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Ż

ycie jest jak umiejętne
wyrwanie zęba. Cały
czas myślisz, że to najważniejsze dopiero przyjdzie,
gdy nagle spostrzegasz, że
już po wszystkim – mawiał
jeden z naszych sąsiadów,
który na trwałe wpisał się
w historię narodu polskiego. Przyznać trzeba, że coś
w tym jest, zwłaszcza gdy
boli ząb. Czekamy niecierpliwie, a tu Pan nadejdzie, nim
się spostrzeżemy. Oby tylko
owo – Błogosławieni… – do
nas pasowało! Czas zadumy
nad życiem przed nami, gdy
staniemy w ten wieczór przy
grobach naszych bliskich.
Niech wtedy towarzyszy nam
pragnienie głębi, bo znaczenie życia mierzy się właśnie

głębią, nie czasem…

ZA

TYDZIEŃ

 U ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA w Sierakowie Śląskim

Wdzięczność
W sobotę 22 października
na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Opolskiego odbyła
się uroczysta immatrykulacja
studentów pierwszego roku
połączona z wręczeniem dyplomów
magisterskich i doktorskich.
W uroczystości uczestniczyli
m.in. biskup opolski abp Alfons
Nossol, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UO, biskup gliwicki Jan Wieczorek, opolscy biskupi pomocniczy Jan Bagiński i
Jan Kopiec oraz rektor UO prof.
Stanisław S. Nicieja. Otwierając
spotkanie, dziekan WT ks. prof.
Tadeusz Dola podziękował dobrodziejom wydziału, wśród których znaleźli się biskupi gliwicki
i opolski, Jan Kornek – dyrektor
Archiwum Państwowego w Opolu, ks. dr Waldemar Klinger – dyrektor Wydawnictwa Świętego
Krzyża w Opolu oraz ks. prałat
Arnold Drechsler – dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej.
Bodaj najważniejszym wydarzeniem uroczystości było wrę-

KRZYSZTOF ŚWIDERSKI

KS. ZBIGNIEW
ZALEWSKI

czenie księgi pamiątko- Ks. dr Piotr
wiązków naukowych i
wej ks. dr. Piotrowi Kos- Kosmol wśród
dydaktycznych. Redakmolowi, adiunktowi w absolwentów
tor księgi, ks. prof. Piotr
katedrze teologii moral- i studentów
Morciniec, podkreślił,
nej, etyki społecznej i
że „jest ona wyrazem
duchowości Wydziału Teologicz- wdzięczności zarówno jego ucznego Uniwersytetu. Księga pt. niów, jak i mistrzów”.
„HAURIETIS DE FONTIBUS. SpoW tym roku ks. dr Piotr Kosłeczno-etyczne kwestie wczoraj mol obchodzi 40-lecie pracy nai dziś” jest, zdaniem dziekana ukowej i dydaktycznej. W 1965
Wydziału Teologicznego, swoi- r. zaczął wykłady z etyki i teostym podziękowaniem za jego logii moralnej w Wyższym Sesolidną pracę oraz odpowiedzial- minarium Duchownym Śląska
ne i sumienne traktowanie obo- Opolskiego.
Z

ŚW. HUBERTA CZCILI, LISA GONILI
Pociękarbiu, 22 października,
zgromadzili się hodowcy i miłośnicy koni, by uczcić św. Huberta. Mszę
św. polową odprawił ks. Adam Rybold.
Wokół ołtarza zgromadziło się 13 zaprzęgów i 28 koni wierzchowych. Widok
był niezwykły, konie prezentowały się
okazale, nie gorzej jeźdźcy w strojach
kowbojskich, klasycznych angielskich,
dżokejskich lub mieszanych. Na koniec
Mszy ksiądz proboszcz odmówił modlitwę za zwierzęta i pokropił je wodą
święconą. Kulminacyjnym momentem festynu zorganizowanego przez członków
Związku Hodowców Koni z Koźla był
pościg jeźdźców za lisem (a właściwie
za lisią kitą, z którą umykał zwycięzca
ubiegłorocznej pogoni).
„Lisa” w tym roku poCzterech
chwycił Dariusz Peszke
jeźdźców
z Pociękarbia
z Pociękarbia.
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Chrzest czworaczków

Chrztu czworaczkom udzielił ks. Stanisław Dworzak

OPOLE. Opolskie czworaczki – Blanka, Maksym, Oliwer i
Jan Sosnowscy przyjęły 16 października sakrament chrztu w
kościele bł. Czesława w Opolu.
Udzielający chrztu ks. Stanisław
Dworzak powiedział, że to wielki dzień dla wspólnoty parafial-

nej, i że parafianie nie zapomną
w modlitwach o dzieciach i ich
rodzicach. Państwo Sosnowscy
nadal mieszkają w 2 pokojach
na 43 metrach. Dzieci urodziły się 7 lipca br. w szpitalu im.
Księżnej Anny Mazowieckiej w
Warszawie.

