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Wszystko by∏o prawie tak jak wtedy w Betle-
jem. Stajnia za miastem. Rodzina z nie-

mowl´ciem (na imi´ ma Weronika). Siano, zwie-
rz´ta (koƒ, ciel´ i dwie kozy), noc, ubodzy prze-
brani za pasterzy, Êwi´tujàcy narodziny Dzieciàt-
ka, anio∏owie. Msza pasterska w folwarku „Ka-
czorownia”, siedzibie wspólnoty „Barki”, tu˝ za
Strzelcami Opolskimi, odby∏a si´ w wielkiej sto-
dole. A i tak ponad 600 przyby∏ych, by w tych
niezwyk∏ych (a chyba trzeba by napisaç: zwy-
k∏ych) warunkach, ledwo zmieÊci∏o si´ na amfi-
teatralnie wznoszàcych si´ a˝ pod strop stodo∏y
siedziskach ze s∏omy. Ze s∏ów ks. Józefa Krawca,
który takà Pasterk´ wymyÊli∏, pami´tam tylko:

Bóg tu jest z nami. I by∏a to
prawda, która pachnia∏a sia-
nem, brzmia∏a radosnym
Êpiewem i muzykà, Êmia∏a
si´ szczerze. Najpi´kniejsza
Pasterka w moim ˝yciu. 

ANDRZEJ KERNER

PASTERKA W STODOLE

Msza pasterska
w siedzibie
wspólnoty
„Barki”
odby∏a si´
w wielkiej
stodole

Spotkali si´ na jedenastej wigilii
zorganizowanej przez ks. pra∏ata
Zygmunta Lubienieckiego
i Stowarzyszenie „Wigilia dla
Samotnych i Bezdomnych”.
Z ka˝dym rokiem przybywa ch´tnych
do sp´dzenia jej wspólnie, przy suto
zastawionych sto∏ach, w pi´knie
udekorowanych salach
i w towarzystwie Ksi´dza Biskupa
b∏ogos∏awiàcego op∏atek, symbol
wzajemnej ˝yczliwoÊci.

Tylko raz w roku wydaje si´,
˝e sale restauracji „Konsument”
nie pomieszczà t∏umnie wcho-
dzàcych goÊci, ale dzi´ki jedena-
stoletniej praktyce wolontariuszy
z parafii Êw. Józefa w Opolu
Szczepanowicach ka˝da z tysiàca
osób znalaz∏a miejsce przy stole
i mog∏a ju˝ od progu odczuç
Êwiàtecznà atmosfer´ tego miej-
sca. Ewangeli´ Êw. ¸ukasza o Na-
rodzeniu Paƒskim przeczyta∏ ks.
Zygmunt Lubieniecki. Ordyna-
riusz diecezji opolskiej abp Al-

fons Nossol pob∏ogos∏awi∏ op∏a-
tek i dzieli∏ si´ nim z uczestnika-
mi wigilijnej kolacji. W wi´kszo-
Êci byli to ludzie starsi, samotni,
którym nie tylko brakuje pieni´-
dzy, ale i si∏ do przygotowania
wieczerzy. Pani Maria i jej sàsiad-
ka Helena z ulicy Katowickiej nie
mog∏y powstrzymaç ∏ez: – Tak nas
przyjmujà, jak jakichÊ najlepszych
goÊci. I nawet Ksiàdz Biskup do
nas podszed∏. Przyszli bezdomni,
mieszkaƒcy schronisk, noclegow-
ni, wielodzietne rodziny dotkni´-
te ubóstwem. – ˚yjemy z zasi∏-
ków na dzieci, mà˝ pracuje do-
piero od dwu miesi´cy, dobrze,
˝e nam zosta∏ dom po babci, to
mamy gdzie mieszkaç. Ale za to
dzisiaj najemy si´ do sy-
ta – Êmieje si´ pani Jó-
zefa, matka oÊmiorga
dzieci. 

Kelnerzy sprawnie
obs∏ugiwali goÊci, po-
dali im zup´ grzybowà,
sa∏atk´, Êledzie w ole-
ju, ryb´ sma˝onà
z ziemniakami, kapust´ z gro-
chem, go∏àbki, ciasto, kompot
z suszonych owoców i oko∏o

4,5 tysiàca pierogów
z kapustà i grzybami.

Wszyscy otrzymali
paczki ˝ywnoÊciowe,
z artyku∏ami tekstylnymi
i chemicznymi, a dzieci
dodatkowo obdarowane
zosta∏y zabawkami.

¸àcznie 2400 paczek przygotowa-
nych zosta∏o przez uczniów Ze-
spo∏u Szkó∏ Technicznych i Ogól-

nokszta∏càcych im. K. Gzowskie-
go w Opolu oraz wolontariuszy
skupionych w Stowarzyszeniu
„Wigilia dla Samotnych i Bezdom-
nych”.

Opraw´ muzycznà Êwiàtecz-
nej kolacji zapewni∏y zespo∏y pa-
rafii Êw. Józefa w Opolu Szczepa-
nowicach i zespó∏ regionalny
„Szworne Dzio∏chy” z Góra˝dzy.

S.

Wigilia bezdomnych, ubogich i samotnych

Tysiàc osób ∏ama∏o si´ op∏atkiem

Ordynariusz
diecezji opolskiej
abp Alfons Nossol
pob∏ogos∏awi∏
op∏atek i dzieli∏
si´ nim
z uczestnikami
wigilijnej kolacji
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NYSA. 2,5 mln z∏ na budow´
wa∏ów przeciwpowodziowych
otrzyma∏a Nysa decyzjà radnych
sejmiku wojewódzkiego. Jezio-
ro Nyskie jest wprawdzie oto-
czone betonowà zaporà, ale na
odcinku ponad kilometra jest
w niej luka. W wypadku powo-

dzi mog∏oby dojÊç do zalania
mi´dzy innymi osiedla Nysa Po-
∏udnie. Pieniàdze pos∏u˝à wi´c
do zbudowania prawego wa∏u
pomi´dzy zbiornikiem nyskim
a ulicà Wyspiaƒskiego. Inwesty-
cja ma byç wykonana w latach
2005–2006.

OPOLE. Papie˝ Jan Pawe∏ II nada∏
honorowe tytu∏y Kapelanów Jego
ÂwiàtobliwoÊci (czyli godnoÊç
pra∏ata) czterem ksi´˝om diecezji
opolskiej. Wyró˝nienie otrzymali:
ks. prof. dr hab. Józef Herbut –
wieloletni wyk∏adowca filozofii
w WSD w Nysie, na Wydziale Teo-
logicznym UO oraz na KUL (kiero-
wa∏ tam Katedrà Metodologii Filo-

zofii), ks. dr Piotr Kosmol – wyk∏a-
dowca teologii moralnej i etyki
w WSD i na Wydziale Teologicz-
nym UO, ks. prof. dr hab. Tadeusz
Dola – profesor teologii funda-
mentalnej, dziekan Wydzia∏u Teo-
logicznego UO, wyk∏adowca
w WSD i na Wydziale Teologicz-
nym, ks. dr Arnold Drechsler, dy-
rektor Caritas Diecezji Opolskiej. 

Nowi pra∏aci

OPOLE, STRZELCE OPOLSKIE.
W pierwszej po∏owie grudnia
Opole nie schodzi∏o z czo∏ówek

wiadomoÊci ogólnokrajowych. Po-
wodem by∏a nowa fala aresztowaƒ
i przes∏uchaƒ w prowadzonej
przez opolskà prokuratur´ sprawie
dotyczàcej korupcji podczas ubez-
pieczania Elektrowni „Opole”.
WÊród aresztowanych sà m. in.:
Henryk Sz., do niedawna dyrektor
elektrowni, oraz Maciej J., mà˝ po-
s∏anki SLD z opolskiego okr´gu wy-
borczego Aleksandry Jakubow-
skiej. Politycznym efektem wyda-
rzeƒ jest rezygnacja Jakubowskiej,
do niedawna nazywanej „lwicà le-
wicy” z cz∏onkostwa w partii. Za-
nim zrezygnowa∏a pozwoli∏a sobie
na obraêliwe komentarze pod ad-
resem opolskiej prokuratury. 

