
OPOLSKI
2 października 2005  nr 40/707 

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

2 października 2005

I

Wniedzielę 25 września br. pracownicy 
i pensjonariusze ośrodka MONAR w 

Zbicku koło Opola świętowali oddanie do 
użytku nowego budynku, w którym urzą-
dzona została funkcjonalna kuchnia i jadal-
nia. Ten ważny dzień  rozpoczęto udzia-
łem we Mszy św. odprawionej w kaplicy 
w Lędzinach przez bpa Pawła Stobrawę i 
kapelana MONAR-u w Zbicku ks. Erwina 
Kuzaja. Modlono się w intencji pensjona-
riuszy, ich powrotu do zdrowia i życia bez 
uzależnień. Następnie w ośrodku w Zbicku 
w obecności gości i mieszkańców bp Paweł 
Stobrawa poświęcił nowy obiekt, który po-
prawi warunki życia osobom zmagającym się 

z nałogiem. Kierownictwo 
dba o rozwój i dobre funk-
cjonowanie pierwszego w  
Polsce ośrodka MONAR za-
łożonego przez śp. Marka 
Kotańskiego. 

W ZBICKU ŚWIĘTOWANO
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Młodzież 
udekorowała 
budynek
i przygotowała 
poczęstunek

Tydzień Miłosierdzia jest 
czasem przypomnienia o 

ludziach potrzebujących po-
mocy. Na pewno są to ludzie 
chorzy, niepełnosprawni, 
niezaradni życiowo i osoby 
w wieku emerytalnym. Po 
zmianach politycznych do-
konanych w Polsce przez 
„Solidarność” zmieniło się 
zdecydowanie na lepsze 
życie osób niepełnospraw-
nych. Korzystają z pomocy 
PEFRON-u i ośrodków reha-
bilitacyjnych, w tym także 
Caritas, tworzone są integra-
cyjne szkoły i przedszkola. 
Niestety, gorszy los spotkał 
ludzi starszych, ich renty i 
emerytury nie pozwalają im 
żyć godnie.

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA APOSTOŁÓW PIOTRA I PA-

WŁA w Opolu 

Jarmark franciszkański

Na renowację zabytków
Od kilku lat opolscy franciszkanie 
zabiegają o restaurację 
zabytkowego kościoła i zabudowy 
klasztornej, dlatego też dochód
z dorocznego jarmarku
w całości przeznaczany jest
na ten cel. Po generalnym 
remoncie dachu kościoła,
na dokończenie prac czeka wieża 
i podziemia. Planowana jest 
renowacja dzwonu i wielu innych, 
cennych zabytków.

I tak jak w latach poprzed-
nich, w sobotę i niedzielę 24 
i 25 września, ulice otaczają-
ce kościół i klasztorny dziedzi-
niec zajęli twórcy, rzemieślni-
cy i handlowcy. Na ponad stu 
straganach znaleźć można by-
ło dzieła artystów i wyroby rze-
mieślników, wyroby pszczelar-
skie i zielarskie, stoiska z oscyp-
kami i z kierpcami, z ubraniami 
na jesień i zimę, a także z arty-
stycznym szkłem i ceramiką, z 
suszonymi kwiatami i wyrobami 

z wikliny. Najbardziej 
obleganymi były stoi-
ska z ziołowymi specy-
fikami ojców francisz-
kanów, wśród których 
największym wzięciem cieszył 
się balsam kapucyński kojący 
wszelkie bóle. Nie odchodzo-
no też od warsztatu papierni-
czego, przy którym Paweł Skał-
ka wyrabiał papier według sta-
rych receptur, można było go 
nabyć za niewielką cenę. Rów-
nocześnie w ogrodach klasztor-
nych częstowano najlepszą ka-

szanką i pieczoną kieł-
basą, a dzieciom przy-
gotowano wspólnie z 
opolskim zoo atrakcyj-
ną zagrodę ze świnka-

mi wietnamskimi, kozami, gąs-
kami i królikami.

Na estradzie ustawionej 
na przeciw klasztoru i w koś-
ciele koncertowały zespoły in-
strumentalne i wokalne, wśród 
nich: chór Poznańskie Boże 
Serduszka, zespół Komes, lau-
reaci „Szansy na sukces” i chór 
Gospel z Opola. DS
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Paweł Skałka 
wyrabiał papier 
czerpany według 
starych receptur

TERESA 
SIENKIEWICZ-MIŚ

re dak tor wy da nia
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Pielgrzymka młodzieży 
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KĘDZIERZYN-KOŹLE. Spod 
kościoła pw. Ducha Świętego 
i NMP Matki Kościoła w 
Kędzierzynie-Koźlu w sobotę 17 
września wyruszyła kolejna pie-
sza pielgrzymka młodzieży mia-
sta na Górę Świętej Anny (na 
zdjęciu). Mimo chłodu i deszczu 

w drogę spod kościoła na osied-
lu Piastów wybrało się kilkudzie-
sięciu młodych i ich duszpaste-
rze. Po drodze dołączyły do nich 
grupy młodzieży z Blachowni 
i Sławięcic. Na Górze Świętej 
Anny młodzi pielgrzymi uczest-
niczyli we Mszy świętej.

Jesienny cross
LUBIESZÓW. To był III Je-
sienny Cross Psich Zaprzęgów, 
w lasach w Lubieszowie koło 
Dziergowic. Zgłosiło się stu 
zawodników, psów przywieź-
li dużo więcej. Zawody, na ra-
zie w warunkach bezśnież-
nych, rozpoczęły cykl dzie-
sięciu wyścigów zaliczanych 
do Pucharu Polski w sezonie 
2005/2006. Rozegrano trzy 
konkurencje: bieg, jazdę na 
wózkach i jazdę na rowerze 
z psem (na zdjęciu).JE
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Pół miliona na renowację zabytków
OPOLSKIE. Zarząd wojewódz-
twa rozstrzygnął ogłoszony na 
przełomie sierpnia i września 
konkurs na zadania dotyczą-
ce ochrony i konserwacji za-
bytków. Do podziału było 500 
tysięcy złotych z budżetu wo-
jewództwa opolskiego, któ-
re zostały podzielone na rea-
lizację 14 projektów (spośród 
złożonych 16 wniosków dwa 
zostały odrzucone z przyczyn 
formalnych). Pieniądze otrzy-
mają:  Fundacja Sanktuarium 
Góry Świętej Anny na restau-
rację czterech kaplic na Górze 
Świętej Anny – 100 tys. zł; 
Stowarzyszenie Hospicjum 
Opolskie – remont piwnic w 
zabytkowym budynku przy pl. 
Kościelnym 2 w Opolu – 40 
tys. zł; rzymskokatolicka pa-
rafia św. Andrzeja Apostoła w 
Ujeździe – ochrona i konserwa-
cja kościoła pw. św. Andrzeja 
Apostoła w Ujeździe – 16 tys. 
zł; rzymskokatolicka parafia 
pw. św. Dominika w Nysie – 
renowacja kościoła Świętego 
Krzyża w Nysie – 30 tys. zł; 
parafia rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP Włochy 
124 – gmina Domaszowice – 
remont kościoła filialnego pw. 
św. Jacka w Wierzbicy Górnej 
– gmina Wołczyn – 65 tys. zł; 
rzymskokatolicka parafia św. 
Katarzyny w Bielicach – gmina 
Łambinowice – wymiana łace-
nia i pokrycia dachu na koście-
le filialnym pw. św. Wawrzyńca 
w Malerzowicach Wielkich – 
25 tys. zł; parafia rzymskoka-
tolicka pw. Świętej Trójcy – 
Byczyna – remont pokrycia da-
chowego kościoła parafialne-

