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Katedra opolska – podobnie jak w roku 
ubiegłym – zgromadziła 30 września 

na Koncercie Pokoju wielbicieli muzyki ży-
dowskiej, w wyśmienitym wykonaniu chóru 
synagogalnego z Lipska. W słowach powita-
nia opolski biskup pomocniczy Jan Bagiński 
nawiązał do znaczenia pokoju oraz sprawie-
dliwości i przebaczenia. W programie chóru 
i solistów, Ji-Yeon Leong (sopran), Helmuta 
Klotza (tenor), Jurgena Kurtha (baryton) i 
Ivy Dolizalek (akompaniament) pod batutą 
Helmuta Klotza, znalazła się muzyka synago-
galna, która wypełniła pierwszą część kon-
certu (na chórze z organami), a następnie – w 
prezbiterium przy akompaniamencie forte-

pianu – śpiewy żydowskie 
i folklor żydowski. Była to 
prawdziwa uczta ducho-
wa, która wprowadziła 
słuchających w klimat po-
koju. 

KLIMAT POKOJU
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I W prezbiterium 
artyści z Lipska 
zaprezentowali 
śpiewy 
żydowskie

Piękna jest nasza kate-
dra – mawiał często 

ks. prałat Stefan Baldy, za-
ciągając się „klubowym”. 
Piękne jest nasze Opole 
i Opolszczyzna. Wiemy o 
tym doskonale. Piękna jest 
opolanka Malwina, rodem 
z Krapkowic, o czym do-
wiedziała się cała Polska 
na zakończenie konkursu 
Miss Polonia, a my wiedzie-
liśmy  o tym nieco wcześ-
niej. Piękna jest wreszcie 
ziemia krapkowicka, a na 
niej Pietna – najpiękniejsza 
wieś opolska. Nie wierzy-
cie? Nim pojedziecie spraw-
dzić, najpierw poczytajcie o 
tym w naszym „Gościu”. A 
potem zapraszamy w teren, 
podziwiać jesienne piękno 
Opolszczyzny. 

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii PW. WNIE-

BOWZIĘCIA NMP W KĘPNICY

Pielgrzymka Caritas do grobu św. Jadwigi

Troska o ducha
W sobotę, 1 października, 
odbyła się trzynasta pielgrzymka 
pracowników i wolontariuszy 
Caritas Diecezji Opolskiej 
do sanktuarium św. Jadwigi 
w Trzebnicy.

Koncelebrowanej Euchary-
stii przewodniczył i słowo Bo-
że wygłosił opolski biskup po-
mocniczy Jan Kopiec. On też 
wygłosił wykład poświęcony hi-
storii dzieł miłosierdzia w Koś-
ciele. W pielgrzymce uczestni-
czyło kilkaset osób: pracowni-
cy biur, stacji opieki, gabine-
tów rehabilitacyjnych, kuchni, 
warsztatów terapii zajęciowej, 
Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Nysie i wolontariu-
sze parafialnych zespołów Ca-
ritas, działających w pięciu re-
jonach diecezji opolskiej. W 
pielgrzymce uczestniczyła rów-
nież grupa kapłanów, na co 
dzień angażujących się w dzie-
ła charytatywne.

„Dla wszystkich pielgrzym-
ka była podbudowaniem du-

chowym, gdyż troska 
o ducha jest tak samo 
ważna jak troska o za-
spokajanie innych po-
trzeb. Chodzi bowiem o to, 
aby samemu dużo mieć. Wte-
dy będzie można innym dawać 
jeszcze więcej” – mówi ks. Gin-
ter Żmuda, dyrektor Caritas re-
jonu nyskiego. Zwieńczeniem 
pielgrzymki była Droga Krzy-
żowa odprawiona w Lasku Bu-
kowym. W tym roku pielgrzym-
kę prowadzili członkowie Ca-
ritas z rejonu kędzierzyńskie-

go, pod kierunkiem 
ks. Edwarda Bogacze-
wicza.

Pielgrzymka zbie-
gła się z obchodami w Warsza-
wie 15. rocznicy wznowienia 
działalności Caritas Polskiej, 
w których uczestniczyła grupa 
90. pracowników Caritas Die-
cezji Opolskiej z ks. Arnoldem 
Drechslerem. Tam też nagrodę 
„Ubi Caritas” otrzymała współ-
pracująca z opolską Caritas Tru-
us Nieuwenhius z Raalte, w ka-
tegorii świadectwa. Z.
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Grobowiec
św. Jadwigi
w Trzebnicy

KS. ZBIGNIEW 
ZALEWSKI

re dak tor wy da nia
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„Via Regia” w Opolu
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OPOLE. Przez dwa dni opo-
lanie oglądali multimedialną 
prezentację „Via Regia” na 28 
monitorach w kontenerze na 
opolskim rynku. Ekspozycja 
poświęcona była najstarsze-
mu i najdłuższemu traktowi łą-
czącemu wschodnią i zachod-
nią Europę, który biegł przez 
Hiszpanię, Francję, Niemcy, 
Polskę na Ukrainę. Nie stracił 
do dziś swego znaczenia, od-

powiadają mu międzynarodo-
we trasy A 4 i E 40. Objazdową 
wystawę w kontenerze zorga-
nizowało Europejskie Centrum 
Informacji i Kultury w Erfurcie 
w Turyngii, projekt wspiera 
Komisja Europejska. Przejazd 
kontenera przez 50 miejsco-
wości wzdłuż dawnej Via Regia 
rozpoczął się 26 sierpnia w 
Równem na Ukrainie, zakończy 
po 114 dniach we Francji.