OPOLE. Po raz 4. w Opolu goÊci
wystawa World Press Photo. Eks-
pozycja sk∏ada si´ ze 196 zdj´ç
nagrodzonych w tym roku w naj-
bardziej presti˝owym na Êwiecie
konkursie dla fotoreporterów.
Opole jest jednym z czterech pol-
skich miast, w których mo˝na
oglàdaç najlepsze zdj´cia praso-
we. Wystawa w Galerii Sztuki
Wspó∏czesnej (pl. Teatralny) b´-

dzie czynna do 10 stycznia. – Nie-
samowite jest to, ˝e ze zdj´ç
w konkursie World Press Photo
zupe∏nie zniknà∏ Êwiat polityków.
Na zdj´ciach widaç tylko zwy-
k∏ych ludzi, ich bied´, n´dz´
i upokorzenie – mówi∏ jeden ze
znanych opolskich fotoreporte-
rów po obejrzeniu wystawy. Bile-
ty wst´pu po 8 z∏ (normalne) i 4 z∏
(ulgowe). 

K¢DZIERZYN-KOèLE. W parafii
Êw. Eugeniusza de Mazenod, prowa-
dzonej przez Misjonarzy Oblatów
Maryi Niepokalanej, w tym roku,
wzorem lat ubieg∏ych, przygotowa-
no wieczerz´ wigilijnà dla osób
ubogich i bezdomnych. Przychodzà
na nià ch´tni z ca∏ego miasta, nie
tylko z parafii Ojców Oblatów. –
Specyfikà tej wieczerzy odbywajà-
cej si´ w naszym klasztorze jest
fakt, ˝e odbywa si´ ona w sam
dzieƒ Wigilii – informuje o. Tadeusz
Kal OMI, proboszcz parafii. Po raz
pierwszy taka wigilia u Oblatów od-
by∏a si´ w roku 2000. 

Turniej ekologiczny
GÓRA ÂWI¢TEJ ANNY. Repre-
zentanci 12 szkó∏ podstawowych
z gmin: LeÊnica, Zdzieszowice,
Gogolin, Izbicko, Strzelce Opol-
skie i Ujazd wzi´li udzia∏ w kolej-
nym „Turnieju Ekologicznym”, or-
ganizowanym przez Zespó∏ Opol-
skich Parków Krajobrazowych od-
dzia∏ w Górze Âwi´tej Anny oraz
Urzàd Miejski w LeÊnicy. Uczest-
nicy przez godzin´ rozwiàzywali
test z∏o˝ony z 21 pytaƒ. Zwyci´-
˝yli: 1. Mateusz Latocha (PSP
3 Zdzieszowice), 2. Micha∏ Misio-
rek (PSP 3 Zdzieszowice), 3. Kor-
nel Swierzy (PSP 2 Strzelce Opol-
skie). 

World Press Photo 
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Przes∏uchania, aresztowania

Wigilia u Oblatów
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Dziesi´ç tysi´cy paczek
CARITAS. Dziesi´ç tysi´cy paczek
na Êwi´ta przygotowa∏y w grudniu
parafialne zespo∏y Caritas Diecezji
Opolskiej. PrzedÊwiàteczna pomoc
trafi∏a przede wszystkim do dzieci,
osób starszych, chorych i niepe∏no-
sprawnych. Paczki sk∏ada∏y si´
g∏ównie z artyku∏ów ˝ywnoÊcio-
wych. Fundusze na przygotowanie
podarunków wolontariusze para-
fialnych zespo∏ów Caritas zdobywa-
li przez ca∏y rok. Dyrektor Diece-
zjalnej Caritas ks. Arnold Drechsler
szacuje wartoÊç paczek na oko∏o
160 tysi´cy, podkreÊla jednak, ˝e
najcenniejsza by∏a radoÊç sprawio-
na bliênim. 

Pieniàdze na wa∏y 

Dostali instrumenty
G¸OGÓWEK. Od 10 miesi´cy
w Miejsko-Gminnym OÊrodku Kul-
tury dzia∏a M∏odzie˝owa Orkiestra
D´ta, której dyrygentem jest Rafa∏
Miczka. Âwiàtecznà niespodziank´
sprawi∏a uczestnikom orkiestry
mniejszoÊç niemiecka, przekazujàc
jej instrumenty muzyczne. W cza-
sie uroczystoÊci przekazania darów
swoje umiej´tnoÊci zaprezentowa-
∏a orkiestra i g∏ogówecki chór „Glo-
govia”. Obecni byli m.in. wicekon-
sul RFN z Wroc∏awia, burmistrz
G∏ogówka Jan Mencler i ks. pro-
boszcz Ryszard Kinder – inicjator
powstania orkiestry.

Na wystawie zobaczyç mo˝na najlepsze zdj´cia prasowe
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� NA REKOLEKCJE DZIECI
MARYI, które odb´dà si´ w Do-
mu Prowincjalnym Sióstr Êw.
Franciszka w O∏drzychowicach
K∏odzkich. Rekolekcje rozpocznà
si´ w piàtek 11 lutego (godz.
18.00), zakoƒczenie we wtorek
15 lutego. Rekolekcje przezna-
czone sà dla dziewczàt klas gim-
nazjalnych i starszych, temat roz-
wa˝aƒ: „Próba odkrywania g∏´bi
i tajemnicy sakramentu pokuty”.
Cena pobytu 60 z∏ na osob´.
Zg∏oszenia pod adresem: s. M.
Pacyfika, 46-081 Dobrzeƒ Wielki,
ul. KoÊcielna 11, tel. 077-469 66 56,
e-mail: smpacyfika@poczta.onet.pl;
ks. Tadeusz Muc, 45-342 Opole,
ul. Drzyma∏y 1, skr. 246, tel. 077-
442 40 56 lub 0601 591 695,
e-mail:tadmuc@wp.pl

� NA EKUMENICZNY KON-
CERT KOL¢D W DÑBROWIE,
który odb´dzie si´ w niedziel´
9 stycznia o godz. 16.00 w koÊciele
parafialnym pw. Êw. Wawrzyƒca
w Dàbrowie. Wystàpi chór parafii
ewangelicko-augsburskiej z Opola
pod dyr. Igora Griszczenki i schola
„Gaudium” z Dàbrowy pod dyr. Do-
roty S∏omki. Dochód z koncertu b´-
dzie przeznaczony na budow´ ho-
spicjum w Opolu. 

� NA SPOTKANIE OPOLSKIEJ
WSZECHNICY KRAJOZNAW-
CZEJ, które odb´dzie si´ 3 stycz-
nia o godz. 16.30 w katedralnym
domu katechetycznym. Tematem
spotkania b´dzie „Dzia∏alnoÊç cha-
rytatywna na Âlàsku w XIX wieku”.
Wyk∏ad na ten temat wyg∏osi dr
Dorota Schreiber-Kurpiers z Geor-
ge Bell Institute w Birmingham (An-
glia).

