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Tegoroczne obchody 
kalwaryjskie ku czci 
Aniołów Stróżów
na Górze Świętej Anny 
przebiegały od 29 do 31 
sierpnia.

D o sanktuarium św. Anny przyby-
ło kilka tysięcy pątników. Wśród 

nich było 26 parafi alnych grup zorga-
nizowanych, w tym również kilku-
dziesięcioosobowa grupa  parafi an 
z franciszkańskiej parafi i w Osimo 
we Włoszech.

W tym roku chcemy zastanowić 
się, jakimi jesteśmy uczniami Chry-
stusa – mówił na rozpoczęcie stacji 
bolesnych i pogrzebowych Dróżek 
Maryjnych o. Błażej Kurowski 
OFM, gwardian klasztoru na Górze 
Świętej Anny, który też podkreślił, 
że u początku XXI wieku warto za-
ufać Chrystusowi i bronić wartości 
płynących z Ewangelii. Odprawienie 
dróżek stało się dla pątników swo-
istym poszukiwaniem odpowiedzi na 
pytanie, jakimi są uczniami Jezusa. 

W owych poszukiwaniach poma-
gali im zaproszeni kaznodzieje: ks. 
Hubert Łysy z Wrzosek, o. Mieczy-
sław Lenart OFM z Borek Wielkich, 
o. Idzi Wójcik OFM z Wrocławia, 
o. Celestyn Paczkowski OFM z Toru-
nia i ks. Albert Glaeser z Opola. Proce-
sję uświetniła orkiestra kalwaryjska, 
która akompaniowała śpiewom od 
Domku Maryi do kościoła Wnie-
bowzięcia NMP w Porębie. W tym 

dniu w bazylice św. Anny siostry 
elżbietanki poprowadziły jeszcze 
wieczorne nabożeństwo ku czci bł. 
Marii Luizy Merkert.

W niedzielę na zakończenie ob-
chodów odprawiono stacje chwalebne 
Dróżek Maryjnych na szlaku wiodą-
cym z Poręby do groty lurdzkiej, gdzie 
została odprawiona koncelebrowana 
Msza św., której przewodniczył o. pro-
wincjał Wacław Chomik OFM. z

Wielkie święto w Opawicy

W tym roku głubczyckie do-
żynki gminno-dekanalne 

zorganizowano w przygranicznej 
Opawicy. To nagroda za zwycięstwo 
w ubiegłorocznym konkursie na 
najbardziej zadbane obejścia w gmi-
nie. Gmina i powiat wspomogły wieś 
w inwestycjach: wyasfaltowano dro-
gi, wyburzono stare rudery, wybru-
kowano dojście do kościoła. –  Przez 
ten rok zrobiono w Opawicy więcej 
niż przez ubiegłe pół wieku – mówi 
Jan Wac, były przewodniczący rady 
gminy, za którego kadencji zainicjo-
wano dożynki gminno-dekanalne. 
Mszę dożynkową odprawił opawic-
ki proboszcz ks. Fryderyk Styla. – 
Oby nigdy nie zabrakło nam poczu-
cia, że to Pan Bóg nas hojnie darzy 
– powiedział w kazaniu. Występy, 
zawody i zabawa taneczna trwały 
prawie do poniedziałkowego świtu. 
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Ku czci Aniołów Stróżów

Dróżki uczniów Chrystusa 
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Ksiądz proboszcz Fryderyk Styla poświęca korony żniwne

Na Dróżkach Maryjnych podczas rozważania stacji bolesnych

W rzesień obfi tuje 
w wiele ciekawych 

wydarzeń. Rozpoczął 
się nowy rok szkolny, 
zaczęły się pielgrzymki 
poszczególnych deka-
natów do katedry z racji 
obchodzonych w tym 
roku uroczystości 
jubileuszu 25-lecia 
koronacji obrazu Matki 
Boskiej Opolskiej, 
trwają dożynki. Słowem 
skończyły się „ogórki”, 
czas na grzybki. Nasze 
diecezjalne Radio PLUS 
Opole również, począ-
wszy od września, ma 
szereg nowych i cie-
kawych propozycji dla 
radio słuchaczy. Na coraz 
krótsze dni, a wydłuża 
jące się wieczory na pew-
no ktoś w nim znajdzie 
coś dla siebie. U nas 
zapewne też. Zapraszam.
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Parafialny festyn

Dekanaty w katedrze

OTMĘT. W parafii Wniebowzięcia 
NMP w Krapkowicach Otmęcie 
odbył się 24 sierpnia festyn odpu-
stowo-dożynkowy. W programie 
znalazły się występy chóru para-
fialnego, parafialnego zespołu 
młodzieżowego „W NiM” i śląskiej 
Kapeli Kamraty. Organizatorzy 
– parafialny zespół Caritas i koło 

DFK Otmęt – zapewnili również 
loterię fantową, prosiaka z rożna, 
kaszankę i kiełbasę z grilla, kołacz, 
kawę i wiele innych atrakcji. 
Festyn zakończył się zabawą 
taneczną z zespołem „Mikron”. 
Dochód z imprezy przeznaczono 
na cele dalszej renowacji kościoła 
parafialnego.
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OPOLE. W niedzielę 31 sierpnia 
rozpoczął się czas pielgrzymek 
poszczególnych dekanatów 
naszej diecezji do sanktuarium 

Matki Boskiej Opolskiej z okazji 
jubileuszu 25-lecia koronacji jej 
obrazu. Jako pierwsi pielgrzy-
mowali parafianie z dekanatów: 
Gościęcin, Łany, Kędzierzyn 
i Koźle. Do niedzieli 26 paździer-
nika opolskie sanktuarium nawie-
dzą parafianie z 34 dekanatów. 
Wcześniej, przed uroczystością 
odpustową ku czci Matki Boskiej 
Opolskiej pielgrzymowali do niej 
wierni z dekanatów Opole i Opole-
-Szczepanów.

