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„Przez pokolenia” to hasło przyświecające 
piątej edycji Metropolitalnego Święta Rodzi-
ny, która 20 maja zostanie uroczyście zainau-
gurowana na scenie Domu Muzyki  
i Tańca. Program tegorocznych obchodów  
był tematem konferencji zorganizowanej  
w ubiegłym tygodniu w gmachu Biblioteki  
Śląskiej w Katowicach.

– Serdecznie gratuluję pomy-
słu i dzieła, które z takim po-
wodzeniem udaje się realizo-
wać – mówi arcybiskup Wiktor 
Skworc, metropolita katowicki, 
który, podobnie jak w poprzed-
nich latach abp Damian Zimoń, 
objął przedsięwzięcie honoro-
wym patronatem. – Przez ostat-
nie 14 lat pełniłem posługę  
w Małopolsce. Wspólnie z kardy-
nałem Stanisławem Dziwiszem 
planowaliśmy zorganizowanie 
akcji pod nazwą „Family Day”. 
Niestety, nic z tego pomysłu nie 
wyszło. Tymczasem przyjeżdżam 
na Śląsk i okazuje się, że tutaj 
święto rodziny organizowane jest 
od kilku lat i nie trwa jednego 
dnia, tylko dwa tygodnie – pod-
kreśla arcybiskup.
Podczas dotychczasowych edy-
cji Metropolitalnego Święta 
Rodziny szczególny nacisk po-
łożony był m.in. na rolę w rodzi-
nie matki i ojca. W tym roku na 
piedestale znajdą się rodziny 
wielopokoleniowe. - Ileż pięk-
nych wartości przejęliśmy z do-
mów naszych babć i dziadków. 
Te tradycje trzeba pielęgnować 
– mówi prezydent Zabrza Mał-
gorzata Mańka-Szulik, koordy-
nator przedsięwzięcia. - Bardzo 
się cieszę, że potrafimy wspól-
nie myśleć o tym, co najcen-
niejsze, a naszej inicjatywie 
towarzyszy coraz więcej cieka-
wych pomysłów – dodaje pani 
prezydent.
- Tradycji i wartości, które są 
przekazywane w rodzinie wie-

lopokoleniowej, nie zastąpi 
żadna szkoła. Rodzina wielo-
pokoleniowa to najpiękniej-
sza szkoła człowieczeństwa.  
W takich rodzinach człowiek 
uczy się dwóch podstawowych 
relacji: relacji do Boga i relacji 
do drugiego człowieka – uważa 
abp Wiktor Skworc.
Tegoroczna edycja Metropoli-
talnego Święta Rodziny zosta-
nie uroczyście zainaugurowana 
20 maja, koncertem w Domu 
Muzyki i Tańca. Dzień wcze-
śniej, w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku, odbędzie 
się IV Chorzowski Bieg Rodzin-
ny. Na 1 i 2 czerwca zaplano-
wano VIII Kiermasz Wydawców 
Katolickich, który odbędzie się 
w gmachu Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Elementem im-
prezy będzie V Dyktando dla 
Rodzin, czyli zmagania o tytuł 
„Bezbłędnej Rodziny 2012”. 
Wszyscy chętni będą mogli rów-
nież spotkać się z Szymonem 
Hołownią i Marcinem Proko-
pem, autorami książki „Bóg, 
kasa i rock’n’roll”. 
Obchody MŚR zakończą się  
2 czerwca w Koszęcinie. Zapla-
nowano m.in. Koncert Galowy 
XIX Regionalnego Przeglądu 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” 
oraz międzynarodowy koncert 
filharmoniczny. Szczegółowy pro-
gram obchodów można znaleźć  
na stronie www.swieto-rodziny.pl. 
  (hm)

TRWają PRzygoToWania Do Kolejnej eDycji 
MeTRoPoliTalnego ŚWięTa RoDziny

Rodzinna szkoła 
człowieczeństwa

Pomocna dłoń dla bezdomnych
Problemowi bezdomno-
ści i drogom wychodze-
nia z niej poświęcony 
jest film „odnaleźć sie-
bie”, którego premie-
rowy pokaz odbył się 
w ubiegłym tygodniu  
w Kawiarni artystycznej 
w Domu Muzyki i Tańca. 
od tego tygodnia film 
emitowany będzie w od-
cinkach na antenie Tele-
wizji zabrze.

Film „Odnaleźć siebie” po-
wstał z inicjatywy Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na 
zlecenie Wydziału Ochro-
ny Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Miejskiego  
w Zabrzu. Zrealizowała go 
ekipa Telewizji Zabrze przy 
współpracy z Julianem Jur-
czakiem, dziennikarzem  
z wieloletnim stażem, któ-
ry przygotował scenariusz 

i zajął się reżyserią. Film 
przedstawia autentyczne 
historie osób, które na 
pewnym etapie życia zosta-
ły bez dachu nad głową. Bo-
haterowie opowiadają, jak 
poradzili sobie w takiej sy-
tuacji. Obraz przybliża tak-
że podejmowane w Zabrzu 
działania, których celem 
jest pomoc bezdomnym.
„Odnaleźć siebie” to już 
kolejny film poświęcony 

istotnym problemom spo-
łecznym, jaki został przy-
gotowany przez Telewizję 
Zabrze. Poprzedni, „Żyj  
i daj żyć”, poruszał kwestie 
związane z uzależnieniem 
od alkoholu. Jego bohate-
rem był Kazimierz Speczyk, 
prezes Stowarzyszenia 
„Żyj i daj żyć”,  które od 
lat wspiera uzależnionych  
w walce z nałogiem.  (hm)

W tym tygodniu mija siedem 
lat od śmierci papieża jana 
Pawła ii. z rocznicą tą wiążą 
się organizowane w zabrzu 
Dni Papieskie. ich tegoroczna 
edycja została zainaugurowa-
na 28 marca niezwykłymi Re-

kolekcjami Poetyckimi, które 
zorganizowano na poziomie 
320 kopalni „guido”. W minio-
ną sobotę w galerii café Sile-
sia zainaugurowano miejskie 
obchody europejskiego Roku 
aktywności osób Starszych  

i Solidarności Międzypokole-
niowej.
W tym tygodniu w kinie 
„Roma” trwa Maraton Fil-
mów Papieskich. We wtorek  
3 kwietnia zobaczyć można 
filmy „jan Paweł ii. Szukałem 

was” (godz. 18) i „Tryptyk 
rzymski” (godz. 20). z kolei na 
środę zaplanowano projekcję 
filmów „Świadectwo” (godz. 
18) oraz „jan Paweł ii. Szuka-
łem was” (godz. 20). Wstęp 
na imprezy jest bezpłatny.

W Zabrzu trwają Dni Papieskie

PReMieRa FilMu o SPoSoBach WychoDzenia z BezDoMnoŚci W zaBRzu

Twórcy filmu w komplecie

Konferencja w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach


