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W   ich  intencji modliła  się 
po  brzegi wypełniona 
opolska katedra. Licznie 

przybyły poczty sztandarowe 
i  delegacje harcerzy, studentów, 
policji, związków zawodowych, 
kombatantów, bractw, organizacji, 
reprezentowanych przez młodzież 
i osoby starsze. Obecni byli rekto-
rzy i  naukowcy wyższych uczelni 
Opolszczyzny, władze polityczne i sa-
morządowe z wojewodą Ryszardem 
Wilczyńskim i marszałkiem Józefem 
Sebestą, a przede wszystkim wierni 
z Opola i diecezji, wśród nich pracują-
cy w Opolu nauczyciele z Anglii, mło-
dzież niemiecka, turyści, członkowie 
Opolskiej Rodziny Katyńskiej. Wraz 
z wiernymi ewangelicko-augsbur-
skiej wspólnoty parafialnej w Opolu 

w żałobnej uroczystości udział wziął 
ks.  proboszcz Marian Niemiec. 
Żałobnej Mszy św. przewodniczył bp 
Paweł Stobrawa. Kazanie wygłosił bp 
Kopiec, a w koncelebrze z kilkuna-
stu kapłanami uczestniczyli bp Jan 
Bagiński i infułat Edmund Podzielny.

– Trudno jest wypowiedzieć to, 
czym żyje dzisiaj każdy z nas i my 
wszyscy jako wielka wspólnota 
polskiego narodu. Po  raz kolejny 
stajemy wobec majestatu Boga, 
kiedy nie  umiemy poradzić sobie 
z tajemnicą odchodzenia z tej ziemi. 
Na wszystko znajdujemy odpowiedź, 
ale gdy przyjdzie ten moment, sło-
wa się gubią, nie umiemy sobie z tym 
poradzić – mówił bp Jan Kopiec, na-
zywając tragiczne wydarzenie swo-
istymi rekolekcjami, podczas których 

powinniśmy zdać sobie sprawę, 
że sami rady nie damy, zrozumieć, 
że nie zrozumiemy, bunt na nic się 
nie  zda i  jeśli  się nie  nawrócimy, 
to zginiemy, a nawet słuch i pamięć 
o nas zaginą.

– Ci, którzy zginęli w  tragicz-
nej katastrofie pod Smoleńskiem – 
kontynuował bp Jan Kopiec – żyją 
życiem u Boga, my już nad nimi wła-
dzy nie mamy, my już nawet oceny 
wydawać o  nich nie  możemy. My 
natomiast musimy dojrzewać, by 
z takiego wydarzenia wnioski wycią-
gać. Byśmy byli ludźmi, rozumnymi 
stworzeniami, które Pan posłał na ten 
świat, aby go prowadzić ku pięknemu 
blaskowi, byśmy tworzyli ojczyznę 
wszystkich bez wyjątku ludzi. Wszy-
scy dzisiaj pytamy się, czy musi się 
coś takiego wydarzyć, abyśmy zro-
zumieli, że powinniśmy się do siebie 
zbliżyć i zrozumieć, że żyje się na tej 
ziemi po to, by każdy krok człowieka 
zmierzał do wspólnego pomnażania 
tego, co  stanowi naszą ojczyznę. 
Niech będzie to droga ku naszemu 
dojrzewaniu. tsm
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Sobotnia modlitwa w katedrze 
za ofiary katastrofy

K atastrofa, w której 
w jednym momencie 

zginęło 96 wybitnych 
Polaków, z Panem 
Prezydentem i jego 
Małżonką na czele, budzi 
niespotykaną liczbę 
myśli, uczuć i pytań. 
Odpowiedzi na najgłębsze 
z nich nie poznamy. 
Co chcieli nam powiedzieć 
Bóg i historia przez 
splot tylu absolutnie 
zadziwiających, 
a nawet przerażających 
swoją symboliką 
okoliczności? Co dzisiaj 
powiedzieliby nam 
pasażerowie tragicznego 
lotu? Odpowiedzi 
nie usłyszymy. 
Ich śmierć połączyła 
Polaków i poruszyła 
wielu ludzi na świecie. 
Zwłaszcza – co było 
nie do wyobrażenia 
jeszcze w piątek 9 
kwietnia – Rosjan. 
Po człowieku zostanie 
tylko dobro. Widzieliśmy 
przecież na własne oczy, 
jak topniały w ogniu 
żalu złe uczucia i słowa 
o ofiarach smoleńskiej 
katastrofy. Po niej 
może pozostaną lepsze 
społeczeństwo i lepsza 
przyszłość z Rosją.

Katedra opolska w żałobie

Słowa się gubią...

krótko

Z katedry 
do Winowa
Opole. Ruch Szensztacki 
zaprasza1 maja 
na XV pieszą pielgrzymkę 
z katedry opolskiej 
do Sanktuarium Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej 
w winowie. Początek 
o godz. 12.00 Mszą św. 
w katedrze.

Najpierw modlitwą w ciszy, a o godz. 12 w niedzielę 
11 kwietnia łączyli się wierni w opolskiej katedrze 
z całą Polską, przeżywającą tragiczne wydarzenie
pod Smoleńskiem – katastrofę lotniczą, w wyniku 
której śmierć poniósł prezydent RP Lech Kaczyński, 
jego żona Maria Kaczyńska i 94 osoby towarzyszące.
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Region. W ciągu ostatnich kilku-
nastu lat w naszym kraju populacja 
zajęcy zmniejszyła się co najmniej 
dwukrotnie. Dane Polskiego Związ-
ku Łowieckiego mówią, że zostało 
ich już tylko pół miliona, a jeszcze 
w latach 90. było ich ok. 1,2 mln, nie-
którzy zaś szacują, że ich liczba się-
gała nawet 3 mln. Najgorsza sytuacja 
jest w województwach lubuskim 
i niestety opolskim. Przyczyn uby-
wania szaraka z naszego otoczenia 
jest  wiele. Za  główne uznaje  się 
niekontrolowany wzrost populacji 
lisów i ptaków drapieżnych, che-
mizację rolnictwa i powiększanie 
areałów gospodarstw rolnych. 
Zając jest delikatny, z trudem przy-
stosowuje się do zmieniających się 
warunków. Myśliwi zastanawia-
ją  się wprawdzie nad zakazem 
polowania na zające i niektóre koła 
łowieckie już  nie  polują, ale  na 

razie mięso szaraka osiąga najwyż-
sze ceny na rynku (ok. 100 zł za kilo-
gram tuszy).