Pielgrzymi w uroczystej 
procesji wchodzili do 
katedry
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OPOLE. Uroczysta diecezjalna 
inauguracja nowego roku kate-
chetycznego 2008–2009 odbyła się 
30 sierpnia w opolskiej katedrze. 
Koncelebrowanej Eucharystii 
przewodniczył opolski biskup 
pomocniczy Jan Kopiec, który 
w kazaniu mówił o zadaniach 
i obowiązkach katechetów oraz 
zachęcał ich do aktywnego dawa-
nia świadectwa swojej wiary. Po 
liturgii katecheci spotkali się 
w auli Muzeum Diecezjalnego, 
gdzie m.in. ks. infułat Helmut 
J. Sobeczko opowiadał o obra-
zie Matki Boskiej Opolskiej 

i papieskiej koronacji, o znacze-
niu obrazu dla kultu maryjnego 
i o dydaktycznych implikacjach 
kultu maryjnego dla nauki reli-
gii. Ponadto red. Gabriela Szulik 
z Katowic zaprezentowała kateche-
tom „Małego Gościa Niedzielnego”. 
– Szkoda, że nie wszyscy nauczy-
ciele religii rozpoczęli nowy rok 
szkolny wspólną modlitwą wokół 
swojego biskupa – powiedział 
ks. Krzysztof Matysek, dyrektor 
Wydziału Katechetycznego Kurii 
Diecezjalnej w Opolu. W spotka-
niu udział wzięło 146 nauczycieli 
religii.

Pątnicy poszkodowanym

ŁAGIEWNIKI MAŁE. Uczestnicy 
pieszej pielgrzymi opolskiej na 
Jasną Górę podczas Mszy św. 
odprawianej na polanie w Pile 
(parafia Łagiewniki Małe) zebra-
li kwotę 14 500 złotych na pomoc 
dla poszkodowanych przez trąbę 
powietrzną w powiecie strzelec-
kim. Szef opolskiej pielgrzymki 

ks. Marcin Ogiolda dołożył do 
tej sumy 500 złotych i przekazał 
zebrane pieniądze dziekanowi 
dekanatu ujazdowskiego ks. 
Janowi Czekańskiemu. Za jego 
pośrednictwem do poszkodo-
wanych z Balcarzowic, Błotnicy 
Strzeleckiej i Sieroniowic trafiło 
po 5 tysięcy złotych od pątników.

Katecheci rozpoczęli

Karolinka otwarta

OPOLE. Największe centrum han-
dlowe w regionie, czyli oczekiwa-
na i wyśniona „Karolinka”, zostało 
otwarte w piątek 29 sierpnia. Dla 
VIP-ów otwarcie miało miejsce 
dzień wcześniej. Centrum poświę-
cił opolski biskup pomocniczy 
Paweł Stobrawa, natomiast przy-
byłym gościom zaśpiewała spe-
cjalnie sprowadzona na ten dzień 
Justyna Steczkowska. Nazajutrz, 
co było do przewidzenia, pierw-
si klienci o poranku zablokowali 
niemal pół Opola, bo handlowcy 
nęcili ich wielkimi promocjami. 
A ponieważ – jak to u nas bywa 

– cała energia z kotła na gwizdek 
i dojazdy do centrum jeszcze nie 
zostały ukończone, była – jak mówi 
nasz zaprzyjaźniony fotoreporter 
– jazda bez trzymanki. Tak wyglą-
dało jeszcze przez kilka następ-
nych dni, bo większość z około 120 
sklepów i punktów usługowych 
oferowała klientom spore upusty 
cenowe. Mamy nadzieję, że obok 
centrum będzie można swobod-
nie przejeżdżać w czasie kolejnych 
promocji i obniżek cen, bo jeśli nie, 
to miasto Opole będzie zmuszone 
szukać w budżecie pieniędzy na 
budowę półwiejskiej obwodnicy.
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Bp Paweł Stobrawa poświęcił opolską „Karolinkę”

Dzieci największą frajdę miały na zjeżdżalni
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Między Słowami

