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V ia Regia, czyli Wysoka Droga, 
to jeden z wielu szlaków św. 

Jakuba prowadzących do hisz-
pańskiego miasta Santiago de 
Compostela, w którym, jak głosi le-
genda, znajduje się grób św. Jakuba 
Starszego. W średniowieczu piel-
grzymkę rozpoczynano u progu 
swego domu. Współcześnie pątnicy 
często udają się do Hiszpanii, by tam 
podążać na Camino. Od września 
nie trzeba tak daleko szukać, gdyż 
na Opolszczyźnie pojawiły się żół-
te muszle wyznaczające Drogę św. 
Jakuba, prowadzącą z Góry św. Anny, 
przez Kamień Śląski, Opole, Dobrzeń 
Wielki, Skorogoszcz do Brzegu, skąd 
dalej szlak biegnie aż po granicę pol-
sko-niemiecką w Zgorzelcu.

Dwanaście osób z różnych zakąt-
ków Śląska spotkało się na rajskim 
placu przed bazyliką św. Anny, by 
wspólnie przemierzyć fragment 
muszelkowego szlaku. Po Euchary-
stii sprawowanej przez o. Salezego, 

Emil Mendyk, organizator weeken-
dów na Via Regia, rozdał legitymacje 
pielgrzyma, zwane credencialami, 
i w promieniach wiosennego słońca 
pątnicy wyruszyli w stronę Kamienia 
Śląskiego.

Tego pierwszego dnia szłam 
wraz z pielgrzymami. Emil Mendyk 
po drodze uzupełniał oznaczenia 
szlaku i wyszukiwał charaktery-
styczne obiekty, które warto opisać 
w przewodniku dla pątników. Dzięki 
gościnności Zbigniewa Kawy, sołtysa 
Kamienia Śląskiego, zwiedziliśmy 
sanktuarium św. Jacka i kościół para-
fi alny oraz częstowaliśmy się słynny-
mi rogalikami św. Jacka. Spotkał się 
z nami również ks. proboszcz Walter 
Lenart, który wspominał swoją wizy-
tę w Santiago de Compostela.

Wędrując polami i lasami Opolsz-
czyzny, początkowo nie czułam at-
mosfery znanej mi ze szlaku Camino 
Francés, którym szłam w zeszłym 
roku w Hiszpanii. Jednak gościnność 

w Kamieniu Śląskim, a potem poko-
nywane kolejne kilometry do Opola, 
gdy czułam już zmęczenie, a mimo 
to chciałam iść dalej, pozwoliły mi od-
naleźć to, co w Drodze św. Jakuba 
mnie urzekło – zmierzyć się z sobą 
i doświadczyć obecności drugiego 
człowieka. Na co dzień mĳ amy tysią-
ce osób bez twarzy, dlatego tak wielką 
odmianą staje się życzliwość współ-
towarzyszy i spotykanych na szlaku 
osób.

Pierwszego dnia pielgrzymi prze-
mierzyli ponad 30 km, kolejnego dnia 
ruszyli do Dobrzenia Wielkiego, a 9 
i 10 maja planowane jest przejście 
trasą Brzeg–Oława–św. Katarzy-
na. Via Regia prowadzi przez miej-
sca o bogatej historii. Szlak został 
już przetarty, więc każdego dnia 
można wyruszyć w drogę. Wystar-
czy kierować się żółtymi muszlami, 
umieszczonymi na przydrożnych 
drzewach i słupach.

Anna Kwaśnicka
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Pielgrzymi wraz z ojcem Salezym przed bazyliką św. Anny

N adchodzący 
tydzień przynosi 

niepowtarzalne 
wydarzenia. 
Do opolskiej diecezji 
przybędą 27 kwietnia 
krzyż Światowych 
Dni Młodzieży 
i ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romani. 
Z tej okazji wierni 
zostali zaproszeni 
przez biskupa 
opolskiego do udziału 
w wieczornym 
nabożeństwie Droga 
Światła, sprawowanym 
o godz. 20.00 
w trzech opolskich 
kościołach: Matki Boskiej 
Bolesnej i św. Wojciecha, 
ojców franciszkanów 
pw. Trójcy 
Przenajświętszej, 
katedrze Podwyższenia 
Krzyża Świętego, 
zakończonym 
Eucharystią odprawioną 
o godz. 23.00 w katedrze. 
28 kwietnia 2009 r. 
w katedrze po porannym 
nabożeństwie 
różańcowym 
i Eucharystii 
o godz. 8.00 nastąpi 
pożegnanie krzyża. 
Drugim wydarzeniem 
zaplanowanym 
na pierwszy weekend 
majowy będą 
X Mistrzostwa Polski 
Kleryków w Piłce Nożnej, 
połączone z festynem 
„Stadion bezpieczny 
dla wszystkich” 
i Dniem Otwartych 
Drzwi w Wyższym 
Seminarium Duchownym 
(program na str. VIII).
Warto też przeczytać 
reportaż parafi alny 
na temat odnalezionych 
aniołów w Szczepanku 
(str. V).