Adres redakcji: 45-011 Opole,
ul. Koraszewskiego 7–9
telefon/faks (77) 454 64 72
Redagują: 
Andrzej Kerner – dyrektor oddziału, 
Anna Kwaśnicka, Teresa Sienkiewicz-Miś, 
ks. dr Tomasz Horak – asystent kościelny 

opole@goscniedzielny.pl

Redakcja. „Obudziły mnie jakieś 
krzyki i zamieszanie za oknem, 
ponoć ktoś dostał esemesa z  Je- 
rozolimy, że  Pan Jezus zmar- 
twychwstał. Nie wiem, czy to praw- 
da, gdyż ludzie na  wsi różne 
rzeczy gadają, ale... ALLELUJA! 
Chrystus prawdziwie zmar-
twychwstał!”. Za to i wiele innych 
ż yczeń w ielka- 
nocnych, które 
nadeszły do redak-
cji „Opolskiego 
Gościa” serdecznie 
dziękujemy. 

Feeria fajerwerków
Opole. W Wielką Noc 
nad opolskim osie-
dlem ZWM rozbłysła 
feeria fajerwerków. 
Sztuczne ognie wraz 
z  biciem dzwonów 
towarzyszyły pro-
cesji rezurekcyjnej, 
w której uczestniczyli 
wierni z parafii Prze-
mienienia Pańskiego. 
– W Nowy Rok strze-
lamy, okazując naszą 
radość, a noc Zmartwychwstania 
jest przecież znacznie większym 

powodem, by się cie-
szyć i hucznie świę-
tować – wyjaśnia 
Grzegorz Purgał, 
który z dachu domu 
k ate c h e t y c z n e go 
odpalał fajerwerki 
(na zdjęciu). Parafia-
nie nie  kryli zasko-
czenia, bo  zwyczaj 
znany od  wieków, 
a w niektórych regio-
nach praktykowany 

każdego roku, w ich parafii poja-
wił się po raz pierwszy.

Wanda Półtawska w Braciszowie
Braciszów. 8 kwietnia w parafii 
pw. św. Jana Nepomucena w Braci-
szowie gościła dr Wanda Półtaw-
ska. Dr Półtawska najpierw spotka-
ła się z uczniami i nauczycielami 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w  Pietrowicach Głubczyckich. 
Po  południu na  braciszowskiej 

plebanii poprowadziła spotkanie 
dla wychowawców, katechetów 
i rodziców nt. „Właściwa koncepcja 
osoby w nauczaniu Jana Pawła II”. 
W ramach cyklicznego spotkania 
formacyjnego znalazły się także 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu i Msza święta.

Uratują Dwór Biskupi przed dewastacją 
Nysa. Rozpoczęły  się prace 
zabezpieczające dawny Dwór 
Biskupi w  Nysie przed znisz-
czeniem. Bierność właściciela 
spowodowała, że  Wojewódzki 
Konserwator Zabytków wystą-
pił do Starosty Nyskiego z wnio-
skiem o zabezpieczenie zabytku 
poprzez ustanowienie czasowego 
jego zajęcia do 30 czerwca. Do tego 
dnia na zlecenie wojewódzkiego 

konserwatora przeprowadzone 
będą prace remontowe, których 
celem jest podstawowe zabezpie-
czenie budowli przed wpływem 
niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych. W  ciągu 7 tygodni 
wykonane będzie m.in. pokrycie 
dachów blachodachówką, umoc-
nienie kominów i  ustawienie 
rusztowań. Koszt robót wyniesie 
niecałe 72 tys. złotych. 

Dla osób ubogich 
i samotnych
Kędzierzyn-Koźle, Nysa. Zgodnie 
z kilkuletnim zwyczajem po procesji 
rezurekcyjnej w parafii Misjonarzy 
Oblatów MN w Kędzierzynie-Koźlu 
do stołu na wielkanocne śniadanie 
zaproszono osoby ubogie i samotne. 
W sali kominkowej klasztoru zebra-
ło się kilkadziesiąt osób. O. Tadeusz 
Kal, proboszcz parafii, poprowa-
dził modlitwę i złożył uczestnikom 
życzenia świąteczne. Dary na wiel-
kanocne śniadanie składali parafia-
nie przychodzący w Wielką Sobotę 
poświęcić pokarmy. Przygotowa-
niem śniadania zajął się parafialny 
zespół Caritas wspomagany przez 

siostry służebniczki. Natomiast 
w Nysie tradycją stał się już świą-
teczny obiad dla samotnych, chorych 
i  bezdomnych przygotowywany 
w nyskim „Carolinum” przez siostry 
elżbietanki i Wspólnotę Apostolską 
Świętej Elżbiety przy pomocy wolon-
tariuszy z liceum. Spotkanie, w któ-
rym wzięło udział ponad 120 osób, 
rozpoczęło się Mszą św. 

Procesje konne w deszczu
Racibórz-Sudół, Pietrowice 
Wielkie, Bieńkowice. Pogoda 
w  Poniedziałek Wielkanocny 
nie sprzyjała spacerom, ale uczest-
ników wielkanocnych procesji 
konnych w najmniejszym stopniu 
to nie zraziło. W Raciborzu-Sudo-
le naliczono 118 koni, co jest liczbą 
rekordową od wielu lat. W tamtej-
szej procesji, którą pobłogosławił 
ks. proboszcz Józef Przywara, wziął 
udział – jadąc wierzchem – ks. pra-
łat Albert Glaeser. Przewodniczył 
on też nabożeństwu kończącemu 

wielkanocny objazd pól. W Bień-
kowicach w procesji błogosławio-
nej przez ks. proboszcza Andrzeja 
Zocłońskiego szło w tym roku około 
50 koni. W Pietrowicach Wielkich 
procesja od lat ma również bardzo 
bogatą oprawę. Tradycyjnie zaczy-
na się pod kościołem parafialnym 
i zdąża do pątniczego kościoła Świę-
tego Krzyża, by po nabożeństwie 
objechać pola. Na czele procesji, tuż 
za jeźdźcem wiozącym krzyż, kon-
no ruszył jak zwykle ks. proboszcz 
Damian Rangosz. 

