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P rzyjechały schole znane, śpiewa-
jące już od wielu lat, jak 35-osobo-

wa schola prowadzona przez Elżbietę 
Ebisch z parafii Opole-Szczepanowice 
czy schola siostry Efraimy „Gaudium” 
z parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Kluczborku i nowe, pierwszy 
raz śpiewające we Wrzoskach – wśród 
nich pracująca od dwu lat pod kierun-
kiem Mateusza Waliczka, ubiegłorocz-
nego absolwenta Studium Muzyki 
Kościelnej, schola ze Starego Olesna. 
Niewielkim stażem legitymują się scho-
le parafii św. Wawrzyńca ze Strzelec 
Opolskich dyrygowana przez ks. Piotra 
Piontka i Cantus Angelis z parafii 
św. Michała Archanioła ze Starych 
Siołkowic prowadzona przez Dorotę 
Nowacką – obie udowodniły, że potra-
fią dobrze śpiewać. 

Do przeglądu zgłosiło się 17 ze-
społów. Zdaniem ks. dr. Grzegorza 
Poźniaka, kierownika referatu ds. 
muzyki kościelnej Kurii Diecezjalnej 

i organizatora przeglądu, jest to bardzo 
dobra frekwencja. Być może zadecy-
dowała o tym tegoroczna formuła, 
polegająca na prezentacji muzyczno-
wokalnych umiejętności zespołów, 
bez wyróżniania najlepszych i bez 
wskazywania repertuaru. Zespoły 
prezentowały wybrane przez siebie 
utwory i zrobiły to doskonale, przy 
czym, jak przypomina ks. Grzegorz 
Poźniak, schole liturgiczne z założenia 
ubogacają śpiewem liturgię, zwłaszcza 
liturgię mszalną, więc ich repertuar 
jest tego odzwierciedleniem. Na przy-
kład obecna we Wrzoskach, znana 
i ceniona schola parafii Domecko pro-
wadzona przez Teresę Ramolę, nauczy-
cielkę w Studium Muzyki Kościelnej, 
śpiewa na każdej niedzielnej Sumie. 
Założona w 1990 roku schola Berna-
dety Malik w parafii Stare Budkowi-
ce przynajmniej dwa razy w miesiącu 
śpiewa w kościele. A w parafii Chrząsz-
czyce już dzieci przedszkolne próbują 

ubogacać śpiewem liturgię Mszy św., 
co jak twierdzi dyrygent Katarzyna 
Długosz, dobrze rokuje, bo najmłodsi 
z pasją wdrażają się do śpiewu i na dłu-
go pozostają w zespole. 

W przeglądzie, w którym każdy 
zespół został nagrodzony dyplomem 
i upominkami, oprócz już wymienio-
nych, wystąpiły schole parafii: Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Opolu 
– prowadzona przez Annę Płaczek, 
WNMP w Raciborzu, którą kieruje 
ks. Mariusz Stafa, Wniebowzięcia 
NMP Zębowice – pod kier. Beaty Ję-
drzej, św. Andrzeja w Makowicach – 
dyr. Otylia Zawada, św. Wawrzyńca 
w Dąbrowie – dyr. Barbara Słomka 
i Klemens Adamski, Świętego Krzyża 
w Raciborzu Studziennej – pod kier. 
Marii Koloch, św. Józefa we Wrzoskach 
– dyr. Wiesława Pośpiech, Chrystusa 
Króla w Nowym Świętowie – dyr. Ste-
fan Ludwa.

Teresa Sienkiewicz-Miś

Wrzosola 2009 

Zaśpiewało 350 osób
I nternet stał się 

tak powszechnym 
medium, że wiele ludzi 
nie wyobraża sobie 
bez niego życia, nauki, 
pracy, nawiązywania 
i utrzymywania 
kontaktów z drugim 
człowiekiem. Internet 
pomaga, uczy 
ale też, o czym coraz 
częściej się mówi, może 
stać się źródłem zła, 
zagrożenia, zwłaszcza 
jego najmłodszych 
użytkowników. 
Tym niemniej jego 
przydatność jest tak 
duża, że nie stroni 
od niego żadna dziedzina 
życia, także lokalny 
Kościół. Pisze o tym 
w artykule „Parafianie 
w cyberprzestrzeni” 
Anna Kwaśnicka 
na str. VI–VII. 

Zapraszamy 
do Muzeum 
Wsi Opolskiej

W Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu-Bierkowicach 
w niedzielę, 5 kwietnia, 
w godz. 10.00–18.00, 
odbędzie się Jarmark 
Wielkanocny. 
W programie: 
sprzedaż wyborów 
ludowej twórczości 
artystycznej i wyrobów 
rzemieślniczych, 
występy zespołów 
folklorystycznych 
oraz otwarcie wystawy 
pokonkursowej 
„Kroszonki 2009” 
i wystawy „Pisanki 
z Lubelszczyzny i Podlasia”.

