Diecezjalne Gimnazjum
i Liceum

Kończą
zapisy

OPOLSKI
Spotkali się w Żernikach

Srebrny jubileusz kapłaństwa

Jeszcze tylko do 8 czerwca
można składać dokumenty o
przyjęcie do klas pierwszych
Diecezjalnego Gimnazjum i
Liceum Humanistycznego w
Nysie.

11 maja 1980 r. przyjęli święcenia
kapłańskie z rąk biskupa
Chretienne Bakpezi, ordynariusza
diecezji Sokode w Togo. Po 25
latach spotkali się w Żernikach,
w diecezji gliwickiej, aby uczcić
srebrny jubileusz kapłaństwa.

Szkoła oferuje m.in. naukę w
20-osobowych klasach, zwiększoną liczbę godzin języków obcych
(angielski, niemiecki), rozszerzony zakres przedmiotów (fakultatywnie, od II klasy liceum), pracownię komputerową z Internetem, internat. Oprócz podania,
świadectw z klasy V i klasy II gimnazjum, wykazów ocen za I półrocze br. oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu kończącego
szkołę podstawową i egzaminu
gimnazjalnego wymagana jest także m.in. opinia księdza proboszcza lub katechety i wypełnienie ankiety pobranej z sekretariatu szkoły (ul. Św. Piotra 1, 48-300 Nysa).
Bliższe informacje: tel. 077/435 22
47, email: szkoladiec@opole.opoka.org.pl.


Do Żernik przyjechali wszyscy księża pracujący w diecezji opolskiej. Gościnność kolegom kursowym w roku jubileuszowym okazał ks. Antoni Rzeszutko, jedyny z nich pracujący w diecezji gliwickiej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył gliwicki biskup pomocniczy Gerard Kusz, który w kazaniu podkreślił osobiste więzi z
kapłanami święconymi w 1980
r. W czasach seminaryjnych
towarzyszył im w wycieczce
do Berlina, gdy cały blok socjalistyczny obchodził 1 maja
Święto Pracy. Mówił też o wielu aspektach tajemnicy powołania. Po Mszy św. srebrni jubilaci otrzymali od dzieci życzenia i kwiaty.

ANTONI WITWICKI
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Jubileuszowa Msza święta

W jubileuszowym spotkaniu uczestniczyli proboszczowie: ks. Hubert Bulig z Długomiłowic, ks. Jerzy Chyłek
z Niemodlina, ks. Stanisław
Dworzak z par. bł. Czesława
w Opolu, ks. Jan Jankowski z
Trzebiny, ks. Henry Kensy z
Gwoździan, ks. Krystian Krawiec z Jaroszowa, ks. Henryk
Pichen z Jemielnicy, ks. Piotr

Popanda z Krowiarek, ks. Edmund Sachta z Żelaznej, ks.
Józef Szczotka ze Skorogoszczy i ks. Winfried Watoła z
Komprachcic.
Na jubileusz nie dojechali pracujący w Niemczech: ks.
Hubert Macioł i ks. Joachim
Gaida. Wcześniej zmarli ks. Roman Smiech (1999) i ks. Zbigniew Połatajko (2002).
Z

ZASILILI PREZBITERIUM OPOLSKIE
święto św. Macieja, którego Apostołowie przygarnęli do grona dwunastu, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, w katedrze Podwyższenia Krzyża
Świętego w Opolu odbyły się święcenia
kapłańskie. Przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną abp Alfons Nossol
włączył siedmiu diakonów do prezbiterium opolskiego, „aby służyli Chrystusowi
Kapłanowi i Pasterzowi”. Święcenia prezbiteratu przyjęli: Krzysztof Jan Bytomski
z Krzanowic, Paweł Dubowik z Podlesia,
Piotr Janaszczyk z Opola Groszowic,
Jarosław Karpa z Piotrówki, Przemysław
Seń z Karłowic (arch. wrocławska), Maciej
Skóra z Racławic Śląskich i Marek Sojka z
Szonowa (na zdjęciu). „Trochę żal, że tylko
tylu, ale tym bardziej każdy z nich jest nam
drogi” – mówił podczas liturgii ks. Joachim
Waloszek, rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Opolu.
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Wielka cena wolności

Pieśni maryjne na festiwalu

OPOLE. W katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego obchodzono 60. rocznicę zakończenia drugiej wojny
światowej. W intencji jej ofiar
modlono się podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej przez
opolskich księży, wśród nich ks.
prałata Edmunda Podzielnego i
ks. Henryka Kaczmarka, proboszcza parafii wojskowej w Opolu,
pod przewodnictwem bpa Pawła
Stobrawy. – To była wielka cena
wolności – mówił Biskup. – Miliony
poległych i zaginionych, zamordowanych w obozach koncentracyjnych, obozach pracy i jenieckich,
zamordowanych w Oświęcimiu,
w Katyniu i Ostaszkowie, deportowanych na Sybir. Świadectwem

DĄBRÓWKA ŁUBNIAŃSKA.
To już IV Festiwal Pieśni Maryjnej
zorganizowany przez parafię św.
Bartłomieja w Jełowej przy leśnej
kapliczce Matki Bożej, nazywanej „Studzionką”, w Dąbrówce
Łubniańskiej. Odbył się na początku maja, a uczestniczyło w nim 23 solistów i zespołów z opolskich parafii. Grand
prix i statuetkę – figurkę Matki
Bożej ze „Studzionki” – otrzymała Sandra Grzesik z parafii

męczeństwa tamtych okrutnych
lat wojennych jest 108 męczenników – osób konsekrowanych i
świeckich – ogłoszonych błogosławionymi przez Jana Pawła II.
Módlmy się za zmarłych, prośmy o
pomyślność dla Polski, ale przede
wszystkim módlmy się w intencji
pokoju dla całej ludzkości – apelował bp Paweł Stobrawa w opolskiej katedrze na uroczystości, w
której uczestniczyli kombatanci,
harcerze, wierni i władze: marszałkowie wojewodztwa, wojewodowie opolscy, przedstawiciele Wojska Polskiego. Honorową
wartę pełniła kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego; śpiewał katedralny chór pod dyrekcją
Józefa Chudalli, katedralnego organisty i chórmistrza.

