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Być człowiekiem sumienia to znaczy słu-
chać swego sumienia, czynić dobro, nie 

ulegać złu, angażować się w budowę króle-
stwa Bożego i ojczyzny – mówił bp Paweł 
Stobrawa w kazaniu podczas uroczystości 
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Do 
katedry licznie przybyli wierni, przedstawicie-
le władz, poczty sztandarowe stowarzyszeń, 
organizacji związkowych i kombatanckich, 
wojsko, policja, harcerze, także byli dzienni-
karze Radia Wolna Europa, którzy zorgani-
zowali w Opolu swój zjazd. Trzy parafialne 
chóry: katedralny, z Czarnowąsów i z parafii 
bł. Czesława w Opolu oraz artyści festiwalu 
w Kielczy wykonali najpiękniejsze pieśni reli-

gijne i patriotyczne podczas 
Mszy św. w intencji Ojczyzny 
odprawionej 3 maja 2007 r. 
w katedrze Podwyższenia 
Krzyża Świętego. 

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

W OPOLU

To, że lubimy wypo-
czywać poza domem, 

potwierdził majowy długi 
weekend. Jechaliśmy w 
góry i nad morze, byli-
śmy nad Bałtykiem i w 
Zakopanem,  nie baliśmy 
się ani zatłoczonych tras, 
ani kosztów związanych 
z pobytem w atrakcyjnych 
miejscach. I dobrze, bo 
nic tak nie wzbogaca, 
ożywia i dodaje sił jak 
zmiana otoczenia i klima-
tu. Chociaż, jak twierdzi 
autor artykułu na stro-
nach IV–V „Najpiękniej 
jest tu w maju”, dosko-
nale można odpocząć 
także na Opolszczyźnie, 
w niepowtarzalnym, pięk-
nym parku w Lipnie koło 
Niemodlina.  

BĄDŹMY LUDŹMI SUMIENIA

TERESA
SIENKIEWICZ-MIŚ

re dak tor wy da nia
Bp Gerard Kusz udzielił święceń 
diakonatu 25 klerykom diecezji 
opolskiej i gliwickiej, studentom 
piątego roku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Opolu.

Eucharystii, sprawowanej
5 maja 2007 r. w kościele semi-
naryjno-akademickim pw. św. Ja-
dwigi Śląskiej w Opolu, przewod-
niczył bp Gerard Kusz. W konce-
lebrze uczestniczyli księża wycho-
wawcy i profesorowie, probosz-
czowie rodzinnych parafii diako-
nów, koledzy seminaryjni. Rektor 
WSD  ks. dr Joachim Waloszek 
wzywał  imiennie każdego z kle-
ryków i prosił biskupa o udziele-
nie mu święceń. Kandydaci wo-
bec biskupa i wszystkich wier-
nych wyrazili gotowość do pełnie-
nia swojej posługi zgodnie z wo-
lą Chrystusa i Kościoła. Bp Gerard 
Kusz przez włożenie rąk i mod-
litwę święceń: „Prosimy Cię, Pa-
nie, ześlij na nich Ducha Święte-
go, aby ich umocnił siedmiorakim 
darem Twojej łaski do wiernego 
pełnienia dzieła posługi” udzielił  
święcenia, upoważniającego do 

pełnienia posługi diako-
na. – Głoście Ewangelię 
i pomagajcie ludziom 
w pokonywaniu lęków, 
niepewności.  Strzeżcie 
się pychy – akcentował 
bp Gerard Kusz.  

Z diecezji opolskiej diakonami 
zostali: Marcin Dobrzański z par. 
św. Michała Archanioła w Prudni-
ku; Grzegorz Dominik z par. św. 
Jacka w Opolu; Łukasz Gniła z par. 
Nawiedzenia NMP w Goświnowi-
cach; Tomasz Jałowy z par. Boże-

go Ciała w Czarnową-
sach; Łukasz Knieć z par. 
św. Antoniego w Lubo-
szycach; Krzysztof Kozi-
mor z par. Trójcy Świę-
tej w Korfantowie; Piotr 
Kutynia z par. Bożego 

Ciała w Oleśnie; Leszek Machulak 
z par. św. Rocha w Tułowicach; Ja-
cek Olewicz z par. św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Op.; Robert Sadlak z 
par. św. Józefa w Bodzanowie; Łu-
kasz Szablicki z par. św. Jadwigi 
Śląskiej w Zalesiu Śl. S

Diakoni
obu diecezji
z bp. Gerardem 
Kuszem i z księżmi 
profesorami

Święcenia diakonatu 

Umocnieni darem Ducha Świętego
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Wierni modlili 
się w intencji 
Ojczyzny
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ZBICKO KOŁO OPOLA. W 
dworku, który jest najstarszym 
budynkiem Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „MONAR”, znowu 
jest kaplica. O przywróceniu 
kaplicy do życia po latach 
nieistnienia pomyślał ks. 
kapelan Erwin Kuzaj, gdy 
kilka lat temu rozpoczęto 
budowę stołówki z kuchnią. 
O istnieniu kaplicy, zajętej 
przez zmywalnię naczyń, przez 
kilkadziesiąt lat przypominało 
piękne sklepienie, pamiętali 
też o niej starsi mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. 
Ks. Erwin Kuzaj, wspólnie z 
dyrekcją „MONAR-u”  blisko rok 
remontował i rekonstruował 
zniszczone pomieszczenie, 
wspierany między innymi przez 

parafię Chrząstowice, od której 
kaplica otrzymała ołtarz i obraz 
patrona, św. Józefa. Z inicjatywy 
kapelana w oknie wstawiono 
witraż przedstawiający  Dobrego 
Pasterza i scenę powrotu Syna 
Marnotrawnego.  3 maja 2007 
roku odbyło się uroczyste 
nabożeństwo, podczas którego 
bp Jan Bagiński poświęcił 
kaplicę. W tym samym dniu 
ks. kapelan udzielił czterem 
małym mieszkańcom domu 
chrztu świętego. W kaplicy 
sprawowane będą nabożeństwa 
i okazjonalne Msze św., 
natomiast mieszkańcy  ośrodka 
„MONAR” nadal uczestniczyć 
będą w codziennej i niedzielnej 
Eucharystii sprawowanej w 
kościele w Lędzinach. 