Młodzi opolanie oglądają multimedialną prezentację

Ku czci św. Stanisława Kostki
RASZOWA, OZIMEK. Od 15 
do 17 września młodzież de-
kanatu ozimeckiego uczestni-
czyła w Triduum ku czci św. 
Stanisława Kostki. Pierwszego 
dnia około 250 dziew-
cząt i chłopców przybyło do 
Raszowej, gdzie odprawiono 
nabożeństwo słowa Bożego. 
W konferencji – przeplata-
nej świadectwami uczestni-
ków kolońskiego spotkania 
– ks. Marcin Ogiolda przy-
pomniał najważniejsze wątki 
przemówień Benedykta XVI do 
młodzieży w Kolonii. Przede 
wszystkim podkreślił prawdę, 
że być Kościołem znaczy być 
wspólnotą, która gromadzi się 
na Mszy św. i z niej czerpie si-
ły do codziennej służby mi-
łości. Drugi dzień poświęco-
no Eucharystii. Pomimo strug 
ulewnego deszczu w starym 
ozimeckim kościele koło huty 
zgromadziło się niemal tyle sa-
mo młodzieży co dzień wcześ-

niej. Podczas Mszy św. ku czci 
św. Stanisława Kostki ks. pra-
łat G. Kałuża przedstawił mło-
dzieży wzruszającą historię 
pierwszej świątyni w Ozimku. 
Ostatniego dnia grupa 50 osób 
udała się do sanktuarium św. 
Jana w Dukli. – W tak dale-
kich i „szalonych” pielgrzym-
kach jest następująca idea: do-
tknąć miejsca kultowego dla 
młodzieży, odczytać jego cha-
ryzmat i zaczerpnąć z niego 
jak najwięcej łask. Tegoroczną 
pielgrzymkę przeżywano w du-
chu wdzięczności za pontyfikat 
Jana Pawła II i modlitwy o jego 
rychłą beatyfikację. W Dukli od-
krywano nie tylko ślady obec-
ności św. Jana, ale i młodego 
księdza Karola Wojtyły, który 
na początku lat 50. ub. wieku 
wędrował ze studentami przez 
Beskidy ku Bieszczadom i od-
wrotnie – wyjaśnia ks. Bernard 
Jurczyk, dziekan dekanatu ozi-
meckiego.

Odznaczenia 
duchownych
OPOLE. Ojciec Święty Bene- 
dykt XVI podniósł do godności 
Prałata Jego Świątobliwości 
ks. Gerarda Sobottę, pro-
boszcza parafii w Kątach 
Opolskich, natomiast tytułem 
Kapelana Jego Świątobliwości 
zostali obdarzeni: ks. Antoni 
Komor, proboszcz parafii w 
Zdzieszowicach, ks. Henryk 
Wollny, proboszcz parafii 
w Brożcu i ks. Andrzej Ziół- 
kowski, proboszcz parafii w 
Korfantowie. Ponadto biskup 
opolski abp Alfons Nossol 
ustanowił radcami duchowny-
mi księży: Antoniego Misika, 
proboszcza z Wojnowic, i Wil- 
helma Schiwona, proboszcza 
z Krzanowic, a nowego pro-
boszcza parafii Przemienienia 
Pańskiego w Opolu ks. Ta- 
deusza Muca – dziekanem ho-
norowym.

OPOLE. W Sali Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu 
Opolskiego odbyła się 26 wrześ-
nia ogólnopolska konferen-
cja naukowa poświęcona roli 
Śląska w zjednoczonej Europie. 
W ramach spotkania wygłoszo-
no  dwa referaty. Prof. Andrzej 
Sakson z Instytutu Zachodniego 
w Poznaniu podzielił się reflek-
sjami na temat Ustawy o mniej-
szościach narodowych i etnicznych 
oraz o języku regionalnym z 6 
stycznia 2005 r., natomiast były 
wojewoda katowicki Wojciech 
Czech swoje wystąpienie zaty-
tułował: „Czy Górny Śląsk ma 
ustalone cele swego rozwo-
ju?”. Konferencję zorganizo-
wały Katolickie Stowarzyszenie 
„Civitas Christiana” i Dom 
Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Śląsk 
w zjednoczonej 
Europie

OPOLE. Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambi- 
nowicach–Opolu obchodzi-
ło 40-lecie działalności. Z tej 
okazji w salach wystawowych 
Muzeum w Opolu otwarto wy-
stawę obrazującą dorobek pla-
cówki. Muzeum zostało założo-
ne w 1964 r. do badania łambi-
nowickich obozów jenieckich, 

które działały tam od począt-
ku wojny francusko-pruskiej. 
Szczególną uwagę zwraca się 
jednak na lata 1939–1945, gdy 
naziści zorganizowali obozy, 
przez które przewinęło się po-
nad 300 tysięcy jeńców różnej 
narodowości. Po wojnie przez 
blisko dwa lata osadzani tam 
byli również Ślązacy.

40 lat CMJW 
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Na zdjęciu fragment ekspozycji



Zapraszamy

  NA DZIEŃ PAPIESKI 
DO KIETRZA

W niedzielę 16 października 
w Kietrzu odbędą się obchody 
diecezjalne Dnia Papieskiego. 
Z tej okazji w tamtejszym ko-
ściele parafialnym pw. św. 
Tomasza zostanie odprawio-
na uroczysta Eucharystia, a o 
godz. 15.00 w domu kultu-
ry rozpocznie się spektakl pt. 
„ Jan Paweł II – Orędownik 
Prawdy”; zostanie również 
otwarta wystawa fotograficz-
na poświęcona Ojcu Świętemu 
Janowi Pawłowi II i odbędzie 
się spotkanie przy kawie.

  DO KOŚCIOŁA 
SEMINARYJNO- 
-AKADEMICKIEGO

na uroczystość odpustową ku 
czci św. Jadwigi Śląskiej. Suma 
pontyfikalna zostanie odpra-
wiona w niedzielę 16 paździer-
nika o godz. 11.00. Wspólnota 
klerycka zaprasza również na 
uroczyste nieszpory, które roz-
poczną się o godz. 17.00.

  NAUCZYCIELI 
DO KATEDRY

Z okazji Dnia Papieskiego i 
Dnia Nauczyciela zaprasza-
my 16 października wszyst-
kich pedagogów do katedry 
Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Opolu na uroczystą Mszę 
św., która zostanie odprawio-
na o godz. 18.30.