Festiwal lalek

Placówki z certyfikatem
CARITAS DIECEZJI OPOLSKIEJ. Trzy placówki medyczne i rehabilitacyjne, dla których Caritas pełni funkcję organu założycielskiego, otrzymały certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z normą
ISO 9001:2000. Są to: Centrum
Opieki Paliatywnej (hospicjum)
i Warsztat Terapii Zajęciowej
w Starych Siołkowicach oraz

Centrum Rehabilitacji dla Dzieci
z Porażeniem Mózgowym w
Opolu. Uroczystość wręczenia prestiżowych certyfikatów przez audytora wiodącego, Jacka Zasępę z Firmy BVQI
Audit Report w Katowicach,
odbyła się 20 października w
Centrum Rehabilitacji dla Dzieci
z Porażeniem Mózgowym w
Opolu.

Bp Jan Kopiec
w Lublinie

Odpust w WSD

LUBLIN. Opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec reprezentował naszą diecezję w dwudniowych uroczystościach (15 i
16 października) związanych z
zakończeniem peregrynacji kopii jasnogórskiego obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej w archidiecezji lubelskiej, połączonych
z obchodami 200-lecia ustanowienia tamtejszej diecezji. W
ramach jubileuszu wyjątkowo
uroczyście obchodzono tam
Dzień Papieski, podczas którego
Katolicki Uniwersytet Lubelski
otrzymał imię Jana Pawła II.

OPOLE. Opolski biskup pomocniczy Jan Bagiński przewodniczył Sumie odpustowej i wygłosił 16 października słowo Boże w kościele seminaryjno-akademickim
pw. św. Jadwigi Śląskiej. W
uroczystej Eucharystii koncelebrowało wielu kapłanów
– seminaryjnych moderatorów, pracowników Wydziału
Teologicznego i kurii diecezjalnej, księży emerytów oraz
duszpasterzy opolskich parafii. Liturgię uświetniły śpiewy wykonane przez chór
alumnów pod kierunkiem ks.
Grzegorza Poźniaka.

Nieszpory i motory

KRZYSZTOF ŚWIDERSKI

RACIBÓRZ. W raciborskiej
dzielnicy Obora (parafia św.
Paschalisa) zostały odprawione 16 października nieszpory dziękczynne na zakończenie
sezonu, w których uczestniczyli motocykliści z Raciborza i
okolic. Nabożeństwu przewodniczył ks. Herman Mandok,

proboszcz z Maciowakrzy, który w kazaniu mówił o potrzebie modlitwy dziękczynnej w
życiu chrześcijanina. Podczas
nabożeństwa motocykliści odmówili również dziesiątkę
Różańca o rychłą beatyfikację
Jana Pawła II oraz za zmarłych
motocyklistów.

II

OPOLE. W Opolu odbył się
XXII Ogólnopolski Festiwal
Teatrów Lalek. Teatry z
Wrocławia,
Bielska-Białej,
Krakowa, Warszawy, Lublina,
Poznania, Torunia, Szczecina
i Opola zaprezentowały 11
spektakli. Tradycyjnie nagrody grand prix nie przyznano
(była ona wręczona tylko cztery razy w dziejach festiwalu).
Wśród tegorocznych laurea-

tów znaleźli się również dyrektor opolskiego Teatru Lalki
i Aktora Krystian Kobyłka i scenograf Joanna Braun za inscenizację teatralną spektaklu „i odsłoniłam noc”. W ramach imprez towarzyszących studenci IV roku wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu przedstawili na opolskim rynku prezentację plenerową „Pico albo
maluch”.

ANDRZEJ ZŁOCZOWSKI
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„Pico albo maluch” na opolskim Rynku

Pamiątkowa fotografia motocyklistów przed kościołem w Oborze
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KWESTIA JĘZYKA

R

ada Języka Polskiego
przy Polskiej Akademii
Nauk zwróciła się do
przewodniczącego Rady
Naukowej Episkopatu Polski
o interwencję w sprawie
„Biblii Ślązoka”. KAI informuje, iż ekspertom z PAN chodzi
m.in. o „niezgodność z treścią Biblii, nieuzasadnioną poufałość i teologiczną beztroskę”, jaką znajdują w „Biblii
Ślązoka”. Zwracają uwagę na
przykład na to, że Bóg Ojciec
i Jezus w „Biblii Ślązoka” są
„Ponboczkiem”, Matka Boża
– „frelką”, a zamiast „błogosławiona” znajduje się określenie „najszykowniejszo”.
Przewodniczący Rady Języka
Polskiego prof. Andrzej
Markowski uważa, że wątpliwe, czy takie tłumaczenia
(bo rada skrytykowała także
inne próby tłumaczeń Pisma
Świętego na gwarę) w ogóle
są potrzebne.

P

rzykro pisać, ale – nawet przy odwiecznym
założeniu, że „Warszawka”
nigdy nie zrozumie Śląska
– naukowcy z PAN mają
rację. Czy nie uderzyli w
zbyt wielki dzwon, tego
nie wiem. „Biblię Ślązoka”
tylko kiedyś przeglądałem.
Owszem, jako ciekawostka edytorska rzecz ujdzie
(ciekawsze, moim zdaniem,
są inne książki tegoż autora). Ale jako Biblia – nie.
Dziecku bym jej jako Biblii
w prezencie nie dał.

