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WKędzierzynie-Koźlu otwarto „Roma-
nię” –  świetlicę socjoterapeutyczną 

dla romskich dzieci. – Takiego obiektu jesz-
cze nigdy nie święciłem – powiedział abp 
Alfons Nossol w czasie uroczości poświęcenia 
„Romanii”. Jej utworzenie  było możliwe dzię-
ki wsparciu niemieckiej fundacji „Renovabis”, 
miasta i Zakładu Energetycznego. W świe-
tlicy dzieci romskie będą mogły odrobić
lekcje, otrzymać korepetycje etc. Będą im
w tym pomagać asystenci romscy, pracujący 
już w tutejszych szkołach i nauczyciele. Mogą 
tu przychodzić także dzieci narodowości pol-
skiej, co posłuży integracji obydwu społecz-
ności. Jak poinformował Jan Korzeniowski, 
prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-

go Romów w RP, w Kędzie-
rzynie-Koźlu mieszka 4500 
Romów, a do dwóch szkół 
z asystentami romskimi 
uczęszcza 50 dzieci. 

ŚWIETLICA DLA ROMSKICH DZIECI
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Dzieci otrzymały 
prezenty 
od arcybiskupa 
Alfonsa Nossola

Pucowanie szyb, pasto-
wanie podłóg, spo-

wiedź, maku mielenie, 
uszek lepienie – Jezu, jesz-
cze prezent dla dziadka 
– ciasta, moczka, kompot 
z suszu, strojenie choinki! 
Wysyłanie kartek, maili i 
świątecznych SMS-ów. Po 
co to wszystko? Nie je-
stem pesymistą. A o cóż 
może chodzić w tej bie-
ganinie, jeśli nie o Boga, 
który przychodzi dzielić z 
nami życie?
Czy w przyszłym roku bę-
dziemy gościć w Kamieniu 
Śląskim Benedykta XVI? 
(patrz s. IV–V). Jeśli bisku-
pom naszej metropolii uda 
się przekonać Episkopat, 
to mam już pomysł na 
transparent: „Da bist du 
endlich mal da! Nareszcie 
jesteś tutaj!”. 

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA ŚW. URBANA w 

Większycach

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Zakład leczniczo-opiekuńczy poświęcony

Wybudowały go
siostry franciszkanki

W uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny abp Alfons Nossol poświęcił 
nowo wybudowany zakład 
leczniczo-opiekuńczy w Opolu  
Szczepanowicach.

Wybudowały go w półto-
ra roku siostry franciszkanki ze 
Zgromadzenia Sióstr Pielęgnia-
rek Regularnych św. Franciszka. 
Budową wielkiego i nowocze-
snego kompleksu leczniczego 
i opiekuńczego dla osób star-
szych i chorych, a także czę-
ści leczniczo-zabiegowej, mogą-
cej służyć chorym spoza ośrod-
ka, zajmowała się z racji urzę-
du s. Serafina Bogdon, dyrektor  
(istniejącego od 1868 roku) za-
kładu opiekuńczego w Opolu 
Szczepanowicach. Nowy zakład 
powstał ze środków „Grand Pro-
jektu” sióstr franciszkanek pro-
wincji amerykańskiej, w ten spo-
sób podziękowano za pracę 300 

śląskich franciszkanek 
w USA, o których przy-
pominać będzie także 
ufundowana przez ame-
rykańską prowincję ta-
blica pamiątkowa.

Na uroczystość po-
święcenia przyjechały siostry z 
Niemiec, USA i Japonii, przełożo-
na generalna s. Mary Ann Minor 
z Münster,  przełożona prowincji 
amerykańskiej s. Joan Winkler, 
przełożona prowincjalna s. M. 
Rafaela Gabriela Ratuszny z Oł-
drzychowic Kłodzkich. Podczas 

Mszy św. abp Alfons 
Nossol poświęcił kapli-
cę pw. Miłosierdzia Bo-
żego, a następnie po-
mieszczenia zakładu, w 
którym, jak mówił Bi-
skup opolski, opieką 

otaczani będą ludzie najbardziej 
potrzebujący miłości bliźniego, i 
właśnie tutaj mają szansę ją zna-
leźć i nie czuć się zepchnięty-
mi na margines życia. Zgodnie z 
podpisanym kontraktem z NFZ, 
od stycznia w domu zamieszkać 
może 95 osób. S.
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Arcybiskup 
Alfons Nossol 
poświęcił kaplicę 
Miłosierdzia 
Bożego



KLUCZBORK. 149 uczniów 
z 12 szkół podstawowych  
powiatu kluczborskiego 
wzięło udział w konkursie 
pod nazwą  „Szopki i ozdoby 
choinkowe”, zorganizowa-
nym przez Muzeum im. Jana 
Dzierżona. Na konkurs wpły-
nęło 45 zestawów ozdób 
choinkowych i 63 szopki bo-
żonarodzeniowe. Pierwszą 
nagrodę w konkursie na naj-

ładniejszą szopkę w kate-
gorii klas od I–III zdobyły 
Wiktoria Kast oraz Paulina 
Król, a w kategorii klas od 
IV–VI Zuzanna Gawlitta i 
Agnieszka Wojtyszyn. W kon-
kursie na najlepszą ozdobę 
choinkową w pierwszej ka-
tegorii wiekowej główną na-
grodę otrzymała Magdalena 
Radwańska, a w drugiej kate-
gorii Sabina Krawczyk. 

NOMINACJE. Nowym wo-
jewodą opolskim został mia-
nowany dr Bogdan Tomaszek, 
pracownik Instytutu Ciężkiej 
Syntezy Organicznej w 
Kędzierzynie-Koźlu. Bogdan 
Tomaszek ma 51 lat, urodził się 

na Pomorzu. Od 1979 r. pracu-
je w Instytucie Ciężkiej Syntezy 
Organicznej w Kędzierzynie- 
-Koźlu. W czasach pierwszej 
„S” odbywał służbę wojskową. 
W 1986 r. obronił pracę doktor-
ską na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Krakowskiej. 
Napisał kilkadziesiąt prac na-
ukowych, na swoim koncie ma 
opracowania zastosowane w 
przemyśle i patent. Największy 
sukces polityczny odniósł, gdy 
w roku 1997 został senatorem 
AWS. W tym roku, startując do 
Sejmu z listy PiS, uzyskał 2087 
głosów, co było siódmym wy-
nikiem na liście. Dobrze zna 
problemy Opolszczyzny, pra-
cował w zespołach opracowu-
jących strategie rozwoju re-
gionu, zasiadał w radzie nad-
zorczej Radia Opole. Ma żonę 
Grażynę i dwóch dorosłych sy-
nów. Lubi biegać na długich dy-
stansach, czytać dobre książki i 
oglądać filmy. 

