
Wymagające słowa skierował 
biskup Jan Kopiec do katechetów 
podczas dorocznej pielgrzymki 
na Górę Świętej Anny.

Do bazyliki św. Anny Samo-
trzeciej w sobotę 2 września 
przybyło około 200 kateche-
tów (świeckich i sióstr zakon-
nych). Spotkanie rozpoczęło 
się Mszą św., której przewod-
niczył bp Jan Kopiec. Kazanie 
było bardzo mocne. Krytycz-
na była diagnoza świata współ-
czesnego, a przynajmniej jego 
obrazu, który codziennie przy-
noszą media („bombardowanie 
niepomyślnymi wiadomościa-
mi”). Gorzkie słowa dotyczy-
ły także wspólnoty Kościoła. 
– Są całe połacie świata, gdzie 
katolicy oddają pole, przyjmu-
jąc postawę „ milczącej apo-
stazji”. Wszyscy – łącznie z 
niektórymi ludźmi Kościoła – 
karmią nas pseudotolerancją 
– mówił biskup. Biskup Kopiec 
wzywał zgromadzonych do 
szczerego rachunku sumienia. 
– Pan ma prawo zapytać swe-

go sługę: dlaczego by-
łeś człowiekiem gnuś-
nym, leniwym, nieod-
powiedzialnym – mó-
wił. – Czy nasza obec-
ność w szkole jest godna re-
prezentowania Jezusa Chrystu-
sa? Czy potrafimy powiedzieć 
„nie” tym wszystkim czynni-
kom, które uważają, że Koś-
ciół jest niepotrzebny? – pytał. 
Wzywając do wysiłku w kształ-
towaniu lepszej młodzieży i 
dzieci nawiązywał do ewange-
licznej przypowieści o talen-
tach. – Jeżeli nie stać nas na to, 

by talenty pomnażać, 
to lepiej wcześniej 
odejść. To są gorzkie 
refleksje, ale po to, by 
siebie nie oszukiwać, 

nie udawać, że jakoś to bę-
dzie – powiedział kaznodzieja. 
Bp Kopiec nawiązał także do 
aktualnych dyskusji. – To nie 
najważniejsze, czy religia bę-
dzie na maturze. Ważniejsze 
jest, czy przejmuje nas do głę-
bi pytanie: czy jesteśmy i czy 
będziemy w szkole świadka-
mi miłości Boga? – powiedział.
 K
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Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryde-
ryka Chopina w Opolu rozpoczęła ob-

chody roku swojego 60-lecia trzema kon-
certami. Wspólnie z chórem kameralnym 
Willigis – Gymnasium i Maria Ward – Schule z 
Mainz, chórami Liceum Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza w Głubczycach oraz 
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Głuchołazach („Capricolium”), 
chór kameralny oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Symfoniczna PSM w Opolu wystąpili w koś-
ciele NMP w Głubczycach (1 września), koś-
ciele śś. Piotra i Pawła w Opolu (2 września) 
oraz w bazylice jasnogórskiej (3 września). 
W programie koncertów znalazły się utwo-
ry Józefa Elsnera, Feliksa Mendelssohna-

-Bartholdy’ego i Roberta 
Schumanna. Dyrygowali: 
Hubert Prochota, Andreas 
Weith i Bardo Menke z 
Mainz.  

SZKOŁA MUZYCZNA ŚWIĘTUJE

ZA TYDZIEŃ
  PANORAMA PARAFII św. Elżbiety 

Węgierskiej w Nysie

Koncert 
w kościele 
śś. Piotra i Pawła 
w Opolu

Katecheci 
podczas swojej 
pielgrzymki

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia
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Dzień modlitw katechetów

Gorzkie refleksje
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W powietrzu czuje się 
nadchodzącą jesień. 

To nie tylko sprawa chłodu 
czy deszczu. Chłód potrafi 
przecież być orzeźwieniem 
w letnią noc po skwarze 
dnia, deszcz nie zawsze 
jest tylko przenikliwą wil-
gocią – bywa błogosła-
wieństwem, ulgą, a widzia-
no przecież i ciepłe desz-
cze. A ile radości niesie 
drobniutki deszcz, którego 
krople miotane porywami 
zmiennego wiatru łaskoczą 
nas ze wszystkich stron. 
Nie w deszczu i w chło-
dzie jest smutek jesieni. To 
czas płynący, zamykający 
nieuchronnie kolejne roz-
działy. A niekiedy urywają-
cy nagle swą opowieść, jak 
na szczycie Wiesbachhorn 
– tajemniczo i boleśnie dla 
tak wielu (patrz s. III). 
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Ku czci Aniołów Stróżów

Obchody kalwaryjskie cieszą się wielką popularnością
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Pawilon 
pierwszy
KRASIEJÓW. Pawilon wysta-
wienniczy, w którym ekspono-
wane będą krasiejowskie wy-
kopaliska, został otwarty w 
sobotę 26 sierpnia. Jego atrak-
cją, przewidzianą dla zwiedza-
jących, jest szklana podłoga, 
przez którą będą mogli po-
dziwiać to, co do tej pory zo-
stało już odsłonięte i zabez-
pieczone. Członkowie stowa-
rzyszenia Dinopark mają am-
bicję i plany, by znalezisko w 
Krasiejowie przyczyniło się do 
rozwoju turystyki w regionie. 
Planują zagospodarowanie ca-
łego terenu, na którym mają 
pojawić się makiety prehisto-
rycznych gadów, trapy piesze 
i infrastruktura gastronomicz-
na. Na razie jednak – mimo 
uroczystego otwarcia pawilo-
nu wystawienniczego – na te-
renie dinoparku nie ma nawet 
toalety.

Nagroda 
za niewzięcie
PRUDNIK. „Nieczęsto zdarza 
się, by policjantom pionu opera-
cyjnego oferowano korzyści ma-
jątkowe w zamian za odstąpie-
nie od czynności służbowych” – 
powiedział Radiu Opole Maciej 
Milewski, rzecznik komendanta 
wojewódzkiego policji po tym, 
jak prudnicka policja zatrzyma-
ła kobietę, która usiłowała prze-
kupić funkcjonariusza. W trakcie 
służbowych czynności, w związ-
ku z rozbojem, 66-letnia kobieta 
usiłowała wręczyć policjantowi 
600 złotych w zamian za to, że 
nie potwierdzi jej udziału w zda-
rzeniu. Kobieta została zatrzy-
mana, doprowadzona do prud-
nickiej prokuratury z zarzutem 
wręczenia korzyści majątkowej 
funkcjonariuszowi państwowe-
mu. Komendant Powiatowy po-
stanowił wyróżnić policjanta, 
który odmówił łapówki, nagro-
dą finansową. 

GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY. 
Kilka tysięcy pielgrzymów 
uczestniczyło w trwających 
od piątku do niedzieli uro-
czystościach odpustu Aniołów 
Stróżów, połączonych z ob-
chodami kalwaryjskimi na 
Górze Świętej Anny. Święto 
Aniołów Stróżów istnieje w 
kalendarzu od XVI wieku. W 

sobotę przybyli, z wielu stron 
diecezji opolskiej i spoza niej 
pątnicy wzięli udział w trady-
cyjnej wielogodzinnej proce-
sji kalwaryjskiej. W tej trady-
cyjnej formie pobożności do-
brze odnajdują się także mło-
dzi ludzie, których nie brako-
wało na kalwaryjskich dróż-
kach.

PILSZCZ.  Pilszcz, wieś w gmi-
nie Kietrz, zwyciężyła w tego-
rocznej edycji konkursu „Piękna 
wieś opolska”. Do VIII edy-
cji tego konkursu przystąpiły 
42 wsie, w kategorii „najpięk-
niejsza wieś” zdecydowało się 
wziąć udział 12 wsi. Drugie miej-
sce zdobyła Rozmierz (gmina 
Strzelce Opolskie), a trzecie – 
Niemysłowice (gmina Prudnik) i 
Winów (gmina Prószków). – Po 
raz pierwszy w historii konkur-
su „Piękna wieś opolska” zwy-
ciężyła wieś „napływowa”– pod-
kreślali jurorzy konkursu. Pilszcz, 
położny na granicy polsko-cze-
skiej, zaczął się zmieniać kilka lat 
temu za sprawą grupy Odnowy 
Wsi, której szefową jest Danuta 
Rudnicka, dyrektorka miejscowej 
szkoły. O tym jak Odnowa zmie-
niła Pilszcz pisaliśmy w opolskim 

„Gościu” nr 48/2005. Natomiast 
w kategorii „Najpiękniejsza za-
groda wiejska” I miejsce przy-
znano Michałowi Lipińskiemu 
z Przysieczy (gmina Prószków), 
miejsce drugie zajęli Klaudia i 
Piotr Pohlowie z Wierzchu 
(gmina Głogówek), a trzecie – 
Waldemar Sochor z Węgrów 
(gmina Turawa). 

Pilszcz najpiękniejszy

Jedną z atrakcji Pilszcza jest „Szlak 
osobliwości z przeszłości”
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OPOLE. Ponad 15 tysięcy pod-
pisów pod protestem przeciw-
ko podwójnemu opodatkowa-
niu obywateli polskich pracują-
cych w Holandii zebrał Zarząd 
krajowego Związku Młodzieży 
Mniejszości Niemieckiej. Pro- 
blem dotyczy także pracujących 

w Austrii, Belgii, Danii, Szwecji 
i Finlandii – w sumie z pew-
nością ponad 100 tysięcy osób. 
Związek skierował także pisma 
do parlamentarzystów polskich 
i holenderskich, a także do pre-
miera rządu RP (ten jak dotąd 
nie odpowiedział).

Przeciwko 
podwójnemu opodatkowaniu

ZAKRZÓW. Już po raz dzie-
wiąty na terenie LKJ „Lewada” 
w Zakrzowie odbyły się 
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd 
– Lewada Art Cup. Ich organi-
zatorem jest prezes „Lewady” 
Andrzej Sałacki, a uczestnika-
mi wiele osób znanych z te-
lewizyjnego ekranu. To właś-
nie oni – próbując swych sił i 
konkurując w powożeniu za-

przęgiem, ujeżdżaniu czy sko-
kach przez przeszkody – przy-
ciągają do Zakrzowa wielu wi-
dzów. W tym roku najbardziej 
emocjonujący moment przeży-
li uczestnicy widowiska w chwi-
li, gdy zaprzęg powożony przez 
Karola Strasburgera poniosły 
konie. Gospodarz „Familiady”, 
jeździec znakomity, spokojnie 
wyszedł z opresji.

Konie z gwiazdami
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Konkurs powożenia bryczką



G O Ś Ć  O P O L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
10 w

rześnia 2006

III

17 sierpnia 2006 r. zginął 
tragicznie w Alpach ks.
Paweł Bembenek, wika-
riusz parafii Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa 
w Kluczborku.

Urodził się 2 stycz-
nia 1978 r. w Żaganiu. W 1998 r. 
ukończył Technikum Mechanicz-
ne w Raciborzu i podjął studia 
filozoficzno-teologiczne w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 
w Opolu. Święcenia kapłańskie 
przyjął 29 maja 2004 r. w Opo-

lu i 19 sierpnia tegoż 
roku rozpoczął pracę 
duszpasterską jako wi-
kariusz w Kluczborku, 
gdzie dał się poznać ja-
ko dobry i radosny ka-
płan, potrafiący przycią-
gać innych do Boga.

Zginął podczas wakacyjnego 
urlopu w trakcie zejścia ze szczy-
tu Wiesbachhorn (3564 m n.p.m.) 
w Austrii, około 100 metrów od 
schroniska. Był pierwszym po 
wielu latach kapłanem pochodzą-
cym z parafii św. Jana Chrzcicie-

la w Raciborzu. W roku jego uro-
dzin (1978) z tej raciborskiej para-
fii wyszedł pierwszy po wojnie ka-
płan – ks. Joachim Forreiter, który, 
będąc wikariuszem w parafii Mat-
ki Bożej Wspomożenia Wiernych 
w Kluczborku, zginął tragicznie w 
wypadku samochodowym. Ks. Pa-
weł był drugim i,  jak dotąd, ostat-
nim pochodzącym z tej parafii. Je-
go pogrzeb odbył się 29 sierp-
nia w parafii św. Jana Chrzciciela 
w Raciborzu. Obrzędom pogrze-
bowym przewodniczył opolski bi-
skup pomocniczy Jan Kopiec.  Z

Wspomnienie kapłana

Zginął w Alpach

Czwarta rano

JAWNY INFORMATOR

Pragnąłbym się jakoś 
przyczynić do sukcesu 

nowej władzy, która na-
prawia nasz dom ojczysty 
w pocie czoła: od jedne-
go spotu reklamowego do 
drugiego. Widzę pewne 
pole do popisu i poprawy. 

