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23 maja wyruszyła 
pierwsza Prudnicka 
Pielgrzymka 
do Zlatych Hor.

P rzybyliśmy w kompanii pielgrzym-
kowej z cesarskiego, królewskiego 

i prymasowskiego Prudnika do sank-
tuarium w Zlatych Horach – powie-
dział o. Antoni K. Dudek, gwardian 
klasztoru franciszkanów w Prudniku 
Lesie. Kompania prudnicka zmierza-
jąca do Panne Marie Pomocne (MB 
Wspomożenia Wiernych) w górach 
nad Zlatymi Horami składała się 
z kilku pododdziałów. 29 osób wy-
ruszyło wczesnym rankiem pieszo 
z sanktuarium św. Józefa w prudnic-
kim lasku, przewodził im o. Dudek. 
Piechurów serdecznie witano i ugosz-
czono w Łące Prudnickiej, Moszczance 

i Jarnołtówku. Najmłodszymi w tej 
grupie byli Kasper (8 lat), Sylwia (10) 
i Dawid (11) Przyszlakowie z rodzica-
mi – Małgorzatą i Stanisławem. Inna 
z rodzin – państwo Kaweccy – także 
z trójką dzieci, przybyli do sank-
tuarium samodzielnie pokonując 
po drodze Kopę Biskupią. Około 80 
osób z ks. dziekanem Stanisławem 
Bogaczewiczem na czele przyjechało 
wieczorem autobusami i samochodami. 
Kilkanaście osób dojechało rowerami, 
a największą grupę tworzyła grupa 
przyjaciół z transparentem „Heniu, 
jesteś z nami”. – Jak dobry jest Bóg. Jak 
dobrze, że Heniu jest z nami obecny. 

Jak dobrze, że jest wiara w zmartwych-
wstanie – mówił w czasie kazania o. 
Antoni Dudek. Pierwsza Prudnicka 
Pielgrzymka do Zlatych Hor była 
szczególnie dedykowana Henrykowi 
Orlikowi, emerytowanemu oficerowi 
WP, który wyznaczał jej szczegółową 
trasę, cieszył się na tę pielgrzymkę, 
ale jej nie dożył. Pielgrzymkowy krzyż 
niosła jego córka Ola Orlik, obok krzyża 
szły: żona Halina i druga córka – Aga 
Laskowska. W sanktuarium zlatohor-
skim odmówiono Różaniec, odprawiono 
Mszę św. i nabożeństwo majowe. ak

Piknik naukowy

W  ramach 7. Opolskiego Fes- 
tiwalu Nauki 24 maja na pla- 

cu Kopernika zorganizowano pik-
nik, na którym naukowcy i studenci 
z opolskiego środowiska akademic-
kiego oraz pracownicy muzeów 
popularyzowali swoje osiągnięcia. 
W niedzielne popołudnie poszcze-
gólne wydziały uczelni wyższych 
przygotowały wiele atrakcji. Stu- 
denci matematyki zachęcali do roz-
wiązywania zagadek logicznych, 
najlepszych nagradzając upomin-
kami, studenci z katedry fizjote- 
rapii klinicznej przeprowadzali 
badania czynności wentylacyjnej 
płuc, żacy z historii uczyli lepienia 
garnków, a studenci sztuki w ramach 
warsztatów fotograficznych prezen-
towali działanie camery obscury. 
Liczne pokazy, konkursy i zabawy 
przyciągały wielu zaciekawionych 
opolan.� •
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Nauka. Chłopcy sterują robotem- 
-pająkiem, skonstruowanym 
przez studenta Politechniki Opolskiej
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Pielgrzymi z Prudnika wchodzą 
na dziedziniec sanktuarium 
w Zlatych Horach

Prudnik – Zlate Hory

My, 
pierwsza 

kompania

krótko

Zaproszenia
W sobotę 6 czerwca 
odbędzie się Xiii 
Ogólnopolskie Spotkanie 
Młodych na Polach 
Lednickich, połączone 
z uroczystym 
wyborem chrystusa 
jako Pana i zbawiciela 
oraz symbolicznym 
przejściem przez 
Bramę iii Tysiąclecia. 
również 6 czerwca 
odbędzie się wielkie 
czuwanie modlitewne 
na warszawskim 
placu Piłsudskiego 
w 30. rocznicę 
i pielgrzymki 
jana Pawła ii do ojczyzny, 
w czasie którego zostaną 
na nowo odczytane 
historyczne słowa „niech 
zstąpi duch Twój i odnowi 
oblicze ziemi. 
Tej ziemi!”. zachęcamy 
do reprezentowania 
diecezji opolskiej 
w czasie wspólnej 
modlitwy łączącej 
wszystkich Polaków.
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Młodzież. 15 maja w kaplicy 
w domu prowincjalnym sióstr de 
Notre Dame w Opolu odbyło się 
XIV nocne czuwanie modlitewne 
w intencji diakonów diecezji opol-
skiej i gliwickiej, którzy w wigilię 
uroczystości Zesłania Ducha Świę-
tego przyjęli święcenia kapłań-
skie. W czuwaniu zatytułowanym 
„Widzieliśmy Pana!”, które popro-
wadził ks. Łukasz Knieć, udział 
wzięła młodzież m.in. z Zabrza, 
Raciborza, Luboszyc, Głubczyc 
i Suchej Góry. Do kaplicy sióstr 
de Notre Dame przybyli również 

klerycy z WSD Opole oraz trzej dia-
koni: ks. Piotr Brągiel, ks. Marek 
Sobotta oraz ks. Krystian Bula, 
którzy wnieśli do prezbiterium 
mandylion – ikonę przedstawiającą 
Oblicze Chrystusa. W czasie czuwa-
nia nad kaplicą unosił się radosny 
śpiew prowadzony przez raciborski 
zespół Ultima. Siostry zakonne i dia-
koni opowiadali młodzieży o swoim 
powołaniu i spotkaniu z Jezusem 
Zmartwychwstałym. Czuwanie, 
które zakończone zostało spotka-
niem z Chrystusem w Eucharystii, 
trwało do 3.00 w nocy.

