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Jubileuszowa 
pielgrzymka dotarła 
na Górę Świętej Anny.

K ażdy, kto szczerze podejmie trud 
rekolekcji w drodze, wróci inny, 

bo innym uczyni go Pan, podobnie 
jak innymi stali się uczniowie u boku 
Mistrza – zachęcał do udziału w XXV 
Pieszej Pielgrzymce Oleskiej na Górę 
Świętej Anny jej organizator ks. Kry-
stian Muszalik, wikariusz parafii 
pw. Bożego Ciała w Oleśnie. W tym 
roku w trasę z Olesna wyruszyło 125 
pielgrzymów, wśród nich 5 księży 
i  4 siostry zakonne. Zdecydowaną 
większość pielgrzymów stanowiła 
młodzież, uczniowie i  absolwenci 
oleskich szkół. Ta pielgrzymka ma 
swoje początki w pieszej pielgrzym-
ce maturzystów oleskich na Jasną 
Górę. 24 lata temu 
p o s t a n o w i o n o 
pielgrzymować do 
naszego sanktu-
arium. Z Olesna do 
Częstochowy i na 

Górę Świętej Anny dystans jest bar-
dzo podobny. Przejście trasy zajmuje 
pielgrzymom trzy dni (w tym roku 
30 czerwca– 2lipca). Po drodze byli 
przyjmowani w Wachowie, Zębowi-
cach, Krasiejowie, Krośnicy, Izbicku, 
Kamieniu Śląskim i Siedlcu. – Spoty-
kamy się z wielką gościnnością i jeste-
śmy za nią bardzo wdzięczni – pod-
kreśla ks. K. Muszalik. 
W Kamieniu Śląskim 
do pielgrzymów z Ole-
sna dołączył bp Andrzej 

Czaja, który sam niejednokrotnie 
uczestniczył w oleskiej pielgrzymce. 
Nazajutrz poszedł z pielgrzymami na 
Górę Świętej Anny, tam przewodni-
czył Mszy św. i wygłosił kazanie, a na-
stępnie uczestniczył w nabożeństwie 
obchodów kalwaryjskich. Na Górze 
Świętej Anny do pieszych pielgrzy-
mów dołączyli wierni z Olesna z bur-
mistrzem Sylwestrem Lewickim na 

czele. W ostatnim, czwartym dniu 
pielgrzymów z Olesna i okolic go-
ściły w swoim klasztorze siostry 

służebniczki 
z Leśni-

cy.  ak

D wustu ministrantów, ministran-
tek, lektorów i  lektorek wraz 

z duszpasterzami wszystkich parafii 
dekanatu Pietrowice Wielkie na progu 
wakacji spotkało się w Pawłowie na 
Dniu Wspólnoty. Dzień rozpoczęto na-
bożeństwem Słowa Bożego, któremu 
przewodniczył pawłowski  proboszcz 
ks. Zygmunt Hupka. Kazanie o znacze-
niu modlitwy i poszanowaniu sfery 
sacrum wygłosił ks. Janusz Iwańczuk, 
proboszcz z Borucina. Potem na boisku 
szkolnym odbył się – sponsorowany 
przez proboszczów dekanatu – festyn 
sportowy, podczas którego rywalizo-
wano w 6 konkurencjach sportowych 
i w konkursie biblijno-katechetycz-
nym. W punktacji ogólnej zwyciężyli 

ministranci z Cyprza-
nowa. W przygotowa-
nie święta czynnie 
włączyła się szkoła 
z Pawłowa. • Ł
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XXV Piesza Pielgrzymka Oleska

Idący świadkowieDodatkowe 
20 milionów
Powódź. Na wniosek 
Wojewody Opolskiego 
Minister Finansów 
przyznał dodatkowe 
20 mln zł na remont czy 
odbudowę budynków 
lub lokali mieszkalnych, 
które uległy zniszczeniu 
w wyniku powodzi. 
kwota ta będzie 
dzielona na dwa rodzaje 
zasiłków – do 20 tys. zł 
(na to przeznaczono 
wstępnie 12 mln) i do 
100 tys. zł (do podziału 
– 8 mln). Wnioski 
na zasiłki do 100 tys. 
będą opiniowane 
przez Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, wnioski 
o kwotę do 20 tys. trafią 
do urzędu wojewódz-
kiego. Jeśli zaistnieje 
potrzeba – wojewoda 
wystąpi do ministerstwa 
o kolejne środki. 
Najwięcej wniosków 
pochodzi z gminy Cisek. 

krótko

Konkurs 
przeciągania 
liny

Biblijno-sportowy dzień wspólnoty
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do kościoła 
w Krośnicy
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Wybory. W  II turze 
wyborów prezydenc-
kich w  województwie 
opolskim kandydaci 
otrzymali następują-
ce poparcie: Jarosław 
Kaczyński –35,38 proc., 
Bronisław Komorowski 
–64,62 proc. Oddano 
ważnych głosów 386 131.  
Frekwencja wyniosła 
46,67 proc.

