
117 lat po konsekracji kościoła 
parafialnego w Popielowie odbyły 
się w tejże parafii dwie niezwykłe 
uroczystości.

W niedzielę 8 października 
abp Alfons Nossol poświęcił naj-
pierw przebudowany kościół fi-
lialny pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Lubieni, a podczas nie-
szporów gruntownie odremon-
towany zabytkowy drewniany 
kościół św. Andrzeja na cmen-
tarzu w Popielowie.

Budowę kościoła w Lubie-
ni zainicjował nieżyjący już pro-
boszcz, ks. Bronisław Łabuda. 
Rozbudowę świątyni natomiast 
przeprowadził jego następca, 
ks. Alojzy Jezusek. Świątynia 
przebudowana wg projektu inż. 
arch. Zdzisława Budzińskiego 
zasługuje na najwyższy szacu-
nek. W kazaniu abp Alfons Nos-
sol powiedział, że gdyby dzisiaj 
proszono o zgodę na rozpoczę-
cie budowy kościoła w Lubieni, 
takiej by nie było, gdyż obok 
świątyni katolickiej znajduje się 
kościół ewangelicki, który mógł-

by służyć wiernym obu 
wyznań. Ksiądz arcybi-
skup zaapelował o jed-
ność i otwartość eku-
meniczną, która jest 
imperatywem chrześci-
jańskiego sumienia.

– Świątynia musi być miła 
i my musimy ją szanować, bo tu 
głoszone jest słowo Boże i spra-
wowane są sakramenty. Dlate-
go to miejsce musi być poświę-
cone – mówił biskup opolski, 
który namaścił olejami ołtarz 

i ściany kościoła. Abp 
Alfons Nossol podzię-
kował również wier-
nym za dar tej świąty-
ni i podkreślił rolę, ja-
ką  w powstaniu koś-

cioła odegrał śp. ks. Bronisław 
Łabuda.

Obie uroczystości odbyły 
się przy pięknej pogodzie, 
co abp Alfons Nossol pod-
kreślił słowami, że „jest to 
prawdziwie Jezuskowa uro-
czystość”. Z.
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Rzesze wiernych z parafii Bogacica i 
Bażany uczestniczyły 8 października w 

niedzielnej Eucharystii dziękczynnej za dar 
25-lecia posługi biskupiej ordynariusza die-
cezji gliwickiej bpa Jana Wieczorka, który w 
latach 1970–1981 był proboszczem parafii 
Trójcy Świętej w Bogacicy. Wraz z Jubilatem 
koncelebrowali: ks. radca Piotr Gołąbek, ks. 
Zbigniew Lachowicz i ks. Henryk Wolf. W 
kazaniu bp Jan Wieczorek, podkreślając rolę 
rodziny w życiu, zachęcał zgromadzonych za 
św. Pawłem, aby przypatrywali się swojemu 
powołaniu. Dziękował swoim parafianom 
za to, że mógł tu wzrastać w swej kapłań-
skiej posłudze i zaczerpnąć mocy na drogę, 

którą mu Bóg wyznaczył. 
Parafianie z Bogacicy us-
tami proboszcza ks. Piotra 
Gołąbka zapewnili swego 
pasterza o modlitwie na 
dalsze lata jego posługi. 

TU WZRASTAŁ W POSŁUDZE

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii ŚW. JANA 

CHRZCICIELA W NYSIE

Po latach 
bp J. Wieczorek 
serdecznie witał 
się ze swoimi 
parafianami

Abp Alfons 
Nossol namaścił 
olejem mensę 
ołtarzową
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Poświęcenie w Lubieni i Popielowie

Dwa kościoły
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Kościół jest miejscem, 
w którym niebo ca-

łuje ziemię, gdzie niebo 
jest otwarte – mówił w 
ostatnią niedzielę biskup 
opolski podczas poświę-
cenia kościoła w Lubieni. 
Tegoroczny październik 
obfituje w uroczysto-
ści poświęcenia nowych 
czy odnowionych świą-
tyń: Prudnik, Lubienia, 
Popielów. O tych wyda-
rzeniach piszemy w tym 
numerze. W trakcie bu-
dowy są kolejne świąty-
nie. Są one miłe Bogu, ale 
pamiętajmy, że kościół to 
nie tylko dom, i na każde-
go z nas spada obowią-
zek dawania świadectwa, 
że pośród nas jest Duch 
Święty. 

KS. ZBIGNIEW 
ZALEWSKI

redaktor wydania
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KATEDRA. Z racji Dnia 
Papieskiego opolski biskup po-
mocniczy Jan Kopiec odpra-
wi w niedzielę 15 październi-
ka o godz. 10.30 w katedrze 
opolskiej Mszę św. w intencji 
nauczycieli i Fundacji „Dzieło 
Trzeciego Tysiąclecia”. Hasłem 
tegorocznego Dnia Papieskiego 
są słowa: „Jan Paweł II – Sługa 
Miłosierdzia”. W ubiegłym ro-
ku w naszej diecezji zebrano po-
nad 321 tysięcy złotych, co upla-

sowało naszą diecezję na trze-
cim miejscu w kraju. Zbiórki bę-
dą odbywać się wyłącznie w koś-
ciołach i na terenach przykoś-
cielnych. Będą je prowadzić oso-
by wyznaczone przez księży pro-
boszczów, wyposażone w puszki 
kwestarskie z naklejoną bande-
rolą. Jednocześnie będzie prowa-
dzona również kwesta uliczna na 
ten cel przez wyznaczonych wo-
lontariuszy na podstawie zezwo-
lenia MSWiA.