Kaplica św. Józefa 

Bp Jan Bagiński poświęcił kaplicę
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Majowa uroczystość
GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY. Wo- 
jewoda opolski Bogdan Toma- 
szek i marszałek województwa 
opolskiego Józef Sebesta zapro- 
sili mieszkańców Opolszczyzny 
2 maja 2007 r. na Górę Świętej 
Anny, na uroczystości związane 
z obchodami 86. rocznicy wybu- 
chu III powstania śląskiego, Świę- 
ta Flagi Narodowej oraz Dnia 
Polonii i Polaków za granicą, 
które rozpoczęto udziałem we 
Mszy św. i złożeniem kwiatów 
pod pomnikiem Jana Pawła II. 
Następnie przed pomnikiem 
Czynu Powstańczego odbył się 
apel pamięci oraz złożenie 

kwiatów i wieńców. W części 
artystycznej wystąpili uczniowie 
ze Zdzieszowic, orkiestra Zes- 
połu Szkół Żeglugi Śródlądo- 
wej w Kędzierzynie-Koźlu i zes- 
pół męski „Camerton” z Opola. 
W tym czasie Muzeum Czynu 
Powstańczego udostępniało 5 
ekspozycji: „Na granicy Górnego 
Śląska” – wystawa poświęcona 
I, II i III powstaniu śląskiemu, 
„Rok 1918”, „Panorama Powstań 
Śląskich”, „Poczta Polska w 
okresie plebiscytowym na Górnym 
Śląsku”, „Dzieje Cmentarza 
Orląt Lwowskich we Lwowie w 
fotografiach”.

400 motocykli przed sanktuarium
RACIBÓRZ. 1 maja w tutejszym 
sanktuarium Matki Bożej 
przy ołtarzu polowym sześciu 
duszpasterzy – motocyklistów 
odprawiało X Mszę św. w intencji 
motocyklistów na rozpoczęcie 
sezonu: ks. Andrzej Morawiec 
z Roszkowa, ks. Krzysztof 
Patas z Żor, ks. Bogdan Rek 
z Rydułtowych, ks. Michał 
Macherzyński ze Szczygłowic, 
ks. Janusz Ogórek z Kędzierzyna-
-Koźla, który wygłosił kazanie. 
Koncelebrze przewodniczył ks. 
Herman Mandok z Maciowakrzy. 
Na placu i wokół ołtarza 
stanęło 400 motocykli, bo tylu 
motocyklistów przybyło na 
uroczyste, modlitewne spotkanie. 
Część z nich pełniła posługę 
ministrancką i lektorską. We Mszy 
św. uczestniczyły także dzieci 
objęte programem edukacyjno-
wychowawczym „Ave Maris 
Stella”, dla których przeznaczony 
został dochód z festynu; niosły 

one dary do ołtarza i śpiewały.  
Zaraz po części modlitewnej i 
poświęceniu motorów odbyła 
się ulicami Raciborza parada 
motocyklistów i przejazd do 
amfiteatru przy Domu Kultury 
„Strzecha”, gdzie przez całe 
popołudnie i wieczór trwał festyn 
pełen atrakcji, konkursów, licytacji, 
pokazów sportowych i koncertów 
zespołów muzycznych. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
pokaz ratownictwa drogowego 
i uruchomiony na czas festynu 
punkt krwiodawstwa. Aż 
czterdzieści osób oddało w 
tym czasie krew ku wielkiemu 
zadowoleniu Raciborskiej Sta- 
cji Krwiodawstwa. Wiele sto- 
isk gastronomicznych ze sło- 
dyczami i różnego rodzaju po- 
trawami uatrakcyjniło to wielo- 
godzinne świętowanie na świe- 
żym powietrzu. X spotkanie 
motocyklistów zorganizował An- 
drzej Złoczowski z przyjaciółmi.

Wszystkie motocykle zostały poświęcone
AN
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XIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży
WOJEWÓDZTWO OPOL- 
SKIE. XIII Ogólnopolska Olim- 
piada Młodzieży w Sportach Ha- 
lowych otwarta została 2 maja 
w hali widowiskowo-sportowej 
„Okrąglak” w Opolu. Udział w 
niej biorą młodzi sportowcy 
z całej Polski, rywalizujący w 

26 dyscyplinach sportowych. 
Rozgrywki odbywają się w mia- 
stach województwa opolskiego 
dysponujących halami i basenami 
sportowymi. Zamknięcie olim- 
piady zaplanowano na 14 maja 
w hali sportowej MOSiR w 
Grodkowie.

Pływanie synchroniczne w opolskim „Akwarium”
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Czwarta rano

FLAGI I FLAGOWCE

Praca w redakcjach bywa 
budująca. Na przykład 

takie e-maile. Z okazji Dnia 
Flagi Narodowej wojewoda 
(przez asystenta) zaapelo-
wał mailowo o wywieszanie 
flag i dobrze zrobił, bo co by 
było, gdyby nie zaapelował. 
E-mail wysłany został 29 
kwietnia (niedziela to była) 
o godz. 10.32. Nie trzeba 
było długo czekać na od-
zew sił opozycyjnych! Dwie 
godziny i siedem minut po 
apelu wojewody (wciąż ta 
sama niedziela, więcej na-
wet – pora przedobiednia, 
rosół i sosy już pachniały, 
godz. 12.39) wysłany zosta-
je e-mail w imieniu Młodych 
Konserwatystów, którzy 
„mają niezwykłą przyjem-
ność zaprosić Państwa 
na akcje 2 maja z okazji 
Narodowego Dnia Flagi 
Polskiej” (cytuję oryginał). 
Akcja: budowanie najwięk-
szej flagi narodowej. 23 go-
dziny 59 minut później asy-
stent wojewody obwiesz-
cza mailem, że wojewoda 
z udziałem kompanii ho-
norowej wciągnie na maszt 
„wielką Flagę Narodową” 
(cytat). Oto jak szlachetna 
rywalizacja wpływa na roz-
wój regionu!