Od pyłku do miodu

Jełowa. Pierwsze miejsce zajęła
Martyna Kornek z Jełowej, drugie Klaudia Kurpierz z Łubnian,
trzecie Robert Sikora z Kotorza
Wielkiego. Wśród zespołów zwyciężyło Trio Wokalne ze Starych
Budkowic. Wyróżnienie otrzymały schole z Jełowej i z Brynicy.
Przez cały maj w niedziele do
„Studzionki” przychodzą pielgrzymki z okolicznych parafii, by
uczestniczyć w nabożeństwach
maryjnych.

Wsparcie koleżeńskie
OPOLE. W trzech opolskich
parafiach rozpoczynają się
spotkania Klubów Wsparcia
Koleżeńskiego „Praca”. Są one
przeznaczone dla osób, które
zostały zwolnione, pozbawione
zatrudnienia i obecnie pragną
powrócić na rynek pracy, ukończyły szkołę bądź uczelnię i mimo poszukiwań nie udało im się
podjąć pracy; obecnie pracują,
a wcześniej same doświadczyły trudności związanych z brakiem zatrudnienia, obecnie studiują, pracują albo odpoczywa-

ją na emeryturze (rencie) i jednocześnie czują potrzebę niesienia pomocy osobom zmagającym się z problemami bezrobocia. Terminy pierwszych spotkań: parafia bł. Czesława, podziemia kościoła, sala nr 11 – środa, 25 maja, godz. 17.00, parafiaŚwiętych Apostołów Piotra
i Pawła, dom katechetyczny, I
piętro, sala nr 7 – czwartek, 19
maja, godz. 17.00, parafia św.
Jacka, ul. Tysiąclecia 11, dom katechetyczny – wtorek, 24 maja,
godz. 17.00.

II

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ.
W maju w ramach cyklu lekcji muzealnych w skansenie w
Opolu Bierkowicach z młodzieżą szkolną spotyka się pszczelarz Jarosław Jakubowski.
Podczas spotkań, cieszących się
wielką popularnością, uczestnicy mają okazję obserwować
pracę pszczół, skosztować miodu, zapoznać się z jego walorami zdrowotnymi. Lekcje zatytułowane „Od pyłku do miodu” odbywać się będą jeszcze do 25 maja. Do 24 czerwca jest okazja, by uczestniczyć
w prezentacji pt. „Od ziaren-

ka do bochenka – chleb nasz
powszedni”. Lekcje muzealne
są odpłatne. W opłatę wliczone jest zwiedzanie muzeum.
Nauczycieli, opiekunów zainteresowanych naszą ofertą prosimy ze względów organizacyjnych o wcześniejsze zgłaszanie
chęci udziału w zajęciach edukacyjnych. Lekcje będą realizowane w kolejności zgłoszeń.
Wszelkich informacji dotyczących powyższej oferty udziela Dział Udostępniania i Edukacji Muzeum Wsi Opolskiej
(tel. 4572349, 4743021, wew.
38, 42).

KAMIONKA. Grusza na zdjęciu to jedna z pięciu najstarszych grusz w Polsce, a ona
rośnie w Kamionce (parafia
Mechnica). Drzewo ma około
140 lat. Jego wiek ustalili eksperci, których sprowadził do
Kamionki pasjonat lokalnej historii Henryk Niewiem. Grusza
rośnie na posesji Siegfrieda
Malessy. Właściciel nie chce
jednak, by uznano ją za zaby-

tek przyrody, ponieważ wówczas na każdorazowe koszenie
trawy wokół drzewa czy zrywanie owoców musiałby uzyskiwać zgodę urzędu gminy. Co
ciekawe, Kamionka ma w swoim herbie gruszę, a według podań, nazwa wsi wzięła się od
twardych jak kamień gruszek.
Jak nas zapewnił pan Malessa,
jego gruszki nie są twarde, ale
są bardzo dobre.

ANDRZEJ KERNER
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Bardzo stara grusza
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 DO MIEDONI
Siostry Szensztackie zapraszają na rekolekcje pn. „Wakacje z Bogiem” w następujących terminach: dziewczęta
klas II i III gimnazjum i szkół
średnich od 27 czerwca do 2
lipca br.; dziewczęta z klas
od IV do VI szkoły podstawowej od 4 do 9 lipca br.; drugi turnus dla dziewcząt ze
szkoły podstawowej od IV do
VI klasy od 11 do 16 lipca br.
Rekolekcje odbywać się będą
w domu formacyjnym w Miedoni. Zgłoszenia przyjmują
Siostry Szensztackie do 30
czerwca: Aleja ks. Józefa Kentenicha 6, 46-060 Winów, tel.
(77) 474 83 81.
 NA ZJAZD
ABSOLWENTÓW
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza
na III Zjazd Absolwentów w
sobotę 25 czerwca br. Zaproszenie kierowane jest do
wszystkich absolwentów Instytutu Teologiczno-Pastoralnego Filii Katolickiego Uniwersytetu L ubelskiego w
Opolu oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Zjazd rozpocznie się
o godz. 11.00 Mszą św. w
kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi w
Opolu. Po Mszy św. odbędą
się spotkania w ramach grup
rocznikowych, organizowane
przez uczestników zjazdu.

