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Z abp. Damianem 
Zimoniem rozmawia  
ks. Marek Łuczak.

Ks. Marek Łuczak: Co powiedział-
by Ksiądz Arcybiskup ludziom, dla 
których Wielkanoc oznacza jedynie 
błogosławienie potraw w Wielką 
Sobotę?
Ks. abp Damian Zimoń: – Że takie 
patrzenie na Misterium Paschalne 
jest niesamowicie płytkie. Aby je 
pogłębić, potrzebne jest dobre przy-
gotowanie świąt. Służą temu reko-
lekcje, których jest naprawdę wiele. 
Ćwiczenia duchowe mają charakter 
nie tylko parafialny, uczestniczy 
w nich także młodzież szkolna, a cza-
sami ich organizatorami są ruchy 
kościelne. Zasadnicza większość 
wiernych przykłada się do przeży-
wania Wielkiejnocy w duchu wiary. 
Nie do przecenienia jest tutaj rola 
rodziny katolickiej. W naszej kultu-
rze Boże Narodzenie nieco bardziej 

zadomowiło się w obyczajowości, co 
stworzyło niepowtarzalną atmosfe-
rę tego czasu, ale duszpasterze mogą 
zrobić wiele, by ukazać właściwe 
akcenty. 

Ten akcent musi chyba paść na 
przesłanie płynące z pustego gro-
bu? 

– Jako chrześcijanie jesteśmy 
wolni od rozpaczy, nawet jeśli tak 
często dotyka nas prawdziwy ból. Ta 
prawda najdobitniej przemawia do 
nas z krzyża, który nie jest przecież 
ostatnim akordem. Na różne sposo-
by przeżywamy ostatnio kryzys, 
bywamy przytłoczeni najróżniej-
szymi utrapieniami, ale dla chrze-
ścijanina ten stan jest tylko czasowy. 
Najradośniejszym akordem będzie 
zmartwychwstanie. 

Jakie życzenia mamy sobie składać 
w tych dniach?

– Obyśmy w duchu wiary i na-
dziei postrzegali świat w bardziej 
optymistycznych kolorach. Przez 
krzyż idziemy do zmartwychwsta-
nia, dlatego nie przerażajmy się 
obecnością krzyża wśród nas. Tym 
bardziej że zawisł na nim Chrystus. 
Bez Niego niczego nie zrozumiemy 
i nie zdołamy uczynić. Przeżywajmy 
Wielkanoc jako święta zwycięstwa 
życia nad śmiercią!

� •

Misterium Męki Pańskiej oczyma św. Piotra
Już po raz trzeci fran- 

ciszkanie wystawili  
plenerowe misterium  
Męki Pańskiej pt. „Kal-
waria Śląska”. Odbyło 
się ono 4 kwietnia wie-
czorem przy kalwarii panewnickiej 
w Katowicach. – Inspiracje czerpaliśmy  
m.in. z inscenizacji w Kalwarii Ze-
brzy-dowskiej – mówi pomysłodawca 
przedsięwzięcia i reżyser sztuki br. 
Benigny Utkowski OFM. W tym roku 
widzowie spoglądali na wydarzenia 
poprzedzające mękę Jezusa oczyma 
św. Piotra. Oprócz franciszkanów 
w inscenizacji wystąpili parafianie 
z kościoła pw. św. Ludwika Króla 
w Panewnikach, młodzież związana 
z parafią, Teatr Ruchu „Kinesis” z Gim-
nazjum nr 23 w Katowicach. Wcze-
śniej można było wysłuchać koncertu 
pieśni pasyjnych.
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Panewniki – Kalwaria, 4 kwietnia. Zmartwychwstały Chrystus przybył do zatrwożonych 
apostołów, przechodząc wśród kilkuset widzów
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Wielkanoc

Radosny akord
krótko

Klub Inteligencji 
Katolickiej 
w obronie życia

Katowice. uczestnicy 
walnego zebrania klubu 
inteligencji katolickiej 
w katowicach wybrali 
nowe władze na 
trzyletnią kadencję. 
prezesem ponownie 
został dr antoni 
winiarski, 
a przewodniczącym 
komisji rewizyjnej  
Józef Dziemba. 
w trakcie walnego 
zebrania uczestnicy 
wystosowali także  
apele skierowane  
do posłów i senatorów 
rzeczpospolitej polskiej. 
Dotyczą one między 
innymi ustawowego 
zapewnienia ochrony 
życia ludzkiego od 
poczęcia do naturalnej 
śmierci oraz uchwalenia 
ustawy całkowicie 
zakazującej procedury 
zapłodnienia in vitro.

pod
patronatem
„Gościa”



Gość katowickiII
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

12
 k

w
ie

tn
ia

 2
00

9

Muzyka sakralna
Festiwal. Od 20 do 23 kwiet-
nia odbędzie się X Międzynaro-
dowy Festiwal Muzyki Sakralnej 
na Podbeskidziu – „Sacrum in 
Musica”. Spotkania odbywać się 
będą w Bielsku-Białej: 20 kwiet-
nia w kościele Jezusa Odkupiciela 
Człowieka, 21 kwietnia w  Domu 
Muzyki, 22 kwietnia w kościele 
ewangelicko-augsburskim oraz 23 
kwietnia w kościele św. Andrzeja 
Boboli. Początek wszystkich spo-
tkań o godz. 18.00. Wystąpią m.in. 
Bielska Orkiestra Festiwalowa, 
młodzieżowy chór „Resonans 
con Tutti” z Zabrza, „Chassidic 
Kapella i Mitzvah Klezmer Trio 
z Moskwy,  chór z klasztoru Dani-
lova oraz zespół gospelowy z Wiel-
kiej Brytanii. 