go pw. Świętej Trójcy – 30 
tys. zł; rzymskokatolicka pa-
rafia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Biestrzykowicach – gmina 
Świerczów – remont i konser-
wacja terenu wokół zabytko-
wego kościoła – 10 tys. zł; pa-
rafia rzymskokatolicka pw. św. 
Anny w Bąkowicach – gmina 
Świerczów – remont i konser-
wacja terenu wokół zabytko-
wego kościoła pw. św. Anny w 
Bąkowicach – 10 tys. zł; parafia 
katedralna pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w  Opolu – 
konserwacja ołtarza boczne-
go pw. Trójcy Świętej i ołtarza 
bocznego pw. św. Urbana – 19 
tys. zł; rzymskokatolicka para-
fia św. Wawrzyńca w Strzelcach 
Opolskich – remont konstruk-
cji wieńcowej kościoła pw. św. 
Barbary w Strzelcach Opolskich 
– 35 tys. zł; parafia rzymsko-
katolicka pw. św. Wawrzyńca 
w Głuchołazach – konserwa-
cja późnoromańskiego kamien-
nego portalu oraz przebudowa 
przedsionka kościoła parafialne-
go w Głuchołazach – 25 tys. zł; 
parafia ewangelicko-augsbur-
ska w Pokoju – remont czę-
ści ośmiobocznej wieży kościo-
ła ewangelicko-augsburskiego – 
45 tys. zł; parafia rzymskokato-
licka św. Augustyna w Kostowie 
– gmina Byczyna – remont koś-
cioła filialnego pw. św. Jacka 
z Miechowej – prace zabezpie-
czające oraz naprawa konstruk-
cji ścian – 50 tys. zł. Pełna lista 
złożonych do konkursu projek-
tów dostępna jest na stronie 
www.umwo.opole.pl w zakład-
ce Komunikaty/Aktualne ogło-
szenia.

Najpiękniejsze wsie
WOJEWÓDZTWO OPOL- 
SKIE. W konkursie „Piękna 
wieś opolska”, organizowa-
nym przez samorząd woje-
wództwa opolskiego, pierwsze 
miejsce i miano „najpiękniej-
szej” zdobyła Pietna w gminie 
Krapkowice; II miejsce zajął Solec 
(gm. Biała), III – Krasiejów (gm.
Ozimek). Wyróżnienia: Jełowa 
(gm. Łubniany), Stare Siołkowi- 
ce (gm. Popielów), Kozielno 
(gm. Paczków), Centawa (gm. 
Jemielnica). Wyróżnienie specjal-
ne: Różyna (gm. Lewin Brzeski). 
Najpiękniejsza wieś – Pietna – 
ma ponad 700-letnią historię, 
swój herb, pieczęć woskową 
i sztandar. Jest zadbaną i nowo-
czesną, zurbanizowaną miejsco-
wością, w której mieszkańcy dba-

ją nie tylko o swoje posesje i do-
my, ale też o trawniki, fontannę, 
place zabaw, dom spotkań, z ka-
wiarnią i miejscem na działalność 
społeczną i kulturalną. W katego-
rii „Najpiękniejsza zagroda” rów-
norzędne II miejsca otrzymały 
zagrody Ingeborgi i  Krzysztofa 
Iścińskich w Pietnie, prowa-
dzących gospodarstwo agrotu-
rystyczne, oraz Kariny i Pawła 
Klose w Kędzierzynie-Koźlu, pro-
wadzących gospodarstwo rolne. 
Równorzędne III miejsca zaję-
ły zagrody Sławomiry i Stanisła- 
wa Machowskich w Ściborzu  
oraz Anny i Gerarda Dem-
bczoków we Wróblinie. Wy-
różniono wzorcowe gospodar-
stwo Teresy i Huberta Kubanków 
w Maciowakrzu.

Tomograf komputerowy
OPOLE. W Opolskim Centrum 
Onkologii oddany został do 
użytku tomograf kompute-
rowy, który  jest drugim w 
Polsce tak cennym i doskona-
łym urządzeniem diagnozują-
cym pacjentów – pierwszy jest 
w Gdańsku, następny kupują 
Gliwice. Tomograf przeprowa-

dza precyzyjne badanie, a dzię-
ki laserowym czujnikom pozwa-
la z pełną dokładnością przygo-
tować chorego do radioterapii, 
tak żeby naświetlane były tyl-
ko chore miejsca. Urządzenie 
to pozwala zrobić biopsję, czy-
li pobrać próbki tkanek. Sprzęt 
kosztował 4,35 mln złotych. 



Zapraszamy

  DO UDZIAŁU  
W OBCHODACH  
TYGODNIA  
MIŁOSIERDZIA 

Od 2 do 8 października br. 
obchodzony jest 61. Tydzień 
Miłosierdzia. Z tej okazji bp 
Jan Bagiński skierował do die-
cezjan słowo pasterskie, w 
którym we wstępie pisze: 
„Przeżywamy kolejny, 61. 
Tydzień Miłosierdzia. Pojęcie 
chrześcijańskiego miłosierdzia 
zazwyczaj kojarzy się z udzie-
laniem pomocy materialnej lub 
duchowej, a także z działaniem 
na rzecz ubogich. I rzeczywi-
ście są to podstawowe formy 
świadczenia miłości  miłosier-
nej. Ale mogą też być inne. W 
tym roku zechciejmy się zasta-
nowić nad świadczeniem miło-
sierdzia  poprzez wysiłek bu-
dowania pokoju, i to zarówno 
w życiu indywidualnym, jak i 
zbiorowym”.(Słowo pasterskie 
opolskiego biskupa pomocni-
czego Jana Bagińskiego będzie 
czytane w kościołach w nie-
dziele 2 X br., w całości tekst  
został zamieszczony na stro-
nach internetowych www.die-
cezja.opole.pl)

  NA DIECEZJALNE  
SKUPIENIE CZŁONKÓW  
ŻYWEGO RÓŻAŃCA

8 października w Sanktuarium 
MB Trzykroć Przedziwnej w 
Winowie, początek o 9.30 w 
kościele. Program: nabożeń-
stwo eucharystyczne, konferen-
cja, modlitwa różańcowa w dro-
dze do grobu bł. o. A. Ligudy. 
O 12.00 Msza św., zakończe-
nie skupienia aktem zawierzenia 
Matce Bożej w sanktuarium.