CHRÓŚCINA OPOLSKA. 
Tegoroczne dożynki w parafii 
śś. Apostołów Piotra i Pawła w 
Chróścinie Opolskiej połączone 
były z festynem, w którym  wzię-
ło  udział wielu parafian i gości. 
Dochód z festynu został prze-
znaczony na częściowe dofinan-

sowanie remontu dachu kościo-
ła parafialnego oraz na wsparcie 
działalności parafialnego zespo-
łu Caritas. – Wszystkim dzięku-
jemy za udział we Mszy św. i w 
festynie. Każda złotówka to pra-
wie dachówka – uważa ks. pro-
boszcz Ryszard Wołowiec.

Festyn na dach

SKOROSZYCE. Od wczesne-
go niedzielnego rana, 1 paździer-
nika, płonęły opony i materia-
ły gumopochodne na składowi-
sku należącym do spółki Agda w 
Skoroszycach. W akcji przez kilka 
dni brało udział setki strażaków, 
dziesiątki samochodów i ciężkie-
go sprzętu, sprowadzono środek 

pianotwórczy z województwa ślą-
skiego, gdyż opolskie zapasy wy-
czerpały się. Strażacy szacują, że 
koszt akcji przekroczył pół mi-
liona złotych. Właścicielem skła-
dowiska jest ta sama firma, która 
przed trzema laty w Trzebiszynie 
koło Kluczborka miała podobny 
wypadek.

Dym nad okolicą unosił się przez kilka dni

Nowe miejsca pracy
SKARBIMIERZ. Na terenie 
byłego radzieckiego lotniska 
w Skarbimierzu koło Brzegu 
odbyła się uroczystość wmu-
rowania kamienia węgielnego 
pod budowę jednej z najwięk-
szych i najnowocześniejszych 
na świecie fabryk gumy do żu-
cia Cadbury Schweppes. W uro-

czystości uczestniczyli mini-
ster gospodarki Piotr Grzegorz 
Woźniak, prezes Cadbury 
Schweppes sir John Sunderland 
i kardynał Henryk Gulbinowicz, 
który poświęcił kamień węgiel-
ny. Nowa fabryka zapewni 500 
miejsc pracy dla mieszkańców 
powiatu brzeskiego.

Minister Piotr Woźniak, sir Sunderland z tłumaczem i kard. Henryk Gulbinowicz
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Gaudeamus igitur 
OPOLE. Nowy rok akademi-
cki na wszystkich opolskich 
uczelniach został zainaugu-
rowany 3 października uro-
czystą Eucharystią w koście-
le seminaryjno-akademickim 
w Opolu. Liturgii przewodni-
czył abp Alfons Nossol. Wraz 
z nim koncelebrowali biskupi: 
Gerard Kusz, Jan Kopiec i Paweł 

Stobrawa oraz księża-pra-
cownicy naukowi Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego. Homilię wygło-
sił abp Alfons Nossol, któ-
ry, nawiązując do wykładu 
Benedykta XVI z Ratyzbony i 
encykliki „Fides et ratio”, mó-
wił o powiązaniach wiary, ro-
zumu i uniwersytetu.
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Festiwal 
OPOLSZCZYZNA. Od 29 
września do 8 październi-
ka w Opolu, Kędzierzynie- 
-Koźlu, Łubowicach, Raciborzu 
i Zabrzu odbywały się kon-
certy w ramach X Festiwalu 

Kompozytorów Śląskich, nad 
którym patronat honorowy 
objął Konsul Honorowy RFN 
we Wrocławiu. Koncerty cie-
szyły się liczną frekwencją słu-
chaczy.
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Podczas koncertu w Łubowicach

Dzień Papieski

Nowy rok akademicki rozpoczął się Eucharystią
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Wielki pożar 
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Czwarta rano

NOWE CZASY?

I znowu opolska młodzież 
w awangardzie prze-

mian społeczno-obyczajo-
wych. Licealiści zerwali się 
z lekcji, aby zaprotestować 
przeciwko nowym rozpo-
rządzeniom ministra oświa-
ty w sprawie zdawania eg-
zaminu dojrzałości. Sprawa 
jest ciut skomplikowana, a 
na pewno zbyt skompliko-
wana, by wyjaśnić ją w ra-
mach moich wąziutkich tu-
taj możliwości. W skrócie: 
chodzi o to, że minister 
swym rozporządzeniem 
utrudnił uczniom decy-
zje o wyborze zdawanych 
przedmiotów maturalnych. 
W dodatku tak ułożył tabe-
lę ocen za egzaminy matu-
ralne na poziomie podsta-
wowym i rozszerzonym, 
że o wiele łatwiej uzyskać 
więcej punktów na matu-
rze, zdając poziom pod-
stawowy. Słowem – mini-
ster nie postawił na ambit-
ną młodzież. A wiem, co 
mówię, choćby dlatego, że 
mam w domu maturzystkę. 
Dlaczego minister nie pro-
muje ambitnych? Sugestia, 
że jedyna młodzież, któ-
rą pan minister do tej po-
ry promował, wyrożniała 
się czym innym niż ambi-
cją byłaby może nadmia-
rem złośliwości. W każdym 
razie dumny jestem, że na-
si maturzyści, z tej pogar-
dzanej prowincji, pokazu-
ją, że trzeba się o swoje 
upominać. Choćby sprawa 
wydawała się beznadziejna 
(bo ta się taką zdaje, przy-
najmniej na razie). A mo-
że akurat ktoś zmądrzeje? 
(niestety, nie zakładam, że 
pan minister). Póki co nasi 
nietracący ducha opolscy 
maturzyści bronią się tak-
że humorem. Dowiaduję 
się bowiem, że prowadzo-
na jest akcja nieużywania 
w komputerach czcionki 
typu „Times New Roman”. 
Co w swobodnym prze-
kładzie mogłoby znaczyć: 
Nowe czasy, Roman!