Biblia
KS. TOMASZ HORAK

tohorak@opole.opoka.org.pl

Dobro

Bez wątpienia pojęcie 
dobra jest podstawą 

biblĳ nego spojrzenia
na wszystko – na stworzony
przez Boga świat,
na Niego samego.
Także na człowieka – 
zarówno jako wymagania 
stawiane przez Stwórcę, 
jak i ocena konkretnych 
czynów. Gdy sięgamy
do oryginalnych tekstów, 
łatwo dostrzec, że jedno 
polskie słowo „dobro – 
dobry” jest odpowiednikiem 
kilku słów hebrajskich 
i greckich. Można je 
tłumaczyć też kilkoma 
polskimi wyrażeniami. 
Dlaczego w przekładach 
przeważa to jedno – dobro? 
Uproszczenie? A może jakaś 
fi lozofi a za tym się kryje? 
Chyba tak. Warto sięgnąć 
do słów Jezusa, którego 
ktoś nazwał dobrym. 
Odpowiedział On:
„Nikt nie jest dobry,
tylko sam Bóg”.
Zatem – dobro,
jakiekolwiek autentyczne 
dobro, jest z Boga. 
A przecież tak różne sprawy,
osoby, nawet przedmioty 
można dobrymi nazywać, 
że jedno określenie to 
zbyt mało. Dlatego jeśli 
prześledzi się wiele 
biblĳ nych tekstów, to 
wyraźnie widać, jak autorzy 
różnicują słownictwo 
zależnie od kontekstu. 
I tak np. skutki naszych 
czynów to „piękne owoce”
(np. Mt 3,10).
Ale gdy mowa 
o wewnętrznej wartości 
moralnej postawy 
człowieka to jest ona 
„dobrem”. I gdy mowa 
o Bogu – odnajdujemy
to samo słowo: dobry.
Otwórz: Mk 10,17–18; Rz 7,18–19.

Od września 
Radio Plus Opole 
wprowadza nowe 
propozycje
dla słuchaczy.

N asza diecezjalna rozgłośnia 
ma profi l  religĳ ny, społecz-

ny i muzyczny z akcentem na pre-
ewangelizację. Target, czyli grupa 
docelowa, do której adresowany 
jest program opolskiego Plusa, 
to osoby w wieku od 35 do 55 lat. 
– Jak pokazują ostatnie badania, 
są to w większości kobiety z wy-
kształceniem średnim i wyższym 
– mówi ks. Krzysztof Faber, który 
od 21 czerwca jest nowym dyrek-
torem Radia Plus Opole. Według 
najnowszych badań, dzienna słu-
chalność to 30 tysięcy słuchaczy, 
a w skali tygodnia 350 tysięcy.

W sieci Radia Plus, które 
w tym roku obchodzi 10. rocznicę 
działalności, działa 12 rozgłośni 
diecezjalnych. Kilka miesięcy 
temu dołączyło do niej Radio Jó-
zef z Warszawy. Opolska rozgło-
śnia diecezjalna jest programowo 

i fi nansowo niezależna od sieci 
Plusa. Ze względu na powiązania 
z ogólnopolską siecią Plusa we 
wrześniu zostaje wprowadzone 
sobotnie pasmo rodzinno-domo-
we, czyli „Sobotnie porządki”, 
natomiast w niedziele oprócz 
programu o charakterze misyj-
no-ewangelizacyjnym znajdzie 
się nowa audycja podróżnicza 
„Cztery strony świata”. Opolska 
rozgłośnia natomiast wprowadzi 
audycję muzyczną promującą 
muzykę chrześcĳ ańską i audy-
cję poświęconą problematyce 
rodzinnej. Ponadto nowością będą 
transmisje niedzielnych Mszy św. 
z poszczególnych parafi i i sank-
tuariów diecezjalnych. Radio 
przygotowuje następującą pro-
pozycję: sobotnia liturgia z opol-
skiego WSD, w pierwszą niedzielę 
miesiąca z Kamienia Śląskiego, 
w trzecią niedzielę z Góry Świętej 
Anny, w drugą i czwartą niedzie-
lę z różnych parafi i. Msze w dni 
powszednie tygodnia będą jak 
dotąd transmitowane z opolskiej 
katedry.

To nie koniec radiowych pro-
pozycji. – Idziemy bardzo mocno 
w akcje promocyjne – mówi ks. 
Faber. Pierwszą dużą akcją będzie 
IX Jarmark Franciszkański 27 i 28 
września, przez który przewĳ a 

się około 50 tysięcy osób. Kolejne 
imprezy to „Pociąg Papieski” od 7 
do 11 października, który wyru-
szy z 5 miast Opolszczyzny (Nysa, 
Kędzierzyn-Koźle, Racibórz, 
Kluczbork i Opole) do Wadowic. 
Sprowadzony z Krakowa pociąg 
będzie wyjeżdżał z tych miast 
do Wadowic około godz. 9.00 
i powracał w godzinach wieczor-
nych. – Akcja ta ma na celu nie tyle 
promowanie radia, co pokazanie 
młodym ludziom miejsc z młodo-
ści Karola Wojtyły – dodaje ks. 
Faber. „Przemĳ anie” będzie tema-
tem tradycyjnego konkursu Plusy 
Kościoła, którego fi nał planowany 
jest na 28 listopada. Kolejna ak-
cja z udziałem Radia Plus Opole 
to św. Mikołaj, organizowany 6 
grudnia wspólnie z parafi ą św. Jó-
zefa w Opolu-Szczepanowicach. 
Ostatnią tegoroczną akcją będzie 
zbiórka żywności w okresie przed-
świątecznym w jednym z opolskich 
supermarketów dla najbiedniej-
szych rodzin miasta Opola.

Pojawiły się też nowe często-
tliwości. Obok znanych – 107,9 
FM, obejmującej obszar od Wro-
cławia po Częstochowę, 87,8 FM 
dla Raciborza i okolic oraz 96,7 
FM dla Nysy – zostało otwarte 
nowe pasmo 89,6 FM obejmujące 
Kędzierzyn-Koźle i okolice.  z
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W opolskiej rozgłośni diecezjalnej

Plus znaczy więcej

Przy mikrofonie red. Ewa Szyndler
PO LEWEJ: Ks. Krzysztof Faber, nowy dyrektor Radia Plus Opole
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Głównymi 
bohaterami 
tegorocznych 
dni byli muzycy 
orkiestry dętej 
i „Echa Prószkowa”.