Samotny zając zabłąkany 
na opolskim osiedlu

Przygotowanie do śniadania 
u oblatów

Dziękujemy  
za życzliwość

Jedna 
z tego-

rocznych 
kartek 

świątecznych 

Coraz mniej zajęcy
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Wierny

P ojęcie miłosierdzia 
wywołuje kolejny temat: 

wierny, wierność. Języki 
biblijne nie odróżniają 
wiary od wierności. Wiara 
to nie tylko poznanie 
i uznanie jakiejś prawdy. 
To przede wszystkim pełne 
ufności zaangażowanie się 
wobec konkretnej osoby. 
Dotyczy to człowieka, 
ale może być odniesione 
do Boga. Człowiek wierny 
Bogu, ale i Bóg wierny. 
Komu? Bóg jest wierny 
samemu sobie – w znaczeniu 
wierności swojej najbardziej 
wewnętrznej istocie. 
Wierny jest ten człowiek, 
który mimo doświadczeń 
przynoszonych przez 
czas, wydarzenia, 
okoliczności trwa w ufnym 
zaangażowaniu wobec 
innego człowieka lub Boga. 
Bóg jest poza czasem. 
Ale trwa wiernie przy 
człowieku, który w upływie 
czasu poddany bywa złu 
i sam zło powoduje. 
Bóg jest wierny obietnicom, 
które złożył ludziom, 
bo jest wierny samemu 
sobie. Tę wierność 
Boga nieustannie 
podkreślali prorocy. Jezus 
jest jej widzialnym odbiciem 
i ostatecznym spełnieniem. 
Dlatego List 
do Hebrajczyków nazywa 
Go „miłosiernym i wiernym 
Arcykapłanem”.  
Zaś księga Apokalipsy 
kilkakrotnie „Świadkiem 
wiernym”. Wierność 
Boga powinna pobudzać 
człowieka do wierności 
Bogu i dobru. 
Bo to właśnie dobro i miłość 
jest wewnętrzną prawdą 
Boga.

Otwórz: 
2 Tm 2,11-13; Hbr 2,17n.

W raz z docieraniem tragicz-
nych wieści o  katastrofie 

samolotu z Prezydentem RP na po-
kładzie, rosły żal i poczucie straty, 
ale budziła się też modlitwa, która 
połączyła wielu wiernych naszej 
diecezji.

Sobota, 10 kwietnia
o wpół do jedenastej – w drodze 
do  Nysy – widzę w  Twardawie 
pierwszą flagę polską, przystrojoną 
żałobnym kirem. Znikają wątpliwo-
ści – niesłychane wieści ze Smoleń-
ska zostały potwierdzone oficjal-
nie. W Głogówku następna flaga 
z czarną wstęgą. W Nysie hiobową 
wieść obwieszczają żałobne flagi 
już na wszystkich urzędach i w pry-
watnych oknach. W drodze ktoś 
dzwoni, prawie płacząc, że śmiał się 
kiedyś z prezydenta Kaczyńskiego. 
Na rondzie w Kędzierzynie czar-
ne bmw z  chorągiewką „Polska” 
na dachu – jak w dzień ważnego 
meczu narodowej reprezentacji. 
Ulice prawie puste. Czytam listę 
ofiar. Czytam odezwę biskupa 
opolskiego. Pojawiają się ogłosze-
nia o specjalnych Mszach świętych 
i nabożeństwach, odprawianych 
w naszej diecezji w intencji ofiar ka-
tastrofy. Kluczbork – sobotnie czu-
wanie na cmentarzu przy pomniku 
Poległych na Wschodzie, specjal-
ne czuwania w niedzielę. Nysa – 
niedzielna Msza św. w  bazylice, 
specjalne nabożeństwa w innych 
kościołach. Głogówek – dodatko-
wa Msza św. w niedzielny wieczór. 
Głuchołazy – dodatkowa Msza św. 
w poniedziałek. Kędzierzyn-Koź-
le (Piasty) – dodatkowa Msza św. 
w sobotni wieczór – widzę pełny 
kościół ludzi. Racibórz – Msze św. 
w farze, kościele NSPJ i Matki Bożej. 
Prudnik – św. Michała Archanioła 
– specjalna Msza św. w poniedzia-
łek. Wchodzę w niedzielę do mo-
jego kościoła parafialnego i widzę 

inne twarze ludzi. Dzwon bijący 
po Mszy też wydaje jakby nieco 
inny ton. ak

Nikt nie jest 
samotną wyspą

Przed katedrą przy symbolicz-
nym grobie sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki zapłonęły znicze. Ktoś 
przyniósł kwiaty przewiązane czar-
ną wstążką, ktoś inny ustawił zdję-
cie uśmiechniętej prezydenckiej 
pary. Modlitwa i nadzieja, mimo 
łez i szoku, połączyły opolan, po-
łączyły wszystkich Polaków w ob-
liczu tragicznych wydarzeń. Stąd 
opuszczone do połowy flagi, zapa-
lone lampiony puszczane w niebo, 
wystawione księgi kondolencyjne, 
odwołane spektakle, seanse filmo-
we i imprezy sportowe, w niedzielę 

zamknięte galerie handlowe, 
w oknach mieszkań wywieszone 
biało-czerwone flagi ozdobione 
kirem, a w kościołach unosząca się 
modlitwa za dusze zmarłych.

Bp Andrzej Czaja w wystoso-
wanej odezwie wyraził współ-
czucie wszystkim, którzy utracili 
najbliższych, a zmarłych polecił 
w modlitwie dobremu Bogu, pro-
sząc o tę modlitwę również nas. 
Diecezjanie licznie uczestniczyli 
w nabożeństwach odprawianych 
za dusze ofiar, m.in. w sobotni wie-
czór w opolskiej katedrze odmówi-
li Różaniec i litanię za zmarłych, 
a po nich wzięli udział we Mszy 
św., której przewodniczył ks. in-
fułat Edmund Podzielny.

– Stajemy przed tajemnicą 
kruchości życia, bez względu 
na to, kim jesteśmy w życiu spo-
łecznym – podkreślał ks. infułat, 
przypominając słowa angielskiego 
poety Johna Donne’a cytowanego 
przez E. Hemingwaya w powieści 
„Komu bije dzwon”: „Żaden czło-
wiek nie jest samotną wyspą, każdy 
stanowi ułomek kontynentu, część 
lądu. Jeżeli morze zmyje choćby 
grudkę ziemi, Europa będzie po-
mniejszona tak samo, jak gdyby 
pochłonęło przylądek, włość twoich 
przyjaciół czy twoją własną. Śmierć 
każdego człowieka umniejsza mnie, 
albowiem jestem zespolony z ludz-
kością. Przeto nigdy nie pytaj, komu 
bije dzwon: bije on tobie”... ana

Pamięci ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem

Dzwon 
bije i tobie

Diecezja opolska 
zjednoczona 
w modlitwie.

