êwi´-
towania to inicjatywa Soni Tin-
schert, katechetki w jednej
z chorzowskich szkó∏.

– Do akcji zach´ci∏ mnie ks.
prof. Jan Górski, misjolog. Orga-
nizujemy jà ju˝ po raz czwarty.
Kol´dujàc, zbieramy datki na
rzecz potrzebujàcych dzieci
z Haiti. Urz´dnicy ch´tnie nas
przyjmujà, na ich twarzach cz´-
sto widaç wzruszenie – mówi
katechetka.

– MyÊl´, ˝e to bardzo màdra
akcja, a dla nas sympatyczne
urozmaicenie – ocenia prezy-
dent Chorzowa Marek Kopel.

Sonia Tinschert od dawna
wspó∏pracuje z chorzowskimi

urz´dami. Niektórzy pracowni-
cy pomagajà jej w zbieraniu
znaczków pocztowych, które
dzieci z kó∏ek misyjnych czysz-
czà w specjalny sposób, segre-
gujà i przekazujà werbistom
z Pieni´˝na. Znaczki sà potem
sprzedawane na aukcjach, a pie-
niàdze przeznaczane
na cele misyjne.

M∏odym przyjacio-
∏om misji pomaga te˝
chorzowski sklep Ksi´-
garni Êw. Jacka. Ekspe-

dientki ustawi∏y tam skrzynk´,
do której ludzie wrzucajà
znaczki. – Przez pó∏ roku na-
zbieraliÊmy prawie 10 kg znacz-
ków! – cieszy si´ pani Sonia.

– Dzieci w wielu krajach
nie majà z czego ˝yç, nie mo-
gà chodziç do szko∏y – mówi

10-letni Mateusz. –
Chcia∏bym im ˝yczyç
w Nowym Roku, ˝eby
mia∏y co jeÊç i piç, ˝e-
by by∏y weso∏e.

SZ. B.

Tydzieƒ modlitw
o jednoÊç chrzeÊcijan

Chrystus
fundamentem
Pod has∏em „Chrystus jedynym
fundamentem KoÊcio∏a” odbywaç
si´ b´dzie Ekumeniczny Tydzieƒ
Powszechnej Modlitwy o JednoÊç
ChrzeÊcijan. 

Uczestnicy spotkaƒ rozwa˝aç
b´dà s∏owa trzeciego rozdzia∏u
Pierwszego Listu do Koryntian. Na
uroczyste rozpocz´cie Êlàskich
obchodów tygodnia zapraszamy
we wtorek 18 stycznia, o godz.
18.00, do kaplicy Wy˝szego Âlàskie-
go Seminarium Duchownego w Ka-
towicach. Kolejne nabo˝eƒstwa zo-
stanà odprawione: 19 stycznia
o godz. 18.00 w kaplicy KoÊcio∏a
ChrzeÊcijan Baptystów w Katowi-
cach, przy ul. Morawskiej 10; 20
stycznia o godz. 18.00 w rzymsko-
katolickim koÊciele Êw. Tomasza
w Sosnowcu; 21 stycznia o godz.
18.00 w kaplicy „Nowego Przymie-
rza” koÊcio∏a ewangelicko-metody-
stycznego, przy ul. Reymonta
4 w Katowicach (ekumeniczne na-
bo˝eƒstwo m∏odzie˝owe); 22 stycz-
nia o godz. 18.00 w kaplicy Êw. An-
ny koÊcio∏a polskokatolickiego
w Bielsku-Bia∏ej, przy ul. Krasiƒskie-
go 16; 24 stycznia w ewangelicko-
-augsburskim koÊciele katedralnym
pw. Zbawiciela w Bielsku-Bia∏ej,
przy placu ks. M. Lutra; 25 stycznia
w rzymskokatolickim koÊciele oo.
jezuitów w Czeskim Cieszynie.

Centralne nabo˝eƒstwo eku-
meniczne odb´dzie si´ w niedziel´
23 stycznia, o godz. 16.00, w ko-
Êciele ewangelicko-augsburskim
pw. Zmartwychwstania Paƒskiego
w Katowicach, przy ul. Warszaw-
skiej. B´dzie ono transmitowane
przez Radio Katowice. Kazanie wy-
g∏osi arcybiskup Damian Zimoƒ. 

„ Jako chrzeÊcijanie ró˝nych
konfesji, ale jednej wiary w tego
samego Boga i tego samego Chry-
stusa, chcemy w Duchu Âwi´tym
budowaç si´ na tym jedynym fun-
damencie, którym jest Chrystus,
i prosiç wspólnie Boga w modli-
twie ekumenicznej, aby nie usta∏a
nasza wiara” – napisa∏ przewodni-
czàcy Êlàskiego oddzia∏u Polskiej
Rady Ekumenicznej, ks. Jan Gross.