Festiwal Gorczyckiego
Muzyka dawna. 13 kwietnia 
o godz. 18.00 w kościele Świętej Trój-
cy w Bytomiu rozpocznie się koncert 
inauguracyjny IV Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Dawnej im. 
G.G. Gorczyckiego. Kolejne muzycz-
ne spotkania odbywać się będą:  
15 kwietnia o godz. 18.30 w Bytom-
skim Centrum Kultury, w progra-
mie „Baroque inspirations in the 
jazz music”; 17 kwietnia o godz. 
18.00 w sali koncertowej Akademii 
Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach – oratorium „Jefte” 
Haendla; 18 kwietnia o godz. 19.00 
w kościele św. Jacka w Bytomiu;  
19 kwietnia o godz. 17.00 w Cho-
rzowskim Centrum Kultury, 
o godz. 18.00 w Pałacu w Rybnej 
koło Tarnowskich Gór, o godz. 
18.00 w kościele śś. Piotra i Pawła 
w Świętochłowicach. Cała impreza 
potrwa do 30 kwietnia. Program 
dalszych spotkań w kolejnym wyda-
niu „Gościa”.

Dla osób stanu 
wolnego 
Rekolekcje. Zapraszamy na 
dni refleksji nad wiarą w formie 
rekolekcji przeżyciowych dla osób 
żyjących w stanie wolnym (25–60 
lat ). Odbędą się one od 29 kwiet-
nia do 3 maja br. Szczegółowe 
informacje pod numerem telefonu: 
(032) 252 62 17, e-mail: t.czakanski@
katowice.opoka.org.pl.� •

Adres redakcji: 
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon 032 608 76 76 faks 032 251 50 21
Redagują: ks. Marek Łuczak – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Mirosław Rzepka

katowice@goscniedzielny.pl

Samorządowcy z Korfantym
Region. W sobotę 4 kwietnia 
w Kokoszycach, Piekarach, Tychach 
i Rybniku na dniu skupienia spo-
tkali się pracownicy samorządów 
lokalnych. W tym roku, obcho-
dzonym w naszym województwie 
jako Rok Korfantego, rozważali oni 
myśli i dzieło wybitnego polskiego 
działacza narodowego na Śląsku, 
ktrego 70. rocznica śmierci przypa-
da w sierpniu. W trakcie spotkań 

przedstawiony został referat: „Woj-
ciech Korfanty jako twórca i świa-
dek chrześcijańskiej tożsamości 
narodu”. Omówiono w nim m.in. 
rolę Kościoła w życiu Korfantego, 
zasadę solidaryzmu społecznego, 
której hołdował, społeczny i naro-
dowy aspekt jego działalności. Na 
zakończenie samorządowych dni 
skupienia odprawiona została 
Msza św. 

Teologia – może  
dla Ciebie?
Katowice. – Rozpoczęliśmy 
w katedrze modlitwą do Ducha 
Świętego z prośbą o zdanie matu-
ry – opowiada ks. dr Antoni Bar-
toszek z Wydziału Teologicznego 
UŚ. 2 kwietnia odbył się tam dzień 
otwarty. Jednym z tematów, któ-
ry miał młodych ludzi zaintere-
sować nauką teologii, był wykład 
„Jezus Chrystus – jedyna droga 
zbawienia dla wszystkich”. Ks. 
dr Grzegorz Wita przygotował 
wystąpienie, w skrócie przedsta-
wiające najtrudniejsze pytania, 
z jakimi teologowie zmagają się 
na co dzień. Natomiast studenci 
pokazali, jak się żyje na teologii, 
oraz przygotowali program arty-
styczny, dowodzący, że jest też czas 
na coś innego niż studia.

O Puchar bł. ks. 
Józefa Czempiela
Piekary Śląskie. 1 kwietnia 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, we 
współpracy z innymi instytucja-
mi, zorganizowała II Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Siatkowej 
Dziewcząt o Puchar im. bł. ks. Józe-
fa Czempiela. Impreza odbyła się 
w ramach obchodów 100. rocznicy 
powstania oddziału Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Pieka-
rach oraz realizowania programu 
edukacyjnego Bezpieczny i Przy-
jazny Stadion. W rozgrywkach 
wzięły udział reprezentacje: Gim-
nazjum Arcybiskupiego w Krome-
ryżu (Republika Czeska), II LO im. 
Jana Matejki w Siemianowicach 
Śląskich, Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Piekarach oraz 
drużyna Uczniowskiego Klubu 
Sportowego 06 Katowice Południe, 
która obroniła wywalczony przed 
rokiem tytuł Mistrza Turnieju 
i zdobyła Puchar im. bł. ks. Józefa 
Czempiela.