Modlili się za diakonów 25. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

Bierzmowanie niesłyszących

Walczyli o puchar kapelana
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Diakoni (na pierwszym planie) wpatrzeni w ikonę Oblicza Chrystusa

Zwycięska drużyna z Zakładu Karnego w Głubczycach

Piłka nożna. W hali sporto-
wej Liceum Ogólnokształcącego 
w Grodkowie rozegrano III Halowy 
Turniej Piłki Nożnej drużyn skaza-
nych o Puchar Kapelana Zakładu 
Karnego w Nysie i Grodkowie. 
W tegorocznych zmaganiach o tro-
feum ks. Lotara Rostka ubiegały się 
zespoły z jednostek penitencjarnych 
z Głubczyc, Nysy, Grodkowa oraz 
ze Strzelina. Piłkarską rywalizację 

wygrała ekipa z Głubczyc, która 
pokonała drużyny z Nysy i z Grod-
kowa, a w emocjonującym spotka-
niu, decydującym o zwycięstwie 
w imprezie, zremisowała z drużyną 
ze Strzelina (1:1). Królem strzelców 
został Krzysztof Nielek z Głubczyc, 
najlepszym zawodnikiem – Rafał 
Kucaba ze Strzelina, a najlep-
szym bramkarzem – Jan Stempel 
z Głubczyc.

Zaproszenie. W katedrze opol-
skiej w niedzielę 31 maja o godz. 
18.30 Mszą św. pod przewod-
nictwem abp. Alfonsa Nossola 
zainaugurowany zostanie 25. 
Tydzień Kultury Chrześcijań-
skiej. W tym roku zaplanowano 
liczne wykłady, z których pierw-
szy odbędzie się 1 czerwca o godz. 
19.15 w katedralnym domu kate-
chetycznym. Ks. dr Zygmunt 
Nabzdyk przedstawi opis Śląska 
wg dzieła ks. K. Damrota „Die 
ältesten Ortsnamen Schlesiens”. 
2 czerwca w sali „Civitas Chri-
stiana” o godz. 17.00 odbędzie się 
wykład ks. dr. Eugeniusza Plocha 
„Potrzeba charyzmatów? Św. Paweł 
i wspólnoty kościelne dzisiaj”. 3 
czerwca o godz. 17.00 w Muzeum 
Diecezjalnym prof. Irena Jokiel 
opowie o życiu duchowym Wiel-
kiej Emigracji, natomiast 4 czerwca 

o godz. 18.00 w Radiu Plus dyrek-
tor Krzysztof Faber będzie mówił 
na temat „Radio Plus w służbie 
Kościoła lokalnego”. 5 czerwca 
o godz. 19.15 w kościele św. Jacka 
zaplanowano prezentację Jadwi-
gi Krzemińskiej „Śladami św. 
Pawła – refleksje z pielgrzymek 
do Grecji i Włoch”. 6 czerwca 
o godz. 9.00 w parafii bł. Czesława 
rozpocznie się festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka, a 7 czerw-
ca o godz. 11.30 w klasztorze oo. 
franciszkanów w Prudniku-Lesie 
odbędzie się spotkanie modlitew-
no-formacyjne poświęcone Pry-
masowi Tysiąclecia. Tegoroczny 
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej 
zakończy pielgrzymka członków 
KIK do kościoła jubileuszowego 
Apostołów Piotra i Pawła w Opolu, 
gdzie o godz. 18.30 rozpocznie się 
Msza św.

Racibórz. 16 maja trzynastu głu-
choniemych ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla 
Niesłyszących i Słabosłyszących 
w Raciborzu przystąpiło do sakra-
mentu bierzmowania udzielonego 
przez bp. Gerarda Kusza. Ponadto 
37-letni František z Pragi, od kil-
ku lat poznający wiarę katolicką 
dzięki koledze z Polski, z którym 
mieszka i pracuje, po raz pierwszy 
przystąpił do spowiedzi i przyjął 
Komunię św. Wcześniej kandyda-
ci do bierzmowania wzięli udział 
w trzydniowych rekolekcjach 
w Diecezjalnym Domu Formacyj-
nym w Raciborzu-Miedoni, pod-
czas których katecheci, s. Monika 
Polok SSpS, ks. Edmund Pośpiech 
i ks. Andrzej Morawiec, prowadzili 

spotkania formacyjne. W rekolek-
cjach wzięli udział również ks. Jan 
Szywalski, diecezjalny duszpasterz 
osób głuchoniemych oraz klerycy 
Tomasz Gruca i Łukasz Libowski.

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

Młodzież przyjęła 
sakrament bierzmowania 
w kościele Krzyża Świętego 
w Raciborzu-Studziennej
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Uczeni w Piśmie