Nowy wojewoda

Prawo i dyskoteki

Szopki i ozdoby

Centrum Integracji Społecznej
STRZELCE OPOLSKIE. 
8 grudnia  oficjalnie otwarto 
w Strzelcach Opolskich Cen-
trum Integracji Społecznej. 
Dzięki Ustawie o zatrud-
nieniu socjalnym stworzo-
no warsztaty, w których pra-
cę znalazły osoby pozba-
wione szans na rynku za- 
trudnienia: długotrwale bez-

robotni, karani, chorzy psy-
chicznie i uzależnieni. W 
centrum stworzono dla nich 
miejsca pracy w ogrodni-
ctwie, zakładzie rękodzieła 
artystycznego, w krawiectwie 
oraz budownictwie. Placów-
kę prowadzi Stowarzysze- 
nie Pomocy Wzajemnej 
„Barka”.

W Opolu 
dla Wołomina

OPOLE GRUDZICE. W opol-
skiej firmie Art-Odlew odlano 
pomnik Jana Pawła II. Pomnik 
ten zamówiony został przez 
parafię św. Józefa Robotnika w 
Wołominie, jego uroczyste od-
słonięcie odbyło się  w sobotę 
10 grudnia. Pomnik został po-
stawiony na placu parafialnym. 

KRZYŻANOWICE. Wójt 
gminy Krzyżanowice Leonard 
Fulneczek wystąpił do zarządu 
powiatu raciborskiego o wyda-
nie zakazu organizowania na 
jego terenie imprez masowych. 
Działania mają na celu uregulo-
wanie sytuacji w dwóch krzy-
żanowickich dyskotekach, w 
których bawi się ponad tysiąc 
młodych ludzi. Wójt twierdzi, 
że nie chce dyskotek zamykać, 
lecz zmusić właścicieli do prze-
strzegania prawa. Zakłócanie 
ciszy nocnej, sprzedaż alko-
holu nieletnim, demoralizacja 
młodzieży, stawianie samocho-
dów w miejscach niedozwolo-
nych –  to podstawowe zacho-

wania bywalców dyskotek, któ-
rzy łamią prawo. Mimo kilku-
krotnych apeli wójta do właś-
cicieli dyskotek, ci ani razu 
nie zwrócili się do niego o wy-
danie zgody na organizowa-
nie imprez masowych. Dlatego 
wójt wystąpił do starostwa o 
wydanie zakazu organizowania 
na terenie gminy imprez ma-
sowych. Działania wójta jed-
nogłośnie poparli radni gminy 
Krzyżanowice na ostatniej se-
sji Rady Gminy. W czasie dys-
kusji na ten temat radni zwra-
cali także uwagę na problem 
handlu narkotykami podczas 
zabaw dyskotekowych oraz na-
leżytej reakcji policji.

Bruksela da 
na zbiornik
RACIBÓRZ. Wniosek o do-
finansowanie budowy zbior-
nika przeciwpowodziowe-
go „Racibórz” został złożo-
ny w Brukseli. Polska sta-
ra się o 130 mln euro do-
tacji. Byłoby to ponad 80 
proc. kosztów budowy za-
planowanej na lata 2006–
2012. Jest to pierwszy pro-
jekt opiewający na tak wiel-
ką sumę, który wpłynął z na-
szego kraju. Dyrektor RZGW 
zapewniał radnych powiatu 
raciborskiego, że już dys-
ponuje wszelkimi niezbęd-
nymi dokumentacjami tech-
nicznymi, w tym potrzebny-
mi do specyfikacji przetargo-
wej. Procedury przetargowe 
przy takich sumach wcho-
dzących w grę są bardziej 
skomplikowane, muszą być 
ogłoszone przetargi mię-
dzynarodowe. Największym 
problemem przed rozpoczę-
ciem inwestycji jest powol-
ne tempo wykupu gruntów. 
Dotychczas  odkupiono od 
mieszkańców Nieboczów i 
Ligoty Tworkowskiej jedynie 
51 ze 176 gospodarstw.

Największa dyskoteka w województwie w Pietnej

Bogdan Tomaszek w dniu 
obejmowania obowiązków 
w urzędzie wojewódzkim

Ostatnie zabiegi przy pomniku
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Czwarta rano

BEST

Długo wahałem się, 
czy o tym napisać, aż 

wreszcie z pomocą przy-
szedł mi komunikat o tym, 
że wizyta Benedykta XVI 
w Polsce odbędzie się jed-
nak wcześniej niż 10–11 
czerwca, bo wtedy będą 
już trwały Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej. To 
oznacza, że futbol jest waż-
nym zjawiskiem nie tylko 
społecznym, ale również 
duchowym (inaczej trzeba 
by uznać, że zmiana ter-
minu jest rodzajem kapi-
tulacji wobec „ducha tego 
świata”, a o to chyba nikt 
nie ośmieli się posądzić pa-
pieża Benedykta XVI!). 

D latego już nie boję 
się napisać o śmierci 

i pogrzebie Georga Besta. 
Wiem, święty to on nie był. 
Trzy lata temu przeszcze-
piono mu wątrobę. Po ope-
racji obiecywał, że już nie 
będzie pił. Nie udało się. 
Mówiąc wprost: zapił się na 
śmierć, a jego długą agonię 
w londyńskim szpitalu śle-
dziły miliony ludzi. Zanim 
jednak surowi moraliści 
pokażą Bestowi jego miej-
sce w zaświatach, niech 
pomyślą o jego pogrzebie. 
Na ulicach Belfastu w kil-
kugodzinnej ulewie stało 
ponad sto tysięcy ludzi, 
co dziesiąty mieszkaniec 
Irlandii Północnej, katolicy 
i protestanci. W trzydzie-
ści lat po niesamowitych 
wyczynach na boisku Best 
był już kochany – także 
przez rodzinę – bardziej 
za to, że był czułym czło-
wiekiem, bliskim naj-
zwyklejszych ludzi, a nie 
sfiksowaną gwiazdą. Ten 
pogrzeb, o ile można wie-
rzyć mediom z Belfastu, 
był największym pozytyw-
nym przeżyciem w historii 
tej tragicznie podzielonej 
krainy. Alkoholik, który 
przegrał walkę z sobą, od-
niósł niesamowite, ostat-
nie zwycięstwo. 