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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Flagi z kirem zawisły 
w oknach 
po lewej: Zapłonęły znicze
przy katedrze opolskiej
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R edagowana przez mło-
dzież strona parafii św. 
Bartłomieja w Głogówku 
(www.parafia.glogovia.pl) 

jest jedną z najbardziej rozbudo-
wanych i na bieżąco aktualizowa-
nych witryn katolickich w diecezji 
opolskiej. Podczas ostatnich świąt 
wielkanocnych notowała ok. 3000 
wizyt każdego dnia. Ogłoszenia pa-
rafialne, relacje z wydarzeń, zdjęcia 
z uroczystości czy spisana historia 

parafii i miasta, to nie wszystko co 
zaoferowano internautom. Na stro-
nie regularnie zamieszczane są ka-
zania w wersji audio, w Adwencie 
ruszyły wersje testowe transmisji 
Mszy świętych on-line, a dziś już 
niemal każda odprawiana w gło-
góweckim kościele Eucharystia 
może być na żywo oglądana na 
ekranach komputerów w każdym 
zakątku globu.

mGm, czyli młodzież 
i multimedia

Relacjonowanie w ydarzeń 
parafialnych i  informowanie 

o sprawach dotyczących lokalne-
go Kościoła to cele, które od kilku 
lat realizuje zespół redakcyjny, 
prowadzony przez ks. Ryszarda 
Kindera, proboszcza parafii św. 
Bartłomieja. Pierwsza odsłona 
parafialnej strony internetowej 
została uruchomiona ponad 10 
lat temu, gdy wikarym w  Gło-
gówku był ks. Zbigniew Bienkie-
wicz. Była bardzo prosta, a znaj-
dowały się na niej podstawowe 
informacje o kościele i parafii. 
Na początku 2004 r. ksiądz pro-
boszcz zawiązał Młodzieżową 
Grupę Multimedialną, która 
początkowo tworzyła materiały 
dla Radia Plus Opole, czy pisała 
teksty do gazetki parafialnej, ale 
wkrótce zaczęła zajmować się 
głównie prowadzeniem strony 
internetowej, która z czasem sta-
wała się coraz nowocześniejsza. 

– Stawiając pierwsze kroki, ko-
rzystaliśmy z kafejki interneto-
wej stworzonej w jednej z salek, 
bo wtedy nie każdy miał w domu 
internet – wspomina Kamil Ada-
mus. Na spotkaniach w piątkowe 
wieczory w salce „Św. Pawła za 
Murami” odkrywali warsztat 
dziennikarski, przygotowywali 
prezentacje multimedialne, dys-
kutowali i bawili się, a w czasie 
wspólnych wyjazdów wzajemnie 
się poznawali. Od lat tworzą zgra-
ny, kilkunastoosobowy zespół, 
znają siebie i swoje możliwości, 
z wyprzedzeniem dzielą się za-
daniami i w efekcie żadne ważne 
wydarzenie w parafii nie obej-
dzie się bez wzmianki na stronie.

Msza na ekranie komputera

Internet. Od jakiej strony głogówczanie  
rozpoczynają przeglądanie Internetu? 
Coraz częściej od strony parafialnej.

tekst
Anna Kwaśnicka

akwaśnicka@goscniedzielny.pl

Pasjonaci Internetu 
i rodzinnej parafii, od lewej: 
Dawid Mickiewicz, Kamil 
Adamus i Karol Trinczek
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Kronika parafii w newsach

Administracją strony zajmują 
się studenci, i to wcale nie kierun-
ków informatycznych, Kamil Ada-
mus i Dawid Mickiewicz, a także 
uczniowie szkół średnich: Dawid 
Adamus, Paweł Piotrowski, Paweł 
Poźniak i  Krzysztof Samson. – 
W dzisiejszych czasach, gdy ktoś 
szuka informacji, to włącza prze-
glądarkę internetową i  wpisuje 
odpowiednie hasło. Jesteśmy za-
palonymi fanami Głogówka i czu-
jemy się związani z naszą rodzinną 
parafią, od lat służąc w niej jako mi-
nistranci, dlatego tworzymy stronę 
parafialną, by i o Głogówku, który 
jest tak fascynujący, że powinien 
kiedyś zostać stolicą Polski, każdy 
znalazł informacje w internecie – 
dodaje z  uśmiechem. Zespołowi 
redakcyjnemu wsparcie techniczne 
zapewnia Piotr Gorysz z Linknetu, 
który jest twórcą tej witryny, jak 
i kilku innych stron parafialnych 
w naszej diecezji, a także Marek 
Świecznik, student informatyki. 
W 2008 r. witryna otrzymała nową 
szatę graficzną i została unowocze-
śniona. – Został zbudowany sche-
mat strony, którego wypełnianie 
treścią jest naszym zadaniem. 
A  do tego wystarczy zalogować 
się w panelu administracyjnym, 
gdzie wszystko wykonuje się bar-
dzo łatwo, wręcz intuicyjnie, stąd 
wstawienie wiadomości zajmuje 
nam dosłownie kilka minut – pod-
kreśla Dawid Mickiewicz. Jako że 
internet rządzi się innymi prawa-
mi niż pozostałe media, informacje 
przekazywane w sieci podawane są 
w sposób krótki, z intrygującym 
tytułem oraz fotografią. – Począt-
kowo napisane newsy wysyłaliśmy 
do głównego administratora, który 
umieszczał je na stronie – wspo-
mina Kamil Adamus. – Dołączali-
śmy wtedy jedno zdjęcie z każdej 
uroczystości. Teraz dysponujemy 
bardziej profesjonalnym sprzę-
tem fotograficznym, więc na stro-
nie pojawiają się całe fotorelacje 
z ważniejszych wydarzeń – dodaje. 
Często parafianie z niecierpliwo-
ścią czekają na publikację zdjęć. – 
Bywały sytuacje, że nie upłynęła 

godzina od zakończenia Mszy, a już 
miałem telefon z pytaniem, dlacze-
go jeszcze nie można ich zobaczyć 
– śmieje się Dawid.