  NA SPOTKANIE 
MŁODZIEŻY 
W MEDIOLANIE

można się zapisać tylko za po-
średnictwem jednego z punk-
tów przygotowań wymienio-
nych na tej liście. Zwróć się 
do najbliższego punktu (w 
przypadku jego przeciążenia 
możesz zostać skierowany do 
innego w pobliżu). Zapisów 
dokonuje się po wspólnych 
przygotowaniach, które za-
częły się od 1 października. 
Należy jak najszybciej zgłosić 
się w punkcie przygotowań, 
najpóźniej do 15 listopada, 
a organizatorzy grup do 15 
października! Każdy uczest-
nik musi wypełnić i podpi-
sać OSOBISTE ZGŁOSZENIE 
UDZIAŁU. Jeżeli zgłaszający 

się nie spełnia warunków lub 
nie uczestniczy w przygoto-
waniach, punkt przygotowań 
może odmówić przyjęcia na 
spotkanie. W przypadku du-
żej liczby zgłoszeń o przyję-
ciu może także decydować 
kolejność zgłaszania się. Aby 
pokryć koszty pracy punktów 
(poczta, kserokopie, telefony 
itp.), każdy uczestnik wpłaca 
3 zł. Przygotowania są obo-
wiązkowe. Zapisy tylko do 15 
listopada 2005.
Adresy punktów przygoto-
wań w naszej diecezji: 45-200 
OPOLE, Monika Zawierta – DA 
„Xaverianum” – kościół NSPJ, ul. 
Czaplaka 1, środa o 19.00, sal-
ka DA  45-342 OPOLE, Leszek 
Grygiel – DA „Resurrexit”, ul. 
Drzymały 1a, środa o 18.15, 
kościół  46-203 KLUCZBORK, 
ks. Adrian Bombelek – parafia 
NSPJ, ul. Jana Pawła II 7, pią-
tek o 20.30, kościół  46-300 
OLESNO, Anna Dubas – koś-
ciół św. Michała, ul. Kościelna 
1; piątek o 19.30, kościół  47-
100 STRZELCE OPOLSKIE, Anna 
Urbaniec – parafia Bożego Ciała, 
ul. Kołłątaja 9, czwartek o 19.00, 
kościół  47-220 KĘDZIERZYN- 
-KOŹLE, Katarzyna Marciszewska 
– parafia św. Eugeniusza de 
Mazenod, ul. Ligonia 22, nie-
dziela o 18.00, co 2 tyg. sal-
ka  47-303 KRAPKOWICE, 
ks. Marcin Jakubczyk – para-
fia Wniebowzięcia NMP, ul. ks. 
Duszy 31, piątet  o 19.30, salka 
 47-400 RACIBÓRZ, Tomasz 
Koczy – Wniebowzięcia NMP, 
ul. Szewska 1, sobota o 19.30, 
kościół.

  NA NABOŻEŃSTWO 
FATIMSKIE DO DĘBIA

W kościele parafialnym Naro-
dzenia NMP w Dębiu odbędzie 
się 13 października ostatnie 
już w tym roku nabożeństwo 
fatimskie. Rozpoczęcie o godz. 
18.00 adoracją Najświętszego 
Sakramentu. O godz. 19.00 zo-
stanie odprawiona Msza św., 
a o 20.00 rozpocznie się na-
bożeństwo różańcowe ze 
świecami. Modlitwy popro-
wadzi o. Henryk Kałuża SVD. 
Nabożeństwa fatimskie w 
Dębiu mają pięcioletnią tra-
dycję.

Już po raz dziesiąty 
w sanktuarium Maria Hilf 
koło Zlatych Hor na Pielgrzymce 
Narodów spotkali się Niemcy, 
Czesi i Polacy.

Pielgrzymka odbyła się w 
sobotę 24 września. Boga-
ty program streszczał się w 
jej haśle: „Z Maryją wielbimy 
Ciebie, Boże, za 10 lat sank-
tuarium Maria Hilf ”. Spotka-
nie rozpoczęło się od wspo-
mnień historycznych i oso-
bistych na temat położone-
go na górze koło Zlatych Hor 
sanktuarium Maria Hilf, czy 
też po czesku: Panny Ma-
rie Pomocne. Uroczystą Sumę 
pontyfikalną poprzedziła Go-
dzina Różańcowa. Mszy św. 
z udziałem kilkudziesięciu 
księży przewodniczył nun-
cjusz apostolski w Republi-
ce Czeskiej arcybiskup Die-
go Causero. Koncelebrowa-
li m.in.: bp František Lobko-
wicz – ordynariusz diecezji 
ostrawsko-opawskiej i opol-
ski biskup pomocniczy Pa-
weł Stobrawa.  Każdy z kon-
celebrujących biskupów mó-
wił krótkie kazanie. Tematem 
przewodnim kazań, zapropo-

nowanym przez niestrudzo-
nego organizatora pielgrzym-
ki ks. Wolfganga Globischa, 
było zawołanie: „ Jest za co 
dziękować!”. Nuncjusz abp 
Causero dziękował za jedno-
czącą się Europę, a bp Paweł 
Stobrawa podkreślał, że po-
trzeba takich miejsc, w któ-
rych ludzie mogą wyrażać 
jedność przekraczającą grani-
ce państw i narodów. 

Po Eucharystii liczni piel-
grzymi wysłuchali relacji mło-
dych uczestników Światowe-
go Dnia Młodzieży w Kolo-
nii. Pielgrzymka Narodów do 
sanktuarium Maria Hilf zakoń-
czyła się maryjnym nabożeń-
stwem dziękczynnym.  R.

Pielgrzymka Narodów 

Jest za co 
dziękować!
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Sanktuarium Maria Hilf 

W imieniu mojej Mamy, Rodzeństwa, całej rodziny i własnym 
pragnę szczerze podziękować za wspólną modlitwę,  

za okazaną nam troskę i współczucie oraz za liczny udział  
w pogrzebie mojego zmarłego Ojca

ŚP.  BERNARDA LENARTA
Słowa podziękowania i wdzięczności wyrażam 

księdzu biskupowi Janowi Bagińskiemu  
za przewodniczenie liturgii pogrzebowej,  

licznie przybyłym kapłanom, siostrom zakonnym,  
władzom samorządowym gminy Gogolin i Strzeleczki, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, mieszkańcom Strzeleczek  

oraz wszystkim, którzy uczestniczyli  
w ostatniej ziemskiej drodze naszego śp. ojca Bernarda. 