BAB

To bardzo màdra
akcja – twierdzi
prezydent
Chorzowa 
Marek Kopel (z lewej)

■ 10.00 KOÂCIÓ¸ PW. ÂÂ. PIOTRA I PAW-
¸A, KATOWICE – spotkanie z udzia-
∏em ˝ydów i chrzeÊcijan; s∏owo
g∏oszone przez przedstawicieli
wspólnot na podstawie wybranych
fragmentów Tory. Prowadzi bp Ge-
rard Bernacki
■ 11.15 DOM PARAFIALNY PRZY KOÂCIELE

PW. ÂÂ. PIOTRA I PAW¸A – konferencja
prasowa
■ 13.15 KLASZTOR FRANCISZKANÓW

W KATOWICACH PANEWNIKACH – spo-
tkanie goÊci ze wspólnotà francisz-
kanów; zwiedzenie klasztoru;
spektakl teatru „Menora” o. R. Mà-
drego OFM

■ 15.00–17.30 AULA WYDZIA¸U TEOLO-
GICZNEGO UNIWERSYTETU ÂLÑSKIEGO –
dyskusja panelowa „Tajemnica Ko-
Êcio∏a a Tajemnica Izraela”. Udzia∏
biorà: naczelny rabin Polski Michael
Schudrich, abp Stanis∏aw Gàdecki,
prof. Stanis∏aw Krajewski, ks. prof.
Micha∏ Czajkowski, ks. prof. ¸ukasz
Kacykowski, ks. prof. Jan Górski.
Wst´p za zaproszeniem lub kartà
wst´pu (zamówienia w Galerii Sztu-
ki Miriam w Tychach, tel. 227 08 63).
■ 18.30 TEATR ÂLÑSKI IM. ST. WYSPIA¡-
SKIEGO W KATOWICACH – modlitwa wie-
czorna w intencji zrozumienia wza-
jemnego i pojednania chrzeÊcijan i

˝ydów, z udzia∏em rabinów, bisku-
pów oraz zgromadzonych ˝ydów
i chrzeÊcijan. O 19.15 spektakl „Sen
Nabuchodonozora”, wed∏ug Ksi´gi
Daniela, w wykonaniu Teatru Locus.
Wst´p za zaproszeniem lub kartà
wst´pu (zamówienia w Galerii Sztu-
ki Miriam w Tychach).

Dzieƒ wczeÊniej, 16 stycznia, zapraszamy na
godz. 12.15 do koÊcio∏a pw. ÊÊ. Piotra
i Paw∏a w Katowicach na uroczystà 
Msz´ Êwi´tà w intencji ˝ydów, starszych braci
chrzeÊcijan, koncelebrowanà 
przez abpa Damiana Zimonia 
i abpa Stanis∏awa Gàdeckiego.

Program VIII Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, 17 stycznia 2005 r.

Zg∏´biajàc tajemnic´ KoÊcio∏a.
JesteÊmy dzieçmi Abrahama.
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Ich rówieÊnicy 

w piàtki zazwyczaj  

chodzà na imprezy. 

Oni przyszli po to, 

by przez ca∏à noc 

modliç si´ za Katowice. 

– JesteÊcie 

„resztà Izraela”

– mówi∏ ks. Jacek Plech 

do m∏odzie˝y 

zgromadzonej w koÊciele 

ÊÊ. Piotra i Paw∏a.

tekst
SZYMON BABUCHOWSKI

W ieczorem 17 grud-
nia Êwiàtynia wype∏-
ni∏a si´ m∏odymi
ludêmi. W przewa-

˝ajàcej cz´Êci byli to uczniowie
szkó∏ Êrednich. Witali si´ z wiel-
kim, czasem mo˝e nawet przesad-
nym, entuzjazmem, wpadali sobie
w ramiona. Wielu z nich zna∏o si´
ju˝ z rekolekcji oazowych, inni sà
kolegami ze szkolnej ∏awki. O pó∏-
nocy mieli Eucharysti´, o 2.30 spo-
tkania w grupach. Niektórzy przy-
szli ze Êpiworami, ale niemal wszy-
scy wytrwali do rana.

Wybraç idola

Czuwania m∏odzie˝y katowic-
kiej majà ju˝ d∏ugà tradycj´. Tym
razem jednak spotkanie by∏o po∏à-
czone z przygotowaniami do XX
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y.
Uczestnicy rozwa˝ali pierwsze
z szeÊciu pytaƒ, które zosta∏y im

postawione na drodze do Kolonii.
Jest to pytanie o Chrystusa.

– Chc´ wam zaproponowaç,
byÊcie teraz wybrali sobie idola –
prowokowa∏ ks. Jacek Plech, koor-
dynator diecezjalny ÂDM. – Ale nie
takiego, jakiego proponuje nam
telewizja. Podam wam inne kryte-
ria. Niech to b´dzie ten, kto naj-
wi´cej zrobi∏ dla cz∏owieka. Nie
ten, kto pi´knie mówi, ale kto po-
twierdza s∏owo czynem. Kto poka-
˝e nam prawd´ o nas samych i b´-
dzie walczy∏ o nas z nami samymi.
KtoÊ, kogo nie tylko si´ podziwia,
ale kogo chce si´ naÊladowaç.

