
I
G

o
ść N

iedzielN
y

4 października 2009

4 października 2009
nr 40/917

tekst
Teresa 
Sienkiewicz-Miś

redaktor wydania

27 września Chorągwi 
Harcerzy Ziemi 
Opolskiej ZHR nadano 
sztandar oraz imię 
rotmistrza Witolda 
Pileckiego.

O bchody 70. rocznicy po-
wstania Polskiego Państwa 
Podziemnego połączono z uro-

czystością nadania sztandaru i bohate-
ra Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej 
ZHR. W Eucharystii, sprawowanej pod 
przewodnictwem bp. Andrzeja Czai 
w opolskim kościele Przemienienia 
Pańskiego, udział wzięli kombatanci 
Armii Krajowej oraz młodzi ludzie 
należący do Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej. Kilkuletnie zdo-
bywanie sztandaru, w którego czasie 
druhny i druhowie poznawali życie 
Witolda Pileckiego oraz wartości, 
którym służył i za które oddał życie, 
zwieńczone zostało poświęceniem 
sztandaru. – Ten sztandar będzie 
prowadził rzesze opolskich harcerzy 

ku Bogu, ojczyźnie i miłości 
bliźniego – zapewnił ks. phm. 
Andrzej Majcherek, kapelan 
Organizacji Harcerzy ZHR. 
– Sztandar jest przewodni-
kiem. Pod nim gromadzą się 
ludzie, którzy chcą służyć. 
Wyznacza on ideały, za którymi 
człowiek chce podążać – podkreślał 
kapelan.

W homilii bp Andrzej Czaja po-
dziękował tym, którzy dbają o to, 
by młodym ludziom przekazywać 
dziedzictwo mocnego ducha ludzkie-
go. – Trudno jest oprzeć się tsunami 
materializmu, które wartościuje to, 
co cielesne bardziej niż to, co ducho-
we. Człowiek dzisiaj Bogiem sam się 
mieni – zauważył biskup. – Dlatego 
ważne są środowiska, gdzie stawia się 
na ludzkiego ducha – podkreślił, do-
dając: – Trzeba wyrzucać złe wpływy 
i mieć właściwą hierarchię wartości.

Po Eucharystii ponad 20 pocz-
tów sztandarowych przeszło przed 
pomnik Armii Krajowej, gdzie na-
stąpiło przekazanie poświęconego 
sztandaru komendantowi chorągwi 
hm. Leszkowi Krzyżanowskiemu oraz 

harcerzom. O symboliczne 
wbicie gwoździ w drzewiec 
sztandaru pierwszych popro-
szono rodziców chrzestnych 
sztandaru: Zofię Pilecką-Op-
tułowicz oraz Andrzeja Pi-
leckiego, dzieci rotmistrza 

obranego bohaterem Chorągwi Har-
cerzy Ziemi Opolskiej ZHR, a następ-
nie kolejno wszystkich fundatorów. 
Ponadto Marek Surmacz w imieniu 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
wręczył odznaczenia państwowe 
za działalność na rzecz kształtowania 
moralności i patriotycznej postawy 
polskiej młodzieży. Złotymi Krzy-
żami Zasługi uhonorowano Leszka 
Krzyżanowskiego, Piotra Rewienko 
i Witolda Golińskiego oraz Srebrnymi 
Krzyżami Zasługi – Agnieszkę Gałkę 
i Annę Litner.

Uroczystości zakończyły się Ape-
lem Poległych i złożeniem kwiatów 
przed pomnikiem Armii Krajowej. 
Potem wszystkich zaproszono na gro-
chówkę oraz pokazy jazdy konnej 
i władania lancą i szablą w wykonaniu 
ułanów w barwach 3. Pułku Ułanów 
Śląskich. Anna Kwaśnicka

Od 5 do 8 października 
obchodzona będzie 

25. rocznica wizyty 
ks. Jerzego Popiełuszki 
w Bytomiu, należącym 
wówczas do diecezji 
opolskiej. Ta historyczna 
wizyta miała miejsce 
11 dni przed 
jego męczeńską 
śmiercią. Mimo 
że o przybyciu na Śląsk 
ks. Jerzego wcześniej 
nie informowano, 
na spotkanie z nim 
przybyły tłumy, a kościół 
Podwyższenia Krzyża 
Świętego podczas Mszy 
św. pękał w szwach – 
pisze Klaudia Cwołek 
w artykule „Stał 
po stronie wolności”  
(s. VI–VII). Do artykułu 
dołączyliśmy program 
obchodów, podczas 
których odsłonięty 
zostanie pomnik 
ks. Jerzego. 

70. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W służbie Ojczyźnie

krótko

Nadanie imienia
Narok. Dyrekcja i grono 
pedagogiczne zaprasza 
na uroczystość nadania 
imienia św. Franciszka 
z Asyżu Publicznemu 
Przedszkolu w Naroku 
4 października 2009 r. 
o godz. 14.00.  
Ceremonia rozpocznie się 
Mszą św. koncelebrowaną 
w kościele parafialnym 
św. Floriana w Naroku. 
W programie 
przewidziano odsłonięcie 
obelisku ku czci patrona 
oraz misterium  
„Dobro i Pokój” 
w wykonaniu zespołu 
Attonare.

Biskup Andrzej 
Czaja poświęcił 
sztandar 
Chorągwi 
Harcerzy Ziemi 
Opolskiej ZHR
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Andrzej Kerner – dyrektor oddziału, 
Anna Kwaśnicka, Teresa Sienkiewicz-Miś, 
ks. Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl

Jubileusz 
szkoły w Nysie
Nysa. Diecezjalne Gimnazjum 
i Diecezjalne Liceum Humanistycz-
ne w Nysie są katolickimi szkołami 
ogólnokształcącymi dla młodzieży 
o uprawnieniach szkół publicz-
nych. Obie szkoły istnieją od 1999 
roku i są dostępne dla wszystkich 
uczniów, którzy pragną w nich 
realizować swoją edukację. Orga-
nem prowadzącym szkoły jest die-
cezja opolska; nadzór pedagogiczny 
nad działalnością sprawuje opolski 
kurator oświaty. 25 i 26 września 
br. trwały obchody dziesięciolecia 
obu placówek, rozpoczęte udziałem 
uczniów, absolwentów, grona peda-
gogicznego i zaproszonych gości 
we Mszy św., odprawionej w bazy-
lice św. Jakuba i św. Agnieszki, 
podczas której poświęcony został 
sztandar szkoły. Ponadto odby-
ły się m.in.: turnieje piłki nożnej 
i siatkowej, spotkanie absolwentów 
z dyrekcją i wychowawcami oraz 
bal absolwentów. 