PIOTR ZABRZAŃSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I

Wystawa w Krapkowicach

Aby poznać misje

W parafii św. Mikołaja 
w Krapkowicach odbyła się 
już czternasta wystawa 
przygotowana przez tamtejszy 
Klub Inteligencji Katolickiej.

Ekspozycja została zorgani-
zowana w ramach XIV Dni Bi-
blijnych, które w tym roku po-
przedziły misje parafialne pro-
wadzone przez oblatów z Po-
znania. Patronat nad wystawą 
objął proboszcz ks. Edgar Loch, 
natomiast jej kustoszem był wi-
kariusz ks. Jarosław Staniszew-
ski. Scenografię, którą można 
było oglądać w poewangelickim 
kościele Bożego Miłosierdzia, 
przygotowali nauczyciele Ze-
społu Szkół Zawodowych – Ma-
riola Cegłowska i Róża Rally.

Wystawa tematycznie 
nawiązywała do dzie-
ła misyjnego Koś-
cioła i podzielo-
na była na trzy 
części. Zwie-
dzanie roz-
poczynało się 
przy tablicy z 
informacjami o 
życiu i dziele pa-
tronki misji św. Te-
resy od Dzieciątka Je-
zus oraz wykazem zgroma-
dzeń zakonnych męskich i żeń-
skich, które wysyłają z Polski 

misjonarzy i misjonarki 
do 141 państw świata. 
Druga część poświęco-
na była mediom. Pre-
zentowo w niej czaso-
pisma misyjne, literatu-
rę oraz dwa filmy – je-
den o pracy misjonarzy z die-
cezji opolskiej w Togo, drugi 
natomiast poświęcony był mi-
sjonarzom męczennikom, któ-
rzy w ostatnich latach odda-
li życie za głoszenie Ewange-
lii. Ostatnia część przedstawia-
ła głównie przedmioty pocho-
dzące z krajów misyj-
nych. – Są to eksponaty 
z terenów misyjnych, 
na których pracują na-
si misjonarze – wyjaś-

nia ks. Jarosław 
Staniszewski. Ta 

część cieszyła się najwięk-
szym zainteresowaniem zwie-
dzających. Znakomitą część 

prezentowanych eks-
ponatów na wystawę 
użyczył ks. Henryk Po-
cześniok, proboszcz 
ze Steblowa, który 12 
lat pracował wśród In-
dian w Peru, oraz Mał-

gorzata Bieniek, która użyczy-
ła część pamiątek związanych 
z Afryką. Wśród przedmio-
tów przywiezionych z Peru na 
szczególną uwagę zasługiwa-
ły wyroby artystyczne z ty-
kwy, kamień mydlany z minia-
turową szopką, kielich mszal-

ny i patena wykonane 
z palo de sangre, czy-
li drzewa krwi, oraz 
skóra kajmana.

– W pierwszym ty-
godniu wystawę od-
wiedziły 962 oso-
by – mówi Krystyna 
Brzezińska, szefo-

wa krapkowickie-
go KIK. Odwie-
dzają ją głównie 
uczniowie miej-
scowych szkół. 
Obejrzało ją też 
wielu dorosłych, 

a z wpisów doko-
nanych w pamiąt-

kowej księdze do-
wiadujemy się, że byli 

wśród nich mieszkańcy Toma-
szowa Mazowieckiego, Bremy 
czy Düsseldorfu. W.I.

Eksponaty 
z Afryki 
udostępniła 
Małgorzata 
Bieniek

społu Szkół Zawodowych – Ma-
riola Cegłowska i Róża Rally.

Wystawa tematycznie 
nawiązywała do dzie-
ła misyjnego Koś-

informacjami o 
życiu i dziele pa-
tronki misji św. Te-
resy od Dzieciątka Je-

nia ks. Jarosław godniu wystawę od-
wiedziły 962 oso-
by – mówi Krystyna 
Brzezińska, szefo-

wa krapkowickie-
go KIK. Odwie-
dzają ją głównie 

wielu dorosłych, 
a z wpisów doko-

nanych w pamiąt-
kowej księdze do-

wiadujemy się, że byli 

społu Szkół Zawodowych – Ma-
riola Cegłowska i Róża Rally.

Wystawa tematycznie 
nawiązywała do dzie-
ła misyjnego Koś-

życiu i dziele pa-
tronki misji św. Te-
resy od Dzieciątka Je-

nia ks. Jarosław 
Staniszewski. Ta 

godniu wystawę od-
wiedziły 962 oso-
by – mówi Krystyna 
Brzezińska, szefo-

wa krapkowickie-

nanych w pamiąt-
kowej księdze do-

wiadujemy się, że byli 
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Wewnątrz 
tykwy można 
zobaczyć sceny 
z Ewangelii



Na Jesionowym Wzgórzu

Kościół Miłosierdzia Bożego poświęcony
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Historia budowy koś-
cioła jest długa, się-
ga roku 1985, kiedy 
to duszpasterze jedy-

nej prudnickiej parafii pw. św. 
Michała Archanioła – ojcowie 
dominikanie – zaczęli załatwiać 
pozwolenia na rozpoczęcie bu-
dowy bardzo potrzebnej i ocze-
kiwanej przez mieszkańców no-
wej dzielnicy miasta. Po trud-
nych i skomplikowanych pro-
cedurach udało się 4 września 
1989 roku pozyskać potrzebne 
uprawnienia do planowania prac 
budowlanych, a 23 września br. 
bp Jan Wieczorek poświęcił 
krzyż i przestrzenny plac prze-
znaczony na przyszłą zabudowę 
kościelną. Tuż przed świętami 
Bożego Narodzenia postawiono 
na poświęconym miejscu barak, 
pełniący rolę tymczasowej kapli-
cy, w której odprawiona zosta-
ła pierwsza Pasterka, i od tego 
czasu przez wiele lat wierni gro-
madzili się w kaplicy nazywanej 
„Betlejemką” na nabożeństwach 
i Mszach św., sprawowanych do 
roku 1999 przez ojców domini-
kanów, a następnie przez księży 

diecezjalnych. W mar-
cu 1995 roku wytyczo-
no teren pod budowę 
i rozpoczęto wznosze-
nie fundamentów, a w 
październiku 1996 ro-
ku uroczystego wmu-
rowania kamienia wę-
gielnego dokonał bi-
skup opolski Alfons Nossol.