D yplom gratulacyjny z rąk 
pani burmistrz Róży Malik 

i sekretarza Urzędu Miasta 
i Gminy Norberta Rascha ode-
brał dyrygent  Andrzej Bojarski, 
a nową tubę Franciszek Wilczek, 
członek orkiestry i jej kierownik, 
niezastąpiony organizator i dobry 
duch zespołu.  Przygodę z orkie-
strą, założoną przez ks. probosz-
cza Jana Surdziela, pan Franciszek 
rozpoczął w wieku dwunastu lat. – 
Orkiestra wtedy była liczna, grała 
zwielkim powodzeniem wkościele, 

w gminie i województwie. Lata 70. 
nie były dla nas dobre, w tym cza-
sie dużo ludzi wyjeżdżało na stałe 
do Niemiec, orkiestra zmniejszała 
się, czasami nie miał kto grać. Lecz 
powoli sytuacja zmieniała się i dzi-
siaj mamy pełen skład, dużo jest 
młodych osób. Trzeba zachęcić, po-
rozmawiać, przytoczyć argumenty 
i, jak widać, efekty są – stwierdza 
Franciszek Wilczek. 

To dzięki  pasji pana Franciszka 
i opiece instruktorskiej gminnego 
ośrodka kultury orkiestra dęta jest 
w dobrej formie, o czym przekona-
li się uczestnicy sobotniej imprezy  
Dni Prószkowa (22–24 sierpnia), 
obchodzonych w każde wakacje 
od czasu odzyskania praw miej-
skich przez Prószków w 2004 roku. 
Orkiestra uświetniła  uroczystość 
podpisania aktu partnerstwa mię-
dzy Prószkowem i czeską gminą 

Radslavice i przez godzinę grała 
specjalny, jubileuszowy repertuar, 
gorąco oklaskiwany przez publicz-
ność. Z takim samym uznaniem 
oklaskiwano drugiego jubilata, 
zespół „Echo Prószkowa”, który 
swoje 15-lecie przypieczętował 
pełnym temperamentu i śląskiego 
kolorytu dużym koncertem.   

   – Prószkowianie lubią swo-
je świętowanie, są na wszystkich 
imprezach, wspólnie biesiadują, 
oglądają występy miejscowych 
i zaproszonych zespołów. Zawsze 
zapraszamy gości z partnerskich 
miejscowości, nawiązujemy nowe 
kontakty i nie stawiamy barier 
między artystami, mieszkańcami 
czy oficjalnymi osobami, wszyscy 
są tak samo ważni i wszystkim 
należy się chwila odpoczynku 
i rozrywki – mówi burmistrz 
Róża Malik. 

Na koncercie „Jak piękna jest 
operetka”, w wykonaniu  artystów 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych z Sosnowca, poewange-
licki kościół z trudem pomieścił 
wszystkich melomanów. A po kon-
cercie, gdy ostatni hrabia prósz-
kowski Leopold (wcielił się w niego 
starosta opolski Henryk Lakwa) 
wraz ze swoją ciotką hrabianką 
Karoliną Maksymilianą (Klau-
dią Lakwą) wyruszył powozem 
do zamku, wszyscy podążyli za 
nimi, przyjmując ich zaproszenie 
do udziału w prelekcji poświęconej 
świetności rodu Prószkowskich. 
Sala rycerska pękała w szwach.

Niedzielny program Dni za-
wsze zaczyna się Mszą św. spra-
wowaną w intencji mieszkańców 
i władz gminy i miasta Prószków. 
Tak było i tym razem. 

Teresa Sienkiewicz-Miś
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W orkiestrze dętej gra coraz więcej młodzieży  Prószkowianie lubią wspólnie świętować

Dni Prószkowa 

Lubią swoje świętowanie

Nagrodą na 45-lecie jest piękna, złocista tuba, podarowana 
przez włodarzy miasta.

„Echo Prószkowa” ma 15 lat
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Parafia św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
w Opolu-
-Groszowicach
jest dla innych wokół 
jak matka.

P owstała przed wiekami. 
Proboszcz wzmiankowany 

jest w 1400 r., a parafia w 1447. 
Z niej utworzono kilka innych 
parafii, zatem słowo o matce we 
wstępie jest chyba jak najbardziej 
na miejscu.