„R abbi” było 
zaszczytnym 

tytułem. W Biblii 
odnajdujemy inny jeszcze 
tytuł: „Uczony w Piśmie” 
albo „Uczony w Prawie”, 
lub krócej „Człowiek 
Księgi”. Ten tytuł 
przysługiwał mężczyznom, 
którzy odbyli długie studia 
świętych ksiąg, ale także 
tradycji zapisanej zarówno 
w obyczaju, jak i rozlicznych 
komentarzach. 
Studia te obejmowały wiele 
lat nauki u boku uznanego 
i szanowanego mistrza. 
Tytuł „Człowieka Księgi” 
można było otrzymać 
po ukończeniu 40. roku 
życia. Miało to zapewnić 
stosowną powagę 
wydawanym decyzjom 
prawnym, opiniom, ocenom. 
A zależało od nich wiele. 
Uczony w Prawie mógł 
zasiadać w Sanhedrynie, 
czyli najwyższej radzie. 
Ani Jezus, ani jego 
uczniowie takiego 
przygotowania 
nie otrzymali. A przecież 
Jezus bardzo zdecydowanie 
wypowiadał się na temat 
Prawa – wystarczy 
przypomnieć Jego Kazanie 
na Górze (Mt 5nn). 
Komentarze uczonych 
w Prawie gubiły nieraz 
ducha Prawa, czasem nawet 
je wypaczały – i to Jezus 
piętnował, nieraz bardzo 
ostro. Z kolei uczeni 
w Prawie usiłowali Jezusa 
pochwycić na słowie 
– co im się ani razu 
nie udało. Trudno się dziwić, 
że wśród uczonych w Prawie 
Jezus miał wielu wrogów. 
Choć miał i zwolenników 
(np. Nikodema).

Otwórz: 
Mt 23; Łk 20,1nn.

P ierwszym kierunkiem jest 
5-letnie studium kształcące 

organistów. Jak informuje dyrek-
tor SMK ks. dr Grzegorz Poźniak, 
na ten kierunek przyjmowani 
są grający na keyboardzie, naukę 
w studium mogą także rozpocząć 
osoby nieznające zasad muzyki. 
Jeśli ktoś uczył się w szkole mu-
zycznej, to powinien przygotować 
na egzamin wstępny elementarną 
technikę pianistyczną – gamę, etiu-
dę, sonatinę, utwór dowolny (lub 
program skrócony) oraz powinien 
wykazać się dobrym słuchem mu-
zycznym i znajomością zasad mu-
zyki. Osoby rozpoczynające naukę 
muzyki muszą przygotować z pa-
mięci 2 lub 3 pieśni kościelne.

Drugi kierunek – prowa-
dzenie zespołów śpiewa-
czych jest 2-letnim studium dy-
rygentury chóralnej o szerokim 
profilu kształcenia (dyrygowanie, 
zbiorowa i indywidualna emisja 
głosu, kształcenie słuchu). Kie-
runek ten przeznaczony jest dla 
absolwentów Studium Muzyki 
Kościelnej i absolwentów śred-
nich szkół muzycznych. Egza- 
min wstępny jest rozmową kwa-
lifikacyjną; na oba kierunki od-
będzie się w dwóch terminach: 20 
czerwca o godz. 9.00 i 29 sierpnia 
o godz. 9.00. Ponadto realizo-
wany będzie roczny kurs dla 
psałterzystów, przeznaczony 
dla wszystkich chętnych anga-
żujących się podczas Mszy św. 
w wykonywanie psalmu mię-
dzylekcyjnego. Odbędzie się 6 

spotkań formacyjnych. Począ-
tek kursu w sobotę 26 września. 
Kandydaci muszą wykazać się 
jedynie słuchem muzycznym 

i głosem możliwym do kształce-
nia.  Wymagane dokumenty: świa- 
dectwo moralności, kwestio-
nariusz i 2 zdjęcia. Informacje 
na stronie: www.diecezja.opole.pl/
SMK, Studium Muzyki Kościelnej, 
45-032 Opole, ul. kard. B. Kominka 1a, 
tel. 77 44 11 5005. tsm

Studium Muzyki Kościelnej w Opolu

Kształci organistów i dyrygentów
Po wakacjach rozpocznie się kolejny, już 31. rok 
nauki organistów, chórmistrzów i dyrygentów.

We Wrzoskach na dorocznych przeglądach spotyka się ponad 300 członków parafialnych scholi, prowadzonych 
głównie przez absolwentów SMK
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1. Czy jest Pan/Pani za wprowadzeniem w Polsce 
euro, zastępującego polską złotówkę?
•�a)  tak, najszybciej jak to możliwe, bez przepro-

wadzania referendum
•�b)  tak, ale pod warunkiem przeprowadzenia 

referendum
•��c)  nie, chyba że płace w całej UE będą 

przybliżone
•�d) nie, po żadnym warunkiem

2. Czy jest Pan/Pani za zachowaniem Wspólnej 
Polityki Rolnej w obecnym kształcie?
•�a) tak, WPR nie wymaga reformy
•�b) nie, należy zwiększyć wydatki na WPR
•�c) nie, należy zmniejszyć wydatki na WPR
•�d) jestem za likwidacją WPR

3. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję Pe wzy-
wającą kraje członkowskie Ue do uznania 
związków homoseksualnych za równoprawne 
ze związkami kobiety i mężczyzny?

•�a) zdecydowanie tak
•�b) tak, ale bez możliwości adopcji dzieci 
•�c) wstrzymał(a)bym się od głosu
•�d) zdecydowanie nie

4. Czy poparł(a)by Pan/Pani rezolucję Pe wzy-
wającą kraje członkowskie Ue do powstrzyma-
nia się od wykonywania aborcji?
•�a) zdecydowanie tak
•�b)  tak, jeśli dopuszczona byłaby aborcja, gdy 

dziecko jest poczęte w akcie przestępczym
•�c) wstrzymał(a)bym się od głosu
•�d) zdecydowanie nie

K andydaci zajmujący I miejsca na listach 
swoich partii odpowiedzieli nam w na-
stępujący sposób. Jacek Protasiewicz 