Za Waszą obecność, za wspólnotę modlitwy i okazaną życzliwość 
składamy serdeczne Bóg zapłać! 
KS. WALTER LENART z rodziną

 P O D Z I Ę K O W A N I E 
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Jest w niej coś magicznego 
– piękna przyroda, 

zadbane obejścia  
i gospodarni mieszkańcy 

solidarnie rozwijający 
swoją wieś, żeby życie 
w niej było lepsze  

i przyjemniejsze. 
   

tekst 
TERESA  

SIENKIEWICZ-MIŚ 

Ta magiczna wieś ma 
swój herb i pieczęć 
odkryte po wiekach. 
Widnieją na nich 

trzy narzędzia symbolizują-
ce charakterystyczne zaję-
cia mieszkanców: łopata pie-
karska, macki (używane do 
wkładania garnków do pie-
ca ) i widły. W czasie obcho-
dzonego jubileuszu 700-lecia 
Pietnej wykonano sztandar 
wiejski, na którym z jednej 
strony umieszczono herb, a 
na drugiej – wizerunek św. 
Jadwigi Śląskiej – patronki 
wsi, do której mieszkańcy 
mają szczególny sentyment. 
W roku obchodów 750-le-
cia śmierci Patronki Śląska  
mieszkańcy Pietnej ufundo-
wali i postawili obok kaplicy 
wiejskiej figurę Świętej, któ-
rą poświęcił bp Jan Bagiński.  

Porządek musi być

Sąsiadka sołtysa, pani An-
na, nie jest zaskoczona wer-
dyktem wojewódzkiej komi-
sji. – U nas musi być porzą-

dek, tak było zawsze, każda 
generacja dbała o wieś i te-
raz młodzi tak samo czynią – 
stwierdza. 

Chociaż mieszkańcy Piet-
ny od zawsze dbali o swo-
ją wieś, to jednak szczegól-
nym wydarzeniem zmusza-
jącym ich do nadzwyczajne-
go wysiłku była powódź w 
1997 roku. – Tragedia do-
tknęła część wioski – opo-
wiada sołtys Henryk Weiss. 
Zwołałem zebranie. Ustalili-
śmy plan pomocy, każdy wie-
dział, co ma robić. Cała wieś 
zjednoczyła się i dom po do-
mu sprzątała, suszyła, zbijała 
tynki. Tragedia ta wyzwolila 
w ludziach wielką życzliwość 
i solidarność. 

Spieszono się z porządko-
waniem wsi, bowiem odłożo-
ne na rok obchody 700-lecia 
Pietny nie mogły odbyć się w 
tak ponurej scenerii. 

Pamiątkowa 
fontanna

Stoi w centralnym 
miejscu, otoczona zie-
lenią zadbanych skwe-
rów z kwiatami i krze-
wami. Za nią rozciąga 
się staw, miejsce odpo-
czynku, z którym wią-
żą się dalsze plany in-
westycyjne. Ma powstać 
tutaj bezpieczne kapielisko z za-
pleczem rekreacyjnym. Fontan-
na upamiętnia jubileusz 700-le-
cia wsi oraz rok przystąpienia do 
realizacji programu „Odnowa Wsi 
2000”, a jej wysokość jest równa 
wysokości niszczycielskiej wody 
powodzi z 1997 roku.

– O skwery dbają miesz-
kający w sąsiedztwie, ale naj-
częściej wyglada to tak, że jak 
ktoś zaczyna pracować, to za-
raz inni mu pomagają – wyja-
śnia Katarzyna Jasik.

– I tak to już u nas 
jest, że zawsze jest coś 
do zrobienia, nie ma-
my czasu na bezczyn-
ne siedzenie – dodaje 
Irena Jasik. Rodzina Ja-
sików mieszka w pobli-
żu fonntanny i stawu, 
na tarasie ich domu pi-
jemy smakowitą kawę. 
Ich zabudowania, cięż-

Z wizytą w Pietnej

Piękna i gospodarna
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Po lewej kaplica 
pw. św. Jadwigi 
Śląskiej

Poniżej 
Cmentarz  
na wzgórzu  
poza wsią 
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V

ko doświadczone przez  
powódź, dzisiaj prezen-
tują się doskonale, po-
dobnie jak i wiele innych 
domostw liczącej 350 
mieszkańców wsi.

Drugim ważnym 
miejscem jest budynek 
byłej szkoły i przedszko-
la stojący na najwyższym 
wzgórzu wsi. Dzisiaj w 

budynku  mieści się sołe-
cka kawiarnia, swoje po-
mieszczenia ma Towa-
rzystwo Społeczno-Kul-
turalne Mniejszości Nie-
mieckiej, Związek Ślą-
skich Kobiet Wiejskich, 
Rada Sołecka i, jak infor-
muje sołtys Henryk We-
iss, utworzona zostanie 
tutaj izba pamięci oraz 
dwa pokoje gościnne.  

Z sołtysem obcho-
dzę wzgórze, ogladam korty te-
nisowe, boiska do piłki nożnej i 
siatkówki, rozległy zielony plac, 
na którym odbywają się festyny, 
imprezy plenerowe, obok  od-
remontowany budynek OSP ze 
świetlicą. – Z tej strony usytuo-
wany zostanie pukt widokowy 
na dolną część wsi, staw zosta-
nie obudowany drewnianymi po-
mostami – wskazuje Henryk We-
iss i opowiada o kolejnej sołeckiej 
inwestycji.