Na osiedlu Metalchem powsta-
je nowy kościół. – To już czwarty 
kościół, który nasza parafia wybu-
dowała – wyjaśnia ks. proboszcz 
Norbert Dragon. Pierwszy powstał 
w latach międzywojennych w Przy-
worach, gdy te jeszcze należały do 
groszowickiej parafii. Następny-
mi były świątynie w Grudzicach 
i Malinie. Ta na Metalchemie jest 
czwarta i już służy tamtejszym 
mieszkańcom. – Parafianie są 
bardzo ofiarni – mówi ks. Dra-
gon i zaznacza, że budowa odby-
wa się zdecydowanie bez długów. 
– Obecnie prace koncentrują się 
na wykończeniu plebanii – mówi 
ks. proboszcz. Do nowego kościoła 
uczęszcza wielu wiernych. Licz-
nie uczestniczą w nabożeństwach 

majowych, czerwcowych 
do Serca Pana Jezusa 
i różańcowych. Ponadto 
odprawiane są  w nim 
Msze św. w niedziele, 
uroczystości i pierwsze 
piątki miesiąca. Budowa 
pochłania wiele energii 
i środków, jednak parafia 
funkcjonuje normalnie. 
W kościele parafialnym 
wymieniono instalację 
elektryczną wewnątrz i oświetle-
nie na zewnątrz, zamontowano 
nowe ogrzewanie. W tym tygo-
dniu został wymieniony 47. witraż. 
Ponadto przeprowadzono szereg 
remontów na plebanii.

Pomagają innym

W parafii działają: liturgiczna 
służba ołtarza, Dzieci Maryi, Fran-
ciszkański Zakon Świeckich, para-
fialny zespół Caritas, schola i chór 
parafialny, którym kieruje dr Ma-
rian Biliński i jako tenor śpiewa 
ks. proboszcz Norbert Dragon. Jest 
też trzech szafarzy Komunii św. 
Warto w tym miejscu zauważyć, 
że członkowie FZŚ z okazji świąt 
Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy przygotowują paczki dla bied-
niejszych parafian. Zresztą tutejsi 
parafianie są bardzo otwarci na 
potrzeby innych. Co roku wspie-
rają m.in. ubogie dzieci w szkole, 

zbierając potrzebny grosz 
na zakup bułek i mleka. 
W ciągu ostatnich kilku 
dni zebrali żywność, 
odzież, pościel, ręczniki, 
kołdry, meble i artykuły 
chemii gospodarczej dla 
poszkodowanych przez 
trąbę powietrzną miesz-
kańców Sieroniowic 
i w porozumieniu z tam-
tejszym proboszczem ks. 

Krystianem Krawcem samocho-
dem ciężarowym zebrane dary za-
wieźli tam w sobotę 30 sierpnia.

Nadzieja w młodych

Od maja do października wielu 
wiernych bierze udział w nabożeń-
stwach fatimskich. Część młodzie-
ży w poszczególne soboty roku 
szkolnego uczestniczy w spotka-
niach, które prowadzi wikariusz 
ks. Krzysztof Cieślak. Młodzież 
tutejszej parafii chętnie angażu-
je się również w comiesięcznych 
czuwaniach modlitewnych pro-
wadzonych w parafii św. Jacka 
w Opolu. Lubią też pielgrzymować. 
Na zakończenie roku szkolnego 
idą pieszo w pielgrzymce dzięk-
czynnej do Winowa, a najmłodsi 
po I Komunii św. wyjeżdżają tuż po 
uroczystościach na pielgrzymkę 
do różnych sanktuariów.

Ks. Zbigniew Zalewski

Zdaniem 
proboszcza

– Tu w parafii 
doświadczam
na co dzień
wiele ludzkiej 
dobroci 
i życzliwości. 
Parafianie 

są bardzo ofiarni 
i chętnie pomagają 
w rozmaitych akcjach, 
angażują się również 
w sprawy materialne 
kościoła parafialnego. 
Jest to swoista wielość 
w jedności.
Mieszkańcy Grotowic
to byli mieszkańcy 
Kozowej na dawnych 
Kresach i ich potomkowie, 
na osiedlu Metalchem 
mieszka mozaika 
ludności, która tu
przybyła za pracą, 
a mieszkańcy Groszowic 
to w większości
z dziada pradziada 
rodzima ludność.
Taki tu swoisty tygiel,
ale twórczy 
i zintegrowany.
Nasza społeczność 
parafialna
to taka zdrowa
mieszanka ludnościowa 
i jedyna parafia
w Opolu z trzema 
kościołami!
Nie jest lekko, ale razem 
z księdzem wikariuszem 
Krzysztofem Cieślakiem 
jakoś dajemy radę.

Ks. Norbert Dragon

Święcenia kapłańskie
przyjął 22 czerwca 1985 r. 
w Opolu. Był wikariuszem 
w Kuźni Raciborskiej, 
Zawadzkiem i parafii
św. Mikołaja 
w Krapkowicach.
W 1992 r. został proboszczem 
w Sławikowie i przez dwie 
kadencje był dziekanem 
łańskim. Od 2004 r.
jest proboszczem
w Opolu-Groszowicach.

PANORAMA PARAFII pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach

Budują i działają
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Nowy kościół 
na osiedlu 
Metalchem.

PO LEWEJ:
Kościół 
parafialny 
św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 
w Opolu-
-Groszowicach
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K ościół parafialny w Gło-
gówku, po raz pierw-
szy wzmiankowany 
w 1284 r., od 1377 r. był

kościołem kolegiackim. Obecny, 
wzniesiony około 1380 r.  z funda-
cji księcia opolskiego Henryka, 

został w 1428 r. zniszczony przez 
husytów i odbudowany stara-
niem księcia opolsko-raciborskie-
go Mikołaja I. W 1524 r. został na 
krótko przejęty przez protestan-
tów i po pożarze w 1582 r. odno-
wiony. Sto lat później, w 1688 r. 
prałat Quarachetti de Pelizzano 
ufundował kaplicę św. Józefa. 
W latach 1776–1781 została prze-
prowadzona barokizacja wystroju 

wnętrza świątyni pod kierunkiem 
Franciszka Sebastianiniego i Jana 
Schuberta staraniem prałata 
Antoniego Borka. W tym czasie, 
w 1697 i 1765 r., dwukrotnie płonę-
ły wieże kościoła, więc w 1779 r.
wybudowano nowe wieże przy za-
chodniej fasadzie. Tak w najwięk-
szym skrócie prezentuje się bogata 
historia górującego nad miastem 
gotyckiego kościoła z barokowymi 
kaplicami i wystrojem wnętrza.