Manifestacjà wyboru dokona-
nego przez m∏odych ludzi sta∏a
si´ procesja wokó∏ koÊcio∏a
z NajÊwi´tszym Sakramentem.
Potem nastàpi∏a adoracja. – Ten

moment zrobi∏ na mnie najwi´k-
sze wra˝enie. Trudno to opisaç –
mówi 28-letnia Magda, pracujàca
w administracji publicznej.

Moja rodzina 
w Kanadzie

Magda uczestniczy∏a ju˝
w Âwiatowych Dniach M∏odzie˝y
w Toronto w 2002 roku. Pojecha-
∏a tam, bo chcia∏a zobaczyç tro-
ch´ Êwiata. Na miejscu odkry∏a,
˝e chodzi o coÊ zupe∏nie innego.
– DoÊwiadczy∏am niezwyk∏ej bli-
skoÊci, która panowa∏a wÊród lu-
dzi pochodzàcych z ró˝nych kra-
jów. Zaskoczy∏o mnie to, ˝e ka˝-
dy ka˝demu chcia∏ pomagaç; zo-
baczy∏am, jak bardzo sà wobec
siebie ˝yczliwi.

G O Â å K A T O W I C K I

Diecezjalne przygotowa

Wi´cej ni˝
Sonda

CZEGO OCZEKUJ¢
PO ÂWIATOWYCH

DNIACH M¸ODZIE˚Y

PAULINA CHMIELEWSKA

Z KATOWIC, 22 LATA

– Pierwszy raz
uczestniczy∏am
w Âwiatowych
Dniach M∏odzie˝y
w 2000 roku, z ro-
dzinà. Wtedy ta

uroczystoÊç by∏a dla mnie tyl-
ko pretekstem, ˝eby pojechaç
do Rzymu. Mimo to uda∏o mi
si´ tam odnaleêç Jezusa. Teraz
chc´ si´ do wyjazdu dobrze
przygotowaç, dlatego bior´
udzia∏ w spotkaniach organi-
zacyjno-formacyjnych. Licz´
na to, ˝e Âwiatowe Dni M∏o-
dzie˝y w Kolonii b´dà kolejnà
okazjà do tego, by odnajdy-
waç Chrystusa na nowo. 

MAGDALENA TKOCZ

Z KATOWIC, 16 LAT

– Na pierwsze
spotkanie przygo-
towawcze przy-
sz∏am z czystej
ciekawoÊci, zach´-
cona przez ks. Jac-

ka. Us∏ysza∏am Êwiadectwa
Pauliny i kilku innych osób,
i zapragn´∏am spotkaç Jezusa
tak jak oni. Latem by∏am na re-
kolekcjach oazowych – to by∏o
wielkie prze˝ycie, coÊ zupe∏-
nie nowego. Chcia∏abym znów
coÊ takiego prze˝yç.

ANDRZEJ LWOWSKI

Z SIEMIANOWIC ÂLÑSKICH, 27 LAT

– Bierzmowany
by∏em dopiero rok
temu, po dziesi´-
cioletniej prze-
rwie w prze˝ywa-
niu wiary. Nie

wiem, jaki plan ma Bóg wobec
mnie, ale ufam, ˝e jakiÊ ma
i poddaj´ si´ Jego kierownic-
twu. Spotkania przygotowaw-
cze traktuj´ jako cz´Êç tego
planu. Zazwyczaj jest tak, ˝e
jeÊli oczekuj´ czegoÊ po ja-
kimÊ wyjeêdzie, otrzymuj´ coÊ
zupe∏nie innego. Ale Jezus ma
racj´ i wie, czego mi potrzeba.
To, co otrzymywa∏em, zawsze
przerasta∏o moje oczekiwania.
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gotowania do XX Âwiatowych Dni M∏odzie˝y w Kolonii

i˝ pielgrzymka

■ R E K L A M A ■

Z rodzinà polskich
emigrantów, u której
mieszka∏a podczas pobytu
w Toronto, Magda do dziÊ
utrzymuje kontakt. Ostat-
nio odwiedzili jà w Polsce
– razem sp´dzili krótkie

wakacje w Tatrach. – Przy-
je˝d˝ajàc do nich, by∏am
zupe∏nie obcà osobà, a oni
od razu przyj´li mnie jak
„swojà”. Teraz ju˝ zawsze
mówi´ o nich: „moja ro-
dzina w Kanadzie”.

W Kolonii Magda b´dzie
chcia∏a zweryfikowaç, czy ta
wspania∏a atmosfera jest tylko
specyfikà Toronto, czy w ogóle
Âwiatowych Dni M∏odzie˝y.