(PO) na pytanie 1. wybrał odpowiedź: „tak, 
ale pod warunkiem przeprowadzenia refe-
rendum”. Na pytanie 2. – „tak, WPR nie wy-
maga reformy”, na 3. – „zdecydowanie nie”, 

a na 4. – „zdecydowanie tak”. Z kolei Ryszard 
Legutko z PiS wybrał następujące odpowie-
dzi: na pytanie 1. – „tak, ale pod warunkiem 
przeprowadzenia referendum, na 2 – „nie, 
należy zwiększyć wydatki na WPR”, na 3. – 
„zdecydowanie nie”, na 4. – „zdecydowanie 
tak”. Lidia Geringer de Oedenberg (SLD) 
odmówiła odpowiedzi. Natomiast Stanisław 
Rakoczy (PSL) odpowiadał tak: na pytanie 1. 
– „tak, najszybciej, jak to możliwe, bez przepro-
wadzania referendum” i dopisał „kiedy będzie 
to korzystne dla Polski”, na 2. – „nie, należy 
zwiększyć wydatki na WPR” z dopiskiem „wy-
równanie dopłat w całej UE”, na pytania 3. – 
„zdecydowanie nie”, a na 4. – „zdecydowanie 
tak”. Marcin Palade z Prawicy RP na pytanie 
1. odpowiedział: „nie, po żadnym warunkiem”, 
na 2. – „tak, WPR nie wymaga reformy”, na 3. 
– „zdecydowanie nie”, na 4. – „zdecydowanie 
tak”. Ostatnią z „jedynek” przepytanych przez 
„Gościa” (pozostałym czterem partiom tj. UPR, 
Samoobronie, Centrolewicy i PPP nie zadano 
pytań) był Janusz Dobrosz z „Libertas”. 
Odpowiedział następująco: na pytanie 1. – „nie, 
po żadnym warunkiem”, na 2. – „nie, należy 
zwiększyć wydatki na WPR” z dopiskiem „wy-
równanie dopłat w całej UE”, na 3. – „zdecydo-
wanie nie”, na 4.�–�„zdecydowanie�tak”.� �•

„Gość Niedzielny” zwrócił się do liderów list naszego okręgu 
wyborczego nr 12, obejmującego obszar województwa dolnośląskiego 
i opolskiego, z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej załączone 
pytania. Kandydaci mieli do wyboru cztery odpowiedzi.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Eurotest w regionie

Po zmierzchu 15 maja 
opolskie muzea zostały otwarte 
dla zwiedzających. 

W  Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum 
Diecezjalnym, Centralnym Muzeum 

Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, 
jak i w Muzeum Wsi Opolskiej przygotowano 
liczne atrakcje dla gości. Oprócz zwiedzania 
ekspozycji w nocnej scenerii, opolanom zapro-
ponowano m.in. interesujące opowieści o ży-
ciu w dawnych czasach, poczęstunek chlebem 
ze smalcem, zajęcia plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży oraz widowisko folklorystyczne „Śląski 
przekładaniec”. W Muzeum Diecezjalnym, któ-
re czynne było do północy, ks. Piotr Maniurka, 
dyrektor muzeum, otworzył nową wystawę 

zatytułowaną „Rzeźby gotyckie. Blask i cień”. 
Oprowadzając zwiedzających, żywo opowiadał 
o zgromadzonych eksponatach, wyjaśniając, 
skąd pochodzą poszczególne rzeźby, w jaki 
sposób znalazły się w zbiorach muzeum 
oraz jak przebiegały prace konserwatorskie. 
Szczególnym eksponatem była łaskami słyną-
ca figura św. Anny Samotrzeć z drewnianego 
kościoła w Oleśnie, która do muzeum została 
sprowadzona specjalnie na tę jedną noc. Rzeźba 

została wypożyczona z pracowni konserwator-
skiej, z której po renowacji wróci do Olesna. 
Wystawy w Muzeum Diecezjalnym można 
zwiedzać we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00 
i od 14.00 do 17.00, a także w pierwsze niedziele 
każdego miesiąca w godzinach od 14.00 do 17.00.
 ana
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Nocne 
zwiedzanie

Na nocne otwarcie nowej wystawy 
w Muzeum Diecezjalnym przyszło 
ok. 30 osób
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O d 5 lat parafia w Je-łowej plano-
wała kupno kościoła ewange-

lickiego w Grabiu. Stał bezużytecz-
ny, bo nie miał komu służyć. – Kilka 
razy podejmowaliśmy rozmowy 
z ks. Henrykiem Schroederem, 
proboszczem ewangelicko-augs-
burskiej parafii w Kluczborku, 
do której kościół należał, jednak 
ce-na kościoła była dla nas za wy-
soka – mówi ks. Helmut 
Piechota, proboszcz 
parafii Jełowa. Spra- 
wę odłożono. Za- 
bytkowy kościół da-
lej stał nieużywany. 
Nadzieja w róciła 
półtora roku temu, 
gdy nowym probosz-
czem w Kluczborku 
został pastor Paweł 
Szwedo i gdy or- 
dynariusz diecezji 
abp Alfons Nossol 
zachęcił ks. Piechotę 
d o  p o n o w i e n i a 
rozmów.

– Ostatecznie 23 
marca 2009 ro ku 
ewangelicki kościół 
w Grabiu został prze-
kazany nieodpłatnie 
naszej parafii – in-
formuje ks. Helmut 

Piechota. Teraz pochodząca z 1865 
roku świątynia czeka na wpis na li-
stę zabytków, a ksiądz proboszcz 
z parafianami przywraca go do ży-
cia. W wielkim sprzątaniu kościoła 
uczestniczyła duża grupa parafian, 
w tym ponad 40 młodych osób, 
bo już wiadomo, że będzie on ko-
ściołem młodzieży, tej należącej 

do Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży i nie tylko – 

każdy młody człowiek 
z parafii, z dekanatu 
i z innych miejsc bę-
dzie mógł tutaj się  
modlić i uczestni-
czyć w spotkaniach 
prowadzonych w du-
chu ekumenicznym. 
W opracowaniu 
są projekty i wnioski 
o dofinansowanie 
remontu zabytku, 
który mimo sied-
mioletniego opusz-
czenia, kradzieży, 
pr z e c ie k aj ą c e go 
dachu, ubytku tyn-
ków zachował wie-
le z pierwotnego 
piękna. Pozostała 
znaczna część wi-
traży z centralnym 
w prezbiterium 

przedstawiającym Chrystusa Do-
brego Pasterza, w dobrym stanie 
jest drewniany chór ozdobiony 
roślinnymi ornamentami, stabilne 
drewniane ławki, drzwi z orygi-
nalnymi, metalowymi okuciami, 
dzwon z 1893 roku. Kościół po-
mieści ponad 300 osób w ławkach, 
tyle jest ponumerowanych miejsc, 
do tego trzeba doliczyć kilkadzie-
siąt miejsc na chórze okalającym 
prawie połowę kościoła.