PIOTR ZABRZAŃSKI

Abp Alfons Nossol ustanowił 
78 mężczyzn z 45 parafii naszej 
diecezji nowymi nadzwyczajnymi 
szafarzami Komunii św. W tej liczbie 
znalazło się 25 parafii, w których 
dotąd nie było osób świeckich 
udzielających Komunii św.!

Uroczysta promocja nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii św. 
odbyła się w drugą niedzielę 
Adwentu w katedrze opolskiej. 
Uczestniczyli w niej duszpaste-
rze i członkowie rodzin nowo 
ustanowionych szafarzy. Kon-
celebrowanej Eucharystii prze-
wodniczył abp Alfons Nossol, 
który nazwał ich „nowymi ad-
wentowymi przyjaciółmi”. Wyra-

ził również słowa uzna-
nia i głębokiego szacun-
ku kapłanom, którzy ich 
wskazali i przygotowa-
li. Adwentowo prosił 
też nowych szafarzy, 
aby nieśli pocieszenie, zwłasz-
cza osobom chorym. „Pocieszaj-
cie nasz ukochany lud opolski” – 
mówił Biskup opolski.

Mężczyźni przyjmujący tę 
posługę uczestniczyli w kur-
sie formacyjnym, prowadzo-
nym przez pracowników Wy-
działu Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego. Podczas czte-
rech kolejnych niedziel uczest-
niczyli w Eucharystii, wysłucha-
li każdorazowo po cztery wy-
kłady poświęcone elementom 
teologii w zakresie liturgiki i 

Eucharystii oraz odby-
li ćwiczenia praktycz-
ne. Kurs formacyjny za-
kończył się egzaminem 
pisemnym.

Nowi szafarze już 
wspomagają swoich duszpaste-
rzy, udzielając Komunii św. pod-
czas liturgii i zanosząc ją oso-
bom chorym do ich domów, 
zwłaszcza w niedziele. Ich stro-
jem liturgicznym jest alba. Była 
to już szesnasta promocja nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii 
św. w diecezji opolskiej. „Po-
cząwszy od 1990 r. przez for-
mację nadzwyczajnych szafarzy 
przeszło 1118 mężczyzn z oko-
ło 220 parafii” – wyjaśnia ks. 
dr Rudolf Pierskała, organizator 
kursu formacyjnego. W.I.

Promocja szafarzy Komunii św.

Adwentowi przyjaciele
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J ak co roku, tak i tym razem 
w parafii św. Józefa w Opolu 
Szczepanowicach św. Mikołaj 

okazał się wyjątkowo hojny, a 
w dodatku mobilny (choć w tym 
roku aura zmusiła go do posłu-
żenia się furmanką, a nie sania-
mi). Parafia wspólnie z Radiem 
Plus przygotowała około pół-
tora tysiąca paczek, które św. 
Mikołaj  w towarzystwie świ-

ty, tworzonej przez parafial-
ną scholę, dostarczył dzieciom,  
chorym i samotnym miesz- 
kańcom parafii, podopiecznym-
Domu Opieki św. Franciszka, 
niepełnospra- 
wnym i cho-
rym dzieciom 
Opola oraz 
księżom eme-
rytom.  

Aura zmusiła 
św. Mikołaja 

do skorzystania 
z furmanki, 

a nie sań

Tysiąc pięćset prezentów 

Szczepanowicki święty Mikołaj

78 meżczyzn 
przyjęło posługę 
nadzwyczajnego 
szafarza 
Komunii św.
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Z ordynariuszem diecezji 
opolskiej arcybiskupem 

Alfonsem Nossolem 
rozmawia opolski  
„Gość Niedzielny”

OPOLSKI „GOŚĆ NIEDZIELNY” – Ja-
kie wrażenia przyniosła ostatnia 
wizyta „ad limina” i jak się ma-
ją nasze diecezjalne sprawy na 
Watykanie?

ABP ALFONS NOSSOL – Tego-
roczne „ad limina” odbywało się 
po siedmiu latach od ostatniej 
wizyty. Biskupi polscy przyby-
li w trzech grupach. Nasza, dru-
ga grupa, obejmowała metropo-
lie centralnej i południowej Pol-
ski, której przewodniczył me-
tropolita krakowski abp Stani-
sław Dziwisz, który zorganizo-
wał cały nasz pobyt wspania-
le. Były to dni bardzo pracowi-
te, czasem mieliśmy sześć spo-
tkań dziennie w różnych kon-
gregacjach, dykasteriach, se-
kretariatach i radach papieskich. 
Przewodniczący danego urzę-
du watykańskiego poruszał naj-
bardziej istotne i newralgiczne 
współcześnie problemy Kościoła 
powszechnego, i ustosunkowy-
wał się do nich. We wszystkich 
kongregacjach nam pomagano, 
jak do tych najbardziej aktual-
nych, świeżych i niejednokrot-
nie nawet drastycznych proble-
mów powinniśmy się ustosunko-
wać. Następnie analizowano sy-
tuację Kościoła w Polsce. Pół ro-
ku temu musieliśmy złożyć na pi-
śmie raport o stanie duchowo-pa-
storalnym każdej diecezji, a po-
szczególne dykasterie analizowa-
ły je dokładnie i Ojcu Świętemu 
przedstawiły syntetyczny z nich 
wyciąg. Ojciec Święty korzystał z 
tych danych podczas rozmowy z 
biskupami; taki raport o najważ-

niejszych sprawach danej diecezji 
miał na swoim biurku.

Pod koniec tygodnia każdy 
ordynariusz miał wyznaczoną 
audiencję. Na początek mogli-
śmy wziąć ze sobą naszych stu-
dentów w Rzymie. Ojciec Święty 
pytał każdego z nich, co studiu-
je, na którym roku, o tytuł pra-
cy dyplomowej. Był bardzo ser-
deczny, przyjmował nas tak sa-
mo jak Jan Paweł II.