Ateraz z  innej beczki. 
Zaiste wielki musi być 

osobisty urok, niezwykłe 
walory woli i intelektu musi 
posiadać lider mniejszości 
niemieckiej, że po raz piąty 
został wybrany na lidera! 
To cud na polskiej scenie 
politycznej, a dowód cu-
downości jest między inny-
mi taki, że dokonywał się 
on w atmosferze niemal 
nabożnego lęku. Lękali się 
na przykład tzw. poważni 
kandydaci na fotel prze-
wodniczącego, by wystar-
tować w wyborach. Toteż i 
lider, bez konkurencji tzw. 
poważnych kandydatów, 
triumfalnie, acz nieznacz-
nie, przekroczył minimalną 
liczbę wymaganych głosów. 

PIOTR ZABRZAŃSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I

Ponad tysiąc dziewcząt i chłop-
ców odwiedziło kleryków opol-
skiego Wyższego Seminarium 
Duchownego w ramach dorocz-
nego Dnia Otwartych Drzwi.

Od dziewiątej rano klerycy 
czuwali, aby stale napływających 
gości witać i oprowadzać po swo-
im domu. Co pół godziny można 
było obejrzeć prezentację multi-
medialną, ukazującą seminaryjną 
codzienność. Oprócz tego mło-
dym gościom udostępniono prak-
tycznie wszystkie miejsca godne 
pokazania. W kawiarence odby-
wały się prezentacje muzyczne, w 
pracowni ikonograficznej można 
było zobaczyć, jak klerycy piszą 
ikony, a w sali gimnastycznej po-
dziwiać puchary zdobyte w tur-
niejach piłki nożnej i siatkowej.

Kulminacyjnym punktem dnia 
była koncelebrowana Euchary-
stia, której przewodniczył rektor 
WSD ks. Joachim Waloszek. Ka-
zanie wygłosił prefekt ks. Dariusz 
Klejnowski-Różycki. W kazaniu 
nawiązał do Ewangelii św. Jana, 
gdzie na pytanie Jezusa: „Czy i wy 
chcecie odejść” św. Piotr odpo-
wiada: „Panie, do kogóż pójdzie-
my, Ty masz słowa życia wieczne-
go”. Wskazał, że seminarium jest 
miejscem, gdzie wielu doświad-
cza właśnie tych słów Piotra, i w 
tych murach uczą się „leczyć” mo-
cą Chrystusa. – Tu karmimy się 
codziennie Ciałem Chrystusa, bo 
chcemy tworzyć cywilizację mi-
łości – mówił ks. Klejnowski-Ró-
życki i nawiązując do hasła tego-
rocznego Dnia Otwartych Drzwi 

– „Przypatrzcie się powołaniu wa-
szemu” – zachęcał zgromadzo-
nych, aby zastanowili się, jakie 
jest ich powołanie.

Po Mszy św. na dziedzińcu 
seminaryjnym klerycy częstowa-
li gości smaczną grochówką. Ca-
ły czas przygrywał zespół kle-
rycki, wykazując się przeboga-
tym repertuarem. Całość okra-
siła wspaniała słoneczna pogo-
da. Pokrzepieni pokar-
mem wszyscy udali się 
na spotkania w grupach. 
Z dziewczętami spotka-
ły się siostry służebnicz-
ki z Leśnicy i elżbietan-
ki z Nysy, a chłopcy w 

różnych kategoriach wiekowych 
mieli zajęcia z klerykami i mode-
ratorami seminaryjnymi. Miły dla 
wszystkich dzień zakończyło pro-
wadzone przez kleryków nabo-
żeństwo „Misterium powołania 
w piosence i modlitwie”. W tym 
roku do seminarium przyjecha-
ło 1012 młodych gości. 584 oso-
by z 33 parafii diecezji opolskiej 
i 428 osób z 24 parafii diecezji 

gliwickiej. – Tym razem 
było mniej młodzieży. 
W ubiegłym roku, mi-
mo deszczowej pogo-
dy, mieliśmy więcej go-
ści – powiedział kleryk 
Krzysztof Kozimor. WI

Dzień Otwartych Drzwi

Tysiąc gości

Pod hasłem „Chrystus Drogą” 
odbędzie się II Diecezjalna 
Pielgrzymka Rowerowa na Górę 
Świętej Anny.

Zapraszamy wszystkich cykli-
stów w sobotę 19 maja, aby ze-
chcieli dosiąść swoich rowerów i 
tłumnie przybyć do sanktuarium 

św. Anny. Program tegorocznej 
pielgrzymki zapowiada się bar-
dzo atrakcyjnie. Od godz. 13.30 
przewidywany jest przyjazd ro-
werzystów na rajski plac przy ba-
zylice, gdzie o godz. 14.00 zo-
stanie odprawiona Msza św. Na 
godz. 15.00 zaplanowano spotka-
nie z wytrawnymi rowerzystami, a 
o 16.00 koncert zespołu „Siódma 

Trąba Baranka”. Zakończenie piel-
grzymki i powrót do domów oko-
ło godz. 17.00.

Organizatorzy zapraszają do 
udziału w pielgrzymce rowerzy-
stów w każdym wieku, w grupach 
zorganizowanych oraz indywidu-
alnie! Kochani rowerzyści – my z 
„Gościa” jako patroni medialni – 
czekamy na was! 

Zapraszamy na pielgrzymkę

Rowerzyści do św. Anny

Martin Nowak 
i Dawid Markgraf 
przyjechali 
do seminarium 
z Borucina
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Takim miejscem jest 
Zespół Przyrodniczo- 
-Krajobrazowy „Lipno”, 
trzy kilometry od 

Niemodlina, położony na wschód 
od trasy Opole–Nysa, w grani-
cach Nadleśnictwa Tułowice. Jest 
to jeden z kilkunastu najcenniej-
szych tego typu kompleksów leś-
nych w Polsce. Zachwyca pięk-
nem przyrody i bogatą historią, 
której ślady tu i ówdzie do na-
szych czasów przetrwały.