Cenne polichromie

W kościele znajdują się poli-
chromie o wyjątkowej wartości 
historycznej, będące przykładem 
doskonałej sztuki XVIII wieku. – 
Warsztaty artystyczne tworzące 
wystrój kościoła mogą równać się 

z najlepszymi mistrzami epoki 
baroku, takimi jak: Ignacy Albert 
Provisore, Antoni Dorazil czy Mi-
chael Willmann, którzy pracowali 
w owym czasie w Krzeszowie – 
mówi ks. proboszcz Ryszarda 
Kinder. Przed wiekami bowiem 
Głogówek był ważnym ośrodkiem 
kulturalnym i politycznym. Pod-
czas najazdu szwedzkiego przeby-
wał tu król Polski Jan Kazimierz, 
a na pamiątkę pobytu w tym 
mieście wielkiego kompozytora 
romantycznego Ludwika van 
Beethovena rokrocznie odbywa 
się tu Festiwal Beethovenowski. 
Kościół jest jednym z najliczniej 
odwiedzanych zabytków Opolsz-
czyzny. Polichromie po raz 
ostatni były odnawiane w 1906 r. 

GŁOGÓWEK. Jednym z najcenniejszych 
zabytków Opolszczyzny jest gotycki 
kościół św. Bartłomieja Apostoła
w Głogówku.

tekst
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

zzalewski@goscniedzielny.pl

Przywracają
pierwotny blask

Ołtarz główny 
z figurami 
czterech 
Ewangelistów

00_OP_GN36.indd   6 2008-09-01   17:32:37



VIIGOŚĆ OPOLSKI

G
O

Ś
Ć

 N
IE

D
Z

IE
L

N
Y

7 W
RZEŚN

IA
 20

0
8

i w ostatnim czasie pojawiła się pil-
na potrzeba ich renowacji. – Zły 
stan zachowania wnętrza kościo-
ła wywoływał zainteresowanie 
i troskę nie tylko u parafian, ale 
również u licznie przybywają-
cych tu grupowo i indywidualnie 
turystów oraz specjalistów zaj-
mujących się ochroną zabytków. 
Od wielu lat naukowcy i studenci 
uczelni polskich i zagranicznych 
przygotowują rozmaite programy 
związane z tym obiektem – wyja-
śnia ks. Ryszard Kinder.

Na ratunek

Dlatego też w 2006 r. z ini-
cjatywy wspólnoty parafialnej, 
proboszcza parafii ks. Ryszarda 
Kindera i służb konserwatorskich 
podjęto starania stworzenia pro-
gramu konserwatorskiego oraz 
rozpoczęcia kompleksowych prac 
konserwatorskich. – W tym roku 
przystąpiono do prac konserwa-
torskich zarówno przy ołtarzu 
głównym, jak i przy niezwykle 
cennych malowidłach ściennych. 
Należy podkreślić, że dekoracja 
malarska i sztukatorska, inte-
gralnie związana z architekturą, 
pokrywa całe powierzchnie ścian, 
sklepień i elementów wyposażenia 
kościoła. Konserwacja malowideł 
ściennych i ołtarza głównego ma 
na celu przywrócenie dawnej 
świetności i nadanie właściwej 
ekspresji wnętrzu – wyjaśnia ks. 
Ryszard Kinder.

Zielone światło dla rozpoczęcia 
prac konserwatorskich zapaliło się 
w lipcu bieżącego roku. Aktualnie 
prowadzone są na szeroką skalę 
prace konserwatorskie. Przedsię-
wzięcie zostało sfinansowane ze 

środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu 
Marszałkowskiego, Gminy Głogó-
wek, Fundacji Glogovia, parafian 
i sponsorów. Należy podkreślić, 
że większa część pieniędzy pocho-
dzi z dotacji ministerstwa, dlatego 
też parafia przygotowała fachowo 
i kompetentnie wymagany pro-
jekt. – Cele obecnej konserwacji 
są zgodne z programem MKiDN 
i odpowiadają intensyfikacji ochro-
ny i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego, w tym poprawy sta-
nu zachowania zabytku. Poprzez 
przeprowadzenie kompleksowej 
konserwacji prezbiterium kościoła 
– zarówno malowideł, jak i ołtarza 
głównego – zostanie uratowany 
niezwykle cenny zabytek naszego 
dziedzictwa kulturowego – mówi 
ks. Ryszard Kinder.

Prace trwają

Zdaniem fachowców, prowa-
dzona obecnie konserwacja deko-
racji prezbiterium kościoła powin-
na nie tylko przywrócić pierwotny 
blask malowidłom i sztukateriom, 
ale również zapewnić im technicz-
ne bezpieczeństwo oraz umożliwić 
przeprowadzenie pełnego zakre-
su badań, analiz historycznych 
i konserwatorskich. Obecnie 
wykonywane prace nie mogą być 
traktowane jedynie jako prace za-
bezpieczające dekorację malarską 
przed dalszymi zniszczeniami, lecz 
powinny pozwolić na działania ko-
rygujące i uwzględniające wyniki 
przeprowadzonych wcześniej prac 
badawczych. 