Opole. Członkowie zespołu 
,,Kombatant” wystąpili w Fundacji 
Dom Rodzinnej Rehabilitacji dla 
dzieci z porażeniem mózgowym 
w  Opolu. ,,Kopciuszka” w  ich 
interpretacji obejrzała prawie 
setka podopiecznych fundacji. 
Na scenie wystąpiło 14 artystów, 
najstarszy liczył 96 lat. Barwny, 
pełen humoru i groteski spektakl 
został bardzo życzliwie przyjęty 
przez publiczność.  – Przygotowa-
liśmy ,,Kopciuszka” z myślą o tym, 
aby dać radość i uśmiech chorym 
i  niepełnosprawnym. Poza tym 
sami świetnie bawimy się na sce-
nie – podkreślają aktorzy. – Mamy 

nadzieję, że ta inicjatywa przyczy-
ni się do integracji obu środowisk 
– podkreśla reżyser spektaklu 
Joanna Bojkowska.

Racibórz–Koźle. Około 150 
uczestników wzięło udział w spły-
wie Odrą od Raciborza do Koźla. 
Zamiast tradycyjnego spływu pły-
wadeł odbył się „czarny spływ”, 
którego uczestnicy wyrażali pro-
test przeciwko opieszałej polity-
ce przeciwpowodziowej. Na znak 
protestu pływadła były przystro-
jone na czarno, podobnie ubrani 
byli niektórzy uczestnicy. Niestety, 
w trakcie spływu doszło do nie-
szczęśliwego wypadku – zaginął 
33-letni kajakarz samotnie płyną-
cy Odrą. 

Wakacje. Odwieczny pro-
blem: pieniądze na wakacje. Te 
dwie młode „czarownice”, które 
wybierają się do Toskanii,  naj-
gorętsze dni na 
przełomie czerwca 
i lipca spędzały na 
rozgrzanym bruku 
opolskiego placu 
Wolności, ocze-
kując na  przechodniów, którzy 
zechcieliby wesprzeć ich fun-
dusz wakacyjny. Wprawdzie nie 
popieramy żebractwa, ale fantazję 
artystyczną oraz wysiłek włożony 
w uliczną inscenizację docenia-
my. Wszystkim młodym życzy-
my wielu  ciekawych dni waka-
cji. Niekoniecznie w  Toskanii. 
Równie fantastyczna może być 
na przykład Łysa Góra. 

Barut. Po 9 latach IPN zakończył 
śledztwo w sprawie zamordowa-
nia żołnierzy Narodowych Sił 
Zbrojnych oddziału „Bartka” pod 
Barutem. Instytut ustalił nazwiska 
ofiar i oprawców. IPN ustalił, że UB 
przeprowadził pod Barutem  maso-
wy mord: wysadzono w powietrze 
oborę, w której wcześniej zamknię-
to 158 żołnierzy oddziału. Wśród 

zleceniodawców zbrodni byli: 
Roman Romkowski – ówczesny szef 
Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go oraz wysocy funkcjonariusze 
UB: Władysław Śliwa, Leon Wajn-
traub, Czesław Gęborski, Włodzi-
mierz Ossowski i Jerzy Iwański. IPN 
z zakończeniem sprawy umorzył 
śledztwo, ponieważ sprawcy i zle-
ceniodawcy zbrodni już nie żyją.

Szkoła. 79 proc. maturzystów 
województwa opolskiego zdało 
egzamin dojrzałości za pierw-
szym razem. Język polski zdało 
96,8 proc., matematykę 86,6 ( lepiej 
niż na egzaminie próbnym). Naj-
lepiej matura wypadła w Opolu 

– tu całą maturę zdało 84,6 proc. 
uczniów. Najgorzej egzamin 
wypadł w powiatach namysłow-
skim, brzeskim, głubczyckim 
i opolskim, gdzie zdawalność jest 
na poziomie około 70 proc. Średnia 
krajowa – 81 proc.

Caritas. Turnusem dla 70 dzieci 
w Ośrodku „Skowronek” w Głucho-
łazach rozpoczęła się 27 czerwca 
br. akcja wakacyjna przygotowa-
na przez Caritas Diecezji Opolskiej. 
W tym roku diecezjalna Caritas we 
współpracy z parafialnymi zespoła-
mi zorganizuje wypoczynek dla 530 
dzieci z rodzin ubogich. Dużą grupę 
stanowią dzieci z terenów dotknię-
tych powodzią. Pierwsze dwa tygo-
dnie wakacji grupa 45 dzieci z tere-
nów powodziowych spędza w Ustce 
na koloniach zorganizowanych 

przez Caritas Diecezji Koszalińsko-
Kołobrzeskiej. Koszt wypoczynku 
sfinansowany zostanie ze środków 
Caritas Polskiej, wpłat parafialnych 
zespołów Caritas, dotacji Kurato-
rium Oświaty w Opolu oraz Gminy 
Nysa. Akcję kolonii letnich Cari-
tas dla dzieci z terenów objętych 
powodzią można wesprzeć, wysy-
łając pod nr 72 052 SMS-a o treści 
POMAGAM (2,44 z VAT). Caritas 
Diecezji Opolskiej przygotowała 
dla dzieci powodzian w sumie 199 
miejsc wypoczynkowych.