Anna Nowak – szefowa 
Związku Kobiet Śląskich zapra-
sza do swojego lokalu: –  To 
jest nasze królestwo – uśmiecha 
się – tutaj robimy korony żniw-
ne, przygotowujemy wystawy 
na różne okazje, organizujemy 
spotkania towarzyskie. Wczoraj 
byłyśmy na imprezie wojewódz-
kiej w Popielowie, gdzie odbył 
się pokaz dawnych strojów ślą-
skich.  Chcemy te zabytkowe 
stroje i różne pamiątki umieścić 
w tworzonej izbie pamięci.

We wsi jest wiele kapliczek, 
krzyży przydrożnych i najważniej-
sza wiejska kaplica odnowiona po 
powodzi, w której odprawiane są 
nabożeństwa z okazji lokalnych i 
parafialnych uroczystości. Druga 
kaplica na cmentarzu też została 
gruntownie przebudowana, wy-
mieniono konstrukcję dachową, 
dobudowano zadaszenie. A obok 
usytuowanego na zboczu góry 
cmentarza wybudowano parking 
i postawiono kutą w żelazie bra-
mę z napisem: „Ojczyzna to zie-
mia i groby. Narody, tracąc pamięć 
tracą życie”.

Gospodarni  
przede wszystkim
Akademia Rolnicza we Wrocła-

wiu opracowuje plan przestrzen-
nego zagospodarowania Pietnej. 
Wioska dzielić się będzie na trzy 
strefy: rekreacyjno-turystyczną, 
gospodarczą i zabudowy indywi-
dualnej. W czasie przemian poli-
tyczno-gospodarczych wieś prze-
kształciła się, wiele małych go-
spodarstw rolnych przestało ist-
nieć, ludzie zaczęli szukać innych, 
alternatywnych zródeł zarobku. 
Dzisiaj  we wsi jest 17 podmio-
tów gospodarczych, w których 65 
mieszkańców znajduje zatrudnie-
nie, są dwa duże gospodarstwa 
rolne, dwa gospodarstwa agro-
turystyczne. Część osób  pracu-
je w Holandii i Niemczech z my-
ślą o zainwestowaniu pieniędzy 
w uruchomienie własnych zakła-

dów w Pietnej. Kilka rodzin wró-
ciło do wsi z Niemiec i uruchomi-
ło tutaj działalność gospodarczą i 
usługową.

– Skąd tyle inicjatywy i pie-
niędzy na tak wielkie dokona-
nia – pytam sołtysa Weissa. – 
W ramach programu „Odno-
wa Wsi” Urząd Marszałkow-
ski szkoli nas za darmo, te-
raz za zajęcie pierwszego miej-
sca w konkursie „Piękna Wieś 
Opolska 2005” otrzymamy na-
grodę pienieżną, wspiera nas 
Urząd Miasta i Gminy Krap-
kowice,  ale głównie sami po-
nosimy koszty wielu przedsie-
wzięć i mieszkańcy sami wyko-
nują większość prac, budują, 
remontują i bardzo dbają o to, 
co sami zrobili – wyjaśnia Hen-
ryk Weiss, od 16 lat sołtys Piet-
nej i lider „Odnowy Wsi”.  

Z wizytą w Pietnej

Piękna i gospodarna

Najważniejsza w pra-
cy społecznej jest 

konsekwencja. Jeżeli coś 
zostało zaplanowane 
i  zaakceptowane przez 
mieszkańców wsi, to na-
leży dołożyć wszelkich 
starań, żeby zrealizować 
to zadanie w terminie. 
Dlatego też Rada Sołecka 
nie podejmuje pochop-
nych i nie przedyskuto-
wanych zadań. Ważny 
jest też bezpośredni 
udział  mieszkańców w 
realizacji zadań, bowiem 
doświadczenie uczy, że 
jeżeli sami coś wykonamy 
i włożymy w to wiele tru-
du, to będziemy bardziej 
o to dzieło dbali. 

MOIM
ZDANIEM

HENRYK WEISS

sołtys wsi Pietna

Przy 
fontannie 
z małego 
odpoczynku 
korzystają 
sąsiadki 
Krystyna 
Kajzer 
i Katarzyna 
Jasik 
z synkiem 
Bartoszem



Perełki Słowa (41)

ZDZIWIENI ŚWIĘCI
Paweł, sługa Chrystusa 
Jezusa, z powołania apo-
stoł, przeznaczony do gło-
szenia Ewangelii Bożej... 
Do wszystkich przez Boga 
umiłowanych, powołanych 
świętych, którzy mieszkają w 
Rzymie: Łaska wam i pokój 
od Boga, Ojca naszego, i Pana 
Jezusa Chrystusa! (Rz 1,1.7).

Bardzo górnolot-
nie brzmi począ-
tek Pawłowego 
listu. Każde 
słowo ma tu-
taj swoją wagę, 

każde jest wręcz namasz-
czone. Zarówno gdy Paweł 
przedstawia się adresatom, 
jak i w słowach wypowie-
dzianych o nich. Kim w ów-
czesnym świecie był Paweł? 
Jednym z wędrownych na-
uczycieli religijnych nowi-
nek, żyjącym z pracy swoich 
rąk. Kim był w skali rzymskie-
go imperium? Niczym. Mógł 
powoływać się na rzymskie 
obywatelstwo, gdy go bili. 
Pomogło mu to nieraz, ale 
przecie nie stanowiło o jego 
wielkości. A kim byli miesz-
kający w Rzymie chrześci-
janie? W większości byli to 
niewolnicy, miejska biedo-
ta, służba pałacowa, żołnie-
rze. Byli wśród nich i zamoż-
niejsi, a nawet wpływowi lu-
dzie – ale było ich niewielu. 
Biedni każdego dnia ociera-
li się o zło i grzeszność wiel-
kiego miasta. Obracający się 
w wyższych sferach otocze-
ni byli materializmem i roz-
pustą. Wszystkich ich Paweł 
nazywa „powołanymi świę-
tymi”. Święci? Owszem, ale 
nie ci „święci z obrazka”. 
Wybrani – tak jak on – spo-
śród innych, obdarowani 
przez Boga światłem wiary, 
nadziei i miłości. Zdziwieni i 
zaskoczeni, że to ich ów dar 
dosięgnął. A my chcielibyśmy 
sami zdobyć szczyty wszel-
kiej doskonałości i innym ka-
żemy na nie się wspinać – za-
miast zadziwić się ogromem 
Bożych darów.

