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Wuroczystość Trzech Króli w Domu 
Księży Emerytów w Opolu odbyły 

się kolędowe odwiedziny duszpasterskie. 
Proboszcz parafii katedralnej ks. prałat 
Edmund Podzielny tradycyjnie rozpoczął ko-
lędę w tamtejszej kaplicy pw. św. Anny i św. 
Joachima. – Należymy do parafii katedralnej 
i kolędę co roku przyjmujemy. Ks. prałat tra-
dycyjnie odwiedza mieszkania wszystkich 
mieszkańców naszego domu: księży eme-
rytów oraz pracowników wydziału teolo-
gicznego, kurii, Sądu Duchownego i sio-
stry zakonne – wyjaśnia ks. prałat Rudolf 

Pierskała, dyrektor Domu 
Księży Emerytów. Po raz 
pierwszy nabożeństwo w 
kaplicy uświetnił młodzie-
żowy zespół instrumen-
tów dętych, w którym na 
klarnecie zagrał  ks. wika-
riusz Dariusz Flak. 

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA ŚW. JADWIGI

W ŻELAZNEJ

Wizytę 
duszpasterską
u księży 
emerytów 
poprzedziło 
nabożeństwo 
kolędowe
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Styczeń taki dziwny, wio-
senny. Czasy nastały go-

rące nie tylko w pogodzie. 
Lustracje, frustracje i inne 
racje przemawiają za tym, 
aby wyciszyć się i pomodlić 
o jedność: w sobie samym, 
rodzinie, parafii… Wszak 
18 stycznia rozpoczynamy 
Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan. Ale co tu mówić 
o jedności między różnymi 
wyznaniami, skoro brak jej 
w nas? Pokazują to bolesne 
wydarzenia ostatnich tygo-
dni w polskim Kościele. Tym 
bardziej potrzeba pokornej 
modlitwy, gdyż – jak pisze w 
liście pasterskim abp Alfons 
Nossol – „jedności Kościoła 
nie sposób »spreparować« ani 
zorganizować”. Jest ona bo-
wiem darem Bożego Ducha, 
który ją też zainicjował”. 

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
redaktor wydania

Z KOLĘDĄ U KSIĘŻY EMERYTÓW
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W uroczystość Objawienia 
Pańskiego w kościele seminaryjno-
-akademickim pw. św. Jadwigi 
w Opolu została odprawiona 
tradycyjna Msza św. z udziałem 
alumnów WSD i studentów 
Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego.

Liturgii przewodniczył opol-
ski biskup pomocniczy Jan Ko-
piec. Wraz z nim koncelebro-
wali pracownicy naukowi wy-
działu teologicznego i modera-
torzy seminaryjni. Witając Księ-
dza Biskupa, dziekan wydzia-
łu teologicznego ks. prof. Ta-
deusz Dola podkreślił, że od lat 
tradycyjnie bp Jan Kopiec prze-
wodniczy tej Eucharystii, „bo 
to dzień szczególnie ważny w 
jego życiu. 6 stycznia 1993 r. w 
Bazylice św. Piotra w Watyka-
nie przyjął sakrę biskupią z rąk 
Ojca Świętego Jana Pawła II”. 
Ks. Dola życzył bp. Janowi Bo-
żego błogosławieństwa na dal-
sze lata posługiwania biskupie-
go oraz w pracy naukowej na 

opolskim wydziale teo-
logicznym.

W homilii bp Jan 
Kopiec nawiązał do 
Trzech Mędrców, któ-
rzy od wieków są moc-
nym impulsem dla każ-
dego chrześcijanina do 
rozliczenia się z daru, który po-
jawił się w Betlejem dwa tysią-
ce lat temu. Zachęcił również 
uczestników liturgii, aby wzo-
rem tajemniczych Mędrców po-
trafili stanąć i pójść na spotkanie 

skarbu, który oni przed 
wiekami odkryli w Bet-
lejem. Wskazując jed-
nak na częste nasze po-
myłki i próby podążania 
własnymi drogami, bp 
Jan pytał, „czy stać nas 
na to, aby iść za wielki-

mi Bożymi sprawami?”.
Na zakończenie Euchary-

stii odśpiewano dziękczynne Te 
Deum laudamus, za czternaście 
lat posługi biskupiej bp. Jana 
Kopca w naszej diecezji. Z

Bp Jan Kopiec 
obchodził 
6 stycznia 
czternastą 
rocznicę sakry 
biskupiej

Msza akademicka

14 lat posługi biskupiej
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Jasełka kombatantów

Artyści-seniorzy już po raz drugi wystąpili w WSD
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Nowy szef 
w TVP Opole

OPOLE. Jan Nowara (na zdję-
ciu) – reżyser i dziennikarz 
– został nowym dyrektorem 
opolskiego oddziału TVP 3. Z 
wykształcenia polonista, ostat-
nio był kierownikiem litera-
ckim teatru lalek w Opolu i 
wykładowcą na Uniwersytecie 
Opolskim. Jan Nowara za-
stąpił odwołanego przez za-
rząd Telewizji Polskiej dotych-
czasowego dyrektora Jacka 
Kruczkowskiego.
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Nasi w Zagrzebiu

DA RESURREXIT. 132 osoby 
z Duszpasterstwa Akademickiego 
RESURREXIT, Starych Budkowic, 
Kluczborka i Krapkowic Otmętu 
uczestniczyło w Europejskim 
Spotkaniu Młodych w Zagrzebiu, 
które odbyło się na przełomie 
roku (28 grudnia–1 stycznia). 
Młodzieży towarzyszyli duszpa-
sterze: ks. Sławomir Kwiatkowski, 
ks. Marcin Jakubczyk, ks. Dariusz 
Krok i ks. Radosław Chałupniak. 
– Brat Alois często odwoływał się 
do nauczania brata Rogera i za-

chęcał młodych Europejczyków 
do otwarcia, zaufania i prostoty 
– mówi ks. Radosław Chałupniak. 
Mimo że ostatnie spotkanie mło-
dzieży odbyło się w kraju, w któ-
rym przejmującym symbolem jest 
rozstrzelana figura Chrystusa, to 
młodzi opolanie spotkali się z 
wielką życzliwością chorwackich 
rodzin, które udzieliły im sło-
wiańskiej gościnności w swoich 
domach, gdzie mogli się wzajem-
nie poznać w duchu radości i ot-
wartości.