  NA DIECEZJALNY  
„DZIEŃ PRZYMIERZA”

Pod hasłem „Mocny Eucharystią 
– zapalaj świat” 9 październi-
ka w Winowie spotkanie czci-
cieli Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej. Program: 12.00 – 
Msza św., spotkanie we wspól-
nocie, 14.00 – montaż słow-
no-muzyczny, 15.00 – nabożeń-
stwo różańcowe z błogosławień-
stwem eucharystycznym, proce-
sjonalne przejście do sanktua-
rium oraz odnowienie przymie-
rza miłości z Matką Bożą. 

  NA REJONOWE  
SPOTKANIA MISYJNE

Diecezjalny duszpasterz spraw 
misyjnych ks. Stanisław Klein 
zaprasza na jesienny cykl spot-
kań misyjnych: 8 PAŹDZIERNIKA do 
Raciborza (klasztor Annuntiata, 
ul. Starowiejska 152); 15 PAŹDZIER-
NIKA do Kluczborka (parafia MB 
Wspomożenia Wiernych); 22 PAŹ-
DZIERNIKA do Nysy (kościół św. 
Jakuba); Początek spotkań o godz. 
10.00, zakończenie ok. 13.30.

  NA PIELGRZYMKĘ  
SZAFARZY

15 PAŹDZIERNIKA br. w sobotę, 
na Jasnej Górze organizowana 
jest II ogólnopolska pielgrzym-
ka nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej, która rozpo-
cznie się o godz.10.30. W pro-
gramie: spotkanie i konferencja 
w Sali Ojca Kordeckiego, adora-
cja Najświętszego Sakramentu 
zakończona procesją eucha-
rystyczną na Wałach, Msza św. 
Zakończenie pielgrzymki plano-
wane jest na godz.15.00.

  NA REKOLEKCJE  
DLA MAŁŻEŃSTW  

OD 21 DO 23 PAŹDZIERNIKA w 
domu formacyjnym przy sank-
tuarium Świętego Jacka w 
Kamieniu Śląskim odbędzie 
się „Weekend rekolekcyjny” 
dla małżeństw w różnym wie-
ku. Początek w piątek o godz. 
17.00, zakończenie w niedzielę 
około godz. 15.00. Zgłoszenia 
należy kierować pod nume-
rem telefonu (077) 465 13 69 
(Teresa i Tomasz Jurosowie)

  DO „BETANII”  
W LEŚNICY

Siostry służebniczki zapraszają 
do „Betanii” w Leśnicy na spot-
kania weekendowe dla dziew-
cząt w terminach: 14–16 PAŹ-
DZIERNIKA – dla licealistek, 28–30 
PAŹDZIERNIKA 2005 – dla gimnazja-
listek. Ponadto 28/29 PAŹDZIERNI-
KA odbędzie się nocne czuwa-
nie dla dziewcząt i chłopców z 
gimnazjum; początek w piątek 
o godz. 19.00, zakończenie ok. 
godz. 00.00. Zgłoszenia przyj-
muje: SM. Faustyna Jureczko, 
ul. Klasztorna 2, 47-150 Leśnica, 
tel. (077) 404 83 30 lub 404 82 
30, e-mail: faustynaj@wp.pl.

Księża salwatorianie zapraszają 
do udziału w uroczystościach 
odpustowych ku czci św. Jadwigi, które 
odbędą się od 14 do 16 października 
w sanktuarium w Trzebnicy. 

Piątek 14 X br. – Piesza Piel-
grzymka Młodzieży Duchownej 
– alumnów seminariów duchow-
nych oraz nowicjatów i juniora-
tów zakonów i zgromadzeń za-
konnych z terenu archidiecezji 
wrocławskiej; 15.00 – konferen-
cja na temat: Rola kultu Świętej 
Jadwigi Śląskiej w procesie inte-
gracji europejskiej, ks. prof. dr 
hab. Antoni Kiełbasa SDS. 

15.30 – Msza św. koncele-
browana pod przewodnictwem 
bpa Józefa Pazdura; 18.30 – 
Msza św. z kazaniem i procesją 
z relikwiami św. Jadwigi.

Sobota 15 X br. – 6.30, 8.00, 
9.00 – Msze św. z kazaniem przy 
grobie św. Jadwigi.

Pielgrzymka liturgicznej 
służby ołtarza (ministranci, lek-
torzy, kantorzy, schole) oraz 
nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii Świętej; 10.00 – konfe-
rencja archidiecezjalnego mo-
deratora liturgicznej służby oł-
tarza; 11.00 – Msza św. kon-
celebrowana pod przewodni-
ctwem bpa Edwarda Janiaka.

Piesza pielgrzymka mło-
dzieży i dorosłych z Wrocławia; 
17.00 – Msza św. koncelebrowa-
na przy ołtarzu polowym pod 
przewodnictwem bpa Edwarda 
Janiaka. Po Mszy św. koncert ze-
społu Rytmy Dobrej Nowiny.

Niedziela 16 X br. – liturgicz-
na uroczystość świętej Jadwigi, 
patronki Śląska, centralne uroczy-
stości odpustowe: 11.00 – Msza 
św. koncelebrowana przy ołta-
rzu polowym, przewodniczy abp 
Marian Gołębiewski, metropolita 
wrocławski. Kazanie wygłosi bp 
Ignacy Dec, ordynariusz diecezji 
świdnickiej. Procesję ulicami mia-
sta poprowadzi prowincjał salwa-
torianów ks. Jerzy Madera; 16.00 
– koncert finałowy XII Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej w Trzebni-
cy: „W hołdzie Ojcu Świętemu Ja-
nowi Pawłowi II” (bazylika).

Ponadto w sobotę 15 paź-
dziernika i w niedzielę 16 paź-
dziernika, 14.00 – wspólna Dro-
ga Krzyżowa na kalwarii w Le-
sie Bukowym; 15.00 – Koronka 
do Miłosierdzia Bożego i adora-
cja Najświętszego Sakramentu 
w bazylice. 

Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy

Uroczystości 
odpustowe

Sanktuarium św. Jadwigi w 
Trzebnicy jest jednym z najbardziej 

popularnych  miejsc świętych 
na Dolnym Śląsku
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20 września w kościele 
seminaryjno-akademickim 

pw. św. Jadwigi Śląskiej  
w Opolu została 

odprawiona Eucharystia 
w ramach siódmego 
spotkania kapłanów, 

którzy w latach  
1967–1969 odbywali 

zasadniczą służbę 
wojskową w kleryckim 
batalionie w Szczecinie 
Podjuchach. W imieniu 
opolskich wojskowych 

radość ze spotkania 
wyraził opolski 

biskup pomocniczy 
Paweł Stobrawa.

W p a ź d z i e r n i k u 
1967 r., gdyśmy 
przekraczali w 
poczuciu krzyw-

dy bramę jednostki wojskowej w 
Szczecinie-Podjuchach, nikt chy-
ba nie przypuszczał, że w 38. 
rocznicę tego wydarzenia bę-
dziemy sprawować Eucharystię 
w kościele, który stoi na tere-
nie byłych koszar i gościć bę-
dziemy w Wyższym Seminarium 
Duchownym mieszczącym się w 

dawnym budynku wojskowym” – 
mówił bp Paweł Stobrawa.

Koncelebrowanej Eucharystii 
przewodniczył abp Alfons Nos-
sol. Wśród koncelebransów zna-
lazł się również biskup bydgoski 
Jan Tyrawa. W kazaniu abp Nos-
sol podkreślił, że to niezwykłe 
spotkanie kapłańskie jest swoi-
stą okazją do radosnej wdzięcz-
ności w duchu miłości. „Służba 
wojskowa pogłębiła waszą po-
jemność na służbę miłości” – mó-
wił Biskup opolski, wskazując, że 
peerelowskie próby rozmonto-
wania seminariów duchownych 
od wewnątrz nie ziściły się, a 
wręcz spotęgowały w seminarzy-
stach-wojskowych świadomość, 
że Kościół musi służyć! „Dziękuję 
wam za tę lekcję, którą zdaliście 
na ocenę celującą, bo pojęliście, 
że wdzięczność to oddech du-
szy” – mówił abp Alfons Nossol.

Na Opolszczyznę przyjecha-
ło 38 księży z kilkunastu die-
cezji. Dzisiaj w gronie dawnych 
kleryków z jednostki specjalnej 
w Szczecinie-Podjuchach jest 
dwóch biskupów, generał zgro-
madzenia księży salwatorianów i 

w zdecydowa-
nej większo-
ści probosz-
czowie. Go-
spodarze spot-
kania – bp Pa-
weł Stobrawa, 
ks. Aleksander 
Chmielowski, 
ks. Jan Czekań-
ski, ks. Hiero-
nim Gorszczuk, ks. Marcin Ogiol-
da i ks. Jan Maksara – zaprosi-
li swoich kolegów z wojska, aby 
pokazać im Kamień Śląski – miej-
sce urodzenia św. Jacka, Opole ze 
słynącym łaskami obrazem Matki 
Bożej Opolskiej i kościołem Fran-
ciszkanów, w którym pochowa-
ny został fundator Jasnej Góry 
książę Władysław Opolczyk oraz 
Wyższe Seminarium Duchowne.

Niech ludzie widzą

„Gdy was do wojska zabiera-
no, wtedy w seminarium zapano-
wała smętna atmosfera” – wspo-
minał w kazaniu abp Alfons Nos-
sol, który w tym czasie był pre-
fektem alumnów w Nysie. Wtedy 

tekst 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
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WSPOMNIENIA

Służbę wojskową w spe-
cjalnej jednostce w Szcze-
cinie Podjuchach po 38. 
latach wspominają szere-
gowi:
KS. ALEKSANDER CHMIELOWSKI, 
PROBOSZCZ PARAFII MURÓW

Wtedy mieliśmy 
poczucie krzyw-
dy, która dzie-
je się nie kon-
kretnie nam, 
ale Kościołowi. 

Ale to nas umocniło. Na 
czternastu kleryków tylko 
jeden zrezygnował, a ku-
szono nas tam przeróżnymi 
obietnicami. Kiedyś zwie-
dzaliśmy wyższe uczelnie w 
Szczecinie. Proponowano 
studia na dowolnie wybra-
nym kierunku, mieszkanie 
i pieniądze. Nikt nie skorzy-
stał. Było nam bardzo cięż-
ko, zwłaszcza na początku, 
bo przez pewien czas nie 
mogliśmy mieć różańca czy 
modlitewnika, ale wiedzie-
liśmy, że modlą się za nas 
nasi koledzy w seminarium 
i ludzie w parafiach.

KS. HIERONIM GORSZCZUK, 
PROBOSZCZ PARAFII DEBRZYCA

Po tak długim 
czasie to się na-
wet miło wspo-
mina, ale wtedy 
to był czas stra-
cony. Gdy wróci-

liśmy z wojska, to musieli-
śmy odrabiać dwa lata stu-
diów w ciągu jednego roku. 
Każdego z nas jednak woj-
sko nauczyło pracowitości. 
Uczyliśmy się tam wszyst-
kiego, bo żyliśmy w cięż-
kich warunkach. Przełoże-
ni stawiali na pracę ponad 
wszystko i działalność „kul-
turalno-oświatową”, ale mi-
mo wszystko my nie porzu-
ciliśmy naszego powołania. 
Nie mieliśmy okazji uczest-
niczyć we Mszy św., ale w 
zamian karmiono nas pro-
pagandą, szczególnie filma-
mi wojennymi produkcji ra-
dzieckiej. Po latach okazało 
się, kto miał rację.

Kapłani 
uczestniczący  
w spotkaniu  

na pamiątkowej 
fotografii 
u wejścia 

do kościoła 
seminaryjno-

akademickiego  
w Opolu
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też zgodził się na to, aby koledzy 
powołanych do wojska kleryków 
odprowadzili ich do pociągu i po-
żegnali. Prefekt wydał takie po-
zwolenie, nie wiedząc o wcześ-
niejszym zakazie rektora, który 
widocznie chciał uniknąć rozgło-
su i by nie drażnić władz komu-
nistycznych. Doszło w związku z 
tym do krótkiego spięcia prefek-
ta z rektorem, ale w ostateczno-
ści argument prefekta zwyciężył: 
„Niech ludzie widzą!”.

W Szczecinie-Podjuchach 
spotkało się ponad stu klery-
ków z seminariów w Często-
chowie, Katowicach, Krakowie, 
Poznaniu, Tarnowie, Wrocła-
wiu i Nysie. „Najwięcej klery-
ków było z Wrocławia i Nysy” – 
wyjaśnia ks. Jan Maksara.