Budowę, rozpoczętą przez 
ojców dominikanów, głównie 
przez o. Józefa Kosteckiego, o. 
Edwarda Olecha, o. Stanisława 
Obarę i o. Sylwestra Laskow-
skiego, przejął ks. Piotr Sznu-
ra, proboszcz ustanowionej 2 
sierpnia 1999 roku parafii Boże-
go Miłosierdzia. Została przez 
niego doprowadzona do koń-
ca wspólnie z ofiarnymi parafia-
nami, wiernymi z parafii Micha-
ła Archanioła w Prudniku, a tak-
że wiernymi z patronackich de-
kanatów: Biała, Głogówek, Głu-
chołazy, Koźle, Krapkowice, Nie-
modlin, Prószków, Zawadzkie, 
parafia św. Franciszka w Rom-
sthol w diecezji Fulda w Niem-
czech i wielu dobroczyńców.

Prace nabrały tempa

Od chwili ustanowienia pa-
rafii – ks. Piotr Sznura i jego 
pierwsi wikariusze: ks. Euge-
niusz Ploch, ks. Janusz Ogórek, 
ks. Rafał Kiełek i obecni – ks. Ja-

cek Wilczyński i ks. Ja-
rosław Karpa – obok 
budowy świątyni z ka-
mienia budowali świą-
tynię ducha, zrozumie-
nia i religijności. 

Z kronikarskich za-
pisów wynika, że już 
po kilku miesiącach 

od chwili erygowania parafii od-
prawiono pierwszą Mszę św. w 
prowizorycznie dostosowanych 
murach kościoła – pamiętną Pa-
sterkę roku 1999. I już 30 kwiet-
nia 2000 roku odbył się w tych 
murach pierwszy odpust para-
fialny. Sumie odpustowej prze-
wodniczył i poświęcił dzwon bp 
Jan Bagiński. W tym samym roku 
zaczęto budować plebanię, a w 
następnym, czyli w 2001, księ-
ża już w niej zamieszkali. Rów-
nocześnie tynkowano kościół, 
układano posadzki, najpierw w 
zakrystii, potem w prezbiterium 
i w całym kościele. Lata 2002–
2005 były czasem wytężonej 
pracy, w tym okresie, obok wy-
mienionych już prac, wykonano 
sufit kościoła, ogrzewanie, ław-
ki a w tym roku pomalowano 
kościół, wykonano ołtarz, am-
bonkę, chrzcielnicę i taberna-
kulum. Piękna, przestrzenna i 
dopracowana w każdym szcze-
góle świątynia, po siedemna-
stu latach budowlanych trudów 
i zmagań z różnorodnymi prze-

ciwnościami, była nareszcie go-
towa do poświęcenia. Zanim 
nastąpił ten długo oczekiwany 
moment, wspólnota parafialna, 
od początku scalana i formowa-
na przez ks. proboszcza Piotra 
Sznurę i jego wikarych, uczest-
niczyła w pierwszych parafial-
nych misjach świętych (od 17 do 
24 września br.), prowadzonych 
przez Ojców Misjonarzy Obla-
tów o. Pawła Ratajczyka i o. Ar-
kadiusza Sędzielowskiego.

Radość 
w pełni zasłużona
Razem z parafianami cie-

szyli się w sobotę 30 września 
2006 i dziękowali Bogu za no-
wą świątynię wierni z dekana-
tu prudnickiego i dekanatów 
wspomagających ich w budo-
wie, przyjaciele parafii, daw-
ni mieszkańcy. Licznie na uro-
czystość poświęcenia kościoła 
przybyli księża, w tym dawni 
duszpasterze, ojcowie domini-
kanie, aby uczestniczyć w uro-
czystej koncelebrze Mszy św. 
pod przewodnictwem abp. Al-
fonsa Nossola, który dokonał 
aktu poświęcenia świątyni pw. 
Bożego Miłosierdzia.

Z wielkim uznaniem i sło-
wami podziękowania zwrócił 
się do parafian biskup opolski, 
docenił ich trud i wytrwałość 
w budowaniu swojej świątyni. 
Szczególne słowa uznania skie-
rował do proboszcza ks. Pio-
tra Sznury, 
który z wiel-
ką wytrwa-
łością zabie-
gał o dom 
Boży, ale też 
od począt-
ku budował, 
scalał i umac-
niał w wierze 
mieszkańców 
parafii Miło-
sierdzia Bo-
żego. 