Generalny remont kościoła 
w Grabiu to niejedyne wielkie 
wyzwanie. Drugim są organy 
Strinda, kupione okazyjnie w Nor-
wegii za 150 tys. złotych, prawie 
nie używane, o 27 głosach, 3 ma-
nuałach, zbudowane z materia-
łów najwyższej klasy. Za remont 
starych, piszczałkowych żądano 
400 tys. złotych. Firma, która zo-
bowiązała się złożyć nowe orga-
ny, sprawdziła je pod względem 

gabarytowym i akustycznym. 
Teraz w parafii są zbierane ofiary 
i poszukiwani sponsorzy, opra-
cowany został projekt i wniosek 
do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji o dofinanso-
wanie kupna i złożenia organów. 
Norwedzy otrzymali na razie za-
liczkę. W połowie czerwca stare 
organy zostaną rozebrane na czę-
ści i sprzedane, co ma w znacznym 
stopniu zrefundować koszty skła-
dania nowych. Prawdopodobnie 
do końca października w parafial-
nym kościele św. Bartłomieja powi-
nien już zagrać nowy instrument, 
a wszyscy ofiarodawcy otrzymają 
pisemne podziękowanie i pamiąt-
kową fotografię organów Strinda. 
 Teresa Sienkiewicz-Miś
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Reportaż parafialny – Jełowa, parafia św. Bartłomieja

Będzie kościołem młodzieży

Ewangelicki kościół  w Grabiu wraca do życia.

W kościele 
parafialnym 
wkrótce 
zagrają 
nowe organy 
Po prawej: 
Ks. Helmut Piechota 
z dumą 
prezentuje 
kościół w Grabiu 
Poniżej po prawej: 
W parafii 
od lat prowadzony 
jest dom 
rekolekcyjny 
Poniżej po lewej: 
Witraż 
przedstawiający 
Chrystusa 
Dobrego Pasterza

OD      ZKODOWANIE
POMOC PRAWNA

Bezpłatne porady specjalistów i adwokata.
Zgłaszanie szkód do wszystkich Towarzystw Ubezpieczeniowych.
Reprezentowanie przed sądem przez profesjonalnego pełnomocnika
Wypadki komunikacyjne: obrażenia ciała, koszty leczenia, utracone dochody 
i inne straty materialne, śmierć osoby bliskiej.
Błędy w sztuce lekarskiej: błędy lekarza, zakażenia szpitalne, zła diagnoza 
lekarska, odmowa pomocy medycznej.

ZADZWOŃ - SPRAWDZIMY KAŻDY PRZYPADEK    

BIURO: 
9.00-17.00

 
Likwidacja Szkód 
Ubezpieczeniowych
OPOLE 
ul. Ozimska 67/4A
www.lsu.pl

LSU

077 /444 20 10

■ R e k l A M A ■
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Andrzej Kerner: Wokół grupy Odnowy 
w Duchu Świętym w krapkowicach narosło 
wiele kontrowersji. Jaką rolę pełni ksiądz 
w tej grupie? 
Eugeniusz Ploch: – Od ponad dwóch lat jestem 
opiekunem wspólnoty krapkowickiej, delegowa-
nym przez abp. Alfonsa Nossola. Ponad dwa lata 
temu został podpisany statut wspólnoty, uzgod-
niony między jej liderami a bp. Pawłem Stobrawą 
i specjalnie powołaną do tej sprawy komisją teo-
logiczną. W jej skład wchodzą: ks. prof. Helmut 
Sobeczko, ks. prof. Tadeusz Dola i ks. kanclerz 
Joachim Kobienia. Ks. bp Paweł Stobrawa przy-
pomina mi często przypowieść o pasterzu, który 
szuka zagubionej owcy. Nie patrzę na wspólnotę 
jak na jakąś sprawiającą kłopoty „grupę krap-
kowicką”. To są dla mnie konkretni ludzie. Chcę, 
by doświadczyli duchowego bogactwa Kościoła. 
Co najmniej raz w miesiącu jestem na spotka-
niach modlitewnych. Zawsze głoszę katechezę 
opierając ją na słowie Bożym z liturgicznego 
kalendarza Kościoła katolickiego. Jako pierw-
szy ksiądz w historii wspólnoty byłem również 
z nimi na obozach – letnim i zimowym. 

Niektórzy twierdzą, że wspólnota nie do-
trzymuje zobowiązań zapisanych w sta-
tucie. Na przykład organizuje spotkania 
w miejscach nienależących do parafii 
w krapkowicach, czego statut nie przewi-
duje…

– Z pewnością takimi spotkaniami są tzw. 
grupy dzielenia, które odbywają się w domach 
członków wspólnoty. Ale spotkania takie są 
charakterystyczne dla wielu ruchów kościel-
nych. Owszem, słyszy się, że wspólnota orga-
nizuje jakieś inne spotkania. Ale nie chcę być 
śledczym wobec wspólnoty.

Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych 
Ruchach Religijnych i Sektach we Wrocławiu 
wydał oświadczenie zarzucające grupie 
z krapkowic m.in. niekatolickie rozumienie 
sakramentu eucharystii i spowiedzi, zacho-
wania fundamentalistyczne oraz mental-
ność typową dla sekt, psychiczne izolowanie 
członków od rodzin etc. Jak ksiądz ocenia 
stanowisko dominikanów?