 NA ZLOT DUDKÓW
W sobotę 21 maja, na terenie
Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Prudniku, ul. Parkowa 4, odbędzie się Ogólnopolski Zlot
Dudków; w programie m.in.
zwiedzanie celi Stefana Kardynała Wyszyńskiego, więzionego w pobliskim klasztorze. Bezpłatne autokary będą kursowały o godz. 9.00,
9.30 i 10.00. Godz.10.00 –
rusza recepcja, internauci będą mogli potwierdzić swoje
zgłoszenie i odebrać identyfikator. Wszyscy, którzy nie
zarejestrują się w Internecie – w razie wolnych miejsc
– będą mogli to zrobić na
miejscu. Na zlocie będzie
można poznać innych Dudków i dobrze się bawić z całą rodziną Dudków; zetknąć
się z twórczością artystów
z ptasim nazwiskiem – jeśli zechcą się pochwalić; nabyć rzeźbione dudki; posłuchać muzyki w wykonaniu
„dudkowej” kapeli „Opawska
Dudka”. Ponadto przewidziano: konkurs plastyczny „Najpiękniejszy portret Dudka”;
„Dudek w domu i w zagrodzie” – o dudku w polskiej
przyrodzie opowie Mirosław
Rzępała, ornitolog z Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”. „Wystrychnąć na dudka” – wykład wygłosi prof.
Jan Miodek.; „Dudek dudkowi oka nie wykole” – prelekcja i spotkanie z Antonim
Dudkiem z Instytutu Pamięci Narodowej; Kabaret „Dudek” – wspomnienia o Dudku przedstawi Roman Dziewoński, syn Edwarda, twórcy
słynnego kabaretu; spotkanie
z gwiazdami piłki nożnej –
bracia Jerzy Dudek (FC Liverpool) i Dariusz Dudek (Legia
Warszawa); koncert i spotkanie z Ireneuszem Dudkiem.;
Msza św. w intencji żyjących
i zmarłych Dudków – kazanie
wygłosi O. Antoni Kazimierz
Dudek OFM.


Śląska Pieta
W 60. rocznicę zakończenia
II wojny światowej na rynku
w Strzelcach Opolskich odsłonięto
pomnik „Ofiarom wojen
i przemocy”, nazywany również
Śląską Pietą.
Uroczystość odbyła się w niedzielę 8 maja. Przybyli na nią
mieszkańcy Strzelec, reprezentanci władz wojewódzkich, środowisk kombatanckich, parlamentarzyści. Obecny był również gen. Mieczysław Bieniek,
dowódca II Korpusu Zmechanizowanego, pochodzący z podstrzeleckich Kalinowic, który był
honorowym patronem budowy
pomnika. Z inicjatywą jego budowy wystąpił Społeczny Komitet, któremu przewodniczył Karol Cebula, strzelecki przedsiębiorca, a równocześnie fundator
pomnika. Autorem pomnika jest
Stanisław Pietrusa.
Pomnik poświęcony jest ofiarom wojen i przemocy, a uniwer-

Strzelecki pomnik dedykowany jest
wszystkim ofiarom wojen i przemocy

salny charakter jego przesłania potwierdzają napisy w czterech językach: polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.
Pomnik został poświęcony przez
ks. Wolfganga Jośko, proboszcza
parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich, proboszcza z Soest – miasta partnerskiego Strzelec – ks. Friedhelma Geissena
oraz duchownego prawosławnego ks. mitrata Eugeniusza Cebulskiego z Wrocławia.
K

Dni Przyjaźni w Ujeździe

Partnerstwo
Partnerstwo między parafiami i gminami rozpoczęło się
od przyjaźni proboszczów.
Od 6 do 8 maja w Ujeździe uroczyście i hucznie świętowano 10-lecie partnerstwa
między parafią w Ujeździe a
parafią katolicką w Nusplingen (Niemcy). Wzajemne kontakty rozpoczęły się jeszcze
pod koniec lat osiemdziesiątych, gdy proboszcz z Ujazdu ks. Werner Szygula wyjeżdżał na wakacyjne zastępstwa
duszpasterskie do Nusplingen.
Dziesięć lat później zaowocowało to oficjalnym podpisaniem partnerstwa między obydwiema parafiami przez proboszczów – ks. Szygulę i ks.
Gebharda Streichera. Dwa lata
później partnerstwo podpisały
gminy Ujazd i Nusplingen.

W ujazdowskich Dniach
Przyjaźni uczestniczyli również
goście z innej partnerskiej niemieckiej gminy – Loebenstein.
W sumie z Niemiec przyjechało
aż 140 osób, z burmistrzami na
czele. Trzydniowe święto przyjaźni rozpoczęło się Mszą św.,
której przewodniczył abp Alfons Nossol. – Opatrzność tak
pokierowała wyborem kardynałów, jakby chciała nam szczególnie pokazać, że między naszymi narodami: polskim i niemieckim, możliwe jest zrozumienie i przyjaźń. Wybór Benedykta XVI po Janie Pawle II
w przeddzień rocznicy zakończenia II wojny światowej ma
szczególnie symboliczny wymiar: oznacza ostateczne zakończenie II wojny światowej
– powiedział Ksiądz Arcybiskup.
A
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 DO KLUBU
INTELIGENCJI
KATOLICKIEJ
W O POLU
22 maja, niedziela,
godz. 17.00:
ks. dr Rudolf Pierskała – „I Synod Diecezji Opolskiej. Prace Komisji ds. Kultu Bożego,
Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej”;
25 maja, środa,
godz. 18.00:
Rozważania biblijne;
28 maja, sobota,
godz. 16.00–21.00:
nabożeństwo majowe w Łubnianach przy kapliczce w lesie. Dojazd indywidualny
własnymi samochodami (wyjazd spod katedry o godz.

16.00) lub autobusem PKS.
W razie deszczu nabożeństwo odbędzie się w kaplicy przy ul. Kardynała B. Kominka.

Ofiarom wojen i przemocy

ANDRZEJ KERNER

Zapraszamy

III
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Relikwie św. Teresy od Dziecią

Głosiła nam D
przed przyjazdem
relikwii św. Teresy
z nieba lał obfity
deszcz. Krótko przed
godziną 17.00 ciemne
chmury ustąpiły, niebo
pojaśniało i wyszło słońce.
Dla licznie zgromadzonych
na baborowskim rynku
parafian i pielgrzymów
stało się oczywiste,
że św. Teresa nadjeżdża...
tekst
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
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awiedzającą opolską
ziemię świętą małą Tereskę przywitano trzykrotnym śpiewem: „O, Tereso witam Cię, o,
Tereso kocham Cię, o, Tereso
pobłogosław wszystkie dzieci Twe”. W imieniu diecezji relikwie przez ucałowanie przywitał opolski biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. To samo
w imieniu gospodarzy uczynił
proboszcz baborowskiej parafii o. Marek Pietrasik, karmelita. Wśród witających zauważyć się dało grupę harcerzy z
Głubczyc i wiele osób z różami
w ręku. I jeszcze jedno rzucało
się w oczy: prawie wszystkie
okna domów i sklepów w rynku i wzdłuż ulicy prowadzącej
do kościoła parafialnego były
udekorowane. Widać