Studenci z DA RESURREXIT w Zagrzebiu
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OPOLE. Członkowie ze-
społu „Kombatant” wystąpi-
li 3 stycznia w auli Wyższego 
Seminarium Duchownego w 
Opolu ze spektaklem jasełko-
wym. Już po raz drugi zespół 
artystów-seniorów, działający w 
Domu Pomocy Społecznej dla 
Kombatantów w Opolu, wystą-
pił przed tak wymagającą pu-

blicznością, jaką niewątpliwie 
stanowią klerycy. Na widow-
ni zasiedli również członkowie 
rodzin i przyjaciele występują-
cych. –Treści jasełek, choć peł-
ne powagi, nie były pozbawio-
ne wątków humorystycznych. 
Ogromny aplauz i salwy śmie-
chu wywołały dialogi Heroda z 
Herodową, Diabła ze Śmiercią 

– wyjaśnia Joanna Bojkowska, 
reżyser spektaklu. Pięknie pre-
zentowała się scenografia i 
stroje wykonane w ramach te-
rapii zajęciowej. Na scenie wy-
stąpiło 18 artystów w przedzia-
le wiekowym od 9 do 93 lat. 
Na zakończenie artyści-senio-
rzy otrzymali od kleryków róże 
i specjalne podziękowanie.

KARCZÓW. Podczas remontu 
odcinka drogi krajowej nr 94 w 
Karczowie (gmina Dąbrowa) do-
szło do co najmniej jednego ab-
surdu, który mógłby zszokować 
chyba największych fanów kome-
dii śp. Stanisława Barei. Schodki 
prowadzące do jednej z posesji 

prowadzą prosto w słup. Można 
po nich tylko zejść i zatrzymać 
się na słupie. Rzecz tym bardziej 
dziwna, że fuszerkę odstawiono 
w biały dzień, gdy gospodarz wy-
jechał na kilka godzin do Opola. 
Gratulacje należą się projektan-
tom, wykonawcom i nadzorowi.

Schody do słupa

Takiego „dzieła” nie powstydziłby się Stanisław Bareja

KS
. Z

BI
G

N
IE

W
 Z

AL
EW

SK
I



G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

14 stycznia 2007

III

Czwarta rano

POT REFERENDUM

Biedny jest ten nasz mi-
nister oświaty, tak go 

prasa nieustannie atakuje. 
A przecież jest to członek 
rządu, który – bez najmniej-
szej wątpliwości – wykazuje 
największą żywotność i ak-
tywność. Owszem, chodzi 
o żywotność medialną, ale 
jak wiadomo nie od dziś 
– kogo w telewizorze nie 
ma, ten nie żyje naprawdę. 
Niestety, w ferworze prac 
ministerialnych panu mini-
strowi umknęła jedna spra-
wa, którą należało się zająć, 
ale się nie zajęto. A teraz 
jest już chyba za późno.

Chodzi o jakiś mały regu-
laminik dotyczący stu-

dniówek. Mając na uwadze 
rodziców przyszłorocznych 
studniówkowiczów, proszę 
o wypowiedź w kilku, po-
niżej zarysowanych kwe-
stiach.

Czy osobnik-maturzystka 
płci żeńskiej może iść na 

studniówkę w sukni białej, 
kremowej bądź koloru écru? 
I czy wolno uczestnikom ba-
lu maturalnego na jej widok 
(w tej sukni) gwizdać melo-
dię „Marsza weselnego” F. 
Mendelssohna ? Jak długie i 
jak drogie mogą być suknie 
maturzystek (tu wnioskuję 
o ustalenie limitów dolnych 
i górnych, tak długości, 
jak i cen). I czy podwiązki 
wchodzą w rachubę? Oraz o 
wytłumaczenie dlaczego nie 
wchodzą – też proszę. W 
kwestii stringów, pan mini-
ster jeśli zechciałby, niech się 
również wypowie. Czy mogą 
być i jaki kolor ewentualnie 
jest dopuszczalny. Kwestie 
te można by poddać pod 
referendum, żeby nie było 
żadnego to tamto. Piszę to 
celem ulżenia trudnej doli 
rodzica studniówkowiczki, 
którą dane mi było poznać 
(tę dolę) w roku bieżącym. 
Przekazuję powyższe uwa-
gi, kreśląc się z szacunkiem 
oraz wyrazami.

PIOTR ZABRZAŃSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I

Plan obchodów Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 
w diecezji opolskiej (18–25 stycznia 2007 r.):

Ekumeniczna modlitwa

  18.01.2007 (CZWARTEK)
– Opole, godz. 18.00 – na-

bożeństwo ekumeniczne w koś-
ciele ewangelicko-augsburskim. 
Przewodniczy: ks. radca Marian 
Niemiec; homilia: abp prof. Al-
fons Nossol.
  19.01.2007 (PIĄTEK)

– Opole, godz. 16.30 – Msza 
św. w obrządku greckokatoli-
ckim w kościele św. Aleksego. 
Przewodniczenie i homilia: ks. 
mitrat prof. Janusz Czerski.
  21.01.2007 (NIEDZIELA)

– Opole, godz. 11.00 – Msza 
św. w kościele św. Sebastiana 
– święto patronalne. Przewod-
niczenie i homilia: abp prof. Al-
fons Nossol.