Zmarli
Ksiądz  
Stanisław Weiss
B i e l s z o w i c e .  
– Miał szczególne 
podejście do cho-
rych, umiał współ-
czuć, podnosił na 
duchu, zawsze był 
gotowy do posługi sakramental-
nej – wspomina zmarłego siostra 
Damiana, boromeuszka. Ks. Weiss 
urodził się w 1958 r. w Bielszowi-
cach. W 1984 r. w katowickiej kate-
drze przyjął święcenia kapłańskie. 
Jako neoprezbiter był wikariuszem 
w parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Jastrzębiu. Potem był 
wikariuszem w parafiach: św. 
Antoniego z Padwy w Siemiano-
wicach Śląskich i Wniebowzięcia 
NMP w Rojcy W 1992 r. rozpoczął 
posługę duszpasterską w Mikoło-
wie, jako wikariusz w parafii św. 
Wojciecha, kapelan miejscowych 
szpitali oraz kapelan w Domu 
Generalnym Zgromadzenia Sióstr 
Boromeuszek. Ze względu na stan 
zdrowia w 1999 r. został zwolniony 

z powierzonych mu urzędów. 
Zmarł 2 kwietnia 2009 w hospi-
cjum w Katowicach. Pochowano 
go 6 kwietnia w Bielszowicach.

Krystyna Sajdok
Chełm Śląski.  
28 marca zmarła 
Krystyna Sajdok, 
wieloletnia współ-
pracowniczka „Goś- 
cia Niedzielnego”. 
W latach 1960–65 studiowała socjo-
logię na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. W 1973 roku podjęła 
pracę w Śląskim Instytucie Nauko-
wym w Katowicach, a w 1978 roku 
obroniła pracę doktorską.
Krystyna Sajdok była autorką kilku 
pozycji książkowych i wielu arty-
kułów. Współredagowała m.in. 
„Kalendarz Chełm Śląski”, napi-
sała „Listy o cierpieniu” i „Podróż 
do źródeł” – książkę poświęconą 
śląskim tradycjom. Pisała też dla 
wydawnictwa „Trójkąt”, miesięcz-
nika wydawanego przez Mysłowic-
ki Ośrodek Kultury i Sztuki. 

zapowiedzi

Parafia św. Jadwigi w Rybniku była jednym z miejsc spotkania 
samorządowców
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Razem z biskupami 
katowickimi 
w katedrze Chrystusa 
Króla zgromadzili 
się przedstawiciele 
młodego Kościoła 
lokalnego. Kilka 
tysięcy modliło się 
o nadzieję, która 
„ciągnie w górę”, jak 
napisał w specjalnym 
dodatku do młodych 
„Gość Niedzielny”. 

K atedra zaczęła się wypełniać 
na długo przed rozpoczęciem 

Eucharystii. Uroczysta procesja 
wyruszyła o godz. 14.00. Mszę 
celebrował i homilię wygłosił 
abp Damian Zimoń. Hasłem tego-
rocznego spotkania były słowa 
św. Pawła „Złożyliśmy nadzieję 
w Bogu żywym”.

– Pokażcie, że wiecie, jakie za-
sadzki tkwią w nieumiarkowanej 
żądzy pieniądza i sukcesu zewnętrz-
nego – zwrócił się do młodzieży. – 
Nie ulegajcie pokusom egoistycz-
nego interesu. Budujcie dobro 
wspólne. Prawdziwy chrześcijanin 
nie jest nigdy smutny i nie narze-
ka. – Kaznodzieja przypomniał 
zasadę „3 x n”, którą propagował 

jeszcze jako przełożony Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. „Nigdy nie narzekać” 
– przekonywał. – Drodzy Młodzi! 
– mówił arcybiskup. – Karmicie się 
Chrystusem i jesteście zanurzeni 
w Nim jak Apostoł Paweł, nie może-
cie nie mówić o Nim. Macie przyczy-
niać się do tego, by był poznawany 

i kochany przez waszych przyjaciół 
i rówieśników. Stawajcie się Jego 
wiernymi uczniami. Będziecie 
tworzyli wspólnoty chrześcijańskie 
przeniknięte Jego miłością. Takimi 
wspólnotami mają być wasze rodzi-
ny, wasze szkoły i klasy, wasze za-
kłady pracy. W swoim wystąpieniu 
arcybiskup odwołał się do postaci 
św. Pawła, który najpierw gorliwie 
przestrzegał Prawa Mojżeszowe-
go, a później się nawrócił i przyjął 
chrzest. Na koniec arcybiskup 
podziękował wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować spotkanie 
„pełne młodości”. 

mł

Ks. abp. Damianowi Zimoniowi 
za przesłane kondolencje i pamięć w modlitwie, 

wszystkim księżom koncelebrującym, 
wiernym z parafii: 

Świętej Rodziny i św. Maksymiliana Kolbego  
w Katowicach, 

św. Barbary w Boruszowicach, 
Matki Bożej Różańcowej w Halembie, 

Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju, 
delegacji ze Szkoły Podstawowej  

nr 18 w Boruszowicach, 
wszystkim uczestnikom pogrzebu

ŚP.