M

Imienia Jana Pawła II
13 października Publiczne
Gimnazjum w Polskiej Cerekwi
otrzymało imię Jana Pawła II.
Z tej okazji w tamtejszym
kościele parafialnym została odprawiona uroczysta Msza
św. koncelebrowana, której
przewodniczył opolski biskup
pomocniczy Paweł Stobrawa.
Podczas liturgii został poświęcony sztandar szkoły.
Po Mszy św. uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście
przeszli w uroczystym pochodzie do szkoły, gdzie bp Stobrawa poświęcił tablicę pamiątkową ku czci Ojca Świętego Jana
Pawła II, a następnie odbyła się
uroczysta akademia z programem artystycznym, przygotowanym przez miejscową młodzież
recytującą teksty Karola Wojtyły.

XIII Krajobrazy Słowa

Program uświetniły pieśni Bp Paweł
Cerekwi dołączyło tym sawykonane przez miejsco- Stobrawa
mym do grona ponad 420
poświęcił
wy chór szkolny.
polskich szkół noszących
Po raz pierwszy w dzie- sztandar
imię Jana Pawła II. W pojach tegoż gimnazjum ucz- szkoły
łowie października także
niowie klas pierwszych
szkoły podstawowe w Bozłożyli uroczyste ślubowanie na guszycach i Paczkowie przyjęły
sztandar. Gimnazjum z Polskiej imię Jana Pawła II.
Z

Spotkanie kapłanów – kolegów z wojska

Do piór!

Modlili się o beatyfikację

Już po raz trzynasty Miejska
Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu ogłasza konkurs
literacki „Krajobrazy słowa”.

Co roku kapłani z różnych
diecezji, i jednocześnie koledzy
z wojska, którzy w latach 1966–
1968 odbywali zasadniczą służbę
wojskową w jednostce kleryckiej
w Bartoszycach, mają swoje
spotkania.

Przedmiotem konkursu jest
poezja (zestaw pięciu wierszy)
i proza (do dwudziestu stron
maszynopisu) o dowolnej tematyce. Cztery egzemplarze
pracy konkursowej, opatrzonej godłem, wraz z kopertą zawierającą to samo godło oraz
imię, nazwisko, adres, numer
telefonu można wysyłać do 31
grudnia bieżącego roku. Do
konkursu zaproszeni są autorzy niezrzeszeni w profesjonalnych związkach twórczych.
Prace nie mogą być nigdzie
wcześniej nagradzane ani publikowane.
Należy je wysyłać pod adresem: Miejska Biblioteka Publiczna, Rynek 3, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, tel./fax (077)
482-37-42, tel. (077) 482-37-80, 482-32-25, e-mail:promocja@mbp.kk.pl.


w Warszawie zjeżdżają się dawni koledzy z wojska. Początkowo ich zjazdy miały formę spotkań przy stole eucharystycznym
z modlitwą przy grobie ks. Jerzego. Dziś spotkania te nabrały jeszcze głębszego charakteru.
Podczas Mszy św. dawni koledzy
modlą się o rychłą beatyfikację
swojego współbrata.
W tegorocznym spotkaniu
kapłanów uczestniczył opolski
biskup pomocniczy Jan Kopiec,
który przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii i wygłosił słowo Boże.
WI

Wszystko zaczęło się po
1984 r., gdy 19 października w
bestialski sposób zamordowany
został kapelan „Solidarności” ks.
Jerzy Popiełuszko. Od jego męczeńskiej śmierci w każdy trzeci poniedziałek października do
kościoła św. Stanisława Kostki
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oże również dlatego,
że mnie generalnie
do krańca wytrzymałości
nerwowej doprowadza styl
pisania sugerujący, że autor
złapał Pana Boga za nogi i
trzyma mocno. Właśnie ta
poufałość, o której wspomina Rada Języka Polskiego.
Pseudopobożna pisanina, z
której wynika, że piszący
jest co najmniej osobistym
sekretarzem „Ponboczka”,
o ile nie kanclerzem całej
Kurii Niebieskiej.
PIOTR ZABRZAŃSKI

Gimnazjum w Polskiej Cerekwi

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Czwarta rano

III
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Pamięć o zmarłych

W

Pamięć

– to modlitwa,
wspomnienia
i tęsknota.
Kwiaty na grobie
i płonące lampki
na Wszystkich Świętych
i w Dniu Zadusznym.
To dbałość o cmentarze
przez cały rok.
tekst
TERESA

SIENKIEWICZ-MIŚ
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IV

W Przechodzie zachowało się wiele
zabytkowych nagrobków

ZDJĘCIA JERZY STEMPLEWSKI

T

rudno jest znaleźć
czynny cmentarz katolicki w opolskiej diecezji, zwłaszcza na
wsi, który by nie zachwycił
nas swoim wyglądem, zadbaną zielenią, ukwieconymi grobami i brukowanymi alejkami.
I tak jest zawsze, latem i zimą. Wczesną wiosną zakwitają
bratki, potem begonie, hortensje i chryzantemy. Przez całą
zimę królują kwiaty sztuczne,
które do złudzenia imitują naturalne róże, storczyki i anturium. Na Wielkanoc cmentarze
przybierają pogodną, wiosenną szatę, zielone wierzbowe
gałązki i sztuczne żółte żonkile upodobniają go do kwitnącej łąki. Taki wygląd przybiera