Droga św. Jakuba na Śląsku Opolskim

Spotkajmy się na Via Regia
18 kwietnia na Górze św. Anny rozpoczął się cykl weekendów na Via Regia 
organizowanych przez Fundację Wioski Franciszkańskiej.
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Ruch Focolari nagrodził 
abp. Alfonsa Nossola

ABP ALFONS NOSSOL ZOSTAŁ LAU-
REATEM NAGRODY IM. KLAUSA 
HEMMERLEGO ZA 2010 ROK.  Ruch 
Focolari w Solingen w Niemczech 
uhonorował abp. Alfonsa Nos-
sola Nagrodą Klausa Hemmerle-
go za wielkie zaangażowanie w 
sprawę porozumienia między 
chrześcĳ anami  i w  pojednanie 
między Niemcami i Polakami: „Od 
kilkudziesięciu lat abp Alfons 
Nossol buduje mosty pojednania 
między Polakami i Niemcami oraz 
między wyznaniami”. Arcybiskup 
przysłużył się licznymi inicjaty-
wami sprawie pojednania polsko-
-niemieckiego. Na przykład w 1989 

r. zaprosił ówczesnego kanclerza 
Helmuta Kohla do Krzyżowej, 
gdzie w duchu pojednania spra-
wował liturgię w intencji Helmu-
ta Jamesa von Moltke (1907–1945), 
członka niemieckiego ruchu 
oporu. Za swoją działalność abp 
Nossol otrzymał liczne nagrody, 
m.in. w 1997 roku Nagrodę Poko-
jową Augsburga. Ruch Focolari co 
dwa lata wyróżnia osoby, które w 
sposób szczególny zasłużyły się 
jako budowniczowie pojednania 
między Kościołami, religiami i 
światopoglądami. Nagroda zosta-
nie wręczona 22 stycznia 2010 r. w 
katedrze w Akwizgranie. 

Historia ukryta w wieży

KATEDRA PODWYŻSZENIA KRZY-
ŻA ŚWIĘTEGO W OPOLU. Z zain-
teresowaniem oglądana w opol-
skiej katedrze w ystawa pre-
zentuje historyczne pamiątki 
odkryte w drugiej, aktualnie 
remontowanej wieży. Dzięki 

budowniczym wieży możemy 
poznać opolskie gazety i czaso-
pisma z 1899 roku: „Sterne ung 
Blumen”, „Stadt Blatt”, „Oberschle-
sische Folksstimme”, „Oppelner 
Nachrichten”, „Oberschlesscher 
Arbeiterfreund”, a także obej-
rzeć dobrze zachowane pocz-
tówki i zdjęcia z widokami Opola. 
Wiele z utrwalonych na pocztów-
kach obiektów dzisiaj nie istnieje. 
Nie ma już zamku piastowskie-
go, browaru, pomnika cesarza 
Wilhelma, nie ma św. Nepomu-
cena przed kościołem „na gór-
ce”, parku zamkowego czy Bra-
my Odrzańskiej usytuowanej 
przed mostem na kanale Mły-
nówka. Inne kartki przedstawiają 
Odrę z widokiem na kościół ewan-
gelicki (obecnie ojców franciszka-
nów), synagogę i na wieżę ratu-
szową, wnętrze katedry z ołta-
rzem Najświętszej Maryi Panny 
i Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ulice Krakowską, Grunwaldzką, 
rynek. Znaleziony w tubie obra-
zek Matki Boskiej Opolskiej został 
sfotografowany i w tej formie 
umieszczony na wystawie. 
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Zmiany w Opolskim Centrum Rozwoju 
Gospodarki

OPOLE. Arkadiusz Tkocz, dotych-
czasowy zastępca dyrektora Depar-
tamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego, został szefem Opol-
skiego Centrum Rozwoju Gospo-
darki. Uchwałę w tej sprawie podjął 
Zarząd Województwa Opolskiego 
14 kwietnia br. Nowy dyrektor 
ma 36 lat, jest absolwentem mar-
ketingu i zarządzania Politechni-
ki Wrocławskiej. Pierwszą pracę 
zawodową rozpoczął w Wydziale 

Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Wojewódzkiego, potem przeszedł 
do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, gdzie 
pracował najpierw w Departamen-
cie Funduszy Europejskich, a potem 
w Departamencie Współpracy 
z Zagranicą i Promocji Regionu. 
Od 2002 do 2004 roku był kierowni-
kiem Domu Europejskiego w Opolu, 
następnie asystentem Stanisława 
Jałowieckiego, posła do Parlamentu 
Europejskiego.

Nagroda im. Wojciecha Korfantego

KS. PRAŁAT DR ZYGMUNT NABZ-
DYK, członek diecezjalnej ra-
dy kapłańskiej i duszpasterz 
Klubu Inteligencji Katolic-
kiej w Opolu, został tegorocz-
nym laureatem Nagrody im. 

Wojciecha Korfantego, przyzna-
wanej przez Związek Górno-
śląski. Nagroda została przyzna-
na w uznaniu za działalność 
edukacyjną i społeczną dla re-
gionu.