– To, co mówią ojcowie dominikanie, 
jest ważne. Dziwię się jednak, że są aż tak 
radykalni, skoro ich wiedza zaczerpnięta 
jest jedynie od kilku osób. Rozumiem, że trzeba 
walczyć nawet o jedną poszkodowaną osobę. 
Kiedy poszedłem do wspólnoty, miałem świa-
domość, że jej historia – licząca przecież ponad 
20 lat – niemal od zawsze związana jest z jaki-
miś głosami niepokoju. Nawet jeśli wspólnota 
jest na krawędzi i wiele z zarzutów jest praw-
dziwych, to jako ksiądz chcę być z nimi po to, by 
dać świadectwo wiary i dzielić się doświadcze-
niem żywego Chrystusa obecnego w sakramen-
tach, w Słowie Bożym i we wspólnocie Kościoła 
katolickiego. 

Jak członkowie grupy przyjmują obecność 
księdza?

– Na początku miałem wrażenie, że patrzą 
na mnie, jakbym był nasłany do kontroli. Po-
czątkowe miesiące były trudne. Widziałem 
spojrzenia ludzi, które nie były ani przychylne, 
ani umacniające. Dzisiaj jadę na spotkania z ra-
dością, bez strachu i cieszę się, kiedy mogę tam 
być i głosić słowo Boże. Przełomowym wyda-
rzeniem była moja obecność na wspomnianych 
obozach. Zbliżyłem się do wspólnoty i myślę, 
że wspólnota mnie bardziej zaakceptowała jako 
człowieka i jako księdza. 

Niektóre relacje na temat 
tego obozu mówiły, że człon-
kowie grupy spowiadają się 
swoim animatorom. Czy ta-
kie rzeczy mają miejsce?

– Nie widziałem nic ta-
kiego, co opisywały media. 
Nie było żadnych wynaturzeń 
czy nadużyć. Gdybym swoją 
wiedzę czerpał z mediów, 
miałbym o wspólnocie bar-

dzo złą opinię. Uważam, że media popełniały 
nadużycie, pisząc, że we wspólnocie ludzie spo-
wiadali się sobie nawzajem. We wspólnotach 
charyzmatycznych spotykamy się z modlitwą 
przeproszenia. Ma ona taki charakter, że ludzie 
modlitewnie przed swoimi braćmi i siostrami wy-
znają grzechy: te, które uważają, że mogą wyznać. 
Nazywając je konkretnie lub bardziej ogólnie. 
To nie jest to samo, co spowiedź sakramentalna. 
Jeżeli któryś z animatorów wspólnoty krapkowic-
kiej nakazuje ludziom spowiadać się przed nim, 
jest to czymś złym. Tak nie może być. 

Dziennikarze wymyślają fakty, czy je źle in-
terpretują?

– Myślę, że jest to niepełna i nierzetelna wie-
dza o wspólnocie. Kiedy czytam, że na spotka-
niach wspólnoty ludzie wiją się w konwulsjach, 
padają na ziemię szeregami czy odbywają się ja-
kieś „seanse Ducha Świętego”, to jestem zdumiony. 
Nigdy nie widziałem żadnych takich histerycz-
nych zachowań.

Może takie rzeczy zdarzają się poza księdza 
obecnością?

– Spotkań i obozów większych niż te, na które 
jeżdżę, nie ma. Nie widziałem tam strasznych 
rzeczy, o których się mówi.

Czy na spotkanie modlitewne może wejść 
każdy?

– Każdy, kto chce. Zawsze ktoś wita przy-
chodzących, ale nigdy nie widziałem, żeby ko-
goś nie wpuszczono. Kościół – czy też w porze 
jesienno-zimowej sala w kinie – w czasie spotkań 
są otwarte.

Czy po tych dwóch latach widzi ksiądz ja-
kąś zmianę w podejściu członków grupy 
do kościoła?

– Cieszy mnie fakt, że niektóre osoby wspo-
minają swoją obecność na Eucharystii w swo-
ich parafiach czy też na Mszy św. z modlitwą 
o uzdrowienie. Widzę również większe otwarcie 
i większą życzliwość dla mnie. Kilka osób po-
wiedziało mi jednak, że musi odejść ze wspól-
noty, bo zbyt wiele spraw ich niepokoi. Doszły 
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Pasterz szukający owcy

Rozmowa z ks. Eugeniuszem Plochem, koordynatorem 
diecezjalnym wspólnot Odnowy w Duchu Świętym.

Ks. Eugeniusz 
Ploch 
(w środku) 
z członkami 
zespołu 
pastoralnego: 
Teresą Paskudą 
i Pawłem 
Nawojskim
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do przekonania, że powinny zaangażować się 
w innych wspólnotach. Odejścia tych osób rów-
nież mnie niepokoją. 

Pojawiają się również zarzuty odnośnie do do-
gmatycznej treści głoszonych nauk…

– Nie spotkałem się z negacją rzeczywistej 
obecności Chrystusa w Eucharystii i podważa-
niem kultu Maryi. Owszem, może nie ma tam 
wielkiej miłości do Eucharystii czy do Matki 
Bożej, ale ja próbuję ich zachęcić do tego. Nie idę 
do nich przecież jak do grupy silnie maryjnej 
czy eucharystycznej. Niepokoi mnie jednak to, 
że ludzie przez wiele lat zaangażowani w swo-
ich parafiach po kilkumiesięcznym pobycie 
we wspólnocie nagle zadają pytania dotyczące 
Matki Bożej i Eucharystii. Skąd te pytania?

Niektórzy postulują, żeby sprawę rozstrzygnąć 
jakimś oświadczeniem biskupa czy kurii die-
cezjalnej: że wobec wielu wątpliwości, jakie 
narosły wokół grupy, katolicy nie powinni 
uczęszczać na jej spotkania. Czy to byłoby 
dobre rozwiązanie?