10 lat Gimnazjum im. kard. Stefana Wyszyńskiego
Prudnik. Od 18 do 19 września 
2009 r. Publiczne Gimnazjum nr 1 
w Prudniku im. kard. Stefana 
Wyszyńskiego obchodziło 10-lecie 
swego istnienia. Świętowanie roz-
poczęła dziękczynna Eucharystia 
w uroczystość patrona młodzieży 
św. Stanisława Kostki w kościele 
parafialnym św. Michała Archa-
nioła. Następnie odbył się apel 
pod hasłem „Wszystkie drogi 
prowadzą do ludzi” i zwiedzono 
wystawy o działalności szkoły 
w latach 1999–2009. W drugim 
dniu obchodów zorganizowano IV 
Rodzinny Bieg Prymasowski tra-
są, którą 6 października 1954 roku 
przewożony był prymas Polski 
kard. Stefan Wyszyński. Uczest-
nicy biegu mogli jechać rowerem, 
biec lub iść pieszo. W Prudniku-
-Lesie przed grotą lurdzką odby-
ło się pasowanie uczniów klas 

pierwszych na gimnazjalistów. 
Imprezę zakończył piknik rodzin-
ny. Na uroczystość dziesięciolecia 
przybyły delegacje ze szkół imie-
nia kard. Stefana Wyszyńskiego 
z Kędzierzyna-Koźla, Komprach-
cic, Opola, Zdzieszowic i Jastrzębia. 

Obecni byli goście z Instytutu 
Prymasowskiego w Warszawie, 
z Niemiec i Ukrainy. Na pamiąt-
kę pobytu w miejscu uwięzienia 
Prymasa Tysiąclecia delegacje 
szkół otrzymały sadzonki Buka 
Kardynalskiego.

Sympozjum 
loretańskie
Głogówek. 27 września 2009 fran-
ciszkanie z Głogówka zorganizowali 
I Sesję Loretańską, którą rozpoczę-
ła Msza św. koncelebrowana przez 
kustoszy Domków Loretańskich 
w Polsce pod przewodnictwem 
ks. prof. dr. hab. Zygfryda Glaese-
ra. Referaty wygłosili: Karolina 
Rajna – „Program ikonograficzny 
polichromii Domku Loretańskiego 
w Głogówku wyrazem trwania idei 
kontrreformacyjnych na Śląsku”; 
mgr Barbara Grzegorczyk – „Domek 
Loretański w Głogówku wyrazem 
głębokiej wiary Jerzego III Oppers-
dorffa. Głogówek a inne kaplice 
w Polsce”; o. prof. dr hab. Zdzisław 
Kijas OFMConv – „Fundament teolo-
giczny Domku Loretańskiego”.

Uczniowie przysięgają na sztandar swojej szkoły
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Pielgrzymka do kapliczki pustelnika
Niemodlin–Lipno. Już 10. raz 
patron dzieci i młodzieży św. 
Stanisław Kostka został w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Niemodli-
nie uczczony pielgrzymkowym 
zmaganiem około stu młodych 
parafian, którzy razem ze swoimi 
duszpasterzami, księżmi Damia-
nem, Januszem, Ireneuszem, 
oraz katechetą Mariuszem Kono-
walukiem tradycyjnie, 
po rannej Eucharystii, 
w sobotę 19 września 
powędrowali ścieżka-

mi parku w Lipnie do kapliczki 
pustelnika. Jak głosi legenda, 
kapliczkę zbudowali w XVIII 
wieku francuscy emigranci, 
szukający schronienia w dobrach 
Jana Nepomucena Karola Prash-
my. W kapliczce odbył się kon-
kurs wiedzy o św. Stanisławie 
i o obchodzonym aktualnie Roku 
Kapłańskim. W drodze powrot-
nej, dzięki sponsorom, młodzi 
pielgrzymi odpoczęli przy ogni-
sku, pieczonych kiełbaskach 
i zimnych napojach.

W parku Lipno
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Ludzie niezwykli
Opole. Wystawa „Portrety jeń-
ców” – przygotowana przez Cen-
tralne Muzeum Jeńców Wojen-
nych w Łambinowicach-Opolu 
w ramach obchodów 70. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej – 
eksponowana jest od 17 września 
2009 r. w Muzeum Śląska Opolskie-
go. Przedstawia sześciu spośród 
około 700 tys. polskich żołnierzy, 
którzy w latach 1939–1945 trafili 
do niemieckich i radzieckich 
obozów jenieckich. Są to postacie 
niezwykłe, a życie ich mogłoby 
być (i w kilku przypadkach było) 
kanwą filmowych opowieści. 
Wernisaż stał się okazją do spo-
tkania bohaterów ekspozycji: Zofii 
Książek-Bregułowej i jej koleżanki 
z powstania warszawskiego, Barba-
ry Surman, Henryka Łagodzkim-
skiego, Stanisława Krzyżaniaka 
i rodziny nieżyjącego Zbigniewa 
Wajszczuka. Wernisażowi towa-
rzyszyła projekcja filmu doku-
mentalnego „Podróż do zielonych 
cieni”, z udziałem reżyserki Alicji 
Schatton i bohaterki Zofii Książek-
-Bregułowej.

Nieszpory dziękczynne motocyklistów
Racibórz. W niedzielę 27 września 2009 na racibor-
skim placu Długosza spotkali się motocykliści, by przed 
zamknięciem sezonu jeszcze raz zaprezentować swoje 

piękne pojazdy i spotkać się z przyjaciółmi, ale głównie 
po to, by podczas nieszporów odprawionych w kościele 
NSPJ podziękować Panu Bogu za szczęśliwą jazdę.



III
G

o
ść N

iedzielN
y

4 października 2009
Gość opolski

Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Nienawiść

M iłość – nienawiść. 
Kontrast. Skrajności. 