Moje boisko

PRUDNIK. Na obrzeżach parku 
miejskiego przy ulicy Traugut-
ta w Prudniku oddany został 
14 kwietnia br. kolejny, trzeci 
na Opolszczyźnie, kompleks 
sportowy „Moje boisko – Orlik 
2012”. Składa się on z boiska pił-
karskiego o wymiarach 30 < 62 
metry, które ma nawierzchnię 
z trawy syntetycznej, oraz boisk 
wielofunkcyjnych o wymiarach 
19,1 < 32,1, z nawierzchnią poliure-
tanową. Kompleks wyposażony 
jest w uchwyty piłek, bramki, 
kosze, ogrodzenie i oświetlenie. 
Uzupełniają go szatnie i toalety. 
Inwestycja kosztowała 1 mln 490 
tys. złotych. Obiekt w Prudniku, 
wybudowany w miejskim parku, 
jest trzecim kompleksem już odda-
nym do użytku, pozostałe 3 obiekty 

w województwie opolskim zostaną 
oddane do końca kwietnia 2009 r. 
Pierwsze kompleksy sportowe 
zlokalizowano w Opolu, Namy-
słowie, Zawadzkiem, Niemodlinie, 
Strzelcach Opolskich, Prudniku. 
W 2009 roku w województwie 
opolskim przewiduje się przyję-
cie do realizacji dalszych 15 obiek-
tów, a do 2012 może powstać takich 
kilkadziesiąt. 

Żeby wyrosnąć na takich piłkarzy, młodzież musi mieć dobre 
warunki do uprawiania sportu

JE
RZ

Y 
ST

EM
PL

EW
SK

I

00_OP_GN17.indd   2 2009-04-20   13:54:40



III

G
O

Ś
Ć

 N
IE

D
Z

IE
L

N
Y

26
 K

W
IETN

IA
 20

0
9

GOŚĆ OPOLSKI

Między Słowami

Biblia
KS. TOMASZ HORAK

tohorak@opole.opoka.org.pl

Świątynia

B yła jedna. Nie mogło 
być innej – bo jeden 

Bóg na jednym miejscu 
mieszka. Za czasów Jezusa 
była to budowla ogromna 
i imponująca rozmachem 
i ozdobami. Na tym samym 
miejscu od czasów króla 
Salomona – czyli prawie 
dziesięć wieków. Burzona, 
niszczona, odbudowywana, 
przebudowywana. Była 
centralnym miejscem 
życia Izraelitów. Stanowił 
ją ogromny, o obwodzie 
ok. 1500 m, plac otoczony 
kolumnadą. Na nim 
mniejsze dziedzińce, 
budowle, urządzenia. 
Centralne miejsce, zwane 
Święte Świętych, niegdyś 
zawierało świętość 
szczególną – Arkę 
Przymierza z tablicami 
przykazań. Był to „tron 
Boga”. W czasach Jezusa 
miejsce było puste. 
W świątyni składano 
codzienne ofi ary – 
co polegało na ich paleniu 
na ofi arnym stosie. 
Składano też ofi arne chleby, 
palono kadzidło, modlono 
się. Tu lud otrzymywał 
błogosławieństwo. Stąd 
starsi ludu rządzili życiem 
narodu. Na święta – Pascha 
była najważniejszym – 
przybywały ogromne 
ilości pielgrzymów, 
nawet dziesięciokrotnie 
przekraczające stałą 
liczbę mieszkańców 
Jerozolimy. W roku 70 
świątynię zniszczyli 
Rzymianie. Od tego 
czasu się nie podniosła. 
Na tym miejscu po wiekach 
swoje meczety urządzili 
mahometanie. Żydzi 
już tylko płaczą.

Otwórz:
J 4,20–24; 1 Kor 3,9–17.

6 kwietnia 2009 r. zmarł ks. dzie-
kan Adam Klyszcz, emerytowa-
ny proboszcz parafi i św. Błażeja 
w Januszkowicach, w dekanacie 
leśnickim.

Ś p. ks. dziekan Adam Klyszcz 
urodził się 30 listopada 
1933 r. w Spóroku jako syn 

Emanuela Klyszcza i Jadwigi zd. 
Goczoł. Naukę w szkole podstawo-
wej rozpoczął w 1939 r. w rodzinnej 
miejscowości, a po jej ukończeniu 
w 1947 r. poszedł do gimnazjum 
ogólnokształcącego w Strzelcach 
Opolskich. Przedwczesna śmierć 
matki w listopadzie 1949 r. zmusiła 
go do przerwania nauki i podjęcia 
pracy w tartaku w Krasiejowie, 
dokąd przeniósł się w 1952 r. Po li-
kwidacji zakładu pracy postano-
wił kontynuować od 1 września 
1952 r. naukę w liceum ogólno-
kształcącym w Zawadzkiem. 
Egzamin dojrzałości złożył w 1954 r. 

i wstąpił do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Nysie. Święcenia 
kapłańskie przyjął 21 czerwca 
1959 r. w Opolu z rąk biskupa 
Franciszka Jopa. Był wikariuszem 
w Gliwicach-Sośnicy (1959–1962), 
Krapkowicach-Otmęcie (1962–1965) 
i Zbrosławicach. Jego pierwszą 
samodzielną placówką była pa-
rafi a pw. Trójcy Świętej w Starym 
Grodkowie (1968–1976). Następnie 
od 1976 r. był proboszczem w parafi i 

pw. św. Błażeja w Januszkowicach. 
25 sierpnia 2008 r. przeszedł 
na emeryturę i zamieszkał 
w Diecezjalnym Domu Księży 
Emerytów w Opolu. W 1995 r. 
został odznaczony przez bisku-
pa opolskiego tytułem dziekana 
honorowego. Odszedł do domu 
Ojca nagle, 6 kwietnia 2009 r. 
Uroczystościom pogrzebowym 14 
kwietnia 2009 r. przewodniczył 
biskup Paweł Stobrawa. ks. jk

W czasie 
przedświątecznej 
spowiedzi przyszedł 
SMS. Przeczytałem 
później. 