� NA PIELGRZYMK¢ NA KRE-
SY WSCHODNIE. W dniach 27
kwietnia–15 maja 2005 r. Towa-
rzystwo Mi∏oÊników Lwowa i Kre-
sów Po∏udniowo-Wschodnich od-
dzia∏ w Kluczborku zaprasza Kre-
sowiaków i sympatyków na piel-
grzymk´-wycieczk´ i do odwie-
dzenia Êrodowisk polskich na pó∏-
nocnym Wo∏yniu, ˚ytomiersz-
czyênie, za Dnieprem na wschod-
nich terenach Ukrainy i nad Mo-
rzem Azowskim. Kolejno odwie-
dzanymi miastami b´dà m.in.:
Maniewicze, ˚ytomierz, Fastów,
Czerkasy, Mirgorod, Dniepropie-
trowsk, Zaporo˝e, Bierdiansk, Mi-

ko∏ajów, Humaƒ, Bar, Tarnopol,
Z∏oczów, PrzemyÊlany, Lwów.
Noclegi b´dà g∏ównie u miejsco-
wych parafian lub w domach pa-
rafialnych. W programie zwiedza-
nie zabytków kultury polskiej,
odwiedzanie odbudowywanych
koÊcio∏ów i katedr rzymskokato-
lickich. Trasa pielgrzymki to w su-
mie 4900 km, w tym na Ukrainie
3600 km. Zg∏oszenia wraz
z przedp∏atà w wysokoÊci 200
z∏otych do 15 lutego. Dok∏adny
koszt zostanie ustalony i podany
w lutym. Koszty noclegów z obia-
dokolacjà i Êniadaniem u parafian
op∏aca na miejscu uczestnik. Bli˝-
sze informacje i zg∏oszenia u or-
ganizatora Karola Sutarzewicza,
tel. 077- 418 21 51 (rano do 9.00,
wieczorem po 20.00). 

� NA REKOLEKCJE EUCHA-
RYSTYCZNE. Siostry Misyjne
S∏u˝ebnice Ducha Âwi´tego zapra-
szajà do swojego klasztoru dziew-
cz´ta od lat 16, pragnàce prze˝yç
rekolekcje zimowe. MyÊlà prze-
wodnià rekolekcji, które poprowa-
dzi o. Krzysztof ¸ukoszczyk SVD,
b´dà s∏owa: „Zostaƒ z nami, Pa-
nie...”. Rekolekcje odb´dà si´
w dniach 17–21 stycznia 2005 r.
w Raciborzu oraz 21–24 lutego
w Nysie. Koszt pobytu 50 z∏ lub wg
mo˝liwoÊci. Informacje i zg∏osze-
nia prosimy kierowaç:
Siostry Misyjne S∏u˝ebnice Ducha
Âwi´tego; s. Dominika Jasiƒska
SSpS, ul. Starowiejska 152, 47-400
Racibórz, tel.: O-32/ 415- 50- 51;
siostryssps@go2.pl
www.siostrymisyjne.opoka.net.pl

� NA SPOTKANIA KIK 
W OPOLU

8 stycznia – sobota, godz. 17.00: 
Op∏atek klubowy z udzia∏em ks. abpa
Alfonsa Nossola, pos∏ów, w∏adz
i radnych miasta Opole,
W K´DZIERZYNIE-KOÊLU

6 stycznia – czwartek, godz. 17.00:
Msza Êw. z udzia∏em kapelana klu-
bowego ks. pra∏ata dra Zygmunta
Nabzdyka, po niej spotkanie op∏at-
kowe.
W KRAPKOWICACH

5 stycznia – Êroda, godz. 18.00:
Msza Êw. z homilià kapelana klu-
bowego ks. pra∏ata dra Zygmunta
Nabzdyka, po niej spotkanie op∏at-
kowe w Szkole Muzycznej z udzia-
∏em w∏adz samorzàdowych Krap-
kowic.

Zapraszamy

Blisko dwustu przedstawi-
cieli Zwiàzku Harcerstwa
Polskiego ze wszystkich
hufców Opolszczyzny
i kilku reprezentujàcych
Êrodowisko ZHR uczest-
niczy∏o w nabo˝eƒstwie
S∏owa Bo˝ego odprawio-
nym 20 grudnia w kate-
drze Podwy˝szenia Krzy-
˝a Âwi´tego w Opolu,
podczas którego nastàpi∏o
przekazanie Betlejemskie-
go Âwiat∏a Pokoju. Nabo-
˝eƒstwu przewodniczy∏
opolski biskup pomocni-
czy Jan Kopiec.

„Przyj´cie Betlejem-
skiego Âwiat∏a Pokoju od
kilkunastu lat wpisuje si´
w koloryt prze˝ywania
Êwiàt Bo˝ego Narodze-
nia” – mówi∏ bp Jan Ko-
piec, witajàc harcerskà braç, a na-
wiàzujàc do s∏ów piosenki, którà
na poczàtku nabo˝eƒstwa wykony-
wa∏ zespó∏ harcerek z G∏ubczyc,
doda∏, ˝e „potrzeba nam nowej na-
dziei, ˝e warto w tym Êwiecie ˝yç
i kszta∏towaç swe ˝ycie wed∏ug
norm, które da∏ nam Jezus Chry-
stus”. Diecezjalny kapelan Zwiàzku
Harcerstwa Polskiego ks. podharc-
mistrz Miros∏aw Cho∏uj ˝yczy∏ na-
tomiast harcerzom, aby to modli-
tewne spotkanie nape∏ni∏o wszyst-
kich uczestników Chrystusem,
gdy˝ „On jest Âwiat∏em Êwiata”.

W kazaniu bp Kopiec podkre-
Êli∏, ˝e Êwiat wspó∏czeÊnie szuka
nowych znaków, aby ˝ycie ludzi
stawa∏o si´ godne, ale te˝ „bar-
dzo rzadko s∏yszy si´ g∏os nowej

inspiracji” i „chyba dla-
tego kilkanaÊcie lat te-
mu zadecydowano, aby
na nowo powróciç do
Betlejem i Êwiatu daç
nowà nadziej´” – mó-

wi∏ bp Jan. Ponadto zaapelowa∏,
aby harcerze stali si´ noÊnikami
nowej nadziei i przekazali Êwiatu
doros∏ych, ˝e trzeba sobie wy-
braç w∏aÊciwy kierunek ˝ycia.

Po kazaniu komendant Opol-
skiej Choràgwi ZHP hm. Stani-
s∏aw Ba∏aj przekaza∏ Betlejem-
skie Âwiat∏o Pokoju na r´ce Ksi´-
dza Biskupa, który nast´pnie na
zakoƒczenie nabo˝eƒstwa prze-
kazywa∏ je poszczególnym dele-
gacjom. Harcerze zawieêli betle-
jemskie p∏omienie do swoich
miejscowoÊci i zanieÊli je do
szkó∏, urz´dów, instytucji, ko-
Êcio∏ów i mieszkaƒ, a wraz ze
Êwiat∏em przes∏anie o nowej na-
dziei, którà przynosi Nowonaro-
dzone Dzieci´. Z

Betlejemskie Âwiat∏o Pokoju 2004

Potrzeba 
nowej nadziei
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Wszystkim, którzy uczestniczyli w pogrzebie

Êp. Ks. RUDOLFA PORADY
ks. bp. Gerardowi Kuszowi, ks. bp. Janowi Bagiƒskiemu,

ks. dziek. Stefanowi Jezuskowi, ks. prob. Jerzemu Kapicy z WiÊnicza,
ks. prob. Józefowi Greli z Orzegowa,

wszystkim ksi´˝om przyjacio∏om, pocztom sztandarowym, orkiestrze,
parafianom z Orzegowa, Niemys∏owic, 

a w szczególnoÊci z WiÊnicza, przyjacio∏om i krewnym
serdeczne „Bóg zap∏aç” 

sk∏adajà bracia z rodzinami

Bp Jan Kopiec
przyjà∏ z ràk
harcerzy
Betlejemskie
Âwiat∏o Pokoju
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UroczystoÊci 150-lecia najstarszej polskiej osady w USA

„Zachowajcie swoja
W Pannie Marii dzieƒ 

11 grudnia 2004 r.

oczekiwany by∏ od d∏ugiego

czasu. Nie tylko dlatego, ˝e

cieszyliÊmy si´ z okràg∏ej

rocznicy powstania

najstarszej polskiej

osady, ale równie˝, 

˝e dotrwaliÊmy i prze˝yliÊmy

kulminacyjny punkt 

jubileuszowych uroczystoÊci.