cmentarz parafialny w Starych
Siołkowicach,
Chróścicach,
Zawadzie, Przechodzie.
Codzienna troska o groby najbliższych, czyszczenie
pomników, sadzenie kwiatów,
sprzątanie wokół swoich kwater – to nie wszystko. Parafianie inspirowani przez księży proboszczów dbają o wygląd i stan całego cmentarza,
na którym prace są wcześniej
planowane i systematycznie
wprowadzane w życie. Dzisiaj w zdecydowanej większości główne alejki są wybrukowane, doprowadzona jest woda, a wokół cmentarzy widać
solidne i ładne ogrodzenia.
Często są to utrzymane w dobrym stanie zabytkowe mury,
jak na przykład w Tułach, Zimnicach Wielkich, Złotogłowicach. Dodatkowo wierni dbają
o stare, zamknięte już cmentarze otaczające zazwyczaj koś-

cioły. Tak jest w Prusinowicach i w Reńskiej Wsi, w dekanacie Skoroszyce, gdzie dwa
lata temu kilka przyczep polnego kamienia wmurowano w
stary, zabytkowy mur. W Pietnej, Kadłubie, Bierdzanach i w
wielu innych miejscowościach,
na cmentarz prowadzą bramy
wykonane przez rzemieślników uprawiających kowalstwo
artystyczne.

Kaplice
nowe i zabytkowe
– Bez domu pogrzebowego
nie ma życia – mówi z uśmiechem pani Maria ze Starych
Siołkowic. – Bo jak tu trzymać
ciało w domu z centralnym
ogrzewaniem, czy latem, gdy
jest 30 stopni ciepła. Od powodzi mamy kaplicę na cmentarzu, w jej budowie pomogły
nam dotacje europejskie, któ-

re otrzymaliśmy na likwidację
zniszczeń powodziowych.
Powszechnie w budowie
domów czy kaplic przedpogrzebowych partycypują parafianie, władze samorządowe wspierają ich sfinansowaniem urządzeń chłodniczych,
chociaż nie jest to regułą. Często te piękne kaplice powsta-
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W dniu Wszystkich Świętych

o zmarłych
ją sposobem gospodarczym,
parafianie sami budują, tynkują, a miejscowi stolarze wyposażają je w ławki i drewniane ołtarze. Śp. ks. Karol Łysy, proboszcz parafii śś. Piotra i Pawła w Łubnianach, z
dumą pokazywał wybudowaną
przez parafian kaplicę, w której dominującym punktem dobrze przemyślanego wystroju jest figura Chrystusa – duża, umieszczona
nad ołtarzem
– wykonana
przez arty-

stę rzeźbiarza Zygfryda Grosa
z Leśnicy. Zmarły w 2003 roku
ksiądz Karol Łysy tak mówił o
tym dziele: – Gdy patrzymy na
tę rzeźbę Chrystusa w geście
zwycięstwa, niczego nie musimy się bać, nawet śmierci.
W tym roku, w październiku, parafia Moszczanka obchodziła dziesięciolecie wybudowanej na cmentarzu kaplicy, na uroczystość tę zaproszono bpa Pawła Stobrawę.
Wspólnota parafialna ks. proboszcza Józefa Wojtaska, zanim zaczęła budowę kaplicy, uporządkowała przedwojenny cmentarz, wyznaczyła nowe kwatery, a dla starych pamiątek, tablic, nagrobków lub tylko
ich fragmentów
urządzono lapidarium.

Rzeźba Chrystusa
z kaplicy
w Łubnianach
U góry: Na nowym cmentarzu
w Malinie są wybrukowane
chodniki, obok usytuowano parking,
a parafianie troszczą się o kwiaty
na grobach bliskich
Poniżej: W Tułach pod kościołem
parafialnym w odrestaurowanej
krypcie spoczywają fundatorzy
kościoła i ich potomkowie
z rodziny von Blacha

KS. NORBERT MAŁECKI
proboszcz parafii św. Katarzyny
w Złotogłowicach
w dekanacie Nysa

D

bałość o cmentarze,
o groby bliskich jest
przejawem pamięci i szacunku oddawanego zmarłym. Moi parafianie, a także mieszkańcy okolicznych
miejscowości, nie tylko
troszczą się o porządek na
cmentarzu, nie tylko sadzą i pielęgnują kwiaty, ale
często odwiedzają cmentarz, aby pomodlić się przy
grobach najbliższych. Po
każdej Mszy św. niedzielnej czy świątecznej idą na
cmentarz, zapalają lampki,
modlą się. Natomiast całymi rodzinami modlą się
przy grobach bliskich po
Mszy św. odprawianej w intencji zmarłych z rodziny.
Z tej okazji do Złotogłowic
przyjeżdżają członkowie
rodziny, krewni i bliscy z
innych miejscowości. Także
bardzo licznie uczestniczą
wierni w nabożeństwie różańcowym odprawianym
w kościele i w procesji na
cmentarz w uroczystość
Wszystkich Świętych. W
Dniu Zadusznym wierni też
są na cmentarzu. O nasz
parafialny cmentarz dbamy
wszyscy. Mamy piękną, odrestaurowaną starą kaplicę,
pełniącą rolę domu przedpogrzebowego, solidne murowane ogrodzenie. Każdego
roku w dniu Wszystkich
Świętych prowadzona jest
kwesta, na utrzymanie w
dobrym stanie i porządku
trawników, alejek, całego
terenu cmentarza.
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Często się zdarza, że zabytkowe,
stare kaplice albo
kościoły usytuowane na cmentarzach,
zazwyczaj po gruntownych remontach,
pełnią funkcje domów przedpogrzebowych. Tutaj odmawiany jest Różaniec za zmarłych i tutaj wspólnota parafialna żegna odchodzących do wieczności. A cenne pamiątki
architektury sakralnej mają szansę na
długie przetrwanie.