– Opole, godz. 16.30 – eku-
meniczny koncert kolęd w koś-
ciele franciszkanów.

– Pokój, godz. 16.00 – nabo-
żeństwo ekumeniczne w kościele 
św. Zofii w Pokoju. Przewodniczy: 
ks. Józef Schlender (proboszcz pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej w 
Pokoju); homilia: ks. Kazimierz Ba-
lak (proboszcz parafii Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Pokoju). 

– Olesno, godz. 18.00 – na-
bożeństwo ekumeniczne w koś-
ciele Bożego Ciała. Przewodni-
czy: ks. prał. Zbigniew Donarski 
(proboszcz parafii Bożego Ciała w 
Oleśnie), homilia: ks. Ryszard Pie-
ron (proboszcz parafii ewangeli-
cko-augsburskiej w Lasowicach).

– Kędzierzyn-Koź-
le, godz. 17.00 – na-
bożeństwo Słowa Boże-
go w kościele św. Miko-
łaja. Przewodniczy: ks. 
Manfred Kokott (pro-
boszcz parafii św. Mi-
kołaja); homilia: ks. Dariusz Da-
wid (proboszcz parafii ewangeli-
cko-augsburskiej w Zabrzu).
  22.01.2007  

(PONIEDZIAŁEK)
– Karczów, godz. 18.00 – 

nabożeństwo ekumeniczne w 
kościele ewangelicko-augsbur-
skim. Przewodniczy: ks. Sła-
womir Fonfara (proboszcz pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej 
w Brzegu); homilia: ks. Mar-
cin Bonk (proboszcz parafii św. 
Wawrzyńca w Dąbrowie).
  23.01.2007 (WTOREK)

– Lasowice Małe, godz. 
18.00 – dekanalne nabożeństwo 
ekumeniczne w kościele Wnie-
bowzięcia NMP i św. Jakuba Star-
szego. Przewodniczy: ks. Krzysz-
tof Trembecki (proboszcz parafii 
Narodzenia św. Jana Chrzcicie-
la w Kuniowie); homilia: ks. Ry-
szard Pieron (proboszcz para-
fii ewangelicko-augsburskiej w 
Lasowicach). Po nabożeństwie 
okolicznościowe spotkanie du-
chownych obu Kościołów z tere-
nu ziemi kluczborskiej.

– Opole, godz. 18.30 – Msza 
św. w obrządku greckokatoli-

ckim w katedrze opol-
skiej. Przewodnicze-
nie i homilia: ks. mitrat 
prof. Janusz Czerski.
  24.01.2007  

(ŚRODA) 
– Kluczbork, godz. 

18.00 – Nabożeństwo ekume-
niczne w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Przewodni-
czy: ks. Franciszek Drenda (pro-
boszcz parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Kluczbor-
ku); homilia: ks. Andrzej Wój-
cik (wikary parafii ewangeli-
cko-augsburskiej w Kluczborku)
  25.01.2007 (CZWARTEK)

– Opole, godz. 18.30 – Msza 
św. w katedrze opolskiej. Prze-
wodniczy: abp prof. Alfons Nos-
sol; homilia: ks. radca Marian Nie-
miec (proboszcz parafii ewange-
licko-augsburskiej w Opolu).
 27.02.2007 (WTOREK) – 
DZIEŃ ISLAMU – przeniesio-
no na luty ze względu na sesję 
egzaminacyjną i przerwę se-
mestralną w UO

– Opole, godz. 11.30–13.00 
– Otwarte seminarium na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersy-
tetu Opolskiego pt. „Abraham  
jako Ojciec wiary”.

Oprócz nabożeństw za-
mieszczonych w programie die-
cezjalnym, odbywają się jesz-
cze nabożeństwa ekumeniczne 
w innych parafiach. 

Ks. Sławomir 
Fonfara głosił 
w ubiegłym roku 
słowo Boże 
w Karczowie
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Drodzy Współwyznawcy 
Jezusa Chrystusa – który 

„głuchym przywraca słuch 
i niemym mowę” (Mk 7,37)
Już od 40 lat Tydzień Modlitw 

o Jedność Chrześcijan na forum 
światowym jest przygotowywa-
ny przez wspólną grupę powo-
ływaną przez Kościoły zrzeszone 
w Światowej Radzie Kościołów 
i watykańską Radę dla Popiera-
nia Jedności Chrześcijan. Teksty 
zostają następnie przystosowa-
ne do potrzeb lokalnych danego 
kraju. Od samego też początku 
mojego biskupiego posługiwania 
zwracam się do Was, Drodzy Die-
cezjanie, z wezwaniem do modli-
twy w intencji jedności chrześci-
jan na płaszczyźnie wspólnot lo-
kalnych i w świecie oraz ze sło-
wami zachęty do refleksji nad Bo-
skim darem jedności.

I. „Nawet głuchym 
przywraca słuch 
i niemym mowę” 
(Mk 7,37)

Tak brzmi tegoroczne hasło 
Tygodnia Modlitw. Zostało ono 
opracowane przez chrześcijan z 
Afryki Południowej. To hasło wy-
jęte z Ewangelii św. Marka tchnie 
wiarą i nadzieją, mimo że odwo-
łują się do niego chrześcijanie 
doświadczeni, jak cała Afryka, 
ustawicznymi nieszczęściami.