Po siedemnastu 
latach zmagań 
i trudów 
budowania 
kościół Bożego 
Miłosierdzia cieszy 
swoim wyglądem 
nie tylko parafian

Abp Alfons Nossol, 
ordynariusz diecezji 

opolskiej, 
poświęcił 

parafialny kościół 
Miłosierdzia Bożego 

w Prudniku, wybudowany 
na Jesionowym Wzgórzu.

tekst 
TERESA 
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Po prawej powyżej: 
Uroczystej 

koncelebrze 
przewodniczył 

abp Alfons Nossol

Po prawej obok:
Na uroczystość 

poświęcenia 
przybyli licznie 

parafianie, 
prudniczanie 
i przyjaciele



Na Jesionowym Wzgórzu

Kościół Miłosierdzia Bożego poświęcony
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Perełki Słowa 

ODWRACANIE KOTA

„Królowa z Południa wstanie 
na sądzie z mężmi narodu 
tego i potępi je, iż przyjechała 
od krajów ziemie słuchać 
mądrości Salomonowej: a 
otoć tu więcej niż Salomon” 
(Łk 11,31).

Sięgnąłem do 
przekładu nie-
ocenionego ks. 
Jakuba Wujka. 
Ilekroć współ-
czesne tłumacze-

nia nieporadnie oddają tekst, 
on trafnie oddaje myśl orygi-
nału. Jednak nie o te szcze-
góły chodzi. Jezus podjął wy-
zwanie, jakim było oskarże-
nie Go, że „przez Belzebuba, 
władcę złych duchów, wyrzu-
ca złe duchy” (w. 15). Sposób 
ataku popularny od wieków 
– odwrócić kota ogonem i 
przypisać przeciwnikowi to, 
o co samemu jest się oskar-
żanym. Bezkrytyczny tłum 
zawsze gotów w to uwie-
rzyć. Jezus, zwykle łagodny, 
atakuje potokiem słów, całą 
sekwencją obrazów i histo-
rycznych aluzji. Jedną z nich 
jest przytoczone wyżej zda-
nie. Po nim następne, z alu-
zją do proroka Jonasza. Oba 
musiały wywołać oburzenie 
przeciwników Jezusa. Jak to? 
Ten prosty człowiek z Galilei 
ośmiela siebie stawiać po-
nad najwspanialszego i naj-
mędrszego króla Salomona? 
A jakby tego było mało, tak-
że ponad proroka Jonasza? 
Można się domyślać, że to 
utwierdziło wrogów Jezusa 
w ich mniemaniu: rzeczywi-
ście, sam jest opętany przez 
złego ducha, skoro takie rze-
czy mówi. Zdania, które są 
na granicy bluźnierstwa. A 
Jezus uderza w nich celnie, 
napominając: „Patrz więc, że-
by światło, które jest w tobie, 
nie było ciemnością” (w. 35). 
To wszystko zachowuje waż-
ność także za naszych dni. 
Jedni gotowi wykpić praw-
dę, drudzy kłamstwo ogłosić 
cnotą, inni Ewangelię obró-
cić w żart.

KS. TOMASZ HORAK

XI Seminarium Śląskie

Wobec nowych wyzwań
Jak wygląda obecnie współpraca 
między Polakami a Niemcami? 

Nad tą kwestią zastanawia-
li się uczestnicy XI Seminarium 
Śląskiego, które odbyło się od 25 
do 30 września w Kamieniu Ślą-
skim. Jak zwykle sześć dni tego 
seminarium miało bogaty w licz-
ne wystąpienia i dyskusje pro-
gram. Pierwszy dzień poświęco-
no ocenie obecnego stanu sto-
sunków polsko-niemieckich. Po-
seł H. Kroll ocenił je jako najgor-
sze od 17 lat. Bardziej optymi-
stycznie (czy też może z lepszym 
wyczuciem koniecznej dyploma-
cji?) sytuację oceniali przedsta-
wiciele zarówno polskiego MSZ, 
jak i ambasady RFN w Warszawie. 

Następnego dnia dyskutowano o 
europejskim kontekście współ-
pracy polsko-niemieckiej, o ro-
li mniejszości narodowych i zna-
czeniu regionów pogranicza w 
budowaniu poczucia tożsamości 
we współczesnej Europie. Dzień 
trzeci – tradycyjnie – skupił uwa-
gę uczestników  na kościelnym 
wymiarze stosunków między na-
szymi narodami i krajami. W tym 
roku tematem była 40. roczni-
ca wymiany listów między Epi-
skopatami Polski i Niemiec. W 
czwartek dyskutowano o sytua-
cji mniejszości niemieckiej w Pol-
sce. W przedostatni dzień Semi-
narium Śląskiego tematem by-
ła kultura, a dokładniej: rola mu-
zeów w popularyzacji dziedzi-

ctwa górnośląskiego oraz relacja 
trzech współredaktorów nauko-
wych pionierskiego dzieła – księ-
gi roboczo zatytułowanej „Euro-
pejska historia Górnego Śląska”. 
Pracują nad jej tekstem naukow-
cy z Czech, Niemiec i Polski. Re-
daktorzy twierdzą, że nie unika-
ją tematów kontrowersyjnych ani 
nie popadają w powierzchow-
ną polityczną poprawność w opi-
sie losów Górnego Śląska. Jedy-
nym jak na razie mankamentem 
tej książki, która powinna być 
niezbędną pomocą przynajmniej 
dla nauczycieli, pragnących uczyć 
prawdziwej historii naszej ziemi, 
wydaje się fakt, że ukaże się ona 
drukiem prawdopodobnie dopie-
ro w 2008 roku.  AK

Żeby wziąć udział w Przeglądzie  
Piosenki Religijnej, trzeba zgłosić 
swój udział do 20 października 
2006 r.