Wybieraliśmy 
Prezydenta 
RP 

„Kombatant” niepełnosprawnym

Czarna flotylla na Odrze

Gromadzenie 
funduszy

Zbrodnia osądzona

Wyniki egzaminu dojrzałości

Wakacje po wodzie

Kombatanci na scenie

Inicjator czarnego protestu 
w swojej łodzi
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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

 

Chcą się 
dostać 

do Toskanii
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Między Słowami

Biblia
ks. Tomasz Horak

tohorak@opole.opoka.org.pl

Pyszny

P yszny – czyli wyniosły. 
Ciekawe, że w biblijnej 

grece cały szereg słów 
wyraża ideę wyniosłości. 
Są to słowa samodzielne, 
ale też zwroty złożone 
tworzone za pomocą 
terminów „wywyższać” 
lub „ponad”. I już to mówi 
wiele o idei pychy czy 
też o postawie człowieka 
pysznego. To jest ktoś 
ponad innymi – jest takim 
we własnym mniemaniu 
narzucanym otoczeniu – 
nieraz przemocą. Innym 
obrazem wyrażającym 
postawę pychy jest nadęcie 
– wynik nadmuchania, 
napuszenia się. Te 
określenia można też 
kojarzyć z obrazem mgły 
przesłaniającej obraz 
rzeczywistości. Spojrzenie 
człowieka pysznego jest 
przesłonięte oparami 
iluzji, jest spojrzeniem 
zaślepionego. Kolejne 
wcielenie człowieka 
pysznego polega na 
przechwałkach, chełpliwej 
próżności. W Biblii 
nabiera to odcienia 
szczególnego. Człowiek 
pyszny jest samochwalcą 
dlatego, że całą pewność 
siebie opiera na własnych 
siłach, bogactwie, 
przemyślności. A zatem 
i ufność lokuje nie w Bogu, 
a w samym sobie. Pewny 
siebie nie dostrzega 
zagrożeń. Autentyczna 
duma ma swe źródło 
w Bogu (o tym za tydzień). 
Wiele razy motyw 
człowieka pysznego wraca 
w psalmach. Jezus w kilku 
miejscach wskazuje na 
pustkę i iluzoryczność 
takiej postawy.

Otwórz: 
Ps 49; Łk 12,16-22; 18,10-14.

D latego rok bieżący obchodzo-
ny jest w sanktuarium jako 

jubileusz 100. rocznicy koronacji. 
Kulminacją obchodów jubileuszo-
wych będzie odpust ku czci św. 
Anny (program obok). To jedyny 
dzień w  roku, kiedy cudowna 
figurka opuszcza swój tron w oł-
tarzu bazyliki i przenoszona jest 
w  uroczystej procesji do groty 
lurdzkiej.

Nie wiadomo dokładnie, jak 
i  kiedy figurka znalazła się na 
Górze Świętej Anny. Historycy 
sztuki datują jej powstanie na 
drugą połowę wieku XV. Najstar-
szy dokument na jej temat mówi 
o relikwiach św. Anny umieszczo-
nych w otworze na główce rzeźby, 
sprowadzonych w 1504 r. z Francji, 
z klasztoru dominikanów w Villa.

Licząca 52 cm figurka z  lipy 
przez długi czas wystawiona 
była w ołtarzu bocznym. Dopiero 
w roku 1898 podczas przebudo-
wy ołtarza głównego urządzono 
powyżej tabernakulum tron dla 
otaczanej czcią i miłością wier-
nych figurki św. Anny niosącej 
Maryję i Jezusa. Podczas II wojny 
światowej, w noc po wypędzeniu 
franciszkanów z klasztoru (1941 r.) 
o. Feliks Koss potajemnie wyniósł 
figurkę z kościoła, umieszczając 
w ołtarzu kopię, a oryginał powie-

rzając w opiekę franciszkankom 
z Opola. O tajemnicy wiedziały 
tylko dwie siostry – Teklana i Bo-
romea.  Figurka stała w ołtarzyku 
w szpitalnym biurze s. Boromei. 
Gdy zbliżała się Armia Czerwo-
ną, o. Koss ponownie zatroszczył 
się o  los św. Anny, tym razem 
ukrywając ją w klasztorze fran-
ciszkanek w Kłodzku-Jurandowie. 
Po wojnie św. Anna Samotrzecia 
powróciła na Górę Świętej Anny 
i znów zajęła miejsce na tronie oł-
tarza. W to miejsce kierują swój 
wzrok pielgrzymi przybywający 
do bazyliki, by z ufnością powie-
rzyć się opiece babci Chrystusa, 
śpiewając „W Tobie, święta Anno, 
mam nadzieję”. •

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

■ R e K l A m A ■

100. rocznica koronacji 

W Tobie mam nadzieję!
W roku 1910 bp Karol Augustin z Wrocławia 
koronował figurkę św. Anny Samotrzeciej.