Zniechęcić  
do kapłaństwa
Kleryków próbowano znie-

chęcić do kapłaństwa na różne 
sposoby. Przede wszystkim za-
kazane były wszystkie prakty-
ki religijne. Tylko dwa razy w 
roku mogli się wyspowiadać i 

uczestniczyć we Mszy św. z oka-
zji świąt wielkanocnych i Boże-
go Narodzenia. „Kiedyś kapitan 
powiedział nam, że będzie im-
preza spowiedzi i komunii” – 
wspomina ks. Marcin Ogiolda. 
Wywożono ich wtedy samocho-
dami ciężarowymi do Szczecina, 
gdzie był kościół garnizonowy i 
kapelan wojskowy.

Zresztą „imprezy” były sta-
łym punktem programu. „Każ-
dego dnia oglądaliśmy dzien-
nik telewizyjny, ale pogody już 
nie” – wyjaśnia ks. Aleksander 
Chmielowski. To, co przydarzy-
ło się Hieronimowi Morszczuko-
wi, dzisiaj wygląda bardzo hu-
morystycznie, ale wtedy nikomu 
nie było do śmiechu. Przed świę-
tem Manifestu PKWN, 22 lipca, 
dowództwo zaprosiło obywate-
li kleryków „na program tele-
wizyjny z udziałem towarzysza 
Władysława Gomułki”, co szere-
gowy Gorszczuk zinterpretował, 
że „Gomułka wystąpi w progra-
mie rozrywkowym”. To wystar-
czyło, aby go ukarać. Przez dwa 
tygodnie sprzątał długie koryta-
rze, a jego rodzina została pod-
dana wnikliwej obserwacji przez 
Służbę Bezpieczeństwa.

Zwornik duchowości

Klerycy jednak nie czuli się 
samotni. Wielką pomoc okaza-
li im księża chrystusowcy z pa-
rafii w Podjuchach, a szczegól-
nie ks. Andrzej Duczkowski, któ-
ry wówczas był młodym wikariu-
szem. Chrystusowcy przygotowa-
li na plebanii salkę, aby w niej kle-
rycy, będąc na przepustce, mo-
gli miło spędzić czas. Początko-
wo klerycy nie mogli mieć różań-
ców ani żadnych modlitewników, 
gdyż, według dowódców, „w szaf-
ce nie mogły się one znajdować 
obok mydła” – wyjaśnia ks. Alek-
sander Chmielowski.

Szczególnie ciężko było w 
niedziele i święta, gdy nie moż-
na było pójść do kościoła. „Próbo-

waliśmy za pomocą mszalika tę li-
turgię przeżywać bardziej ducho-
wo” – tłumaczy ks. Ogiolda, któ-
rego po latach koledzy z wojska 
nazywają zwornikiem duchowo-
ści. „Kiedyś w święta w innej jed-
nostce, skoszarowanej w budyn-
ku obok, żołnierze śpiewali ko-
lędy. Nas, zebranych w łaźni na 
śpiewaniu kolęd, przepędzono, 
bo takie spotkanie nie było możli-
we ani tam, ani w świetlicy” – do-
daje ks. Marcin Ogiolda. „Łaźnia i 
palarnia były azylem, gdzie moż-
na było na chwilę być razem i po-
myśleć o głębszych przeżyciach. 
To był swego rodzaju powrót do 
domu, do seminarium” – uważa 
ks. Jan Czekański.

Pamiętna Wigilia

Pierwsza Wigilia to były kon-
serwy rybne. „Cierpienie za Koś-
ciół i dla Kościoła” – mówi ks. 
Aleksander Chmielowski. „W Wi-
gilię była puszka śledzi w sosie 
pomidorowym. To będę pamię-
tał do śmierci. Inni pojechali na 
przepustki, a my pozostaliśmy w 
koszarach. Nawet na Pasterkę nie 
pozwolili nam pójść” – wyznaje 
ks. Hieronim Gorszczuk.

Praca ponad wszystko

„Na pewno więcej w ręku mie-
liśmy łopatę niż karabin” – mó-
wi ks. Ogiolda. Strzelania w cią-
gu tych dwóch lat było cztery, 
może pięć razy. Klerycy ciężko 
pracowali przy budowie ośrod-
ka wypoczynkowego w Borów-
nie koło Bydgoszczy, kopaniu ro-
wów, równaniu dróg na poligo-
nie. Właśnie w Borównie miał 
miejsce strajk głodowy, gdy nie 
chciano umożliwić im spowiedzi. 
Klerycy osiągnęli cel i zostali za-
wiezieni do Bydgoszczy na spo-
wiedź i Mszę św.

W Bydgoszczy wujka księdza 
miał ks. Czekański. Tam właśnie, 
będąc na przepustce  z kilkoma 
kolegami, u wuja ks. Zygmunta 

Czekańskiego CM spotkał się z 
Prymasem Polski kard. Stefanem 
Wyszyńskim. Z tego spotkania 
pozostała pamiątkowa fotografia 
i wielka otucha.

Pamiętano o nich

Klerycy w koszarach, mimo 
trudnych warunków, mieli potęż-
ne zaplecze życzliwych serc. „Bar-
dzo dużą pomoc mieliśmy z se-
minarium, a szczególnie bardzo 
wzruszające były paczki żywnoś-
ciowe na święta osobiście pako-
wane przez biskupa Franciszka Jo-
pa, z jego podpisem i pieczęcią” 
– wspomina ks. Chmielowski. Pa-
miętne były również odwiedziny 
ks. Alojzego Marcola, który wtedy 
był prokuratorem w seminarium 
i ks. Jana Bagińskiego, ówczes-
nego prefekta. To dodawało otu-
chy. Niezwykłe były też odwiedzi-
ny u biskupa Jopa z racji przepust-
ki. Miał wtedy dla kleryków wiele 
czasu i życzliwości.

Warto się spotykać

Niektórzy księża niechętnie 
wracali do wspomnień. Gdy kil-
ku z nich prosiłem, aby poświę-
cili kilka minut opolskim dzien-
nikarzom, czmychali do zakrystii. 
W kameralnym gronie, przy ka-
wie, bp Jan Tyrawa powiedział, 
że „warto tamte czasy wspomi-
nać, aby w sobie budować ar-
gumenty filozoficzne (…) i uza-
sadniać chrześcijaństwo, które w 
tamtych czasach było spychane 
na margines”.

„Te spotkania to wspaniała 
rzecz. Możemy znowu spotkać 
się, rozpoznać i o tym, co było 
trudne i ciężkie powspominać” 
– wyjaśnia ks. Chmielowski. „Po-
została głębsza, kapłańska więź. 
Nie wracamy do tego, co było, 
ale żyjemy tym, co jest, naszymi 
bieżącymi sprawami” – dodaje 
ks. Czekański. I jedno jest pew-
ne. Opolskie spotkanie nie było 
ostatnim.  