Sądzę, iż błędem służb 
urzędu wojewódzkie-

go jest nadmierna jawność 
działań. Doszło do tego, że 
wzorem swych niechlubnych 
lewicowych poprzedników 
rozsyłają oni do mediów 
tzw. Informator Wojewody 
Opolskiego (w skrócie: IWO). 
To błąd – nowa władza nie 
powinna tak bardzo chwa-
lić się swoimi dokonaniami. 
Pokora i skromność – tym 
przecież odróżniają się obec-
ni włodarze od poprzednich. 
Dlatego IWO powinno być 
tajne. Dopiero po jakichś 20 
latach powinni mieć dostęp 
do IWO historycy czy tam 
jacyś inni. Wówczas praw-
da zajaśniałaby w pełnym 
blasku. Okazałoby się na 
przykład, czym zajmował się 
pan wicewojewoda w tygo-
dniu od 28 sierpnia do 3 
września br. Ponieważ IWO 
póki co jawne jest, infor-
muję nie bez dumy, iż na 
7 wyszczególnionych zajęć 
wicewojewody składały się 
m.in: dwie godziny przyjęć 
umówionych klientów, jed-
no uczestnictwo w szkoleniu 
nt. ratownictwa wodnego 
oraz jedno w otwarciu kon-
ferencji. Bardzo cieszy, iż 3 
spośród 7 zajęć obejmowały 
szeroko pojętą i jakże do-
tychczas niedocenianą sfe-
rę kultury, a to: wysłucha-
nie koncertu w wykonaniu 
zespołu „Junost” z Krymu, 
udział w dożynkach gmin-
nych oraz – na zakończenie 
pracowitego tygodnia – w 
festynie rycerskim. Używając 
pewnego – że się tak wyrażę 
– skrótu myślowego: tak oto 
czynem orężnym wykuwa 
się nasza potęga sięgająca 
aż po Morze Czarne. 

   PIOTR ZABRZAŃSKI

Przed XI Pielgrzymką Narodów
do sanktuarium Maria Hilf koło 
Zlatych Hor przypominamy 
fragmenty odezwy abpa Alfonsa 
Nossola na Dzień Mniejszości 
Narodowych.

 Pierwszy Synod naszej diece-
zji przypomina w statucie drugim, 
że obdarowani jesteśmy najwięk-
szą w Polsce mniejszością naro-
dową. Wspomniany statut stwier-
dza: „W powojennym półwie-
czu na terenie dzisiejszej diecezji 
opolskiej trzeba było pokonywać 
różne trudności, poczynając od 
usuwania następstw i zniszczeń 
wojennych, poprzez zapewnie-
nie opieki duszpasterskiej wszyst-
kim wiernym, odpieranie represji 
komunistycznych instytucji pań-
stwowych, a kończąc na trudnej i 
delikatnej misji integrowania bo-
gatej mozaiki ludnościowej Śląska 
Opolskiego. (…)
 Działalność integracyjna Koś-
cioła zawsze uwzględniała po-
trzeby mniejszości narodowych 
i religijnych. Obecnie w diece-
zji opolskiej na 397 parafii, aż w 
235 istnieje mniejszość niemie-
cka, natomiast w miastach spo-
tykamy grupy ukraińskie, a po-
nadto teren diecezji zamieszkuje 
także ok. 2500 Romów. (…)
 Narodowościowa paleta na-
szego Kościoła lokalnego jest 

niezwykłym bogactwem tej zie-
mi. Podobnie jak całe stworze-
nie jest wspaniałe przez swą róż-
norodność, tak również kraj, w 
którym żyją obok siebie ludzie 
mówiący różnymi językami, pie-
lęgnujący swoje barwne zwycza-
je, może uważać się za szczegól-
nie hojnie obdarowany. Istnie-
je jednak podstawowy warunek: 
ta inność musi być akceptowana 
i wspierana zarówno przez wła-
dze państwowe, jak i przez wy-
znawców Jezusa Chrystusa. (…)
 Wypróbowany dwujęzyczny 
model liturgii (statut 92) jest do-
skonałą okazją dla wszystkich na-
szych diecezjan, aby przygotować 
się do udziału we Mszy św. pod-
czas pobytu na Zachodzie (…)
 Synodalny statut 90 zaleca, 
aby grupy mniejszościowe miały 
Mszę św. w ich języku ojczystym 
w miarę możliwości w każdą nie-
dzielę i święto. Bardzo poważ-
nie traktujemy również wskaza-
nie synodu, zalecające uwzględ-
nienie potrzeby przygotowania 
dzieci i młodzieży do udziału 
w liturgii w języku mniejszości 
w trakcie katechezy (por. statut 
12, p. 4). 
 Ze szczególną prośbą zwra-
cam się w tym dniu do naszych 
wspólnot parafialnych graniczą-
cych z Republiką Czeską, by na-
wiązywały partnerskie relacje z 
naszymi sąsiadami. Warto wie-
dzieć, że alumni naszego Wyż-

szego Seminarium Duchownego 
uczą się w tym celu obowiązkowo 
języka czeskiego. Z naszymi sło-
wiańskimi pobratymcami powin-
niśmy mieć bowiem bliższe kon-
takty duchowe, by móc się wza-
jemnie wspomagać, i w ten spo-
sób przyczyniać się do budowania 
zjednoczonej Europy jako „wspól-
noty ducha”.

Wasz biskup
ABP A. NOSSOL

XI PIELGRZYMKA 
NARODÓW

Sobota 23 września
10.00 – godzina różańcowa, 11.00 
– podziękowania, 12.00 – uroczy-
sta Suma, 13.30 – godzina młodzieży, 
14.30 – nabożeństwo 
Od przejścia granicznego do sanktua-
rium będą kursować czeskie autobusy. 