KS. TOMASZ HORAK 

Z inicjatywy Klubu Inteligencji 
Katolickiej z Krapkowic 
w tamtejszej parafii św. Mikołaja 
odbywały się od 26 do 
30 września XIII Dni Biblijne. 
Patronat honorowy nad tym 
wydarzeniem objął miejscowy 
proboszcz ks. Edgar Loch.

Każdy z tych dni rozpoczy-
nał się modlitwą poranną jutrz-
ni o godz. 6.30 i Mszą św. z 
homilią (godz. 7.00). Ponadto 
wieczorem o godz. 18.00 od-
prawiane były Msze św. ze spe-
cjalnymi kazaniami o tematy-
ce biblijnej, które głosili ko-
lejno: ks. Jarosław Staniszew-
ski, wikariusz miejscowej pa-
rafii, o. Waldemar Czerwionka, 
gwardian klasztoru franciszka-
nów w Głogówku, ks. Walter 
Lenart, dyrektor ośrodka Seba-
stianeum Silesiacum w Kamie-
niu Śląskim i ks. proboszcz Ed-
gar Loch. Duszpasterze krap-
kowickiej parafii szczególnie w 
tych dniach zachęcali parafian 
do prywatnej lektury Pisma 
Świętego i odwiedzenia wysta-
wy poświęconej Biblii.

Na wystawie zorganizowa-
nej w auli Zespołu Szkół Za-
wodowych im. Piastów Ślą-
skich prezentowane były róż-
ne egzemplarze Pisma Świę-
tego. Najstarszy, Biblia wyda-
na w Norymberdze w 1786 r., 
pochodził z rodzinnych zbio-
rów ks. proboszcza Edgara Lo-
cha. Również najmniejsze wy-
danie Biblii z 1853 r. udostęp-
nił ks. Loch. Najcięższy egzem-
plarz ważył 4,20 kg. Na wysta-
wie można było obejrzeć ilu-
strowane wydania Pisma Świę-
tego dla starszych i najmłod-
szych, komentarze i atlasy bi-
blijne. Duże zainteresowanie 
oglądających wzbudzał egzem-
plarz Biblii wydrukowanej w ję-
zyku hebrajskim.

Wystawę obejrzało wielu 
uczniów krapkowickich szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Naj-
młodszymi gośćmi wystawy by-
li przedszkolacy z zerówki. Wy-

stawie towarzyszył rów-
nież pokaz filmu wideo 
przywiezionego z Ziemi 
Świętej. Grupy oprowa-
dzali ks. Jarosław Stani-
szewski i Krystyna Brze-
zińska, szefowa krapko-
wickiego KIK. Każdora-
zowe zwiedzanie kończyło się 
quizem biblijnym, a zwycięz-
cy otrzymywali nagrody – bro-
szury poświęcone Pismu Świę-
temu pt. „Dobra Nowina” dla 
dzieci i młodzieży.

Co roku Dni Biblijne or-
ganizowane są z inicjatywy 
miejscowego Klubu Inteli-
gencji Katolickiej. Z tej oka-
zji organizatorzy rokrocz-

nie przygotowują spe-
cjalną wystawę tema-
tyczną. „Pierwsza wy-
stawa poświęcona by-
ła modlitewnikom Dro-
ga do nieba” – wyjaś-
nia ks. Edgar Loch. Kie-
dyś przygotowano wy-

stawę starych ksiąg liturgicz-
nych, bo, jak powiada ks. Pro-
boszcz, „w archiwum para-
fialnym jest ich sporo”. Było 
też kilka wystaw misyjnych, 
na które eksponaty sprowa-
dzano nawet z Pieniężna! Po-
szczególnym wystawom orga-
nizowanym z racji Dni Biblij-
nych towarzyszy duże zainte-
resowanie parafian. Z

W parafii św. Mikołaja w Krapkowicach

XIII Dni Biblijne

Krystyna 
Brzezińska 
prezentuje 
najstarszy 
egzemplarz 
Biblii z 1786 r.
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Czwarta rano

TRZY EMOCJE

Wieczór 25 wrześ-
nia był, rzecz jasna, 

emocjonujący, napięcie 
momentami sięgało zenitu, 
ale wszystko skończyło się 
bardzo dobrze. W dodatku, 
powiedzmy sobie szczerze, 
parę tygodni temu, jeszcze 
tylko dwa tygodnie temu, a 
nawet w samym tygodniu 
poprzedzającym niedzielę 
25 września mało kto liczył 
na takie rozstrzygnięcie. 
Nasze dziewczyny znowu 
zdobyły złoto!

Był to również wieczór 
wyborczy. W naszym re-

gionie pewną niespodzianką 
jest, że nie został posłem 
młody radny z Opola prze-
chwalający się bezzasadnie, 
że to on zwalczył korupcję w 
mieście. Myślę, że zgubiła go 
właśnie ta pycha. W każdym 
razie najbardziej znaczące 
jest, że w porannym pociągu 
do stolicy województwa nie 
słyszałem żadnego komenta-
rza ani nawet wzmianki – o 
rozmowie nie wspominając 
– na temat wyborów dnia 
poprzedniego. Ta poranna 
obojętność, która wyraziła 
się jeszcze dobitniej przez 
frekwencję, każe z pewnym 
sceptycyzmem oceniać gór-
nolotne zapowiedzi zwycięz-
ców o rewolucji czy odnowie 
moralnej, jaka nastąpi. 

Dzień przed wyborami, w 
40-lecie listu biskupów 

polskich do niemieckich, 
episkopaty naszych krajów 
potwierdziły dążenie do po-
jednania przez przebacze-
nie. Skoro już przy polityce 
jesteśmy, to warto zauwa-
żyć, że w tym ponowionym 
oświadczeniu jest uwaga na 
temat polityków, którzy lek-
komyślnie rozdrapują nieza-
bliźnione jeszcze rany prze-
szłości naszych narodów dla 
celów osobistych lub poli-
tycznych. Niestety, dotyczy 
to wielu polityków w Polsce, 
nie tylko śmiesznego Leszka 
Bubla.