W przeszłości, od 1779 r. 
do zakończenia drugiej wojny 
światowej, właścicielami dóbr 
niemodlińskich byli kolejni po-
tomkowie założyciela parku w 
Lipnie, hrabiego Jana Nepomu-
ka Karola Praschmy, którzy, idąc 
za modą panującą wówczas w  
zachodniej Europie, przystąpili 
do utworzenia w dawnym Zwie-
rzyńcu rozległego parku i ogro-
du. Wzorce czerpali z kanonów 
sztuki ogrodowej, pochodzącej 
z Anglii i Francji. Jak przysta-
ło na ówczesną modę, wybudo-
wano tam leśniczówkę, okazałe 
bramy wjazdowe, stawy z gon-
dolami, punkty widokowe i sze-
reg innych budowli. Ciekawym 
obiektem parkowym był „Chiń-
ski Pawilon”, z którego rozta-
czał się wspaniały widok na ca-

łą okolicę. Jednak około 1860 r. 
został on rozebrany i pozosta-
ła po nim tylko nazwa „Chiń-
ski Wyrąb”. Wśród osobliwych 
zabudowań parku niewątpliwie 
najciekawszym był „Czerwony 
Dom”, w którym w czasach re-
wolucji francuskiej schronie-
nie znaleźli emigranci z Fran-
cji. Obiekt ten podzielił los „Pa-
wilonu Chińskiego” i miejsce, w 
którym stał, nazwano z czasem 
„Łąką Czerwonego Domu”. Z 
końcem XIX wieku park zaczął 
stopniowo podupadać. Do dziś 
zachowały się nieliczne obiekty 
dawnego wyposażenia parku, w 
tym część dawnego ogrodu bo-
tanicznego.

Cenne walory ogrodu

Zespół Przyrodniczo-Kra-
jobrazowy „Lipno” liczy oko-
ło dwustu hektarów. Można w 
nim odnaleźć fragmenty Pusz-
czy Niemodlińskiej z cennymi 
pomnikami przyrody oraz wspa-
niały ogród dendrologiczny z 
gatunkami drzew i krzewów po-
chodzących z Chin, Japonii, Kau-
kazu, południowej Europy czy 
Ameryki Północnej. Opolanie lu-
bią jeździć do Mosznej, by po-
dziwiać kwitnące azalie, a tych 
w Lipnie jest równie wiele. Co 
więcej, niektóre z egzotycznych 
roślin pozostawione same sobie 
niejako zostały zmuszone do 
znalezienia sobie miejsca po-

śród gatunków rodzi-
mych i przystosowały 
się do nowych warun-
ków. Niektóre gatun-
ki wyszły poza obszar 
ogrodu dendrologicz-
nego i spotkać je moż-
na w innych częściach 
lipnieńskiego zespo-
łu. Takim przykładem jest aza-
lia żółta, naturalnie obsiewa-
jąca się w drzewostanie obok 
ogrodu, czy też sosna wejmut-
ka, którą można spotkać na wy-
spie stawu Zofia. Zdaniem fa-
chowców najciekawsze jednak 
jest zaobserwowanie samosie-
wu pod najstarszym drzewem 
tulipanowca amerykańskiego, 
co jest bodaj pierwszym takim 
przypadkiem w naszym kraju! 
Można to wszystko podziwiać 
przez cały rok, a szczególnie 
uroczo jest w maju, gdy ogród 
zakwita. Dla zwiedzających wy-
tyczono ścieżkę przyrodniczą, 
aby zwiedzających zapoznać z 
najcenniejszymi gatunkami ros-
nących tam krzewów i drzew.

Ruszyć w trasę

Podążając do Lipna od stro-
ny Niemodlina, nie sposób nie 
zauważyć basenu kąpielowego, 
który w sezonie letnim cieszy 
się dużym wzięciem mieszkań-
ców całej okolicy. Dość powie-
dzieć, że jest to zabytkowy już 
dziś obiekt i został zbudowa-

ny w 1935 r. tuż przed 
zbliżającą się olimpiadą 
w Berlinie. Jak przysta-
ło na niemiecką dokład-
ność, nadano mu olim-
pijskie wymiary. Basen 
jest przykładem dla na-
szych lokalnych przy-
wódców, którzy szu-

kają pomysłu, jak wykorzystać 
zbliżające się Mistrzostwa Eu-
ropy w Piłce Nożnej dla rozwo-
ju naszego regionu. Wrocław le-
ży dużo bliżej niż Berlin i warto 
o tym pamiętać.

Przemierzając dukty Zespo-
łu Przyrodniczo-Krajobrazowe-
go natknąć się można na nie-
zwykły pomnik przyrody nie-
ożywionej, mierzący 815 cen-

tekst i zdjęcia 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Widok na staw 
Zofia z ogrodu 
dendrologicznego.
Poniżej: Pierwsze 
w tym roku 
zakwitły białe 
różaneczniki

   Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Lipnie

Najpiękniej jest tu w maju
Cudze chwalicie, swego 

nie znacie – mówi stare 
porzekadło. 

Bywa, że wyjeżdżamy 
w dalekie strony, 

aby podziwiać 
wspaniałe zabytki 

czy pomniki przyrody, 
a tymczasem nie znamy 

równie pięknych 
obiektów, które są 

obok nas.
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tymetrów obwodu głaz narzu-
towy, który jest pozostałością 
ostatniego zlodowacenia środ-
kowopolskiego, mającego miej-
sce w czwartorzędzie. Idąc nie-
co dalej, dojdziemy do Kaplicz-
ki Pustelnika, która, według sta-
rych podań, została zbudowa-
na przez francuskiego emigran-
ta z czasów rewolucji francu-
skiej. Opodal kapliczki znajdu-
je się, według miejscowej tra-
dycji, mogiła jej budowniczego. 
Kapliczka została odbudowana 
w 1957 r., a obecnie o jej stan 
troszczą się mieszkańcy Lipna 
i Jaczowic. Księża z Niemodli-
na odprawiają w niej wiosną i 
latem Msze św. Podążając z ka-
pliczki w dół, po łagodnym sto-

ku, można trafić na Źródełko 
Fryderyka, które jest pozosta-
łością po osiemnastowiecznych 
założeniach parkowych, pocho-
dzących jeszcze z czasów za-
łożyciela parku. Nazwa źródeł-
ka pochodzi od imienia najstar-
szego syna protoplasty niemod-
lińskiej linii Praschmów. Do tych 
atrakcji warto 
jeszcze dołączyć 
wyprawę do po-
łożonego na pół-
noc od kaplicz-
ki Uroczyska Pie-
kiełko, będącego 
pozostałością po 
zespole kanałów 
i wysp, gdzie przed dwoma stu-
leciami pływały gondole, a opo-
dal znajdował się amfiteatr, plac 
herbaciany i most wenecki. Te 
ostatnie atrakcje można zoba-
czyć już tylko oczami wyob-
raźni. Ale dlatego też warto tu 
przyjechać i spędzić kilka nieza-
pomnianych chwil.