Pytał o najistotniejsze lokalne 
problemy i o to, nad czym najbar-
dziej jako ordynariusz ubolewam. 
Powiedziałem o wyjazdach mło-
dych diecezjan za granicę do pra-
cy, którzy po ukończeniu zasadni-
czej szkoły, zamiast się kształcić, 
inwestować w siebie, wyjeżdża-
ją, by pracować w Holandii czy 
Niemczech. Tam biorą najlichszą 
pracę, która oczywiście jest kilka-
krotnie lepiej opłacana niż u nas, 

ale nie jest to praca roz-
wijająca młodych ludzi. 
Ci młodzi nie inwestu-
ją w siebie, nie kształcą 
się i wszystko wskazuje 
na to, że przez całe ży-
cie skazani będą na tę najgorszą 
pracę. Przecież dzisiaj bez wy-
kształcenia maturalnego i wyższe-
go niewiele się osiągnie, chciał-
bym, żeby ci młodzi ludzie zrozu-
mieli, że tylko wykształcenie po-
zwoli im znaleźć pracę zgodną z 
ich usposobieniem, pragnieniami 
i wówczas  praca będzie nie tyl-
ko źródłem utrzymania, ale sta-
nie się też źródłem radości, oso-
bistego spełnienia, szczęścia wła-
snego i rodziny, i całej społeczno-
ści, której ma służyć. Dlatego nasz 
synod, który Ojca Świętego bar-
dzo zainteresował, powołał fun-
dusze stypendialne, wspomagają-
ce zdolnych chłopców i dziewczę-

ta naszej diecezji. To sy-
nodalne postanowienie 
bardzo się Ojcu Święte-
mu spodobało. 

– Księże Arcybiskupie, 
wielu wciąż ma nadzieję, że Be-
nedykt XVI odwiedzi Śląsk Opol-
ski…

– Właśnie sprawa młodych 
emigrujących na Zachód była dla 
mnie punktem wyjścia do roz-
mowy na ten temat. Powiedzia-
łem, że my tu robimy wszyst-
ko, co w naszej mocy, by zmie-
nić postawę młodych, ale naj-
skuteczniejszym i największym 
działaniem byłby głos samego 
Ojca Świętego. Gdyby Ojciec 
Święty do nas przyjechał, do św. 
Jacka, pierwszego dominikanina 
na północ od Alp, który habit za-
konny przyjął w bazylice św. Sa-

Zapraszamy do świętego Jacka

Nareszcie jesteś tutaj!

„Już na progu 
mnie uścisnął 
i serdecznie się 
przywitał”
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biny w Rzymie od samego św. 
Dominika. Św. Jacek jest patro-
nem całej nowo powstałej gór-
nośląskiej, katowickiej metropo-
lii, dlatego byłoby to spotkanie 
u św. Jacka z całą metropolią 
górnośląską. I z młodzieżą, któ-
ra by zjechała z zagranicy, a Oj-
ciec Święty przemówiłby jej do 
serca i rozumu. Przecież z Czę-
stochowy jest jakieś 50 km dro-
gą powietrzną do Kamienia Ślą-
skiego, nie zajęłoby to dużo cza-
su, a można by powtórzyć wa-
riant annogórskich nieszporów 
z Janem Pawłem II. Ojciec Święty 
odpowiedział, że on sam nie de-
cyduje o programie pielgrzymki 
i że trzeba na ten temat podjąć 
rozmowę z Episkopatem.

W tej chwili niczego nie je-
stem w stanie obiecać, jedynie to, 
że będziemy robili wszystko, co 
w naszej mocy, aby Ojciec Świę-

ty mógł wylądować helikopterem 
na lotnisku w Kamieniu i spotkać 
się z nami. Mocno popiera nas 
metropolita abp Damian Zimoń i 
biskupi gliwiccy, wszyscy biskupi 
metropolii zapraszają Ojca Świę-
tego do Kamienia.

– Na jakim etapie znajduje się 
aktualnie sprawa beatyfikacji 
czcigodnej służebnicy Bożej Ma-
rii Merkert?

– Już wcześniej interwenio-
wałem w tej sprawie i jeszcze 
dzięki Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II sprawa zyskała cha-
rakter priorytetowy. Wszystko 
zostało właściwie rozstrzyg-
nięte i został uznany cud. Po-
została jeszcze do rozstrzyg-
nięcia przez komisję teolo-
giczną kwestia interrogacyjno-
ści, czyli stwierdzenia, że cud 
uzdrowienia dokonał się wy-
łącznie za wstawiennictwem 
Marii Merkert do Pana Boga, 
czy też za wstawiennictwem 
Matki Najświętszej Uzdrowie-
nia Chorych, św. Elżbiety czy 
innych świętych. Komisja zażą-
dała sprecyzowania tej interro-
gacyjności. Siostry elżbietan-
ki obiecały jak najszybciej uzu-
pełnić tę kwestię, żeby komisja 
mogła przegłosować wniosek i 
przejść do dalszych spraw.

Myśleliśmy, że beatyfikacja bę-
dzie możliwa jeszcze w tym roku 
czy ewentualnie przed przyszłą 
Wielkanocą, ale to się może teraz 
troszeczkę odwlec. Mimo wszyst-
ko pytałem, jak się ta nasza spra-
wa ma? Prefekt kongregacji oso-
biście powiedział: sta bene, czyli 
właściwie stoi dobrze. Pozostała 
tylko ta ostatnia precyzacja, nad 
którą trzeba popracować. Postu-
lator musi to wszystko pouściślać, 
zdobywszy nowe konkretne fakty 
uzasadniające tę jednoznaczność 
interrogacyjną.

– Jak wyglądała audiencja pry-
watna Księdza Arcybiskupa i bi-
skupów pomocniczych u Ojca 
Świętego?