W duchu tamtej epoki 
nie było miejsca 
na odcienie pośrednie. 
Kto choć trochę otarł się 
o współczesny Orient, 
wie, że i dziś ludzie 
reagują tam skrajnymi 
ocenami i emocjami. 
Właśnie dlatego miłość 
albo nienawiść. Choć 
nieraz „nienawidzić” 
przełożylibyśmy 
słowami „kochać mniej” 
albo też „wybrać jedno, 
a nie drugie”. Dlatego 
tak mocno brzmią słowa 
Jezusa o nienawiści wobec 
ojca i matki, a nawet 
samego siebie (Łk 14,26). 
A przecież nienawiść 
żadną miarą nie mieści się 
w logice Ewangelii. Mało 
tego – na nienawiść mamy 
odpowiadać miłością. 
Biblia, zwłaszcza Stary 
Testament, w nienawiści 
dostrzega owoc grzechu. 
A to znaczy, że nienawiść 
pochodzi od diabła. 
Dziś powiedzielibyśmy, 
iż nienawiść 
jest satanistyczna. Z tego 
wynika nienawiść wobec 
Jezusa i jego uczniów. 
Jezus doskonale zdaje 
sobie z tego sprawę 
i nieraz o tym mówi, 
zapowiadając i własną 
śmierć, i prześladowania 
tych, którzy za nim pójdą 
(J 15,18n). Przyjmując 
zaś na siebie nienawiść 
ze strony zła, unicestwił 
nienawiść. To właśnie 
stanowi istotę zbawienia. 
Kto więc żyje w nienawiści, 
ten żyje i działa 
w ciemności. Innymi słowy 
daleko jest od zbawienia.

Otwórz: 
Łk 6,27n; 1 J 2,9–11.

Duszpasterskie konferencje księży mają w diecezji 
długą tradycję. Tegoroczne odbyły się w połowie 
września w Raciborzu, Nysie i Opolu. 

B yły to konferencje szczególne, a to dlatego, 
że trwa Rok Kapłański – co najpierw samych 

kapłanów zobowiązuje. A po drugie – na tych kon-
ferencjach nowy ordynariusz diecezji, ks. biskup 
Andrzej Czaja, po raz pierwszy spotkał się z księżmi. 
A oni poznali wizję duszpasterstwa swojego bisku-
pa. Przedstawił ją w żywo wygłoszonym wykładzie 
poprzedzonym odczytaniem fragmentu Ewangelii. 
Obietnica Jezusa „Oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” stała się 
przedmiotem teologicznej refleksji ordynariusza. 
To nie był program organizacyjny czy reformatorski, 
to nie było jakieś exposé nowego rządcy – to było 
sięgnięcie fundamentu Kościoła: Jezus jest z nami, 

to On działa, to On jest Zbawicielem i lekarzem czło-
wieka. Oczywiście wysiłek duszpasterski jest ko-
nieczny, ale nad wszystkim nadzieja pokładana 
nie tyle w nowości czy skuteczności metod, ile wła-
śnie w obecności Jezusa. Innym ważnym wątkiem 
spotkania były sprawy formacji księży. Szczegóły 
programu formacyjnego przedstawił rektor semi-
narium. Jak co roku będą miały miejsce kilkudniowe 
kursy kształceniowo-rekolekcyjne dla księży młod-
szych roczników, dni skupienia dla ogółu księży, 
pokutna pielgrzymka pod koniec roku kapłańskie-
go. Szczególną propozycją biskupa ordynariusza 
są dwie serie rekolekcji, które sam poprowadzi dla 
księży. Przytoczonymi słowami papieża Benedykta 
XVI „Uwierzyć w moc kapłaństwa” biskup Andrzej 
Czaja przypieczętował swoje wystąpienie. Warto 
odnotować ciepłą i serdeczną atmosferę, jaka zresztą 
zawsze towarzyszyła podobnym spotkaniom. th

W  pierwszych dniach października każdego 
roku Kościół w Polsce tradycyjnie przeżywa 

Tydzień Miłosierdzia. 
W tym czasie wyjątkowo bliskie stają się nam 

słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Bardziej też 
w te dni wzrusza nas postawa miłosiernego Samary-
tanina z Chrystusowej przypowieści i zachęta: „Idź 
i ty czyń podobnie” (Łk 10,30–37). Z głębszym prze-
konaniem spoglądamy na obraz Sądu Ostatecznego 
i do siebie odnosimy słowa: „Zaprawdę powiadam 
wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 
Potrzebne są zatem takie dni w roku, które bardziej 
nas mobilizują, aby Chrystusowe przykazanie miłości 
znalazło odzwierciedlenie w czynie.

Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, 
nawiązując do programu roku duszpa-
sterskiego, myślą przewodnią uczynić 
chce słowa: „Otoczmy troską życie”. 
Dla ludzi wierzących hasło to zawiera głębokie, wręcz 
fundamentalne przesłanie: życie, o które mamy się 
troszczyć, jest darem Boga (…).

Pełną treść listu znajdziemy na stronie www.diecezja.
opole.pl

Doroczne konferencje księży 

Uwierzyć w moc kapłaństwa

Fragment słowa pasterskiego 
opolskiego biskupa pomocniczego 
Pawła Stobrawy na 65. Tydzień 
Miłosierdzia. 

65. Tydzień Miłosierdzia 

Otoczmy 
troską 
życie
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M amy do czynienia dzisiaj 
w Kościele z pewnym kryzy-

sem. Nawet jeśli w naszej śląskiej 
rzeczywistości nie ma masowego 
odejścia od Kościoła, bo przeciętny 
Ślązak wciąż uważa się za katolika. 
Jednak coraz częściej ta katolickość 
nie jest już fundamentem kształtu-
jącym świadomość, a staje się tylko 
rodzajem sentymentu i nostalgii 
za utraconym rajem lat dziecinnych 
– powiedział ks. Piotr Adamów, 
wprowadzając w panel dyskusyj-
ny nt. obecnego stanu stowarzy-
szeń, związków, ruchów i bractw 
kościelnych. Dyskusja odbywała się 
w ramach Seminarium Śląskiego 
(21–24 września), które, jak zwykle, 
miało miejsce w Kamieniu Śl. Trzeci 
dzień obrad zawsze poświęcony jest 

Kościołowi. Tak było i tym razem, 
mimo skróconego o dwa dni pro-
gramu seminarium. 