Baborów zasłużył
na te niezwykłe odwiedziny.
Gdy tylko procesja weszła do
kościoła, z chóru spadł „deszcz
róż”. To za sprawą dziewcząt
rzucających płatki różane, które tak bardzo ukochała św. Tereska. Przy relikwiach ustawionych przed ołtarzem straż honorową zaciągnęli harcerze, a
bp Paweł odczytał słowa Jana
Pawła II wystosowane 11 lutego 2005 r. na peregrynację:
„Wyrażam moją radość z faktu, że w kontekście świętowania jubileuszu czterechsetlecia swego przybycia do Polski
Karmelici Bosi zaprosili do naszej Ojczyzny urnę z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie odwiedzi ona klasztory karmelitańskie, sanktuaria i ośrodki kultu, włącznie z
Jasną Górą w Częstochowie.
Wszystkim środowiskom, które przyjmą urnę z czcigodnymi
relikwiami, a także wiernym,
którzy modlić będą się przed
nimi, udzielam z serca apostolskiego błogosławieństwa”.
Po tych słowach rozpoczęły
się przywitania. „Twoim pragnieniem było głosić Ewangelię całemu światu. Bóg spełnił
twoje pragnienie i wędrujesz
po świecie, tak jak przemierzał
świat Jan Paweł II. Będąc patronką misji, odwiedzasz kraje i kontynenty w tym świętym
relikwiarzu. Szczególnie dziś,
gdy zapomina się o Bogu, o dobru, o człowieku, witamy Cię,
św. Tereniu, w naszej parafii.
Witają Cię wszyscy parafianie i
pielgrzymi, którzy przybyli, by
Cię uczcić, by uczyć się od Ciebie miłości” – mówił o. Marek
Pietrasik. Po nim głos zabrali przedstawiciele poszczególnych stanów, którzy witali św.
Teresę w imieniu całej opolskiej diecezji. Na zakończenie
ceremonii powitalnej bp Paweł
Stobrawa poświęcił płatki róż,

ZDJĘCIA JERZY STEMPLEWSKI

Jeszcze niespełna godzinę

a dziewczęta wykonały
taniec „Walc
kwiatów” Piotra Czajkowskiego.
Po tym
nieco długim,
ale bardzo pięknym i wzruszającym powitaniu, odprawiona
została koncelebrowana Eucharystia, której przewodniczył bp Paweł Stobrawa. Wraz
z nim koncelebrowali ojcowie
karmelici i księża diecezjalni z
dziekanem raciborskiego rejonu duszpasterskiego ks. infułatem Marianem Żaganem. A po
Mszy św. wierni przystąpili do
adoracji relikwii i modlitewnego czuwania.

Do kościoła
seminaryjno-akademickiego
relikwie
św. Teresy
wnieśli diakoni

Św. Teresa
u seminarzystów
Następnego dnia klerycy i
liczni wierni zgromadzeni w
kościele seminaryjno-akademickim witali św. Teresę, która
do Opola spóźniła się nieco.
Widać opolskie korki uliczne
nawet dla świętych stanowią
problem. Kulminacyjnym punktem była Msza św. pontyfikalna, której przewodniczył bp Paweł Stobrawa. Koncelebrowali

moderatorzy seminaryjni i księża z opolskich parafii.
Po Mszy św. przez kilka godzin kolejka podążających do
adoracji nie zmniejszała się. Do
kościoła św. Jadwigi przybywali
wciąż nowi czciciele św. Teresy,
aby być z nią choć przez chwilę
„sam na sam”. Czuwały przy niej
dzieci z kół misyjnych, czciciele Szkaplerza świętego, osoby
konsekrowane, klerycy… Każdy
zanosił za jej wstawiennictwem
dziękczynienia i prośby.

„Nie wiadomo,
co z niej będzie”
Teresa była piątą, najmłodszą córką Ludwika i Zelii Martin. Jak określiła ją matka: „Co
się zaś tyczy małego trzpiota, to nie wiadomo, co z niego będzie, takie to małe i rozkojarzone, a inteligencją przewyższa Celinę. Ma też twardszy charakter, a uparta jest
do upadłego; kiedy mówi nie,
to za nic w świecie nie zmieni zdania i nie ustąpi, można
ją zamknąć w piwnicy i na cały dzień, a gotowa jest raczej
w niej spać niźli powiedzieć
tak”. Królewna – jak zwykł ją
nazywać ojciec – nie była rozpieszczona przez los. Osierocona przez matkę w wieku
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ątka Jezus w diecezji opolskiej

Dobrą Nowinę

4 lat obrała sobie za „drugą
mamę” siostrę Paulinę, która
za parę lat „osieroci” ją również. Po śmierci żony pan Martin przeniósł się do Lisieux, w
którym znajdował się klasztor
karmelitanek bosych, do których furty pukać będą siostry
Teresy. Odejście do Karmelu w
1882 r. „drugiej mamy” – Pauliny – wprawiło Teresę w ciężką chorobę. Wtedy też podjęła
decyzję pójścia w ślady siostry.
Po interwencji u Leona XIII Teresa mogła wstąpić do klasztoru w precedensowym wieku 15 lat i po upływie 3 lat, 8
września 1890 r., złożyć profesję, przybierając imię Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza. Uparta mała dopięła swego…

Winda do nieba

przybliżyć – musi więc obrać
diametralnie odmienny kierunek, niezależności przeciwstawić uległość.

