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SolidarnoÊç tych, którzy po katastrofie
w Azji Po∏udniowo-Wschodniej zosta-

li na miejscu, by pomóc ludziom dotkni´-
tym przez straszny kataklizm, w jakimÊ
sensie jest tà solidarnoÊcià, tym pragnie-
niem zjednoczenia si´ z losem cz∏owie-
ka, które okaza∏ Chrystus poprzez swój
chrzest w Jordanie – mówi∏ ks. prof. Sta-
nis∏aw Rabiej w niedziel´ 9 stycznia pod-
czas kazania w koÊciele Êw. Miko∏aja
w K´dzierzynie-Koêlu. Po ka˝dej Mszy,
tak jak w innych koÊcio∏ach naszej diece-
zji, ludzie ofiarnie w∏àczali si´ w pomoc
ofiarom trz´sienia ziemi, o którà zaape-
lowa∏ arcybiskup Alfons Nossol. Zbiórk´
przeprowadzili wolontariusze parafialne-
go zespo∏u Caritas. – Jest bardzo du˝o! –

cieszy∏y si´ panie z k´-
dzierzyƒskiej Caritas
na widok wype∏nio-
nych hojnymi ofiarami
koszyczków. 
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Spotykajà si´ ka˝dego roku, dzielà si´
op∏atkiem i Êpiewajà kol´dy. Jedni
z nich sà w Polsce kilkanaÊcie lat, inni
kilka miesi´cy. Powrócili do swojej
ojczyzny, za którà t´sknili w odleg∏ym
Kazachstanie. 

Po raz pierwszy w spotkaniu
uczestniczy∏y rodziny Wysockich
i Simonenków przyby∏ych pod ko-
niec ubieg∏ego roku z Kazachstanu
do Polski. Obie rodziny zamieszka-
∏y, dzi´ki wsparciu w∏adz samorzà-
dowych, w Trzebini ko∏o Prudnika.
Studentki z Klubu Studenta Polonij-
nego pomog∏y zorganizowaç przy-
j´cie i wspólnie z Zarzàdem Od-
dzia∏u w Opolu Wspólnoty Polskiej
podejmowa∏y goÊci, wÊród nich
serdecznie witanego bpa Jana Ba-
giƒskiego, proboszcza parafii kate-
dralnej ks. Edmunda Podzielnego,
przewodniczàcego rady miasta
Opole Jerzego Ciecierskiego. Spo-
tkanie odby∏o si´ w domu parafii
katedralnej, w sobot´ 8 stycznia
2005 roku. 

Wspólna modlitwa, dzielenie
si´ op∏atkiem poÊwi´conym przez
Ksi´dza Biskupa i Êpiew kol´d,
a tak˝e rozmowy o sprawach co-
dziennych, o k∏opotach z pracà,
o dzieciach, planach na przysz∏oÊç
przeplatajà si´
ze sobà. – Tak
jak w rodzinie
tutaj mo˝na mó-
wiç o wszystkim
– t∏umaczy jedna
z uczestniczek
spotkania. 

Zaproszony
do wspó∏udzia∏u
w Êwiàtecznym
spotkaniu cz∏on-
ków i podopie-
cznych Wspól-
noty Polskiej ze-
spó∏ „S∏oƒce w Kapeluszu” z ¸ambi-
nowic wykona∏ koncert kol´dowy.
Ale nie tylko, zaÊpiewa∏ te˝ pi´knà
pieÊƒ „Modlitwa do Matki Bo˝ej
Opolskiej”, dedykowanà Ró˝y
i Zbyszko Bednorzom obchodzà-
cym diamentowe gody ma∏˝eƒskie;
by∏y kwiaty i ˝yczenia od ca∏ej

opolskiej Wspólnoty Polskiej, któ-
rej paƒstwo Bednorzowie sà wspó∏-
za∏o˝ycielami i cz∏onkami. 

Krystyna Rostocka, prezes
opolskiego zarzàdu, na koniec im-
prezy przekaza∏a zebranym ˝ycze-
nia Êwiàteczne i noworoczne, na-
p∏ywajàce od przyjació∏ z ró˝nych

stron Êwiata, z Chin, Pary˝a, USA,
Kamieƒca Podolskiego, ze Stryja
i ¸ucka, z Ukrainy, do której przed
Êwi´tami opolska grupa pojecha∏a
ze Êw. Miko∏ajem i darami przygo-
towanymi przez cz∏onków Wspól-
noty Polskiej. 
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