Figurka św. Anny 
tylko raz w roku 
opuszcza bazylikę

Uroczystości 
odpustu św. Anny:

Sobota 24 lipca
18.00 – Msza św. pontyfikalna 
z kazaniem   
pod przewodnictwem  
bp. Jana Wieczorka z Gliwic
19.00 – nieszpory ku czci 
św. anny na rajskim placu
20.00 – koncert chóru 
„resonans con tutti” z zabrza 
Niedziela 25 lipca 
Msze św. w bazylice:  
5.30, 6.00, 7.00;  15.30 
(w  języku niemieckim), 17.00 
Msze św. w grocie lurdzkiej:  
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 
11.00 – jubileuszowa 
suma odpustowa pod 
przewodnictwem  
bp. opolskiego andrzeja Czai; 
poświęcenie diecezji i rodzin 
św. annie
14.00 – nieszpory w grocie 
Poniedziałek 26 lipca 
Msze św. w bazylice:  
6.00, 7.00, 8.30, 15.30 
(w języku niemieckim), 17.00 
Msze św. w grocie lurdzkiej: 
10.00, 11.30 
14.00 – nieszpory w bazylice
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P amiętam chwilę, kiedy 
pewnego dnia ojciec za-
wołał mnie do warsztatu. 
Po wejściu zdumiony zoba-

czyłem gotowy jednokołowy rower, 
a ojciec powiedział tylko: naucz się 
na tym jeździć! Pierwsza próba, jak 
i wiele następnych, skończyła się 
niepowodzeniem – wspomina Eryk 

Murlowski, trener i  kierownik 
najstarszej w  Polsce sekcji mo-
nocyklistów, czyli jeżdżących na 
rowerach jednokołowych. Był rok 
1970, ojciec Eryka – Rajmund wła-
śnie realizował poprzez syna swo-
je niespełnione marzenia o pracy 
w cyrku. Sam ćwiczył akrobatykę, 
boks, zapasy, a w sztukach walki 

Skok (najwyższy 102 cm) 
po prawej: Eryk Murlowski uczy jazdy na monocyklu

Wieś na koleChrzelice. 
W głowie się nie 
mieści, co można 
wyczyniać 
na jednym kole 
rowerowym. tekst i zdjęcia

Andrzej Kerner
akerner@goscniedzielny.pl
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osiągnął czarny pas. Jednak wojna 
przerwała plany młodego człowie-
ka z Chrzelic. Dziś ta wioska sły-
nie w regionie, Polsce, a nawet na 
świecie ze swoich monocyklistów, 
którzy nie bez racji nazywani są 
także ekwilibrystami.

Od etrusków do chrzeliczan
– Operując pedałami i balansu-

jąc ciałem, należy utrzymać rów-
nowagę w dwóch płaszczyznach. 
Równowaga przód–tył utrzymy-
wana jest przez przyspieszanie 
i zwalnianie monocykla za pomocą 
pedałów. Utrzymywanie równowa-
gi poprzecznej do kierunku jazdy 

polega na jeździe wężykiem, zazwy-
czaj niedostrzegalnej dla zewnętrz-
nego obserwatora – tłumaczy 
E. Murlowski. Łatwo powiedzieć! 
Dla laika samo wejście na kółko 
z siodełkiem jest wyczynem. Ludz-
kość jednak sztukę jazdy na jed-
nym kole opanowała zadziwiająco 
wcześnie. Na pochodzących sprzed 
3200 lat etruskich polichromiach 
widać wojowników, którzy stojąc 
na rękach, trzymają oś koła i zjeż-
dżają z góry. Z pewnością wodzo-
wie Etrusków byliby zachwyceni 
umiejętnościami współczesnych 
monocyklistów. W ostatni week-
end czerwca europejskim centrum 
monocyklingu były Chrzelice (gmi-
na Biała), gdzie tamtejsi pasjonaci 
z Erykiem Murlowskim na czele 
zorganizowali festiwal „Jedno koło”. 

Festiwal jednokołowców
Początki działalności i rozwoju 

monocyklingu w Chrzelicach się-
gają roku 1970. Obecnie sekcja liczy 
ponad 20 osób, w wieku od 7 do 20 
lat. Ale potrafiących jeździć na 

monocyklu w Chrzelicach, któ-
re mają 600 mieszkańców, jest 
znacznie więcej. – Tu w co 
trzecim domu jest monocykl 

– zauważa Murlowski. Na 

festiwal „Jedno koło” przyjechało 
125 monocyklistów (w tym 43 pa-
nie) z 5 krajów: Francji, Niemiec, 
Czech, Słowacji i Polski. Był tak-
że jeden Japończyk. Najmłodszy 
uczestnik trzydniowego święta 
jednokółkowców miał 6 lat, naj-
starszy 72. 20 osób przyjechało, 
żeby nauczyć się jazdy na jednym 
kole. Najdłużej jeżdżącym – od 40 
lat – był oczywiście Eryk 
Murlowski. Uczestnicy 
stawali w szranki w kilku 
konkurencjach. Co oni wy-
czyniali! Wjechali na Kopę 
Biskupią i zjechali z niej. 
Na trasie trialowej w par-

ku otaczającym zamek w Chrzeli-
cach dokonywali akrobatycznych 
popisów jazdy na torze przeszkód. 
Skakali z miejsca wzwyż (102 cm) 
i w dal (250 cm), jeździli po rów-
noważniach (i po ogrodzeniach!), 
odbyły się nawet zapasy na mo-
nocyklu. Wrażeń estetycznych 
dostarczył popis monocyklistów 
z partnerskiej szkoły w Niemczech. 