– Zaskoczyła nas wielka ser-
deczność Papieża, już w samym 
momencie powitania. Zawsze 
Ojciec Święty pyta, w jakim ję-
zyku ktoś chce rozmawiać, ale 
mnie nie zapytał, od razu powie-
dział: Da bist du endlich mal da! 
(To nareszcie jesteś tutaj). Na-
wet nie zdążyłem zdjąć piuski, 
bo już na progu mnie uścisnął i 
serdecznie się przywitał.  Na nic 
się zdały pouczenia ka-
merdynera Papieża, że 
po wejściu  mamy zło-
żyć ukłon i zdjąć piu-
skę. Narzucił nam język 

i rozmawialiśmy dwadzieścia 
minut, mimo że każda z grup 
miała do dyspozycji 10 minut. 
To było do przewidzenia, bo 
przecież  znamy się już  33 la-
ta. Gdy Papież był jeszcze pro-
fesorem teologii i przez trzy 
kadencje przewodniczącym 
europejskiego związku teolo-
gów systematycznych spoty-
kaliśmy się często, ja wów-
czas reprezentowałem Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski, czę-
sto przydzielał mi tematy do 
opracowania i zapraszał do wy-
głaszania wykładów.  A gdy 
był pierwszy raz w Polsce, to 
przez cały tydzień byłem je-
go przewodnikiem, odwiedzili-
śmy najważniejsze miejsca, by-
liśmy w  Warszawie,  w Krako-
wie, Oświęcimiu, Częstocho-
wie, u św. Jadwigi w Trzebni-
cy, w Nysie na grobie ks. Kle-
mensa Neumanna, twórcy ru-
chu Quickborn, wtedy mocno 
się zdziwił, że to w Nysie by-
ły początki tego, kojarzonego 
bardziej z Bawarią, młodzieżo-
wego trzeźwościowego i anty-
nazistowskiego ruchu. Będąc 
w Nysie, odwiedził też grób 

Eichendorffa i tam na 
pamięć cytował jego 
wiersze, które pamię-
tał jeszcze ze szkoły 
powszechnej. 

Zapraszamy do świętego Jacka

Nareszcie jesteś tutaj!

Opolscy biskupi 
podczas 
audiencji  
u Benedykta XVI
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Perełki Słowa (51) 

Z KRWI I KOŚCI

„Rodowód Jezusa Chrystusa, 
syna Dawida, syna Abrahama. 
Abraham był ojcem Izaaka; 
Izaak ojcem Jakuba; Jakub 
ojcem Judy i jego braci; Juda 
zaś był ojcem Faresa i Zary, 
których matką była Tamar. 
Fares był ojcem Ezrona; 
Ezron ojcem Arama...” (Mt 
1,1nn).

Lubię czytać ca-
łą tę długą li-
stę ponad czter-
dziestu imion. 
Zdawać by się 

mogło, że to nudne zajęcie. 
Znam ten tekst prawie na pa-
mięć i wcale nie uważam za 
nudny. Jest on w Ewangelii 
bardzo potrzebny dla co naj-
mniej dwóch powodów. Po 
pierwsze – dla wykazania 
czytelnikowi, że Jezus jest 
całym sobą zakorzeniony w 
ziemskim, ludzkim świecie. 
Że jest człowiekiem z krwi i 
kości. Mateusz chciał to po-
wiedzieć na początku księ-
gi, aby na jej końcu uka-
zać, że Jezus urodziwszy się 
na ziemi, otworzył wszyst-
kim ludziom drogę do nie-
ba. Prawdziwy człowiek, za-
powiadany przez proroków 
Mesjasz, Boży Syn. Po drugie 
– lista przodków Jezusa jest 
przedziwna. Są tam imiona 
ludzi wielkich – wielkich wia-
rą, wielkich czynem, moral-
nie nieskazitelnych. Ale są 
też imiona ludzi bardzo nie-
ciekawych, małych, grzesz-
nych. A i wielcy, okazuje się, 
mieli swoje błędy – jak cho-
ciażby lepiej nam znany król 
Dawid czy jego syn, Salomon. 
Dawid dopuścił się zabójstwa 
z bardzo przyziemnych po-
wodów. Salomon ulegał żą-
dzom cielesnym, co dopro-
wadziło do zachwiania spo-
koju w państwie i do religij-
nego zamętu. Syn Boży ro-
dzi się w świecie moralnych 
kontrastów. Po latach sam 
powie: „Nie przyszedłem po-
wołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników”. A tu jest miej-
sce dla każdego.

KS. TOMASZ HORAK 

Solidarność z katolikami w byłych 
krajach Związku Radzieckiego 
przybiera różne formy.

W Kędzierzynie-Koźlu na-
turalnym (choć nie jedynym) 
ośrodkiem kontaktów z Koś-
ciołami na Wschodzie jest pa-
rafia św. Eugeniusza. Duszpa-
sterzują w niej Ojcowie Oblaci 
Maryi Niepokalanej, którzy po-
siadają placówki na Ukrainie,  
Białorusi i w Turkmenistanie. 

Ojciec Witia
do nas jedzie
W niedzielę 4 grudnia pod-

czas Mszy świętych w koście-
le św. Eugeniusza de Mazenod 
kazania głosił o. Wojciech Ba-
naszak, wikariusz w parafii w 
Gniewaniu. Opowiadał o para-
fii, w której pracuje od dwóch 
lat, i o sytuacji duchowej na 
Ukrainie. – Ludzie tamtejsi są 
trochę zagubieni, bez nadziei 
na przyszłość, wielu żyje w 
wielkiej biedzie. W naszym 
mieście jest 15 tysięcy miesz-
kańców, ale parafia liczy tyl-
ko tysiąc osób. Na Mszę przy-
chodzi trzydzieścioro dzieci. 
Wiara w ludziach została zruj-
nowana, tak jak nasz odzyska-
ny 15 lat temu stuletni kościół, 
który przez niemal pół wie-
ku był zamieniony w fabrykę 
części samochodowych – mó-
wił o. Wojciech. Misjonarz po-
dziękował za wielką ofiarność 
parafian, którzy przez miesiąc 
przynosili dary dla parafian w 
Gniewaniu. Darów było tyle, że 
trzeba było zorganizować dwa 
transporty. Za drugim razem z 
darami załadowanymi do  bu-
sa z przyczepą pojechał wraz 
z grupą ministrantów inny ob-
lat z Kędzierzyna – o. Krzysz-
tof Jurewicz. Dary trafiły do 
parafian z Gniewania akurat na 
św. Mikołaja. Wkrótce w pa-
rafii zagoszczą dwaj oblaci z 
Ukrainy, którzy będą pomagać 
podczas kolędy. Jednym z nich 

będzie rodowity Ukra-
iniec. – Ojciec  Wi-
tia do nas jedzie, więc 
uczcie się ukraińskie-
go, bo on po polsku 
nie mówi! – śmiał się, 
zapowiadając wizytę 
swojego współbrata o. 
Jurewicz . 