Kazania w formacie mP3
Coraz bardziej angażując się 

w prace nad stroną, pisząc kolejne 
newsy, z czasem zrozumieli, że za-
częły się one składać na szczegóło-
wą kronikę parafialną. – Wcześniej 
nikt nie zapisywał, jak wyglądała 
uroczystość, co nowego zostało 
wprowadzone, o czym mówiono. 
A  być może kiedyś ktoś będzie 
chciał do tego wrócić – podkreśla 
Dawid. Zamieszczanie informacji 
o  warunkach udzielania sakra-
mentów, wykazu intencji mszal-
nych czy sprawozdania z prowa-
dzonych prac konserwatorskich 
poszerza wiedzę wiernych o tym, 
co dzieje się w parafii. – Nim ktoś 
przyjdzie do kancelarii z określoną 
sprawą, wcześniej zajrzy na stronę 
internetową i już wie, jakie doku-
menty musi przygotować – podaje 
przykład ks. Ryszard Kinder. Poza 
tekstami na stronie zamieszczane 
są filmy, prezentacje wizualne, 
a także nagrania kazań. – Począt-
kowo chcieliśmy je zamieszczać 
w wersji pisanej, ale pojawiła się 
możliwość nagrywania w formacie 
MP3, więc staramy się przygoto-
wać wersję audio homilii z każdej 
niedzieli – wyjaśnia Kamil. – To 
służy przede wszystkim ludziom 
chorym, zwłaszcza w porze zimo-
wej, kiedy trudno im przyjść do 

kościoła – podkreśla proboszcz. 
Ponadto na stronie regularnie 
pojawia się nowa sonda, w której 
udział mogą wziąć zarejestrowani 
użytkownicy strony, a także pro-
wadzona jest księga gości i forum 
dyskusyjne. Niemniej, jak zauwa-
żają administratorzy, są to elementy 
niewykorzystywane przez inter-
nautów. – Obecnie w księdze gości 
pojawiają się sporadyczne wpisy, 
głównie w okresie świąt – wyjaśnia 
Kamil. – Forum również wydaje się 
martwe. Jedynie od czasu do cza-
su zdarza się, że ktoś po powrocie 
z Mszy św. rejestruje się na stronie, 
by móc wyrazić swoje niezadowo-
lenie wobec tego, co wydarzyło się 
w kościele. Naszym zadaniem jest 
wtedy spokojnie mu odpowiedzieć 
– dodaje Dawid. 

msza on-line
Na plebanii nikogo nie dziwią 

telefony z  prośbą o  interwencję 
w  przypadku, gdy coś zakłóca 
przekaz internetowy. Chodzi 
oczywiście o  transmisję Mszy 
z kościoła parafialnego, gdzie na 
stałe zainstalowana została ka-
mera przekazująca obraz z  pre-
zbiterium. – Ustawiona została 
tak, że na ekranie komputera 
widać ołtarz i ambonę. Jest to ob-
raz unieruchomiony – wyjaśnia 
Dawid. – Planujemy go rozwinąć. 
Już przeprowadziliśmy pierwszą 
próbę z kamerą obrotową, ale nie 
do końca wyszła – przyznaje Karol 
Trinczek. Odkąd ksiądz proboszcz 

na pasterce pozdrowił internautów 
zasiadających przed komputerami, 
transmisje szybko zyskały popu-
larność. – Niektórzy wierni zama-
wiając intencję, dopytują się, czy 
będzie transmisja Mszy, bo wtedy 
rodzina z zagranicy będzie mogła ją 
zobaczyć – opowiada Kamil. Trans-
mitowane są wszystkie Msze nie-
dzielne i w tygodniu, a także inne 
uroczystości. – Na stronie www.
mszaonline.pl, na której udostęp-
niamy przekaz audiowizualny, 
na razie w jakości na miarę VHS, 
znajduje się porządek nabożeństw, 
godzina kolejnej transmisji oraz 
zapisy archiwalnych nagrań – 
wylicza Karol Trinczek z  firmy 
Seis Media, dodając, że nawet dla 
niezaawansowanego użytkownika 
włączenie transmisji nie powinno 
stanowić kłopotu. Najwięcej wejść 
jest w  czasie niedzielnej Eucha-
rystii o godz. 10.00 oraz w święta. 
Podczas Mszy w tygodniu czasem 
są to 2 połączenia, czasem 10, a przy 
obecnych parametrach serwera 
jednocześnie podłączonych może 
być 100 komputerów. Z możliwości 
obejrzenia transmisji korzystają 
głównie parafianie mieszkający za 
granicą, wciąż związani z rodzin-
nymi stronami, jak i osoby starsze, 
chore, sparaliżowane, które nie 
mogą przyjść do kościoła, a czekając 
na szafarza z Komunią św. zamiast 
słuchać Mszy w radiu czy oglądać 
w telewizji, mogą zobaczyć tę, któ-
ra odprawiana jest w ich kościele 
parafialnym.

– Strona internetowa to sposób 
promocji Ewangelii. Świadomi je-
steśmy, że nie wszyscy do kościoła 
przychodzą, ale Pan Jezus powie-
dział, że słowo Boże mamy głosić 
w porę i nie w porę, na wszelki spo-
sób, więc dlaczego nie wykorzystać 
znaku czasu, jakim jest internet. 
Dziś w każdej parafii potrzebna jest 
na bieżąco aktualizowana strona 
internetowa – podkreśla ks. Ry-
szard Kinder. Tymczasem w Gło-
gówku to nie koniec nowinek tech-
nicznych, gdyż kolejne pomysły już 
czekają na realizację. •

www.parafia.glogovia.pl 
www.mszaonline.pl

Msza na ekranie komputera

Strona internetowa parafii św. Bartłomieja w Głogówku
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Dobra wiadomość 
dla muzyków 
i pasjonatów muzyki. 

O d nowego roku akademickie-
go na Wydziale Teologicznym 

UO – w ramach powstałego w ub.r. 
Instytutu Liturgii, Muzyki i Sztuki 
Sakralnej, kierowanego przez 
ks.  prof.  H.  Sobeczkę – będzie 
można studiować muzykologię. 
Warunkiem przyjęcia na nowy 
kierunek jest zdana matura i umie-
jętność gry na instrumencie klawi-
szowym w stopniu podstawowym. 
– Chcemy nawiązać do wielkich 
tradycji edukacji muzycznej 

na Śląsku. To przecież u nas muzyk 
kościelny – organista miał szcze-
gólną pozycję w społeczności pa-
rafialnej – mówi prof. Remigiusz 
Pośpiech, kierownik Katedry 
Muzyki Kościelnej i Wychowania 
Muz ycznego. Muz ykolog ia 
opolska na  razie oferuje studia 
pierwszego stopnia (licencjat) 
o  specjalności nauczycielskiej: 
muzykologia i edukacja artystycz-
na w zakresie sztuki muzycznej. 
Planowane jest  uruchomienie 
pełnych studiów magisterskich. 
– Będziemy łączyć muzykologię 
teoretyczną z kształceniem prak-
tycznych umiejętności muzycz-
nych: grą na organach, kierowa-
niem zespołami muzycznymi, 

kształceniem słuchu – informuje 
prof. R. Pośpiech. 