Jeśli do całości dodamy ma-
lowniczo położone stawy ho-
dowlane Zofia i Hubertus, ze-
społy i okazy drzew usytuowa-
ne poza ogrodem dendrologicz-
nym czy inne niewspomniane 
miejsca, to trzeba uważać, bo 
dla osób lubiących wędrówki 
leśne Lipno może stać się nało-
giem. Ale jeśli tylko takie nałogi 
będą w naszym społeczeństwie, 
to szczęść Boże wszystkim ta-
kim nałogowcom. 

   Zespół przyrodniczo-krajobrazowy w Lipnie

Najpiękniej jest tu w maju

DO PARKU ZAPRASZA
Dla mnie park jest miejscem zachwytu nad pięk-
nem przyrody i miejscem medytacji nad dzie-
łem stworzenia. Szczególnie warto odwiedzić 
Kapliczkę Pustelnika, Źródełko Fryderyka oraz 
Uroczysko Piekiełko. W czasie moich przecha-
dzek miałem możliwość spotkania wielu space-
rowiczów. Sam też często biegam po trasach zespołu przy-
rodniczo-krajobrazowego i spotykam inne osoby uprawiają-
ce jogging. Jednym z najpiękniejszych parków, jakie miałem 
okazję zobaczyć na terenie Polski, jest nasz park dendrolo-
giczny. Przyjeżdżają tu studenci z różnych uczelni na swoje 
praktyki m.in. z Wrocławia i Krakowa. Zachęcam wszystkich 
mieszkańców Opolszczyzny, aby przyjechali do Lipna, gdzie 
na turystów zawsze czeka świeże powietrze, a szczególnie 
w połowie maja, gdy unosi się woń kwitnących azalii, rodo-
dendronów czy tulipanowca amerykańskiego.

ZYGMUNT NAGEL Z LIPNA
kleryk WSD w Opolu

Msze św. w Kapliczce Pustelnika: 
w niedziele: 13 maja, 17 czerwca, 16 września i 14 października 
o godz. 15.00 oraz wszystkie niedziele lipca i sierpnia o godz. 15.00.

Tulipanowiec 
amerykański 

jest bodaj 
najstarszym 

takim okazem 
w Polsce
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Perełki Słowa 

MIŁOŚĆ I NIENAWIŚĆ
Jeżeli was świat nienawidzi, 
wiedzcie, że Mnie pierwej 
znienawidził. Gdybyście by-
li ze świata, świat by was 
kochał jako swoją własność. 
Ale ponieważ nie jesteście ze 
świata, bo Ja was wybrałem 
sobie ze świata, dlatego was 
świat nienawidzi (J 15,18n).

Mowa Jezusa na
Ostatniej Wiecze-
rzy cała jest ist-
ną perłą literatu-
ry. Religijnej i nie 
tylko. Jest w niej 

i ten fragment, w którym 
miłość i nienawiść Jezus ze-
stawia ze sobą. Bo to był 
ten wieczór i ta godzina: 
Jego miłość – z pomocą któ-
rej usiłuje rozbić osaczającą 
Go nienawiść. Jego przyja-
ciele – a tak właśnie nazwał 
swoich uczniów – nie zdają 
sobie sprawy z tego zderze-
nia dwóch przeciwstawnych 
żywiołów. Bo miłość i nie-
nawiść to nie dwa przeciw-
ne uczucia. To potężne, nie 
do powstrzymania żywio-
ły. To dwie absolutnie róż-
ne przestrzenie istnienia. 
Tak różne, że nie ma mię-
dzy nimi żadnego punktu 
styku, żadnego podobień-
stwa. Dlatego i porozumie-
nia być nie może, a kom-
promis jest nie do pomyśle-
nia. Ostatecznym wzorcem 
miłości jest Bóg – na tym 
polega „nowe przykazanie” 
(w. 12). W kim żywa jest 
nienawiść do kogokolwiek 
i do czegokolwiek, ten prę-
dzej czy później znienawi-
dzi Boga. Tak było i tak jest 
dzisiaj, przykładów wokół 
nas wiele. Nawet ten, kto 
siebie nienawidzi (przypa-
dek nierzadki), znienawidzi 
Boga. W świecie nienawi-
ści żyć się nie da. To znaczy 
zanurzyć się można, ale ko-
niecznie trzeba być z tego 
drugiego świata, ze świata 
miłości. „Ja was wybrałem z 
tego świata” – mówi Jezus. 
Nie będzie wam łatwo. Ale 
to wy uratujecie świat.

KS. TOMASZ HORAK 

Organizatorami XXIII Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej 
planowanego
od 13 do 20 maja 2007
są: Klub Inteligencji Katolickiej
w Opolu, „Civitas Christiana”, 
Fundacja Centrum
Sakralno-Młodzieżowe „Arka”
i parafie opolskie.

13.05 – niedziela, katedra, 
godz. 18.30 – Msza św. inau-
gurująca XXIII Tydzień Kultu-
ry Chrześcijańskiej. Koncele-
brze przewodzi i słowo wygło-
si ks. dr Zygmunt Nabzdyk. Wy-
stąpi młodzieżowa grupa wo-
kalno-instrumentalna „Przemie-
nienie” z parafii św. Michała w 
Katowicach, kierowana przez 
Wiesława Świderskiego.

14.05 – poniedziałek, dom 
katechetyczny i katedra, godz. 
17.00 – ks. dr Zygmunt Nab-
zdyk: „Joseph von Eichendorff 
poeta śląski, życie i działal-
ność”, godz. 18.30 – Msza św.