Organizatorem imprezy jest 
Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry (ul. Niemodlińska 1, 46–070 
Komprachcice). W przeglądzie 
mogą uczestniczyć zespoły wo-
kalne i wokalno-instrumentalne, 
oceniane przez jury w dwu ka-
tegoriach: zespoły dziecięce w 
wieku do lat 14 oraz zespoły 
młodzieżowe i osób dorosłych. 
Zespół będzie musiał wykonać 
dwa utwory w czasie nieprze-
kraczającym 10 minut. W przy-
padku dużej ilości zgłoszonych 
zespołów organizator zastrze-
ga sobie prawo skrócenia wy-
stępu do jednego utworu. Ju-
ry przeglądu oceniać będzie in-
terpretację, intonację, dykcję, 
treść i aranżację wykonywanych 
utworów. Nagradzane będą trzy 
pierwsze miejsca w obu kate-
goriach. Organizatorzy zapew-
niają nagłoś-
nienie i po-
trzebną ilość 
mikrofonów. 
Sprzęt mu-

zyczny zapewniają sobie wystę-
pujące zespoły. W programie im-
prezy przewidziano misterium 
„Oto ja jestem z wami” – godz. 
18.00 oraz część konkursową 
(występy zespołów w kolejno-
ści nadesłanych zgłoszeń) godz. 
18.30.

Zgłoszenia należy kierować pod adres: 
Samorządowego Ośrodka Kultury, 
fax: 077 4646222, 
e-mail: sok@atol.com.pl 
(szczegółowe informacje 
pod tel. 077 46 46 222; 
077 46 46 208; 077 46 46 330).

W Komprachcicach

Można się zgłaszać
zyczny zapewniają sobie wystę-
pujące zespoły. W programie im-
prezy przewidziano misterium 
„Oto ja jestem z wami” – godz. 
18.00 oraz część konkursową 
(występy zespołów w kolejno-
ści nadesłanych zgłoszeń) godz. 
18.30.

Zgłoszenia należy kierować pod adres: 
Samorządowego Ośrodka Kultury, 
fax: 077 4646222, 
e-mail: sok@atol.com.pl 
(szczegółowe informacje 
pod tel. 077 46 46 222; 
077 46 46 208; 077 46 46 330).

Podczas jednego
 z przeglądów

w komprachcickim 
kościele JE

RZ
Y 
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Zapraszamy
  DUSZPASTERSTWO 

NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH

zaprasza 15 PAŹDZIERNIKA o 
godz. 18.30 do katedry na 
Mszę św. w intencji nauczycie-
li z okazji Dnia Nauczyciela i 
Dnia Papieskiego. Eucharystii 
będzie przewodniczył bp prof. 
dr hab. Jan Kopiec. Ponadto 
w siedzibie DA „Resurrexit” 
20 PAŹDZIERNIKA o godz. 19.00 
ks. prof. dr hab. Helmut Jan 
Sobeczko wygłosi prelekcję: 
Czy człowiek musi cierpieć?

  NA PRZEGLĄD 
PIOSENKI 
RELIGIJNEJ

14 i 15 PAŹDZIERNIKA w Raci-
borskim Centrum Kultury odbę-
dzie się XV Raciborski Przegląd 
Piosenki Religijnej „Spotkałem 
Pana”. Na scenie zaprezen-
tują się młodzi utalentowa-
ni wykonawcy, obok znanych 
i uznanych już twórców, jak 
Siewcy Lednicy czy Mate. O. 
Rozpoczęcie o godz. 16.00.

  NA REJONOWE 
SPOTKANIE MISYJNE

Ks. Stanisław Klein, diecezjal-
ny dyrektor Papieskich Dzieł 
Misyjnych, zaprasza na jesien-
ne spotkanie misyjne członków 
Papieskich Dzieł Misyjnych 
oraz wszystkich, w jakikolwiek 
sposób związanych z misjami 
w swoich parafiach. Najbliższe 
spotkanie odbędzie się w so-
botę, 21 PAŹDZIERNIKA, w para-
fii św. Jakuba i św. Agnieszki 
w Nysie. Rozpoczęcie o 10.00, 
zakończenie ok. 13.30.

  DO OPOLSKICH 
JEZUITÓW

Być może wiara i dogmaty 
wydają Ci się trudne i nie-
przystające do życia. Jeśli nie 
pojmujesz ich głębi i znacze-
nia w codzienności, ale chcesz 
lepiej zrozumieć, o co cho-
dzi w chrześcijaństwie oraz 
pragniesz odkryć piękno Boga 
Trójjedynego, przyjdź i prze-
żyj tę przygodę razem z nami. 
Spotkanie jest otwarte tak-
że dla ludzi wątpiących i po-
szukujących. Podczas każdej 
katechezy (pierwsza i trzecia 
środa miesiąca) będą rozwa-
żane kolejne prawdy Credo, a 

także prowadzone dyskusje o 
ich roli w codziennym życiu. 
Najbliższe spotkanie pt.: „Co 
znaczy wierzyć?”, w środę 18 
PAŹDZIERNIKA o godz. 19.00 w 
auli „Xaverianum” przy ul. O. 
Józefa Czaplaka 1a. Katechezę 
poprowadzi ks. Dariusz 
Piórkowski SJ, duszpasterz 
akademicki z Opola. Ponadto 
Jezuicki Ośrodek Formacji i 
Kultury „Xaverianum” zapra-
sza studentów i nie tylko na 
spotkanie z cyklu „Świat ko-
biety i mężczyzny”. Temat 
spotkania, które odbędzie 
się w środę 25 PAŹDZIERNIKA o 
godz. 19.00, brzmi: „Kobieta 
i mężczyzna z amerykańskie-
go punktu widzenia”. Gościem 
wieczoru będzie Joanna Petry-
Mroczkowska, dr filologii ro-
mańskiej, tłumaczka, eseistka, 
krytyk literacki.