Spełnione marzenia
W zamkniętym klasztorze
s. Teresa napisała: „Pomimo swej
małości chciałabym oświecać
dusze jak Prorocy, jak Doktorzy;
mam powołanie, by być Apostołem… chciałabym przemierzyć świat, głosząc Twoje imię,
i postawić na ziemi niewiernych
Twój zwycięski Krzyż…. Chciałabym być misjonarką nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata aż po
jego kres…”. Choroba nie pozwoliła Teresie wyjechać na misje – ale Pius XI nie zawahał się
uczynić ją patronką wszystkich
misji. Kościół składa się z różnych członków, m.in. z serca, z
którym identyfikowała się Teresa zgodnie z dewizą: „w Sercu
Kościoła, mej Matki, będę miłością”.
Papież św. Pius X nazwał
Teresę „Największą świętą
współczesnych czasów”, bo
nic nie wygląda skromniej niż
to, co duchowe i nadprzyrodzone. Ta młoda dziewczyna w
tym właśnie jest nowoczesna,
że nigdy – ani w miłości, ani
w głębokich poszukiwaniach,
ani w swoich codziennych zajęciach – nie oddzielała ziemi
od nieba, realnych i nietrwałych warunków swojej ziemskiej przygody od wymogów
Boskiego powołania. Potrafiła znaleźć w napięciu nieba i
ziemi równowagę i spełnienie swojego życia, i niewątpliwie także dlatego została mistrzynią życia duchowego dla
współczesnych ludzi.
Czyniła i czyni zgodnie ze
swoją zapowiedzią „niebo na
ziemi”. I dlatego też gościła
wśród nas.
Współpraca: ZAH

22 maja 2005 GOŚĆ NIEDZIELNY

Co skłoniło młodą, rozpieszczaną i nieprzywykłą do ascetycznego trybu życia Teresę do
opuszczenia świata na zawsze i
ukrycia się za kratami surowego
Karmelu, zasilonego szeregami
tylu świętych i błogosławionych
mistyków? Teresa wyznała, że
zawsze pragnęła być świętą, i
to wielką. „Kiedy porównuję się
ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że między nami jest

Na spotkanie
ta sama różnize św. Tereską
ca, jak między
niebotyczną przyszły również
dzieci
górą, a zagubionym ziarnkiem piasku
(…) lecz zamiast zniechęcać się,
mówię sobie: dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych,
więc pomimo, że jestem taka
mała, mogę dążyć do świętości.
Niepodobna mi stać się wielką, więc powinnam się znosić
taką, jaką jestem ze wszystkimi swymi niedoskonałościami:
chcę jednak znaleźć sposób dostania się do Nieba, jakąś małą
drogę zupełnie nową. Żyjemy w
wieku wynalazków, nie ma już
potrzeby wchodzić na górę po
stopniach schodów: u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Otóż i ja chciałabym znaleźć taką windę, która by mnie uniosła aż do Jezusa,
bo jestem zbyt mała, by wstępować po stopniach doskonałości.
(…) Windą, która mnie uniesie
aż do Nieba są Twoje ramiona,
o Jezu! A do tego nie potrzebuję wzrastać, przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą”. Chce być zawsze
mała i nigdy nie móc wypracowywać swej świętości, jej ubóstwo jest jej radością, środkiem
do życia, posługiwała się nim

cały czas jak przynętą dla Bożej
wszechmocy. Wielcy mają wiele skomplikowanych sposobów
dojścia do doskonałości, mali
mają „tylko” jeden, najszybszy i
niezawodny – jest nim sam Bóg.
„Świętość – pisała w Ostatnich
rozmowach na infirmeryjnym łożu – nie jest w tej lub owej praktyce, polega ona na usposobieniu serca...”. W dyspozycji serca Teresa znalazła zasadę heroizmu w wierności Bogu na
każdą chwilę i w każdej sytuacji. Potrafiła na wszystkich frontach przemienić własną słabość
w bogactwo i kiedy znużona zasypiała raz po raz na rozmyślaniu, pisała: „Winnam trapić się,
że zasypiam… ale się nie smucę (…) Sądzę, że małe dzieci
podobają się rodzicom zarówno wtedy, kiedy śpią, jak i kiedy nie śpią; myślę też, że lekarze chcąc zrobić operację, usypiają swoich chorych, i że Pan
widzi naszą słabość i wie, że jesteśmy proch”. Pokora dziecka,
która jest spontaniczną akceptacją własnej doli, całkowitej i
stałej zależności od innych. Pokora dzieci polega na tym, że
zgadzają się one przyjmować,
podczas gdy dorosłym to, co
podważa ich wystarczalność zawsze wydaje się niedorzeczne.
Dzieciństwo w życiu przyrodzonym jest stanem przejściowym,
w sferze łaski natomiast rosnąca świadomość naszego Boskiego pokrewieństwa przywołuje
stan rosnącej zależności od Ojca. Ta synowska zależność dąży
do tego, by stać się zależnością
stałą i jest ostatecznym rozkwitem całego duchowego przeznaczenia. Ilekroć z chrztu rodzi się dziecko Boże, tylekroć
rozpoczyna się dziecięctwo duchowe – otrzymujemy królestwo jako niezwykły dar Boga.
Bóg w nas działa i chce, byśmy
tę postawę bezsilności i oczekiwania uwiecznili. Adam oddalił
się od Ojca, Teresa chce się doń
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KARYKATURA
WOLNOŚCI

VI

Stowarzyszenie Ochrony Cmentarzy w Opolu

Ratują opolską nekropolię

Nie daj się uwieść żądzom
i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów:
Któż mi ma coś do rozkazywania? Albowiem Pan z
całą pewnością wymierzy ci
sprawiedliwość. Nie mów:
Zgrzeszyłem i cóż mi się
stało? Albowiem Pan jest
cierpliwy (Syr 5,2–4).

Powołane przed kilkoma
miesiącami Stowarzyszenie
Ochrony Cmentarzy w Opolu
zorganizowało spotkanie
osób zainteresowanych
odrestaurowaniem popadającego
w ruinę cmentarza
przy ulicy Wrocławskiej.