Spotkanie kapłanów – kolegów z wojska

Wytrwali i zwyciężyli
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LĘK I UFNOŚĆ
Tłumy i tłumy w Dolinie 
Wyroku, bo bliski jest dzień 
Pański w Dolinie Wyroku. 
Słońce i księżyc się zaćmią, a 
gwiazdy światłość swą utracą. 
A Pan zagrzmi z Syjonu i 
z Jeruzalem głos swój tak 
podniesie, że niebiosa
i ziemia zadrżą (Jl 4,14–16).

„Dolina Wyro-
ku” – to doli-
na Joszafat w 
Jerozolimie. Tam 
– wedle pro-
rockiej tradycji 

Starego Testamentu – miałby 
dokonać się Sąd Ostateczny. 
Jej zbocza wypełnione są 
cmentarzami – żydowskim, 
chrześcijańskim i muzułmań-
skim. Aby w dniu Pańskim 
być bliżej miejsca sądu. Zbyt 
uproszczone wydają się nam 
te wyobrażenia, co nie prze-
szkadza, że od wieków kar-
miły i pobudzały wyobraź-
nię ludzi. Zresztą  wyobra-
żenia były i są tak zróżnico-
wane, że nie sposób ogar-
nąć wszystkich ich rodzajów. 
Teologiczno-poetycką wizję 
prezentuje średniowiecz-
ny hymn Dies irae. Malarską 
– słynny Sąd Ostateczny 
Memlinga w Gdańsku, nie 
mówiąc o jeszcze słynniej-
szych freskach w Kaplicy 
Sykstyńskiej w Rzymie. 
Wszędzie obecna jest nuta 
lęku, a nawet przerażenia. 
Przytoczone słowa proroka 
Joela dają ku temu podstawę. 
Ale tradycja doliny Jozafata 
jest inna. Gdyby nad dniem 
sądu miał dominować lęk i 
trwoga, to lepiej uciec od 
„Doliny Wyroku” jak najda-
lej. Tymczasem całe pokole-
nia mieszkańców Jerozolimy 
właśnie tam upatrują naj-
lepsze miejsce pochówku i 
oczekiwania na dzień sądu. 
Widocznie inaczej rozumie-
ją prorocką tradycję. Może 
zatem nie trzeba się lękać, 
ale z ufnością czekać na wy-
rok, który ogłosi zwycięstwo 
dobra nad złem? Nie tylko w 
dolinie Joszafat.

KS. TOMASZ HORAK 

W okolicach 18 września młodzież 
dekanatu Pietrowice Wielkie licznie 
gromadzi się na triduum ku czci
św. Stanisława Kostki, swojego 
patrona, co roku w innych parafiach 
dekanatu, by poznać wszystkie 
kościoły.

 „Przyszłość pełna pokoju”; 
„Wraz z miłością do Eucharystii 
odkryjecie także sakrament po-
jednania”; „Musimy nauczyć się 
coraz bardziej rozumieć Eucha-
rystię i miłować ją” – to tematy 
tegorocznego triduum dla mło-
dzieży, odbywającego się od 15 
do 17 września. Sługa Boży Jan 
Paweł II, świadkowie wiary no-
wego tysiąclecia: brat Roger z 
Taizé i bł. Matka Teresa z Kalku-
ty oraz obecny papież Benedykt 
XVI – ich postaci i słowa towarzy-
szyły nam codziennie.

Pamięci brata Rogera

Pierwsze nabożeństwo, w 
kościele św. Michała Archanio-
ła w Pawłowie, poświęcone było 
pamięci tragicznie zmarłego bra-
ta Rogera. Przybyła ze wszyst-
kich parafii blisko 250-osobowa 
grupa młodzieży modliła się tak 
jak ma to miejsce codziennie 
w Kościele Pojednania w Taizé:
śpiewała kanony i rozważała 
treść listu brata Rogera na 2005 
rok, pt. „Przyszłość pełna po-

koju”. Po nabożeństwie 
wszyscy mieli możliwość 
pokrzepienia się kiełbas-
ką z grilla. 

 Wieczorem w pią-
tek 16 września spotkaliśmy się 
w zabytkowym drewnianym koś-
ciółku Świętego Krzyża w Pietro-
wicach Wielkich. To miejsce od-
wiedzamy każdego roku. Tym 
razem odprawiliśmy tu Drogę 
Krzyżową  wokół kościółka i  we-
wnątrz, gdyż musieliśmy schro-
nić się przed wichurą i gwałtow-
nym deszczem. Rozważania po-
szczególnych stacji – zatytuło-
wane „On kroczy naszymi droga-
mi... On, który będzie pasterzem 
ludu mego” – oparte na tekstach 
Drogi Krzyżowej odprawionej 20 
sierpnia br. podczas XX Świato-
wych Dni Młodzieży w Kolonii, 
prowadzili reprezentanci wszyst-
kich parafii i kościołów filialnych 
dekanatu.

W intencji młodzieży

Sobota 17 września, godzina 
20.00, wigilia dnia Pańskiego w 
kościele św. Augustyna w Boruci-
nie. Centralne wydarzenie nasze-
go triduum przeżywanego w Ro-
ku Eucharystii, uroczysta Msza 
św., koncelebrowana z bogatą 
oprawą liturgiczną sprawowana 
była w intencji młodzieży. W ho-
milii gospodarz, ks. proboszcz 
Janusz Iwańczuk, podkreślił ko-
nieczność rozmiłowania w Eu-

charystii, by coraz bar-
dziej ją rozumieć, a tym 
samym głębiej i intensyw-
niej przeżywać spotkanie 
z Jezusem i zjednoczenie 

z Nim w Komunii. Z wielkim prze-
jęciem przypomniał gorącą proś-
bę Jana Pawła II do młodzieży z 
pierwszej pielgrzymki do Polski 
w 1979 roku: „Proszę was: pozo-
stańcie wierni temu duchowemu 
dziedzictwu wiary! Uczyńcie je 
podstawą swojego wychowania! 
Uczyńcie przedmiotem szlachet-
nej dumy! Przechowajcie to dzie-
dzictwo! Pomnóżcie to dziedzi-
ctwo! Przekażcie je następnym 
pokoleniom!”.

Na ofiarowanie, wraz z dara-
mi chleba i wina, młodzież przy-
niosła do ołtarza świece i egzem-
plarz Kompendium Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, który ma 
pomóc  w poznawaniu nauki ka-
tolickiej. Na zakończenie – tuż 
przed godziną 21.37 – modlili-
śmy się przy zapalonych zniczach 
o rychłą beatyfikację i kanoniza-
cję sługi Bożego Jana Pawła II.
A po Mszy – wspólna agapa. 