Scholę we Wrzoskach 
prowadzi Wiesława Pośpiech, 
nauczycielka Studium Muzyki 
Kościelnej

We Wrzoskach odbył się VII Przegląd Scholi 
Liturgicznych.
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Gość opolski

Dni Kultury Austriackiej orga-
nizowane od 2000 roku przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną 
i Bibliotekę Austriacką w Opolu 
tym razem odbywają się pod zna-
kiem Roku Haydna – obchodzone-
go w dwusetną rocznicę śmierci 
kompozytora. Stąd też Wiosnę 
Austriacką w Opolu zainauguro-
wano w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej w Opolu otwarciem 
wystawy dokumentalnej poświę-
conej Józefowi Haydnowi, a w Fil-
harmonii Opolskiej 25 marca br. 
odbył się recital fortepianowy 
austriackiego pianisty Manfreda 
Wagnera-Arzta, który uświetnił 
uroczyste wręczenie nagród laure-
atom konkursu wiedzy o Austrii. 
Kolejna wystawa, eksponowana 
od 2 kwietnia w Galerii WuBePe 
w Opolu przy ulicy Piastowskiej 

20, to fotografie austriackiego arty-
sty z opolskim rodowodem (mat-
ka pochodzi z Głogówka) Heinza 
Cebulki, który poświęcił jeden 
ze swoich ostatnich artystycznych 
projektów Polsce. Wszystkie prace 
pokazane na wystawie „Obraz #” 
powstały po pięcioletnim fotogra-
fowaniu Polski, jej mieszkańców, 
krajobrazów, codziennego życia 
miast i miasteczek. W siedzibie 
Biblioteki Austriackiej ekspono-
wane są akwarele Angeli Kaiser-
mayer. Ponadto w kwietniu plano-
wane jest spotkanie z niemieckim 
pisarzem mieszkającym w Wied-
niu – Wolfem Wondratsckiem, 
a 14 maja z opolanami spotka się 
Martin Pollack, wieloletni kore-
spondent „Spiegla” w Warszawie 
oraz tłumacz książek Ryszarda 
Kapuścińskiego.

Nysa. Franciszkańskie Duszpa-
sterstwo Akademickie „Fraternia” 
oraz Duszpasterstwo Akademickie 
przy parafii św. Jakuba w Nysie, 
po raz piąty  zorganizowały 27 
marca akademicką Drogę Krzy-
żową ulicami Nysy. Około 200 
osób zgromadziło się o godz. 19.30  
przy budynku głównym Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 
przy ulicy Chodowieckiego, by 
w głębokim skupieniu modlić się 
za całą społeczność akademicką 
Nysy. Po rozpoczęciu modlitwy, 
pod czujnym okiem policji i stra-
ży miejskiej, które zapewniały 
modlącym się bezpieczeństwo, 
wyruszono z krzyżem i zapalo-
nymi świecami, w miejsca, gdzie 

na co dzień trudno spotkać modlą-
cych się ludzi. Rozważania napisa-
ne i odczytane przez studentów 
nawiązywały do codziennego 
życia młodego człowieka. Stu-
dencka schola prowadziła pięk-
ny śpiew, skłaniając do modlitwy 
i zadumy. Trasa wiodła ulicami: 
Chodowieckiego, Teatralną, pla-
cem Kościelnym, Tkacką, Ryn-
kiem Solnym, Kramarską, Miar-
ki, Celną, Rynkiem, Świętego 
Piotra, Gierczyka, Bracką. Drogę 
Krzyżową zakończono w dawnym 
kościele bożogrobców pw. Świę-
tych Apostołów Piotra i Pawła 
adoracją krzyża.

Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” zorganizo-
wało warsztaty biblijne dla uczestni-
ków diecezjalnego etapu Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. 
Warsztaty przeprowadzono 27 
marca w domu katechetycznym 
przy opolskiej katedrze. Młodzież 
ze szkół ponadgimnazjalnych wraz 
z katechetami spotkała się, by dzie-
lić się słowem Bożym i poszerzać 
swoją wiedzę o Piśmie Świętym. 
Uczestników spotkania podzielo-
no na sześć grup. Dwóm drużynom 
patronował św. Marek, kolejnym 
dwóm św. Łukasz i ostatnim dwóm 
św. Mateusz. Po wysłuchaniu 
wykładów, przygotowanych przez 
ks. dr. Mariana Obruśnika i ks. dr. 
Wacława Borka, wyemitowano 

film o Ewangeliach synoptycznych. 
Następnie drużyny otrzymały 
zadanie napisania i przedstawienia 
w formie dramy współczesnej wersji 
przypowieści o zbawieniu. Każda 
z grup musiała wykonać te zadanie 
w duchu tradycji i symboli Ewangeli-
sty patronującego danej drużynie.

Diecezja Opolska. W Dniu Świę-
tości Życia w kościele seminaryj-
no-akademickim pw. św. Jadwigi 
Śląskiej w Opolu we Mszy św. 
koncelebrowanej przez duszpa-
sterzy diecezjalnych i wykładow-
ców Wydziału Teologicznego pod 
przewodnictwem bp. Jana Kopca 
uczestniczyli wierni opolskiej die-
cezji, pracownicy i wolontariusze 
wspomagający Diecezjalną Funda-
cję Obrony Życia prowadzącą Die-
cezjalną Poradnię Rodzinną, Dom 
Matki i Dziecka, Katolicki Ośrodek 
Adopcyjno-Opiekuńczy, rodziny 
zastępcze i adopcyjne, pracownicy 
państwowych i samorządowych 
instytucji zajmujących się rodzi-
ną. Bp Jan Kopiec mówił o podsta-
wowej i najpiękniejszej wartości, 
jaką jest życie i o nieumiejętności 
cieszenia się tą najwyższą war-
tością otrzymaną od Boga. Brak 
szacunku dla życia jest powodem 
smutku i dramatów. Podczas Mszy 
św. kilkanaście osób złożyło ślubo-
wanie duchowej adopcji dziecka 
poczętego. Uroczyście obchodzono 

też 15. rocznicę powołania do życia 
Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia 
w Opolu, z tej okazji uhonorowa-
no pracowników, wolontariuszy, 
współpracowników i przyjaciół 
jubileuszowym dyplomem i okazjo-
nalnymi wydawnictwami: „Otocz-
my troską życie” i „Nie ma sytuacji 
na ziemi bez wyjścia”. 