Bractwa na Śląsku
– Bractwa na ogół powstawa-

ły jako odpowiedź na potrzeby 
czasu. Tak działo się nie tylko 
z zakonami, ale również ze związ-
kami osób świeckich – zauważył 
ks. dr Rudolf Nieszwiec z Wydzia-
łu Teologicznego UO. Najstarszym 
znanym bractwem na Śląsku było 
Bractwo Szpitalne w Środzie Śl. 
(1245 r.). Choć najdawniejsze pró-
by życia laików we wspólnotach 

sięgają wieku IV, to pierwsze brac-
twa i stowarzyszenia w dzisiejszym 
znaczeniu powstawały na przeło-
mie IX i X wieku. Ich rozwój na-
stąpił w średniowieczu. – W XIII 
i XIV wieku większość wiernych 
należała do bractw, a warto zauwa-
żyć, że w odróżnieniu do bractw 
powstających później, zwłaszcza 
w XIX w., były one pod o wiele 
mniejszą „kontrolą” duchownych. 
Do bractw w epoce monarchii i feu-
dalnej struktury społecznej oprócz 
ducha pobożności przyciągał także 
duch demokratyczny. Bo w bractwie 
wszyscy byli równi, mówili do siebie 
„bracie”– podkreślił ks. Nieszwiec. 
Po soborze trydenckim bractwa 
powstawały jako reakcja na prote-
stantyzm, zatem dla podkreślenia 
odrębności często były to bractwa 
o charakterze maryjnym. W wie-
ku XIX pojawiło się nowe zjawisko: 
bractwa kościelne o charakterze spo-
łeczno-charytatywnym, np. ruchy 
trzeźwościowe. Wiek XX przynosi 
kolejne zmiany w profilu bractw 
i stowarzyszeń. Ks. dr hab. Mar-
cin Worbs przedstawił ruch „Qu-
ickborn”, który rozwijał się przed 
wojną na naszym terenie, m.in. 
z udziałem wybitnego teologa Ro-
mano Guardiniego. Ks. dr Zygmunt 
Nabzdyk mówił o Sodalicji Mariań-
skiej, dr Dorota Schreiber-Kurpiers 
o Kongregacjach św. Wincentego à 
Paulo, a ks. infułat Edmund Podziel-
ny, proboszcz opolskiej katedry – 
o przedwojennych bractwach i sto-
warzyszeniach w parafii Świętego 
Krzyża w Opolu. Wniosek w dysku-
sji nasuwał się jeden: dzisiaj nie ma 

nawet co marzyć 
o tak wielkiej 
liczbie wiernych 
z a a n g a ż o w a-
nych w różno-
rodne bractwa 
i grupy. 

Kryzys 
i nadzieja

– Tradycyjne stowarzysze-
nia przeżywają kryzys. Nadzieja 
jest w nowoczesnych ruchach, ani-
mowanych przez księży młodszego 
pokolenia – powiedział ks. prałat 
Wolfgang Globisch, organizator 
seminarium. W diecezji opolskiej 
istnieje 18 różnego rodzaju sto-
warzyszeń i ruchów kościelnych, 
w diecezji gliwickiej – 43. Ks. Piotr 
Adamów, proboszcz parafii św. 
Mikołaja w Raciborzu i diecezjalny 
koordynator ruchów i stowarzy-
szeń katolickich, jest pełen nadziei. 
– Nie możemy upadać na duchu, 
bo w Bożym zamyśle jest już plan 
wyjścia z tego kryzysu – podkre-
ślał. Ks. dr Eugeniusz Ploch, ojciec 
duchowny seminarium i diecezjal-
ny koordynator Odnowy w Duchu 
Świętym, zauważył, że mówienie 
o tym ruchu w naszej diecezji 
jest trudne z powodu kłopotów 
z Odnową w Raciborzu i Krapko-
wicach. – W naszej diecezji istnieje 
jednak 13 wspólnot Odnowy w Du-
chu Świętym, a ich uczestnicy czę-
sto są najbardziej aktywnymi i za-
angażowanymi członkami swoich 
parafii – podkreślił ks. Ploch. Nieco 
inne zdanie na ten temat wyraził 
ks. dr Henryk Rzega, proboszcz pa-
rafii w Łubowicach. – Chciałbym, 
żeby Odnowa lepiej korelowała 
swoje działania z parafią. Bo wyda-
je się, że spotkania Odnowy są dla 
jej członków ważniejsze niż życie 
parafialne – zauważył. – Trudno 
porównywać możliwości tworze-
nia grup religijnych w małych 
parafiach z wielkimi parafiami 
miejskimi – dodał ks. prałat Piotr 
Kondziela, proboszcz ze Sławic. 
Ks. Eugeniusz Ploch i ks. Franci-
szek Lehnert (od 6 lat oddelego-
wany z diecezji opolskiej do ru-
chu Focolare, obecnie pracujący 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej) 
opowiadali o doświadczeniu Boga 
i chrześcijańskiego braterstwa 
w swoich wspólnotach. Próbę du-
chowej diagnozy sytuacji podjął 
ks. Ploch: – Ludzie nie są w gru-
pach i wspólnotach, ponieważ 
nie mają osobistego doświadczenia 
Boga – powiedział.  ak

www.plus.opole.pl

Opole 107,9 FM
Kędzierzyn-Koźle 89,6 FM 

Góra św. Anny 89,6 FM
Nysa 96,7 FM

Racibórz 87,8 FM

Antena tel.: 77 45 66 777
Marketing i Promocja 

tel.: 77 45 38 383
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XIV Seminarium Śląskie

Bractwa i ruchy

W kuluarach 
Seminarium 
Śląskiego 
poniżej:  
Ks. Eugeniusz 
Ploch 
opowiadał 
o darach Ducha 
Świętego

Stowarzyszenia 
wiernych istnieją 
od wieków 
i zmieniają się 
w zależności 
od potrzeb epoki.
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Od 11 do 18 paździer- 
nika 2009 trwać 
będzie odnowa 
duchowa parafii 
św. Jacka.