Do roku 1994 Kościoły Afry-
ki Południowej często nie mo-
gły poświęcać zbyt wiele czasu 
na pogłębienie indywidualnego 
i wspólnotowego życia religijne-
go, ponieważ walczyły z dyskry-
minującym ustawodawstwem i 
praktykami apartheidu. Dziś we-
wnętrzny spokój, który potrzeb-
ny jest dla rozwoju wiary, nisz-
czą ubóstwo i bezrobocie sięga-
jące 40 proc. mieszkańców, pan-

demia AIDS, skutkiem której już 
nawet 10 proc. dzieci rodzi się z 
wirusem tej choroby, a oprócz te-
go przestępczość, przemoc i in-
ne patologie potwierdzające roz-
paczliwy głos Kościołów i organi-
zacji charytatywnych, iż „Afryka 
umiera”. Gdyby to był obraz je-
dyny, byłby on niewątpliwie bar-
dzo przygnębiający. Na szczęś-
cie, w przeciwieństwie do innych 
wysoko cywilizowanych krajów 
w świecie, większość Kościołów 
w Afryce Południowej ma wielu 
aktywnych wiernych. Zwłaszcza 
na poziomie wspólnot lokalnych, 
w parafiach, podejmuje się mnó-
stwo porywających i chwytają-
cych za serce inicjatyw, próbują-
cych przełamać bezradność wo-
kół ubóstwa, chorób, przemo-
cy i beznadziei. O tych chrześci-
janach w naszej modlitwie prag-
niemy w tym roku pamiętać. 

Chrześcijaństwo jest od wielu 
wieków podzielone. Wierni nale-
żący do różnych Kościołów by-
li wobec siebie nieraz nieufni, a 

nawet wrogo nastawie-
ni. Mieli usta i uszy dla 
siebie zamknięte. Jed-
nym słowem: byli głusi 
i niemi, a nawet nieraz 
i ślepi na potrzeby swo-
ich sióstr i braci. Ruch 
ekumeniczny spowo-
dował, że zostały nam 
przez Pana otworzone 
uszy i usta, a nawet oczy. Innymi 
oczyma patrzymy dziś na siebie. 
W chrześcijaństwie rozpoczął się 
dialog. Chrześcijanie zaczęli sie-
bie wzajemnie słuchać. Jakże to 
ważne, iż chrześcijanie otworzy-
li się na siebie i zaczęli ze sobą 
rozmawiać językiem Chrystuso-
wej miłości. Dziś na wielu płasz-
czyznach i w wielu Kościołach 
doznajemy cudu otwarcia się na 
siebie wzajemnie, cudu usłysze-
nia się. Komu bowiem Jezus ot-
worzył usta i uszy, oczy i rozum, 
ten patrzy na biedy słabszego, 
aby mu pomóc, ten usłyszy wo-
łanie potrzebującego pomocy i 
będzie starał się zrozumieć jego 

racje. Jak głuchoniemy 
czekał na cud Jezusa i 
doczekał się – został 
uzdrowiony, tak też ża-
den chrześcijanin, bę-
dący sam w wielkiej po-
trzebie albo patrzący 
na nieszczęście innych, 
nie może nigdy pozwo-
lić umrzeć czyjejś bądź 

wspólnej nadziei. Chrześcijanin 
jest człowiekiem nadziei.

II. Trzecie Europejskie 
Zgromadzenie 
Ekumeniczne
Tegoroczną modlitwą o jed-

ność chrześcijan pragniemy ob-
jąć przygotowania do III Zgro-
madzenia Ekumenicznego Eu-
ropy, które będzie miało miej-
sce od 4 do 8 września 2007 r.  
w Sibiu w Rumunii. Dwa po-
przednie zgromadzenia mia-
ły miejsce w Bazylei (1989) i 
w Grazu (1997). Około 2,5 tys. 
chrześcijan z różnych Kościołów 

List pasterski Biskupa Opolskiego z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2007 r.

Ku ściślejszej i głębszej jedności

Ewangelicki 
bp Tadeusz 
Szurman 
z Katowic podczas 
adwentowego
Ekumenicznego 
nabożenstwa 
Młodych w 2002 r 
w Opolu
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V

wszystkich państw europejskich 
ma się w Rumunii zastanawiać 
nad tematem: „Światło Chrystu-
sa oświeca wszystkich. Nadzieja 
na odnowę i jedność w Europie”. 
Europa Zachodnia i Wschodnia 
jako całość jest w stanie kryzy-
su, wynikającego z braku spójno-
ści ideowej i duchowej. Pojawia 
się potrzeba głębokiego zastano-
wienia się nad koncepcją Europy, 
nad wartościami, z których wy-
rosła kultura naszego kontynen-
tu, nad wartościami, które prag-
nie się wspólnie realizować.

W ostatnich latach wielu za-
uważa i doświadcza, jak dokona-
ny rozpad komunistycznego blo-
ku wschodniego oraz obalenie 
muru berlińskiego sprzyja pro-
cesom integracji między Zacho-
dem i Wschodem. Europa widzi 
przy tym zadania nie tylko wo-
bec siebie samej, lecz stara się 
wziąć, w jakiejś mierze, odpo-
wiedzialność za cały świat. Euro-
pa cywilizacyjnie winna wspierać 
niespokojną Afrykę, nieść świat-
łość Chrystusa na pluralistycz-
ny kulturowo i religijnie konty-
nent Azji oraz wzmacniać ducho-
wo obie Ameryki. Jednocześnie 
winna dostrzegać aktualne i nie-
zwykłe zjawisko migracji, które 
kształtuje nowe warunki ekono-
miczne, społeczne, kulturalne i 
religijne w wielu krajach konty-
nentu europejskiego.