MOIM
ZDANIEM

V
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Święto patrona szkoły podstawowej w Tułowicach

Perełki Słowa (44)

Autorytet

W ten sposób uczniowie tamtejszej podstawówki obchodzili święto patrona szkoły. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz.
21.00. Sygnał do modlitwy zabrzmiał z oddali, z wieży kościoła filialnego, z której wybrzmiała melodia Apelu Jasnogórskiego. Zgromadzonych licznie parafian przywitała dyrektor tułowickiej szkoły podstawowej Irena Sinicka, która podkreśliła wyjątkowość tegorocznego święta
patronalnego słowami: „Nasz patron 2 kwietnia o godz. 21.37 odszedł do chwały nieba, ale jesteśmy głęboko przekonani o jego
duchowej obecności wśród nas

Miłość niech będzie bez
obłudy! Miejcie wstręt do
złego, podążajcie za dobrem!
W okazywaniu czci jedni
drugich wyprzedzajcie! Błogosławcie tych, którzy was
prześladują! Błogosławcie, a
nie złorzeczcie! Weselcie się
z tymi, którzy się weselą,
płaczcie z tymi, którzy płaczą
(Rz 12,9nn).

JERZY STEMPLEWSKI

Setki mieszkańców Tułowic,
młodych i starych, uczestniczyło
13 października w niezwykłym
Apelu Jasnogórskim, który odbył
się na placu szkolnym, wspólnym
dla dwóch tamtejszych placówek
oświatowych – Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II i Publicznego
Gimnazjum im. Prymasa Tysiąclecia.

DYNAMICZNY UKŁAD

i wierzymy, że właśnie Za Ojca Świętego sława Sinickiego i Dateraz spogląda na nas z modlili się
miana Cyrupę. Chociaż
starsi i młodzi
góry, z domu Ojca”.
była to muzyka nowoPodczas nabożeńczesna i być może niestwa, które zakończyło się o zrozumiała dla starszych sługodzinie 21.37, modlono się o chaczy wyrażała wdzięczność
szybką beatyfikację Jana Pawła i podziw dla Ojca Świętego, a
II. Uczniowie odmawiali mod- słowa refrenu śpiewane przez
litwy, które sami wybrali, oraz młodego wykonawcę napawaśpiewano pieśni, które szcze- ją optymizmem na przyszłość:
gólnie lubił Jan Paweł II. Ze- „Autorytet, który jest dla mnie
brani na nabożeństwie usłysze- moim wzorem, zawsze nim bęli również piosenkę pt. „Auto- dzie na każdej mojej drodze
rytet”, w stylu hip-hop, ułożo- mego życia oraz moich ścieżną przez byłych uczniów tuło- kach, chcę go naśladować – on
wickiej podstawówki – Przemy- mnie nie zawiedzie”.
Z

XIV Raciborski Przegląd Piosenki Religijnej

„Spotkałem Pana”

VI

W przeglądzie wystąpiło
jedenaście zespołów. Pierwszego dnia o nagrodę publiczności rywalizowało sześć zespołów. Pierwsze miejsce zajął „Mori Jah” z Raciborza i jako nagrodę otrzymał kupony
rabatowe (40 proc.) na sprzęt
muzyczny i dwa lata usług
hostingowych na Raciborskim
Portalu Internetowym.
Gwiazda
Jak co roku
festiwalu
zaproszono rów– zespół
„Przecinek”
nież gwiazdy.

Pierwszego dnia raciborskiej
publiczności zaprezentował
się Teatr A z Gliwic z musicalem „Tobiasz”. W niedzielę natomiast wystąpili: Viola i New
Day oraz zespół Przecinek. Ponadto przeglądowi towarzyszył spektakl „Wino i chleb”
wykonany przez pracowników

i mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej św. Notburgi w Raciborzu.
WI
Organizatorem przeglądu,
który odbył się Raciborskim
Centrum Kultury, było Duszpasterstwo
Młodzieży Miasta Racibórz
„Linia Najwyższego Napięcia”.

ANDRZEJ ZŁOCZOWSKI
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Pod honorowym patronatem
opolskiego biskupa pomocniczego Pawła Stobrawy, 15 i 16
października, odbywał się czternasty raciborski przegląd piosenki
religijnej „Spotkałem Pana”.