Papie˝a ju˝ widzia∏am

20-letnia Ola, studentka mu-
zykologii, zosta∏a wybrana na wo-
lontariuszk´ i weêmie czynny
udzia∏ w przygotowywaniu Dni
M∏odzie˝y w Kolonii. – Podczas
rozmowy organizatorzy pytali
mnie, czy nie boj´ si´, ˝e nie zo-
bacz´ Papie˝a, ˝e umknie mi coÊ
wa˝nego z treÊci spotkania. MyÊl´
jednak, ˝e prawdy tam przekazy-
wane i tak do mnie dotrà. Mo˝e
tylko w nieco inny sposób, po-
przez s∏u˝b´. A Papie˝a ju˝ wi-
dzia∏am, bo by∏am u niego w Wa-
tykanie – uÊmiecha si´ Ola. – Chc´
byç wÊród ludzi, którzy czujà po-
dobnie jak ja i tak jak ja wierzà
w Boga. Nie ukrywam, ˝e kuszàca
jest te˝ dla mnie perspektywa
szlifowania j´zyków: angielskiego
i w∏oskiego. No i chcia∏abym si´
sprawdziç, zdobyç doÊwiadczenie
w pracy z ludêmi. Mo˝e uda mi si´
uczestniczyç w organizacji Festi-
walu M∏odych, choç jeÊli b´dzie
taka potrzeba, mog´ równie do-
brze rozdawaç posi∏ki.

Cena spada

Niektórych troch´ przestra-
szy∏a cena i fakt, ˝e trzeba by∏o
wp∏aciç 100 z∏otych zaliczki.

Wszystko jednak wskazuje na to,
˝e koszt ca∏ego wyjazdu b´dzie
znacznie ni˝szy ni˝ przewidywa-
no poczàtkowo i mo˝e spaÊç na-
wet do 700 z∏otych. – Wiele
grup pozyskuje sponsorów pry-
watnych lub stara si´ o dofinan-
sowanie z instytucji europej-
skich. Cz´Êciowo sfinansujà wy-
jazd niektóre niemieckie parafie,
m. in. z zaprzyjaênionej diecezji
w Essen – wyjaÊnia ks. Jacek
Plech. Ze specjalnà inicjatywà
wystàpi∏ te˝ ks. Krystian Kukow-
ka, dyrektor Ksi´garni Êw. Jacka.
Wydawnictwo w cenach hurto-
wych udost´pnia ch´tnym piel-
grzymom – po uzyskaniu aproba-
ty proboszcza lub ksi´dza-opie-
kuna – ksià˝ki i dewocjonalia do
sprzeda˝y na terenie parafii. Na-
le˝noÊç wobec hurtowni b´dzie
mo˝na uregulowaç dopiero po
sprzedaniu towaru. 

W naszej archidiecezji zareje-
strowanych jest ju˝ 27 grup, które
na pewno pojadà do Kolonii.
W ich sk∏ad wchodzi ponad 560
uczestników, ale ta liczba ciàgle
roÊnie. – Namawiam wszystkich
znajomych, ˝eby jechali, bo wiem,
˝e spotkanie z Ojcem Âwi´tym to
wi´cej ni˝ jakakolwiek pielgrzym-
ka – mówi Magda.

■

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç 
na stronie www.sdm.org.pl/kolonia 
lub u koordynatora diecezjalnego 
ks. Jacka Plecha: 
katowice.sdm@op.pl. 

Wybrali
Jezusa –
potwierdzili
to uroczystà
procesjà
wokó∏
koÊcio∏a
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Konkurs poetycki na utwór inspi-
rowany osobà i duchowoÊcià Êw.
Teresy od Dzieciàtka Jezus og∏o-
si∏a parafia pod jej wezwaniem
w Rybniku Chwa∏owicach.
G∏ównà nagrodà b´dzie wyjazd
do Lisieux. 

Trzy wiersze w pi´ciu eg-
zemplarzach, w kopercie opa-
trzonej god∏em, nale˝y wys∏aç
na adres: Parafia Rzymskokato-
licka pw. Êw. Teresy od Dzie-
ciàtka Jezus, ul. Dzia∏kowców
1, 44-206 Rybnik 6. Nazwisko,
imi´, dok∏adny adres i numer
telefonu nale˝y umieÊciç
w osobnej, zamkni´tej koper-
cie, sygnowanej tym samym
god∏em. Poszczególne utwory
nie mogà w maszynopisie prze-
kraczaç 20 linijek. Jury, które
tworzà: ks. Andrzej Gruszka,
Barbara Gruszka-Zych, Dobro-
mi∏a Salik, ks. Teodor Suchoƒ
(przewodniczàcy) oraz ks. prof.
Jerzy Szymik, przyzna nast´pu-
jàce nagrody: I – wyjazd do Li-
sieux, II – 500 z∏, III – 250 z∏.
Przewidziane sà tak˝e honoro-
we wyró˝nienia. Termin nadsy-
∏ania prac up∏ywa 31 marca.
Og∏oszenie wyników nastàpi 29
kwietnia. M

Konkurs poetycki

O uÊmiech
Êw. Tereski
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Bóg przenika
jej codziennoÊç

Zainspirowana wieloma inte-
resujàcymi artyku∏ami zamiesz-
czanymi w „GoÊciu Niedzielnym”,
których tematyka zwiàzana jest
z ˝yciem ludzi niepe∏nospraw-
nych, uzna∏am za zasadne przed-
stawienie sylwetki mojej przyja-
ció∏ki.