Absolwent muzykologii może 
podejmować pracę m.in. muzyka 
kościelnego (organista, dyrygent), 
nauczyciela edukacji artystycz-
nej od poziomu przedszkolnego 
do gimnazjum włącznie, nauczy-
ciela zajęć umuzykalniających, 
nauczyciela przedmiotów ogól-
nomuzycznych w  szkolnictwie 
muzycznym (po ukończeniu stu-
diów magisterskich), animatora 
w  instytucjach kultury, dzien-
nikarza muzycznego, w firmach 
zajmujących  się publishingiem 
muzycznym. W tym roku na opol-
skiej muzykologii będzie 20 miejsc. 
Absolwenci mogą kontynuować 

studia II stopnia (magisterskie) 
na następujących kierunkach: mu-
zykologia, edukacja artystyczna, 
muzyka kościelna. a

Modlili się 
o pomyślny przebieg 
egzaminów i dobry 
wybór dalszej drogi 
życiowej.

O koło tysiąc maturzy-
stów z  diecezji opolskiej 
przyjechało w  środę 

po Wielkanocy na Jasną Górę. – 
Każdego roku wspominanie wyda-
rzenie zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa skłania nas do spoglą-
dania z optymizmem w przyszłość. 
Skoro Chrystus doświadczył tyle 
zła, ludzkiej niesprawiedliwości, 
poniżenia i  ostatecznie śmierci, 

a jednak zwyciężył, to jest to nadzie-
ja także dla nas – mówił w kazaniu 
do młodzieży bp Jan Kopiec, który 
przewodniczył Mszy św. w inten-
cji maturzystów diecezji opolskiej. 
Tym razem Msza św. dla maturzy-
stów odprawiona była w kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, zwykle sprawo-
wana jest w bazylice jasnogórskiej. 
Wraz z opolskim biskupem pomoc-
niczym koncelebrowało kilkunastu 
księży – duszpasterzy młodzieży. 
Ojciec paulin powitał zorganizowa-
ne grupy pielgrzymów – maturzy-
stów z Opola, Niemodlina, Kietrza, 
Krapkowic, Kędzierzyna-Koźla, 
Komorna, Raciborza, Ozimka, 
Paczkowa, Głogówka, Kluczborka, 
Białej Prudnickiej. 

– Radość poranka wielka-
nocnego jest  osłabiona ludzką 
niepojętnością spraw najważniej-
szych. Nawet tak wielki cud pada 
na  grunt naszej ograniczoności, 

niedojrzałości i słabości. Ucznio-
wie idący do  Emaus mieli swoje 
oczekiwania, mówili: „a myśmy się 
spodziewali”. Nie spodziewali się, 
że wszystko może być inaczej, wła-
śnie – dojrzalej. Chrystus kieruje 
do  swoich bliskich jakże twarde 
słowa: „O, nierozumni”. Z pewno-
ścią i wy, drodzy młodzi przyjaciele, 
macie swoje wyobrażenia o życiu 
i własne plany. Oby nikogo z was 
nie spotkało to, co Chrystus mówił 
idącym do Emaus: o, nierozumni, 
jak nie rozumieliście jeszcze życia, 
do  którego  się przygotowujecie. 
Obyście byli pojętnymi uczniami, 
nie tylko w kościele na uroczysto-
ściach. Wykazujcie dojrzałość, 
wiedząc, że życie jest tylko jedno 
i trzeba je dobrze przeżyć. Świat 
jest tak piękny! Nie zabrudzajcie 
go błędami własnymi, ani nie sku-
piajcie się tylko na przyglądaniu 

ludzkim błędom – powiedział bp 
Jan Kopiec do opolskiej młodzieży 
tłumnie wypełniającej kaplicę Mat-
ki Bożej. 

Po Mszy św. w sali Jana Pawła II 
odbyło się spotkanie prowadzone 
przez ks. Piotra Burczyka, diece-
zjalnego duszpasterza młodzieży, 
i  ks.  Krzysztofa Trembeckiego. 
Ks. prałat Jerzy Kostorz, duszpa-
sterz akademicki i  wykładowca 
wydziału teologicznego zachęcał 
do wstępowania do seminarium. – 
W Polsce jest kryzys powołań i dla-
tego kładę wam to na serce – mówił. 
Zapraszano również do studiowa-
nia teologii i nauk o rodzinie. Nowy 
kierunek studiów na wydziale teo-
logicznym – muzykologię – zapre-
zentował prof. Remigiusz Pośpiech. 
O pożytkach studiowania kierun-
ków technicznych mówił red. To-
masz Ciecierski z TVP Opole.  ake 
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Pielgrzymka 
maturzystów 
na Jasną Górę

Idący 
do 

Emaus
Opolscy maturzyści na dziedzińcu przed kaplicą Cudownego 
Obrazu Matki Bożej

Fragment prospektu 
organów bazyliki na Górze 
Świętej Anny

Nowy kierunek na Wydziale Teologicznym UO

Muzykologia w Opolu
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T ysiąc pięćset Mszy, 1200 godzin 
adoracji, 300 spotkań biblij-

nych, 50 różnych wyjazdów i ok. 
150 000 przebytych kilometrów, 
kilkadziesiąt zdobytych szczy-
tów, ok. 30 koncertów, 120 kolacji, 
wiele spowiedzi, rozmów, wizyt, 
wspólnie dzielonych trudów i ra-
dości, kilka odkrytych powołań 
zakonnych, kilkanaście pięknych 
ślubów i chrztów, czyli... 3650 dni 
wśród studentów! Liczby wiele 
mówią, choć tak wiele pozostaje 
niewypowiedziane.

Tej wiosny opolskie duszpaster-
stwo dla studentów „Resurrexit” 
świętuje swoje 10-lecie. Dokładnie 
6 maja 2000  r. bp Alfons Nossol 
wyraził życzenie, by przy nowym 
kościele przy ul. Drzymały 1a 
powstało duszpasterstwo akade-
mickie adresowane do wszystkich 
studentów naszego miasta. Pomysł 
duszpasterstwa mieli realizować 
ks. Radosław Chałupniak i ks. Jerzy 
Kostorz. Od października 2000 r. 

zaczęły pojawiać się zaproszenia 
DA „Resurrexit”.