Wiosna Austriacka

Akademicka Droga Krzyżowa Dzień Świętości Życia 

Warsztaty bibli jne
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Jedną z nagrodzonych 
jest s. Marianna Lyga, 
dyrektor Domu Matki 
i Dziecka w Opolu-GrudzicachOkoło 200 osób 

szło za krzyżem

W warsztatach wzięło udział 
ponad 90 osób

Adres redakcji: 45-011 Opole, 
ul. Koraszewskiego 7–9
telefon/faks 077 454 64 72
Redagują: Anna Kwaśnicka, Teresa 
Sienkiewicz-Miś, Andrzej Kerner,  
ks. Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Pascha

T o jeden z terminów 
religijnego 

i obyczajowego 
słownika Hebrajczyków 
od starożytności po dziś 
dzień. Etymologia, czyli 
pierwotne znaczenie 
samego słowa, jest niejasna. 
W Starym Testamencie 
odnajdujemy je 
wiele razy, w księgach 
z różnych epok. 
W Nowym Testamencie też. 
Nic dziwnego – Pascha 
oznacza główne święto 
Izraelitów wciąż przez nich 
obchodzone. Jest pamiątką 
wyjścia z niewoli egipskiej. 
Wyjścia niespodziewanego 
dla tysięcy uciemiężonych 
ludzi, zaskakującego 
dla Egipcjan. Historia 
obrosła legendą i stała się 
początkiem świętowania. 
A u podstaw – bezsporny 
fakt ucieczki całego ludu, 
wraz z dobytkiem na trudną 
wolność. Paschę Izraelici 
świętują według kalendarza 
księżycowego. Święto 
zaczyna się wieczorem 
14 dnia miesiąca nisan. 
Jest to ostatni dzień 
przed pełnią księżyca 
po wiosennnym zrównaniu 
dnia z nocą. Taki termin 
jest nie do pogodzenia 
z kalendarzem słonecznym 
– a takim był kalendarz 
Rzymian. W dniu 
przygotowania Paschy 
Jezus umarł na krzyżu. 
Pierwszego dnia 
po świątecznym szabacie 
zmartwychwstał. 
Pascha stała się więc 
świętem uczniów Jezusa. 
Wyszli z niewoli grzechu 
i śmierci. I tak świętujemy 
do dzisiaj. Mimo problemu 
z kalendarzem.

Otwórz: 
Wj 11–15; Mt 26,17nn

Zespół Attonare 
wystąpił, 
by wspierać 
działalność 
Domowego 
Hospicjum dla Dzieci.

M isterium „Oto Ja jestem 
z wami” w w ykona-
niu zespołu wokal-

no-instrumentalnego Attonare 
z Komprachcic mogliśmy oglądać 
21 marca w Filharmonii Opolskiej. 
Spektakl łączył w sobie sceny Męki 
Pańskiej z obrazami z życia ludzi 
doświadczających cierpienia, któ-
rzy w ciężkich chwilach swego ży-
cia zwracają się ku Chrystusowi. 
Całość misterium, przeplatana 
pieśniami o ofierze poniesionej 
przez Boga-człowieka, wywo-
ływała na twarzach widzów łzy 
wzruszenia. Gdy przebrzmiały 
ostatnie dźwięki pieśni „Na krzy-
żu”, na widowni rozległy się grom-
kie owacje.

Dla młodych artystów, którzy 
zagrali, by pomóc zbierać fundusze 
na działalność Domowego Hospi-
cjum dla Dzieci, występ na scenie 
filharmonii był wielkim przeży-
ciem. – Oni założyli sobie jeden cel: 
chcą pomagać innym – podkreśla 
Renata Gliniorz, opiekunka At-
tonare. Dlatego koncert był bez-
płatny, a w holu filharmonii można 
było złożyć datek lub zakupić płytę 
zespołu, z której sprzedaży dochód 
przekazany został Fundacji Domo-
we Hospicjum dla Dzieci w Opolu. 
– Inicjatywa dzisiejszego koncertu 
wyszła od zespołu Attonare. Oni 
wspierają nas od samego począt-
ku – podkreśla Sylwia Sikorska, 
pielęgniarka z hospicjum, które 
od 2003 r. roztacza opiekę nad nie-
uleczalnie chorymi dziećmi.

Dzięki specjalistycznej po-
mocy niesionej przez lekarzy 
i pielęgniarki z hospicjum, dzie-
ci ostatnie chwile życia spędzają 
w swoich domach, otoczone miło-
ścią najbliższych. – Obecnie opie-
kujemy się dziewiętnaściorgiem 

dzieci. Pomaga nam 10 czynnych 
wolontariuszy – mówi pani Syl-
wia. Domowe Hospicjum wspiera 
również rodziny zmarłych pa-
cjentów w okresie żałoby. Każdy, 
kto chciałby wesprzeć hospicjum, 

może przekazać 1% podatku docho-
dowego na rzecz fundacji (numer 
KRS 0000245423). ana

W 2008 r. z pomocy wszystkich placówek Caritas 
Diecezji Opolskiej skorzystało ok. 150 tysięcy osób

„Caritas Diecezji Opolskiej 
Organizacja Pożytku Publicznego”

KRS: 0000290982

■ R e K l A M A ■
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Misterium Męki Pańskiej

Zagrali, by pomagać

Artyści zachęcali 
do dzielenia się sercem 
z potrzebującymi
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W Krasiejowie ufundowano ta-
blice z nazwiskami tragicznie 
zmarłych parafian.