Wasz biskup
ABP A. NOSSOL

Fragmenty odezwy Biskupa opolskiego

Inność akceptowana i wspierana
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Tak jest po dziś dzień. 
Nie sposób sobie wyob-
razić zwiedzania Opola 
z pominięciem kościo-

ła franciszkanów z jego słyn-
ną kaplicą Piastowską, w któ-
rej znajdują się cenne nagrobki 
książąt opolskich. Wielu opolan 
odwiedza tenże kościół. Ludzie 
wstępują na prywatną modli-
twę czy adorację, do spowiedzi. 
Ciekawe, ilu z nich zna choć tro-
chę bogate dzieje świątyni?

Bogata historia

Franciszkanie związani są z 
Opolem niemal od samego po-
czątku miasta, którego loka-
cja na prawie zachodnim mia-
ła miejsce między rokiem 1211 
a 1217. Pierwsi bracia mniejsi 
mieli do Opola przybyć praw-
dopodobnie za sprawą księ-
cia Mieczysława, krótko przed 
najazdem Tatarów na Śląsk w 
1241 r. Pewny jest natomiast 
fakt, że w 1248 r. książę opolski 
Władysław I, brat Mieczysława, 
dokonał fundacji na rzecz Zako-
nu Braci Mniejszych w Opolu.

Wkrótce też rozpoczęto bu-
dowę murowanego kościoła go-
tyckiego w stylu bazylikowym 
z wydłużonym prezbiterium. 

Pierwszy kościół wraz z klasz-
torem spłonął w 1307 r. Dwa 
lat później podjęto się trudu 
odbudowy kościoła i klaszto-
ru. Korpus nawy z bazylikowe-
go przekształcono w halowy. W 
następnych stuleciach świątynię 
wielokrotnie przebudowywano 
po zniszczeniach dokonanych 
w wyniku wojny trzydziestolet-
niej i kilku pożarach w XVII i 
XVIII wieku. Kolejne zmiany w 
kościele franciszkańskim nastą-
piły po sekularyzacji w 1810 r., 
gdy kościół przekazano we wła-
danie gminy ewangelickiej. W 
1945 r. franciszkanie powróci-
li do Opola i ponownie obję-
li pieczę nad kościołem i znisz-
czonym działaniami wojennymi 

klasztorem. Jednak mi-
mo tych przeróżnych 
wydarzeń do naszych 
czasów przetrwało wie-
le elementów wczesno-
gotyckich. – Z najstarszej bu-
dowli pochodzi w całości prez-
biterium zamknięte prostą ścia-
ną, nakryte czterema przęsłami 
sklepień krzyżowo-żebrowych, 
wspartych na wielobocznych 
służkach z kamiennymi kapitela-
mi o rzeźbionej dekoracji roślin-
nej, oraz niektóre partie murów 
obwodowych korpusu – wyjaś-
nia o. Piotr Mędrak OFM, gwar-
dian opolskiego klasztoru. Rów-
nie stara i bardzo cenna, pocho-
dząca z początku XIV wieku, jest 
kaplica św. Anny, znana bardziej 

pod nazwą kaplicy Pia-
stowskiej. Jest to naj-
starsza kaplica na Śląsku 
nosząca imię św. Anny. 
W niej właśnie znajdu-

ją się nagrobki książąt opolskich, 
które są najstarszymi na Śląsku 
Opolskim dziełami nagrobnej 
sztuki średniowiecznej!

Dzieje kościoła i klasztoru 
opolskich franciszkanów opi-
sał i własnoręcznie zilustrował 
o. Maurycy Kozłowski OFM. 
Oryginał kroniki pisanej na ma-
szynie znajduje się w bibliote-
ce klasztoru. Franciszkanie na-
tomiast, i praktycznie nieprze-
rwanie, prowadzą prace mają-
ce na celu przywrócenie świąty-
ni dawnej świetności.
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IV

tekst 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Przed Jarmarkiem Franciszkańskim

Trwają prace badawcze

W kościele 
trwają prace 
na wysokościach

Trudno sobie wyobrazić 
panoramę Opola 

bez charakterystycznej bryły 
kościoła franciszkanów. 

Już na najstarszych rycinach, 
przedstawiających opolski 
gród, franciszkański 
zespół kościelno-

-klasztorny 
przyciągał wzrok 

oglądających 
dawne widoki.
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Sensacja!?

Obecnie trwają prace histo-
ryczno-badawcze na terenie koś-
cioła i klasztoru. Prowadzi je, pod 
nadzorem wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, firma z Kra-
kowa specjalizująca się w tej dzie-
dzinie. – Sensacją jest fakt, że 
nasz projekt został przyjęty i pra-
ce nad nim są aktualnie realizo-
wane – wyjaśnia o. Piotr Mędrak 
OFM. W ubiegłym roku został 
opracowany projekt „Renowa-
cja zabytkowego zespołu kościel-
no-klasztornego oo. franciszka-
nów w Opolu” i decyzją Zarzą-
du Województwa Opolskiego z 
18 października 2005 r. skiero-
wany do realizacji. Dzięki temu 

część prac badawczych 
i konserwatorskich zo-
stanie dofinansowana z 
Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 
W ramach projektu zostaną prze-
prowadzone: prace o charakte-
rze historycznym, ikonograficz-
nym, konserwatorskim i architek-
tonicznym; prace konserwator-
skie i budowlane przy elewacjach 
kościoła wraz z budową podjaz-
du dla osób niepełnosprawnych; 
konserwacja wnętrza kościoła, 
kaplic i krypty oraz prace restau-
racyjne przy mechanizmie koś-
cielnych organów. Całość prac po-
winna trwać do końca 2007 r.

Kto dzisiaj wstępuje do koś-
cioła, zauważa rusztowania i 
dziwne zbicia tynków, a w mod-
litewnym skupieniu przeszkadza-
ją pracujący na wysokościach. Fa-
chowcy odkrywają dawne war-
stwy tynków, a na nich zachowa-
ne fragmenty starych polichro-
mii. Przy jednym z takich więk-
szych stanowisk o. Piotr zapytuje 
naszego fotoreportera i piszące-
go te słowa, czy dostrzegamy na 
dawnym tynku głowę? – Coś tam 
się wyłania, jakieś blade kolory, 
ale żeby od razu głowa? – po-
myślałem. – Oni wszystko widzą, 
a my się dopatrujemy – mówi o 
wynikach prac konserwatorów 
o. Piotr. Równolegle z pracami 
konserwatorskimi trwają prace 
badawcze. Poszukuje się w archi-

wach rozmaitych doku-
mentów, aby poznać jak 
najdokładniej historię 
zespołu kościelno-klasz-
tornego.