Ewa Kliszka, mieszkajàca
w Katowicach Podlesiu, ju˝
w dzieciƒstwie powa˝nie choro-
wa∏a na oczy, jednak mimo prze-
ciwnoÊci losu pokona∏a chorob´.
Pracowa∏a jako katechetka i ce-
niony pedagog szkolny. Za∏o˝y∏a
rodzin´ – urodzili jej si´ synowie
Piotr i Szymon, a po nich przysz∏a
na Êwiat upragniona córeczka Zu-
zia. Ma∏a by∏a dzieckiem o ogrom-
nej wra˝liwoÊci na ludzi i Êwiat,
umia∏a naÊladowaç Êpiew ptaków.

Dziesi´ç lat temu niespe∏na
pi´cioletnia Zuzia zosta∏a poszko-
dowana w wypadku samochodo-
wym. Mimo wielu zabiegów ope-
racyjnych i rehabilitacji Zuzia do
dnia dzisiejszego nie odzyska∏a
ÊwiadomoÊci. Ewa zrezygnowa∏a
z pracy zawodowej i poÊwi´ci∏a
si´ chorej córeczce. Ogromnà po-
moc i wsparcie ma ze strony ro-
dziny. Zuzia reaguje na obecnoÊç
bliskich, szczególnie mamy. Przy-
j´∏a Pana Jezusa i co tydzieƒ przy-
chodzi do niej szafarz z Komunià

Êwi´tà. W Centrum Zdro-
wia Dziecka, gdzie Ewa
przebywa∏a z Zuzià po
wypadku, paluszki có-
reczki by∏y koralikami ró-
˝aƒca, na których Ewa modli∏a si´
do Maryi, powierzajàc Jej swój
los. W kaplicy w Reptach Ewa da-
∏a Êwiadectwo g∏´bokiej wiary,
mówiàc do chorych, i˝ czuje
obecnoÊç Maryi, która otula jà
i dziecko p∏aszczem bezgranicz-
nej mi∏oÊci. Pacjenci w kaplicy, wi-
dzàc ma∏à Zuzi´ w wózku i s∏y-
szàc te s∏owa, nabrali pokory i dy-

stansu wobec w∏asnej
niepe∏nosprawnoÊci. 

Rok temu Ewa urodzi-
∏a czwarte dziecko – Zo-
si´. Po wielu komplika-

cjach zdrowotnych ma∏a jest cu-
downym dzieckiem, które kiedyÊ
b´dzie dla niej i Zuzi podporà.
Z pe∏nym przekonaniem mog´ na-
pisaç, ˝e Bóg przenika ca∏e ˝ycie
Ewy, a jej Êwiadectwo oddzia∏uje
na wszystkich, którzy spotykajà jà
na swej drodze.

KRYSTYNA SAJDOK

Che∏m Âlàski

Podzi´kowanie uczestnikom pogrzebu

ÂP. ALOJZEGO LASOKA
ks. abp. Damianowi Zimoniowi, ks. bp. Stefanowi Cichemu,

ks. bp. Gerardowi Bernackiemu za modlitw´
i wyrazy wspó∏czucia, ks. dr. Janowi Grzesicy

za s∏owo Bo˝e, ks. prob. Janowi Michalskiemu, prezbiterom
dekanatu miko∏owskiego z rocznika Êwi´ceƒ 1983,
proboszczom, wikarym za celebrowanie Mszy Êw.,
parafianom z Kosztów, ¸azisk Górnych, Tysiàclecia,
w∏adzom miasta ¸aziska Górne, panu senatorowi

Klemensowi Âcierskiemu, dyrektorom i prezesom szkó∏
i zak∏adów w ¸aziskach Górnych, wszystkim obecnym

za modlitw´ i udzia∏ we Mszy Êw.
sk∏adajà

˝ona Jadwiga z córkà Annà
i synami ks. Januszem, Grzegorzem, Ireneuszem,

Jackiem, i ich rodzinami

Serdeczne „Bóg zap∏aç” za wyrazy wspó∏czucia
i ˝yczliwoÊç, za ∏àczenie si´ w bólu
podczas uroczystoÊci pogrzebowych

ÂP. KS. JANA D¸UCIKA

Ks. bp. Stefanowi Cichemu za przewodniczenie
i g∏oszone s∏owo Bo˝e podczas Mszy Êw. pogrzebowej,

ks. pra∏atowi Franciszkowi Resiakowi za s∏owo Bo˝e
podczas eksportacji, ks. dziek. Józefowi Przybyle

za przewodniczenie i s∏owo Bo˝e podczas eksportacji,
ks. Leonowi Losce – proboszczowi parafii Bojszowy Nowe,

dziekanom dekanatów, kapelanom Szpitala Wojewódzkiego
w Tychach, kap∏anom z rocznika i kap∏anom przyjacio∏om

za obecnoÊç i za ofiarowanie Eucharystii w intencji
zmar∏ego ks. Jana. Lekarzom i siostrom piel´gniarkom
oddzia∏u Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala

Wojewódzkiego w Tychach za towarzyszenie w chorobie
i wszelkà,  tak kompetentnà pomoc medycznà.
Siostrom zakonnym, przedstawicielom w∏adz

samorzàdowych, pocztom sztandarowym, s∏u˝bie
liturgicznej oraz parafianom parafii: Bojszowy Nowe,

Cielmice, Turza Âl., Cieszyn Krasna, Tychy i pozosta∏ych
parafii, rodzinie i wszystkim znajomym. Za modlitw´,
kwiaty, wieƒce i wszelkie dowody jednoÊci duchowej

podczas ostatniej Jego drogi
sk∏adajà

przyjaciele

Ewa Kliszka
z córkami: 
Zuzià (z lewej)
i Zosià (z prawej)
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Zabawa bez szampana, a o pó∏no-
cy Msza Êwi´ta. Tak bawi∏a si´
m∏odzie˝ w parafii Êw. Jadwigi
w Chorzowie na bezalkoholowym
balu sylwestrowym. 

Przysz∏o ok. 70 osób. Beata
Fabisz woli sp´dziç tutaj sylwe-
stra, bo wie, ˝e zabawa potrwa
d∏u˝ej. – Ci, którzy bawià si´ z al-
koholem, na pewno nie wytrzy-
majà do samego rana – twierdzi.
Marta Konczyc przyjecha∏a na za-
baw´ z Warszawy. 

Bal rozpoczà∏ si´ po 20. By∏
czas na taniec i zabawy, które pro-
wadzi∏ wodzirej. O pó∏nocy roz-
pocz´∏a si´ Msza Êwi´ta w koÊcie-
le parafialnym. Gdy ludzie na uli-
cach przygotowywali si´ do odpa-
lania sztucznych ogni, m∏odzie˝
wchodzi∏a do koÊcio∏a. – KiedyÊ
wydawa∏o mi si´ dziwne, ˝e tak
mo˝na witaç Nowy Rok. Teraz nie
wyobra˝am sobie sylwestrowej
nocy bez Mszy Êwi´tej – mówi Te-
resa Klich. – Pos∏uchajcie fajerwer-
ków. Taki w∏aÊnie jest dzisiejszy
Êwiat. My dzisiaj, tak jak Maryja,
chcemy wyciszyç si´ na poczàtek
nowego roku – mówi∏ w homilii
ksiàdz Marcin Wierzbicki.

PAM

Ksià˝ka ks. Stanis∏awa Sierli „˚ycie
darowane mi po raz drugi”
ma charakter autobiograficzny, 
ale format duchowy i talent autora
sprawiajà, ˝e w∏aÊciwie to nie on jest
jej g∏ównym bohaterem.

Swoje ˝ycie pi´knie i wzrusza-
jàco wpisuje w ˝ycie zbiorowe na-
potkanych ludzi, a tak˝e w indywi-
dualne biografie. Wskazujàc moty-
wacj´ towarzyszàcà spisywaniu
wspomnieƒ, autor wyzna∏: „Pisanie
tych wspomnieƒ pomog∏o mi do
g∏´bszego przemyÊlenia tego
wszystkiego, co mnie spotka∏o,
i zobaczenia w tym wszystkim Bo-
˝ej opatrznoÊci…”. 

Dramaturgia ˝ycia ks. Sierli ma
przedziwnà logik´, poczàwszy od
kochajàcej si´ wielodzietnej rodzi-
ny, radosnego dzieciƒstwa w cieniu

chorzowskiego familo-
ka, przez sierpieƒ
i wrzesieƒ 1939 oglàda-
ne oczami dziecka,
ucieczk´ z Chorzowa
„w g∏àb Polski”, po-
wrót na Âlàsk, nie-
mieckà szko∏´ i cud
ocalenia. Droga do
kap∏aƒstwa, kra-
kowskie semina-
rium i „przerwa w ˝y-
ciorysie” na PRL-owskie wi´zienie,
kolejne etapy ˝ycia i budowania ko-
Êcio∏ów (w sensie dos∏ownym
i przenoÊnym), ró˝ne doÊwiadcze-
nia i odmiany czasu w Polsce, opo-
wiedziane dynamicznie, z anegdotà,
bez nostalgii, powodujà, i˝ lektura
ta staje si´ niezapomnianà i radosnà
przygodà czytelniczà. Przy tym jest
to bogaty materia∏ do dziejów die-
cezji, zawierajàcy zarazem epizody,
o których informacji pró˝no szukaç

by gdzie indziej, jak ten
ze Zbyszkiem Cybul-
skim, którego ks.
Sierla spowiada∏. Naj-
barwniejsze, ˝ywio∏o-
we wydajà si´ wspo-
mnienia, które dotyczà
dzia∏alnoÊci ks. Sierli
w katowickim DA w la-
tach szeÊçdziesiàtych
i siedemdziesiàtych.
Âwiadczà one m. in.
o tym, i˝ inspirowane

przez niego Sakrosongi by∏y do-
Êwiadczeniem pokoleniowym. 