M oja parafi anka pisze: „Nasz 
chór drugie miejsce w 

Polsce. Złoty kamerton znowu do 
Głubczyc”. Jaka to radość dosta-
wać takie wiadomości. Przecież 
w tej młodzieży buduje się świat 
ducha. Bo czym jest muzyka, 
szerzej – kultura, jeśli nie zanu-
rzaniem się w wartości duchowe? 
Do Ewangelii stąd bliżej. Rzecz 
działa się w Bydgoszczy, jak co 
roku. Ogólnopolski Konkurs 
Chórów a Cappella Dzieci i 
Młodzieży. Kategorii muzycznych 
i wiekowych kilka. Dwa chóry z 
Opolszczyzny od początków ich 
udziału w konkursie nieodmien-
nie przywożą Złoty i Srebrny 
kamerton. Złoty (i inne nagrody) 
– chór Liceum Ogólnokształcącego 

w Głubczycach, prowadzony przez 
Tadeusza Eckerta. Srebrny – chór 
„Capricollium” z Głuchołaz, pro-
wadzony przez Jana Dolnego. 
Ci mają cztery srebrne, tamci 
– dziewięć złotych. Pytam Jana 
Dolnego o sekret powodzenia. 
„Współpracujemy” – i wymienia 

łączące oba (i nie tylko te) chóry 
poczynania. Poszerza się repertu-
ar, doskonali warsztat. Dyrygenci 
się przyjaźnią. W efekcie obie ko-
lekcje kamertonów coraz większe. 
Dlaczego nie przywieźliście złote-
go? „Oni są najlepsi”.

Ks. Tomasz Horak

Wspomnienie kapłana 

Śp. ks. Adam Klyszcz

Ogólnopolski Konkurs Chórów w Bydgoszczy

Kolekcja kamertonów rośnie

■ R E K L A M A ■

Tadeusz Eckert przy kolekcji złotych kamertonów
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W  roku 1984, gdy Kościół 
obchodził Nadzwyczajny 

Jubileusz Odkupienia, na życzenie 
Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra 
przy głównym ołtarzu stanął wiel-
ki drewniany krzyż – Krzyż Roku 
Świętego – widoczny znak wiary 
dla wszystkich przebywających 
w bazylice. 22 kwietnia 1984 r.,
na zakończenie obchodów tego ju-
bileuszu, Jan Paweł II podarował 
Krzyż Roku Świętego młodzieży 
całego świata, reprezentowa-
nej przez grupę młodych osób 
z Międzynarodowego Centrum 
Młodzieży San Lorenzo w Rzymie. 
Przekazując krzyż, Ojciec Święty 
powiedział: „Nieście go na cały 
świat jako znak miłości Pana Jezusa 
do ludzkości i głoście wszystkim, 
że tylko w Chrystusie umarłym 
i zmartwychwstałym jest zbawie-
nie i odkupienie”. Młodzi zanieśli 
krzyż do Centrum San Lorenzo, 
które od tej pory jest miejscem 
pobytu krzyża w czasie, gdy 
nie peregrynuje on po świecie. 
Pierwszą pielgrzymkę krzyż od-
był w lipcu 1984 roku, udając się 
do Monachium, w Niemczech. Od tej 
pory jest on na każdym Światowym 
Dniu Młodzieży i wędruje po ca-

łym świecie, docierając do wielu 
milionów wyznawców Chrystusa. 

W tym roku minie 25 lat od tego 
historycznego wydarzenia. Z tej 
okazji od 25 kwietnia do 14 czerw-
ca br. w Polsce odbywać się będzie 
pielgrzymka krzyża Światowych 
Dni Młodzieży i ikony Matki Bożej 
Salus Populi Romani – Opiekunki 
Rzymskiego Ludu, która od Nie-
dzieli Palmowej 2003 roku wędruje 
razem z krzyżem. Ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romani – ukochana 
i czczona – znajduje się w Capella 
Paolina w Bazylice Większej NMP 
w Rzymie, uważanej za trzecią 
z kolei spośród rzymskich bazylik 
patriarchalnych. Po krzyż udaje się 
z Polski specjalna 120-osobowa dele-
gacja, której przewodniczy bp Hen-
ryk Tomasik. Pierwszym etapem 
pielgrzymki krzyża Światowych 
Dni Młodzieży w Polsce będzie 
Ogólnopolska Pielgrzymka Akade-
micka na Jasną Górę 25 kwietnia, 
w następnych dniach przybędzie 
do Opola. Krzyż będzie między in-
nymi podczas uroczystości trzydzie-
stej rocznicy spotkania młodzieży 
z Janem Pawłem II na krakowskiej 
Skałce – 30 maja, a dzień później 
na pielgrzymce mężczyzn i młodzie-
ży męskiej do Piekar Śląskich. To-
warzyszyć też ma ogólnopolskiemu 
czuwaniu ruchów i stowarzyszeń 
katolickich w 30. rocznicę papie-
skiego pobytu w Warszawie, gdzie 
Ojciec Święty wypowiedział pamięt-
ne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój 
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”
(6 czerwca), oraz międzynarodo-
wemu kongresowi „Jan Paweł

z młodymi”, organizowanemu 
w Kielcach od 7 do 8 czerwca.