tekst
KS. WOJCIECH REISCH

proboszcz 
w Pannie Marii

Historia za∏o˝enia osady
Panna Maria w powsta-
∏ym w lutym 1854 r. hrab-
stwie Karnes wià˝e si´

z osobà o. Leopolda Moczygemby,
franciszkanina z P∏u˝nicy, który od
1852 r. pracowa∏ duszpastersko
w Teksasie wÊród niemieckoj´zycz-
nych emigrantów. Widzàc mo˝li-
woÊci, jakie daje ˝ycie w Nowym
Âwiecie, zach´ca∏ w listach swoich
braci, krewnych i przyjació∏ ze Âlà-
ska do emigracji do Ameryki. Na
poczàtku grudnia 1854 r., po sze-
Êciotygodniowej podró˝y ˝aglow-
cem, pierwsza grupa emigrantów
wylàdowa∏a w porcie Galveston.
Czeka∏a ich jeszcze dwutygodnio-
wa piesza w´drówka do San Anto-
nio, gdzie czeka∏ na nich o. Moczy-
gemba, a stamtàd kolejne dwa dni
drogi na po∏udnie do miejsca,
gdzie rzeka San Antonio ∏àczy si´
ze swoim dop∏ywem Cibolo. Jak
g∏osi legenda, po przybyciu na zu-

pe∏nie dzikie pustkowie, w Wigili´
Bo˝ego Narodzenia uczestniczyli
we Mszy Êw. odprawionej przez o.
Moczygemb´ pod okaza∏ym d´-
bem, obok którego ju˝ w kilka mie-
si´cy póêniej postawili koÊció∏ pw.
Niepokalanego Pocz´cia NMP.

Rok jubileuszowy uroczyÊcie
rozpoczà∏ si´ w Pannie Marii 23 lu-
tego 2004 roku, w 113. rocznic´
Êmierci patriarchy Polonii Amery-
kaƒskiej o. Leopolda Moczygemby.
Przy ró˝nych spotkaniach w ciàgu
roku mieliÊmy okazje o jubileuszu
mówiç i propagowaç histori´ Êlà-
skiej emigracji do Teksasu. Najwa˝-
niejszym wydarzeniem by∏a wizyta
24 paêdziernika w Pannie Marii by-
∏ego prezydenta RP Lecha Wa∏´sy,
zorganizowana przez Kongres Po-
lonii Amerykaƒskiej. 

Przygotowania

Kulminacyjny punkt uroczysto-
Êci jubileuszowych przypad∏
w grudniu. Wybór daty by∏ oczywi-
sty – bliskoÊç historycznej daty za-

∏o˝enia miejscowoÊci oraz
uroczystoÊç Niepokalanego
Pocz´cia NMP. Przez ca∏y
rok spotykaliÊmy si´ w gro-
nie oko∏o 50 parafian, aby
przygotowaç jubileusz
i godnie podjàç goÊci. Po-
trzebne by∏y fundusze. Pan-
na Maria to malutka wspól-
nota (zaledwie 100 rodzin),
a potrzebne by∏y: logo uro-
czystoÊci, kontakty z urz´dnikami
ró˝nego szczebla, prasà i policjà,
przygotowanie pamiàtek, znalezie-
nie osób odpowiedzialnych za de-
koracje i reklam´, zapewnienie
bezpieczeƒstwa przyjezdnym,
przygotowanie i wydanie posi∏ków
dla zaproszonych goÊci. Wszystko
musia∏o zostaç wykonane r´kami
tych samych 50 wolontariuszy, ich
rodzin i przyjació∏!

Grudzieƒ w Teksasie jest jak
marzec w Polsce. Mo˝na spodzie-
waç si´ wszystkiego. W niewielkim
tutejszym koÊciele we Mszy Êw.
uczestniczyç mo˝e najwy˝ej 400
osób, a wi´c trzeba b´dzie jà od-

prawiç przed koÊcio-
∏em. Gdy w 1994
roku. przygotowywa-
no w Pannie Marii
konsekracj´ biskupià
pierwszego Êlàskiego
Teksaƒczyka – ksi´dza
Johna W. Yanty, namiot
i dekoracje o∏tarza,
wybudowanego przed
koÊcio∏em, poprzew-

raca∏ w nocy przed uroczystoÊcià
zimny i bardzo porwisty wiatr pó∏-
nocny. Ca∏à prac´ nale˝a∏o wyko-
naç raz jeszcze wczeÊnie rano.
Widmo takiego scenariusza nie po-
zwala∏o ani na chwil´ o tym zapo-
mnieç.

Przygotowania bli˝sze rozpo-
cz´liÊmy rekolekcjami parafialny-
mi. W Êrod´ 8 grudnia ksiàdz Louis
LeDoux, kapelan sióstr serafitek
w San Antonio, zakoƒczy∏ rekolek-
cje i 40-godzinne nabo˝eƒstwo
Mszà Êw. dzi´kczynnà. Wtedy wie-
dzieliÊmy ju˝ na pewno, ˝e norther
nie pokrzy˝uje nam planów. Ludzie
przychodzili do mnie z radosnà

Jubileuszowej
Eucharystii
przewodniczy∏
kard. Adam Maida
(w Êrodku),
koncelebrowali 
m. in. bp Jan
Wieczorek
(pierwszy z lewej)
i abp Patrick Flores
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nowinà zas∏yszanà w telewizji, ˝e
ma byç pi´kna, s∏oneczna pogoda,
nawet do 30 stopni.

Wreszcie nadszed∏ dzieƒ 11
grudnia i upragniona

Eucharystia

Przewodniczy∏ jej kard. Adam
Maida, arcybiskup Detroit. Konce-
lebransami byli: arcybiskup San An-
tonio Patrick Flores, biskup John
Yanta, ordynariusz diecezji Amaril-
lo, biskup pomocniczy San Antonio
Patrick Zurek i biskup gliwicki Jan
Wieczorek, delegat Episkopatu Pol-
ski. Obok ksi´˝y pracujàcych
w diecezji San Antonio obecni byli
m.in. przedstawiciele Stowarzysze-
nia Ksi´˝y Polsko-Amerykaƒskich
z Nowego Jorku, Detroit i Chicago.
Szczególnie mile witani byli opol-
scy ksi´˝a: Franciszek Kurzaj, Jan
Klak, Adrian Adamik i Arkadiusz
Szyda.

Abp Patrick Flores na poczàtku
Mszy Êw. wyrazi∏ wdzi´cznoÊç za
dar wspólnoty Âlàzaków w diecezji
San Antonio. Przypomnia∏ te˝ wia-
r´ tych, którzy jà budowali oraz
tych, którzy z niej wyszli i przez la-
ta s∏u˝yli diecezji. Podzi´kowa∏ te˝
wszystkim polskim ksi´˝om tam
pracujàcym.

Kardyna∏ Maida w homilii
wspomnia∏ swojà wizyt´ na Âlà-
sku w 1999 r., kiedy to pod nie-
obecnoÊç chorego Ojca Âwi´tego
przewodniczy∏ nieszporom na gli-
wickim lotnisku. Wdzi´czny by∏
Âlàzakom ze Âlàska za przyk∏ad
wiary, jakiego doÊwiadczy∏ w tam-
tych dniach, a Âlàzakom z Teksa-
su ˝yczy∏ dalszego prze˝ywania
wiary na przyk∏adzie swej Patron-
ki. ˚artowa∏ te˝, ˝e tylko w Teksa-
sie w grudniu mo˝na tak wspania-
le celebrowaç Msz´ Êw. na ze-
wnàtrz koÊcio∏a i ˝e tylko tutaj
mo˝na wpaÊç na pomys∏ zatrud-
nienia cowboys do pilnowania po-
rzàdku na parkingach.