B ędziemy szukać odpowiedzi 
na pytanie: Czy dziś istnie-

je prawdziwa miłość? – mówi o. 
Marcin Szafors OMI, superior 
domu Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej w Kędzierzynie- 
-Koźlu, który wspólnie z o. Piotrem 
Furmanem poprowadzi misje świę-
te w parafii św. Jacka w Opolu. I, jak 
mówi, chce to zrobić w formie nowej 
ewangelizacji. Jej celem jest docie-
ranie do wszystkich, do tych, któ-
rzy są w kościele, do tych, którzy 
rzadziej w nim bywają lub dawno 
już w nim nie byli. – Od początku 
mojej posługi ludowego rekolekcjo-
nisty mam potrzebę nieustannego 
poprawiania tego, co robię, nowymi 
sposobami głoszenia słowa Bożego, 
stawiania nietypowych pytań 
i szukania wspólnie z wiernymi 
odpowiedzi. Chcę zawsze docierać 
z informacją o możliwości uczest-
niczenia w rekolekcjach czy – jak 
w tym przypadku – w misjach świę-
tych do wszystkich mieszkańców 
parafii – mówi o. Marcin Szafors. 
Podobnie myślą duszpasterze pa-
rafii św. Jacka z ks. proboszczem 
Hubertem Chudobą. Dlatego wspie-
rani przez radę duszpasterską, 
wspólnie z o. Marcinem, przygoto-
wania do misji świętych rozpoczęli 
już przed rokiem.

Rok przygotowań
Na spotkaniu rady parafialnej 

ustalono program przygotowań 
do misji. I to zarówno modlitew-
nych, duchowych, jak i or-
ganizacyjnych. O wsparcie 
modlitewne poproszono 
siostry zakonne, oczywiście 
duszpasterzy miejscowych 
i prowadzących misje oraz 
samych parafian, którzy 
po każdej Mszy św. od roku 
modlą się w intencji plano-
wanej odnowy duchowej, 
a dziewięć tygodni przez 
rozpoczęciem misji odma-
wiają Nowennę do Ducha 

Świętego. Misjonarze i miejscowi 
duszpasterze głoszą kazania przed-
misyjne, odwiedzają chorych w naj-
większym wojewódzkim szpitalu 
znajdującym się na terenie parafii, 
i proszą ich o ofiarowanie modlitwy 
i swojego cierpienia w intencji misji 
świętych.

Zaproszenie w każdym 
domu 

„Bóg kocha Ciebie dziś”, „Bóg 
chce, abyś po raz kolejny usłyszał 
Dobrą Nowinę o zbawieniu i byś 
ją przyjął otwartym sercem” – czyta-
my w zaproszeniu do udziału w mi-
sjach świętych od 11 do 18 paździer-
nika w kościele św. Jacka w Opolu. 
Do każdego domu, do każdej rodzi-
ny w parafii docierają zaproszenia. 
Otrzymują je dzieci w dwu szkołach 
podstawowych, część zaproszeń 
roznoszą ministranci. Ale już pod-
czas kolędy w każdej odwiedzonej 
rodzinie pozostało zaproszenie 
i informacja o terminie odnowy 

duchowej parafii. 
A w Wielką 
Sobotę, pod-
czas św ię-

cenia pokar-
mów, każdy 
mógł wziąć 

obrazek z wize-
runkiem Chry-

st usa Zmar- 
t w yc hw s t a łe -
go, na którego 

odwrocie wydrukowano zaprosze-
nie i informację o misjach. Ostatnim 
dniom przygotowań towarzyszyć 
będą zintensyfikowana modlitwa, 
całodzienna adoracja Najświętszego 
Sakramentu, Nowenna do Ducha 
Świętego, post podejmowany przez 
wielu parafian, okazjonalna modli-
twa po Mszy św.

Plakaty w samochodach
Tydzień przed terminem na ko-

ściele zobaczymy baner, a w różnych 
miejscach parafii setkę plakatów. 
Sześćset sztuk plakatów przekaza-
no właścicielom samochodów, żeby 
umieścili je na jednej z szyb. Leszek 
Romanowski, opiekun ministran-
tów, muzyk zespołu „Ignis Ardens” 
i członek rady parafialnej organi-
zuje koncert muzyki chrześcijań-
skiej z udziałem Beaty Bednarz  
(8 października, godz. 20.00 w koście-
le św. Jacka – wstęp wolny), który ma 
być „spotkaniem z Bogiem, radością 
serca i dobrym przesłaniem przed 
misjami świętymi”. – Chcemy w ten 
sposób nie tylko zaprezentować ar-
tystkę i dobry program muzyczny, 
ale też zaprosić wszystkich, nie tylko 
parafian, do uczestnictwa w misjach. 
– Może przyjdą osoby spoza parafii, 
serdecznie je zapraszamy – dodaje o. 
Marcin. To niejedyne zadanie Lesz-
ka Romanowskiego. Zobowiązał się 
wspólnie z żoną Małgosią i całym 

zespołem „Ignis Ardens’” zorga-
nizować i poprowadzić „Wieczór 
uwielbienia” na zakończenie misji, 
podczas którego modlitwa, śpiew 
i dobra muzyka pomogą podsumo-
wać wspólnie spędzone dni na przyj-
mowaniu Dobrej Nowiny głoszonej 
przez Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej, o. Marcina Szaforsa 
i o. Piotra Furmana.

Teresa Sienkiewicz-Miś
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Reportaż parafialny – Opole, pw. św. Jacka 

Czy dziś istnieje prawdziwa miłość?

O. Marcin Szafors OMI i Leszek Romanowski 
poniżej: Ten plakat znajdzie się w wielu miejscach parafii
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C zy myślał wtedy, że może 
zostać zamordowany? 
Tego samego wieczoru 
po Mszy św. mówił do ze-

branych w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego, że z oskarżeń, 
które zostały wniesione do proku-
ratury, wyliczył, że grozi mu 38 lat 
więzienia. – A co teraz będzie, kie-
dy jeszcze poza Warszawę wyje-
chałem? – pytał, ale z zachowanego 
nagrania trudno wyczuć, czy był 

to żart, czy próba oswojenia zagro-
żenia wiszącego w powietrzu. 

– Ludzie tego się nie spodzie-
wali – uważa Piotr Boruszewski, 
wtedy przewodniczący „Solidar-
ności” w kopalni „Dymitrow” i ini-
cjator budowy pomnika ks. Popie-
łuszki, który zostanie odsłonięty 
w 25. rocznicę tego spotkania. Za-
trzymania i szykany były brane 
pod uwagę, ale śmierć? 