  PRZED WYJAZDEM 
DO ZAGRZEBIA

Ośrodki przygotowań do 
Europejskiego Spotkania 
Młodych w Zagrzebiu, orga-
nizowanego przez wspólnotę 
z Taizé, zapraszają młodzież 
naszej diecezji do nawiązania  
jak najszybszego kontaktu z 
najbliższym punktem przygo-
towań. Tam można spotkać 
innych, którzy także przygo-
towują się do tego nowego 
etapu pielgrzymki zaufania. 
Przygotowania już się zaczy-
nają. Trzeba się w nie włączyć, 
aby móc uczestniczyć w spot-
kaniu. Zapisy tylko do 17 LISTO-
PADA 2006 roku!
Poniżej podajemy listę punk-
tów przygotowań na terenie 
naszej diecezji:
  45-342 OPOLE, 

Leszek Grygiel; 
DA „Resurrexit”, 
ul. Drzymały 1a; 
śr. 18.15, kościół;

  47 225 KĘDZIERZYN-KOŹLE, 
ks. Adrian Bombelek; 
św. Piusa X, ul. Przyjaźni 69; 
pt. 19.30, kościół;

  47 303 KRAPKOWICE, 
Krzysztof Glombica; 
WNMP, ul. ks. Duszy 31; 
pt.19.30, salka;

  47 400 RACIBÓRZ, 
Tomasz Koczy; 
WNMP, ul. Szewska 1; 
sob. 19.30, salka. 

Mieszkańcy Lubieszowa 
(parafia Bierawa) dają 
dobry przykład, jak pro-
mować swoją wieś.

Niedawno ta nie-
wielka – licząca 427 
mieszkańców – wio-
ska wydała własny 
folder – informator 
turystyczny. Zawiera 
on wszystko, co po-
trzeba, i to w atrak-

cyjnej formie. Mapa i 
opis wioski zachę-
cają, by wstąpić do 
Lubieszowa choć-
by na parę chwil – 
by skosztować mio-
du z „Zygmuntowej 
pasieki” czy też zło-
wić i upiec „Rybę u Ag-
nieszki”, albo  pojeź-
dzić konno w gospo-
darstwie agroturystycz-
nym „U Pordzika”. 

Miejmy odwagę powiedzieć,
że jesteśmy tutaj razem nie od dziś
i nie od wczoraj, ale od wieków.
Że jesteśmy na długiej drodze rozwoju 
i wiele mamy sobie do powiedzenia 
– powiedział bp Jan Kopiec, 
otwierając wystawę„Między obcością 
a bliskością. Polacy – Niemcy”

Organizatorami wystawy są 
Wojewódzka Biblioteka Publicz-
na, Muzeum Diecezjalne i Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców, a oglądać ją można  
od  29 września do 20 paździer-
nika br., w poniedziałki i piąt-
ki, od godz. 10 do 16. Wystawa 
– z ponad dwustu eksponatami, 
zdjęciami, rycinami, reprodukcja-
mi dokumentów, doskonale za-
aranżowana przez bibliotekarzy 
WBP w Opolu, przejrzyście ilu-
strująca poszczególne sekwencje 
i tematy, nazwane „spotkaniami” 
–  jest próbą przedstawienia wie-
lowiekowych relacji  polsko-nie-
mieckich, wzajemnych kontak-
tów, wpływów, tragicznych wyda-
rzeń, wrogości, ale też współpra-
cy i wzajemnej fascynacji  literatu-
rą, sztuką, nauką. 

Pomysłodawca wystawy  Ro-
bert Traba, założyciel „Borussi” w 
Olsztynie i aktualnie dyrektor Pol-
skiego Instytutu Historii w Ber-
linie, postanowił przywrócić na-
szej pamięci dziesięć wieków pol-
sko-niemieckiego sąsiedztwa. 

Zrobił to, gromadząc eksponaty w 
blokach tematycznych nazwanych 
„spotkaniami” i są to m.in.: „Po-
czątki”, „Podzieleni”( od połowy 
lat 50. do przełomu 1989 roku), 
„Odkrywanie na nowo” (po 1989: 
zmiany i kontynuacje) oraz w pię-
ciu „kapsułach” tematycznych.

Historia relacji polsko-niemie-
ckich, mimo zdominowania przez 
historyczne fakty, pełna jest sym-
bolicznych odniesień i niezhar-
monizowanych ze sobą odczuć.  
To szczególne połączenie rzeczy-
wistości historycznej z psycholo-
gią zbiorowości znalazło swój wy-
raz w wyjątkowej wystawie, któ-
rej ideą, jak podkreśla Robert Tra-
ba,  jest przypomnienie, a czasa-
mi odkrywanie  na nowo jasnych 
stron wzajemnych kontaktów  Po-
laków i Niemców.  S

W Lubieszowie

Dają przykład
Mieszkańcy Lubieszowa 
(parafia Bierawa) dają 
dobry przykład, jak pro-

Niedawno ta nie-
wielka – licząca 427 
mieszkańców – wio-
ska wydała własny 

cyjnej formie. Mapa i 

Lubieszowa choć-
by na parę chwil – 
by skosztować mio-
du z „Zygmuntowej 
pasieki” czy też zło-
wić i upiec „Rybę u Ag-
nieszki”, albo  pojeź-
dzić konno w gospo-
darstwie agroturystycz-
nym „U Pordzika”. 

Wystawa w Muzeum Diecezjalnym

Obcość a bliskość

Wystawa zainaugurowała III Dni 
Kultury Niemieckiej na Śląsku 
Opolskim. Na zdjęciu konsul Niemiec 
Ludwig Neudorfer z małżonką
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W dekanacie prudnickim 
nad granicą czeską 
rozciąga się parafia św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Dytmarowie. Liczy nieco 
ponad 1200 mieszkańców 
zamieszkujących wsie 
Dytmarów, Skrzypiec 
i Krzyżkowice.