List do Rzymian!
Najbardziej brzemienny teologicznymi problemami, argumentami, twierdzeniami. Wątki w nim poruszone przez wieki pobudzały do refleksji i do teologicznych sporów. Święty
Augustyn, Luter – żeby wskazać tych dwóch, bardzo różnych, komentatorów Listu.
Obserwuję lektorów w czasie liturgii – najtrudniej
im właśnie ten List czytać.
Apostoł pisze o sprawach
człowieka, który nie może
siebie zrozumieć. I nie zrozumie, jeśli nie weźmie pod
uwagę swojego odniesienia
do Boga. Wolność i przeznaczenie. Grzech i usprawiedliwienie. Wysiłek i łaska. To tylko niektóre wątki
Listu do Rzymian. I pośrodku
tych wielkich tematów padają słowa proste, zwyczajne,
ciepłe, zrozumiałe dla każdego człowieka. Przytoczyłem
kilka zdań, warto przeczytać wszystkie. Apostoł nie
stracił głównego wątku swej
głębokiej, teologicznej myśli. Przeciwnie – wskazuje
na istotny motyw, wskazuje
na oś, wokół której wszystko inne musi ułożyć się w
dynamiczny układ. Jest to oś
dobro–zło: Miejcie wstręt do
złego, podążajcie za dobrem!
To napięcie jest zdolne wyzwolić w człowieku ogromną siłę – i to nie tylko ducha.
Ta siła jest tak wielka, że pozwala zło dobrem zwyciężać
(w. 21). Sięgnięcie po przemoc jest klęską.
KS. TOMASZ HORAK
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Zapraszamy
 DO DUSZPASTERSTWA
AKADEMICKIEGO
Duszpasterstwo Akademickie
RESURREXIT zaprasza opolskich studentów do Mediolanu
na „Pielgrzymkę zaufania przez
ziemię”, organizowaną przez
wspólnotę braci z Taizé od
28 grudnia 2005 do 1 stycznia 2006. Spotkania w środy o godz. 18.15 w kościele na ul. Drzymały 1a (obok
Wydziału Teologicznego w kolejne dnia listopada: 9, 16, 23,
30. Obowiązują minimum trzy
spotkania. Zapisy najpóźniej do
16 listopada 2005. Szczegóły:
www.resurrexit.prv.pl
Zapraszamy ponadto na Msze
św. i spotkania studenckie –
od poniedziałku do czwartku
o godz. 19.00.
 DO DUSZPASTERSTWA
NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH
4 LISTOPADA, godzina 19.00 –
Msza święta za zmarłych pracowników uczelni opolskich.
Po Mszy świętej projekcja filmu z tegorocznego wyjazdu wakacyjnego do Bośni i
Hercegowiny oraz Chorwacji;
18 LISTOPADA, godz. 19.00 – II
spotkanie dyskusyjne, ksiądz
Andrzej Ziontek (Grenoble), „Wolontariat młodzieży w służbie pojednania w
Europie”.

 NA MODLITWĘ
DO KOŚCIOŁA
SEMINARYJNEGO
Kościół seminaryjno-akademicki otwarty jest dla wiernych w czasie roku akademickiego 2005/2006 od poniedziałku do soboty w godzinach od 8.00 do 18.00.
W następujące pierwsze
czwartki miesiąca wspólnota Wyższego Seminarium
Duchownego zaprasza do
wspólnej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i zakonnych: 3 listopada, 5 stycznia, 6 kwietnia, 4 maja i 1
czerwca.
W programie:
godzina 18.00 – Godzina
Święta;
godz. 19.00 – Eucharystia.
Klerycy zapraszają również do
wspólnego śpiewu nieszporów
w niedziele 6 i 20 listopada, 11
i 18 grudnia, 8,15,22 i 29 stycznia, 19 i 26 lutego, 23 kwietnia, 7,21 i 28 maja oraz 11 i 18
czerwca.


Na dwa głosy
i organy
Dzień Papieski uczczono
w Kędzierzynie-Koźlu
m.in. koncertami
w dwóch kościołach.
W niedzielę 16 października w kościele św. Mikołaja, a
następnie w kościele śś. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej wystąpiły dwie solistki: Olga Prochazkova (sopranistka Teatru
Śląskiego w Opawie) i Magdalena Spytek (mezzosopran Opery
Śląskiej w Bytomiu). Na organach grał Frantisek Smid, organista z Brna. Pomiędzy utworami klasyki religijnej (m.in. Mozart, Franck, Pergolesi ) fragmenty homilii Jana Pawła II z

pielgrzymek do Polski recytował Jerzy Głybin, aktor Teatru Śląskiego w Katowicach.
Frekwencja była nienajgorsza,
choć oczywiście mogła być lepsza. Ci, którzy zdecydowali się
poświęcić część niedzielnego
popołudnia na napawanie się
sztuką wyższą, z pewnością
nie żałują.
Koncerty V Dnia Papieskiego w Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano staraniem starosty kędzierzyńsko-kozielskiego
oraz proboszczów parafii: św.
Mikołaja w Kędzierzynie oraz
św. Zygmunta i Jadwigi Śląskiej
w Koźlu. Sponsorami koncertów było kilkanaście miejscowych firm.
AK