– Medialne doniesienia wzmogły pracę 
wspomnianej komisji teologicznej. Obecnie 
trwają spotkania komisji z liderami wspólnoty. 
Prace nie zmierzają jednak do radykalnych cięć 
czy rozwiązania grupy, ale do refleksji nad tym, 
co zrobić, by zniknęło źródło wszystkich kontro-
wersyjnych spraw, o których się mówi.

A może liderzy lub członkowie grupy po prostu 
udają przed księdzem? 

– Nawet jeśli takie myśli przychodzą mi do gło-
wy, staram się je odsuwać, bowiem zachowanie 
członków wspólnoty nie świadczy o tym. W trak-
cie naszych spotkań towarzyszy mi często słowo 
z Apokalipsy św. Jana: „Oni zaś zwyciężyli dzięki 
krwi Baranka i słowu swojego świadectwa”. Idę 
tam w imieniu Pana Jezusa i z błogosławieństwem 
biskupa. Przez moją obecność, modlitwę i głosze-
nie słowa chcę być świadkiem. Jeżeli ktoś jest nie-
uczciwy względem mnie – zawierzam go Bogu. 

kontrowersje wokół grupy krapkowickiej 
rzuciły cień na wszystkie wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym w naszej diecezji. Czy one 
też sprawiają kłopoty duszpasterskie?

– Oprócz wspólnoty krapkowickiej w na-
szej diecezji jest 14 innych wspólnot Odnowy. 
Kształtują one liturgię w swoich parafiach, 
ich członkowie należą do rad duszpasterskich, 
są katechetami, posługują w więzieniach, po-
magają przygotowywać młodzież do bierzmo-
wania, podejmują posługę w czasie Mszy św. 
z modlitwą o uzdrowienie. Odbywają się re-
gularne spotkania formacyjne dla animatorów 

i liderów wspólnot, w których uczestniczy 60–
70 osób. Jako koordynator wspólnot Odnowy 
w naszej diecezji widzę duże błogosławieństwo 
i dużo dobra dla ludzi, dla parafii. Oby wspól-
not Odnowy było coraz więcej. Od dwóch lat 
funkcjonuje zespół pastoralny, w którego skład, 
obok mnie, wchodzą ks. Jarosław Dąbrowski 
oraz liderzy wspólnot: Paweł Nawojski z Opola, 
Wojciech Lewandowski z Nysy, Justyna Niem-
czyk ze Strzelec Opolskich i Teresa Paskuda 

z Raciborza. Potrzeba duszpasterzy, którzy 
podjęliby się opieki nad istniejącymi wspólno-
tami i inicjowali powstawanie nowych. Ludzie 
pragną pogłębienia swojej wiary, ale często 
nie mają gdzie zaspokoić tego pragnienia. Nasze 
duszpasterstwo domaga się małych wspólnot. 
Dla tych, których nie ma już w kościołach, dro-
gą powrotu jest doświadczenie Boga w małych 
grupach. To zaś wymaga jeszcze większego 
zaangażowania�od�nas,�księży.� •

Nowa Jerozolima 
w par. śś. Piotra i Pawła w Opolu 
(środy, godz. 19.30)
Alwernia 
w par. Podwyższenia Krzyża świętego 
w Opolu 
 (poniedziałki, godz. 19.15)
Miriam 
w par. MB Bolesnej w nysie 
(czwartki, godz. 19.00)
Wspólnota modlitewna 
w par. św. dominika w nysie 
(wtorki, godz. 18.30)
Niepokalana 
w par. śś. jakuba i Agnieszki w nysie 
(poniedziałki, godz. 19.30)
Winnica 
w par. w Tułowicach 
(środy, godz. 19.00)
Maranatha w par. w Otmuchowie 
(środy godz. 19.00)
Łaska Pana w par. w wójcicach 
(poniedziałki, godz. 19.00)

Hallel 
w par. św. eugeniusza de Mazenod 
w Kędzierzynie (środy, godz. 19.00)
Cantate Deo 
w par. Miłosierdzia Bożego w Prudniku 
(soboty, godz. 19.15)
Wspólnota modlitewna 
w par. św. Mikołaja w Kędzierzynie 
(piątki, godz. 19.15)
Wspólnota modlitewna 
w Krapkowicach (poniedziałki, godz. 19.00)
Emaus  
w par. św. wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich (piątki, godz. 19.00)
Wieczernik  
w par. w Głubczycach 
(czwartki, godz. 19.00)
Magnificat w par. wniebowzięcia nMP 
w raciborzu 
(wtorki, godz. 19.00)
Wspólnota seminaryjna kleryków  
w Opolu 
(soboty, godz. 20.00)� •

Spotkania wspólnot Odnowy w Duchu Świętym

Pasterz szukający owcy
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zaproszenia

Grodkowskie 
Lato Organowe
31 maja recitalem Marcina Skrzyp-
ka zainaugurowany zostanie II 
Festiwal Muzyki Organowej i Kame-
ralnej im. Józefa Elsnera. Koncert 
w kościele św. Michała Archanioła 
w Grodkowie rozpocznie się o godz. 
19.00. W programie znajdą się utwo-
ry J. S. Bacha i mistrzów współcze-
snych. Natomiast 14 czerwca o godz. 
19.00 zaplanowano koncert kameral-
ny na flet poprzeczny z organami. 
Wystąpią: Jevgien Morgun (flet) 
oraz Paweł Ożga (akompaniament 
organowy). W programie znane 
i lubiane melodie świata.

Odpust w Winowie
1 czerwca w święto NMP Matki 
Kościoła zapraszamy na odpust 
do sanktuarium Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej w Wino-
wie. Nabożeństwo eucharystyczne 
o godz. 17.30, Msza św. o godz. 18.00, 
a po niej „Biesiada Śląska” w amfi-
teatrze przy kościele połączona 
z zabawami dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka.