15.05 – wtorek, Civitas Chri-
stiana, pl. św. Sebastiana 3, ka-
tedra, godz. 17.00 – redaktor 
dwumiesięcznika „Społeczeń-
stwo” Tadeusz Żeleźnik: „God-
ność człowieka i narodu u pod-

staw współczesnego patrioty-
zmu polskiego”, godz. 18.30 – 
Msza św.

16.05 – środa, kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego, godz. 
17.00 – dr Krystian Wojaczek, 
Katedra Teologii Pastoralnej i 
Duszpasterstwa Rodzin UO: 

„Wpływ rozłąki z przyczyn eko-
nomicznych na więź małżeńską 
– drogi wyjścia”, godz. 18.30 – 
Msza św.

17.05 – czwartek, Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Opol-
skiego, ul. Drzymały 1a , godz. 
9.30 – dyskusja panelowa „Ro-
dzina wobec zagrożeń”; modera-
torzy: ks. dr Dariusz Krok – WT 
OU, Barbara Koc-Ogonowska – 
lekarz med., Zdzisław Markie-
wicz – dyrektor ROPS w Opolu.

18. 05 – piątek, kościół pw. 
św. Jacka, godz. 18.30 – Msza 
św., godz. 19.15 – „Pantomima 
o Miłosierdziu Bożym” w wy-
konaniu młodzieży pod kierun-
kiem ks. Jarosława Staniszew-
skiego przy parafii św. Mikołaja 
w Krapkowicach

19.05 – sobota, kościół pw. 
bł. Czesława, Fundacja Centrum 
Sakralno-Młodzieżowe „Arka”, 
godz. 10.00 – konkurs rysun-
kowy dla dzieci „Moja rodzina”, 
godz. 18.00 – Msza św.

20.05 – niedziela, kościół 
pw. śś. Apostołów Piotra i Pa-
wła, zakończenie XXIII TKCH,  
godz. 18.30 – Msza św. kon-
celebrowana pod przewodni-
ctwem bpa Pawła Stobrawy. 
Wystąpi  Opolski Chór Kame-
ralny pod dyrekcją dra Maria-
na Bilińskiego. 

XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Opolu

„Rodzina Bogiem silna”

Zespół Turystyczno-Wypoczyn-
kowo-Rehabilitacyjny Sebastia-
neum Silesiacum w Kamieniu 
Śląskim jest nowoczesną placów-
ką rehabilitacyjno-wypoczynko-
wą oferującą szeroką gamę usług 
z zakresu rehabilitacji, odnowy 
biologicznej i psychicznej. 

Dysponuje jedno- i dwuoso-
bowymi pokojami z łazienka-
mi. Specyfiką ośrodka jest korzy-
stanie z leczniczych właściwości 
wód oligoceńskich do hydrotera-
pii metodami ks. Sebastiana Knei-
ppa z Bawarii. Wypoczynkowi i 
rehabilitacji sprzyjają warunki kli-

matyczne miejsca obfitującego w 
zasoby leśne z rezerwatem przy-
rody „Kamień Śląski”. Kuracjusze 
spotkają się tutaj z profesjonalną i 
kompleksową obsługa, zatrudnie-
ni są  specjaliści, którzy przygoto-
wywali się w renomowanych pla-
cówkach zagranicznych.  

Adres: 47-325 Kamień Śląski, 
ul. Parkowa 1 B,
tel. 77/4671104; 77/4671117;
e-mail: info@sebastianeum.pl

Jadwiga Krzemińska, wiceprezes 
KIK w Opolu, podczas finału 
konkursu poetycko-rysunkowego 
zorganizowanego w ramach
II Dni Papieskich

Kaplica Świętego Sebastiana
służy kuracjuszom

W Kamieniu Śląskim

Sebastianeum zaprasza
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Zapraszamy
  NA WIECZÓR  

POEZJI  
KAROLA WOJTYŁY 

Wieczór poezji Karola Wojtyły 
połączony z galą wręczenia 
nagród laureatom Opolskiego 
Konkursu Poezji Karola Wojtyły 
odbędzie się 18 maja br. o 
godz. 19.00 w auli Wydziału 
Teologicznego w Opolu, ul. 
Drzymały 1 a.

  NA ODPUST  
W WINOWIE

 W sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w 
Winowie 28 maja br., w świę-
to NMP Matki Kościoła, od-
będzie się uroczystość od-
pustowa: godz. 17.30 – na-
bożeństwo eucharystyczne; 
18.00 – Eucharystia; następ-
nie: „ Biesiada śląska” w am-
fiteatrze przy kościele, lote-
ria fantowa, kiermasz ksią-
żek, degustacja śląskich po-
traw. Do udziału w odpuście 
zapraszają członkowie i sym-
patycy Ruchu Szensztackiego 
Diecezji Opolskiej.

  NA SPOTKANIE  
DIECEZJALNE

9 czerwca br. o godz. 10.00, 
w salach Duszpasterstwa 
Akademickiego „Resurrexit” w 
Opolu, ul. Drzymały 1a,  odbę-
dzie się spotkanie odpowie-
dzialnych za ruchy i stowa-
rzyszenia katolickie w diece-
zji opolskiej. Więcej informa-
cji można zasięgnąć oraz zgło-
sić udział pod numerem tel. 
032/418 16 60; e-mail: pada-
mow@.opoka.org.pl. 

  DO UDZIAŁU  
W LETNICH  
REKOLEKCJACH

Szensztacki Instytut Sióstr 
Maryi w Winowie przy 
Sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej zapra- 
sza małżeństwa i matki z 
dziećmi do uczestnictwa w re-
kolekcjach letnich z możliwoś-
cią noclegu lub w formie do-
jazdowej w następujących ter-
minach: 6–8 lipca w Winowie; 
13–15 lipca w Winowie; 20–
22 lipca w Winowie, 9–11 
sierpnia w Miedoni koło 
Raciborza. Rozpoczęcie reko-
lekcji o godz. 17.30 pierw-

szego dnia, zakończenie o 
godz.19.00 ostatniego dnia. 
Zapewniane jest całodzienne 
wyżywienie. Opłatą za pobyt 
w Winowie będzie dobrowol-
na ofiara. Informacji udziela 
i zgłoszenia przyjmuje s. M. 
Judyta Osińska, Szensztacki 
Instytut Sióstr Maryi, al. 
Ks. J. Kentenicha 6, 46-060 
Prószków, tel. 077/474 83 81. 