Monografia szkoły

Wpisana w historię Głubczyc
Książkę wydano z okazji 60-lecia
I Liceum Ogólnokształcącego i
– co jest cenne – wpisano je
w historię głubczyckiej ziemi,
prezentując działające w tym
miejscu w latach 1752–1945
pierwsze gimnazjum.
Historia gimnazjum franciszkańskiego, następnie królewskiego, państwowego katolickiego gimnazjum i państwowej męskiej szkoły średniej,
napisana przez dr Katarzynę Maler, jest bogata w fakty, wydarzenia dyktowane zmianami politycznymi i
reformami szkolnymi. Wysoki poziom
nauczania w tej szkole sprawił,
że wyszli z niej ludzie tej miary, co prałat Joseph Wilpert,
profesor Instytutu Archeologii
Chrześcijańskiej w Rzymie, bp
Joseph Martin Nathan, budowniczy kompleksu szpitalnego w
Branicach, dr med. Paul Wanke,
ambasador RFN w New Delhi.

W 1945 roku budynki gimnazjum zajęli Rosjanie.
60 lat powojennych szkoły
to najpierw trud garstki osób
stanowiących grono pedagogiczne, wśród nich ks. Antoniego Adamiuka (katecheta, późniejszy biskup pomocniczy diecezji opolskiej) i dyrektora Stefana Lidowskiego, która musiała odnowić obrabowane i
zdewastowane budynki i rozpocząć
naukę już 3 września 1945 roku.
W książce tej
znajdziemy wspomnienia
pedagogów i uczniów, kronikę wydarzeń szkolnych, prezentację nauczy - cieli, wykaz uczniów
oraz szereg artykułów, wywiadów i reportaży o życiu szkoły
wpisanej w dzieje ziemi głubczyckiej.
S
Książkę kupić można w I LO im. A. Mickiewicza, ul. J. Kochanowskiego 22,
48-100 Głubczyce, tel.077/485-27-01.
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 NA REKOLEKCJE
IGNACJAŃSKIE
Księża jezuici zapraszają na
rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym (w domu).
Będą one odbywać się począwszy od 8 LISTOPADA we
wtorki o godz. 18.45 (zawsze poprzedzone Mszą
świętą o godzinie 18.00) aż
do maja 2006 roku w auli DA Xaverianum przy ul. O.
Józefa Czaplaka 1a w Opolu.
Czas trwania poszczególnych spotkań około 40 minut. Podczas Eucharystii poprzedzającej spotkanie będzie zawsze głoszone słowo wtajemniczenia w liturgię mszalną. Instruktorem
ćwiczeń jest ojciec Stanisław
Mrozek, jezuita. Kontakt telefoniczny: 454 28 48 (po
godz. 20.00).

 NA REKOLEKCJE
DLA DZIEWCZĄT
Siostry służebniczki serdecznie zapraszają do BETANII, na
SPOTKANIA WEEKENDOWE „W GRONIE PRZYJACIÓŁ JEZUSA” dla dziewcząt. Odbędą się one od 11 DO
13 LISTOPADA – dla maturzystek
i studentek oraz od 18 DO 20
LISTOPADA – dla gimnazjalistek.
Początek każdego spotkania w
piątek o godzinie 18.00, zakończenie w niedzielę o 12.00.
Ponadto 25 LISTOPADA zapraszamy dziewczęta i chłopców
z liceum i technikum na NOCNE CZUWANIE, które rozpocznie
się w piątek o godzinie 19.00,
a zakończy się w sobotę we
wczesnych godzinach rannych.
Kontynuacją czuwania będzie
dzień skupienia dla licealistek.
Na każde ze spotkań obowiązują zgłoszenia, przynajmniej
na tydzień przed podanym
terminem.
Można je kierować pod adresem:
SM. Faustyna Jureczko
ul. Klasztorna 2,
47-150 Leśnica,
tel. (077) 404 83 30
lub 404 82 30,
e-mail: faustynaj@wp.pl.

Koncerty w Koźlu i Kędzierzynie

VII
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PANORAMA PARAFII
Panorama parafii Wszystkich Świętych w Nowym Browieńcu

Wszyscy święci, rolnik i zagrodnik
Parafii w Nowym Browieńcu (dekanat
Głogówek) patronują Wszyscy Święci.
Na obrazie w głównym ołtarzu obok
największych świętych nieznany autor
namalował także rolnika (z kosą)
i zagrodnika (z cepami).
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Wieniec wokół brodu

VIII

Nazwa wsi wiąże się z jej malowniczym położeniem przy trasie Głogówek–
Prudnik. Nowy Browieniec znajduje się
w dolinie, której środkiem płynie strumień, przeznaczony wraz z bagniskiem
dla brodzących zwierząt. Wokół tego
brodu jakby wieńcem ułożyły się domostwa. Istnienie wsi dokumenty historyczne datują przed 1232 r. Poprzedni
kościół postawiono tu w 1414 r., obecny wybudowano w latach 1845–48, po
tym, jak w 1841 r. z powodu wzrastającej liczby mieszkańców przybył tu
pierwszy proboszcz wznowionej parafii w Nowym Browieńcu – ks. Józef Kadłubek. Wcześniej parafią zarządzała kapituła kolegiacka z Głogówka. W parafii
jest jeszcze drugi kościół – w Olszynce.
Zbudowali go w roku 1899 ewangelicy.
W roku 1947 został poświęcony przez
ówczesnego administratora apostolskiego ks. Bolesława Kominka, nosi wezwanie Najświętszej Maryi Panny Anielskiej.
Do parafii należy także miejscowość Laskowice. Dziś parafia liczy w sumie oko-