Dzień Modlitw 
Rolników
1 czerwca Diecezjalny Dzień 
Modlitw Rolników o dobre urodza-
je i błogosławieństwo Boże w pracy. 
Msze św. o godz. 10.00 w Gościęcinie 
(kościół św. Bryksego), w Kamieniu 
Śląskim (parafia św. Jacka) i w Ole-
śnie (parafia św. Anny); o godz. 11.00 
w Szwedzkiej Górce oraz o godz. 
15.00 w Pietrowicach Wielkich 
(parafia Krzyża Świętego).

Patronem 
ks. Jan Twardowski
1 czerwca Publicznej Szkole Podsta-
wowej w Komprachcicach zostanie 
nadane imię ks. Jana Twardow-
skiego. Uroczystość rozpocznie się 
o godz. 9.00 Mszą św., podczas któ-
rej poświęcony zostanie sztandar 
szkoły.

Pielgrzymka 
mniejszości
W niedzielę 7 czerwca na Górze 
św. Anny o godz. 9.30 rozpocz-
nie się Pielgrzymka Mniejszości 

Narodowych. W programie m.in. 
wspomnienia dramatycznych 
wydarzeń związanych z pierwszą 
oficjalną Mszą św. w języku nie-
mieckim, o. godz. 10.45 Suma pod 
przewodnictwem abp. Alfonsa 
Nossola, posiłek przed Domem 
Pielgrzyma oraz o godz. 15.00 przed 
grotą nabożeństwo dziękczynne 
za wolność.

Rekolekcje 
dla dziewcząt...
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi 
organizuje rekolekcje: od 29 
czerwca do 4 lipca w Miedo-
ni koło Raciborza dla dziewcząt 
ze szkół podstawowych; 6–10 lip-
ca w Winowie dla dziewcząt z I i II 
klasy gimnazjum oraz 13–17 lipca 
w Winowie dla dziewcząt z III kla-
sy gimnazjum i ze szkół średnich. 
Zgłoszenia przyjmuje s. Michalina 
(tel. 077 474 83 81).

... i dla rodzin
Szensztacki Instytut Sióstr Maryi 
zaprasza małżeństwa i matki z dzieć-
mi do Winowa na rekolekcje letnie, 
z możliwością noclegu lub w formie 
dojazdowej, w terminach: 3–5 lipca, 
10–13 lipca, 17–19 lipca i 24–26 
lipca oraz do Józefowa k. Warsza-
wy od 30 lipca do 2 sierpnia. 
Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 
10.00 pierwszego dnia, zakończe-
nie o godz. 17.00 ostatniego dnia. 
Zgłoszenia przyjmuje s. Eleonora 
Dzimiera (tel. 077 474 83 81).
� •

O dnaleziony w katedrze grób 
księcia Jana Dobrego, roz-

powszechniony kult św. Anny 
Samotrzeć, XVII-wieczne procesy 
czarownic w Nysie, lokacja miast 
na prawie magdeburskim i średzkim 

są częściami historii, kultury i trady-
cji, decydującymi o dzisiejszym obli-
czu Opolszczyzny. Historia tej krainy 
kryje w sobie wiele interesujących 
faktów, które Czesław Lachur zebrał 
w jednym tomie, tworząc niezwykłe 

źródło wiedzy zarówno dla tury-
stów, jak i mieszkańców regionu. 
Sięgając do źródeł historycznych, 
autor snuje opowieści o ludziach, 
którzy zapisali się na kartach histo-
rii Śląska Opolskiego, m.in. o Janie 
Kazimierzu, Marku z Jemielnicy, 
Jadwidze z Metanu, cystersach 
czy templariuszach. Zastanawia się, 
co było tematem narad, które Hitler 
odbywał ze swoimi sztabowcami 
we wrześniu 1939 r. w Jełowej, jaką 
historię kryje w sobie pomnik po-
stawiony żonie kata w Otmuchowie 
czy jakie znaczenie dla regionu ma 
rzeka Odra. Nie wszystkie poruszo-
ne przez Czesława Lachura tematy 
są szerzej znane, co pozwala na czy-
tanie książki z dużym zaciekawie-
niem. Dzięki ogromnej wiedzy hi-
storycznej autora, dostajemy do rąk 
publikację ubogaconą cytatami 
z wielu źródeł kronikarskich i na-
ukowych oraz okraszoną licznymi 

ilustracjami. Poszczególne rozdzia-
ły, które zostały ułożone w kolejno-
ści alfabetycznej tytułów, na pozór 
nie są ze sobą powiązane. Mimo 
że opowiadają o różnych bohate-
rach, odnoszą się do innych okre-
sów historycznych, toczą się w od-
rębnych miejscowościach, to jednak 
w tle wszystkich historii kryje się 
odniesienie do Opolszczyzny. Dzięki 
tej różnorodności ujętych tematów 
publikacja bardzo dobrze oddaje 
bogactwo pełnego kontrastów kra-
joznawczych, geograficznych i spo-
łecznych Śląska Opolskiego. ana

czesław Lachur, Opolszczyzna znana 
i nieznana. Obrazki krajoznawczo-
historyczne, wydawnictwo nOwiK, 
Opole 2009.

Wśród książek

O bogactwie Opolszczyzny
„Opolszczyzna znana i nieznana” to zbiór szkiców 
odkrywających przed czytelnikiem bogactwo 
historyczno-geograficzne Śląska Opolskiego.
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Brama, przez którą 
pielgrzymujący do św. Anny 
wchodzą na rajski plac

Z Radiem PLUS Opole do Turcji 
śladami św. Pawła

16-27 sierpnia 2009 r. Pielgrzymka Diecezjalna

www.plus.opole.pl
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