
To kulturalne i religijne wy-
darzenie patronatem hono-
rowym objêli abp Damian 
Zimoñ, abp Alfons Nos-
sol, bp Jan Wieczorek oraz 
wicemarsza³ek Senatu Kry-
styna Bochenek. Do prac or-
ganizacyjnych oprócz w³adz 
koœcielnych  w³¹czyli siê te¿ 
prezydenci miast wojewódz-
twa œl¹skiego i opolskiego, 
a tak¿e Górnoœl¹ski Zwi¹zek 
Metropolitalny. 

Zdaniem arcybiskupa Da-
miana Zimonia, etos œl¹skiej 

rodziny jest znany i choæ 
prze¿ywa ona swoje trudnoœci, 
pozostaje opok¹. 
- Przemiany kulturowe i 
cywilizacyjne powoduj¹, 
¿e najwiêksza wartoœæ 
chrzeœcijanina, jak¹ jest ro-
dzina, doznaje dziœ uszczerb-
ku i prze¿ywa pewien kryzys. 
Musimy robiæ wszystko, by 
wzmocniæ g³êbsze pok³ady 
duchowoœci rodziny. Na 
szczêœcie m³odzie¿ powoli na 
nowo przekonuje siê, ¿e rodzi-
na to wielka wartoœæ – podsu-
mowuje arcybiskup.

W tym roku organizatorzy 
postanowili szczególnie 
wyeksponowaæ postaæ Matki. 
Chc¹ zwróciæ uwagê na to, 
jak wyj¹tkowa jest to osoba 
i jak wielk¹ rolê odgrywa w 
¿yciu ka¿dego cz³owieka. To 
ona sprawia, ¿e œwiat staje 

Metropolitalne Œwiêto Rodziny to cykl imprez promuj¹cych ideê rodziny, wspó³organizowany przez 
œl¹skie samorz¹dy, Koœció³ i instytucje kulturalne na terenie trzech œl¹skich diecezji - katowickiej, 
gliwickiej i opolskiej. W regionie rozpoczê³y siê przygotowania do kolejnej, drugiej edycji Œwiêta. 
Podobnie jak w roku ubieg³ym przedsiêwziêcie ³¹czyæ bêdzie zabawê z refleksj¹ i modlitw¹. 

Wiêzi rodzinne 
s¹ najwa¿niejsze

Metropolitalne Œwiêto Rodziny, zostanie zainaugurowane 
23 maja w zabrzañskim Domu Muzyki i Tañca. To przedsiê- 
wziêcie, które ma promowaæ rodzinê, wspieraæ j¹ we wszyst-
kich mo¿liwych aspektach. Jego koordynatorem, podobnie 
jak w roku ubieg³ym jest Ma³gorzata Mañka-Szulik, prezydent 
Zabrza. 
- To œwiêto, które wpisuje siê ju¿ w tradycjê. Jego celem jest 
zwrócenie uwagi mieszkañców miast na wartoœci ¿ycia rodzin-
nego. Jest potrzebne, aby pokazaæ, ile w swoich miastach ro-
bimy i ile jeszcze mo¿emy zrobiæ dla rodzin - mówi Ma³gorzata 
Mañka-Szulik. 

bliskimi. Mówimy „za chwilê”, 
„teraz jestem zajêty”.  Pra-
cujemy na kilka etatów. 
Jesteœmy zmêczeni, porozu-
miewamy siê skrótowo. Po-
tem nagle stajemy oniemiali, 
bo ktoœ zachorowa³, ktoœ z 
bliskich odszed³. Nie ma nic 
cenniejszego, ni¿ byæ blisko 
z matk¹, ojcem, mê¿em, 
dzieæmi czy dziadkami. Tego 
nikt i nic nie jest w stanie 
zast¹piæ.

siê piêkny, bezpieczny i rado-
sny.