Heleny Maćkowiak
serdeczne podziękowanie

składają syn ks. Sławomir i córka Joanna z rodziną

■ P o d z i ę K o W A n i e ■

XXIV Światowy Dzień Młodzieży

Spotkanie pełne młodości

Liturgię Niedzieli Palmowej rozpoczęło poświęcenie palm 
i procesja

Katedra Chrystusa Króla 
wypełniała się na długo 
przed rozpoczęciem 
uroczystości
Z prawej: Spotkanie 
w katedrze było okazją  
do wyrażenia entuzjazmu 
z przeżywania wiary,  
ale przede wszystkim 
czasem modlitwy

zD
Ję

ci
a 

h
eN

ry
k 

pr
zo

N
D

zi
o

N
o



Gość katowickiIV
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

12
 k

w
ie

tn
ia

 2
00

9

■ R e K l A M A ■

Wystawa

Wielkanocne jajo w Pawłowicach

W tym roku na konkurs na-
desłano około 250 prac z 

całej gminy Pawłowice. W więk-
szości wykonane zostały przez 
dzieci, ale pasją zdobienia wiel-
kanocnych jajek pochwalili się 
także dorośli mieszkańcy gminy. 
– Oceniając prace, promujemy 
nowe techniki zdobienia. Dzieci 
nie znają już tradycyjnego zdo-
bienia woskiem czy wykonywania 
kraszanek. Ale ich inwencja twór-
cza ciągle nas zaskakuje – mówi 

Grażyna Arczewska, dyrektor 
Domu Kultury.

W tym roku na konkursie poja-
wiło się sporo jajek malowanych róż-
nymi technikami – kredkami, farba-
mi, mazakami, zdobionych cekinami, 
koralikami. Pojawiło się nawet jajko 
„słodko-kwaśne”, ozdobione papryką 
i żurawiną, a także jajko „ostre”, mi-
sternie oblepione różnokolorowymi 
ziarenkami pieprzu. 

Prace zostały ocenione w 
czterech grupach wiekowych. 

Równorzędne nagrody otrzymali: 
w grupie dzieci przedszkolnych Ju-
lia Szczupak i Antosia Wysocka z 

przedszkola Sióstr Służebniczek w 
Pawłowicach, wśród uczniów szkół 
podstawowych: Karol Wysocki, Ma-
ciej Góralski, Paweł Sajdok, Adam 
Sajdok, Aleksandra Podruczna, 
Justyna Wituła, Dominika Ochnio 
z kółka plastycznego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Krzyżowi-
cach, uczniowie gimnazjów: Kamil 
Kalwasiński, Kamil Konsek, Natalia 
Brzeźny, Mateusz Sikora; dorośli: 
Renata Rokita, Anna Goik, Irena 
Bagnowska, Leszek Młynarczyk.

– Organizując wielkanocny 
konkurs, chcemy podtrzymać 
polską tradycję zdobienia jajek 
– dodaje Grażyna Arczewska.  
– Chętnych do udziału nie brakuje.  

Jak co roku pawłowickie jajka 
wielkanocne zostały zaprezento-
wane na wystawie „Galeriada”, 
zorganizowanej w Wielkim Ty-
godniu w Domu Kultury. abs

Malowane, gotowane w łupinach cebuli,  
ozdobione ziarenkami maku, bibułką, 
koronkowymi wzorami, a nawet blachą 
miedzianą. Już po raz dziewiąty w Domu Kultury 
w Pawłowicach Osiedlu zorganizowany został 
konkurs Wielkanocne Jajo.

– Mimo iż konkurs odbywa 
się od lat, co roku uczestnicy 
zaskakują nas nowymi 
pomysłami – mówi Grażyna 
Arczewska

aN
N

a 
bu

rD
a-

sz
o

st
ek



VGość katowicki
G

o
ść N

iedzielN
y

12 kw
ietnia 2009

M
ir

o
sł

aw
 r

ze
pk

a

M
ir

o
sł

aw
 r

ze
pk

a

K ilkanaście minut po godz. 
9.00 z Duszpasterstwa Aka-

demickiego „Graniczna” wyruszyła 
kilkudziesięcioosobowa grupa stu-
dentów i sympatyków DA. W mar-
szobiegu udali się oni na lotnisko 
Muchowiec, gdzie w 1983 roku 
Papież Polak głosił ewangelię pracy. 
Następnie przeszli pod pomnik Jana 
Pawła II przy katowickiej katedrze 
Chrystusa Króla.

Studenci z Duszpasterstwa 
Akademickiego „Graniczna” wraz 
z ks. Mirosławem Godźkiem przy-
gotowali duży projekt „Młodzi dla 
Jana Pawła II”. Modlitwa, sztuka, 
którą tak ukochał Jan Paweł II, 
ale także sympozjum poświęco-
ne jego nauczaniu, trwały cały 
dzień.

 – Chcemy, żeby oprócz świa-
dectwa, jakim jest marszobieg 
ulicami miasta w specjalnych 
koszulkach z napisem „Dla Jana 
Pawła II”, była też okazja do pogłę-
bienia wiedzy o nauczaniu tego 
papieża – wyjaśnia duszpasterz 
akademicki ks. Mirosław Godziek. 

Na zakończenie papieskiego dnia 
o godz. 18.00 odbyła się Euchary-
stia. Po jej zakończeniu studenci 
zaprezentowali pantomimę. Na-
stępnie odbyła się konferencja. 
Zastanawiające, że studenci popro-
sili, żeby wieczorne rozważania 
dotyczyły przebaczenia.

Na zakończenie obchodów 
4. rocznicy śmierci Jana Pawła II 
wszyscy wyruszyli na Drogę Krzy-
żową. W rozważaniach pomaga-
ły obrazy Jerzego Dudy-Gracza. 
Spotkanie zakończyła o godz. 21.37 
modlitwa o rychłą beatyfikację Jana 
Pawła II. mr

Przedstawiciele 25 szkół z terenu 
archidiecezji katowickiej, których 
patronem jest Jan Paweł II, spo-
tkali się 3 kwietnia w Miejskim 
Gimnazjum nr 3 w Piekarach 
Śląskich. – Uczcie się o nim 
i od niego, budujcie się jego przy-
kładem – zachęcał ich metropo-
lita katowicki, który przewodni-
czył Mszy św. w kościele Trójcy 
Przenajświętszej.

A bp Damian Zimoń nawiązał 
w swej homilii m.in. do tele-

turnieju, poświęconego osobie 
Jana Pawła II, który widział w te-
lewizji. – Zobaczcie jak wielu ludzi 
przyznaje się do Papieża Polaka, 
jak wiele o nim wiedzą – mówił 
do młodzieży. Zachęcał, żeby wciąż 
na nowo poznawać jego życie, jego 
talenty, jego miłość.

Podczas uroczystości abp Zi-
moń ogłosił również nominację 
ks. kanonika Jerzego Lisczyka, ku-
stosza sanktuarium Matki Bożej 
z Lourdes, który został opiekunem 
duchowym szkół noszących imię 
Jana Pawła II na terenie archidie-
cezji katowickiej.

Do archidiecezjalnej Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła 
II należy obecnie 25 placówek. Spo-
tkania ich przedstawicieli odbywa-
ją się regularnie dwa razy do roku, 
zawsze w innej szkole.

 – Imię Papieża Polaka 
otrzymaliśmy w 2005 roku 
– wspomina Justyna Wicik, 

dyrektor miejskiego Gimnazjum  
nr 3 w Piekarach Śląskich. – 
Od tamtego czasu postać patro-
na została włączona w program 
nauczania. Staramy się też, żeby 
w życiu codziennym młodzież kie-
rowała się jego zaleceniami.

 – Z początku nawet nie wie-
działem, jakiego moja szkoła ma 
patrona – wyznał Paweł Nowa-
czyński, uczeń piekarskiego gim-
nazjum. – Dopiero kiedy podczas 
lekcji religii, gdy go poznałem, 
uświadomiłem sobie jak wielkiego 
mamy patrona. Dzisiaj uważam, 
że to zaszczyt chodzić do szkoły, 
która ma takiego patrona.

– Już kiedy wchodzimy 
do szkoły i wita nas portret Jana 
Pawła II, czujemy się zobowiązani 
do naśladowania jego postawy – 
dodaje Grzegorz Pyrek, również 
z gimnazjum w Piekarach. – 
To taka mobilizacja od momentu 
wejścia do szkoły.

Mirosław Rzepka

Archidiecezjalne spotkanie  
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Papież wzorem dla uczniów

IV rocznica śmierci Jana Pawła II

Świadectwo i zaduma

■ R e K l A M A ■

Ks. kanonik Jerzy Lisczyk został opiekunem duchowym szkół 
noszących imię Jana Pawła II. Z tej okazji otrzymał bukiet 
kwiatów

Uczestnicy marszobiegu wyruszyli spod kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny chwilę po godz. 9.00

Już rano rozpoczęły się 2 kwietnia w Katowicach 
obchody 4. rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II.

■ R e K l A M A ■
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Pasja, nasza pasja

M łodzież gromadzi się 
w salkach parafial-
nych już około godz. 
14.00, a trzeba tylko 

włożyć stroje. Ale każdy ma tremę, 
choć misterium odbywa się od 10 lat. 
Warto chwilę pobyć z tymi, którzy 
również wystąpią, pogadać.

– Mamy niedaleko Kalwarię Ze-
brzydowską i często tam pielgrzymu-
jemy, nawet pieszo. Młodzież nieraz 
oglądała tamtejsze obrzędy. Chyba to 
doświadczenie skłoniło ją do prób 
realizacji podobnego misterium 

we własnej parafii – wyjaśnia ks. 
Guzy. – Już wcześniej poprzednik 
ks. Kaczmarka organizował nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej na ulicach 
miasta. Ale liczymy dziesięciolecie 
od pierwszego misterium pasyjnego 
zakończonego na Smutnej Górze.