Liturgia – chocia˝ w j´zyku an-
gielskim – przeplatana by∏a polski-
mi pieÊniami maryjnymi oraz czyta-

niami i modlitwami. W Liturgii S∏o-
wa czynnie brali udzia∏ Loretta Ni-
stroy, Rosalie Moczygemba, Gerard
Kurzaj i Maria Paƒczyk-Pozdziej.
Dary przynios∏y dzieci, które przyj-
mà w 2005 r. w Pannie Marii I Komu-
ni´ Êw. (Kali Dragon, Jacob Janysek,
Natalie Manka, Ryan Pawelek) oraz
delegacja ze Âlàska, która ufundo-
wa∏a ornat dla parafii. Na koniec
najm∏odsze, siódme i ósme, poko-
lenie Âlàzaków urodzonych w Tek-
sasie podzi´kowa∏o biskupom
i ksi´˝om obecnym na uroczystoÊci
za przybycie i wspólnà modlitw´.
Byli to Sydney Janysek, Rebekah Pa-
welek, Kason Moczygemba i Cam-
ryn Wiatrek. 

Na zakoƒczenie liturgii bp Jan
Wieczorek dzi´kowa∏ miejscowym
za ich wiernoÊç wierze, którà przy-
wieêli do Teksasu z ojczystego Âlà-
ska. Ze wzruszeniem przypomnia∏
gwar´ Êlàskà i tradycje, które w tak
niesamowity sposób zachowa∏y si´
w tym odleg∏ym od Âlàska zakàtku
Êwiata. Mówi∏ o spotkaniu
z mieszkaƒcami Yorktown, pod-
czas którego jedna z najstarszych
mieszkanek, „rzàdzàca po Êlàsku”,
na pytanie, co chcia∏aby powie-
dzieç ludziom w Polsce, odpowie-
dzia∏a krótko: „Zachowajcie swoja
wiara”.

Dzwon

Jednym z najpi´kniejszych mo-
mentów uroczystoÊci by∏o przeka-
zanie parafianom Panny Marii
dzwonu „Silesia – Texas”, poÊwi´-
conego przez metropolit´ katowic-
kiego abpa Damiana Zimonia. Fun-
datorka, Maria Paƒczyk-Pozdziej,
przekaza∏a go parafii, a w imieniu
nas wszystkich ods∏oni´cia doko-
na∏ bp John Yanta. Kiedy zabrzmia∏
po raz pierwszy, wszyscy powstali
i zacz´li biç brawo. 

Festyn

Po Mszy Êw. wszyscy udali si´
do Panna Maria Hall, gdzie czeka∏
lunch i dalszy ciàg uroczystoÊci.

Mistrz ceremonii, Robert Thon-
hoff, wraz z obecnym i poprzed-
nim s´dzià hrabstwa Karnes Al-
gerem Kendallem i Alfredem Pa-
welkiem odczytali listy gratula-
cyjne, m.in. od prezydenta USA
i gubernatora stanu Teksas.

Ca∏y dzieƒ goÊcie mogli obej-
rzeç to, czym ˝yli i ˝yjà obecnie
potomkowie osadników ze Âlà-
ska. By∏ m.in. pokaz dawnego
sprz´tu rolniczego, starych samo-
chodów, przyborów do pi´tnowa-
nia byd∏a. Mo˝na by∏o skoszto-
waç przygotowanych przy ogni-
sku potraw znanych tylko kowbo-
jom pracujàcym w Teksasie, po-
jeêdziç na koniu lub oÊle, zoba-
czyç, jak kobiety pracowa∏y przy
bawe∏nie, jak szy∏y ko∏derki dla
dzieci. Przez ca∏y czas osoby
zwiàzane z dokumentowaniem
emigracji ze Âlàska i badaniami
nad historià niektórych Êlàskich
rodzin udziela∏y zainteresowa-
nym informacji, a popo∏udniowe
spotkania w Pannie Marii zakoƒ-
czy∏ pokaz dziewi´tnastowiecz-
nej mody.

Gala

Panna Maria nie ma wiele do
zaoferowania turystom z „wielkie-
go Êwiata”, dlatego te˝ wieczorne
imprezy upami´tniajàce dzieƒ za-
∏o˝enia najstarszej polskiej osady
w USA przenios∏y si´ do San Anto-
nio. W przygotowanej sali w histo-
rycznym St. Anthony Hotel za∏o˝y-
ciele Fundacji imienia o. Leopolda
Moczygemby przygotowali uroczy-
stà kolacj´ dla 400 goÊci, podczas
której Êpiewano kol´dy, których
melodie i teksty znane sà po obu
stronach oceanu. By∏ op∏atek, ˝y-
czenia, a nast´pnie przemowa bpa
Yanty na temat pracy o. Moczy-
gemby w USA. Po niej, za∏o˝ona
w 2003 roku, Fundacja po raz
pierwszy przyzna∏a nagrody tym,
którzy wnieÊli swój wk∏ad w „bu-
dowanie mostu” pomi´dzy Âlà-
skiem a Teksasem. Nagrody przy-
znano m. in. autorom ksià˝ki „Âlà-
scy Teksaƒczycy”, dokumentujà-
cej sylwetki emigrantów ze Âlàska
i ich rodzin, Marii Paƒczyk-Po-
zdziej, autorce programu „Po na-
szymu, czyli po Êlàsku”, Józefowi
K∏ykowi z Bojszów, autorowi ama-
torskich westernów, oraz Gerar-
dowi Kurzajowi za jego wieloletni
i nieoceniony wk∏ad w organizo-
waniu i koordynowaniu na Âlàsku
wizyt Teksaƒczyków. 

„Po Êlàsku”

W niedziel´ 12 grudnia wzi´li-
Êmy udzia∏ w konkursie Radia Ka-
towice, organizowanym corocz-
nie przez Mari´ Paƒczyk-Pozdziej.
By∏a to druga edycja tego konkur-
su w Teksasie. UÊwietni∏y jà wy-
st´py trzech zespo∏ów folklory-
stycznych, przybli˝ajàc s∏ucha-
czom kultur´ Teksasu i Âlàska.
Obok zespo∏u Silesia z ¸ubnian
wystàpi∏ meksykaƒski zespó∏ Ma-
riachi i Êpiewajàcy starà muzyk´
country cowboy zespó∏ z San An-
tonio. W konkursie wzi´∏y udzia∏
kobiety pochodzàce z Panny Ma-
rii, Cestohowy, St. Hedwig, Ko-
sciusko i San Antonio, m. in. Ele-
onora Moy, Magdalena Jarzom-
bek, Adelina Ciomperlik, Gladys
Moczygemba-Koenig i Geraldine
Piegza. Jury pod przewodnictwem
Marii Paƒczyk-Pozdziej uzna∏o
Adelin´ Ciomperlik z Kosciusko
za najlepiej rzàdzàcà Âlàzaczk´
w Teksasie. Opowiada∏a historie
z czasów szkolnych, jak wyglàda-
∏a wtedy nauka, kto uczy∏ jà rzà-
dziç i kilka innych weso∏ych histo-
rii z lat dzieci´cych.

Rok jubileuszowy zakoƒczyli-
Êmy polskà Pasterkà w Pannie Ma-
rii. Wszystko, co zacz´∏o si´ 150 lat
temu pod d´bem w Pannie Marii,
owocuje do dnia dzisiejszego. Po-
nad 200 tysi´cy osób, potomków
pierwszych osadników, ˝yje obec-
nie w Teksasie i sà Êwiadomi swojej
Êlàskiej to˝samoÊci. To przede
wszystkim dla nich odby∏ si´ ten ju-
bileusz. ■
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Bp John Walter Yanta poÊwi´ci∏ dzwon
„Silesia – Texas” podarowany parafii
Panna Maria przez Mari´ Paƒczyk-
-Pozdziej
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KoÊció∏ ewangelicko-augsburski
pochodzàcy z 1886 roku s∏u˝y∏
wiernym z Prószkowa i okolic do lat
osiemdziesiàtych dwudziestego wieku.
Teraz odbywaç si´ w nim b´dà
koncerty muzyczne. 