PIOTR ZABRZAŃSKI

Starostwo Powiatowe w Nysie 
przygotowało kolejną publikację 
dotyczącą dziejów regionu. 
Tym razem obok historycznych 
faktów opisano w niej szereg 
legend i mitów. 
Zdaniem niektórych historyków, 
część z nich została wyssana 
z palca.

Książka ta jest częścią 
realizowanego projektu pt. 
„Legendy i mity pograni-
cza nysko-jesenickiego w 
drewnie malowane”, który 
jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach programu PHARE CBC 
2001 – Fundusz Małych Pro-
jektów, a koordynowany przez 
Sekretariat Stowarzysze-
nia Gmin Polskich Euroregio-
nu Pradziad. W ramach tegoż 
projektu odbyło się 9 spotkań 
– po jednym w każdej gmi-
nie powiatu nyskiego – w któ-
rych uczestniczyło około 1100 
osób. Były to prelekcje połą-
czone z wystawami twórczo-
ści artystów ludowych tworzą-

cych na tere-
nie ziemi ny-
skiej: Andrzeja Ilskiego, Toma-
sza Gdowskiego oraz Elżbiety 
i Eugeniusza Lazurków.

Wydana publikacja jest 
pokłosiem ciekawego i po-
żytecznego projektu, w któ-
rym uczestniczyli szczególnie 
młodzi ludzie zainteresowani 
dziejami swoich rodzinnych 
stron. Książka zawiera szereg 
ciekawych opowiadań, w któ-
rych historia miesza się z fan-

tazją. Podzielona została na 
dwie części. W pierwszej 
można poznać legendy i 
mity nyskie, w drugiej na-
tomiast legendy i mity jese-
nickie. Niewątpliwym walo-
rem książki jest jej między-
narodowy charakter. Niezwy-
kłe opowieści można bowiem 
przeczytać w językach pol-
skim, czeskim i niemieckim.

Teksty zostały zilustrowa-
ne bogatym materiałem iko-
nograficznym. Szkoda jednak, 
że nie dołożono starań, aby 
skądinąd piękne ilustracje le-
piej wyeksponować – w kolo-
rze, na lepszym papierze. Jed-
nak ma to niewątpliwie zwią-
zek z ograniczonymi fundu-
szami przeznaczonymi na sfi-
nansowanie tegoż wydawni-
ctwa. Autorami tekstów są 
Kazimierz Staszków i Soti-
ris Joanidis, natomiast zdjęcia 
pochodzą ze zbiorów obu au-
torów oraz z archiwum Staro-
stwa Powiatowego w Nysie. 
    WI

Legendy i mity pogranicza nysko-
-jesenickiego w drewnie malowane, 
Nysa 2005.

Wśród książek

Nysko-jesenickie legendy 
i mity
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VII

W Raciborzu

Przegląd Piosenki Religijnej
XIV Raciborski Przegląd 
Piosenki Religijnej „Spotkałem 
Pana” odbędzie się 15, 16 i 
17 października 2005 w 
Raciborskim Centrum Kultury 
przy ulicy Fryderyka Chopina. 
Biskup Paweł Stobrawa objął 
imprezę honorowym patrona-
tem. 

Podczas dwu dni przeglą-
du – 15 i 16 października 
–  zaprezentuje się dwana-
ście zespołów  rywalizują-
cych o nagrodę publiczno-
ści. Gwiazdą przeglądu w  so-
botę o godz. 20.00 będzie 

Teatr A z Musicalem „To-
biasz”, natomiast w niedzielę 
o godz.18.00 wystąpi zespół 
„Przecinek”, zdobywca I miej-
sce na Song of Songs Festi-
val 2005; również w niedzie-
lę o godz.20.00 wystąpi Viola 
i New Day. W kolejnym dniu 
imprezy, 17 października  o 
godzinie 19.00, w ramach im-
prezy towarzyszącej zapre-
zentowany zostanie  spek-
takl „Wino i Chleb” w wyko-
naniu pracowników i miesz-
kańców Domu Pomocy Spo-
łecznej św. Notburgi w Raci-
borzu. Patronat medialny nad 

imprezą pełnić będzie opol-
ski „Gość Niedzielny”. Orga-
nizatorem  XIX Raciborskiego 
Przeglądu Piosenki Religijnej 
jest Duszpasterstwo Młodzie-
ży Miasta Racibórz „Linia Naj-
wyższego Napięcia”. (Bilety 
w cenie 9 zł, karnet dwudnio-
wy 13 zł.) Adres: XIV Racibor-
ski Przegląd Piosenki Reli-
gijnej, Duszpasterstwo Mło-
dzieży dekanatu Racibórz, ul. 
Warszawska 29, 47-400 Ra-
cibórz, tel. 032 / 415 31 20, 
www.linia.raciborz.com.pl;   
linia@raciborz.com.pl.

 

środków Unii Europejskiej w cych na tere-

tazją. Podzielona została na 

mity nyskie, w drugiej na-
tomiast legendy i mity jese-
nickie. Niewątpliwym walo-
rem książki jest jej między-
narodowy charakter. Niezwy-
kłe opowieści można bowiem 
przeczytać w językach pol-
skim, czeskim i niemieckim.

ne bogatym materiałem iko-
nograficznym. Szkoda jednak, 
że nie dołożono starań, aby 
skądinąd piękne ilustracje le-
piej wyeksponować – w kolo-
rze, na lepszym papierze. Jed-
nak ma to niewątpliwie zwią-
zek z ograniczonymi fundu-



KS. RUDOLF 
ŚWIERC

pochodzi z Wróblina (para-
fia Czarnowąsy). Ukończył 
WSD w Nysie. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1992 r. 
w Opolu. Pracował jako 
wikariusz w parafiach: Wnie-
bowzięcia NMP w Raciborzu 
(1992–1998) i św. Józefa 
w Opolu Szczepanowicach 
(1998–2003). Od 2003 r. 
jest proboszczem parafii 
śś. Piotra i Pawła w Opolu.