Wzniesienie Chełmskie 
(251 m n.p.m.)

– Przełomem było, gdy posta-
nowiliśmy uszyć stroje i zbroje – 
przypomina ks. proboszcz. – Cała 
parafia się zaangażowała. Panie 
szyły, panowie robili metalowe 
przedmioty. Przygotowaliśmy po-
mieszczenie, w którym te stroje są 
przechowywane przez cały rok.

Smutna Góra była kiedyś wzgó-
rzem Chełm. Jednak jesienią 1831 
roku wybuchła w Chełmie epide-
mia cholery, która pochłonęła 218 
ofiar. Ze względu na ochronę wody 
w studniach w gminie, umarłych 
nie grzebano na miejscowym cmen-
tarzu, lecz wywożono w skrzyni 
z otwieranym dnem i grzebano 
w piaskach wschodniego zbocza 
tego wzgórza. Po tragedii wznie-
sienie otrzymało nową nazwę – 
Smutna Góra. W miejscu zbioro-
wej mogiły mieszkańcy Chełmu 
w 1831 roku wznieśli krzyż. Dzisiaj 
na szczycie znajduje się również 
brama nowego tysiąclecia (nawią-
zująca do lednickiej ryby), przy 
której kończy się Pasja.

– Nigdy nie byłem w Kalwarii 
Zebrzydowskiej na obchodach 
Wielkiego Piątku, ale chyba część 
z atmosfery tych obchodów udało 
nam się przenieść do Chełmu – 
mówi ks. Guzy. – Sam to przeży-
wałem w tłumie nieraz. Pamiętam, 
że kiedyś, to chyba było po filmie 
Mela Gibsona, żołnierze rzymscy 
tak się wczuli w rolę, że wzięli 
Szymona Cyrenejczyka spośród 

wiernych. Byli tak sugestywni, 
że on niósł krzyż i robił wszystko, 
co mu kazali. Niejeden parafianin 
już sporo przeżył podczas naszego 
misterium, a przyjeżdżają też go-
ście – głównie rodziny i znajomi 
aktorów, ale też coraz więcej osób, 
które dowiadują się o misterium 
przez media.

Aż do zmartwychwstania
Dzisiaj Pasja w Chełmie nie 

przypomina już realistycznych 
scen z filmu Mela Gibsona. Jak 
zauważa proboszcz, młodzież pod 
wpływem tego dzieła trochę prze-
sadziła, bo do dzisiaj widać na ścia-
nach kościoła pozostałości po czer-
wonej farbie, której użyto w scenie 
biczowania. Dzisiaj chełmska Pasja 
ma ambicje duszpasterskie. Po 10 
latach twórcy spektaklu odkryli 
najważniejszą prawdę – to, co robią, 
ma pomóc ludziom w modlitwie. 
Dlatego tegoroczna Pasja bardziej 
przypominała zwyczajną Drogę 
Krzyżową niż kadry z filmu.

Strażacy i policjanci trak-
tują chełmską Pasję bardziej 
jak zabawę. Zapewniają jednak 

tekst i zdjęcia
Mirosław Rzepka

mrzepka@goscniedzielny.pl

Chełm Śląski. – Najważniejsze dla mnie 
jest to, że młodzież sama to wymyśliła, 
to wszystko się dzieje „oddolnie” – 
opowiada ks. Piotr Guzy, proboszcz 
parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie 
Śląskim. Od 10 lat odbywa się tam Pasja, 
Droga Krzyżowa na Smutną Górę.

Każdą stację Męki znaczył kamień
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Pasja, nasza pasja Jezus mówi, i już
Wiktor Balion
– zawsze dużo ludzi chodziło na pasję. Mimo iż co roku 
pogoda była okropna. tym razem też baliśmy się śniegu. 
w tym roku jest wyjątkowo piękna pogoda. Ja się tym zawsze 
wzruszam, choć troszczę się o sprawy gospodarcze parafii od 
1958 roku. Nieraz przy przygotowaniach zastanawiam się, 

jak to zrobić, bo trzeba kable ciągnąć gdzieś daleko, albo ktoś o czymś 
zapomni. ale to nieważne, choć jestem jednym z odpowiedzialnych, 
jako gospodarz, wzruszam się i tak. to bardzo piękne jest i tyle.

Bartłomiej Jarosz
– Gram po raz czwarty. Mam 22 lata. pasja jest znakomitą 
imprezą i dlatego na pewno warto brać w niej udział. 
w poprzednich latach graliśmy więcej mówionych 
ról – tym razem szukamy refleksji. Najwięcej jest 
gimnazjalistów i licealistów, ja w tym towarzystwie czuję 

się już „zgredem”. ale to jest przedsięwzięcie dla tych, którzy chcą.

Marianna Markiewicz
– staram się o szóstkę z religii, ale bądźmy szczerzy,  
za występ dostanę szóstkę, ale nie na koniec semestru. 
w sumie sami chcieliśmy. widzieliśmy poprzednie 
pasje. Na próbach poznałam starszych, którzy grali 
w poprzednich latach. Dzięki próbom dowiedziałam się, 

jak to się wszystko działo w drodze na Golgotę. chyba odkryłam 
Drogę krzyżową. Jestem płaczącą niewiastą i myślę, że Jezus mówi 
do mnie bardzo trudne słowa.