W kościele parafialnym św. 
Małgorzaty Męczennicy, 

22 marca 2009 roku, na Mszy św. 
koncelebrowanej przez ks. pro-
boszcza Alojzego Malcherka 
i ks. prof. Helmuta Jurosa 
z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego modlono się w inten-
cji ofiar wojen, w tym parafian 

tragicznie zmarłych podczas dru-
giej wojny światowej, przez lata 
zachowanych jedynie w pamięci ro-
dzin i przyjaciół. – Trzeba było cze-
kać 64 lata, żeby tragicznie zmarli 
synowie i ojcowie mogli wrócić 
do swoich domów, do swoich wsi. 
Dzięki zaangażowaniu wielu para-
fian i władz dzisiaj spełniamy swą 
moralną powinność wobec tych, 
o których zakazano nam mówić – 
powiedział urodzony w tym regio-
nie ks. prof. dr hab. Helmut Juros, 

który po Mszy św. poświęcił 9 tablic 
upamiętniających 252 parafian (99 
z Krasiejowa, 60 ze Spóroka, 45 
z Krzyżowej Doliny, 26 z Chobia, 22 
z Mnichusa), poległych i zmarłych 
tragicznie podczas II wojny świa-
towej i zaraz po jej zakończeniu. 
Uroczystość zorganizowały: miej-
scowy zarząd koła Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców, 
Stowarzyszenie Miłośników 
Krasiejowa i rada sołecka. Liczne 

delegacje, m.in. z Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców 
na Śląsku Opolskim, z konsulatu 
niemieckiego w Opolu, oraz poseł 
Ryszard Galla, wicemarszałek 
województwa opolskiego Józef 
Kotyś i starostowie złożyli wień-
ce i wiązanki kwiatów. Następnie 
w sali starej szkoły dr Tomasz Józef 
Juros wygłosił wykład o historii 
Krasiejowa oraz ofiarach wojny 
tego regionu. s 

www.plus.opole.pl

Radio Diecezji Opolskiej

Transmisje Mszy Św. na antenie Radia PLUS Opole:

1. niedziela miesiąca z Kamienia Śląskiego - godz. 10.00
2. niedziela miesiąca z Katedry Opolskiej - godz. 10.30
3. niedziela miesiąca z Góry św. Anny - godz. 10.00
4. niedziela miesiąca z poszczególnych parafii naszej diecezji

■ R e K l A M A ■

Uroczystości w Olbrachcicach

Pan spojrzał na was

W Krasiejowie

Upamiętnieni na dziewięciu tablicach

25. rocznica śmierci 
bp. Wacława Wyciska.

W przeddzień 25. rocznicy 
śmierci sufragana opolskie-

go bp. Wacława Wyciska w jego 
rodzinnej parafii Olbrachcice 
(dekanat Biała) odbyły się uroczy-
stości, którym przewodniczył bp 
Jan Kopiec. Na Mszy św. w sobotni 
wieczór 21 marca zgromadzili się 
wierni z Olbrachcic i Słokowa, 
które tworzą tę niewielką, liczą-
cą niecałe 400 osób wspólnotę 
parafialną. – To dla nas wielkie 
wydarzenie, że możemy wspo-
minać biskupa, który wyszedł 
z naszej parafii – podkreślił, wi-
tając gości, ks. Henryk Prygiel, 
proboszcz parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Olbrachcicach. 
Wśród kilkunastu kapłanów kon-
celebrujących Eucharystię byli 
m.in. dawny kanclerz opolskiej 
kurii ks. Alojzy Sitek, ks. Edmund 
Podzielny, proboszcz opolskiej 

katedry, poprzedni proboszczowie 
Olbrachcic i bratanek bp. Wyciska 
– ks. Henryk Wycisk, proboszcz 
w Bolesławiu. – Bóg Kościół dla czło-
wieka ustanowił i człowieka do tego 
Kościoła powołał. I powiedział Pan 
do Wacława: „idź ty, taki jaki jesteś, 
z rodziny pobożnej i wielodzietnej, 
z rodziny, w której uczyłeś się mojej 
miłości”. Możemy sobie wyobrazić, 

jaką radość przeżywał on 25 stycz-
nia 1959 roku, kiedy został na-
maszczony na następcę apostołów. 
Dziś pochylamy się z szacunkiem 
i wdzięcznością nad tym życiem, 
które było radością i bogactwem 
całego Kościoła. 25 lat temu biskup 
Wacław spotkał Boga, który mu 
powiedział: masz prawo odpocząć 
po życiu dobrym i pięknym, życiu 

w kapłańskiej i biskupiej posłudze 
umacniania braci w wierze – po-
wiedział w kazaniu bp Jan Kopiec. 
Wspominając fakt, że z Olbrachcic 
pochodził jeszcze jeden biskup, 
Karol Augustin, bp Kopiec zaape-
lował: – Olbrachcice zapisały się 
rzeczywiście pięknie w dziejach 
Kościoła. Noście to w sobie z dumą, 
ale równocześnie niech ten fakt bę-
dzie dla was przynagleniem, że Pan 
spojrzał na was, na waszą wspól-
notę, wybierając sobie spośród 
was tych kandydatów do służby 
szczególnej, bo do służby biskupiej. 
Odpowiadajcie wielką miłością dla 
Boga i wiernością dla Niego.