Wydawałoby się,
że to nasze czasy rozdmuchały
poczucie wolności. I że to podrostki wykrzykują zadziornie: Co mi będziesz rozkazywał! I że to
wyzwoleni z przesądów ironicznie wołają: Zgrzeszyłem
i co się stało? Syracydes pisał swą księgę w drugim
stuleciu przed Chrystusem.
A i wtedy problem wolności
człowieka nie był nowy. Jest
to równocześnie problem
ludzkich zachcianek, żądz i
poczucia własnej wielkości i
siły. I przekonania o bezkarności. Czym jest wolność?
Czy to człowiek sam ustala
normy postępowania? Sam
– to znaczy kto? Każdy z
osobna? Dla kogo – dla siebie, czy dla innych? Jeśli tylko dla siebie, to zapanuje
pełna dowolność i nieprzewidywalność ludzkich zachowań. Jeśli zaś jedni mogą ustanawiać normy dla innych, to znaczy, że nie dla
wszystkich wolność znaczy
to samo. Zaczyna panoszyć
się chaos, a silniejsi narzucają swoją wolę słabszym.
Słowo „wolność” przestaje cokolwiek znaczyć. Czy
można więc w ogóle marzyć o wolności? Można, jeśli zgodzimy się, że wolność jest uznaniem moralnych wartości. Nie wymyślonych na użytek chwili, lecz
ponadczasowych, których
strażnikiem jest Bóg. Bez
wiary w Niego wolność jest
żałosną karykaturą.
KS. TOMASZ HORAK

Członkowie Stowarzyszenia
Ochrony Cmentarzy w Opolu,
któremu przewodniczą Adam
Konopka i Krzysztof Kozłowski (wiceprezes), reprezentujący
mieszkańców Opola zaangażowanych w restaurację zabytkowego cmentarza w Opolu przy
ulicy Wrocławskiej, postanowili zainteresować tą sprawą urzędy i organizacje mogące wspomóc ich w ratowaniu cmentarza
przed całkowitą dewastacją.
12 kwietnia br. udało się
Adamowi Konopce i Krzysztofowi Kozłowskiemu zorganizować
spotkanie z przedstawicielami
Urzędu Miasta Opole, z inspektorami i naczelnikami Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Biura Urbanistycznego oraz z Miejskim
Konserwatorem Zabytków. Na
spotkaniu tym stwierdzono, że
zabytkowy cmentarz, zamknięty w 1963 roku, nie jest wpisany
do rejestru zabytków. W związku z czym ustalono, że Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków zwrócą się
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu z prośbą o dokonanie takiego zapisu
oraz o wydanie opinii na temat
planowanych inwestycji publicznych pod nazwą „Zagospodarowanie nieczynnego cmentarza w Opolu przy ulicy Wrocławskiej pod lapidarium oraz wyznaczenie kwater na pole urn”.
Biuro Urbanistyczne przedstawiło koncepcję zagospodarowania
terenu cmentarza, którą zamieści w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na terenie cmentarza zaplanowano
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Perełki Słowa (21)

wysoką zieleń parkową Adam Konopka
cmentarza do wspólmoże godzinami nego zwiedzenia go
wraz z lapidarium.
Z badań geologicz- oprowadzać
i wyrażenia opinii na
nych wynika, że cmen- po historycznej
temat jego zagospotarz nie posiada ko- nekropolii
darowania. Przybyrzystnych warunków
li głównie potomkogeologicznych, woda gruntowa wie rodzin pochownych na tej
występuje na głębokości 1,2 m. przed laty pięknej, historyczDlatego też wstępnie ustalono, nej nekropolii, na której spoże teren cmentarza powinien częli obok przedwojennych
zostać zachowany jako miejsce mieszkańców Opola przybypamięci z możliwością wyzna- sze z dawnych ziem polskich,
czenia kwater na pole urn. Sto- z Kołomyi, Lwowa, Stanisławarzyszenie Ochrony Cmenta- wowa i z Wilna, jak rodzirzy postuluje także, żeby za- ce Andrzeja Trybura, Adama
bytkowy cmentarz stał się miej- Konopki, Józefy Lewickiej. Na
scem pochówku szczątków spotkanie także przyszła s.
zmarłych z grobów znajdują- Mariola, przełożona opolskiecych się na zamkniętych i zapo- go domu Zgromadzenia Sióstr
mnianych cmentrzach, oczywi- Franciszkanek, na cmentarzu
ście decydowałyby o tym rodzi- pochowanych jest bowiem kilny zmarłych. Protkół przekaza- kadziesiąt sióstr franciszkanek
no prezydentowi Opola Ryszar- i sióstr Szkolnych de Notre Dadowi Zembaczyńskiemu z proś- me, wielu księży katolickich.
bą o podjęcie decyzji, od której Zainteresowani włączeniem
zależeć będą dalsze losy dewa- się w prace Stowarzyszenia
stowanej nekropolii.
Ochrony Cmentarzy proszeni
W maju Stowarzyszenie są o kontakt z prezesem A. KoOchrony Cmentarzy zaprosi- nopką (tel.4337502).
ło zainteresowanych ochroną
TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ
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XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej pod patronatem abpa Alfonsa Nossola

„Mane nobiscum Domine”
Trwać będzie od 29 maja
do 5 czerwca. Organizatorami są
Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu,
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
i Muzeum Diecezjalne.
 29 MAJA, g.18.30 – Msza św.
w katedrze opolskiej inaugurująca XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, której przewodniczyć
będzie i kazanie wygłosi bp Paweł Stobrawa; koncert orkiestry
PSM w Opolu pod dyr. Huberta Prochoty oraz chóru Schola
Cantorum Opoliensis „Legenda”
pod dyr. Elżbiety Willim.
 30 MAJA, g.18.30 – Msza św.
w kościele pw. śś. Apostołów
Piotra i Pawła; uczestniczyć będzie Opolski Chór Kameralny
pod dyr. Mariana Bilińskiego.
Następnie ks. Marcin Ogiolda i
Grzegorz Minkiewicz, aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego,

przedstawią „Tryptyk rzymski”
Jana Pawła II.
 31 MAJA, g.18.30 – Msza św. w
katedrze, po której ks. dr Marcin
Worbs wygłosi wykład „Kulturowy wymiar liturgii”.
 1 CZERWCA, g.18.30 – Msza
św. w katedrze. Następnie
o g.19.30 w Muzeum Diecezjalnym odbędzie się wieczór poetycki Tomasza Różyckiego, laureata nagrody Kościelskich.
 2 CZERWCA, g.18.30 – Msza
św. w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej; adoracja Najświętszego
Sakramentu. Rozważania poprowadzą ks. rektor WSD Joachim Waloszek i ks. prałat Zygmunt Nabzdyk.
 3 CZERWCA, g.18.30 – Msza św.
w kościele św. Jacka. Wykład ks.
dr. Marka Lisa pt. „Papież Jan Paweł II a media”.