Przyjaciel
w Turkmenistanie
W Kędzierzynie-Koźlu by-

wał także niejednokrotnie inny 
oblat, o. Andrzej Madej, znany 
duszpasterz, poeta,  inicjator 
m.in. ekumenicznych spotkań 
w Kodniu i ewangelizacji pod-
czas festiwalu muzyków rocko-
wych w Jarocinie, w połowie 
lat 80. Potem „zniknął” z kra-
ju, został wysłany do Kijowa, 
a po kilku latach do miejsca 
jeszcze trudniejszego duszpa-
stersko – do Aszchabadu, sto-
licy Turkmenistanu. W tym mu-
zułmańskim kraju rządzi jeden 
z ostatnich władców despo-
tycznych świata, otaczany nie-
mal boskim kultem Saparmu-
rat Nijazow. O. Andrzej Madej, 
przełożony misji sui iuris Stoli-
cy Apostolskiej w Turkmenista-
nie, może tam przebywać je-
dynie dzięki posiadaniu statu-
su watykańskiego dyplomaty. 

Bezskuteczne jak do-
tąd starania o zareje-
strowanie Kościoła ka-
tolickiego trwają od 
niemal dziesięciu lat. 
Na pierwszą Paster-
kę przyszły do kaplicy 
w Aszchabadzie dwie 
osoby. Obecnie wspól-

nota katolicka liczy około 500 
osób, część z nich to dyploma-
ci z placówek w Aszchabadzie. 
Ojciec Andrzej już od ponad 
ćwierć wieku utrzymuje ścisłe 
kontakty z grupą dawnej mło-
dzieży oazowej z Kędzierzyna. 
Odwiedza nas przy każdej oka-
zji,  mówi, że jesteśmy dla nie-
go podporą w trudnych chwi-
lach (których z pewnością mu 
tam nie brakuje). Takie sło-
wa – co tu kryć – są dla nas 
powodem do radości i dumy. 
W przeddzień dnia solidarno-
ści z Kościołami na Wscho-
dzie grono „przyjaciół z Kę-
dzierzyna” znów wspomina-
ło przyjaciela z Turkmenista-
nu. Skromnym wyrazem łącz-
ności, na co dzień realizowa-
nej za pomocą poczty elektro-
nicznej, były zbiorowe życze-
nia bożonarodzeniowe, które 
wraz z opłatkiem powinny do-
trzeć do Aszchabadu jeszcze 
przed Wigilią. 

ANDRZEJ KERNER

Solidarność z Kościołami na Wschodzie

Dary, modlitwy,
dobre życzenia

O. Andrzej Madej 
z pierwszą 
ochrzczoną 
Turkmenką, 
która wybrała 
sobie imię 
Faustyna 
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Wtym roku laureatami nagród 
Marszałka Województwa 

dla twórców i animatorów kultury 
zostali: JERZY LIPKA – twórca ludowy, 
prezes honorowy Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych Oddziału 
Opolskiego, TERESA CHUDALA – 
pracownik świetlicy wiejskiej w 
Rozmierzy, tworząca własne au-
torskie spektakle teatralne, jaseł-
ka, teatrzyki profilaktyczne i ku-
kiełkowe, JOLANTA LAMM – dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Otmicach,  BEATA WEWIÓRKA – 
pracownik konserwacji zabytków 
w Muzeum Śląska Opolskiego w 
Opolu, O. ROMAN JOZAFAT GOHLY – 
przełożony klasztoru na Górze 
św. Anny, wiceprezes Zarządu 

Fundacji „Sanktuarium Góry Św. 
Anny”, WIESŁAW JANICKI – nauczy-
ciel języka polskiego w I LO w 
Głubczycach, ANDRZEJ KLESZCZ 
– artysta rzeźbiarz, mene-
dżer, twórca Galerii Arcydzieła, 
Ośrodka Edukacji Regionalnej i 
Stowarzyszenia Ludzi Twórczych 
w Jarnołtówku, ANDRZEJ KOŚCIUK 
– prezes Opolskiego Bractwa 
Rycerskiego, WIKTOR POLOCZEK – 
muzyk, kapelmistrz i dyrygent 
orkiestry dętej przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Łowkowicach, 
JAN PYSZKO – nauczyciel, zaolziań-
ski poeta i działacz kulturalny. 
Oprócz nagród Marszałek przy-
znał także ponad 30 osobom ho-
norowe wyróżnienia.

Zapraszamy

  DO LEŚNICKIEJ 
„BETANII”

Siostry Służebniczki  z Leśnicy 
zapraszają dziewczęta ze szkół 
licealnych, studentki i pracują-
ce na spotkanie sylwestrowe 
„W gronie przyjaciół Jezusa”, 
które rozpocznie się 30 grud-
nia o godz. 10.00 i trwać bę-
dzie do 1 stycznia (zgłosze-
nia do 24 grudnia). W czasie 
ferii zimowych siostry zapra-
szają na rekolekcje dla dziew-
cząt: 16–20 stycznia – licealist-
ki i dziewczęta starsze (zgło-
szenia do 5 stycznia); 24–28 
stycznia – gimnazjalistki (zgło-
szenia do 10 stycznia); 1–5 lu-
tego – wszystkie dziewczyny 
od gimnazjum wzwyż (zgłosze-
nia do 15 stycznia). Warunkiem 
uczestnictwa w spotkaniach i 
rekolekcjach jest wcześniej-
sze zgłoszenie się pod adre-
sem: Siostry Służebniczki, 
„Betania”, ul. Klasztorna 2, 
47-150 Leśnica, tel. 077/404 
83 30 lub 404 82 30, e-mail: 
faustynaj@wp.pl.

  NA WIGILIĘ 
W KĘDZIERZYNIE

Parafia św. Eugeniusza w 
Kędzierzynie-Koźlu organi-
zuje wieczerzę wigilijną dla 
ubogich samotnych i bezdom-
nych z terenu całego miasta. 
Odbędzie się ona w sam dzień 
Wigilii o godz. 15.00. Chętni 
mogą się zapisywać w biu-
rze parafialnym. Parafia apelu-
je także o składanie darów na 
tę niezwykłą wieczerzę: cho-
dzi o potrawy wigilijne, za-
bawki, słodycze dla dzieci i 
ofiary na ten cel; mile widzia-
ni są sponsorzy.