Pierwsze wzmianki o 
miejscowości pochodzą z 
1302 r., natomiast o koś-
ciele z 1331 r. Obecny koś-
ciół parafialny został zbu-
dowany w stylu neogoty-
ckim w 1857 r. Z dawne-
go kościoła zachowała się 
chrzcielnica z około 1600 
r. W Krzyżkowicach znaj-
duje się też kaplica wybu-
dowana w 1935 r.

Zaangażowanie

Parafianie oprócz Mszy 
św. niedzielnych i w świę-
ta nakazane biorą liczny 
udział w nabożeństwach 
majowych i październiko-
wych. Chętnie też angażu-
ją się na rzecz parafii. Da-
li temu wyraz w tym ro-
ku, organizując swojemu 
duszpasterzowi wspania-
le przygotowaną uroczy-
stość z racji jego 25-lecia 
sakramentu kapłaństwa. 
Chętnie i czynnie uczest-
niczą w uroczystościach 
dożynkowych, reprezen-
tując każdego roku de-
kanat prudnicki podczas 
dożynek diecezjalnych na 
Górze Świętej Anny.

Jest tam grono liczące 
dwudziestu ministrantów 
i kilku lektorów, osiem 
grup Żywego Różańca i 
parafialna rada duszpa-
sterska, współpracująca z 

proboszczem, rozwiązują-
ca problemy duszpaster-
skie i materialne parafii. 
Tworzy się również para-
fialny zespół Caritas. – Do-
brze układa się współpra-
ca parafii ze szkołą pod-
stawową przy organizo-
waniu jasełek, misterium 
wielkanocnego i innych 
uroczystości – mówi ks. 
proboszcz Alojzy Wojnar. 
W parafii działa też zespół 
Półnutki, znany ze swoich 
osiągnięć i sukcesów, któ-
ry swym śpiewem uświet-
nia uroczystości kościel-
ne.

Tradycja

Ks. Alojzy Wojnar pod-
kreśla wielkie przywiąza-
nie parafian do tradycji. 
Na szczególną uwagę za-
sługuje opłatek wiejski, 
organizowany we współ-
pracy z miejscową szko-
łą dla wszystkich miesz-
kańców, tradycja kolędo-
wania po domach z He-
rodem czy też pamięć o 
bliskich zmarłych, przeja-
wiająca się nie tylko w tro-
sce o groby, ale również 
modlitwie za tych, któ-
rzy odeszli. Również bar-
dzo uroczyście obchodzo-

ne są pierwsze Komunie 
św., procesje Bożego Cia-
ła oraz dożynki na szczeb-
lu parafialnym, gminnym i 
powiatowym.

Mimo panującego bez- 
robocia i problemów finan-
sowych, w ostatnim cza- 
sie przeprowadzono w pa- 
rafii szereg inwestycji. W 
kościele parafialnym m.in. 
pomalowano dach, częś-
ciowo wymieniono ławki, 
zainstalowano nowy ze-
gar do dzwonów, oświet-
lono świątynię na ze-
wnątrz. Postawiono też 
pięć nowych krzyży w pa-
rafii, odnowiono elewa-
cję plebanii, wybudowa-
no alejkę na cmentarzu 
i odnowiono kaplicę fi-
lialną w Krzyżkowicach. 
Obecnie parafianie przy-
stępują do remontu za-
bytkowego muru przed 
kościołem.

Księdza proboszcza 
martwi problem panują-
cego bezrobocia. Niektó-
rzy parafianie zmuszeni są 
podejmować pracę za gra-
nicą. – Jest to niekorzyst-
ne dla życia rodzinnego. 
Ale z braku pracy trze-
ba wyjeżdżać – mówi ks. 
Alojzy Wojnar.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

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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Zabytkowa chrzcielnica 
z około 1600 r.

Po lewej: 
Kościół parafialny 

w Dytmarowie
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Większość parafian jest religijnych i zaanga-
żowanych w życie i funkcjonowanie parafii. 
Rozwijamy współpracę przygraniczną z miej-
scowościami po stronie czeskiej. Jej wyrazem  
jest obecność czeskiego proboszcza parafii 
Lipian ks. Pavla Zacheli na naszych parafialnych 
uroczystościach. On też chętnie nas zapra-
sza do swojej parafii. Również dawni miesz-
kańcy Dytmarowa i ich potomkowie z Niemiec 
przyjeżdżają i odwiedzają nas. Z potrzeby ser-
ca parafianie chętnie pielgrzymują do sanktua-
riów maryjnych, takich jak Jasna Góra, Licheń, 
Kalwaria Zebrzydowska, Kraków Łagiewniki czy 
Góra Świętej Anny. Parafia nasza ma swoje do-
bre strony, ale niepokoją nas także pewne ne-
gatywy. Oczywiście nie jesteśmy idealni i dlate-
go mamy też ludzkie słabości. Mamy zatem nad 
czym ubolewać, o co się modlić, nad czym pra-
cować. Potrzebujemy modlitwy i wysiłku w na-
szej życiowej pielgrzymce do domu Ojca. 

Zapraszamy do kościoła
  Nabożeństwa niedzielne: godz. 7.30, 9.00 

(Krzyżkowice) i 10.30

PANORAMA PARAFII 
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dytmarowie

Na polsko-czeskim pograniczu

KS. ALOJZY 
WOJNAR

święcenia kapłańskie przy-
jął 17 maja 1981 roku w 
Opolu. Pracował jako wi-
kariusz w parafiach: św. 
Jana Chrzciciela w Zabrzu 
(1981–1984), św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w 
Paczkowie (1984–1986) i 
Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Kluczborku 
(1986–1988). Od 1988 
roku jest proboszczem w 
Dytmarowie. 