  NA PIELGRZYMKĘ  
NA KRESY

„Śladami przeszłości Polski na 
Kresach Wschodnich” – pod 
takim hasłem odbywać się bę-
dzie XV ogólnopolska piel-
grzymka na Wołyń, Podole, 
Pokucie, Bukowinę i do Lwo- 
wa  organizowana przez To- 
warzystwo Miłośników Lwo- 
wa i Kresów Południowo- 
-Wschodnich w Kluczborku 
razem ze Społecznym Ko- 
mitetem Pomocy parafii rzym-
skokatolickiej Równe na 
Wołyniu z Janowa Lubelskie- 
go. Pielgrzymka planowana 
jest od 23 czerwca do 2 lipca 
2007 r., trasa przejazdu oko- 
ło 3200 kilometrów. Zgło- 
szenia i informacje pod tel. 
77/418 2151 (w godzinach 
do 9.00 rano i wieczorem 
po 20.00). 

  NA PROLOG  
XI ŚWIĘTA  
MŁODZIEŻY

Od 8 do 10 czerwca br. na 
Górze Św. Anny duszpaster-
stwo młodzieży, na 38 dni 
przed rozpoczęciem dorocz-
nego Święta Młodzieży, za- 
prasza  wszystkich, którzy 
chcą już doświadczyć atmo- 
sfery święta i pomóc przy je-
go organizacji. W programie:  
przygotowanie duchowe, 
uczestnictwo w Eucharystii i 
w konferencjach, przygotowa-
nie praktyczne, czyli szuka-
nie nowych pomysłów, szyb-
ki kurs animatora, praca nad 
przedstawieniem „Pasji na 
Annogórskiej Kalwarii” oraz 
niespodzianki. „Zaprasza- 
my do współpracy, byś i ty 
czuł się odpowiedzialny za XI 
Święto Młodzieży! Przyjedź! 
To przecież Twoje Święto” – 
zachęcają ojcowie franciszka-
nie. 

W każdej wsi jest kilka, a nawet 
kilkanaście kapliczek i krzyży 
powstałych w czasach 
odległych i współcześnie. 

Dzięki pomocy księ-
ży, sołtysów i innych 
osób, zostały zaprezen-
towane w książce wy-
danej przez Urząd Gmi-
ny w Pawłowiczkach*/. 
„Przy bliższym spojrze-
niu na poszczególne obiekty, po 
zapoznaniu się z ich historią z ca-
łą wyrazistością ujawnia się boga-
ctwo duchowego życia dawnych i 
obecnych pokoleń mieszkańców 
naszej gminy, a szerzej całego Ślą-
ska” – stwierdza we wstępie wójt 
gminy Winfred Mleczko. Tylko 
duża religijność może być powo-
dem budowania takiej ilości kapli-
czek i krzyży w polu, przy rozsta-
ju dróg, w obrębie gospodarstw i 
obok zabudowań. W ten sposób 
ludzie oddają cześć Chrystusowi, 
polecają się opiece Matki Bożej 
i świętych. Jedna ze współcześ-
nie postawionych kapliczek w Na-
częsławicach poświecona jest pa-

tronowi parafii, św. Stanisławo-
wi Biskupowi. Ustawiono ją przy 
głównej drodze, by Patron mógł 

błogosławić wjeżdżają-
cym i opuszczają-
cym wieś.

Część z tych bu-
dowli jest religijną 
formą podziękowania 
za uratowanie domu 
od pożaru, za szczęśli-
wy powrót z wojny, za 
otrzymane łaski. Wie-

le ka- miennych, drewnianych
czy metalowych krzyży upamięt-
nia osoby zmarłe, jakieś wyda-
rzenie, tragiczną śmierć, jak na 
przykład krzyż kamienny na koń-
cu Pawłowiczek z napisem: „Tu 
11 sierpnia 1880 r. nieszczęśli-
wym przypadkiem nagle umarł 
od wszystkich ukochany młodzie-
niec Jacob Bulla z Radoszowów w 
trzydziestym roku życia swego”. 
Prezentowanym zdjęciom kapli-
czek i krzyży towarzyszą opisy w 
języku polskim i niemieckim. S

*Gmina Pawłowiczki. Kapliczki i krzyże 
przydrożne. Kapellen und Wegkreuze 
in der Gemeinde Pawłowiczki.

Galeria Sztuki Współczesnej w 
Opolu zorganizowała wysta-

wę w holenderskim mieście Hil- 
versum w ramach projektu Galerii 
Sztuki Współczesnej „Sztuka bez 
granic – Opole w Hilversum 2”. W 
Centrum voor Beeldende Kunst 
GSA swoją twórczość zaprezen-
tują artyści związani z Opolem: 
Bartłomiej Trzos, Patrycja Kucik, 
Ignacy Nowodworski, Bartosz 
Posacki, Magdalena Hlawacz, 
Anna Cieśla, Edward Szczapow, 
Elżbieta Andrysiak-Sas, Krystyna 
Wiejak, Aleksandra Govers- 
-Zielińska. Zaprezentują oni róż-
ne techniki – począwszy od ma-
larstwa przez rzeźbę po grafikę 
komputerową. Wernisaż wysta-
wy w Hilversum odbył się 2 maja 
2007 r., ale opolscy artyści już w 
przeddzień poznawali zaprzyjaź-

nione miasto i jego mieszkańców.  
Wystawę będzie można oglądać 
w holenderskiej galerii sztuki GSA 
do 20 maja 2007 roku. T

W gminie Pawłowiczki

Ziemia usiana

AR
C

H
IW

U
M

 G
N

Wystawiają w Holandii

Sztuka bez granic



Ocice – piękna dzielnica 
Raciborza, są parafią 
od niecałych 70 lat. 