Wkrótce w kościele zostaną 
przeprowadzone badania geora-
darem w celu poznania podziemi 
kościoła. – Trzeba sprawdzić, co 
kryje się pod posadzką, aby po-
znać ich tajemnice i zastosować 
właściwe rusztowania wewnątrz 
kościoła – mówi o. Piotr, który 
też zaprasza na

Jarmark Franciszkański

– Wzorem ubiegłych lat prag-
niemy wszystkich zaprosić na VII 
Jarmark Franciszkański, który od-
będzie się tradycyjnie już w ostat-
ni weekend września, w otocze-
niu naszego zabytkowego koś-
cioła i klasztoru w Opolu – mówi 
o. gwardian Piotr Mędrak OFM. 
W tym roku będzie to sobota i 
niedziela 23 i 24 września.

Franciszkanie udostępnią 
zwiedzającym kościół z częścią 
klasztoru oraz ogród klasztorny. 
Ponadto przyległe ulice i place 
zaroją się od straganów, na któ-
rych swoje towary wystawią kup-
cy, którzy z tej okazji do Opo-
la zjadą z całej Polski. Będzie lo-
teria fantowa i wiele atrakcji. Na 
scenie natomiast odbywać się bę-
dą występy artystyczne, które po-
winny zaspokoić najwybredniej-

sze gusta. Wy-
stąpią zespoły 
dziecięce, ka-
pele ludowe i 
młodzieżowe 
zespoły religij-
ne. Aby każ-
dy był ukontentowany przy sto-
iskach bufetowych, serwowane 
będą lokalne potrawy i przeróż-
ne napitki. Słowem – dla każdego 
coś miłego.

Celem jarmarku jest udo-
stępnienie jak największej rze-
szy mieszkańców miasta i regio-
nu oraz przybyłym gościom za-
bytkowych wnętrz zespołu koś-
cielno-klasztornego, zapoznanie 
ich z historią franciszkanów w 
Opolu oraz pozyskanie środków 
na wsparcie projektu dalszej re-
nowacji kościoła i klasztoru. 

Przed Jarmarkiem Franciszkańskim

Trwają prace badawcze

ZAKON BRACI 
MNIEJSZYCH

Dom Zakonny w Opolu
(Klasztor Franciszkanów)

Plac Wolności 2, 45-018 Opole
Tel. 077 454 89 09

Fax 077 454 89 09 wew. 14
e-mail: klasztor@franciszkanie.opole.pl

Konto: ING Bank Śląski nr 09 1050 
1504 1000 0022 9162 2971.



– Ojciec 
gwardian 
zaprasza 

na VII Jarmark 
Franciszkański

Coś tam się 
wyłania, ale żeby 
od razu głowa?
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Perełki Słowa 

SZAŁ I SPOKÓJ

Uczeni w Piśmie i faryzeusze 
wpadli w szał i naradzali się, 
co by uczynić Jezusowi. W 
tym czasie Jezus wyszedł na 
górę, aby się modlić, i całą 
noc spędził na modlitwie 
do Boga. Z nastaniem dnia 
przywołał swoich uczniów 
i wybrał spośród nich 
dwunastu, których też nazwał 
apostołami (Łk 6,11–13).

Uczeni w Piśmie 
i faryzeusze mu-
sieli wybadać 
Jezusa. Naucza 
jak rabin, a prze-
cież nim nie jest. 

Jego nauka nie we wszystkim 
wydaje się prawowierna. Jaki 
jest jego stosunek do święte-
go dnia szabatu? Śledzili Go. 
A on w szabat, na ich oczach 
dokonał cudu uzdrowienia. 
Naruszył święty odpoczynek 
– tak to odebrali. A zara-
zem okazał nadludzką moc, 
czemu zaprzeczyć nie mo-
gli. Ogarnął ich szał bezsilno-
ści. Jezus nie przejął się tym 
ani trochę. Jego odpowie-
dzią jest modlitwa. Całą noc 
spędził na modlitwie. Tego 
oni już nie wiedzieli. Może 
i dobrze? Bo cóż to była za 
modlitwa w ich rozumieniu? 
Nie w synagodze, nie w do-
mu przy zapalonej lampce 
oliwnej, bez świętego, mod-
litewnego stroju. Jego mod-
litwa, tak jak całe Jego na-
uczanie, rozsadzała dotych-
czasowe kanony religijności. 
I właśnie wtedy Jezus spo-
śród wielkiej gromady towa-
rzyszących mu ludzi wybrał 
dwunastu. Nazwał ich, czy-
li ustanowił, swoimi aposto-
łami. To słowo było w naro-
dzie uświęcone długą tra-
dycją. Oznaczało wysłanni-
ków najwyższej Rady, któ-
rzy zachęcali emigrantów 
do powrotu do ojczyzny. 
Jezus i Jego apostołowie bę-
dą do innej ojczyzny prowa-
dzili zagubionych ludzi. Do 
domu Ojca, dokąd jedyną, 
prawdziwą i żywą drogą jest 
On sam.

KS. TOMASZ HORAK

Niezwykle uroczyście obchodzili
27 sierpnia jubileusz stulecia swojego 
kościoła mieszkańcy parafii Łany.

Gromko zabrzmiała pieśń 
„Dom Boży pełen chwały” (za-
śpiewana również po niemiecku) 
na rozpoczęcie Mszy św. jubileu-
szowej, której przewodniczył bp 
Paweł Stobrawa. Wcześniej jed-
nak przez parafię przejechał uro-
czysty orszak, złożony z liczą-
cej kilkunastu jeźdźców banderii 
konnej oraz ośmiu bryczek, a w 
ostatniej z nich, witany gromkimi 
brawami zgromadzonych miesz-
kańców, jechał ksiądz biskup. 

Wielki kościół w Łanach wy-
pełniony był po brzegi, bo na uro-
czystość zjechali oczywiście tak-
że dawni parafianie mieszkają-
cy za granicą. W kazaniu bp Sto-
brawa dziękował wiernym za tro-
skę o świątynię i za wierność Koś-
ciołowi. Szczególnie jednak pod-
kreślił konieczność modlitwy, tak-
że modlitwy wspólnej w rodzi-
nach. – Dlaczego nie spróbować 
wspólnie się pomodlić, np. pod-
czas niedzielnego obiadu? – py-
tał. Mszę św. koncelebrowali ks. 
proboszcz Anton Schattanik, księ-
ża pochodzący z parafii i pracują-
cy w niej oraz duszpasterze deka-
natu łańskiego.