Biskup podziękował rów-
nież ks. H. Wyciskowi za to, 
że jest „szczególnym i odpo-
wiedzialnym stróżem pamięci 
o bp. Wacławie”. Uroczystości za-
kończyły modlitwa nad przylega-
jącym do olbrachcickiego kościoła 
grobem bp. W. Wyciska i poczęstu-
nek dla gości przygotowany przez 
wspólnotę parafialną. ak

Modlitwa nad grobem bp. Wacława Wyciska

Tablice z 252 nazwiskami poświęcił ks. prof. Helmut Juros
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Jednym z czterech 
kościołów 
jubileuszowych 
jest kościół parafialny 
pw. śś. Piotra i Pawła 
w Sierakowie 
Śląskim. 

P ielgrzymować do niego będą 
w Roku św. Pawła wierni z re-

jonu kluczborskiego. Kościół pa-
rafialny wybudowano w miejsce 
starego, drewnianego, który posta-
wiono w Sierakowie Śl. na początku 
XVI wieku. Został on zamknięty 
w 1855 ze względu na niebezpie-
czeństwo katastrofy budowlanej. 
Nowy postawiono w latach 1859–
1861, a przez lata, kiedy stary ko-
ściół był zamknięty, nabożeństwa 
odbywały się w… wieży kościelnej. 
Obecny kościół parafialny położo-
ny jest w polu za wsią. – To wynik 
kompromisu między patronami, 
którzy fundowali jego budowę, 
tj. między panami na Sierakowie, 
na Wędzinie i na Patoce. Oni zde-
cydowali, że skoro dzielą między 
sobą koszty, więc kościół będzie 
stał nie we wsi, ale nieco samotnie. 
Kościół od początku nosił wezwanie 
świętych Piotra i Pawła – zaznacza 
ks. M. Kulisz, który w Sierakowie 
Śl. jest proboszczem od roku 1992. 
Natomiast przy plebanii, w cen-
trum wsi, stoi kościół pw. św. Jana 
Nepomucena, wybudowany w roku 
1904, który przez przybyszów z ze-
wnątrz bywa niekiedy mylony z ko-
ściołem parafialnym. W nim odby-
wają się Msze św. w tygodniu. 

Sieraków jako miejscowość 
po raz pierwszy pojawia się w do-
kumentach z pierwszej połowy XV 
wieku. Parafią został dwa wieki 
później, wcześniej należąc do pa-
rafii w Lubecku. 

Obecnie w skład parafii wchodzą 
także: Molna, Patoka i Panoszów. 

– Według danych gminnych, 
mieszkańców w parafii jest 2200, 
ale faktycznie jest ich około 1700 
– mówi ks. Kulisz. To tradycyjna 
śląska parafia, duszpasterstwo 
prowadzone jest także w tradycyj-
ny sposób. – Ludzie trzymają się 
wszystkich zwyczajów: procesji, 
dożynek. Bardzo uroczyście ob-
chodzony jest św. Florian, patron 
strażaków – informuje proboszcz. 
W parafii jest kilka grup, które oży-
wiają życie parafialne i wiejskie. 
To zespół Caritas, róże różańcowe, 
wspólnota św. Józefa. Ministrantów 
jest 22, lektorów 10. Grupa noszą-
ca wezwanie św. Józefa związana 
jest z klasztorem sióstr św. Józefa, 
które do Sierakowa Śl. sprowadził 
poprzedni proboszcz śp. ks. Józef 
Grochol. Siostry zajmują się ka-
techizacją, pomagają także w ko-
ściele. Są także osoby, które „nie-
zrzeszone” angażują się w życie 
parafii. – Grupa młodych ludzi, 
w wieku od 16 do 25 lat zajmuje się 
wydawaniem miesięcznika pa-
rafialnego oraz prowadzeniem 
internetowej strony parafii. Gru-
pa nie ma żadnej nazwy, ale jed-
noczy się wokół sprawy, wokół 
zadania. Po prostu robią robotę – 
mówi ks. M. Kulisz. Jakie są troski 

duszpasterza?– Dotykają nas 
te same problemy co wszystkich: 
rodziny rozbite przez emigrację, 
problemy z wychowaniem dzieci. 
Widzę też problem pewnej krótko-
wzroczności związanej z dążeniem 
do szybkiego zarobku na Zacho-
dzie. Dlatego też trudno przekonać 
młodych do studiowania. Ponadto 
na naszych wsiach – czego do tej 
pory nie było – zaczynają poja-
wiać się kłopoty z utrzymaniem 
obiektów kościelnych. Ich funcjo-
nowanie jest drogie, a ofiarność 
na obecnym poziomie już nie wy-
starcza. Planowanie większych 
inwestycji jest trudne dla coraz 
większej ilości także tych parafii, 
które do tej pory nie miały z tym 
problemów – zauważa proboszcz 
z Sierakowa Śl. W ostatnich la-
tach kościół parafialny przeszedł 
szereg remontów: m.in. wymianę 
pokrycia dachu, elewacji, nagło-
śnienia i oświetlenia, postawiono 
ogrodzenie. Parafia przymierza się 
do przeprowadzenia odwodnienia 
kościoła. – Jesteśmy w toku pewnej 
zmiany, wielu ludzi aktywnych 
wyjechało, a jeśli przyjeżdżają, 
to na parę świątecznych dni. Na ra-
zie jeszcze nie ma kto ich zastąpić – 
podkreśla ks. Marcin Kulisz.  ak   

Terminy 
pielgrzymek 
do kościoła 
jubileuszowego
16 maja – dekanaty 
dobrodzień i zagwiździe
20 czerwca – dekanaty 
Kluczbork i Gorzów śl.
27 czerwca – dekanaty olesno 
i zawadzkie