  NA REKOLEKCJE 
ZIMOWE 
DLA DZIEWCZĄT 

Siostry Misyjne Służebnice 
Ducha Świętego zaprasza-
ją do swojego klasztoru w 
Raciborzu dziewczęta od lat 
16 na rekolekcje prowadzo-
ne przez o. Cherubina Żyłkę 
OFM na temat „ Pytając ze św. 
Franciszkiem: Panie, co mam 
czynić?”. Termin: 19–23 stycz-
nia. W lutym odbędą się re-
kolekcje misyjne, prowadzone 
przez o. Adama Zagaję MCCJ 

pt. „Moim skarbem są ręce go-
towe do pracy z Tobą i czyste
serce”. Termin: 6–10 lutego.
Informacje i zgłoszenia: Sio-
stry Służebnice Ducha Święte-
go; s. Dominika Jasińska SSpS, 
ul. Starowiejska 152, 47-400 
Racibórz; tel. 0-32/415-50-51; 
e-mail: siostryssps@go2.pl; 
www.siostrymisyjne.opoka.net.pl.

  NA REKOLEKCJE 
DO OŁDRZYCHOWIC 
KŁODZKICH

Siostry Franciszkanki Szpital-
ne zapraszają dziewczęta od 
16 lat na rekolekcje pt. „ Jes-
tem świadkiem Jezusa Chry-
stusa”. Odbędą się one od 
23 do 27 stycznia. Zgłoszenia
do 20 stycznia pod adresem: 
S.M. Michaela, ul. Kłodzka 
25, 57-360 Ołdrzychowice 
Kłodzkie; tel. 074/86 89 090; 
e-mail: rekolekcje.osf@interia.pl

  NA ZABAWĘ 
SYLWESTROWĄ 
BEZ ALKOHOLU

Grupa rodzin katolickich z 
Opola zaprasza rodziców 
z dziećmi (lub bez) na zaba-
wę sylwestrową bez alkoho-
lu. Organizatorzy zapewnia-
ją dobrą zabawę dla wszyst-
kich. W środku nocy Msza 
św. Zapisy i szczegółowe in-
formacje: księgarnia WAM 
w Opolu, ul. O. Czaplaka 1,
tel. 077/4531699

  NA PRZEGLĄD 
ZESPOŁÓW 
KOLĘDNICZYCH

Uczniowie, dyrektor, rada pe-
dagogiczna oraz pracowni-
cy  Zespołu Szkół Specjalnych 
w Namysłowie serdecznie za-
praszają na II Wojewódzki 
Przegląd Zespołów Kolęd-
niczych „Kolędujmy razem”,
dla młodzieży i dzieci nie-
pełnosprawnych z wojewódz-
twa opolskiego, który odbę-
dzie się 12 stycznia 2006 ro-
ku o godzinie 10.00 w Domu 
Kultury w Namysłowie. Osoby, 
które chciałyby nam pomóc
w tym przedsięwzięciu, ofia-
rując darowiznę lub zaku-
pując nagrody, proszone 
są o kontakt ze szkołą, tel.
077/4100522. 

Nagrody Marszałka Województwa

Animatorzy i twórcy

Książka o opolskich rodach 

Zasługują na pamięć
Dziejom najbardziej znanych 
rodów na Śląsku poświęcona 
jest nowa książka Joanny Banik 
ilustrowana fotografiami Jerzego 
Stemplewskiego. 

Do rąk czytelnika do-
tarła książka interesują-
ca, edukacyjna i starannie 
opracowana edytorsko. 
Jej dodatkowym atutem 
są  fotografie autorstwa  
Jerzego Stemplewskie-
go, współpracownika opol-
skiego „Gościa Niedzielnego”, 
które doskonale ilustrują i wzbo-
gacają treść książki napisanej 
przez Joannę Banik, autorkę zna-
ną z licznych publikacji  na temat 
przeszłości Opolszczyzny i zna-
czących dla tej ziemi rodów szla-
checkich, właścicieli ziemskich i 
fundatorów wielu budowli sakral-
nych służących do dzisiaj.

Z pewnością najbardziej 
znani na Opolszczyźnie są  Op-
persdorffowie kojarzeni przede 
wszystkim z Głogówkiem  i ich 
zamkiem, zachowanym do dzi-
siaj, a także z licznymi fundacjami 
sakralnymi w tym mieście jak ka-
plica loretańska czy replika jero-
zolimskiego Grobu Bożego. Drugi 
znaczący ród szlachecki opisany 
przez autorkę „Rodów opolskich” 

stanowią  Gaschinowie, między 
innymi  fundatorzy kalwarii na 
Górze św. Anny, klasztoru anno-
górskiego, właściciele pałacu w 
Żyrowej.  Obszernie przedstawia 

autorka ród Schaffgotschów. 
Jest on jednym z najstar-
szych arystokratycznych 
rodów na Śląsku, a je-
go historia jest związana 
z niezwykle oryginalnym, 
jednym z piękniejszych  w 
Polsce, a może i w Euro-
pie, zamkiem w Kopicach. 

O kształcie tej obszernej siedzi-
by rodu zadecydowali w 1863 ro-
ku słynny architekt Karl Lüdeck i 
Hans Ulrich, którzy dokonali na 
zlecenie właścicieli przebudowy 
dotychczasowej klasycystycznej 
rezydencji. Pałac otoczony został 
z trzech stron rozległymi stawa-
mi, dalej rozciągały się hektary 
ogrodów kwiatowych i warzyw-
nych, był także ogród zimowy, w 
którym hodowano ananasy i wi-
norośl przez cały rok. Wszystkie 
przedstawione rody szlacheckie 
i magnackie zasługują na pamięć, 
bowiem ich rola kulturotwórcza i 
gospodarcza jest nie do przece-
nienia. S.

Joanna Banik, Rody opolskie, ARSGRAF, 
Żyrardów 2005.