Kościół w Łanach powstał w 
dość ciekawych okolicznościach. 
Mieszkańcy dwóch wsi należących 
do parafii, tj. Dzielnicy i Proszo-

wic, gromadzili już mate-
riały do budowy kościo-
ła na wzgórzu oddzielają-
cym te wioski od siebie. 
W nocy jednak mieszkań-
cy Łan przetransportowa-
li je do siebie. W ten spo-
sób w miejsce dotychcza-
sowego – zbyt małego 
na potrzeby parafii – po-
wstał duży kościół w Ła-
nach. Dość zresztą szczęśliwie 
położony, bo nieco ukryty wśród 
nadodrzańskich pagórków. Nie 

uniknął jednak zniszczeń 
podczas II wojny świa-
towej. Dziś pamiątką po 
tym są trzy wmurowa-
ne w wieżę kościoła łu-
ski pocisków artyleryj-
skich. A na wzgórzu mię-
dzy Roszowicami a Dziel-
nicą, jakby znak granicz-
ny parafii, stoi krzyż z na-
pisem: „Po tym poznają 

wszyscy, żeście uczniami moimi, 
jeśli miłość mieć będziecie jeden 
ku drugiemu”.  AK

Jubileusz stulecia kościoła

Pełen chwały

W2006 r. przypada 100. 
rocznica śmierci świato-

wej sławy pszczelarza ks. dr. 
Jana Dzierżona, odkrywcy tajni-
ków życia pszczół. Jan Dzierżon 
urodził się w Łowkowicach ko-
ło Kluczborka, gdzie powró-
cił w 1884 r. i spędził tam 
ostatnie lata życia. Rok bie-
żący jest obchodzony jako 
„Rok Dzierżonowski”, a cen-
tralne obchody połączone z 
XXIV Ogólnopolskimi Dniami 

Pszczelarza odbędą się w 
Kluczborku od 15 do 17 wrześ-
nia. Kluczbork spodziewa się 
około 5000 pszczelarzy z Polski 
i z zagranicy. W bogatym pro-
gramie obchodów przewidziano 
konferencje naukowe poświę-
cone ks. dr. Janowi Dzierżonowi 
i tematyce pszczelarskiej, ot-
warcie wystawy w kluczbor-
skim muzeum, liczne atrak-
cje artystyczne, Ogólnopolskie 
Targi Pszczelarskie, Jarmark 

Ekologiczny, dożynki gmin-
ne, podsumowanie konkursu 
na najładniejszą zagrodę i po-
sesję, zabawy i biesiady.  W 
sobotę 16 września o godz. 
10.00 odprawiona będzie Msza 
św. w intencji pszczelarzy (koś-
ciół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa), natomiast w niedzie-
lę, również o 10.00, w koście-
le Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych Msza św. dziękczyn-
na za tegoroczne plony. 

W Kluczborku centralne obchody

Rok Dzierżonowski

Bp Paweł 
Stobrawa 
uroczyście 
witany
w Łanach
Poniżej:
Na jubileusz 
przebudowano 
także grotę 
lurdzką
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Liczącym się ośrodkiem 
rehabilitacyjno-wypoczynkowym
w naszym regionie jest prowadzony 
przez Caritas Diecezji Opolskiej 
„Skowronek” w Głuchołazach.
Jego dzieje opisał ks. 
Ginter Żmuda, dyrektor 
Caritas rejonu nyskiego.

Książka ks. Gin-
tera Żmudy zawiera 
szereg ciekawostek 
związanych z wydo-
bywaniem przed wiekami złota 
w okolicach Głuchołaz i Zlatych 
Hor, przybliża dzieje okolic Kopy 
Biskupiej i śląskiego uzdrowiska 
Bad Ziegenhals oraz szczegóło-
wo przedstawia koleje losów za-
kładów wodoleczniczych „Fer-
dinandsbad”, czyli dzisiejszego 
ośrodka „Skowronek”.

W XIX wieku w ogromnym 
tempie powstawały instytucje 
zdrojów. Na Opolszczyźnie na 
początku tegoż stulecia działa-
ły trzy ośrodki (Trzebina, Grabin 
i Zdrój Henryka).  W 1877 r. sta-
tus kurortu otrzymały Głuchoła-
zy, wyróżniające się walorami kli-
matycznymi, obfitością terenów 
rekreacyjnych i krystalicznie czy-

stą wodą. Jednym z pierwszych 
i najpopularniejszych ośrodków 
oferujących zdrojowe usługi dla 
kuracjuszy był zakład wodolecz-
niczy „Ferdinandsbad”, powsta-
ły w 1882 r. w stylu szwajcar-

skim. Na początku XX wieku 
zakład dysponował 125 
pokojami, wyposażony-
mi w elektryczność i cen-
tralne ogrzewanie! Okres 
świetności zakładu zakoń-
czyła wielka powódź w lip-
cu 1903 r. Upadający ośro-
dek zakupił ks. Ludwik Sko-
wronek, autor modlitewni-

ka „Droga do nieba”, i sprowa-
dził doń siostry urszulanki, któ-
re założyły tam szkołę dla dziew-
cząt. W rękach sióstr ośrodek po-
został do 1997 roku.

Dziś mieści się tam wspa-
niały ośrodek, w którym moż-
na odprawić rekolekcje, wypo-
cząć i zregenerować nadwątlone 
zdrowie. Więcej cennych wia-
domości znajdziemy w książce 
ks. Żmudy, którą można nabyć 
w ośrodku „Skowronek” w Głu-
chołazach. WI

Ks. Ginter Żmuda, Dzieje ośrodka 
„Skowronek” Caritas Diecezji Opolskiej
w Głuchołazach, Głuchołazy 2005.
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Zapraszamy Wśród książek

O „Skowronku”
w Głuchołazach

  NA OBCHODY KU CZCI 
PODWYŻSZENIA 
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Program uroczystości odpustu 
ku czci Podwyższenia Krzyża 
Świętego na Górze św. Anny 
(13–17 września)
13 WRZEŚNIA
18.00 – bazylika – Msza święta, 
nabożeństwo fatimskie.
14 WRZEŚNIA
18.00 – procesja z bazyliki do 
kaplicy III Upadku, Msza św.
20.00 – bazylika – Koronka do 
św. Anny.
15 WRZEŚNIA
17.30 – procesja z bazyliki do 
Trzech Krzyży: nieszpory, Msza 
św. 
20.00 – Musical o św. Fran-
ciszku 
16 WRZEŚNIA
7.00 – grota lurdzka – Godzinki 
do św. Anny, Msza św. na roz-
poczęcie obchodów kalwaryj-
skich.
19.00 – nabożeństwo ze świe-
cami.
17 WRZEŚNIA
6.30 – przy Trzech Krzyżach 
– Godzinki do św. Anny i roz-
poczęcie obchodów kalwaryj-
skich
11.00 – grota lurdzka – Suma 
pontyfikalna, nabożeństwo za-
kończeniowe. 