Reportaż parafialny – Sieraków Śląski, pw. śś. Piotra i Pawła

Kościół za wsią

Kościół św. Jana Nepomucena
Po lewej: Kościół parafialny 
śś. Piotra i Pawła 
Poniżej: Ks. proboszcz Marcin 
Kulisz
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Ś więty Izydor żył na prze-
łomie VI i VII w., a mimo 
to zosta ł pat ronem 
Internetu, który jest zna-

kiem czasów nam współcze-
snych. Hiszpańscy informatycy 
ze Służby Obserwacyjnej Internetu 
w Barcelonie, inspirowani wska-
zówkami Papieskiej Rady Środków 
Społecznego Przekazu, zgłosili 
kandydaturę św. Izydora na patro-
na globalnej sieci. Wybór świętego 
został potwierdzony w głosowa-
niu przeprowadzonym na wło-
skiej stronie www.santibeati.it. 
Mówi się, że stworzony przez św. 
Izydora 20-tomowy zbiór wiado-
mości z różnych dziedzin wiedzy 
„Etymologiarum libri XX seu 

Origines” to prototyp baz danych 
stosowanych obecnie w infor-
matyce. Nie zajmując się jednak 
zagadnieniami technicznymi, 
przenieśmy się myślami do sieci 
komputerów, oplatającej cały glob 
i pozwalającej na szybkie komu-
nikowanie się. Socjologowie pod-
kreślają, że korzystając z tej sieci, 
wkraczamy w nową przestrzeń ży-
cia społecznego, zwaną cyberprze-
strzenią, w której możemy spoty-
kać znajomych, poznawać nowych 
ludzi, robić zakupy, korzystać 
z konta bankowego, słuchać muzy-
ki, oglądać programy telewizyjne 
czy czytać gazety. Internet jest co-
raz częściej wykorzystywany 
w szkole i pracy, a poza walorami 
edukacyjnymi stanowi atrakcyjne 
źródło rozrywki. Jednak czy w tej 
nowej przestrzeni jest miejsce dla 
Dobrej Nowiny?

Twarz Chrystusa 
w Internecie

Internet nie jest narzędziem 
ani dobrym, ani złym. Sposób 
jego wykorzystania zależy od in-
tencji internautów. W Internecie 
znajdziemy sporo wartościowych 
stron, ale spotkamy się też z ma-
nipulacją i brakiem szacunku dla 
człowieka i życia. Pod hasłem „ka-
tolicki” można w sieci zamieścić 
wszystko, co nie zawsze zgodne 
będzie z nauką Kościoła. Chrze-
ścijanie powinni jednak w pełni 
wykorzystać możliwości Internetu 
w dziele ewangelizacji. Jan Paweł II 
wzywał do wypłynięcia na głębię 
cyberprzestrzeni. – Dzięki Inter-
netowi na milionach monitorów 
na naszej planecie pojawiają się mi-
liardy obrazów. Czy z owej galakty-
ki obrazów i dźwięków wyłoni się 
twarz Chrystusa i da się słyszeć 
Jego głos? – pytał Ojciec Święty 
w orędziu na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu 
w 2002 r. Już w 1997 r. uruchomiono 

oficjalną stronę Watykanu (www.
vatican.va). Równolegle powsta-
wały także strony diecezji i pa-
rafii, portale katolickie, strony 
zgromadzeń zakonnych i organi-
zacji katolickich. W Polsce dostęp 
do Internetu uzyskaliśmy w 1991 r. 
Obecnie, po prawie 18 latach, stał 
się on powszechnym medium, 
w którym coraz częściej szukamy 
nie tylko informacji, ale i kontaktu 
z drugim człowiekiem. A jaki ob-
raz lokalnego Kościoła znajdziemy 
w tej rozległej cyberprzestrzeni?

Parafialne strony 
internetowe

Na oficjalnym serwisie in-
formacyjnym diecezji opolskiej 
(www.diecezja.opole.pl) znajdzie-
my zaproszenia, aktualności, hi-
storię diecezji, wykaz wszystkich 
parafii oraz księży. Jest to strona 
czytelna, aktualna i prowadząca 
do wielu innych witryn katolic-
kich, w tym 39 stron parafial-
nych. Jednakże zdecydowanie 
większą liczbę opolskich parafii 
w sieci można odnaleźć, korzy-
stając z wyszukiwarki dostępnej 
na portalu Katolik.pl. Szkoda, 
że kilka z podanych tam adre-
sów już nie istnieje lub prowadzi 
do stron, na których ogłoszenia 
parafialne nie zmieniane były 
od dwóch, pięciu, a nawet siedmiu 
lat. Wydaje się, że początkowy en-
tuzjazm stworzenia czegoś nowe-
go nie przerodził się w wytrwałe 
redagowanie strony. W takim 
wypadku warto usunąć stronę 
z serwera lub opatrzyć oświad-
czeniem, że nie jest aktualizo-
wana. W Internecie są witryny 
zarówno dużych miejskich para-
fii, jak i tych z niewielkich miej-
scowości. Na niemal każdej z nich 
znajdziemy krótką charaktery-
stykę parafii, ogłoszenia. Często 
umieszczany jest wykaz intencji 
mszalnych, a także zdjęcia z uro-
czystości, informacje o grupach 
parafialnych czy elektroniczne 
wydanie gazetki. Kilka stron 
prowadzonych przez zespoły re-
dakcyjne zamieszcza na bieżąco 
aktualne informacje. Na stronie 
parafii z Głogówka znajdziemy 