W specjalnej odezwie skierowa-
nej do wiernych diecezji opolskiej 
abp Alfons Nossol, ordynariusz 
diecezji opolskiej, napisał: Okres 
Paschalny, w którym doświadcza-
my radości ze zwycięstwa Chry-
stusa nad śmiercią, będzie czasem 
szczególnym dla młodych Kościoła 
w Polsce. Na ten czas przypada bo-
wiem peregrynacja krzyża Świa-
towych Dni Młodzieży oraz ikony 
Matki Bożej Salus Populi Romani 
po polskich diecezjach. Motywem 
zorganizowania w Polsce peregry-
nacji krzyża ŚDM jest przypadająca 
22 kwietnia 25. rocznica przekaza-
nia tego znaku młodzieży przez 
Jana Pawła II. Od tego czasu krzyż 
ŚDM przemierzył wielokrotnie 
wszystkie kontynenty, gromadząc 
wielkie rzesze młodych pragnących 
kroczyć za Chrystusem. Przy nich 
spotykał się kiedyś Jan Paweł II, 
a teraz Benedykt XVI z młodzieżą 
całego świata podczas Światowych 
Dni Młodzieży.

Dzięki aprobacie Papieskiej 
Rady ds. Świeckich i Sekretariatu 
Stanu Stolicy Apostolskiej przekaza-
nie krzyża delegacji polskiej nastąpi 
w Rzymie 22 kwietnia podczas au-
diencji generalnej. 25 kwietnia w go-
dzinach porannych krzyż i ikona 
ŚDM zostaną przetransportowane 
samolotem z Rzymu do Katowic, 
by stamtąd rozpocząć pielgrzym-
kę po diecezjach w Polsce. Jedną 
z pierwszych diecezji, które przyjmą 
te cenne symbole 27 i 28 kwietnia 
2009 roku, będzie diecezja opolska. 
W związku z tym pragnę zaprosić 

wiernych całej diecezji, szczegól-
nie ludzi młodych wraz ze swymi 
duszpasterzami, do udziału w tej 
uroczystości, której program został 
przygotowany przez duszpasterzy 
młodzieży. Zakłada on między inny-
mi wieczorne nabożeństwo Droga 
Światła, w poniedziałek 27 kwiet-
nia br. o godz. 20.00, w trzech cen-
tralnych kościołach Opola (kościół 
Matki Bożej Bolesnej i św. Wojciecha 
„na Górce”, kościół oo. franciszka-
nów i katedra opolska), zakończone 
Eucharystią pod przewodnictwem 
księdza biskupa oraz poranne na-
bożeństwo różańcowe i Euchary-
stię na zakończenie peregrynacji, 
we wtorek 28 kwietnia o godz. 8.00 
w katedrze Podwyższenia Krzyża 
Świętego.

Niech nasz udział w tych obcho-
dach będzie świadectwem naszej 
wiary w Chrystusa i szacunku 
do Jego krzyża, na którym dokona-
ło się nasze zbawienie. tms

Te dwa symbole papieskiej 
miłości Jana Pawła II 
do młodych pokonują 
każdego roku długą drogę, 
aby młodzi całego świata 
mogli spotkać przy nich 
Jezusa Chrystusa

W opolskiej diecezji

Peregrynacja krzyża i ikony
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Krzyż Światowych 
Dni Młodzieży 
i ikona Matki Bożej 
Salus Populi Romani 
będą w Opolu 27 i 28 
kwietnia 2009 r.
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D rewniany kościół Nawie-
dzenia NMP w Szczepanku, 
łączący w sobie elemen-

ty baroku i sztuki ludowej, 
jest kościołem fi lialnym parafi i 
Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. 
Włamania dokonano kilka dni 
po uroczystościach odpusto-
wych. Odkrył je Antoni Anioł, 
który co dzień dogląda kościoła, 
a tamtego dnia przygotowywał 
go do wieczornego nabożeństwa 
majowego. Na nic zdały się anty-
włamaniowe zamki i inne zabez-
pieczenia, gdyż sprawcy wyłamali 
drewniane drzwi. – Skradziono 8 
rzeźb: 6 aniołów z ołtarza głów-
nego oraz fi gurę Matki Bożej i św. 
Jana ze sceny Ukrzyżowania. 
Złodzieje wewnątrz kościoła za-
chowywali się jak esteci. Pozwĳ ali 
białe obrusy, by ich nie zbrudzić, 
pousuwali olejowe świece, by się 
nie rozlały – opowiada ks. Henryk 
Pichen, proboszcz jemielnickiej 
parafi i. – Wydarzenie to było do-
datkowo przykre ze względu na to, 
że zakończyliśmy wtedy kilkuletni 
proces odrestaurowania naszego 
drewnianego kościoła – dodaje.