- Rodzina jest skarbem, o któ-
rym czêsto zapominamy, bo 
goni nas tempo ¿ycia  – przy-
pomina Krystyna Bochenek, 
wicemarsza³ek Senatu. War-
to zastanowiæ siê, ile czasu 
poœwiêcamy na rozmowy z 

Pomys³ zorganizowania Metropolitalnego Œwiêta Rodziny 
zrodzi³ siê podczas pielgrzymki œl¹skich samorz¹dowców 
do Rzymu w 2007 roku. Pomys³odawc¹ i koordynatorem 
tego przedsiêwziêcia jest Ma³gorzata Mañka-Szulik, pre-
zydent Zabrza. 
W ubieg³ym roku Œwiêto zainaugurowa³ koncert 
obchodz¹cego 55-lecie istnienia Zespo³u Pieœni i Tañca 
„Œl¹sk”.W programie znalaz³y siê koncerty i pikniki 
rodzinne, sympozja czy specjalne sesje rad miejskich 
poœwiêcone problematyce rodziny. W œl¹skich kate-
drach odprawiono Msze w intencji rodzin. Wœród propo-
zycji organizatorów œwiêta nie zabrak³o rodzinnych kon-
kursów.  A¿ 239 rodzin wziê³o udzia³ w konkursie „Moja 
wyj¹tkowa rodzina”. Uczestnicy opowiedzieli historie 
swoich rodzin, pos³uguj¹c siê rozmaitymi œrodkami 
przekazu. Wykorzystano  m.in. wiersz, fotografiê, rzeŸbê 
pokazy multimedialne czy drzewo genealogiczne. 

Święto po 
raz drugi.

Marcin i Lidia Piotrowscy 
z córeczk¹ Ani¹
Rodzina jest najwa¿niejsza w ¿yciu. Dlatego Metropolital-
ne Œwiêto Rodziny uwa¿amy za bardzo cenn¹ inicjatywê. 
To wa¿ne, ¿e w³adze samorz¹dowe œl¹skich miast 
troszcz¹ siê nie tylko o to aby powstawa³y nowe drogi 
czy kanalizacja, ale dbaj¹ równie¿ o wartoœci duchowe. 

Program tegorocznego Metropolitalnego Œwiêta Ro-
dziny przedstawiono pod koniec lutego na spotkaniu 
w gmachu Biblioteki Œl¹skiej w Katowicach. Wziêli 
w nim udzia³ przedstawiciele miast i instytucji, któ-
re zaanga¿owa³y siê w organizacjê przedsiêwziêcia.

Metropolitalne Œwiêto Rodziny rozpocznie siê 23 maja. 
Na scenie Domu Muzyki i Tañca wyst¹pi zespó³ Arka No-
ego. W niedzielê. 24 maj¹ w katedrach Katowic, Opola, 
Gliwic i Sosnowca
odprawione zostan¹ uroczyste nabo¿eñstwa w intencji 
rodziny.  
W hallu Domu Muzyki i Tañca otwarta zostanie wysta-
wa prac poœwiêconych rodzinie ze zbiorów Stowarzy-
szenia „Barwy Œl¹ska” Stanis³awa Gerarda Trefonia. 
W Koszêcinie odbêdzie siê Piknik Rodzinny z zespo³em 
„Œl¹sk”. Podczas V Kiermaszu Wydawców rodziny bêd¹ 
mog³y sprawdziæ siê w dyktandzie, specjalnie przygo-
towanym przez senator Krystynê Bochenek.  Jednym z 
elementów Œwiêta bêdzie tak¿e tradycyjna pielgrzymka 
mêska do Piekar Œl¹skich. 
Nie zabraknie miejskich festynów, wystêpów artystycz-
nych oraz konkursów. 
W tym roku, tematem wiod¹cym bêdzie  „Portret matki”. 
Najlepsze prace, w dowolnej technice i formie, zostan¹ 
zaprezentowane na wystawie w Muzeum Górnoœl¹skim 
w Bytomiu. 

- W tym roku znowu bêdziemy rysowaæ, malowaæ, 
œpiewaæ, uk³adaæ wiersze, piosenki - zapowiada pre-
zydent Zabrza. - Œwiêto rodziny zatacza coraz szersze 
krêgi. Mam nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdzie to œwiêto 
nie tylko metropolitalne, ale mo¿e i polskie, a nawet eu-
ropejskie. 

Bogaty program