Ostatnie nabo˝eƒstwa w tym
koÊciele odprawi∏ pastor Stanis∏aw
˚wak. Jego nast´pca, ks. Marian Nie-
miec, nie mia∏ ju˝ dla kogo odpra-
wiaç nabo˝eƒstw. Nielicznych
mieszkajàcych na tych terenach
ewangelików, postanowi∏ zapraszaç
do kaplicy w Opolu. KoÊció∏ zosta∏
zamkni´ty i przez wiele lat nie by∏o
pomys∏u na jego zagospodarowanie.
Z biegiem lat popada∏ w ruin´, znisz-
czeniu uleg∏ dach, ktoÊ wyt∏uk∏ wi-
tra˝e, wilgoç dostajàca si´ do Êrodka
niszczy∏a wn´trze zabytkowej Êwià-
tyni. Stan tej pi´knej budowli pogar-
sza∏ si´ z ka˝dym dniem.   

Kilka lat temu, dzi´ki zawarte-
mu porozumieniu gminy prósz-
kowskiej z  KoÊcio∏em ewangelic-
ko-augsburskim, sakralny zabytek
przekazany zosta∏ gminie. Zbór
ewangelicko-augsburski zezwoli∏
te˝ gminie na przekszta∏cenie
niszczejàcego obiektu na cele kul-
turalne. Postanowiono odremon-
towaç Êwiàtyni´ i urzàdziç w niej
sal´ koncertowà i wystawienniczà.

Remont rozpocz´to w 2002 ro-
ku. Jego realizacja by∏a mo˝liwa
dzi´ki pozyskanym Êrodkom finan-

sowym z kontraktu woje-
wódzkiego – Urzàd Mar-
sza∏kowski przyjà∏ przed-
∏o˝ony przez gmin´ pro-
jekt i przeznaczy∏ na jego
realizacj´ 341 tysi´cy z∏otych. W
ciàgu dwóch lat wymieniono dach,
instalacj´ elektrycznà, posadzk´,
okna. Nie wystarczy∏o Êrodków na
za∏o˝enie nowych witra˝y, brakuje
te˝ w odnowionym wn´trzu orga-
nów, a bardzo sà potrzebne do re-
alizowania ambitnego programu
muzycznego, zak∏adajàcego popu-
laryzacj´ muzyki klasycznej wyko-
nywanej przez dobrych muzyków.
Sala posiada doskona∏à akustyk´.
Wn´trza dostosowano te˝ do pre-
zentowania w niej wystaw  pla-
stycznych i fotograficznych.  

Koncertem skrzyp-
cowym w wykonaniu Ali-
cji ˚urek i Danuty FaruÊ-
-˚urek zainaugurowano
20 grudnia 2004 roku

dzia∏alnoÊç nowej sali koncerto-
wej i wystawienniczej. Uczestni-
czàcy w otwarciu odremontowa-
nego obiektu marsza∏ek woje-
wództwa Grzegorz Kubat z uzna-
niem mówi∏ o mieszkaƒcach
Prószkowa zabiegajàcych  o za-
chowanie  bogatego dziedzictwa
swojej ziemi. Obecny na uroczy-
stoÊci pastor Marian Niemiec ze
wzruszeniem oglàda∏ koÊció∏ ura-
towany przed zniszczeniem. Go-
spodarzem inauguracyjnej impre-
zy by∏a burmistrz Ró˝a Malik.

s

Koncerty i wystawy w dawnym koÊciele

Ochronili przed zniszczeniem
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Pere∏ki S∏owa 

MI¸OÂå I NIENAWIÂå

„Taka bowiem jest wola Bo-
˝a,... abyÊmy si´ wzajemnie
mi∏owali. Nie tak, jak Kain,
który pochodzi∏ od Z∏ego
i zabi∏ swego brata. A dla-
czego go zabi∏? Poniewa˝
czyny jego by∏y z∏e, brata zaÊ
sprawiedliwe. Nie dziwcie
si´, bracia, jeÊli Êwiat was
nienawidzi” (1 J 3,11–13).

Aposto∏ Jan
kreÊli wizj´
Êwiata prze-
bóstwione-
go przyj-
Êciem Boga
w ludzkim
ciele. W
pierwszych
zdaniach li-
stu pisze:
„˚ycie obja-

wi∏o si´”. Bóg rodzàcy si´
z ziemskiej Matki nazwany
zosta∏ ˚yciem. Czy to znaczy,
˝e zanim urodzi∏ si´ Jezus,
˝ycie by∏o ukryte przed oczy-
ma cz∏owieka? Ukryta by∏a,
i po cz´Êci wcià˝ jest niedo-
strzegalna, pe∏nia ˝ycia. Bio-
logia, psychika, duchowoÊç
i przebóstwienie. Ka˝de ko-
lejne pi´tro ˝ycia wyrasta
z poprzedniego. Ale te˝
przerasta je niepomiernie.
Dlatego ni˝sze (co nie znaczy
gorsze!) warstwy ˝ycia jakby
„nie rozumia∏y” wy˝szych.
Biologia upominajàc si´
o swoje prawa, gotowa zdu-
siç psychik´. Ta zaÊ potrafi
sparali˝owaç ducha. Ludzki
duch, wielki i wspania∏y, mo-
˝e zablokowaç otwarcie si´
na przebóstwienie. Âwiat
nienawidzi tego, co przera-
sta jego utarte schematy, pra-
wa, nawyki. Potrafi nienawi-
dziç tak bardzo, ˝e zabija.
Czy nie dlatego Herod usi∏o-
wa∏ zabiç Jezusa? Czy nie dla-
tego po trzech dziesiàtkach
lat Go ukrzy˝owano? W tym
warstwowym uk∏adzie ˝ycia
jest mo˝liwe spojrzenie od
pi´ter wy˝szych ku ni˝szym.
Tu rzàdzi mi∏oÊç. Kto dojrza∏
do przebóstwienia, ten po-
kocha ka˝dy rodzaj ˝ycia.

KS. TOMASZ HORAK

III Zawody Narciarskie pod patronatem „GoÊcia” i Radia Plus 

Na wiÊlaƒskim Sto˝ku
Du˝o emocji i dobrej zabawy 
czeka tych, którzy 8 stycznia przy-
jadà na Sto˝ek w Beskidach. 

Pod patronatem „GoÊcia Nie-
dzielnego” i Radia Plus odb´dà si´
wtedy III Zawody Narciarskie
o Puchar Szko∏y z Charakterem.
W zesz∏ym roku w zawodach
wzi´∏o udzia∏ ponad 60 uczestni-
ków, w tym tak˝e dzieci z ewan-
gelickich parafii w WiÊle. Ka˝dy
ch´tny, tak˝e poza zawodami,
mo˝e spróbowaç startu w slalo-

mie i nawet zmierzyç czas prze-
jazdu. Dzi´ki specjalnym urzàdze-
niom na stoku Sto˝ka pomiar cza-
su uruchamia si´ automatycznie,
a w∏asny wynik przejazdu odczy-
tuje si´ na du˝ej tablicy w rejonie
mety.