Festiwal sportowy pro-
mował jednocześnie 
ideę powstającego 
w chrzelickim zamku 
Centrum Dialogu 

Kultur.  •

W naszym regionie działają dwie prężne sekcje monocyklistów 
– w Chrzelicach od 40 lat i od 5 lat w Żywocicach 
po lewej: Jazda na jednym kole – specjalność Chrzelic
poniżej: Uczestnicy festiwalu przybyli z 5 krajów

Jazda po równoważni. poniżej: Finisz slalomu 

Pokazy 
monocyklistów 
z partnerskiej 
szkoły 
w Niemczech
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Kierowcy, dziękując
za bezpieczną jazdę, 
zasilają konto na rzecz misji.

N a misjach pracuje aktualnie 11 kapłanów 
diecezji opolskiej – w Togo ks. Piotr Wa-

rzecha, ks. Jan Piontek, ks. Janusz Górski, ks. 
Robert Dura, ks. Zygmunt Piontek; w Peru ks. 
Jan Lachowiecki i ks. Robert Ploch; na Mauri-
tiusie ks. Tadeusz Lewicki; w Brazylii ks. Sera-
fin Pogoda;  w Puerto Rico ks. Wiktor Tarnaw-
ski; w Papui-Nowej Gwinei ks. Adrian Adamik.

Od czasu powołania przez abp. Alfonsa 
Nossola w 1999 r. Funduszu Pomocy Misjo-
narzom Diecezji Opolskiej nasi misjonarze 
nie pozostają sami z kłopotami materialnymi 
– otrzymują wsparcie diecezjan w urządza-
niu placówek misyjnych, w kopaniu studni, 
w organizowaniu szkół, a także w zakupie 
środków lokomocji – motocykli, rowerów  
i samochodów. Wspólnie z agendą Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji – MIVA  zarząd 
Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji 
Opolskiej kupił i dostarczył pięć samochodów 
dla naszych misjonarzy. Ostatni, zakupiony 
w   styczniu 2010 roku terenowy samochód 
dostawczy toyota hilux z napędem na czte-
ry koła, otrzymał  ks. Jan Piontek pracujący 
na misjach w afrykańskim Togo. Wcześniej 
samochody otrzymali księża: P. Warzecha, J. 
Górski, Z. Piontek. R. Dura. – Jeszcze w tym 
roku zarząd planuje kupno nowego samochodu 
dla ks. Piotra Warzechy ponieważ poprzedni 
po przeszło siedmiu latach użytkowania na 
bezdrożach afrykańskich nie jest już bez-

piecznym środkiem lokomocji. MIVA chętnie 
wspiera 50-procentowym udziałem w kosztach 
zakupu samochodów skrupulatnego i dobrze 
zorganizowanego partnera, jakim jest opolski 
Fundusz Pomocy Misjonarzom. Samochody 
dostarczane są drogą morską, przy ich odbio-
rze misjonarze muszą jeszcze zapłacić cło.

   Auta, którymi nasi misjonarze dojeżdżają 
do swoich parafian zamieszkałych na terenach 
zazwyczaj większych od obszaru opolskiej die-
cezji, kupione zostały między innymi z ofiar 
kierowców opolskiej diecezji, którzy za każdy 
kilometr bezpiecznej jazdy ofiarują jeden grosz 
na rzecz misjonarzy, dziękując w ten sposób 
swojemu patronowi św. Krzysztofowi za opie-
kę. I uczestniczą we Mszy św. połączonej z ob-
rzędem poświęcenia pojazdów mechanicznych,  
sprawowanej ku czci św. Krzysztofa, w tym 
roku celebrowanej w niedzielę 25 lipca. 

Teresa Sienkiewicz-Miś

Fundusz Pomocy 
Misjonarzom
Wszystkim, którzy chcą wspierać misjonarzy 
pochodzących z opolskiej diecezji ofiarami 
pieniężnymi, podajemy nr konta: 
PEKAO S.A./I.O. w Opolu 
36 1240 1633 1111 0000 2651 7221
Fundusz Pomocy Misjonarzom 
diecezji Opolskiej
ul. książąt Opolskich 19
45-005 Opole

Św. Krzysztof pomaga misjonarzom

Grosz za kilometr 

Młodzi parafianie ks. Zygmunta Piontka 
cieszą się z samochodu
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W trzech kościołach 
rejestrowana była muzyka 
organowa w wykonaniu 
Gabrieli Dendery: 
w Otmuchowie, Ligocie 
Turawskiej i w Przewozie.