Dzieło odnowienia 
kościoła

rozpoczęto w 1994 r. Zdjęto płyty 
pilśniowe, wnętrze zakonserwowa-
no i obito deskami sosnowymi, za-
łożono nową instalację elektryczną 
oraz ocieplono kościół z zewnątrz. 
Prace były prowadzone pod kie-
runkiem Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków i przy pomocy 
Muzeum Wsi Opolskiej w Bier-
kowicach. – Podjęliśmy się także 
konserwacji wszystkich obrazów 
i rzeźb znajdujących się w kościele 
– opowiada ks. proboszcz. Prace 
konserwatorskie prowadzili Da-
nuta Drabik-Wójtowicz i Ryszard 
Wójtowicz. Wydatki pokrywane 
były z ofi ar parafi an i prywatnych 
osób z Niemiec.

Przyrzeczenie złożone 
Matce Bożej

Historia drewnianego kościo-
ła w Szczepanku jest niezwykle 
barwna. Ufundowany przez hra-
binę z Niemodlina, wybudowany 
został w Polskiej Nowej Wsi, gdzie 
przez kilka wieków funkcjonował 
jako kościół parafialny. Kiedy 
po wojnie postawiono obok niego 
nową świątynię, drewniany i dużo 
mniejszy kościółek przestał speł-
niać swoją rolę. Za zgodą ks. Gu-
stawa Pundego, ówczesnego pro-
boszcza parafi i Nawiedzenia NMP 

w Polskiej Nowej Wsi, kościół w 

latach 1960–1962 został rozebrany 
i element po elemencie przeniesio-
ny do Szczepanka. Tak naprawdę 
przeniesienia kościoła dokonał 
jeden człowiek – Antoni Piontek, 
który jako młody człowiek ślubo-
wał po wypadku motocyklowym, 
że Matce Bożej wybuduje kościół. 
Zawirowania wojenne początkowo 
uniemożliwiły mu spełnienie przy-
rzeczenia, jednak nawet trudne 
czasy powojenne, gdy brakowało 
zarówno funduszy, jak i materia-
łów budowlanych, nie zniechęciły 
coraz starszego pana Antoniego. 
W czasie wojny zaprzyjaźnił się 
on z młodym ks. Franciszkiem 
Jopem, późniejszym ordynariu-
szem opolskim, dzięki któremu 
pod koniec swego życia uzyskał 
możliwość przeniesienia do Szcze-
panka drewnianego kościoła. 
Do jego pomysłu sceptycznie na-
stawieni byli zarówno parafi anie, 
jak i ks. Bernard Kudlek, jemiel-
nicki proboszcz. Mimo wszystko 
Antoni Piontek, już jako 80-letni 
człowiek, postawił na swojej zie-
mi w Szczepanku kościół, którego 
poświęcenia dokonano w 1962 r. 
Do dziś opowiadane są anegdoty 
o zaangażowaniu A. Piontka. – 
Kiedyś dostał transport drewna 
do budowy kościoła, ale władze 
były na tyle perfi dne, że termin 

ustaliły na niedzielę. Gdyby w cią-
gu kilku godzin nie rozładowano 
transportu, drzewo pojechałoby 
dalej. Wtedy pan Piontek zabloko-
wał drogę tym, którzy szli do ko-
ścioła w Jemielnicy, tłumacząc, 
że pewne sprawy mogą czekać, 
a inne nie – opowiada ks. Henryk 
Pichen.

Skradzione fi gury

datowane są na pierwszą połowę 
XVIII w. Początkowe śledztwo przy-
niosło stwierdzenie, że sprawcy 
są nieznani. – Kilka lat temu, pod ko-
niec 2003 r., otrzymałem wezwanie 
do skontaktowania się z Komendą 
Wojewódzką Policji w Krakowie. 
Okazało się, że w jednym z anty-
kwariatów odnaleziono figurę 
św. Jana – opowiada ks. Henryk 
Pichen. – W zeszłym roku zwróci-
ła się do nas Anna Szczoda z Urzędu 
Konserwatorskiego z Opola z proś-
bą o przekazanie dokumentacji 
dotyczącej dwóch rzeźb aniołków 
– kontynuuje. Odnalezione fi gury 
już są w rękach ks. proboszcza. 
Anioły są zniszczone, jeden z odła-
manym skrzydłem, drugi – stopą. 
– Jestem wdzięczny za odzyskanie 
fi gur. Nie tracę nadziei, że pozostałe 
również do nas wrócą – podkreśla 
ks. Henryk Pichen. 

Anna Kwaśnicka
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Reportaż parafi alny – kościół Nawiedzenia NMP w Szczepanku

Odnalezione anioły
Kilka dni przed 
Wielkanocą 
odzyskano dwie 
z ośmiu rzeźb 
skradzionych w 1998 r. 
z zabytkowego 
kościoła 
w Szczepanku.

W ołtarzu umieszczono wierne repliki skradzionych fi gur 
wykonane przez Henryka Fojcika

PO LEWEJ: Ks. Henryk Pichen wraz z Antonim Aniołem, kościelnym 
kościoła w Szczepanku

PONIŻEJ: Odnalezione fi gury aniołów wymagają gruntownego 
odrestaurowania
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N ie damy rady ich po-
wstrzymać! – krzyczy 
do nas jeździec z pierw-
szej pary, która dociera 

do końca wielkanocnej procesji 
konnej w Bieńkowicach i rusza 
w galop. My też ruszamy, tyle 
że na własnych nogach, do wy-
sięgnika, który wynosi nas nad 
ziemię, żeby lepiej widzieć finał 
wielkanocnego rajtowania – 
Osterreiten. Konie i ludzie – każdy 
rodzaj na swój sposób, ale zawsze 

razem, od setek lat w podraci-
borskich Bieńkowicach świętują 
Wielkanoc. 