Do rąk czytelnika do-
tarła książka interesują-
ca, edukacyjna i starannie 
opracowana edytorsko. 

go, współpracownika opol-

autorka ród Schaffgotschów. 
Jest on jednym z najstar-
szych arystokratycznych 
rodów na Śląsku, a je-
szych arystokratycznych 
rodów na Śląsku, a je-
szych arystokratycznych 

go historia jest związana 
z niezwykle oryginalnym, 
jednym z piękniejszych  w 
Polsce, a może i w Euro-
pie, zamkiem w Kopicach. 
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VIII

KS. JÓZEF 
SZCZOTKA 

święcenia kapłańskie przy-
jął 11 maja 1980 r. w Opolu. 
Był wikariuszem w parafiach: 
św. Mikołaja w Krapkowicach, 
św. Antoniego w Zabrzu  
i Świętych Apostołów Piotra  
i Pawła w Opolu. Od 1987 roku 
przez dwanaście lat był pro-
boszczem parafii misyjnych 
w Togo. W roku 1999 wró-
cił do opolskiej diecezji i zo-
stał proboszczem w Polskim 
Świętowie. Proboszczem para-
fii w Skorogoszczy ustanowio-
ny 19 sierpnia 2000 roku. 

PANORAMA PARAFII  
św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy 

Parafia dziesięciu miejscowości

ZDANIEM PROBOSZCZA
W planie duszpasterskim naszej parafii  przy-
szły rok ma być poświęcony rodzinie, jej proble-
mom życiowym, religijnym, wychowawczym. Już 
w tym roku kilka razy głosił kazania ks. dr Paweł 
Landwójtowicz z diecezjalnego duszpasterstwa 
rodzin, uzyskaliśmy od niego zapewnienie, że 
poprowadzi w naszej parafii rekolekcje wielko-
postne, skierowane na problematykę rodzinną. 
Wiemy, z jak wielkimi problemami muszą spoty-
kać  się nasze parafialne rodziny, jak muszą zabie-
gać o miejsca pracy, jak zabiegać o lepsze jutro.  
We wszystkich naszych miejscowościach przed la-
ty ludzie pracowali w PGR, dzisiaj muszą zatrud-
nienia poszukiwać poza miejscem zamieszkania, 
nawet za granicą Polski.  O najważniejszych spra-
wach rodzinnych, o roli rodziny w katolickim wy-
chowywaniu przyszłych pokoleń, o potrzebie po-
głębiania wiary i innych sprawach  będziemy roz-
mawiać z naszymi parafianami. Jeżeli wierni będą 
wyrażali ochotę na pogłębienie wiedzy religijnej, 
zaprosimy do parafii wykładowców, teologów i 
będziemy wspólnie robić krok do przodu, krok 
do lepszego życia we wspólnocie Chrystusowej.

U góry: Kościół  
św. Jakuba stoi  

nad Nysą Kłodzką.  
Z lewej: Kaplica 

przedpogrzebowa  
w Skorogoszczy

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-Miśopole@goscniedzielny.pl

OPOLSKI

O wielowiekowej tradycji 
Skorogoszczy  świadczy 
obelisk postawiony  
w 2000 roku,  
a upamiętniający  
777-lecie miejscowości, 
kiedyś mającej prawa 
miejskie.  Na obelisku 
czytamy słowa Jana Pawła II 
napisane w językach 
polskim i niemieckim: 
„Trzeba nam się wsłuchać 
w głos przeszłości, 
aby wiarę i miłość przekazać 
przyszłym pokoleniom”. 

Dziesięć miejscowości  
tworzy parafię św. Jaku-
ba Apostoła, z jej parafial-
ną świątynią pochodzą-
cą z 1852 roku – neoro-
mańską z zabytkami goty-
ckimi pozostałymi po po-
przednim kościele.  Dru-
gi kościół, pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa, 
jest w Golczowicach, w 
ubiegłym roku obchodzo-
no jego 70-lecie. W Prze-
czy kościół św. Barbary 
powstał z rozbudowanej 
gotyckiej kaplicy. W 2000 
roku, z okazji  Wielkie-
go Jubileuszu Chrześci-
jaństwa, parafianie wspól-
nie z ówczesnym ks. pro-
boszczem  Piotrem Be-
kierzem oddali do użytku 
nowo wybudowaną ka-
plicę przedpogrzebową, 
usytuowaną  przy koście-
le parafialnym. Również 
zadbano o kaplice przed-
pogrzebowe w Przeczy i 
w Golczowicach, obie po-
wstały na bazie dawnych 
salek katechetycznych. – 
Parafianie dbają o swo-
je kościoły i mimo że z 

niektórych  miejscowości 
jest daleka droga do koś-
ciołów, to ludzie starają 
się w nich być, uczestni-
czyć w nabożeństwach i 
w organizowanych przez 
Caritas spotkaniach. A do 
chorych i  starszych osób 
dojeżdżamy raz w miesią-
cu – mówi ks. proboszcz 
Józef Szczotka, którego 
wspiera w pracy duszpa-
sterskiej ks. wikary Nor-
bert Panusz. W Przeczy, 
do której dojeżdżają wier-
ni z innych miejscowości, 
w niedziele odprawiane 
są dwie Msze święte. A w 
każdej z dziesięciu miej-
scowości raz w roku or-
ganizowane są uroczysto-
ści dożynkowe z udzia-
łem księży. 

Z pomocą księdzu 
proboszczowi przycho-
dzi parafialna rada dusz-
pasterska, zwłaszcza 
w  sprawach gospodar-
czych. Aktualnie groma-
dzone są fundusze na 
planowany bardzo kosz-
towny remont dachu pa-
rafialnej świątyni, zmia-
nę instalacji elektrycz-

nej i malowanie kościo-
ła wewnątrz. Natomiast 
bardzo aktywna kilkuna-
stoosobowa grupa Cari-
tas rozprowadza świece 
wigilijne, kartki świątecz-
ne, opłatki, a pozyskane 
ofiary przeznacza na  ca-
łoroczną pomoc najuboż-
szym parafianom oraz na 
organizację dla osób sa-
motnych i starszych wie-
czerzy wigilijnej, śniada-
nia wielkanocnego, spot-
kań majowych i paździer-
nikowych. 

– Mamy szczęście – 
mówi ks. proboszcz –  że 
w gimnazjum uczy się 
młodzież z całej naszej pa-
rafii, co pozwala nam na 
dalsze utrzymywanie z nią 
kontaktu, wychowywanie 
i nauczanie. Osiemdziesię-
ciu uczniów przygotowy-
wanych jest do przyjęcia 
sakramentu bierzmowa-
nia. Katechezę prowadzi 
ks. Norbert Panusz, kate-
chetka Anna Nazimek i ks. 
proboszcz Józef Szczotka, 
który przygotowuje dzieci 
do I Komunii.   
TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ
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