Piękne było to wspólne świa-
dectwo wiary młodych i kapła-
nów. Z wdzięcznością wspomnieć 
trzeba także scholę dziewcząt z 
Baborowa, która przewodniczy-
ła modlitwom w duchu Taizé,
oraz wszystkich, którzy przygo-
towywali dekoracje i przewodni-
czyli modlitwom. 

KS. EDMUND POŚPIECH

W dekanacie Pietrowice Wielkie

Świadectwo wiary młodych

W kościele 
św. Michała 
Archanioła
w Pawłowie
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Czwarta rano

PO

Na szczęście już po wy-
borach. Na szczęście, 

bo te kilka tysięcy kandy-
datów wreszcie może się 
spokojnie oddać temu, co 
tak bardzo lubią i czemu się 
tak gorliwie oddają na co 
dzień, ale w czasie kampanii 
nie mogli, bo musieli mówić 
i przekonywać o tym, cze-
mu są tak bardzo oddani. 
Chodzi oczywiście o pracę 
dla dobra powszechnego, 
dla dobrobytu, bezpieczeń-
stwa  i poczucia sprawiedli-
wości wśród społeczeństwa 
naszego. 

Ta kampania w swoim 
szczytowym momen-

cie omal nie zakończyła się 
tragicznym incydentem na 
naszym niedzielnym stole. 
Właśnie zasiedliśmy do scha-
bowego z kapustą, kiedy 
teść zaczął z pasją mówić, 
że już nie może słuchać tych 
wszystkich startujących na 
Wiejską, że po co ta kam-
pania i w ogóle, rozumiecie, 
szkoda słów. Wtem zadzwo-
nił telefon, teść zerwał się 
z krzesła. A że aparat jest 
nastawiony jako głośno-
mówiący, po podniesieniu 
słuchawki usłyszeliśmy głos 
dzwoniącego: „Dzień do-
bry, nazywam się Wojciech 
Olejniczak, jestem nowym 
przewodniczącym SLD...”. 
Spazmatyczny atak śmiechu 
rzucał nas między siedziska-
mi a stołem, cud, że kotle-
ty nie pospadały, nawet nie 
usłyszeliśmy trzasku odkła-
danej słuchawki.

Śmiech śmiechem, ale sy-
tuacja może wcale taka 

śmieszna nie jest (o czym 
rzecz jasna nie wiem, bo wy-
ników nie znam). Pewne jest 
jednak to, że wielu katolików 
(o katolickich publicystach nie 
wspominając) traktuje sprawy 
polityczne jak kwestie życia, 
śmierci i zbawienia. Trochę 
luzu, są rzeczy ważniejsze niż 
skład na Wiejskiej czy meldu-
nek w Belwederze.  

PIOTR ZABRZAŃSKI

Około 10 tysięcy złotych 
uzyskano podczas festynu 
rodzinnego, który odbył się 
18 września na osiedlu Chabry 
w Opolu. Organizatorem 
imprezy była tamtejsza parafia 
pw. św. Karola Boromeusza.

Grupa parafian uwijała się 
przez kilka godzin, obsługu-
jąc stoiska z ciastem, napo-
jami gorącymi i chłodzącymi, 
pieczonym prosiakiem i lote-
rią fantową. Wielkim powo-
dzeniem cieszyły się domo-
we ciasta sporządzone przez 
gospodynie z Chabrów. Ko-
lejka praktycznie nie znikała 
aż do wyczerpania się słod-
kich zapasów. Równie oblega-
ne było stoisko z loterią fan-
tową. Sprzedano ponad 1600 
losów.

Organizatorzy przygoto-
wali szereg atrakcji. Były za-
tem gry i zabawy dla najmłod-
szych oraz tradycyjny mecz 
piłkarski, rozegrany pomię-
dzy zespołami ministrantów 
i „resztą Chabrów”, który tra-
dycyjnie ministranci przegra-
li. Niemal bez przerwy na sce-
nie pod wielkim namiotem 
odbywały się występy. Wśród 

wykonawców znalazł się Fran-
cik, Kapela Opolska oraz ar-
tyści śląscy, którzy wystąpili 
z programem zatytułowanym 
„Biesiada Polska”.

„Cieszę się, że na naszym 
festynie dopisała pogoda i 
frekwencja” – podsumowuje 
krótko proboszcz ks. Bene-
dykt Barski. Dochód z festy-
nu został w całości poświę-
cony na cele budowy kościo-
ła na osiedlu Chabry. Z

Festyn rodzinny na osiedlu Chabry

Na budowę kościoła
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Konferencja Wspólnoty Polskiej

Inteligencja kresowa
Opolski Oddział Wspólnoty 
Polskiej organizuje konferencję 
(18 i 19 listopada 2005 r.) na 
temat: „Polskie środowiska 
inteligenckie za wschodnimi 
granicami Polski po 1945 roku”. 

Swój udział w konferencji 
potwierdzili już prof. Henryk 
Stroiński z Tarnopola,  pisarz 
Jerzy Surwiłło i poeta Wojciech 
Piotrowicz z Wilna oraz  Kry-
styna Adamska – nauczyciel-
ka ze Lwowa z wykładem „In-
teligencja lwowska”. Głos za-
bierze także prof. Julian Winni-

cki z Wrocławia,  jego wykład 
poświęcony będzie inteligencji 
Grodna, natomiast prof. Danu-
ta Kisielewicz z Uniwersytetu 
Opolskiego wygłosi wykład pt. 
„Losy inteligencji w czasie dru-
giej wojny światowej”.

Drugą część konferencji 
organizatorzy zamierzają po-
święcić inteligencji przyby-
łej z dawnych ziem polskich 
na Opolszczyznę, chcą przy-
pomnieć kresowiaków, którzy 
pracowali tutaj, tworzyli, uczy-
li młode pokolenie, leczyli cho-
rych, prowadzili pracę duszpa-

sterską; dzięki nim powstawały 
nowe szkoły, uczelnie i szpita-
le. Prezes Opolskiego Oddzia-
łu Wspólnoty Polskiej mgr Kry-
styna Rostocka zachęca osoby 
posiadające wiedzę na ten te-
mat do włączenia się w przygo-
towanie drugiej części konfe-
rencji, może ktoś zechce przy-
gotować prelekcję lub głos 
w dyskusji na temat środo-
wiska lekarskiego, naukowe-
go czy duszpasterskiego. Kon- 
takt z organizatorami kon- 
ferencji pod numerem tel. 
077/45403 38.    