Spotkania
Nazwa duszpasterstwa oddaje 

jedną z  najważniejszych prawd 
chrześcijaństwa. Łacińskie sło-
wo „zmartwychwstał” wypisane 
jest złotymi literami na ołtarzu na-
szego kościoła i stanowi fundament 
wiary uczniów Jezusa. Do tej nazwy 
nawiązują również Dni Paschalne: 
przejście Jezusa ze śmierci do ży-
cia, ze smutku do radości, z niewoli 
grzechu do chrześcijańskiej wol-
ności jest przewodnim motywem 
różnych koncertów, spotkań i wy-
jazdów. Wśród gości duszpasterstwa 
byli m.in.: Antonina Krzysztoń, 
Magda Anioł, Ryszard Rynkowski, 
Marcin Daniec, Grzegorz Turnau, 
Staszek Soyka, Mietek Szcześniak, 
Teatr A, Teatr ITP, Trzecia Godzina 
Dnia, Wolna Grupa Bukowina, Stare 
Dobre Małżeństwo, Dżem, Carran-
tuohill, Małżeństwo z Rozsądku, 

Przecinek, Audiofeels, Ani Mru-
Mru, Łowcy.B, Grupa MoCarta 
czy Kabaret Moralnego Niepokoju. 
Niezwykłe były spotkania m.in. 
z Kingą Baranowską, Krzysztofem 
Wielickim, Tomaszem Adamkiem, 
Szymonem Hołownią oraz misjona-
rzami z różnych stron świata.

Studenci mieli możliwość włą-
czenia się w rekolekcje adwentowe 
i wielkopostne, które głosili: o. Jan 
Góra, o. Ryszard Sierański, o. Che-
rubin Żyłka, o. Fabian Kaltbach, o. 
Wojciech Prus, ks. Jerzy Szymik, 
ks. Józef Krawiec, ks. Artur Sepio-
ło, ks. Krzysztof Grzywocz, ks. Ro-
bert Chudoba, ks.  Roman Hosz, 
ks. Krzysztof Trembecki, ks. Tomasz 
Sękowski, ks. Sławomir Pawiński. 
Trzeba również wspomnieć wzru-
szające chwile: czuwanie po śmierci 
Jana Pawła II oraz spotkanie z Bene-
dyktem XVI w Krakowie.

Na co dzień i w wakacje
Duszpasterstwo studenc-

kie to  nie  tylko „wielkie akcje”, 
ale przede wszystkim konkretne 
propozycje na co dzień. Centrum 
jest adoracja i Eucharystia, a po nich 
różne propozycje. Poniedziałkowe 
kolacje łączyły się ze spotkaniami, 
wtorkowe filmy z dyskusjami, środy 
mijały sportowo, a czwartki z me-
dytacją słowa Bożego. Można było 
zaangażować się w teatr, wolonta-
riat, grupę modlitewną i ewange-
lizacyjną. Z tej ostatniej powstała 

Szkoła Nowej Ewangelizacji im. 
św. Jacka. Od 2003 r. funkcjonuje 
drugi punkt duszpasterstwa przy 
kościele na Górce, gdzie codziennie 
w południe odprawiane są Msze św. 
za studentów i maturzystów.

Życie studenckie to także czas 
różnych wyjazdów. Wśród wielu 
wypraw na pewno warto przypo-
mnieć te związane z rzymskimi ob-
chodami świąt wielkanocnych, spo-
tkanie z Benedyktem XVI w Kolonii 
w 2005 r. oraz wyjazdy na spotkania 
młodych (Budapeszt, Paryż, Ham-
burg, Lizbona, Mediolan, Zagrzeb, 
Genewa, Bruksela i Poznań). Były 
także pielgrzymki do Lourdes, San-
tiago de Compostela, Ziemi Świętej 
i Kazachstanu. W historię wpisa-
ły się rowerowe wyprawy: po Ka-
szubach, od Wolina na Hel i od Sejn 
do Gdańska. W realizację kolejnych 
planów włączali się nowi duszpaste-
rze: ks. Dariusz Krok, ks. Andrzej 
Demitrów i obecnie – ks. Janusz Po-
dzielny. Plany na przyszłość? W lip-
cu wyjeżdżamy do Taizé, w sierpniu 
na rowerach zwiedzamy Opolsz-
czyznę, a  we  wrześniu jedziemy 
do klasztoru w Boneval we Francji. 
Pod koniec grudnia pojawimy się 
w Rotterdamie, a w 2011 r. wyru-
szamy na Światowe Dni Młodzieży 
do Madrytu. Uczymy się zamieniać 
marzenia na konkretne plany. Za-
praszamy opolskich studentów!

Ks. Radosław Chałupniak
www.resurrexit.opole.pl
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10 lat Duszpasterstwa Akademickiego „Resurrexit”

Resurrexit znaczy 
zmartwychwstał

„Uczymy się zamieniać marzenia na konkretne 
plany” – pisze ks. Radosław Chałupniak, 
duszpasterz akademicki. 

W Tatrach... i (po lewej) nad jeziorem Świteź
na dole po lewej: Z pielgrzymką w Rzymie (2007)
na dole: Na Mazurach (2008) 
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Gość opolski

zaproszenia

X Dni Paschalne 
Tegoroczne święto Duszpasterstwa Akade-
mickiego „Resurrexit” odbędzie się już po raz 
dziesiąty. Program spotkań i koncertów: 18 
kwietnia, 17.00 – koncert  grupy „Servi Domi-
ni Cantores” (kościół seminaryjno-akademicki); 
19 kwietnia, 20.15 – koncert „Trzecia Godzina 
Dnia” (duża aula WSD); 20 kwietnia, 20.15 – 
Kabaret Młodych Panów (duża aula WSD); 21 
kwietnia, 20.15 – koncert „Dżemu” (duża aula 
WSD); 22 kwietnia, 20.00 – Bal Paschalny 
(salki DA Resurrexit); 24 kwietnia, 17.00 – 
Koncert muzyki żydowskiej (duża aula WSD); 
28 kwietnia, 20.00 – spotkanie z ks. Piotrem 
Pawlukiewiczem pt. „Seks – poezja czy rzemio-
sło” (duża aula WSD). Codziennie – z wyjątkiem 
24 kwietnia – w kościele seminaryjno-akade-
mickim o godz.18.00 adoracja Najświętszego 
Sakramentu, o 19.00 – Msza św. 

Wolność jest w nas
Wydział Teologiczny UO z okazji trwającego Roku 
Kapłańskiego i zbliżającej się beatyfikacji sługi 
Bożego ks. Jerzego Popiełuszki zaprasza w śro-
dę 21 kwietnia o godz. 19.00 do auli Muzeum 
Diecezjalnego w Opolu na spotkanie z twórcami 
filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” – Julitą 
Świercz-Wieczyńską (kierownictwo produkcji) 
oraz Rafałem Wieczyńskim (reżyseria).