PANORAMA PARAFII  
śś. Piotra i Pawła w Opolu

Przed jubileuszem

ZDANIEM PROBOSZCZA
Cieszę się, że mogę pracować w parafii, w któ-
rej świątynia jest tak chętnie odwiedzana w ciągu 
dnia przez wielu wiernych, przychodzących, aby 
przez chwilę trwać na modlitwie i adoracji. Sporo 
ludzi przychodzi też w każdy piątek na godzinę 
15.00, kiedy to odmawiana jest Koronka do Bożego 
Miłosierdzia połączona z adoracją Najświętszego 
Sakramentu. Raduje mnie również fakt, że nasz 
dom katechetyczny jest miejscem spotkań nie tyl-
ko dla grup parafialnych, ale służy szerszej rze-
szy mieszkańców naszego miasta. Ufam też, że 
nadchodzące misje św. i uroczystości jubileuszo-
we umocnią więź parafian z Bogiem i Kościołem. 
Dokładnie w 80. rocznicę poświęcenia kościoła, 26 
września o godz. 18.30, zostanie odprawiona uro-
czysta Msza św., której przewodniczył będzie bp 
Paweł Stobrawa. Zostanie ona poprzedzona cało-
dzienną adoracją Najświętszego Sakramentu za-
kończoną modlitwą różańcową. Ostatni akcent ju-
bileuszowego świętowania przypadnie w niedzie-
lę 30 października. Wtedy to będziemy obchodzić 
kiermasz, czyli uroczystość poświęcenia naszego 
kościoła parafialnego.

Msze św. w niedziele i święta:
  6.30, 8.30, 9.45, 11.00 (z udziałem dzieci), 12.15, 

15.00, 17.45 (nieszpory) i 18.30.

Kościół parafialny 
śś. Piotra i Pawła 

został
konsekrowany 

26 października 1925 r. 
przez kard. 

Adolfa Bertrama

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45–051 Opole
tel./faks (77) 454 64 72
Redagują: ks. Zbigniew Zalewski – dyrektor oddziału, 
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26 października minie 
80 lat od konsekracji kościoła śś. Piotra 
i Pawła w Opolu. Uroczystość 
ta zostanie poprzedzona misjami św., 
które odbywać się będą 
od 16 do 23 października, a poprowadzą 
je franciszkanie o. Cherubin Żyłka 
i o. Faustyn Zatoka.

„W ramach misji codziennie będzie-
my gromadzić się o godz. 21.00 na Apelu 
Jasnogórskim” – mówi ks. Rudolf Świerc. 
Ponadto w bogatym programie zaplano-
wano m.in. Drogę Krzyżową ulicami pa-
rafii, która zakończy się w kościele se-
minaryjno-akademickim adoracją krzy-
ża. Na jubileusz przygotowano kalendarz 
ścienny z akwarelami przedstawiającymi 
kościół parafialny, serię nowych pocztó-
wek i świece. Niedawno świątynia zosta-
ła gruntownie wyremontowana, za spra-
wą poprzedniego proboszcza, obecnego 
opolskiego biskupa pomocniczego Pawła 
Stobrawę. Ostatnio też odnowiono wi-
traże w prezbiterium.

Kartka z historii

Starania o budowę drugiego kościo-
ła parafialnego w Opolu rozpoczęto pod 
koniec XIX wieku. Kolejni proboszczo-
wie parafii Świętego Krzyża czynili przy-
gotowania do budowy nowego kościoła 
w Opolu, gdyż miasto prężnie rozwija-
ło się terytorialnie i ludnościowo. Para-
fia śś. Piotra i Pawła powstała dopiero w 
1925 r., w wyniku podziału parafii Świę-
tego Krzyża. Staraniem ks. prałata Józe-
fa Kubisa wybudowano w latach 1923–
1925 obecny kościół parafialny, który 
został konsekrowany 26 października 
1925 r. przez kard. Adolfa Bertrama.

Parafia dziś

„Wszystko jest tu jak w każdej in-
nej parafii” – uważa ks. proboszcz Ru-
dolf Świerc. Obok ministrantów i Dzieci 
Maryi są róże różańcowe, Bractwo Szka-
plerza, koło misyjne, Rodziny Szenszta-
ckie, parafialny zespół Caritas, biblioteka, 

chór i schola. Ponadto wybudowany w la-
tach siedemdziesiątych przez ks. prałata 
Kazimierza Bochenka dom katechetycz-
ny jest miejscem spotkań dla wielu grup, 
których członkowie wywodzą się z in-
nych opolskich parafii. Regularne spotka-
nia mają tam członkowie grupy AA „Eleu-
teria”, Odnowy w Duchu Świętym, Klubu 
Stryjan, zrzeszającego dawnych miesz-
kańców Stryja, czy też sybiracy, którzy 
mają tam swoje biuro. Ponadto odbywa 
się tam dekanalny katechumenat przed-
małżeński i nauki przedmałżeńskie.

Dom katechetyczny jest miejscem 
spotkań dla potrzebującej pomocy mło-
dzieży. W nim mieści się świetlica te-
rapeutyczna dla najmłodszych, a gim-
nazjaliści i maturzyści korzystają z bez-
płatnych korepetycji. Od niedawna dzia-
ła tam również Klub Wsparcia Koleżeń-
skiego „Praca”, którego celem jest po-
moc osobom bezrobotnym.

Parafianie lubią pielgrzymować. 
Ostatnio odwiedzili Wilno, Niepokala-
nów, Gidle, Bardo, Wambierzyce i sank-
tuarium Matki Bożej Śnieżnej w Między-
górzu. Proboszcza w duszpasterskich po-
czynaniach wspierają księża wikariusze: 
Witold Knop, Wojciech Czekała i Prze-
mysław Seń oraz ks. dr Marek Lis. Ponad-
to z tą parafią związani są dwaj opolscy 
biskupi pomocniczy: Jan Bagiński, który 
stąd pochodzi, i Paweł Stobrawa.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
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