Dwoje z siedemdziesięciorga 
zwierząt uczestniczących w proce-
sji dało w tym roku specjalny wy-
raz swojej wolności i siły. Zrzuciły 
jeźdźców w czasie galopady, która 
wzbudza wielkie emocje widzów. 
Ale przedtem, przez dwie i pół go-
dziny, procesja miała mocno religĳ-
ny charakter. Uroczysty start przy 
kościele parafialnym, przy biciu 
dzwonów i z błogosławieństwem 
proboszcza ks. Andrzeja Zocłoń-
skiego. Procesję prowadziło trzech 
gospodarzy, krzyż wielkanocny 

dzierżył Alfred Grzibek. Za nimi 
na wozie mężczyźni mocnymi 
głosami śpiewający pieśni poboż-
ne – po polsku i po niemiecku. 
Śpiewom przewodził Gerard Grzi-
bek. W kolaskach – wójt, starosta, 
proboszcz, sołtys, przewodniczący 
rady gminnej, były wójt. I jeźdźcy 
w strojach paradnych na koniach 
wyszykowanych, wyczesanych, 
z grzywami zaplecionymi w mi-
sterne warkoczyki i koki. Wielkie 
święto. Orkiestra dęta – delikatnie, 
umiejętnie, w rytmie, towarzyszą-
ca procesji aż do granic wsi. Potem 
jeźdźcy i konie ruszyli w objazd 
pól, upraszać błogosławieństwo 
Boga dla ludzi i ziemi. Dobiegający 
z oddali śpiew gospodarzy na wo-
zie mieszał się ze śpiewem skow-
ronków. Przy krzyżach polnych 
modlitwa. Przy kaplicy św. Urbana 

krótkie nabożeństwo. Potem dalej 
w pola, aż do końcowego krzyża. 
W końcu galop, i to dwukrotny, 
a wreszcie – znów do kościoła, 
na nieszpory. Na koniec – zgodnie 
z tym, co opisywał wielki miłośnik 
i znawca konnych procesji w Bień-
kowicach ks. Franciszek Pawlar – 
stało się tak jak przed laty: „W oto-
czeniu gości i krewnych, jak wokół 
uświęconych, podążają na piechotę 
do domów, by się szybko przebrać 
i resztę miłego dnia, w którym 
objawili wszystkim, że Chrystus 
wiszący na krzyżu zmartwych-
wstał, spędzić razem z narzeczoną, 
a starszyzna z żonami na zabawie 
w gospodzie”. No, może w gospo-
dzie była nie tylko sama starszy-
zna z żonami, ale czasy trochę się 
zmieniają. Konna procesja wielka-

Wielkanocna jazda

BIEŃKOWICE. Wielkanocna procesja konna 
trwa tu może nawet od XIV wieku.

tekst i zdjęcia
ANDRZEJ KERNER

akerner@goscniedzielny.pl

Procesja wyrusza spod kościoła parafialnegoŚpiewacy na wozie
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da

Krzyż procesyjny wiezie Alfred Grzibek

Orkiestra na czele

Galop wzbudza wielkie 
emocje

Max Galda – jeden z organizatorów procesji i ksiądz proboszcz
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Obchody 
800-lecia Olesna 
Centralne obchody jubileuszu 
800-lecia miasta Olesna odbędą 
się w niedzielę 3 maja. Program 
uroczystości: oleski rynek, godz. 
15.00, pontyfi kalna Msza św. pod 
przewodnictwem abp. Alfonsa 
Nossola, ordynariusza diecezji 
opolskiej, i koronacja obrazu 
Matki Bożej Oleskiej połączona 
z aktem zawierzenia miasta Ole-
sna Jej opiece. Miejski Dom Kul-
tury, godz. 20.00 pop-oratorium  
„Miłosierdzie Boże” Zbigniewa 
Małkowicza w wykonaniu Zespo-
łu Muzyki Sakralnej „Lumen” oraz 
chóru Uniwersytetu Wrocławskie-
go „Kaudium” pod dyrekcją prof. 
Alana Urbanka.

XIII piesza pielgrzymka 
z opolskiej katedry
Członkowie Ruchu Szensztackie-
go Diecezji Opolskiej zapraszają 
1 maja na XIII pieszą pielgrzymkę 
z katedry opolskiej do sanktuarium 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w Winowie. Program: 12.00 – Msza 
w katedrze i wyjście pielgrzymki. 
14.30 – konferencja w kościele św. 

Józefa w Opolu-Szczepanowicach, 
16.00 – powitanie Matki Bożej 
w sanktuarium, akt zawierzenia, 
nabożeństwo majowe.

Klub Inteligencji 
Katolickiej
26 kwietnia, godz. 17.00 – ks. 
dr Zygmunt Nabzdyk, wykład 
z cyklu „Wielkie postaci Kościoła 
na Śląsku” – ks. Antoni Korczok, 
duszpasterz, proboszcz Sośnicy, 
męczennik.