70 lat temu ks. prałat 
Karol Ulitzka, proboszcz 
parafii św. Mikołaja w Ra-
ciborzu, poświęcił plac bu-
dowy kościoła na nowym 
osiedlu domków jednoro-
dzinnych dla robotników. 
W dokumencie fundacyj-
nym czytamy m.in.: „Ka-
mień węgielny pod budo-
wę kościoła św. Józefa zo-
staje położony w czasie, 
w którym bardzo silne i 
wpływowe czynniki usi-
łują zniszczyć w naszym 
narodzie chrześcijaństwo, 
zniszczyć kamień węgiel-
ny, na którym życie naro-
du jest zbudowane, a któ-
rym jest Jezus Chrystus, i 
założyć inny fundament”. 
Proboszcz, wieloletni po-
seł do Reichstagu, pisał 
o nazizmie. Hitlerowcy w 
końcu wydalili słynnego 
prałata ze Śląska, pod ko-
niec wojny więżąc go w 
KL Dachau. Po wojnie z 
kolei musiał na zawsze 
opuścić Racibórz z powo-
du polskich komunistów. 
Także jego następcę, ks. 
prałata Bernarda Gade, 
komuniści wypędzili z pa-
rafii. Te dwie wielkie po-
staci Kościoła tkwią u ko-
rzeni parafii św. Józefa w 
Raciborzu Ocicach. 

Modlitwa i ofiara

Stoję w sobotni pora-
nek na placu kościelnym 
w Ocicach. Drzwi kościo-
ła szeroko otwarte. – Jo 
normalnie prziszła porzy-
kać, ale tyż trocha poro-
bić – mówi jedna sąsiad-
ka do drugiej. Porzykać, 

pomodlić się – to właś-
nie normalne, naturalne. 
A we wnętrzu kościoła 
o prostej architekturze – 
czy to dzięki harmonijne-
mu wystrojowi czy mo-
że modlitwie ks. Gade-
go, który duszpasterzo-
wał tu przez 57 lat i sły-
nął z duchowej mądro-
ści – modlitwa rzeczy-
wiście płynie łatwiej, na-
turalniej. – To jest moc-
no rozmodlona parafia – 
podkreśla ks. proboszcz 
Krystian Hampel. Róż ró-
żańcowych jest tu 15. In-
ni parafianie angażują się 
w ramach zespołu Cari-
tas, rady parafialnej, służą 
swoją pomocą i radą księ-
dzu proboszczowi pod-
czas remontów świątyni. 
Bardzo zasłużona dla pa-
rafii jest Klara Gade, sio-
stra ks. Bernarda, która 
przez 57 lat była orga-
nistką. Dzięki ofiarności i 
zaangażowaniu większo-
ści parafian w ostatnich 
latach przeprowadzono 
wiele remontów: ocieple-
nie kościoła, odwilgoce-
nie jego murów i izolacja 
przeciwwilgociowa, po-
stawiono nowe ławki. 

Problem integracji 
i laicyzacji
– Tu mieszkają ludzie 

od samego początku pa-
rafii, ale też tacy, którzy 
wprowadzili się kilka lat 
temu, bo Ocice są bardzo 
atrakcyjną lokalizacją. Jest 
problem integracji nowo 
przybyłych z parafią – nie 
ukrywa ks. Hampel. – Pa-
rafia w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza bardzo się 
zmieniła. Widoczna jest 
tendencja laicyzacji: ci, któ-
rzy idą „w biznesy”, czę-
sto tracą związek z Kościo-
łem, z wiarą. Emigracja też 
przynosi złe efekty – mó-
wi ks. proboszcz. To już 
nie jest ta tradycyjna para-
fia wielodzietnych rodzin. 
Symptomem zmian są po-
wołania żeńskie. Po wojnie 
wyszło stąd 7 sióstr zakon-
nych, w ostatnich latach 
nie ma żeńskich powołań. 
Z parafii pochodzą ks. Hu-
bert Mikołajec (znany do-
brze czytelnikom „Opol-
skiego Gościa”) i werbista 
o. Marek Adamczyk,  na I 
roku seminarium jest kle-
ryk z Raciborza Ocic. 

ANDRZEJ KERNER
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KS. KRYSTIAN 
HAMPEL

Święcenia kapłańskie przyjął 
w 22 czerwca 1985 r. Był wi-
kariuszem w parafiach: św. 
Katarzyny w Ligocie Turaw- 
skiej, MB Nieustającej Pomo- 
cy w Opolu Nowej Wsi Kró- 
lewskiej oraz w parafii pw. 
Dobrego Pasterza w Bytomiu 
Karbiu. W latach 1995–2000 
był proboszczem parafii MB 
Bolesnej w Ligocie Wielkiej. 
Od roku 2000 jest probosz-
czem parafii św. Józefa w 
Raciborzu Ocicach

ZDANIEM PROBOSZCZA
Parafia w Ocicach zawiera w sobie ogromne 
możliwości, jest wewnętrznie, kulturowo  bo-
gata. Ten wielki duchowy potencjał wystarczy 
tylko wypełnić własnym zaangażowaniem w 
życie lokalnej wspólnoty. Być może najwięk-
szym współczesnym problemem jest to, że lu-
dzie nie chcą być odpowiedzialni za to, co ro-
bią, jak żyją, od takiej odpowiedzialności ucie-
kają. To chyba jest jakiś symptom dzisiejszego 
ducha. Dlatego tym większa wdzięczność nale-
ży się tym parafianom, którzy wykazują praw-
dziwą odpowiedzialność wiary i odpowiedzial-
ność za życie tutejszego Kościoła. Wyraża się 
to w duchu modlitwy, ofiarności, dbałości o 
wychowanie następnych pokoleń. Oczywiście 
możemy dać więcej z siebie – żebyśmy tylko 
chcieli. Przecież chodzi o to, że nasze życie w 
parafii ma być krokiem czy wręcz skokiem w 
wieczność, w której króluje Zmartwychwstały 
Chrystus. 

Zapraszamy do kościoła
 Sobota: godz. 18.00 Liturgia niedzielna
  Niedziela: 7.30; 9.00 (w pierwszą niedzielę miesiąca 

w j. niemieckim), 11.00

PANORAMA PARAFII 
Pw. św. Józefa w Raciborzu Ocicach

Parafia zmieniająca oblicze

Kościół 
św. Józefa 

w Raciborzu Ocicach

Z
D

JĘ
C

IA
 A

N
D

RZ
EJ

 K
ER

N
ER