Pielgrzymka 
akademicka
Duszpasterstwo Nauczycieli Akademickich 
i Duszpasterstwa Akademickie zapraszają pra-
cowników uczelni opolskich oraz studentów 
na 74. Ogólnopolską Pielgrzymkę Akademicką 
na Jasną Górę w sobotę 24 kwietnia. W progra-
mie m.in.: konferencje tematyczne w grupach, 
adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja 
do spowiedzi, Eucharystia pod przew. kard. Sta-
nisława Dziwisza, koncerty, nocne czuwanie 
modlitewne (występ Teatru A).

Przewodnicy kalwaryjscy
Tegoroczna pielgrzymka przewodników kal-
waryjskich na Górę Świętej Anny przypada 
w roku 100-lecia koronacji cudownej figury 
św. Anny Samotrzeciej. Pielgrzymka odbędzie 
się 24–25 kwietnia (sobota–niedziela). Począ-
tek w sobotę o godz. 11.00 w bazylice.

Rekolekcje dla ojców
Oblaci św. Józefa z Rusocina zapraszają na reko-
lekcje dla ojców rodzin pt: „Rola mężczyzny 
we współczesnej rodzinie”. Rekolekcje odbę-
dą się w Rusocinie k. Nysy od 21 do 23 maja. 
Zgłoszenia do 10 maja telefonicznie 77 433 62 56 
lub e-mailem: rusocinosj@wp.pl.

Rozpoczęcie sezonu
1 maja oficjalnie otwarty zostanie sezon moto-
cyklowy. Po raz 13. motocykliści rozpoczną sezon 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu 
– Mszą św. o godz. 12.00. Potem parada motorów 
na raciborskim rynku i piknik. 

Dialogi o powołaniu
Dziewczęta, które noszą w sercu pragnienie słu-
żenia Bogu, zaproszone są na „Dialogi o powoła-
niu”, organizowane przez siostry służebniczki 
w klasztorze w Leśnicy. Termin: 23–25 kwiet-
nia. Informacje i zgłoszenia: s. Dalmacja – beta-
nia@sluzebniczki.pl, tel. 514 347 268. •

opowieści
S. Dolores Zok SSpS

dorkazok@gmail.com

oczy Boga…

K obieta w Afryce jest respektowana 
tylko wtedy, gdy ma męża i kilkoro lub 

kilkanaścioro dzieci. O naszej pielęgniarce 
ludzie mówią, że niewiele jej się w życiu 
udało. Miała męża pierwszego, potem 
drugiego, aż w końcu została sama. Dzieci 
jej ciągle chorują, domek mały i miała wiele 
trudności, by znaleźć pracę. Nie skończyła 
dobrych studiów, nie miała dobrych 
wyników w szkole. Nie jest szanowana 
w wiosce, bo nie ma męża, czyli do nikogo 
nie należy. Pracuje całymi dniami, by 
zarobić na życie, pomaga też chorym 
w domach, a wieczorami milczy przy 
zapalonej świecy. Nie mówi za wiele, 
nie tłumaczy, nie szuka przyjaciółek 
i cieszy się, kiedy może być sama… 
Jest inna. Mimo że ludzie myślą, że tak 
mało udało się jej w życiu, ona nie daje 
żadnej odpowiedzi. Tajemnica jej życia 
jest jej siłą, jej odpowiedzią i lekkim 
uśmiechem w pochmurne dni. Kiedy 
wybiega z kliniki, każdy wie, że w wiosce 
już czeka na nią następny chory, a w domu 
niepełnosprawne dziecko. Jest coś, czego 
nikt jej nie zabierze: wewnętrzna siła, która 
nie wyraża się w słowach, ale w dobrych 
oczach. Wczoraj przy krzyżu w kościele 
głośno się modliła: „Możesz mi zabrać 
wszystko, Panie, ale Ty nie opuszczaj 
mnie, bo kiedy wszyscy odchodzą i rzucają 
kamienne, bolesne słowa, TY przychodzisz 
i zostajesz na zawsze…”.
Oczy Boga są inne… widzą inaczej! 
Nie liczą się struktury, wykształcenie, 
trudna przeszłość, opinie ludzkie, 
najlepsze studia, zarobione pieniądze, 
prestiż społeczny, sukces czy porażka… 
To jest tak NIEISTOTNE! Liczy się 
tajemnica, która kryje się w nas, 
jest naszą siłą, którą widzi tylko Bóg! 
OCZY BOGA WIDZĄ INACZEJ… Widzą 
to, czego świat nie widzi – bo nie chce! 
Dlatego Jezus staje przed Magdaleną 
ze swoim Zmartwychwstaniem i zawierza 
jej największe i najpiękniejsze zadanie: 
„Powiedz ludziom, że żyję!”. Ta kobieta bez 
pieniędzy, bez wykształcenia, z ciemną 
przeszłością, bez większych sukcesów 
w życiu, ale z sercem pełnym tęsknoty 
za Miłością, za Jezusem, za życiem 
pełnym sensu ogłasza dziś i zawsze, 
że Jezus jest w nas, pośród nas, w naszym 
zagubionym życiu, w naszej tęsknocie… 
JEZUS JEST I ZOSTANIE, bo oczy Boga 
widzą naprawdę inaczej… 

Obok „Wołania z Wołynia”, pisma religijno- 
-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuc-
kiej, wydawanego od 1994 pod redakcją ks. 
Witolda Józefa Kowalowa, ukazało się w ra-
mach serii wydawniczej Biblioteka „Wołania 
z Wołynia” 67  książek. 

W śród druków zwartych na uwagę 
zasługuje „Kalendarz 2010” – rocz-

nik liczący blisko 400 stron, opracowany 
przez ks. Witolda Józefa Kowalowa.  Z 

pewnością dla wszystkich zainteresowanych 
historią  Ukrainy, w tym Wołynia i diecezji łuc-
kiej, ten kalendarz może okazać się szczególnie 
cenny, autor przedstawia w nim bowiem wyda-
rzenia historyczne, społeczne, religijne, prezen-
tuje ludzi związanych z tą ziemią, ich wpływ na 
przebieg historycznych wydarzeń. Z tych infor-
macji możemy odtworzyć dzień po dniu walki 
oddziału Armii Krajowej „Gzyms”, poznać daty 
napadów band UPA na polskie kolonie, poznać 
okoliczności i losy zsyłanych  do łagrów Polaków. 

„Kalendarz 2010” i inne wydawnictwa 
zamówić można pod adresem: Ośrodek 
„Wołanie z Wołynia”, skr. poczt. 9, 34-520 

Poronin, www.wolaniecom.parafia.info.
pl, e-mail:vykovaliv@gmail.com. s

Biblioteka Wołania z Wołynia

Kalendarz 2010 
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Pielgrzymka motocyklistów na Górę Świętej 
Anny odbędzie się w tym roku 1 sierpnia