 4 CZERWCA, g.10.00 – Impreza
plenerowa dla dzieci i młodzieży pn. „Serce dzieciom”, zorganizowana przy kościele bł. Czesława.
 5 CZERWCA, g.11.30 – Msza św.
w intencji beatyfikacji ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, której
przewodniczyć będzie bp Józef
Pazdur z Wrocławia, odprawiona zostanie w sanktuarium św.
Józefa Robotnika w Prudniku Lesie; występ uczniów Gimnazjum
Publicznego nr 1 im. Kard. Wyszyńskiego w Prudniku z programem „Obejdźmy tę Polskę, Stefanie, jeszcze raz”.
 5 CZERWCA, g.15.00 – Opole
Szczepanowice – festyn parafialny. Zakończenie XXI Tygodnia
Kultury Chrzescijańskiej.
Przez cały tydzień w katedrze
eksponowana będzie wystawa
fotograficzna o ks. Jerzym Popiełuszce pt. „Ksiądz”.


Wśród książek

Pielgrzymowanie a integracja
„W pielgrzymowaniu przenikają
się ściśle dwie rzeczywistości:
doczesna i wieczna. Wspólnota,
która rodzi się pośród pielgrzymujących, jest niepowtarzalna,
gdyż ma charakter zbawczy:
kiedy ludzie są bliżej siebie, są
zawsze bliżej Boga” – napisał abp
Alfons Nossol w przedmowie
do nowej książki, która w sposób naukowy dokonuje analizy
fenomenu pielgrzymowania i jego
integracyjnego charakteru.

skim i prawosławnym. Ich teksty podkreślają ekumeniczny wymiar tego interesującego wydawnictwa.
Czytelnik znajdzie tu m.in.
wiele ciekawych opisów historycznych, dotyczących pielgrzymowania do Rzymu, Santiago de
Compostela, Zlatych Hor, Częstochowy, Góry Świętej Anny,
Kamienia Śląskiego, Trzebnicy,
Świętej Góry Garbarki, Kalwarii Żmudzkiej i Kalwarii Wileńskiej, do Ostrej Bramy i kościoła Nawiedzenia NMP w Trokach.
Na szczególną uwagę zasługują
zawarte w aneksie książki listy
wiarusa górnośląskiego Richarda Wollka z Karchowic, pisane z
Ziemi Świętej, które były publikowane w „Katoliku” w 1887 r.
Książkę tę można nabyć na
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.
WI
Ks. Zygfryd Glaeser, ks. Jan Górecki
(red.), Pielgrzymowanie a integracja,
Opole 2005.

T

SATYSFAKCJA

ato, łał, widziałeś to?!
– krzyknęło moje starsze dziecko znad egzemplarza „Gościa Niedzielnego”. Dziecko nie ślęczało – niestety! – nad moim 1241 artykułem dla
„Gościa”, ale nad wykresem zamieszczonym na tylnej okładce „dwa nomiery
tamu nazad”. Wykres był
porównaniem poczytności
najpopularniejszych tygodników w wybranych województwach. – Tato, czy
ty wiesz, że w naszym województwie „Gościa” czyta
trzy razy więcej ludzi niż
„Newsweeka”? – zapytało
dziecko, któremu w liceum
nauczycielka poleciła lekturę właśnie tego tygodnika.

D

la mojej licealistki „Newsweek” to coś w rodzaju mistrza świata w konkurencji gazet. A tu nagle
okazuje się, że ojciec gra
w drużynie, która bije mistrza w stosunku 3:1. Więcej
nawet, bo po zsumowaniu
wszystkich słupków wykresu okazało się, że w województwie opolskim (najlepszym w całej Polsce pod
tym względem) czytelników
„Gościa” jest więcej niż
czytelników „Newsweeka”,
„Polityki”, „Wprost”, „Przekroju” i „Tygodnika Powszechnego” razem wziętych. Bezdyskusyjne mistrzostwo świata. Niebywała
satysfakcja i przyczyna wzrostu ojcowskiego autorytetu.

T

ato, a czy ty zarabiasz
tak jak w „Newsweeku”?
– odezwała się nagle młodsza latorośl, znana tu i ówdzie z tego, że nie umie się
powstrzymać od zadawania
dowcipnych pytań. – Synku,
zapamiętaj na całe życie,
satysfakcja się liczy najb...
– już chciałem palnąć gadkę
umoralniającą, ale powstrzymało mnie dręczące pytanie:
czy nasze dzieci są materialistami czy realistami?
PIOTR ZABRZAŃSKI
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Książka powstała w wyniku współpracy dwóch sąsiadujących ze sobą wydziałów teologicznych: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Opolskiego.
Publikacja ta jest niejako zapowiedzią dalszej naukowej współpracy obu wydziałów
teologicznych, działających na terenie
metropolii górnośląskiej. Pracowni-

cy obu wydziałów oraz inni autorzy przedstawili w niej teksty poświęcone idei pielgrzymowania i miejscom pielgrzymkowym. Wśród obcych autorów
znaleźli się m.in. Joseph Fahd
OCSO, piszący o Libanie i jego
oczekiwaniach związanych z Europą; Ernst Christoph Suttner,
który zajął się fenomenem pielgrzymowania w Europie oraz
ks. Artur Matuszek (kapłan wywodzący się z naszej diecezji,
od lat pracujący w archidiecezji
praskiej jako rektor tamtejszego
Wyższego Seminarium Duchownego), który zwięźle przedstawił Sanktuarium Trzech Narodów Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych w Zlatych Horach. Na
uwagę zasługują
również teksty ks.
Mariana Niemca i
Wsiewołoda Koncha, którzy ukazują
pielgrzymowanie w
Kościołach luterań-