Koƒczy „˚ycie darowane mi
po raz drugi” refleksyjny rozdzia∏
„Kap∏an na emeryturze, rozwa˝a-
nia o czasie, w którym »mo˝na
robiç, co si´ chce, a nie co mu-
si«”. Opisanie odejÊcia z Micha∏-
kowic, zamieszkania w Âwibiu,
gdzie sà korzenie ksi´dza, rozpo-
czyna refleksja: „Emerytem si´
bywa, ale kap∏anem jest si´ in
aeternum”. 

KRYSTYNA HESKA-KWAÂNIEWICZ

Ks. Stanis∏aw Sierla, „˚ycie darowane mi po
raz drugi”, Rzymskokatolicka Parafia Êw. Mi-
cha∏a Archanio∏a w Micha∏kowicach, Siemia-
nowice Âlàskie 2004. 

Autobiografia ks. Stanis∏awa Sierli

Wspomnienia niezwyk∏ego
duszpasterza

M∏odzie˝owy sylwester

Msza 
zamiast petard

■ R E K L A M A ■

■ R E K L A M A ■

Przez najbli˝sze tygodnie Czytelnicy b´dà mogli wygraç wejÊciówki do tarnogórskiego
aquaparku. Wystarczy odpowiedzieç na jedno pytanie o tematyce biblijnej: 
W której z ksiàg Pisma Âwi´tego znajduje si´ „Hymn o mi∏oÊci”?
Podaj autora tej ksi´gi. Odpowiedzi, wraz z dok∏adnym adresem, prosimy
przesy∏aç do 25 stycznia na adres: „GoÊç Katowicki”, ul. Wita Stwosza 11, 40-042
Katowice lub e-mailem: katowice@goscniedzielny.pl, z dopiskiem: „Konkurs biblijny”.
SpoÊród autorów poprawnych odpowiedzi wylosujemy dwie osoby, które otrzymajà po
dwie jednogodzinne wejÊciówki.  ˚yczymy dobrej zabawy! 

■

Konkurs biblijny

DWIE WEJÂCIÓWKI ZA ODPOWIEDè

Inna nazwa chóru 

W poprzednim numerze w cy-
klu „Panorama parafii”

b∏´dnie podaliÊmy nazw´ chóru
z ¸azisk Dolnych. Nazywa si´ on
„Wanda”, a nie „Echo”, jak napisa-
liÊmy. Za pomy∏k´ serdecznie
przepraszamy.
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KiedyÊ mówiono, ˝e pó∏
Za∏´˝a pracuje w Hucie
Baildon, a druga po∏owa
w kopalni „Kleofas”. Co majà
robiç mieszkaƒcy dzielnicy,
skoro zak∏ady te sà obecnie
w stanie likwidacji?

– Nastroje panujà ró˝-
ne: jedni sà pod∏amani, inni
nie tracà nadziei na znale-
zienie zatrudnienia, bo bar-
dzo chcà pracowaç – mówi
ks. proboszcz Jerzy S∏ota.

Parafia 
zmienia oblicze

Budow´ koÊcio∏a para-
fialnego w Za∏´˝u rozpo-
cz´to w 1896 r., po wielkim
po˝arze w kopalni „Kle-
ofas”, w którym zgin´∏o
104 górników. Za∏´˝anie
Êlubowali wówczas: „Dla
uczczenia drogiej pami´ci
naszych ukochanych wspó∏-
braci Êp., co pogin´li dnia
3 marca na kopalni Kleofas
– wi´cej jeszcze dla prze-
b∏agania gniewu Boskiego
– obiecujemy Panu Bogu
najwy˝szemu stawiç ko-
Êció∏ w Za∏´˝u i na ten cel
ofiary wed∏ug naszej mo˝-
noÊci przynosiç, aby ów ko-
Êció∏ s∏u˝y∏ Panu Bogu na
chwa∏´, nam i drogim
zmar∏ym na korzyÊç zba-
wiennà. Amen”.

DziÊ parafia traci swój
górniczo-hutniczy charak-
ter. Pojawiajà si´ za to m∏o-
de rodziny, które na swój
koszt remontujà mieszka-
nia w familokach.

Dzieci Za∏´˝a

Tutejszy KoÊció∏ nie
pozostaje oboj´tny wobec
biedy. Bardzo sprawnie

dzia∏a zespó∏ charytatyw-
ny, szczególnà opiekà sà
obj´ci najm∏odsi. Parafia
organizuje kolonie chary-
tatywne, op∏aca obiady dla
dzieci w jednej ze szkó∏,
wspó∏pracuje te˝ z Do-
mem Anio∏ów Stró˝ów
oraz m∏odzie˝owym klu-
bem „Wysoki Zamek”. 