W powyższym kontek-
ście powstają pytania: Na czym 
ma polegać integracja Europy  
i świata? W jaki sposób pro-
wadzić dialog, nie gubiąc włas-
nej tożsamości? Jak uniknąć bo-
lesnych zderzeń cywilizacyjno-
-kulturowych? W jaki sposób 
chrześcijanie mają przepowiadać 
Ewangelię innym kulturom i wy-
znawcom innych religii w Euro-
pie i poza nią? Pytania te dotyka-
ją innych bardziej zasadniczych 
kwestii: Czy przypadkiem Euro-
pa nie staje się kulturalną, reli-
gijną i moralną pustynią? Czy nie 
wysechł krwiobieg wiary chrześ-

cijańskiej i kultury humanistycz-
nej? Nie brakuje bowiem opinii, 
które mówią o zmierzchu Zacho-
du, a dokładniej Europy. 

Europie potrzebne jest za-
tem nowe przymierze między 
wiarą chrześcijańską i europej-
skim humanizmem wobec wiel-
kich światowych problemów: po-
cząwszy od globalizacji do bio-
etyki, od kwestii ekologicznych 
do pogłębienia się dyspropor-
cji między bogatymi i biedny-
mi. Nie przekroczy się tych gra-
nic z pustym sercem. Wartości 
religijnych ani humanistycznych 
nie zastąpią racjonalność nauko-
wa i technologia, które niekiedy 
zamiast człowiekowi pomagać, 
uderzają w niego. Rola Kościo-
łów chrześcijańskich wydaje się 
w tym względzie ogromna. One 
w pierwszym rzędzie odpowie-
dzialne są za duchowy ład Euro-
py, one powinny zarówno  całym 
narodom europejskim, jak i po-
jedynczym wiernym ukazać do-
świadczalnie, iż „światło Chrystu-
sa oświeca wszystkich”. 

III. Odpowiedzialność 
Kościołów za obecność 
światła Chrystusowego 
w nas

Ta wiara pełna mocy wspiera 
naszą nadzieję i rozpala do ofiar-
nej miłości. Duchowy stan Eu-
ropy i chrześcijaństwa w Euro-
pie jest odbiciem wiary pojedyn-
czych chrześcijan. Ale wiara dziś, 
niestety, u wielu wiernych znaj-
duje się w stanie wewnętrznego 
zamętu, wykorzenienia i niepew-
ności. Doprowadziły do tego pro-
cesy urbanizacyjne, migracje, za-
łamanie się tradycyjnych struk-
tur społecznych – zwłaszcza ro-
li rodziny, a także coraz częściej i 
struktur parafialnych. Brak wzor-
ców kulturowych oraz stabilnej 
hierarchii wartości powoduje po-
datność na różnorodne wpływy. 
Wierni o wysokiej świadomości 

wiary, broniący się przed sekula-
ryzacją, religijną oziębłością, dą-
żący do pogłębiania własnej wię-
zi z Chrystusem, oprócz uczest-
nictwa w codziennym życiu pa-
rafialnym często włączają się w 
działania ruchów odnowy reli-
gijnej, w spotkania modlitewne 
i formacyjne w małych grupach. 
Ruchy religijne i małe wspólnoty 
pielęgnujące intensywne życie re-
ligijne i dające na co dzień świa-
dectwo swojej wiary zawsze by-
ły najbardziej przekonywającym 
znakiem Kościoła powszechne-
go wobec świata. W pragnieniu 
poznania prawdy Chrystusowych 
słów odnoszonych do własne-
go życia poprzez te ruchy i gru-
py z pewnością można się dopa-
trywać daru łaski Bożego Ducha. 
Zadaniem Kościołów chrześcijań-
skich, zwłaszcza na poziomie lo-
kalnym, w parafiach, jest bowiem 
nie tylko organizowanie wspól-
notowego życia religijnego, ale 
także utwierdzanie sióstr i braci 
w bardzo osobistej wierze.

Radością napawa fakt istnie-
nia i owoce działania różnych 
grup życia parafialnego i ponad-
parafialnego. Z niepokojem trze-
ba jednak spoglądać na działal-
ność tych grup, które prowadzą 
do wewnętrznych podziałów we 
wspólnotach parafialnych, a na-
wet rodzinnych. Nie powinniśmy 
wtedy zapominać o ostrzeżeniu 
św. Jana: „Umiłowani, nie dowie-
rzajcie każdemu duchowi, ale ba-
dajcie, czy są z Boga” (1 J 4,1). 
„Ten, który zna Boga, słucha nas 
(Apostołów). Kto nie jest z Boga, 
nas nie słucha. W ten sposób po-
znajemy ducha prawdy i ducha 
fałszu” (1 J 4,6). 

Jezus i Apostołowie w jed-
ności Kościoła widzieli jeden z je-
go istotnych przymiotów. Wbrew 
wszelkiemu współczesnemu na-
stawieniu na tolerancję Ewange-
lie obrazują ostrą antytezę mię-
dzy jednością a podziałem. Mi-
mo że pojawiały się różnice i 
nieporozumienia wśród pierw-

szych uczniów Chrystusa, No-
wy Testament nie daje żadne-
go usprawiedliwienia dla istnie-
nia podziałów w obrębie jednej 
wiary. Wszelki podział jest tutaj 
grzechem. 

Już dzisiaj w wielu dziedzi-
nach możliwa jest współpraca 
wszystkich chrześcijan, rozumia-
na jako wspólne świadectwo w 
zakresie społecznym i charyta-
tywnym, w dziedzinie kultury, 
zagadnieniach etycznych, w pra-
cy na rzecz pokoju, a przede 
wszystkim w ekumenii codzien-
nego życia. Rozwijając współpra-
cę ekumeniczną, nie możemy za-
pominać, iż jedności Kościoła nie 
sposób „spreparować” ani „zor-
ganizować”. Jest ona bowiem da-
rem Bożego Ducha, który ją też 
zainicjował. Dlatego właśnie wol-
no nam żywić nadzieję, iż popro-
wadzi On dalej swoje dzieło i go 
też dokona. Kiedy to nastąpi i jak 
będzie wyglądać „pojednana róż-
norodność” lub „jedność w wie-
lości” – wie tylko On sam. Na-
szym zadaniem jest w nią moc-
no wierzyć i czynić wszystko, co 
w mocy Ducha Świętego do niej 
prowadzi, modląc się żarliwie w 
tej sprawie – pomni oczywiście 
stwierdzenia Jana Pawła II, że 
ekumenizm jest „imperatywem 
chrześcijańskiego sumienia” oraz 
„drogą Kościoła”. W sumie cho-
dzi też o „pełną jedność”, jak 
zwykł nam to wciąż przypominać 
Benedykt XVI.