Czwarta rano
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PANORAMA PARAFII
pw. św. Marii Magdaleny w Łambinowicach

Wspólnota ludzi aktywnych
– Sercem naszego lokalnego Kościoła jest duchowość kształtowana i
pogłębiana przez nabożeństwa i grupy formacyjne. Bez udziału osób
świeckich w organizacji życia religijnego, bez
służby ministrantów, grupy eucharystycznej czy
Dziecięcej Krucjaty Maryi Niepokalnej nie byłoby tak sprawnej posługi liturgicznej, tej liczby spotkań modlitewnych i pielgrzymek – mówi ks. proboszcz Adam Ciosmak.
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Oddani swojemu
Kościołowi
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Dzięki aktywności
osób świeckich, ofiarności parafian i ich przywiązaniu do Kościoła, podkreśla ks. Adam Ciosmak,
wiele dobrego się dzieje. Jeszcze za poprzednika, ks. proboszcza Józefa Ledwiga, wybudowano
w pobliżu kościoła dom
przedpogrzebowy, odmalowano kościół i zrobiono generalny remont organów. W czasach obecnego proboszcza wprawiono
nowe witraże, wymieniono ławki, założono instalację centralnego ogrzewania pod ławkami i położono posadzkę z mozaiki marmurowej, wstawiono dębowe drzwi główne i boczne. Ostatnio wybrukowano chodniki i plac
kościelny, a przy tej okazji zadbano również o łatwe do pokonania nawet

przez osoby niepełnosprawne wejścia do kościoła. Odnowiona została
zakrystia. Ogrodzono parafialny cmentarz i wybrukowano alejki.

Modlą się
o powołania
kapłańskie
W pierwszą niedzielę
miesiąca odprawiana jest
Msza św. w intencji róż
różańcowych i rodzin duchowej adopcji; prowadzone jest nabożeństwo
do Miłosierdzia Bożego.
W pierwszy czwartek każdego miesiąca parafianie
modlą się o powołania kapłańskie i zakonne, a w
pierwsze soboty oprawę
liturgiczną Mszy św. przygotowują Dzieci Maryi
pod kierunkiem katechetki Teresy Piwowarczyk. Od
maja do października parafianie licznie uczestniczą w nabożeństwach fatimskich.
Ponad 40 ministrantów, prowadzona przez
Teresę Piwowarczyk licząca około 40 osób Dziecięca Krucjata Maryi Niepokalanej, grupa Młodzieży
Maryjnej oraz grupa Eucharystyczny Ruch Młodych pomagają, organizują, modlą się, zapewniają oprawę oraz przewodniczą modlitwie w czasie,
gdy ksiądz proboszcz spowiada bądź wykonuje inne czynności duszpasterskie. W parafii są rodziny i młodzież szensztacka,
róże różańcowe, Franciszkański Zakoń Świeckich,
koło przyjaciół Radia Maryja. Ważne miejsce w życiu lokalnego Kościoła zajmują siostry elżbietanki:

OPOLSKI

opole@goscniedzielny.pl

KS. ADAM
CIOSMAK
święcenia przyjął 16 maja 1982 roku w Nysie.
Od 20 sierpnia 1988 roku jest proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w
Łambinowicach.

JERZY STEMPLEWSKI

Parafię św. Marii Magdaleny,
liczącą około 2380 osób,
tworzą Łambinowice, Okopy
i Szadurczyce.

s. Immakulata jest zakrystianką, s. Mieczysława –
organistką, a s. Bogusława
troszczy się o chorych jako pielęgniarka miejscowej stacji opieki Caritas.
W ostatnich latach parafia odnotowała powołania zakonne żeńskie: Krystyna Kubiak złożyła śluby w Zgromadzeniu Sióstr
Służebnic Ducha Świętego
jako s. Kamila, Małgorzata
Herman wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych
de Notre Dame i przyjęła
imię zakonne Noemi, Elżbieta Stanek wstąpiła do
Szensztackiego Instytutu
Maryi. Do stanu kapłańskiego powołani zostali:
ks. Alfred Leja, ks. Sławomir Piwowarczyk, ks. Marek Biernat, ks. Andrzej
Mazurek, a w Wyższym
Seminarium Duchownym
aktualnie studiuje kleryk
Piotr Kierpal.
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Neogotycki kościół parafialny
wybudowany został w 1873 r.

ZDANIEM PROBOSZCZA

Planujemy w naszej parafii powołać stowarzyszenie
młodzieżowe, w którego ramach można będzie zorganizować centrum spotkań młodzieży i dzieci z całej
gminy Łambinowice (wzorowane na Ekumenicznym
Centrum Młodzieży). Uważam, że młodzieży i dzieciom trzeba dać wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Rozrywka, dyskoteka i inne formy zabawy
są potrzebne, ale obok nich młodzież powinna mieć
miejsce na spotkanie, na chwilę spokojnej rozmowy,
na wysłuchanie ciekawej pogadanki, na wymianę myśli i dyskusję. W dobie kryzysu rodziny i ciągłego braku czasu chcemy stworzyć miejsce, w którym można się zatrzymać na chwilę spokojnej rozmowy, na
pogłębianie zainteresowań i rozwijanie swojej osobowości. To, czy uda się utworzyć w Łambinowicach „szkołę” rozwoju emocjonalnego i kształtowania właściwych postaw, zależeć będzie od dobrej woli wielu ludzi, którzy zechcą pomóc w realizacji tego
programu, a przede wszystkim zechcą pomóc w udostępnieniu młodzieży i dzieciom budynku, bez którego realizacja programu edukacyjno-wychowawczego jest niemożliwa. Mamy w naszej wspólnocie sporą grupę wartościowej młodzieży, chętnie włączającej się w życie religijne i społeczne, myślę, że tak samo z wielkim zapałem włączą się w proces organizacji swojego stowarzyszenia i swojego centrum spotkań, w którym będzie miejsce dla dzieci, a także dla
dorosłych, którzy będą mogli okazjonalnie korzystać
z pomieszczeń centrum.