OPOLSKI

opole@goscniedzielny.pl

KS. JULIUSZ
OLEJAK

ANDRZEJ KERNER

To pocieszający obraz w trudnych
czasach, dodający nadziei. Choćby takiej, że wszystkie nasze trudne sprawy kiedyś znajdą rozwiązanie w innym
świecie. Ks. Juliusza Olejaka, proboszcza w Nowym Browieńcu, martwi stały
ubytek liczby parafian. W ubiegłym roku: 9 pogrzebów, 2 chrzty. Do tego wyjazdy do pracy na Zachód, mało dzieci.
– W pierwszej połowie XIX wieku połowa Browieńca wymarła podczas epidemii, ale potem społeczność szybko się
odrodziła – ksiądz patrzy ze wzniesienia, na którym stoi kościół, na otoczoną poranną mgłą wioskę. – Może i teraz
nastąpi jakieś przebudzenie, odnowa? –
zastanawia się.

ło 650 wiernych. Pochodzi z niej trzech
księży: ks. Zygmunt Widziak, ks. Manfred Lubczyk i o. Jerzy Kaps OMI.

Kościół Wszystkich Świętych
Kościół w Nowym Browieńcu otoczony cmentarzem, z bogato ukwieconymi grobami, stoi w centrum wsi. Ks.
proboszcz J. Olejak zwraca uwagę na
dość rzadkie wezwanie kościoła (odpust
obchodzony jest w niedzielę po uroczystości Wszystkich Świętych) i obraz w
głównym ołtarzu. Są na nim Chrystus
Król, Matka Boża, św. Józef, Abraham z
Torą, Mojżesz z Dekalogiem, Dawid z
harfą, św. Jan Nepomucen, św. Wojciech,
św. Maria Magdalena, św. Wawrzyniec,
św. Barbara, św. Agnieszka, św. Jadwiga
Śląska, śś. Piotr i Paweł, ale także książę
z bochnem chleba i koroną, rolnik z kosą i zagrodnik z cepami. Wspólnota parafialna bardzo dba o swój kościół . – Co
roku coś budujemy i poprawiamy – mówi ksiądz. Ostatnio osuszono fundamenty kościoła, wykonano prace związane z
odprowadzeniem wody z cmentarza, do
dzwonów założono kuranty.
Parafianie chętnie uczestniczą w pielgrzymkach czy organizowanych wyjazdach (np. na film „Pasja”). – Licznie przychodzą w pierwsze piątki i na codzienną Mszę. Mamy 6 róż różańcowych, które prowadzą modlitwy przed Mszą św.
– informuje ks. proboszcz Juliusz Olejak.
ANDRZEJ KERNER

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45-051 Opole
tel./faks (77) 454 64 72
Redagują: ks. Zbigniew Zalewski – dyrektor oddziału,
Andrzej Kerner, Teresa Sienkiewicz-Miś

Kościół
Wszystkich
Świętych
w Nowym
Browieńcu

Święcenia kapłańskie przyjął
w roku 1961 w Opolu. Jako wikariusz pracował w parafiach:
w Niemodlinie (1961–66),
Bytomiu Miechowicach (1966
–69), śś. Piotra i Pawła w
Gliwicach (1969–72) i Bytomiu Szombierkach (1972–73).
Od 1973 do 1995 r. był proboszczem parafii św. Jerzego
w Domaszkowicach. Od 1995
objął parafię Wszystkich
Świętych w Nowym Browieńcu
(dekanat Głogówek).

ZDANIEM PROBOSZCZA

Z satysfakcją przewodzi się licznej grupie wiernych we Mszach św. i w nabożeństwach, gdy czynnie uczestniczą w liturgii, w nabożeństwach majowych, czerwcowych i różańcowych, ale chciałoby się zaprosić nieobecnych. Ambicją parafian
jest utrzymanie kościoła i jego otoczenia w odpowiednim porządku. Obowiązuje kolejność
w sprzątaniu kościoła, dekorowaniu go kwiatami, podlewaniu ich, przygotowywaniu ołtarzy
na Boże Ciało, budowaniu szopki betlejemskiej
i grobu Pańskiego. Również takie grupy jak Koło
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna
czy Mniejszość Niemiecka czynnie przychodzą z
pomocą w nadzwyczajnych sytuacjach. Jesienią nasi parafianie chętnie dzielą się płodami ziemi z potrzebującymi pomocy.
Rodzi się obawa o młodzież wyjeżdżającą do pracy za granicę, aby tam nie utraciła ducha, praktyk
religijnych i zasad życia moralnego, gdy się widzi
w kościele tylko osoby w starszym wieku, emerytów i rencistów. W pierwszą sobotę każdego miesiąca odprawiana jest Msza św. do Opatrzności
Bożej przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca
Maryi za młodzież oraz o powołania kapłańskie i
zakonne.