Prace konserwatorskie prowa-
dzone są przez zespół konserwa-
torski dr. Jarosława Adamowicza, 
pracownika naukowego Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Zakres prac w pre-
zbiterium kościoła można podzie-
lić na dwa integralnie związane 
ze sobą obszary. Pierwszym są 
ściany i sklepienie prezbiterium 
z personifikacjami czterech cnót 
ewangelicznych – wiary, nadziei, 
miłości i niewinności, putta z gir-
landami i wazonami kwiatów. Na 
ścianie południowej i północnej 
odnawiane są cztery sceny z ży-
cia św. Bartłomieja („Św. Bartło-
miej przed cesarzem”, „Skazanie 
św. Bartłomieja”, „Uczta w Kanie 
Galilejskiej”, „Św. Filip wprowa-
dzający św. Bartłomieja przed 
oblicze Chrystusa”) oraz siedem 
scen ewangelicznych: „Św. Maria 

Magdalena w domu Faryzeusza”, 
„Cudowne uzdrowienie”, „Umycie 
nóg”, „Chrystus w świątyni”, „Przy-
powieść o robotnikach w świątyni”, 
„Chrystus i Samarytanka”, „Setnik 
z Kafarnaum”. Drugim obiektem 
poddanym konserwacji jest ołtarz 
główny, wykonany w technice stiu-
kowej z elementami drewnianymi, 
powstały w 1796 r., wraz z obrazem 
przedstawiającym męczeństwo św. 
Bartłomieja, postaciami czterech 
Ewangelistów, znajdującymi się 
w przestrzeni między kolumna-
mi ołtarza, oraz przedstawieniem 
Trójcy Świętej adorowanej przez 
aniołów.

Aktualnie prezbiterium gło-
góweckiej świątyni parafialnej 
tonie w rusztowaniach. Pracujący 
od ponad dwóch miesięcy konser-
watorzy wyznaczyli sobie termin 
zakończenia prac do końca listo-
pada. Wtedy ujrzymy głogówecką 
kolegiatę taką, jaka była przed 230 
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Loża kolatorska 
również 
odzyska
dawną 
świetność

PO PRAWEJ: 
Kościół 
parafialny 
góruje
nad miastem

PONIŻEJ:
Jedna z czterech 
scen z życia
św. Bartłomieja
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zaproszenia

Koncert w Paczkowie

W ramach VI Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej im. 
Moritza Brosiga 7 września
o godz. 19.00 w kościele św. Jana 
Ewangelisty w Paczkowie odbędzie 
się koncert z udziałem Kwartetu im. 
Henryka Wieniawskiego i Chóru 
Kameralnego Angelus pod dyrek-
cją Barbary Szarejko. W progra-
mie koncertu m.in.: Moritz Brosig 
– „Domine Deus” w transkrypcji 
na kwartet smyczkowy, Arcangelo 
Corelli – Concerto Grosso g-moll 
op. 6 nr 8 „Na Boże Narodzenie” 
i Mikołaj Gomółka – psalm „Pana ja 
wzywać będę” (chór a cappella).

Dożynki w Opolu-
-Szczepanowicach
Proboszcz parafii św. Józefa 
w Opolu-Szczepanowicach ks. 
Zygmunt Lubieniecki zaprasza 
mieszkańców  Opola i okolic na 
dożynki – Żniwniok 2008, który 
odbędzie się w niedzielę 14 wrze-
śnia. W programie: godz. 10.00 
– Suma dożynkowa (po Mszy św. 
przy wyjściu z kościoła każda 
rodzina obdarowana zostanie 
chlebkiem); godz. 15.00 – na placu 

plebanii rozpocznie się festyn 
dożynkowy z wieloma atrakcja-
mi. Wystąpią m.in. kapela góralska 
„Zwyrtni” z Beskidów, orkiestra 
parafi alna i orkiestra młodzieżowa 
z Boguszyc, kabaret „Chrupka S.A.”, 
a znani opolscy sportowcy wystą-
pią w minimeczu piłkarskim. Będą 
też konkursy, gry, turnieje rodzin-
ne i dziecięce, pokazy strażackie 
i motocyklowe, jazda bryczkami, 
przejażdżki konne oraz zabawa 
taneczna z niespodziankami.

Pielgrzymka 
małżonków jubilatów
Abp Alfons Nossol zaprasza 
małżonków jubilatów i ich naj-
bliższych do uczestnictwa w uro-
czystej Mszy św. jubileuszowej, 
która zostanie odprawiona w nie-
dzielę 14 września o godz. 14.00 
w kościele seminaryjnym pw. 
św. Jadwigi przy ul. Drzymały 1
w Opolu.