Ciasta domowego wypieku 
cieszyły się ogromnym wzięciem
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POMÓŻMY
Budowę można też wesprzeć doko-
nując wpłat na numer konta:
26124016331111000026519632
Parafia św. Karola Boromeusza 
w Opolu





Kościół  św. Michała Archanioła 
– późnobarokowy, murowany, trójnawowy 
z obszerną galerią wewnątrz, połączoną 
z chórem, organami i wieżą – w swoim 
obecnym kształcie pochodzi z XVIII wieku.

Ta piękna budowla z bogatym ba-
rokowym wystrojem – figurami i obra-
zami świętych i Ojców Kościoła, ambo-
ną z początku XVIII wieku, rękodzieła-
mi dawnych mistrzów – przez wieki by-
ła głównym, parafialnym kościołem w 
Prudniku. 

Od 1946 do 1999 roku, z przerwą w 
latach 1954–1957, duszpasterstwo pa-
rafialne w Prudniku prowadzili domi-
nikanie. 2 sierpnia 1999 roku probosz-
czem parafii św. Michała Archanioła zo-
stał ks. Stanisław Bogaczewicz, duszpa-
sterz diecezjalny. Równocześnie utwo-
rzona została druga parafia w Prudni-
ku – pw. Miłosierdzia Bożego, z kościo-
łem wybudowanym przez mieszkańców 
tej miejscowości, wspomaganych przez  
patronackie parafie, pod kierunkiem oj-
ców dominikanów i ich następcy ks. Pio-
tra Sznury. W mieście posługę  duszpa-
sterską prowadzą też bonifratrzy w  koś-
ciele pw. śś. Piotra i Pawła i franciszka-
nie w sanktuarium św. Jana Robotnika w 
Prudniku Lesie. Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety od XIX w. realizuje w Prudni-
ku charyzmat posługi chorym; aktualnie 
siostry prowadzą internat dla uczniów 
szkoły specjalnej.

Parafia ks. Stanisława Bogaczewicza, 
licząca 16 tysięcy mieszkańców, co nie 
jest tożsame z liczbą wiernych chodzą-
cych do parafialnego kościoła, dysponu-
je budynkiem Domu Katolickiego, w któ-
rym działa kilkanaście grup modlitew-
nych i formacyjnych. Jedną z nich jest 
Grupa Nocnej Adoracji w Rodzinie, któ-
rej członkowie wyznaczają dyżury mod-
litewne, nawet nocą. III Zakon św. Domi-
nika, dzielący się na fraterię żeńską i mę-
ską, prowadzi oddelegowany z Wrocła-
wia dominikanin o. Stanisław. Neokate-
chumenat prowadzi o. Kazimierz Wą-
sik. Tutaj też pracuje biblioteka parafial-
na, wydawana jest gazetka „Wspólnota”, 
spotykają się członkowie AA „Alfa” i Ry-

cerstwo św. Michała Archanioła, działa-
ją Krąg Biblijny, Wspólnota Krwi Chrystu-
sowej, schola dziecięca i liturgiczna służ-
ba ołtarza. Wszystkie grupy mają swoje 
pomieszczenia i dobre warunki do pra-
cy i modlitwy, a nawet do rekreacji, od 
czasu gdy została oddana do użytku no-
woczesna siłownia. W domu  spotyka 
się parafialny zespół charytatywny Cari-
tas, który prowadzi przez cały rok szkol-
ny świetlicę dla dzieci. – Wolonatriuszki 
zapewniają około trzydziestu dzieciom 
opiekę, naukę, modlitwę i jeden posiłek 
– informuje ks. Bogaczewicz. Parafialna 
Caritas  jest bardzo aktywna, pomaga, 
organizuje, współpracuje ze służbami 
gminnymi, żeby pomóc biednym, samot-
nym, chorym. Jedną z ważniejszych akcji 
jest zbiórka produktów spożywczych w 
czasie święcenia pokarmów.

Wymalowano wnętrze kościoła. Na 
zlecenie parafii głogówecka pracownia 
Cuberów odnowiła dwa zabytkowe wi-
traże w prezbiterium. Aktualnie remon-
towane są organy. Wcześnie przeprowa-
dzono generalny remont plebanii i Do-
mu Katolickiego. – Parafianie są ofiarni i 
sami wykonują wiele prac remontowych, 
przed kilkoma laty wszyscy, cała para-
fia, składali pieniądze na budowę koś-
cioła Miłosierdzia Bożego – mówi pro-
boszcz i prudnicki dziekan ks. Stanisław 
Bogaczewicz. 

TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ

KS. STANISŁAW 
BOGACZEWICZ

święcenia kapłańskie przy-
jął 16 V 1982 r. w Nysie. Był 
wikariuszem w parafii św. 
Zygmunta w Koźlu i w para-
fii św. Jakuba w Nysie , skoń-
czył studia specjalistyczne na 
KUL uwieńczone doktoratem, 
pracował w kurii diecezjalnej 
w wydziale katechetycznym 
i był administratorem w koś-
ciele Matki Bożej Fatomskiej 
w Świerklach. Od 2 sierpnia 
1999 roku jest proboszczem 
parafii św. Michała Archanioła 
w Prudniku.

PANORAMA PARAFII  
Pw. św. Michała  Archanioła w Prudniku

Przez wieki jedyna

ZDANIEM PROBOSZCZA
Bogactem parafii jest jej różnorodność, ludzie 
pochodzący z różnych stron wnieśli swoją kul-
turę i obyczaje. Duszpasterstwo prowadzone 
przez księży diecezjalnych, franciszkanów i bo-
nifratrów oraz nadal utrzymywany  kontakt z do-
minikanami ubogacają życie religijne. Także wie-
lość szkół i ich współpraca w wychowaniu dzie-
ci i młodzieży oraz wymiana poglądów z dusz-
pasterzami dają pozytywne efekty, pozwalają 
modyfikować pewne sprawy, wychodzić naprze-
ciw problemom wychowawczym. Jedną z okazji 
do wymiany poglądów jest doroczne spotkanie 
opłatkowe księży i nauczycieli wszystkich szkół.     

Zapraszamy
do kościoła pw. św. Michała Archanioła

  na Mszę św. 16. dnia miesiąca w intencji Kościoła, 
Ojczyzny i rychłej beatyfikacji Jana Pawła II;

  na nabożeństwa fatimskie odprawiane 13.dnia mie-
siąca przez cały rok;

  na modlitwę różańcową prowadzoną przez jedną 
z 25 róż różańcowych przed wieczorną Mszą św. 

Z lewej: 
Prezbiterium kościoła 

św. Michała Archanioła 

Po prawej: 
Kościół św. Michała 

Archanioła 
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