Oby Jezus Chrystus – któ-
ry „głuchym przywraca słuch i 
niemym mowę” – umacniał nas 
wszystkich mocą swojego Du-
cha i prowadził do coraz to ści-
ślejszej i głębszej jedności z Bo-
giem Ojcem oraz między sobą. 
Serdeczne braterskie pozdrowie-
nia przekazuje wszystkim 

Wasz biskup
ABP ALFONS NOSSOL

Opole, 27 grudnia 2006 r.
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Perełki Słowa 

WIARA I BAJKA

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miej-
scem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, 
bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i 
oddali Mu pokłon (Mt 2,9–11).

Gwiazda, która idzie i zatrzymuje 
się. Koronowane głowy mędrców 
padają na twarz przed Dzieckiem 
biedaków... Bajka. Piękna bajka. I 
gotowiśmy szukać w niej bajkowe-
go ziarnka prawdy. A może po pro-

stu tak było i nie potrzeba żadnych wyjaśnień 
tej opowieści? Gwiazda była niecodziennym, 
ale rzeczywistym zjawiskiem astronomicznym. 
I mogło to zostać odebrane właśnie tak, jak za-
pisał Mateusz. Zresztą – nomadów, ludzi pusty-
ni, podobnie jak żeglarzy, właśnie gwiazdy pro-
wadziły do celu. Niczego bajkowego tu nie wi-
dzę. Tak jak i radość na widok gwiazdy nie przy-
pomina mi bajki, lecz dosłowność radości czło-
wieka zagubionego czy to na morzu, czy na pu-
styni, który wreszcie dostrzegł tę gwiazdę, któ-
ra mu kierunek wskazuje. Bardziej zastanawia 
mnie ów dom, do którego weszli. Już nie paster-
ska grota, tym mniej stajenka czy szopka rodem 
z naszych kolęd, a właśnie dom. Józef już czegoś 
się dorobił. Pewnie nie na własność, pewnie nie 
całego domu, ale jednak. Józef – patron młodych 
rodzin bez własnego kąta. W tym cudzym kącie 
zjawili się Trzej Królowie, zostańmy przy tej na-
zwie. Padli na twarz przed Dzieckiem. To nie baj-
ka. To po prostu wiara. Wiara i bajka mogą być 
do siebie podobne. A przecież są czymś zdecy-
dowanie innym. KS. TOMASZ HORAK 

Sportowcy, trenerzy, działacze, prezesi, 
sędziowie, dziennikarze sportowi
oraz kibice spotkali się
w szczepanowickim Betlejem
na dorocznym opłatku
ludzi opolskiego sportu.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. 
celebrowaną w kościele św. Józefa w 
Opolu Szczepanowicach, której prze-
wodniczył ks. prałat Zygmunt Lubie-
niecki, kapelan opolskiego środowi-
ska sportowego. Podczas Mszy św. 
modlono się szczególnie za przed-
wcześnie zmarłych sportowców.

Łamanie opłatkiem odbyło się 
przy żywej szopce. Licznie zgroma-
dzonych gości przywitał ks. Zygmunt 
Lubieniecki i podkreślił, że jest to już 
szesnaste spotkanie opłatkowe spor-
towców, którzy przybyli z całej Opol-
szczyzny, by choćby przez kilkadzie-
siąt minut być razem. Przy kolędzie 
„Wśród nocnej ciszy” zapłonęły set-
ki zimnych ogni, a słowa modlitwy 
powszechnej odczytali kolejno: Woj-
ciech Tyc (dawny piłkarz Odry Opo-
le i reprezentant Polski), Jerzy Szcza-
kiel (mistrz świata na żużlu), Ste-
fan Skrzypecki (dziennikarz PR Opo-
le), Łukasz Ganowicz i Tomasz Copik 
(piłkarze opolskiej Odry), Edward Fa-
diejew (trener judo AZS Opole), To-

mek Kowalski (brązowy medalista mi-
strzostw świata juniorów w judo) 
oraz Paweł Dytko (mistrz Polski w sa-
mochodowych rajdach górskich).

Sportowcy i kibice przełamali się 
opłatkiem, podsumowując tym sa-
mym miniony sportowy rok na Opol-
szczyźnie i złożyli sobie życzenia, by 
nowy rok był jeszcze lepszy od po-
przedniego. Z

Modlitwę odmawia kierowca rajdowy
Paweł Dytko

 R E K L A M A 

XVI opłatek ludzi sportu

Życzenia sukcesów
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  NA KOLĘDY  
W GŁOGÓWKU

Duszpasterze głogóweckiej para-
fii św. Bartłomieja zapraszają na 
koncerty kolęd: 
14 STYCZNIA O GODZ. 15.00 odbę-
dzie się koncert chóru parafial-
nego „Loreto” pod kierunkiem 
Marcina Imiołka; 21 STYCZNIA O 
GODZ. 17.00 rozpocznie się festi-
wal kolęd w wykonaniu dzieci i 
młodzieży – zespołów szkolnych 
i ogniska muzycznego; 3 LUTE-
GO O GODZ. 15.00 koncert kolędo-
wy z udziałem chóru „Glogovia” i 
Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Głogówka po dyrekcją 
Rafała Miczki.