Ojciec Henryk Masny, który 
jako proboszcz wziął wtedy od-
powiedzialność za zaproszenie 
kapelana „Solidarności”, wspomi-
na, że ks. Popiełuszko przyjechał 
na Śląsk już dzień wcześniej i został 
odebrany z dworca w Katowicach. 
– Z tego, co mi opowiadano, jechały 
z nim dwie panie. Jedna siedziała 
w przedziale z nim, a druga z tek-
stem kazania w innym na wypadek 
aresztowania ks. Jerzego Popiełusz-
ki – opowiada. – W Katowicach zo-
stał odebrany przez śp. proboszcza 
z Bojszowej Nowej, gdzie w kościele 
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
jest umieszczona tablica wspomina-
jąca jego pobyt. W tym dniu dano 
mi znać telefonicznie do Bytomia, 
że ksiądz, który ma jutro odprawiać, 
jest już prawie na miejscu. To było 
dzień wcześniej, czyli 7 paździer-
nika 1984 roku. Na drugi dzień, 
gdzieś po południu, zjawił się śp. 
prof. Wacław Szaniawski z kierow-
cą Waldemarem Chrostowskim. 
Później przywieziono ks. Jerzego 
Popiełuszkę na Mszę św. o godz. 
18.00. Po Mszy św. było spotkanie 
w kościele, pytania na kartkach, 
a później na plebanii w naszym 
domu zakonnym spotkanie z wi-
karymi z Bytomia. 

Ojciec Masny zapamiętał też, 
że kościół był obstawiony milicją. 
A sam ks. Popiełuszko dużo palił, 
przy czym nie chciał, żeby go czę-
stowano. Nie lubił też nadziewa-
nego ciasta. 

Spotkanie z ks. Jerzym Popie-
łuszką w Bytomiu odbyło się w ra-
mach organizowanego Tygodnia 
Kultury Chrześcijańskiej. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa wiadomość 
o nim trzymana była w tajemnicy, 
jak długo się dało. – Dopiero gdy 
ks. Jerzy był już na Śląsku, różny-
mi sposobami ludzie przekazywa-
li sobie tę informację – opowiada 
P. Boruszewski. Rozchodziła się ona 
błyskawicznie, jak przy wizycie 
Ojca Świętego w Gliwicach.

– Kościół tak napełnił się 
ludźmi, że pękał w szwach. Przy-
chodzili z kwiatami, z których 
na podłodze został ułożony krzyż 
– opowiada P. Boruszewski. 

Ks. Jerzego Popiełuszkę na ze-
wnątrz witała Helena Radłowska. 

Wiązankę, którą mu wręczyła, 
on sam dołożył do ułożonego 
krzyża. 

Po męczeńskiej śmierci
Kazanie wygłoszone przez 

ks. Popiełuszkę w Bytomiu doda-
ło ludziom odwagi. Mówił między 
innymi, że zachować godność, 
to znaczy pozostać wewnętrznie 
wolnym, że jako synowie Boga 
nie możemy być niewolnikami. 
Że jeżeli oczekujemy od innych 
prawdy, sprawiedliwości, odwagi 
i męstwa, sami takimi musimy być. 
I oczywiście, że zło trzeba dobrem 
zwyciężać. 

– W z w ią zk u z t y m, 
że on tu u nas był 8 października 
i doszło do tej wielkiej tragedii, 
a „Solidarność” była zdelegalizo-
wana, utworzyliśmy Duszpaster-
stwo Ludzi Pracy im. ks. Jerzego 
Popiełuszki – mówi P. Boruszew-
ski. Postarali się też o sztan-
dar, na którym z jednej strony 

tekst
Klaudia Cwołek

kcwolek@goscniedzielny.pl

Stał po stronie wo lności
25. rocznica wizyty ks. Jerzego 
Popiełuszki w Bytomiu. –Bać się 
trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę 
srebrników jałowego spokoju – te słowa 
ks. Jerzy Popiełuszko wypowiedział 
w Bytomiu aż dwa razy. Było to 
8 października 1984 roku, jedenaście dni 
przed jego męczeńską śmiercią.

Ks. Jerzy Popiełuszko i o. Henryk Masny w kościele Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu 8 października 1984 roku
Poniżej z lewej: Kapelan „Solidarności” do ułożonego z kwiatów 
krzyża dokłada otrzymaną wiązankę 
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jest podobizna ks. Popiełuszki, 
a z drugiej orzeł w koronie z Mat-
ką Boską Częstochowską. I z tym 
sztandarem wszędzie zaczęli jeź-
dzić. Przypinali sobie też plakietkę 
ze zdjęciem ks. Popiełuszki, zro-
bionym w Bytomiu.

Wkrótce powstały tzw. ósemki, 
czyli Msze św. w intencji Ojczyzny 
i ks. Jerzego Popiełuszki w 8. dzień 
każdego miesiąca. – Ludzie przy-
jeżdżali z daleka: z Czeladzi, Tar-
nowskich Gór, nawet z Jastrzębia, 
i brali udział w tych Mszach, bo za-
wsze ktoś ciekawy został zaproszo-
ny – dodaje P. Boruszewski. 

W pierwszą rocznicę śmierci 
na Tydzień Kultury Chrześci-
jańskiej przyjechali do Bytomia 
rodzice i bracia ks. Popiełuszki. 
Rodzice z pielęgniarką nocowali 
wtedy u państwa Boruszewskich. 
W gościnnym pokoju na ścianie 
dziś wisi maleńki skórzany krzy-
żyk z fotografią ks. Jerzego, który 
jego matka wręczyła pani Irenie 
w dowód wdzięczności. Rok wcze-
śniej w zakrystii kościoła Piotrowi 
Boruszewskiemu udało się zdobyć 
autograf kapelana „Solidarności”. 

To jedne z najważniejszych dla 
nich pamiątek. 