Organy Śląska Opolskiego

Moja 
muzyko

R emont organów w  trzech parafialnych 
kościołach przeprowadziła jedna fir-

ma organmistrzowska  „Nawrot&Synowie” 
z Wronek. W doborze firmy, przebiegu prac 
i odbiorze jakościowego wyremontowanych 
instrumentów swój udział ma referat ds. Mu-
zyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej z jej kie-
rownikiem ks. dr Grzegorzem Poźniakiem. 
Lecz wiadomo, że prace te zostały zrealizo-
wane staraniem proboszczów ks. Sławomira 
Pawińskiego, Eugeniusza Magierowskiego, 
Joachima Ottingera i ich parafian. W Ligocie 
Turawskiej organy braci Rieger z Karniowa  
z 1936 roku odremontowane zostały w 2009 r.; 
w Otmuchowie instrument z kościoła parafial-
nego, wybudowany przez Carla Berschdorfa 
w Nysie w 1935 roku, odnowiono w roku 2007; 
w kościele filialnym w Przewozie, w parafii 
Nieznaszyn, organy, powstałe w warsztacie 
braci Rieger z Karniowa w Czechach prawdopo-
dobnie w 1939 roku, wyremontowano w 2009 r. 

Nowym zwyczajem wprowadzanym przez 
referat ds. Muzyki Kościelnej jest promocja od-
nowionych instrumentów przez nagranie płyty 
kompaktowej. Tak też stało się w tym przypad-
ku. Na trzech instrumentach Gabriela Dendera, 
absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, studentka prof. 
Juliana Gembalskiego, uczestniczka wielu kon-
kursów i festiwali muzyki organowej, wspaniale 
wykonała utwory m.in. J. Brahmsa, M. Brosiga, 
J.S. Bacha, które zarejestrowano na płycie „Moja 
Muzyko…”. Można ją kupić w każdej z wymie-
nionych parafii. tsm
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Dębscy parafianie 
jubileusz stulecia 
kościoła będą 
obchodzić 
w odnowionej 
świątyni.

W   lutym 1906 r. spłonął kil-
kusetletni kościół w Dębiu. 

Dla wspólnoty parafialnej było to 
trudne doświadczenie. Przez kilka 
lat, nie ustając w modlitwach o uzy-
skanie pozwolenia na wzniesienie 
nowej świątyni, Msze św. odprawia-
no w zaimprowizowanej kaplicy 
w budynku karczmy. Gdy w marcu 
1909 r. zgoda na rozpoczęcie budo-
wy została wydana, niezwłocznie 
przystąpiono do prac budowlanych. 
Kościół rósł w oczach i już 17 lipca 
1910 r. ks. Karol Wawrzek, ówczesny 
proboszcz, dokonał jego poświę-
cenia i odprawił w nim pierwszą 
Eucharystię.

W nowej szacie
– Koniec XX w. upłynął w na-

szej parafii pod znakiem 700-lecia 
Dębia, Falmirowic i Dąbrowic oraz 
drugiej peregrynacji obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej. Natomiast 
pierwsza dekada XXI w. jest związa-
na ze 100-leciem kościoła – mówi ks. 
proboszcz Bernard Jurczyk. Zbliża-
jący się jubileusz stał się inspiracją 
do kompleksowego odnowienia 
świątyni. Wymieniono dach, odno-
wiono elewację, zmodernizowano 
plac kościelny, a także wykonano 
liczne prace wewnątrz świąty-
ni, m.in. wymieniono elektrykę, 

pomalowano ściany i odnowiono 
polichromie. – Kościół został przy-
obleczony w nową szatę, a całość 
podjętych prac została sfinanso-
wana wyłącznie z ofiar wiernych, 
doskonale rozumiejących, jaką 
wartość w ich wspólnocie parafial-
nej stanowi świątynia – wyjaśnia 
ks. proboszcz, podkreślając, że 
parafianie są żywymi kamieniami 
Kościoła: – Jeśli zabraknie na dęb-
skiej ziemi wiary żywej, to kościół 
z kamienia może nie doczekać na-
stępnego jubileuszu. Dzieło odnowy 
świątyni, zanurzone w modlitwie 
i  wypływające z  ludzkich serc 
otwartych na Boga, przyczyniło 
się także do ożywienia pamięci 
o historii kościoła.