Ks. Mirosław Friedrich
– pomysł stworzenia misterium w naszej parafii został 
zainspirowany misteriami w kalwarii zebrzydowskiej. 
Nasze misterium ma już 10 lat. Ja jestem kontynuatorem – 
już trzeci rok. scenariusz co roku jest inny. przygotowania 
rozpoczynają się w wielkim poście. Ludzie sami przychodzą 

i pytają, czy mamy gotowy scenariusz i czy można rozpocząć próby. 
ważne jest nie tylko przedstawienie, ale również modlitwa w czasie 
procesji. w całości biorą udział nie tylko artyści, grający osoby znane 
z biblii, ale również wierni uczestniczący w misterium.

profesjonalną ochronę i chociaż 
jedzą przy tym chrupki, patrzą 
na całość z przejęciem. Czasem 
z dystansem: – Jakieś media 
przyjechały – meldował jeden ze 
strażaków przez krótkofalówkę, 
patrząc na profesjonalny aparat 
fotograficzny.

Przemienienie
Najmłodszy aktor ma 6 lat. Na-

zywa się Bartek. Jak sam dodaje: 
Bartek Kulig. Ania Misterek, która 
pomagała mu wdziać strój, występu-
je w Pasji po raz piąty. – Za każdym 
razem są straszne emocje – mówi 
Ania. – Ale gdy czujemy emocje, 
gdy następuje scena ukrzyżowania, 
to już nie jest zabawa. Każdy z nas 
to na pewno nieraz poczuł.

– W roku jubileuszow ym 
misterium będzie bardziej roz-
budowane – mówili wszyscy. 
Przypomnieli sobie o tym w dru-
gim tygodniu Wielkiego Postu – 
wspomina Aneta Hamf. – Szybko 
zabraliśmy się do działania. Wszy-
scy przynosili wszystko. Od 2003 
roku Droga Krzyżowa składała 
się z dwóch części. W czwartek 
pokazywane były wydarzenia 

do pojmania Jezusa, a w piątek 
męka i ukrzyżowanie. W 2004 r.  
mieszkańcy Małego Chełma po-
prosili, aby misterium zacząć od 
ich strony Smutnej Góry, i tak się 
stało. Ostatnio znów Pasja jest 
jednodniowa. 

Według Anety Hamf, która 
przygotowywała spektakl po raz 
dziesiąty, Bartek może kiedyś 
wdzieje strój rzymskiego żołnie-
rza. Każdy, kto współtworzy to 
misterium, musi zostać przemie-
niony, nawet jak ma 6 lat.

Misterium kończy przejście 
przez bramę nowego tysiąclecia. 
Jest to wotum wdzięczności, zbu-
dowane na Smutnej Górze przez 
mieszkańców gminy dla upamięt-
nienia przełomu drugiego i trze-
ciego tysiąclecia.

–  W tym roku nasza modlitwa 
dotyczyła głównie Papieża Polaka, 
bo misterium przypadło dokładnie 
w dniu jego śmierci. Wszyscy stali 
i trzymali się za ręce podczas słów 
„Wypłyń na głębię” – mówi Aneta 
Hamf. – Przejście przez bramę co 
roku jednak symbolizuje nową 
nadzieję i szanse na nowe życie.
� •

Bartek jest najmłodszym aktorem spektaklu; Ania, która gra po 
raz piąty, pomaga mu się ubrać

Aktorzy, nawet Jezus, musieli poczekać, aż przejedzie autobus
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•�niedziela 12.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Śląski koncert życzeń 08.45 Śląska lista 
przebojów 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
16.50 W poszukiwaniu drogi – magazyn 
chrześcijański 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Muzyczne odkrycia na Jasnej 
Górze 18.45 Retransmisje sportowe 21.45 
Aktualności 21.50 Pogoda 22.15 Sport 

•�poniedziałek 13.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 8.45 Tygodnik regional-
ny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 
Fest – zaplanuj swoją przyszłość 17.05 TV 
Katowice poleca 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Żużel 19.45 TV Katowice 
poleca 19.55 TV Katowice zaprasza 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

•�wtorek 14.04 
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 Cud 
zdrowia 08.45 Schlesien Journal – maga-
zyn mniejszości niemieckiej 16.45 Aktu-
alności 16.48 Pogoda 16.50 Relacje 17.00 
Wokół nas 18.00 Aktualności 18.24 Pogoda 
18.30 Sport 18.45 Mam świetną pracę 19.00 
Zbliżenia filmowe 19.25 Historia zapisana 
w lasach 19.30 Patefon ujka Ericha 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 15.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 TV 
Katowice poleca 08.45 To brzmi – pro-
gram muzyczny 16.45 Aktualności 16.48 
Pogoda 17.00 Raport z akcji – program o 
tematyce policyjnej i strażackiej 18.00 Ak-
tualności 18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 
Ludzie i sprawy 19.15 Motokibic. TV 19.30 
Kronika miejska 19.40 Raport z akcji 19.55 
TV Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 16.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 Hi-
storia zapisana w lasach 08.45 Wokół nas 
16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 17.00 Cud 
zdrowia – magazyn medyczny 17.10 TV Ka-
towice zaprasza 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Nasz reportaż 
19.00 Uwaga weekend 19.55 TV Katowice 
zaprasza 21.45 Aktualności 22.00 Sport 
22.10 Pogoda