W drugi dzieƒ Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia arcy-
biskup Damian Zimoƒ od-
prawi∏ w koÊciele Êw. Jó-
zefa Msz´ w intencji ro-
dzin parafii, podczas któ-
rej rozpoczà∏ akcj´ na
rzecz „dzieci ulicy”. Wy-
razi∏ wówczas wol´, by za
dzia∏aniami na terenie Za-
∏´˝a posz∏y w Êlad inne
parafie diecezji. – Na
szcz´Êcie nie ma u nas
zbyt wielu dzieci, które
nie mia∏yby dokàd iÊç –
twierdzi ks. Jerzy. – Oczy-
wiÊcie rodzice w ró˝nym
stopniu zajmujà si´ nimi,
na ogó∏ jednak majà one
swoje domy.

Odnowiç familoki

Ostatnio Hutà Baildon
zainteresowali si´ inwesto-

rzy z Niemiec, prawdopo-
dobnie wi´c produkcja hut-
nicza ruszy na nowo. Na-
dziej´ dla Za∏´˝a stanowi
równie˝ fakt, ˝e w tym w∏a-
Ênie kierunku przesuwa si´
obecnie centrum Katowic.
Szanse na inwestycje by∏y-
by jednak wi´ksze, gdyby
miasto bardziej zadba∏o
o wyglàd dzielnicy. – Wy-
starczy, ˝e potencjalny in-
westor przejedzie si´ ulicà
Gliwickà, od kina w kierun-
ku Chorzowa, i od razu mu
si´ odechciewa – ubolewa
proboszcz.

Na razie ludzie podej-
mujà ka˝dà mo˝liwà prac´,
np. w firmach budowlanych
czy elektronicznych. – Pod
wzgl´dem wykszta∏cenia
Za∏´˝e nie odstaje od in-
nych dzielnic. Mamy du˝o
studentów, dzia∏a u nas
dwudziestoosobowe dusz-
pasterstwo akademickie.
Kiedy patrz´ na grup´ mini-
strantów czy na osoby za-
anga˝owane w oaz´ m∏o-
dzie˝owà, mam nadziej´,
˝e przysz∏oÊç tej parafii b´-
dzie lepsza – mówi ks. Je-
rzy S∏ota.

SZYMON BABUCHOWSKI

ZDANIEM PROBOSZCZA
– Cz´sto postrzega si´ Za∏´˝e jako dzielnic´ „gorszà”,
biedniejszà. Uwa˝am, ˝e jest to spojrzenie bardzo jed-
nostronne. Owszem, bieda stanowi tu du˝y problem,
ale na tym terenie mieszka wielu wspania∏ych ludzi,
którzy ̋ yjà normalnie i chcà byç normalnie traktowani.
Naszà bolàczkà jest doÊç ma∏a liczba wiernych uczest-
niczàcych w Eucharystii. Parafia liczy ponad 11 tysi´cy
mieszkaƒców, a w niedziel´ na Mszy Êwi´tej pojawia
si´ ich ok. 2300. Trzeba jednak dodaç, ˝e na tych, któ-
rzy przychodzà, zawsze mo˝na polegaç. Dostrzegam
to we wspólnotach parafialnych, bardzo licznych
i pr´˝nych. Na spotkaniach Dzieci Maryi jest 40–50
osób, oaza m∏odzie˝owa liczy ok. 30 osób. Mamy te˝
m. in. du˝à grup´ lektorów, Ruch Domowego KoÊcio-
∏a, Odnow´ w Duchu Âwi´tym oraz gazetk´ parafialnà
„Podpora Rodzin”. Widaç tu prac´ pokoleƒ ksi´˝y i ka-
techetów.

PANORAMA PARAFII
Parafia Êw. Józefa w Katowicach Za∏´˝u

Huta w likwidacji, stan´∏a kopalnia

Âwiàtynia stanowi∏a wotum 
ku czci Êw. Józefa, 

patrona dobrej 
Êmierci 

KS. JERZY S¸OTA 
Ma 46 lat, pochodzi z Piekar
Âlàskich, z parafii przy bazy-
lice NMP i Êw. Bart∏omieja.
Podczas sta˝u kleryckiego
pracowa∏ w kopalni „Andalu-
zja”. W Za∏´˝u jest od 2000
roku, wczeÊniej by∏ misjona-
rzem diecezjalnym. Lubi góry,
urlopy ch´tnie sp´dza na ka-
jakowaniu.

Zapraszamy do koÊcio∏a
■ Msze Êw. w niedziele o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 

15.30, 18.00; w sobot´ o godz. 18.00.
■ Msze Êw. w tygodniu o godz. 7.00, 8.00, 18.00; w piàtek 

Msza Êw. szkolna o 17.00.
■ Nowenna do Êw. Józefa w Êrod´ po Mszy Êw. wieczornej.
■ Nowenna do Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy we wtorek

o godz. 17.30.
■ Nieszpory w niedziel´ o godz. 15.00.
■ Ró˝aniec w czwartek o godz. 17.30.

katowice@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Wita Stwosza 11, 40–042 Katowice
tel. 251-18-07 wew. 131, faks 251-50-21
Redagujà: Anna Burda-Szostek – dyrektor oddzia∏u,
Szymon Babuchowski, Miros∏aw Rzepka
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