  MŁODZI KOLĘDUJĄ
Franciszkanie z Borek Wielkich 
zapraszają młodzież ziemi ole-
skiej i kluczborskiej na nabo-
żeństwo kolędowe, które zo-
stanie odprawione 21 STYCZNIA O 
GODZ. 15.00 w tamtejszym koś-
ciele parafialnym. Nabożeństwu 
przewodniczył będzie opol-

ski biskup pomocniczy Paweł 
Stobrawa. W programie wspól-
ne kolędowanie i musical o św. 
Franciszku z Asyżu, przygotowa-
ny przez studentów z Wrocławia  
„Chodźcie tutaj wszyscy”.

  NA KOLĘDOWANIE  
W NYSIE

Franciszkanie z Nysy zapra-
szają do kościoła św. Elżbiety 
na wspólne kolędowanie przy 
pięknej szopce. W niedzielę 14 
STYCZNIA O GODZ. 15.00 odbędzie 
się tam nabożeństwo kolędo-
we dla młodzieży, natomiast 21 
STYCZNIA (GODZ. 15.00) nabożeń-
stwo z udziałem chórów z Nysy 
i okolic.

  NA KOLĘDY  
DO CHRZĄSZCZYC

Proboszcz parafii Matki Bożej 
Szkaplerznej i św. Stanisława w 
Chrząszczycach, ks. dr Krystian 
Ziaja, zaprasza na koncert ko-
lęd, który odbędzie się w nie-
dzielę 21 STYCZNIA O GODZ. 15.00 

w tamtejszym kościele para-
fialnym. Wystąpi opolski chór 
Studium Muzyki Kościelnej pod 
kierunkiem ks. dra Grzegorza 
Poźniaka.

  NA REKOLEKCJE  
DLA DZIEWCZĄT

Siostry szensztackie zaprasza-
ją dziewczęta klas IV–VI szkoły 
podstawowej na rekolekcje, któ-
re odbędą się od 29 STYCZNIA DO 2 
LUTEGO w Domu Formacyjnym w 
Raciborzu Miedoni. Myślą prze-
wodnią tego spotkania będzie 
motto: „Piękno bycia chrześci-
janką”. Termin nadsyłania zgło-
szeń upływa 20 stycznia pod nu-
merem telefonu: 077 474 83 81. 
Siostry proszą, aby na rekolekcje 
zabrać ze sobą różaniec, zeszyt, 
piórnik i śpiwór.

  NA WARSZTATY  
BIBLIJNE 

Apostolat Biblijny Księży Werbi- 
stów zaprasza na Warsztaty Bi- 
blijne „Mówiłem do nich, a nie 

słuchali, wołałem do nich, a nie 
odpowiedzieli (Jr 35,17) – Co 
mówią prorocy?”, które odbędą 
się w Domu Dobrego Pasterza 
przy ul. Rodziewiczówny 15 w 
Nysie 9 i 10 LUTEGO. Osoby za-
interesowane udziałem w war-
sztatach mogą otrzymać bliż-
sze informacje pod numerem: 
052 330 73 34 lub 077 431 05 
13 oraz na stronie internetowej 
www.blibliasvd.pl 

  NA WYSTAWĘ  
JENIECKĄ

Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach 
Opolu zaprasza na wystawę cza-
sową „Bóg się rodzi, moc truchle-
je... Święta Bożego Narodzenia 
w niewoli niemieckiej i radzie-
ckiej podczas II wojny świato-
wej”. Ekspozycja prezentowana 
będzie do 31 stycznia br. w sie-
dzibie muzeum w Opolu przy 
ul. Minorytów 3. Można ją zwie-
dzać w dni powszednie w godz. 
8.00–15.00. 

�����������������������
�����������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

I  Oddział 
Rynek 5
47-100 Strzelce Opolskie
tel. (077) 462-11-15

II Oddział 
ul.Wojska Polskiego 1
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. (077) 406-00-36

III Oddział 
ul. Ks. Wajdy 1
47-120 Zawadzkie
tel. (077) 463-34-80

IV Oddział 
ul. T.Kościuszki 38
57-100 Strzelin
tel. (071) 392-39-84

V Oddział 
Rynek 16
49-300 Brzeg
tel. (077) 404-46-38

VI Oddział 
ul. Ozimska 4
45-057 Opole
tel. (077) 442-20-00

VII Oddział 
ul. Wyzwolenia 13
46-040 Ozimek
tel. (077) 465-21-88

VIII Oddział 
ul. Opolska 4
47-300 Krapkowice
tel. (077) 407-83-80

IX Oddział 
ul. Sienkiewicza 3 
49-200 Grodków
tel. (077) 415-31-51

X Oddział 
Plac Wolności 21
46-380 Dobrodzień
tel.  (034) 353-66-65

XI Oddział 
ul. Armii Krajowej 2
46-300 Olesno
tel. (034) 358-26-91

XII Oddział 
ul. Sosnkowskiego 6/13
45-273 Opole
tel. (077) 458-20-68

XIII Oddział
Rynek 3
46-100 Namysłów
tel. (077) 419-07-70

XIV Oddział 
Rynek 11
46-250 Wołczyn
tel. (077) 407-20-21

XV Oddział 
ul. Damrota 13
48-200 Prudnik
tel. (077) 406-71-16

XVI Oddział 
ul. Nyska 18/1
48-385 Otmuchów
tel. (077) 409-04-12

XVII Oddział 
ul. Krakowska 13
46-200 Kluczbork
tel. (077) 417-04-17

XVIII Oddział
Rynek 51
48-370 Paczków
tel. (077) 435-15-50
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Zapraszamy
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Dla mnie ważny jest każdy człowiek. Św. Paweł 
napisał: „trzeba stać się wszystkim dla wszyst-
kich, aby przynajmniej pozyskać niektórych” – 
dlatego staram się być otwarty, umieć zaintere-
sować się problemami innych, cieszyć się z cie-
szącymi i smucić się ze smucącymi, nie wcho-
dzić „z butami” do życia innych, lecz raczej 
delikatnie towarzyszyć na ich drodze, cierpli-
wie czekać i wykorzystywać odpowiednie mo-
menty, aby umocnić ich wiarę. Najważniejsze – 
znów za świętym Pawłem powtórzę: „obym tyl-
ko dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej”.