Obchody kalwaryjskie

Od 11 do 14 września na Górze 
św. Anny odbędą się uroczystości 
odpustowe ku czci Podwyższenia 
Krzyża Świętego z obchodami 

kalwaryjskimi. Rozpoczęcie 
w czwartek w bazylice św. Anny. 
O godz. 18.00  Msza św. z kazaniem, 
a o godz. 20.00 Koronka do św. 
Anny. W piątek witanie grup piel-
grzymkowych i obchody prywatne. 
Wieczorem o godz. 17.30 procesja 
z bazyliki do trzech krzyży.  Tam 
odprawione będą nieszpory z kaza-
niem oraz Msza św. w intencji wypo-
minek. O godz. 20.00 nabożeństwo 
prowadzone przez siostry elżbie-
tanki z Nysy. W sobotę 13 września 
Msza św. w grocie o 7.30 pod prze-
wodnictwem bp. Józefa Kupnego 
z Katowic. Po Mszy św. rozpo-
częcie obchodów kalwaryjskich.  
Procesja ze świecami o godz. 19.00. 
W niedzielę  14 września  początek 
obchodów kalwaryjskich o godz.  
6.30. Zakończenie Sumą odpustową 
o godz. 11.00 w grocie. 

Do Winowa

Siostry szensztackie zaprasza-
ją opiekunów i czcicieli Piel-
grzymującej Matki Bożej na dzień 
skupienia przy sanktuarium MB 
Trzykroć Przedziwnej w Winowie. 
Spotkanie odbędzie się 20 wrze-
śnia. W programie: godz. 9.30 
– nabożeństwo, konferencja, 

dzielenie się doświadczeniami,
adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, okazja do spowiedzi, prze-
rwa na posiłek i spotkanie z piosen-
ką; godz. 13.45 – Msza św. i procesja 
do sanktuarium Coenaculum, gdzie 
nastąpi uroczyste rozesłanie.

Rekolekcje
dla gospodyń
Diecezjalny duszpasterz kobiet
ks. radca Ryszard Wołowiec za-
prasza panie pracujące na ple-
baniach na rekolekcje, które 
odbędą się w Kokoszycach koło 
Wodzisławia od 20 do 23 paź-
dziernika. Obowiązuje wcześniej-
sze zgłoszenie w domu rekolekcyj-
nym w Kokoszycach pod numerem 

W wydawanej przez 
o. Henryka Kałużę 
SVD serii „Nasza 
Mała Ojczyzna” 
ukazał się XXII 
tom, tym razem 
poświęcony historii 
parafi i w Ozimku.

D zieje Ozimka od samego 
początku związane są z ist-

nieniem Huty Małapanew, która 
powstała w 1754 r. W tym czasie 
wśród Borów Stobrawskich za-
łożono osadę hutniczą, w której 
początkowo zamieszkali urzęd-
nicy i wykwalifi kowani hutnicy. 
Huta natomiast została zbudowana 
na gruntach młynarza Ozimka, 

stąd też tworzącą się miejscowość 
nazwano Ozimkiem. Osiedlający 
się w Ozimku katolicy należeli 
do parafii w Szczedrzyku, ale 
na nabożeństwa uczęszczali do 
Krasiejowa. Ozimecką parafię 
wyodrębnioną z parafi i Krasiejów 
i Szczedrzyk erygowano 28 stycz-
nia 1936 r. Pierwszy kościół para-
fi alny został zbudowany przez ks. 
Franciszka Pieruszkę i konsekro-
wany 7 lipca 1935 r. przez kard. 
Adolfa Bertrama.

Rozwój Ozimka nastąpił po 
1945 r. wraz z rozbudową 
huty i napływem nowych 
mieszkańców. W założe-
niach władz komuni-
stycznych Ozimek, któ-
ry w 1962 r. otrzymał 
prawa miejskie, miał 
być miejscem bez Boga 

i bez Kościoła. Jednak niestrudzony 
ks. prałat Gerard Kałuża, który do 
25 sierpnia br. pracował w Ozimku 
jako proboszcz, doprowadził do 
wybudowania w latach 1978–1983 
nowego kościoła oraz dwóch ko-
ściołów w Schodni Starej i Nowej. 
Dzieło budowy nowego kościoła 
w centrum miasta, który przecież 
nie miał tu nigdy powstać, wpływ 
budowy świątyni na rozwój dusz-
pasterstwa i religĳ ności parafi an 
oraz wyzwania, które niesie przy-
szłość zostały w tej bardzo ciekawej 

i pożytecznej książce opisane 
niezwykle kompetent-
nie przez ks. prałata Ge-

rarda Kałużę. Czytelnik 
znajdzie tu jeszcze zwię-

zły opis dziejów Śląska 
oraz tło historyczne miej-
scowości i parafi i.

Można śmiało powiedzieć, że 
książka o ozimeckiej parafi i jest 
swoistym pożegnaniem ks. prałata 
Gerarda Kałuży ze wspólnotą, któ-
rej przez niemal 35 lat wiernie słu-
żył. Książka ta jest również efektem 
współpracy z misjonarzem wer-
bistą o. Henrykiem Kałużą, który 
w ostatnich latach często angażo-
wał się duszpastersko w Ozimku. 
To opracowanie przygotowane 
przez obu kapłanów jest również 
– jak to napisał we wstępie abp Al-
fons Nossol – „śladem świadczącym 
o owocnym działaniu łaski, jeśli 
tylko człowiek ku niej dąży i na nią 
się otwiera”. wi

Ks. Gerard Kałuża, o. Henryk Kałuża 
SVD, Parafi a św. Jana Chrzciciela 
w Ozimku. Zarys dziejów,
Ozimek–Nysa 2008.

Wśród książek

Ślad działania łaski
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