Parafianie w cybe rprzestrzeni

INTeRNeT. 4 kwietnia Kościół wspomina  
św. Izydora z Sewilli, doktora Kościoła, 
obranego patronem Internetu  
i internautów.

tekst
Anna Kwaśnicka

akwasnicka@goscniedzielny.pl

Na stronach internetowych 
parafianie znajdą wiele 
istotnych informacji 
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krótkie notki opatrzone zdjęcia-
mi z odbywających się koncer-
tów, nabożeństw, dni skupienia 
czy turniejów sportowych służby 
liturgicznej. Często redaktorzy 
administrujący witryną zamiesz-
czają również takie perełki, jak 
homilie z każdej niedzieli czy, tak 
jak na stronie parafii śś. Piotra 
i Pawła z Opola, w dniu zakoń-
czenia rekolekcji udostępniono 
plik z treścią nauk wygłoszonych 
przez rekolekcjonistę. Ważne 
jest to, aby strona parafialna była 
efektem współpracy duszpasterzy 
i parafian, czego przykładowym 
efektem jest działająca niecały 
rok strona parafii Bożego Ciała 
i św. Norberta w Czarnowąsach, 
na której znajdziemy przejrzyście 
ułożone artykuły zarówno o Ko-
ściele lokalnym, wydarzeniach 
parafialnych, jak i cykl „Myśli 
na dobry tydzień”. Administra-
torzy szukają różnych rozwią-
zań urozmaicających strony 
parafialne. Stąd filmy prezentu-
jące kościół parafialny, odnośniki 
do wartościowych stron, teksty 
czytań na dany dzień. Autorzy 
strony parafii św. Rocha w Sta-
rych Budkowicach wprowadzili 
trzy wersje językowe: polską, 
niemiecką i angielską. Pomysł 
bardzo dobry, jednak nie cały 
serwis został przetłumaczony, 

co powoduje, że trafiamy na pu-
ste podstrony.

Katolicy na start
By założyć stronę interneto-

wą, potrzebny jest pomysł i chęci. 
Wachlarz dostępnych narzędzi 
tworzenia witryn www umożliwi 
przygotowanie strony również tym, 
którzy nie są wtajemniczeni w arka-
ny wiedzy informatycznej. Jednak 
należy pamiętać, że specyfiką In-
ternetu jako medium komunikacji 
jest jego interaktywność. Internet 
nie jest nastawiony na jednostronny 
przekaz informacji, ale na kontakt 
z odbiorcą. Dlatego warto sięgnąć 
po takie narzędzia, jak dodawanie 
komentarzy do artykułów, shout-
box czy forum dyskusyjne. Dobrze 
prowadzona strona internetowa 
ułatwia wiernym utrzymywanie 
stałego kontaktu z kościołem para-
fialnym, daje możliwość kontaktu 
z kapłanem, a także przyczynia się 
do utwierdzania istniejących 
wspólnot. Wszystko leży w gestii 
tych, którzy mają pomysł na dobre 
wykorzystanie Internetu, a cieka-
wych rozwiązań nigdy nie za wie-
le. Choćby udostępnienie swoich 
numerów komunikatorów inter-
netowych (Gadu-Gadu i Skype’a) 
przez ks. proboszcza z Pawłowa, 
czy uruchomienie forum dyskusyj-
nego na stronie parafii z Głogówka, 

na którym głos zabierają parafianie 
i duszpasterze. Natomiast w ze-
szłym roku na stronie opolskiej 
parafii Przemienienia Pańskiego 
zapewniono łączność pątników 
zmierzających na Jasną Górę z piel-
grzymami duchowymi pozostający-
mi w domu. W sieci każdego dnia 
zamieszczano rozważania i modli-
twy dla duchowych pielgrzymów 
oraz na bieżąco informowano, gdzie 
znajdują się pątnicy. Na stronę tra-
fiały także zdjęcia i krótkie reflek-
sje z pielgrzymiego szlaku. Relacje 
w Internecie były uzupełnieniem 
multimedialnych nabożeństw dla 
duchowych pielgrzymów, w cza-
sie których wierni zgromadzeni 
w kościele mogli obejrzeć reportaże 
z drogi. Aparat fotograficzny z ka-
merą, telefon komórkowy, dyktafon 
i laptop stały się niezbędnym wypo-
sażeniem grupy pielgrzymkowej. 
Z materiałów, zgranych na płytę 
CD, montowane były relacje. Cza-
sochłonne, ale efekt okazał się war-
ty włożonego wysiłku. Wieczorne 
nabożeństwa gromadziły ponad 
200 osób, a strona internetowa no-
towała rekordy liczby odwiedzin. 
Niektórzy zafascynowani możli-
wościami Internetu posuwają się 
jeszcze dalej. Bez trudu znajdziemy 
polskie parafie transmitujące Msze 
św. w sieci, a w mediach coraz czę-
ściej pojawiają się pytania nawet 

o możliwość spowiedzi przez In-
ternet. Jednak nie sposób mówić 
o uczestnictwie w Eucharystii oglą-
danej na ekranie komputera, gdyż 
kontakt wirtualny nigdy nie za-
stąpi wspólnoty eucharystycznej. 
Duszpasterze muszą nieustannie 
czuwać, by przeprowadzać ludzi 
z cyberprzestrzeni do prawdziwej 
wspólnoty skupionej w żywym Ko-
ściele.� •

■ R e K l A M A ■

Parafianie w cybe rprzestrzeni

Wejście do kolegiaty św. Izydora w León, gdzie znajduje się grób 
patrona Internetu