  NA REKOLEKCJE 
BIBLIJNE

W Centrum Duchowości Księży 
Werbistów w Domu Misyjnym 
Dobrego Pasterza w Nysie 29 
i 30 września odbędą się re-
kolekcje biblijne  „»Bogiem je-
stem, nie człowiekiem« (Oz 
11,9) – Bóg, Ojciec miłosier-
ny”. Rekolekcje poprowadzi o. 
Jan J. Stefanów SVD – koor-
dynator Apostolatu Biblijnego 
Księży Werbistów z Laskowic.
Szczegółowe informacje na te-
mat rekolekcji znaleźć można 
pod adresem: www.bibliasvd.pl. 
Osoby zainteresowane udzia-
łem lub pragnące uzyskać szer-
szą informację proszone są o 
kontakt z Centrum Duchowości 
Księży Werbistów w Nysie,  tel.: 
(077) 431 05 12; 431 05 13; 
e-mail: owczarnia@vp.pl  lub
z Apostolatem Biblijnym Księ-
ży Werbistów w Laskowi-
cach, tel. (052) 330 73 34;
e-mail: apostolat@bibliasvd.pl. 

Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 25 września. 

  DO WINOWA 
NA DZIEŃ SKUPIENIA

Siostry szensztackie zapra-
szają opiekunów i czcicieli 
„Pielgrzymującej Matki Bożej” 
do udziału w dniu skupienia 
przy sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w Winowie 
16 września (sobota). Początek o 
9.30 – nabożeństwo, konferen-
cja, dzielenie się doświadcze-
niami, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, sakrament pokuty, 
przerwa na posiłek i „Spotkanie 
z piosenką”. O godz. 13.45 – 
Msza św. i procesja do sanktua-
rium Coenaculum. 

  NA IX SEMINARIUM 
ŚLĄSKIE

Dom Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej, Duszpasterstwo Grup
Mniejszości Narodowych Die-
cezji Opolskiej, Konwersatorium 
im. Josepha von Eichendorffa w 
Opolu oraz Związek Niemieckich 
Stowarzyszeń Społeczno-Kultu-
ralnych w Polsce organizują od 
25 do 30 września 2006 roku IX 
Seminarium Śląskie nt. „Polska 
– Śląsk – Niemcy. Współpraca 
Polaków i Niemców wobec no-
wych wyzwań”. W ramach se-
minarium podjęta zostanie tak-
że dyskusja nad zagadnieniem 
tożsamości regionalnej oraz 
wpływem wielokulturowego 
dziedzictwa Górnego Śląska na 
rozwój tego regionu w Polsce i 
w Europie. Seminarium odbę-
dzie się na zamku w Kamieniu 
Śląskim, ul. Parkowa 1a. 
Szczegóły na temat udziału
w seminarium: www.haus.pl

  NA KONCERT IV FESTI-
WALU IM. M. BROSIGA

24 września o godz. 17.00 w 
paczkowskim parku przy ul. 
Wojska Polskiego odbędzie 
się przedostatni już koncert 
w ramach IV Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej im. 
Moritza Brosiga „Muzyka po-
nad podziałami”. Wystąpi or-
kiestra Dęta ZCW „Górażdże”, 
pod dyr. Zygfryda Marczuka. 
W koncercie utwory M. 
Brosiga, wiązanki muzyki po-
pularnej, filmowej, jazzowej i 
folkowej.  

bywaniem przed wiekami złota 

skim. Na początku XX wieku 

mi w elektryczność i cen-
tralne ogrzewanie! Okres 
świetności zakładu zakoń-
czyła wielka powódź w lip-
cu 1903 r. Upadający ośro-
dek zakupił ks. Ludwik Sko-
wronek, autor modlitewni-

Do 20 września w Raci-
borskim Centrum Kultury (ul. 

Chopina 21) będzie można oglądać 
wystawę malarstwa australijskich 
Aborygenów. Obrazy pochodzą 
ze zbiorów Margo Stanisławskiej-
-Birnberg, urodzonej w Gliwicach 
mieszkanki Melbourne. Zanim 
w 1963 r. wyemigrowała do 
Australii, mieszkała przez kil-
ka lat w Raciborzu. Margo 
Birnberg jest współautor-
ką kilku pełnometrażo-
wych filmów o austra-
lijskim dzikim interio-
rze i jego mieszkań-

cach. Podczas jednej z podróży 
na pustyni Gibsona spotkała pa-
rę Aborygenów Yatungka i Warri, 
którzy do tej pory nie widzie-
li białego człowieka. Odtąd za-
fascynowała się życiem i kultu-
rą aborygeńską, co zainspirowało 
ją również do twórczości poety-
ckiej. Wystawę można oglądać w 
dni powszednie od 9.00 do 16.00, 

w soboty i niedziele 
od 16.00 do 20.00. 
Po Raciborzu wysta-
wa prezentowana bę-
dzie w Warszawie, 
Strasburgu i Paryżu. 

Wystawa w Raciborzu

Malarstwo Aborygenów
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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Bartłomieja w Łanach

Wielka mobilizacja
Monumentalny kościół 
parafialny w Łanach 
jest świadkiem dawnej 
wielkości tej parafii, a  także 
powodem dumy dzisiejszych 
mieszkańców, którzy 
troszczą się o niego ofiarnie. 