XII sezon motocyklowy

Imprezą „Moto-piknik country” 
1 maja w Raciborzu zainauguro-
wany zostanie XII sezon motocy-
klowy. W programie: 12.00 – Msza 
św. w intencji motocyklistów 
w kościele WNMP w Raciborzu, 
przy ul. Mickiewicza; 13.00 – para-
da motocyklistów ulicami Racibo-
rza; 14.00 – rozpoczęcie imprezy 
na terenie OSiR-u, zorganizowanej 
w stylu country z przejażdżkami 
konnymi, wesołym miasteczkiem, 
konkursami, koncertami i zabawą 
taneczną do 22.00. Organizatorzy: 
SRC Motocykle Racibórz i Urząd 

X Mistrzostwa Polski Kleryków w Piłce Nożnej

Radosny
i bezpieczny stadion

C hociaż najważniejszym wy-
darzeniem będą rozgrywki 

sportowe, to jak zapewnia ks. 
dr Jerzy Kostorz, duszpasterz 
akademicki i trener kleryków 
grających w piłkę nożną, innych 
atrakcji nie zabraknie. Przywilej 
organizacji X Mistrzostw Polski 
Kleryków Wyższych Seminariów 
Duchownych w Piłce Nożnej opol-
scy klerycy zdobyli dwa lata temu 
w Siedlcach, gdzie wywalczyli mi-
strzostwo Polski. Zapowiada się 
więc w Opolu na stadionie Odry 
wielka i atrakcyjna impreza z udzia-
łem miłośników piłki nożnej i zwo-
lenników zabawy na wolnym powie-
trzu: – Chcemy, żeby to trzydniowe 

świętowanie, rozpoczynające się 30 
kwietnia i kończące 3 maja, mające 
w programie też Dzień Otwartych 
Drzwi, stało się swoistą akcją powo-
łaniową, podczas której całe rodziny, 
młodzi i starsi, będą zapoznawać się 
z życiem seminaryjnym i doskona-
le bawić się na stadionie, w ramach 
festynu „Stadion bezpieczny dla 
wszystkich”, uczestnicząc w kon-
certach, konkursach i w wielkiej 
loterii darmowych wejściówek.   
Do ścisłego fi nału mistrzostw, z 40 
seminariów diecezjalnych i zakon-
nych, zakwalifi kowały się drużyny: 
WSD w Łomży, WSD w Lublinie, 
WSD Victoria w Tarnowie i mistrz 
Polski z Opola. tsm

Ilu z nas ma swój środek świata?  
A ilu z nas ciągle go szuka?  Bo 
nigdzie nie czuje się u siebie.

A  może nie potrafi my pokochać 
miejsca, w którym żyjemy, i nic 

nie robimy, by je poznać, oswoić, 
nazwać swoimi słowami. 
I chociaż trudno będzie 
dorównać poecie w dobo-
rze słów, to warto prze-
czytać wiersze  Tadeusza 
Soroczyńskiego, które-
mu udało się znaleźć 
to magiczne miejsce 
w życiu i w poezji: 
„Mój środek świata 
to przestrzeń nie-
wielka/ pomiędzy 
Osobłogą a Odrą 
skrawek ziemi/ Tu na stokach 
gór wiatr poranny pasę/ jak konie 
ojca z kresów wschodnich/ Tu się 

zachwycam słowami matki/ co źró-
dłem są i śpiewem/ Słowa mieszają 
się/ jak żur w śląskim garncu/ Mój 
środek świata wieżyczką kościółka/ 
w dolinie świeci jak wykrzyknik”.  
I nie jest to jedyny wiersz napisany 
w starej wsi, w Prężynce, gdzie na-

dal zachwycają krajobrazy 
dzieciństwa noszo-
ne w sobie, przyja-

zny las wciągający 
w głąb i pozwalający 

zapomnieć o choro-
bach, a wiosną obfi ty 
w brzozowy sok, który 

przed laty pili razem 
ojciec i syn. W tomi-
ku  „Mój środek świa-

ta” znajdziemy piękne 
i mądre wiersze o życiu, 

o człowieku i  przeżyciach 
zmuszających do przemyśleń i prze-
wartościowań.  tsm
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W programie:

30 kwietnia, Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Drzymały 1, 20.00 
– ofi cjalne otwarcie rozgrywek;
1 maja, stadion KS „Odra”, Opole, ul. Oleska 51, 9.30 – I mecz 
półfi nałowy, 16.30 – II mecz półfi nałowy; WSD, ul. Drzymały 1, aula 
Magna, 20.00 – spotkanie z ludźmi sportu;
2 maja, WSD, ul. Drzymały 1 – Dzień Otwartych Drzwi w 
seminarium, godz. 12 – uroczysta Msza św.; stadion KS „Odra” 
Opole, ul. Oleska 51 – „Stadion bezpieczny dla wszystkich”: 15.30 
– mecz o III miejsce; 19.00 – koncert zespołu „The Shout”, 19.30 
– konkursy dla dzieci i młodzieży, 20.30 – mecz fi nałowy, pokaz 
sztucznych ogni.
3 maja – WSD, ul. Drzymały 1, 9.30 – Msza św., 11.00 – uroczyste 
zamknięcie X Mistrzostw Polski Kleryków w Piłce Nożnej, rozdanie 
nagród.

Warto przeczytać

Mój środek świata

zaproszenia

Stadion KS „Odra” stanie się miejscem rozgrywek i festynowej 
zabawy 

To będzie wielki festyn adresowany do dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
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