Dojazd do miejsca zawodów:
z Wis∏y Centrum trzeba si´ kiero-
waç na G∏´bce i ¸abajów. Po dro-
dze b´dà oznakowania do oÊrod-
ka narciarskiego „Sto˝ek”. Dla
przyje˝d˝ajàcych samochodami
przygotowano nowe parkingi

(najbli˝szy 250 metrów od oÊrod-
ka). Dla snowboardzistów przygo-
towano snowpark z railami oraz
skoczniami. Snowpark jest bez-
p∏atny. Udzia∏ w zawodach mo˝na
zg∏aszaç 8 stycznia na Sto˝ku od
godz. 9.00 do 10.30. Zawody roz-
pocznà si´ o godz. 11.00. Wcze-
Êniej, o godz. 9.00, dla ch´tnych
odprawiona zostanie na stoku
Msza Êw. Uczestnicy wystartujà
w 7 grupach (od przedszkolaków
do seniorów).

KC

W tej oryginalnej
sali koncertowej
jest doskona∏a
akustyka

Âwi´ty Jan
Aposto∏
i Ewangelista
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Kiermasze pe∏ne smakowitych ciast,
lukrowanych pierników, ko∏aczy
z makiem i serem. Wszystko to
mo˝na by∏o kupiç
na bo˝onarodzeniowym jarmarku
w Opolu na katedralnym placu.

Organizatorzy jarmarku, Zwià-
zek M∏odzie˝y MniejszoÊci Nie-
mieckiej, do wspó∏udzia∏u zapro-
sili m∏odzie˝ szkolnà i studenckà.
A˝ z oÊmiu szkó∏ dzieci i m∏o-
dzie˝ wystawi∏y swoje kramy pe∏-
ne w∏asnor´cznie przygotowa-
nych ozdób choinkowych, deko-
racji Êwiàtecznych i wypieków.
Dodatkowo ka˝da ze szkó∏ zapre-
zentowa∏a okolicznoÊciowy pro-
gram artystyczny. W og∏oszonym
konkursie na najpi´kniejszy kram
wygra∏o gimnazjum w Izbicku,
a w jarmarku uczestniczy∏a tak˝e
m∏odzie˝ ze szkó∏ w W´grach, Za-

wadzie, Ozimku, Gogolinie,
Prudniku, K´dzierzynie-Koêlu.
Zarobione pieniàdze uczniowie
postanowili przekazaç do Domu
Ma∏ego Dziecka w Tarnowie
Opolskim. 

W drugim dniu jarmarku do-
minowa∏y zespo∏y muzyczne,
dlatego te˝ mimo niesprzyjajàcej
pogody odwiedzajàcych plac
przykatedralny nie brakowa∏o.
Pod os∏onà wielkiego namiotu
s∏uchali koncertu kol´d w wyko-
naniu zespo∏ów z Niewodnik,
Kotorza Ma∏ego, orkiestry dzie-
ci´cej „Szafirki”, orkiestry „Old-
boye” z ˚ywocic, chóru „Cantabi-
le” z Kàtów Opolskich, chórów
z Nowej Wsi Królewskiej i z Gru-
dzic. 

M∏odzi ludzie planujà nadal
popularyzowaç Êwiàteczne trady-
cje, chcà, ˝eby w ich domach
przetrwa∏ zapach pieczonych
pierników i zielonej choinki. ■

Jarmark bo˝onarodzeniowy staje si´ zwyczajem

Pachnia∏y lukrowane pierniki
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VII

Czwarta rano

NOWE IDZIE

Jak widaç: w „GoÊciu”
zmiany. Spore. Choçby

taki maleƒki przyk∏ad, na
którym Szanowny Czytel-
nik w∏aÊnie teraz skupia
swojà uwag´. Oto z ∏oso-
siowoindyjskoró˝owo bla-
dawego t∏a mamy t∏o turku-
sowobladawe. Ja si´ przy-
znam, ˝e turkus nawet bar-
dziej lubi´ ni˝ bladego ∏o-
sosia. Ta zmiana koloru ro-
bi mi sporà przyjemnoÊç. 

Zdrugiej strony odzywa
si´ mój paskudny cha-

rakter, moja odwieczna
przekora, która mo˝e i jest
darem Bo˝ym, ale –
uwierzcie – ˝ycia nie u∏a-
twia. I ta przekora dziÊ ka-
˝e mi pisaç o tym, co si´
w opolskim „GoÊciu” nie
zmieni. Najpierw jednak
uwaga o charakterze wr´cz
historiozoficznym. My na
Âlàsku Opolskim, lepiej ni˝
gdzie indziej, rozumiemy,
˝e zmieniaç si´ mo˝e
wszystko. No, prawie
wszystko. Zmieniaç si´
mogà granice, paƒstwa,
królowie, cesarzowie,
przynale˝noÊç paƒstwowa,
obywatelstwo. J´zyk obo-
wiàzujàcy mo˝e si´ zmie-
niaç i nazwiska te˝. Bo te
zewn´trzne ramy ˝ycia to
jest tylko forma, kszta∏t,
owszem, wp∏ywajàca na
˝ycie, ale niedecydujàca
o nim. Najwa˝niejsza, za-
wsze, wsz´dzie i na wieki
wieków, pozostanie treÊç.
I to w∏aÊnie my na Âlàsku
Opolskim, którzy w historii
przechodziliÊmy wi´cej
zmian form ˝ycia ni˝ inni,
rozumiemy lepiej. Nie ma
w tym ˝adnej pychy, jest
tylko proste uznanie fak-
tów historycznych (których
wszak niektórzy nie sà
sk∏onni uznaç do dziÊ). 

Azatem Drodzy i Wierni
Czytelnicy, zmienia si´

forma opolskiego „GoÊcia”,
ale treÊci my zmieniaç nie
zamierzamy. 

PIOTR ZABRZAƒSKI

Dekoracje Êwiàteczne, kolorowe stroiki
i Êwiecide∏ka gotowe do zawieszenia 

Nowe ksià˝ki

Turystyczne tradycje
W ostatnim czasie pojawia si´ coraz
wi´cej wydawnictw albumowych
przedstawiajàcych miasta, rzadziej
wsie, ukazujàcych ich urok utrwalo-
ny na dawnych pocztówkach.

Coraz to nowe miasta wydajà
kolorowe albumy opatrzone tek-
stem, przybli˝ajàc tym samym
czytelnikom choçby zarys dziejów
miasta i okolic. To bardzo atrak-
cyjna lekcja historii lokalnej. Do
grona miast mogàcych poszczyciç
si´ takim wydawnictwem ostatnio
do∏àczy∏y G∏ucho∏azy*. Album za-
wiera 103 pocztówki z G∏ucho∏az
i okolic (Pokrzywna, Podlesie i Ko-
pa Biskupia) oraz 40 ze Zlatych
Hor (w tym plakat wydany w 1924
roku z okazji 700-lecia Zlatych
Hor). Prezentowane pocztówki
pochodzà ze zbiorów Jerzego Ko-
paczyƒskiego i Klubu Przyjació∏
Zlatych Hor. Opracowania albumu
podj´li si´: Piotr Chrobak, Jerzy
Kopaczyƒski, Mariusz Miga∏a, Ra-
dos∏aw Szczeblowski i Pawe∏
Szymkowicz. Tekst zosta∏ przet∏u-

maczony na j´zyki: czeski, nie-
miecki i angielski. Szkoda tylko ˝e
nie przet∏umaczono podpisów
pod pocztówkami, a na pocztów-
kach ze Zlatych Hor (i nie tylko)
umieszczono daty, które i tak wy-
st´pujà w podpisach.

W s∏owie wst´pnym prof. Mi-
cha∏ Lis, który jest autorem re-

cenzji tego˝ albumu, napisa∏
m.in. „Prezentowany w tym albu-
miku zestaw obrazów wraz z ob-
jaÊnieniem s∏ownym i przypo-
mnieniem najwa˝niejszych ele-
mentów historii G∏ucho∏az i Zla-
tych Hor, umo˝liwia wglàd w
czas, gdy obydwa miasta prze˝y-
wa∏y swój dobry czas – by∏y pi´k-
ne,  zadbane i zaludnione kura-
cjuszami i turystami. Oglàdajàc
pocztówki, mo˝emy sobie ten
czas wyobraziç. Mo˝e tak˝e za-
czàç myÊleç, czy nie dobrze by
by∏o, by go nie przywo∏aç po-
nownie…”.