Zapraszamy na Msze św.
  Bliszczyce: niedziela – 8.00, 11.30
  Lewice: 17.00 (sobota), niedziela – 9.45
  Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach  

– sobota – 16.00

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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PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Katarzyny w  Bliszczycach i św. Marii Magdaleny w Lewicach

U podnóża góry Cvilin

KS. MAREK  
WCISŁO 

Święcenia kapłańskie przy-
jął w roku 1992. Był wika-
riuszem w parafiach: świę-
tych Jakuba i Agnieszki w 
Nysie, świętego Piusa X 
i świętej Marii Goretti w 
Kędzierzynie-Koźlu (Bla- 
chownia), Bożego Ciała w 
Czarnowąsach i świętego 
Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich. Od 2004 roku jest 
proboszczem parafii świętej 
Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Bliszczycach i ex cur-
rendo parafii świętej Marii 
Magdaleny w Lewicach (de-
kanat branicki).

Bliszczyce i Lewice położone 
są w malowniczych okolicach 
na granicy  polsko-czeskiej.

Obydwie miejscowo-
ści stanowią osobne pa-
rafie, lecz obecnie obsłu-
giwane są przez jednego 
proboszcza. Od dwóch i 
pół roku jest nim ks. Ma-
rek Wcisło. Historia miej-
scowych kościołów sięga 
wieku XIV (Lewice) i XV 
(Bliszczyce), jednak wię-
cej cech gotyckich zacho-
wał kościół pw. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w 
Bliszczycach – rzucają się 
w oczy przede wszystkim 
doskonale zachowane cha-
rakterystyczne dla gotyku 
sklepienia prezbiterium i 
nawy. W początkach re-
formacji obydwa kościoły 
należały do protestantów, 
widocznym śladem tego 
jest unikatowy dwupozio-
mowy drewniany chór w 
kościele w Bliszczycach. 
W historii Lewic i Blisz-
czyc jest jeszcze jeden ele-
ment łączący – przez pe-
wien czas należały do pa-
rafii w pobliskim czeskim 
Krnovie. Swoistą pamiątką 
czasu komunizmu w Blisz-
czycach jest brak mostu na 
Opawie, który przed woj-
ną łączył wieś z Krnovem. 
– Z plebanii widzę krno-
vski rynek, ale żeby tam 
dojechać, muszę pokonać 
20 km, objechać całą górę 
Cvilin – mówi ks. Wcisło.

Czują więź 
z Kościołem
– Obydwie parafie są 

zgranymi wspólnotami, lu-
dzie chętnie angażują się 
w różne wspólne przed-
sięwzięcia. Ich pobożność 

jest tradycyjnie katolicka, 
zakorzeniona w rodzi-
nach. Uczestnictwo w nie-
dzielnej Eucharystii nieco 
ponad normę, to znaczy  
ponad 50 proc. – informu-
je ksiądz proboszcz Ma-
rek Wcisło. Tak w Blisz-
czycach, jak i w Lewicach 
istnieją róże różańcowe, 
ministranci, marianki, pa-
rafialne rady duszpaster-
skie. W Bliszczycach działa 
także grupa Caritas, która 
wraz z radą duszpasterską 
wykazuje wiele inicjaty-
wy, urządzając spotkania, 
festyny i wieczorki, któ-
rych dochód przeznacza-
ny jest na cele charytatyw-
ne i inwestycje w parafii. 
Z kolei w Lewicach pręż-
na jest grupa młodzieżo-
wa, angażują się w niej 
nie tylko uczniowie, ale 
także pracujący. – Jeszcze, 
dzięki Bogu, mieszkańcy 
czują więź z Kościołem – 
podsumowuje ksiądz pro-
boszcz.

Mają swojego 
świętego
Ksiądz  ma zwyczaj 

częstego zapraszania z 
posługą Słowa swoich ko-
legów misjonarzy. – Wiel-

kim przeżyciem dla ca-
łej parafii było goszcze-
nie dwóch pochodzących 
z Brazylii misjonarek, pra-
cujących w Angoli – opo-
wiada proboszcz. Oprócz 
tego odbywają się reko-
lekcje wielkopostne, czu-
wania fatimskie, spotka-
nia formacyjne, pielgrzym-
ki, wakacyjne wyjazdy z 
dziećmi i młodzieżą. Jeśli 
chodzi o sprawy material-
ne, udało się przeprowa-
dzić kilka prac remonto-
wych zarówno w Bliszczy-
cach (m.in. remont starych 
murów wokół kościoła), 
jak i Lewicach (trwa tam 
drogi remont XIX-wiecz-
nych organów, planowana 
jest wymiana dachu). 

Szczególnym jednak 
powodem do chluby jest 
fakt, że z Bliszczyc pocho-
dził ks. Alfons Tracki, mi-
sjonarz pracujący w Alba-
nii, ofiara tamtejszego re-
żimu komunistycznego, 
dziś – kandydat na ołta-
rze. – Z tego się najbar-
dziej cieszę, bo mam ko-
go naśladować i wraz z 
całą wspólnotą parafialną 
mam to szczęście posia-
dać „swojego świętego” 
u góry – mówi ks. Marek 
Wcisło. ANDRZEJ KERNER
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Po lewej: 
Kościół 

w Bliszczycach
U góry: 

Kościół 
w Lewicach