Starania o pomnik
Choć ksiądz Jerzy Popiełuszko 

częściej przyjeżdżał na Śląsk, to jed-
nak Bytom uznawany jest za jedyne 
miejsce, gdzie publicznie spotkał się 
z wiernymi. Dlatego kilkakrotnie 
odradzała się idea, żeby postawić 
tu pomnik. – Zawsze trafialiśmy 
na jakiś opór, tłumaczenie, że po-
mnik jest niepotrzebny, że nie ma 
pieniędzy – żali się P. Boruszewski. 
W końcu pomógł film Rafała Wie-
czyńskiego „Popiełuszko. Wolność 
jest w nas”. Piotr Boruszewski był 
na oficjalnej premierze w Katowi-
cach. Tam, niespodziewanie został 
poproszony o parę słów wspomnień. 
Idąc za ciosem, u przewodniczącego 
śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” 
Piotra Dudy i jego zastępcy Miro-
sława Truchana upomniał się o po-
mnik. Tym razem udało się. Zarząd 
„Solidarności” podjął uchwałę, 
że sfinansuje dzieło. Ale ponieważ 
niektórzy chcieli mieć w nim swój 
osobisty udział, podjęto jeszcze de-
cyzję o rozprowadzeniu cegiełek 
w wysokości 10 zł. 

Odlany z brązu pomnik, które-
go autorem jest Grzegorz 
Łagowski, zosta-
nie odsłonięty 8 
października 
na skwerze 
przy koście-
le Podwyż-
szenia Krzy-
ża Świętego.

– Dla nas 
to jest ważne, 
żeby przypomnieć 
sobie w ydarzenia 
związane z walką 
o wolność i prawdę, 
które w sumie były niedawno, 
a od których już minęło 25 lat 
– mówi o. Stanisław Szlosek, obec-
ny proboszcz parafii Podwyższenia 
Krzyża Świętego. – Ks. Popiełuszko 
był rzeczywiście kapelanem ludzi 
pracy i pozostaje symbolem. Myślę, 
że jego rychła beatyfikacja będzie 
okazją do przypomnienia sobie, 
co wycierpiał on i inni ludzie. Nasza 
uroczystość odsłonięcia pomnika 

wyrosła z potrzeby parafian, ludzi 
pracy, którzy uczestniczyli w tych 
spotkaniach i chcieli uwiecznić 
moment obecności ks. Popiełuszki. 
To było duże wydarzenie nie tylko 
dla parafii, ale bardziej dla całego 
regionu. Dlatego cieszymy się, 
że „Solidarność” przyczyniła się 

do tego, że pomnik powstał, a za-
rząd miasta pozytywnie podszedł 
do tej inicjatywy i wspierał nasze 
prace i starania związane z uroczy-
stością – dodaje. 

Odsłonięciu pomnika towarzy-
szyć będą sesja popularnonauko-
wa i wieczór wspomnień. •

Program uroczystości
25. rocznica Mszy św. sprawowanej w Bytomiu przez ks. jerzego 
Popiełuszkę
5 października
Godz. 18.00, kościół Podwyższenia Krzyża świętego (ul. ligonia 2) 
– Msza św. w intencji beatyfikacji ks. jerzego Popiełuszki 
(transmitują radio Maryja i tV trwam)
6 października
Godz. 18.00, kościół Podwyższenia Krzyża świętego – Msza św. 
i wspomnienia o ks. jerzym. obecny będzie o. Henryk Masny. 
7 października
Godz. 12.00, Muzeum Górnośląskie (ul. Korfantego 34) – sesja 
popularnonaukowa „tyś jest kapłanem na wzór…” Ps 110, 4 – 

ks. jerzy Popiełuszko 1947–1984.
Program: 
Godz. 12.00 – powitanie
Godz. 12.10 – „Ks. jerzy Popiełuszko – święty jerzy naszych 
czasów” – janusz Kotański
Godz. 12.35 – „Aparat bezpieczeństwa wobec ks. jerzego 
Popiełuszki” – dr hab. jan Żaryn (instytut Pamięci Narodowej, 

Warszawa)
Godz. 13.00 – „Msze św. za ojczyznę z udziałem ks. jerzego 
Popiełuszki” – dr Łucja Marek (instytut Pamięci Narodowej, 
Katowice)
Godz. 13.25 – przerwa
Godz. 13.45 – „o. ryszard śleboda – obrońca praw człowieka” – 
ks. dr hab. józef Marecki (instytut Pamięci Narodowej, Kraków)
godz. 14.10 – „Kapłani pomordowani w Polsce ludowej” – Andrzej 
sznajder (instytut Pamięci Narodowej, Katowice)
Godz. 14.35 – dyskusja
Godz. 15.00 – zakończenie
Godz. 19.00, BCKino (ul. Żeromskiego 27) – projekcja filmu 
„Popiełuszko. Wolność jest w nas”.
8 października
Godz. 18.00, kościół Podwyższenia Krzyża świętego – uroczysta 
Msza św. w 25. rocznicę Mszy św. w Bytomiu celebrowanej przez 
ks. jerzego Popiełuszkę i odsłonięcie pomnika.

Stał po stronie wo lności
Irena i Piotr Boruszewscy mają krzyżyk z podobizną 
ks. Jerzego Popiełuszki, który otrzymali od jego matki
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Gość opolski

zaproszenia

Pielgrzymka kobiet 
na Jasną Górę
Ks. dziekan Ryszard Wołowiec, 
diecezjalny duszpasterz kobiet, ser-
decznie zaprasza w sobotę 17 paź-
dziernika 2009 r. na diecezjalną 
pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę. 
Hasłem tegorocznej pielgrzymki 
są słowa: „Dziękujemy za kapłanów 
i powierzamy ich Maryi”. Program: 
godz. 11.00 – Msza św. koncelebro-
wana w bazylice pod przewod-
nictwem bp. Jana Wątroby, który 
także wygłosi homilię; godz. 12.00 
– modlitwa „Anioł Pański”; 12.15 
– konferencja z udziałem Marii 
Wilczek, honorowego prezesa Pol-
skiego Związku Kobiet Katolickich; 
13.15 – akt zawierzenia Matce Bożej 
w Kaplicy Cudownego Obrazu; 15.00 
– Droga Krzyżowa; godz. 16.00 – 
zakończenie pielgrzymki. 

Diecezjalny 
Dzień Przymierza
Ks. proboszcz parafii Ducha Święte-
go w Winowie, Waldemar Klinger, 
i siostry szensztackie zapraszają  
11 października do Winowa 
na Diecezjalny Dzień Przymierza, 
którego motto brzmi: „Tak, Ojcze! 
Tobie zawierzam”. Diecezjalne 
spotkanie czcicieli Matki Bożej 
Trzykroć Przedziwnej połączone 
zostanie z poświęceniem Domu 
Pielgrzyma „Domu Ojca”. W pro-
gramie: godz.11.00 – Msza św. pod 
przewodnictwem bp. Pawła Sto-
brawy, poświęcenie „Domu Ojca”, 
biesiada na placu kościelnym, 
konferencja wygłoszona przez 

ojców szensztackich, godz. 15.00 – 
nabożeństwo różańcowe z błogo-
sławieństwem eucharystycznym, 
procesjonalne przejście do sanktu-
arium Matki Bożej Trzykroć Prze-
dziwnej, odnowienie przymierza 
miłości z Matką Bożą.