Administratorzy strony opolskiej par. Przemienienia Pańskiego 
laureatami Konkursu św. Izydora na najlepszą stronę parafialną
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zaproszenia

Muzyka na Wielki Tydzień
8 kwietnia 2009, w środę, o godz. 19.00 
w Filharmonii Opolskiej odbędzie się koncert pn. 
„Muzyka na Wielki Tydzień”. Honorowy patro-
nat nad nim objął abp Alfons Nossol, ordynariusz 
diecezji opolskiej. Wystąpią: Chór i Orkiestra 
Symfoniczna Filharmonii Opolskiej, Agnieszka 
Tomaszewska – sopran, Joanna Dobrakowska – 
mezzosopran, Rafał Bartmiński – tenor, Adam 
Szerszeń – bas. W programie: W.A. Mozart – 
„Ave Verum Korpus”, J. Haydn – „Stabat Mater”, 
R. Schumann – IV symfonia d-moll op. 120.

Wielki Tydzień  
na Górze św. Anny
Wielki Czwartek  
– 9 kwietnia: 7.00–18.00 – spowiedź św. 
18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice 
św. Anny. 
Wielki Piątek  
 – 10 kwietnia: 7.00–8.45 – spowiedź św. 
w bazylice; 9.00 – rozpoczęcie Drogi Krzy-
żowej przy kaplicy Wieczernika Pańskiego 
i kazanie kalwaryjskie – ks. Józef Kara z Gliwic, 
procesja do Poręby; 12.00 – modlitwa w kapli-
cy Gradusów (Świętych Schodów), Pałac Piłata,  
II kazanie kalwaryjskie – ks. Franciszek Augu-
styniak, proboszcz parafii Jasiona; 14.00 – 
zakończenie Drogi Krzyżowej przy kościele 

Krzyża Świętego, III kazanie kalwaryjskie – o. 
Dominik Banaś – Góra św. Anny.
Ceremonie Wielkiego Piątku:
wystawienie Najświętszego Sakramentu, ado-
racja przy Bożym Grobie do godz. 19.00, okazja 
do spowiedzi św. w bazylice do godz. 19.00.
Wielka Sobota – 11 kwietnia: 6.00–19.00 
– spowiedź św., 6.00–18.30 – adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w Bożym Grobie (kościół 

Krzyża Świętego), 19.00 ceremonie Wigilii Pas-
chalnej w bazylice św. Anny. 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
– 12 kwietnia:
6.00 – procesja wielkanocna z kaplicy Grobu 
Pańskiego do bazyliki św. Anny; po niej Msza 
święta.�� •

Książkę autorstwa bp. Jana Kopca 
o życiu i posłudze biskupa 
Wacława Wyciska otrzymaliśmy 
w 25. rocznicę jego śmierci. 

B iografia wtopiona w skomplikowane dzie-
je kościoła na Śląsku Opolskim napisana 

z troską o każdy istotny szczegół z życia kapła-
na, jego pochodzenia, dzieciństwa, lat studenc-
kich i kapłańskiej posługi, w tym 25 lat bisku-
piej troski o wzmacnianie lokalnego Kościoła. 
Czas życia Wacława Wyciska i realizacji zadań 
wynikających z obrania drogi kapłańskiej 
rozpoczyna się w okresie, gdy opolski Kościół 
przynależał do archidiecezji wrocławskiej, 
a Olbrachcice, miejsce jego narodzin, nosiły 
nazwę Polnisch Olbersdorf. Studia filozo-
ficzne i teologiczne Wacław Wycisk odbył 
na Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 
na początku lat 30. XX w., uzupełnił je studia-
mi prawa kanonicznego na początku lat 50., 
zobowiązany przez ks. Bolesława Kominka, 
stojącego na czele Administracji Apostolskiej 
w Opolu. Kolejny etap w aktywnym służeniu 
Kościołowi to czas represji komunistycznych, 
likwidacji domów zakonnych, trudności z uzy-
skaniem zgody na budowę obiektów sakral-
nych. Jako biskup pomocniczy doświadczał 
tych trudności osobiście. Przy czym, jak pisze 

bp Jan Kopiec – autor tej bogatej w historyczne 
wydarzenia i istotne dla lokalnego Kościoła 
fakty biografii – w życie bp. Wacława Wyciska 
wpisały się wszystkie etapy dochodzenia 
do pełnoprawnej diecezji opolskiej, utwo-
rzonej przez Pawła  VI bullą „Episcoporum 
Poloniae coetus” z 28 czerwca 1972 roku. 
Ks. Wacław Wycisk wspomagał w prowa-
dzeniu opolskiego Kościoła ks. Bolesława 
Kominka, administratora apostolskiego, 
i dwu ordynariuszy: bp. Franciszka Jopa 
i bp. Alfonsa Nossola.

W książce „Biskup wśród swojego ludu” 
zarówno wydarzenia miary historycznej, 
społecznej, jak i drobne, osobiste przeżycia 
głównego bohatera tworzą żywy obraz Ko-
ścioła opolskiego z zachowanym w pamięci 
kapłanem oddanym „bez reszty swej rodzinnej 
ziemi i Kościołowi”. 

Teresa Sienkiewicz-Miś

Bp Jan Kopiec, Biskup wśród swojego ludu. 
Życie i posługa biskupa Wacława Wyciska 
(1912–1984), opole 2009.

Warto przeczytać

O biskupie Wacławie Wycisku

Te
re

sa
 s

ie
n

Ki
eW

ic
z-

M
iś

Kaplica Świętych Schodów annogórskiej 
kalwarii