Parafia w Łanach ist-
niała już przed rokiem 
1418, z tego roku pocho-
dzi bowiem pierwszy za-
pis o kościele parafial-
nym, mówiący, że powięk-
szono go, ponieważ nie 
mieścił wszystkich para-
fian. W połowie XVII wie-
ku do parafii łańskiej na-
leżały: Dzielnica, Dziergo-
wice, Łany, Płonia, Podle-
sie, Przewóz, Solarnia, Ro-
szowice, Roszowicki Las 
i Nieznaszyn. W 1893 r. 
wydzielono z parafii Ła-
ny Dziergowice i Solarnię, 
w 1914 Roszowicki Las, a 
w 1987 Nieznaszyn, Ro-
szowice i Przewóz. Obec-
ny kościół parafialny w Ła-
nach zbudowany został w 
latach 1903–1905, a kon-
sekrowany rok po zakoń-
czeniu budowy. 

Przed jubileuszem

W tym roku parafia, 
w której skład wchodzą 
obecnie: Dzielnica, Łany, 
Płonia i Podlesie, obchodzi 
jubileusz stulecia swoje-
go kościoła. Jubileusz stał 
się okazją do wielkiej mo-
bilizacji wspólnoty. – To 
ksiądz jest motorem na-
pędzającym naszą para-
fię już od tylu lat, zawsze 
życzliwy, uśmiechnięty – 
mówi Kornelia Rakoczy- 
-Elbin, szefowa  zespołu 
Caritas i redakcji parafial-
nej gazetki. – To oni cią-

gle coś działają, bez nich 
byłbym jak bez ręki – za-
pewnia ks. Anton Schatta-
nik, proboszcz w Łanach. 
Efekt współpracy probosz-
cza z parafianami w każ-
dym razie jest imponują-
cy. Lista remontów, reno-
wacji, przeróbek i inwe-
stycji, których dokonano 
(i już za nie zapłacono!) w 
ciągu zaledwie ostatnich 
3 miesięcy, jest imponują-
ca i długa. Remont wieży, 
przebudowa i odnowienie 
groty lurdzkiej, malowanie 
elewacji, remont starej po-
sadzki i wyłożenie prezbi-
terium nową, granitową 
posadzką, nowe oświet-
lenie w kościele i nowa, 
piękna, misterna wieczna 
lampka – to tylko niektóre 
pozycje na tej liście. 

– Rzeczy niemożliwe 
stały się możliwe – uśmie-
cha się Bernard Groeger, 
przewodniczący sekcji 
ekonomicznej parafialnej 
rady duszpasterskiej. 

Tradycje 
zachowują 
W  wielu dziedzinach 

życia kościelnego parafia 
w Łanach jako pierwsza 
w dekanacie wprowadzała 
nowe rozwiązania. – U nas 
były pierwsze Msze św. w 
języku niemieckim, pierw-
sze nabożeństwa fatim-
skie, pierwsi szafarze Ko-
munii św., pierwsze mini-
strantki – wylicza ks. radca 
Anton Schattanik. Parafia 
zachowuje także stare tra-
dycje. Należy do nich piel-
grzymka do sanktuarium 
Matki Bożej w Raciborzu 
(2 lipca), ślubowana z oka-
zji szczęśliwego powrotu 
do parafii po zawierusze 
wojennej. Bardzo uroczy-

ście kultywowane są tak-
że procesje w dniu św. 
Urbana. Przed południem 
procesja idzie w pola, a 
po południu z każdej wsi 
parafii z towarzyszeniem 
orkiestry dętej wyrusza-
ją procesje z przystrojo-
ną figurą Maryi do groty 
lurdzkiej przy kościele w 
Łanach. – Mamy róże ró-
żańcowe, kółko ministran-
ckie chłopięco-dziewczę-
ce, marianki, czterech sza-
farzy Komunii świętej, ze-
spół Caritas, bardzo pręż-
nie działający – wylicza 
ksiądz proboszcz. Ks. A. 
Schattanik cieszy się tak-
że, że dawni mieszkańcy 
nie tracą kontaktu z pa-
rafią. – Wracają tu jak wę-
drowne ptaki z dalekich 
stron do swego gniazda 
i wciąż kościół nazywają 
swoim – mówi ksiądz. 

ANDRZEJ KERNER

KS. RADCA 
ANTON 

SCHATTANIK
Święcenia kapłańskie otrzymał 
23 czerwca 1957 r. w Opolu. 
Był kolejno wikariuszem w 
parafiach: św. Bartłomieja w 
Jełowej, Wszystkich Świętych 
w Gliwicach, św. Marii Mag- 
daleny w Dobrodzieniu i św. 
Katarzyny w Dobrzeniu Wiel- 
kim. Od 1965 r. był probosz- 
czem parafii św. Marii Magda- 
leny w Łambinowicach. Od 9 
sierpnia 1980 r. jest probosz-
czem parafii św. Bartłomieja 
w Łanach.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Kiedy przyszedłem do parafii, liczyła prawie trzy 
tysiące mieszkańców. Obecnie jest ich już tylko ty-
siąc. Zmniejszyła się o niemal tysiąc, kiedy utwo-
rzono parafię Nieznaszyn, wydzieloną z parafii łań-
skiej w 1986 r., drugi tysiąc to ludzie, którzy wyje-
chali na Zachód.  Nie ma wątpliwości, że wyjazdy 
wpłynęły destrukcyjnie na życie parafialne. Ledwo 
coś się zainicjowało,  a już trzeba było organizo-
wać od nowa, bo ludzie zaangażowani wyjechali. 
Naszą radością jest, że mamy kapłanów pochodzą-
cych z parafii. Są to: o. Gerard Golla SVD, ks. Karol 
Kudlek oraz ks. Zygfryd Waskin. Moim cichym ży-
czeniem jest, żeby znowu jakiś ksiądz z tej para-
fii wyszedł. Parafianie są ofiarni, życzliwi, bardzo 
prężni organizacyjnie. Chciałbym bardzo wszyst-
kim podziękować za ofiarność i tak chętne zaan-
gażowanie w prace remontowe i przygotowanie 
uroczystości jubileuszu naszego kościoła,  a prze-
de wszystkim za postawę pobożności i modlitwę 
za swojego duszpasterza. 

Zapraszamy do kościoła
  Msze św. w niedzielę: godz. 7.30, 10.00

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45-051 Opole
tel./faks 077 454 64 72
Redagują: ks. Zbigniew Zalewski – dyrektor oddziału, 
Andrzej Kerner, Teresa Sienkiewicz-Miśopole@goscniedzielny.pl
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Kościół 
parafialny 
w Łanach