Dziękczynienie
Dziś parafianie z Dębia, Falmi-

rowic i  Dąbrowic przygotowują 
się do jubileuszu, którego przebieg 
zaplanował kilkunastoosobowy 
zespół przedstawicieli wszystkich 
trzech wiosek. 15 maja z dziękczyn-
ną pielgrzymką nawiedzili Olbrach-
cice, miejsce urodzenia bp. Karla 
Augustina, który 15 maja 1916 r. kon-
sekrował ich świątynię. Charakter 
dziękczynny przybrała również 
coroczna czerwcowa pielgrzymka 
do sanktuariów maryjnych, będą-
ca pamiątką peregrynacji obrazu 
Czarnej Madonny. Dotychczas pa-
rafianie nawiedzili blisko 20 sank-
tuariów, poczynając w 1998 r. od 
Gietrzwałdu, miejsca bliskiego ks. 
Karolowi Wątróbce, zasłużonemu 
proboszczowi, który przy kościele 
w Dębiu ustawił kopię tamtejszej 
kapliczki. Najważniejszą częścią 
przygotowań do jubileuszu były 
misje święte poprowadzone przez 
o. Bonawenturę Smolkę OFM, sku-
pione wokół tematu Kościoła jako 
wspólnoty wierzących. W prezbi-
terium ustawiono krzyż misyjny, 
tradycyjnie zawieszony z tyłu ko-
ścioła, przypominający parafianom 
o przodkach, dla których ten sam 
kościół był miejscem pielęgnowania 
wspólnoty wiary.

Bogate obchody
Triduum z okazji stulecia ko-

ścioła rozpocznie w piątek 16 lipca 
o godz. 19.00 Msza św. w intencji 
zmarłych proboszczów i parafian, 

po której o godz. 20.00 ks. dr Henryk 
Gerlic z Gliwic wygłosi prelekcję 
nt. „Jak stara jest dębska parafia?”, 
przedstawiając przesłanki świad-
czące o tym, że parafia w Dębiu po-
wstała de facto z początkiem XIV w. 
i trwała do końca wojny trzydzie-
stoletniej. Ponowne jej erygowanie 
nastąpiło w 1867 r. Kolejnego dnia 
w południe zaplanowano uroczystą 
Eucharystię w 100. rocznicę odpra-
wienia w nim pierwszej Mszy św., 
natomiast o 17.30 ks. prof. Kazimierz 
Dola dokona charakterystyki Śląska 
sprzed 100 lat. Triduum zakończą 

niedzielna Msza św. w  intencji 
fundatorów i dobrodziejów kościo-
ła parafialnego oraz o godz. 15.00 
nieszpory połączone z recitalem 
organowym. Dębska parafia jest 
na mapie naszej diecezji jednym 
z miejsc poświęconych św. Rocho-
wi i  każdego roku obchodzony 
jest w niej odpust ku jego czci, stąd 
centralne uroczystości, na które 
ks. proboszcz wraz z parafianami 
serdecznie zaprasza diecezjan, 
zaplanowano na sierpień. W dniu 
odpustu, 16 sierpnia o godz. 11.00 
,uroczystą Mszę św. dziękczynną 
odprawi bp Andrzej Czaja. Odbę-
dzie się również koncert Cantores 
Minores Wratislavienses oraz 
festyn w  ogrodzie plebanijnym. 
Obchody jubileuszowe zakończy 
odpust Narodzenia NMP przypa-
dający 5 września oraz tradycyjny 
kiermasz, zaplanowany na 14 listo-
pada. Anna Kwaśnicka

Parafia Narodzenia NMP w Dębiu

Wdzięczni za kościół

Neobarokowy kościół 
w Dębiu został gruntownie 
odrestaurowany 
poniżej: Na czas misji 
świętych i obchodów 
jubileuszowych 
w prezbiterium ustawiono 
krzyż misyjny 
po lewej: Ks. proboszcz 
Bernard Jurczyk
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zaproszenia

opowieści
S. Dolores Dorota Zok SSpS

dorkazok@gmail.com

Posłańcy Boga…

P rzyszła do mnie studentka 
z katolickiego kraju afrykańskiego. 

Opowiadała o swoim szukaniu Boga. 
Z dzieciństwa pamięta wielkie procesje, 
uroczystości, kolorowe obrazy… Pamięta, 
jak czekała na takie chwile. Miała 
w sobie wielkie pragnienie zobaczenia 
Boga w takich momentach. Późnymi 
wieczorami siedziała zamyślona u boku 
babci i nie była pewna, czy widziała 
Boga… Staruszka pocieszała ją, że On 
przychodzi i pokazuje swoje oblicze 
w najbardziej niespodziewanym 
momencie. Pozostawało jej oczekiwanie. 
Nauka w szkole katolickiej dała jej 
wiele możliwości. Dostała się szybko na 
studia. Poziom nauczania był wysoki, 
a środowisko wymagające. Tęsknota za 
Bogiem pozostała… 
Kilka miesięcy temu zgodziła się 
odwiedzać chorych w domach. Teraz, 
kiedy tak zimno jest w Afryce, każdy 
potrzebuje dodatkowego koca. Dzieci 
przybiegały na sam jej widok. Szczególnie 
cieszył się Simba, chory na AIDS, któremu 
nie pozostało wiele dni życia. Na widok 
dodatkowego koca uśmiechnął się 
i powiedział krótko „Bóg jest dobry”. 
Studentka zapytała: „Widzisz Go 
czasem?”. Zdziwił się pytaniem i dodał: 
„Widzę Go każdego dnia: kiedy czuję 
obecność dobrych ludzi, nieoczekiwaną 
pomoc w trudnych chwilach. Wiem, że 
jest, bo żyję, a wielu mówiło, że choroba 
nieuleczalna. Widzę Go każdego ranka 
u boku mojej babci, która wstaje i chce żyć 
dla mnie, i widzę Go w moim ogrodzie… 
gdzie wszystko rośnie samo, jakby ktoś 
tym kierował. A dlaczego ty Go nie 
widzisz?”. Studentka popatrzyła na mnie 
i nie potrafiła odpowiedzieć… Przecież 
ma najlepsze studia teologiczne, zdrowie, 
tytuły, zwiedziła wiele krajów, pomaga 
wielu ludziom, brała udział w wielkich 
uroczystościach… I nie widzi Boga. 
A Simba Go zna, mimo że podpisuje się 
z błędami i mało mówi… 
Poszliśmy dalej: ludzie uśmiechnięci, 
w małych domkach, gdzie wiatr dmucha 
w nocy, ale nie ma narzekań, bo Bóg 
koc podarował… Ludzie prości i biedni, 
posłańcy Boga,  świadkowie tego, że 
Bóg istnieje dziś w XXI wieku. Bo 
wielkość Boga jest ukryta w Miłości: 
niezauważonej, małej, skromnej, bez 
wielkich słów, krzyku i rozgłosu…