Pielgrzymka 
Dzieci Maryi
Od 9 do 11 października na Gó- 
rze św. Anny trwać będzie piel-
grzymka Dzieci Maryi pod zawo-
łaniem „Wierność Chrystusa, wier-
ność Kapłana, wierność Dziecka 
Maryi”. Rozpoczęcie w piątek 
o godz. 18.00, o 19.30 okazja do sakra-
mentu pokuty i pojednania, a o 20.00 
Eucharystia w Domu Pielgrzyma, 
zakończona Apelem Jasnogórskim. 
Przewodniczyć będzie ks. radca 
Joachim Dembończyk, proboszcz 
z Biedrzychowic. W sobotę 10 paź-
dziernika o godz.11.00 Mszy św. kon-
celebrowanej w bazylice św. Anny 
przewodniczyć będzie bp Paweł Sto-
brawa. Konferencję dla dziewcząt 
szkół podstawowych poprowadzi 

s. Leonia, a dla dziewcząt szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych ks. Damian Jurczak. Ponadto 
w programie pielgrzymki: wspól-
na modlitwa, obchodzenie dróżek 
Maryi na kalwarii annogórskiej, 
pogodne wieczory, śpiewy. Koszt 
pobytu 40 zł; zgłoszenia w Domu 
Pielgrzyma – tel. 077 462 53 01.

Piosenka religijna 
w Komprachcicach
Do 10 października 2009 r. przyj-
mowane są zgłoszenia do udziału 
w XI Przeglądzie Piosenki Religij-
nej „Dobrze jest śpiewać naszemu 
Panu”, organizowanym przez 
parafię św. Franciszka z Asyżu 
i Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Komprachcicach. Przesłuchania 
planowane są na 17 października 
o godz. 15.00, a koncert laureatów 
z wręczeniem nagród – 25 paź-
dziernika o godz. 15.00. W prze-
glądzie uczestniczyć mogą soliści, 
zespoły wokalne i wokalno-in-
strumentalne w następujących 
kategoriach: I – soliści do 14 lat, II 

– soliści powyżej 14 lat, III – zespo-
ły dziecięce (do 14 lat), IV– zespoły 
młodzieżowe i dorosłych. Szczegó-
łowe informacje pod numerami: 077 
46 46 222, 077 46 46 208, 077 46 46 330 
oraz na stronie internetowej: www.
sokkomprachcice.atol.com.pl.

Festiwal 
w Kędzierzynie-Koźlu
Parafia św. Floriana w Kędzierzy-
nie-Koźlu organizuje doroczny, 
już XIV Festiwal Pieśni Religijnej 
„AZOTY 2009” dla dzieci i młodzie-
ży, dla solistów i zespołów w sobotę 
7 listopada 2009 r. w hotelu Cen-
tralnym w Kędzierzynie-Azotach. 
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr. 
tel. 0 77 481 3670. 

Rekolekcje 
dla gospodyń
Od 19 do 22 października 
w Kokoszycach odbędzie się spo-
tkanie modlitewno-wypoczyn-
kowe dla gospodyń pracujących 
na probostwach. Zgłoszenia przyj-
mowane są telefonicznie w domu 
rekolekcyjnym w Kokoszycach, 
tel. 032 456 14 97.

Spotkania misyjne
Kolejne jesienne spotkanie człon-
ków Papieskich Dzieł Misyjnych 
oraz sympatyków misji odbędą się 
10 października w Raciborzu 
w klasztorze Annuntiata, ul. Sta-
rowiejska 152 i 24 października 
w Nysie, w bazylice św. Jakuba. 

I  prosi Królową Aniołów, pa-
tronkę swojej parafii, w wierszu 

„Odpust w Popielowie”, by pomogła 
nam smakować życie jak odpusto-
we cukierki i żeby nasz zachwyt 
nad codziennością trwał dłużej 

niż ży wot glinianego, 
odpustowego kogucika. 
Bo wiersze Waltera Pyki 
każą nam przystanąć 
w biegu i podziękować 
Bogu za skrzydła, które 

czasami unoszą nas nad zgiełkiem 
w miejsce, gdzie można poczuć za-
pach tęczy, gdzie można dogonić 
miłość i dojrzeć „przejaśnienie – 
tak bardzo potrzebne dla lepszego 
widzenia”. 

Tomik „Przejaśnienie” jest 
ósmym zbiorem wierszy Waltera 
Pyki. Poza licznie drukowanymi 
utworami w prasie, w zbiorowych 
almanachach wydał tomiki: „Za-
pach tęczy”, „O jednej więcej”, 

„Dogonić miłość”, „Oko-
lice zdziwienia”, „Ponad 
zgiełkiem”, wspólnie 

z Krzysztofem Kmie-
ciem wydał „Ekslibrysy 
wierszem pisane”. 

Na co dzień Walter Pyka, jako 
aptekarz, pomaga chorym, a gdy 
tworzy wiersze jak „Pokora”, 
„Matka Boska Nieustającej Pomo-
cy”, leczy nasze dusze, uczy rado-
ści i skłania do refleksji. Dlatego 
warto wziąć do ręki tomik Waltera 
Pyki i przeczytać przynajmniej 
ten jeden wiersz, „Refleksja”: „Je-
żeli masz poczucie,/ że za mało się 
robi,/ dla ulżenia w cierpieniu,/ 
dla ukazania piękna,/ dla poznania 
prawdy,/ dla zbawienia świata,/ 
zacznij od zdrapywania kurzu/ 
ze swojego sumienia.  
 Teresa Sienkiewicz-Miś

Walter Pyka, Przejaśnienie, opole 2009

Warto przeczytać

Okolice słowa
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Poeta Walter Pyka znowu zaprasza czytelnika 
w jego okolice słowa, gdzie każde przejaśnienie 
odbierane jest jak sygnał, że wszystko, co przed 
nami, może być tylko jaśniejsze.