• piątek 17.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Gramy dla was 08.45 Tygodnik regio-
nalny 16.45 Aktualności 16.48 Pogoda 
17.00 Kronika miejska 18.00 Aktualności 
18.24 Pogoda 18.30 Sport 18.45 Tygodnik 
regionalny 19.00 Nasz reportaż 19.15 Mam 
świetną pracę 19.30 Na co dzień 19.55 TV 
Katowice zaprasza 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.05 Magazyn Meteo 

• sobota 18.04
07.45 Aktualności Flesz, Pogoda 07.50 
Kwiaty, ogrody 08.00 Pora ma kulturę 
08.45 Przygód kilka wróbla Ćwirka 16.45 
Aktualności 16.48 Pogoda 16.50 Odkrywa-
nie przestrzeni 18.00 Aktualności 18.24 
Pogoda 18.30 Sport 18.45 Program roz-
rywkowy 19.15 Patefon ujka Ericha 19.35 
Pora ma kulturę 21.45 Aktualności 21.50 
Pogoda 21.55 Sobotni magazyn sportowy 
22.15 Sport

Święto teatru

Złote Maski rozdane
Opera Śląska 
triumfowała podczas 
tegorocznego 
rozdania Złotych 
Masek. Chorzowski 
Teatr Rozrywki 
był świadkiem 
uroczystego 
wręczenia nagród, 
które odbyło się  
30 marca br. 

B ytomska scena już po ogłoszeniu 
nominacji do nagród artystycz-

nych stała się faworytem, otrzymu-
jąc w tym roku aż 6 nominacji do 

prestiżowej nagrody Marszałka 
Województwa Śląskiego za rok 2008. 
Bytomscy artyści mogli się pochwalić 
aż dwoma nominacjami w najważ-
niejszej kategorii: „Przedstawienie 
Roku 2008”. Zrealizowali bowiem dwa 
znakomite spektakle operowe, które 
od razu doceniła publiczność, zawsze 
z dużym wyprzedzeniem wykupu-
jąc bilety: „Łucję z Lammermoor” 
Gaetano Donizettiego oraz kantatę 
sceniczną „Carmina Burana” Carla 
Orffa, które zdobyło Złotą Maskę. 

W obecnej, 41. edycji do tytułu 
Złotej Maski kandydowały przed-
stawienia premierowe, które odby-
ły się w teatrach regionu od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2008 roku. Sztuki 
teatralne oceniano w dziewięciu 
kategoriach: przedstawienie roku, 

przedstawienie roku dla dzieci, ak-
torstwo (za rolę kobiecą i męską) 
w teatrach dramatycznych, aktor-
stwo za rolę w teatrach lalkowych, 
aktorstwo za rolę wokalno-aktorską 
(w teatrach muzycznych), reżyse-
ria, scenografia, nagroda specjalna. 
Nagrody artystyczne Złote Maski 
przyznaje się corocznie od 1968 r. 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru za szczególne osiągnięcia 
artystyczne w dziedzinie sztuki 
teatralnej. Fundatorami nagród 
są redaktorzy naczelni mediów 
z województwa śląskiego i Urząd 
Marszałkowski. W skład jury, 
oprócz przedstawiciela Marszałka 
Województwa Śląskiego, wchodzą 
także osoby z prasy, radia i telewi-
zji. ns

Tegoroczni laureaci Złotych Masek

Nowości

Poetyckie życzenia
Jaką treścią wypełnić świąteczną 
kartkę? Dzięki nowości Księgarni 
św. Jacka pomoc może przynieść 
nawet poezja.

K siądz Wacław Buryła jest pu-
blicystą związanym z naszym 

regionem.  Dzieciństwo i młodość 
spędził w Tychach, gdzie rodzice 
przenieśli się w poszukiwaniu 
pracy. Urodził się w Pruchniku 
k. Jarosławia. W latach 1974– 

1980 studiował w Wyższym 
Metropolitalnym Seminarium 
Duchownym we Wrocławiu, 
a święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1980 r.  „Życzenia wielkanocne” 
ks. Wacława Buryły to swoiste 
uzupełnienie książki „Życzenia 
Bożonarodzeniowe” tego samego 
autora. Mogą pomóc w podtrzymy-
waniu tradycji wysyłania życzeń 
świątecznych oraz inspirować do 
bardziej�osobistego�pisania.�� •

Wielkanoc...
...zwycięstwo życia nad 
śmiercią,
wieczności nad przemijaniem,
radości nad smutkiem...
Dzięki ci za to, nasz Panie!

Życzę, aby wielkanocny
optymizm
towarzyszył Ci zawsze 
i wszędzie. (fragment książki) 

Jedna z nagrodzonych – 
Karina Skrzeszewska-Głuch
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