Z modlitwą o uzdrowienie
W środę 14 lipca wspólnoty Odnowy w Duchu 
Świętym zapraszają do kościoła śś. Piotra i Paw-
ła w Opolu na Mszę świętą z modlitwą o uzdro-
wienie. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 
śpiewem uwielbienia, głoszeniem słowa Bożego 
i świadectwem. O godz. 18.30 Eucharystia w inten-
cji uzdrowienia. Po Mszy adoracja Najświętszego 
Sakramentu.

Szkaplerz karmelitański
16 lipca, w święto NMP z Góry Karmel, po Mszy 
św. o godz. 18.30 w kościele śś. Piotra i Pawła 
w Opolu chętni mogą przyjąć szkaplerz karmeli-
tański. Więcej o szkaplerzu: www.szkaplerz.pl.

Święto Młodzieży
Od 19 do 24 lipca na Górze św. Anny odbędzie 
się XIV Święto Młodzieży, na które zapraszają 
ojcowie franciszkanie. W programie: Euchary-
stia, konferencje, spotkania z gośćmi, dyskusje 
w grupach, a także wieczorne koncerty (Regau, 
Illuminandi, 40 i 30 na 70, Gospel Rain). Zapisy  
pod nr. tel. 77 46 25 380. Koszt udziału w spotka-

niu, obejmujący nocleg, wyżywienie (zupa raz 
dziennie i herbata dwa razy dziennie), plakiet-
kę, śpiewnik, wstęp na koncerty, wynosi 70 zł.

Rekolekcje wakacyjne
Siostry sercanki zapraszają dziewczęta na reko-
lekcje do Dylak k. Ozimka, w terminach: od 
2 do 6 sierpnia – dla szkół ponadgimnazjal-
nych. Temat spotkania: „Bóg ma Serce”. Więcej 
informacji oraz zapisy u s. Doroty (tel. 77 465 11 
67; 604 275 664;e-mail: smdorota@interia.eu).

I Pielgrzymka Entuzjastów 
Nordic Walking
W sobotę 17 lipca z Gogolina na Górę Świę-
tej Anny wyruszy I Diecezjalna Pielgrzymka 
Entuzjastów Nordic Walking.  Organizatorzy: 
UM Gogolin, Wydział Duszpasterski Kurii Die-
cezjalnej, Fundacja Aktywni Grupa NW Suchy 
Bór oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogo-
linie. Wymarsz o godz. 9.00 sprzed kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, posiłek 
w Żyrowej, Msza św. na rajskim placu na Górze 
Św. Anny o godz. 13.00, powrót do Gogolina 
autokarem lub pieszo. •
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Wakacyjny konkurs

Gdzie zrobiono tę fotografię?
Z  przyjemnością informujemy, że na pierwsze 

pytanie w naszym wakacyjnym konkursie 
prawidłową odpowiedź nadesłało wielu czytel-
ników. Na zdjęciu widoczny był fragment stawu 
przy zamku w Kamieniu Śląskim. 

Nagrody wylosowali: Dawid Simon z Od-
rowąża i Anna Gołębiowska z Opola. Oto ko-
lejne zdjęcie-zagadka związana z diecezją opol-
ską. Odpowiedzi na pytanie: „Gdzie zrobiono tę 

fotografię?” prosimy przysyłać od poniedziałku 
do czwartku włącznie pocztą elektroniczną: 
opole@goscniedzielny.pl, faksem: 77 454 64 72 
lub pocztą tradycyjną.  Prosimy o podawanie 
imienia, nazwiska i miejscowości. Na dwóch 
uczestników, którzy przyślą dobre odpowiedzi, 
co tydzień czekają nagrody.

Zespół redakcyjny 
opolskiego „Gościa Niedzielnego”