Ten album mo˝e kogoÊ obu-
dzi, aby ten pi´kny zakàtek w eu-
roregionie Pradziad zaczà∏ na no-
wo t´tniç ˝yciem. Póki co powsta∏
sympatyczny albumik. Niech na-
tchnie rajców po obu stronach
Gór Opawskich.

WI

* Turystyczne tradycje G∏ucho∏az i Zlatych
Hor, G∏ucho∏azy 2004.
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Stare Budkowice, Nowe
Budkowice, Bukowo,
D´biniec, Ka∏y, Morcinek,
Wojszyn i Nowa Bogacica
tworzà wspólnot´ parafialnà
Êw. Rocha, skupionà wokó∏
parafialnej Êwiàtyni
wybudowanej w 1847 roku.
Mimo ˝e ma ju˝ ona ponad
150 lat, jest pi´kna
i zadbana.

Nie jest to jedyne miej-
sce modlitewnych spotkaƒ
parafian. W ka˝dej wsi jest
kilka kapliczek, krzy˝y,
wÊród których jest ta naj-
wa˝niejsza, poÊwi´cona
patronowi wsi. Przy niej
raz w roku z okazji odpu-
stu sprawowana jest Eu-
charystia w intencji miesz-
kaƒców wsi.

Mieszkaƒcy Nowej Bo-
gacicy i Bukowa budowali
swojà kaplic´ od 1985 do
1995 roku.

Trud op∏aci∏ si´,

dzisiaj majà do dyspozy-
cji pi´knie zaprojektowa-
nà i wykonanà Êwiàtyni´
pw. Êw. Antoniego i Matki
Bo˝ej Królowej, którà
konsekrowa∏ bp Jan Wie-
czorek, obecny ordyna-
riusz diecezji gliwickiej.
Kaplica patrona Nowych
Budkowic Êw. Jana Nepo-
mucena pochodzi z 1873
roku. W D´biƒcu jest ka-
plica Êw. Floriana, zbudo-
wana pod koniec dzie-
wi´tnastego wieku. W Ka-
∏ach patronem jest Êw. Jó-
zef i jemu poÊwi´cono
kapliczk´ wzniesionà
w 1895 roku, ostatnio
starannie odrestaurowa-

nà. W Morcinku krzy˝ po-
stawiono w XIX wieku,
odnowiono go w 1993 r.
W Wojszynie krzy˝ ufun-
dowany zosta∏ przez Hu-
berta Pogrzeb´ w 1952
roku. 

Dobry stan koÊcio∏a
Êw. Rocha jest zas∏ugà pa-
rafian, w tym Wiktora
Langosa, miejscowego ar-
chitekta. W 1956 roku
przeprowadzono grun-
townà konserwacj´ wn´-
trza, zmieniono sufit na
kasetonowy i ozdobiono
go polichromià autorstwa
T. Lempika. W ostatnich
latach, pod kierunkiem
ks. proboszcza Jerzego
Bortela, dokonano wielu
remontów – pokryto bla-
chà miedzianà szczyt wie-
˝y, nast´pnie odnowiono
ca∏y dach i pomalowano
ca∏y koÊció∏, zamontowa-
no instalacj´ odgromowà,
odnowiono instalacj´
grzewczà. I zrealizowano
na prze∏omie drugiego
i trzeciego tysiàclecia
wielkà i znaczàcà inicjaty-
w´ dla muzykalnej parafii:
ufundowano nowe organy
zaliczane przez organi-
stów i profesorów muzyki
do najlepszych w opol-
skiej diecezji. Komitet Bu-
dowy Organów, w którym
wiodàce role pe∏nili by∏y
parafianin Karl Hans Sil-
ber i Ferdynand Kasprzyk,
nawiàza∏ kontakt i

poprosi∏
o wsparcie

finansowe 800 by∏ych pa-
rafian rozsianych po Êwie-
cie, pozyska∏ pomoc finan-
sowà z Fundacji Polsko-
-Niemieckiej i przez kilka
lat zmaga∏ si´ z problema-
mi finansowymi i tech-

nicznymi przy odbudowie
zabytkowego instrumen-
tu. Dzisiaj odbywajà si´
tutaj sympozja muzyczne
z udzia∏em profesorów,
organistów, dyrygentów,
a coroczne koncerty
w dniu Êw. Cecylii, w wy-
konaniu miejscowej scho-
li, orkiestry i chóru – pro-
wadzonych przez muzy-
ków Bernadet´ i Ernesta
Malików – utrwalane sà na
p∏ytach realizowanych
przez profesjonalne stu-
dia nagraƒ.

TERESA SIENKIEWICZ-MIÊ

ZDANIEM PROBOSZCZA
Naszà wspólnot´ parafialnà cechuje religijnoÊç trady-
cyjna, charakteryzujàca si´ du˝ym przywiàzaniem do
liturgii Mszy Êw., udzia∏u w nabo˝eƒstwach, obcho-
dzeniu odpustów ku czci swoich patronów i kultywo-
waniu nabo˝eƒstw maryjnych. M∏odzie˝ parafialna
jest mocno zaanga˝owana w ˝ycie religijne, ch´tnie
korzysta z mo˝liwoÊci pog∏´bienia swojej wiary, rok-
rocznie 7–8 osób uczestniczy w mi´dzynarodowych
spotkaniach ruchu Taizé, na co dzieƒ korzystajà z pro-
gramu formacyjnego duszpasterstwa akademickiego
„Resurrexit”. Mimo ̋ e m∏odzi uczà si´ i studiujà, znaj-
dujà czas na swoje piàtkowe spotkania odbywajàce
si´ w koÊciele lub w sali na plebanii. Latem sà to spo-
tkania w plenerze, przy ognisku. Mamy bardzo dobrà,
aktywnà grup´ Caritas, jej cz∏onkinie widzà potrzeb´
wsparcia potrzebujàcych nie tylko z parafii, ale te˝
pami´tajà o poszkodownych w odleg∏ych miejscach
Êwiata. O koÊció∏, jego wyglàd i porzàdek, dbajà pa-
rafianie, Siostry S∏u˝ebniczki NMP, tak˝e m∏odzie˝,
g∏ównie 50-osobowa grupa ministrantów, lektorów
i Dzieci Maryi, która wykonuje wszystkie dekoracje
nawiàzujàce do okresu liturgicznego. Na pomoc m∏o-
dych ludzi mo˝na zawsze liczyç. Pomocà organizacyj-
nà, tak˝e pastoralnà, s∏u˝à cz∏onkowie parafialnej ra-
dy duszpasterskiej.

PANORAMA PARAFII
Parafia Êw. Rocha w Starych Budkowicach

Muzyka jest tutaj pi´kna

KS. JERZY BORTEL
Proboszcz parafii Budkowice
Stare przyjà∏ Êwi´cenia
6 maja 1979 roku w Opolu.
Od 1985 roku pracuje w pa-
rafii Êw. Rocha w Budkowi-
cach Starych, najpierw jako
wikary – proboszczem wów-
czas by∏ ks. Henryk Kocek –
nast´pnie jako administrator
parafii. 29 maja 1990 roku
zosta∏ mianowany probosz-
czem parafii. 

opole@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45–051 Opole
tel./faks (77) 454 64 72
Redagujà: ks. Zbigniew Zalewski – dyrektor oddzia∏u, 
Andrzej Kerner, Teresa Sienkiewicz-MiÊ
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KoÊció∏ parafialny
pw. Êw. Rocha

w Starych Budkowicach
ma ju˝ 150 lat

JE
RZ

Y 
ST

EM
PL

EW
SK

I

OP_05_01.qxd  23.12.2004  21.16  Page 8


