
Opcja polityczna poszła na drugi 
plan, głosowano na dobrych
i sprawdzonych gospodarzy.

W gminach wygrali spraw-
dzeni i dobrze znani, którzy już 
w poprzednich kadencjach nie 
zawiedli swoich wyborców. I nie-
zależnie jaką opcję polityczną 
reprezentowali, czy wystawiła 
ich mniejszość niemie-
cka, czy większość pol-
ska, to, jak można są-
dzić po niepełnych jesz-
cze (w poniedziałek ra-
no) wynikach wyborów, 
wygrała przedsiębiorczość, ko-
munikatywność i konsekwencja 
w realizowaniu gminnych przed-
sięwzięć burmistrz Róży Malik z 
Prószkowa, wójta Dietera Wystu-
pa z Łubnian, burmistrza Diete-
ra Przewdzinga ze Zdzieszowic, 
wójta Dionizego Duszyńskiego z 
Popielowa, burmistrza Jana Labu-
sa z Ozimka, burmistrza Joachi-
ma Wojtali z Gogolina, wójta An-

drzeja Pulita ze Skarbi-
mierza czy Huberta Ku-
rzała z Leśnicy.

Opole też nie ryzy-
kowało, wolało pozo-

stać przy poznanym już z po-
przedniej kadencji Ryszardzie 
Zembaczyńskim, któremu zawie-
rzyło aż 51 proc. wyborców, któ-
rzy opowiedzieli się za spraw-
dzonym gospodarzem i człowie-
kiem Platformy Obywatelskiej, 
która pozyskała aż 13 manda-
tów; 5 mandatów ma PiS; 4 – Le-
wica i Demokraci, 3 – Komitet 
Dariusza Smagały.

Druga tura wyborów cze-
ka wyborców między innymi w 
Brzegu, Namysłowie, Strzelcach 
Opolskich, Pakosławicach. W 
Nysie, według nieoficjalnych da-
nych, rywalizować w drugiej tu-
rze będą Janusz Sanocki (zdobył 
6637 głosów) i Jolanta Barska 
(5392 głosy). Burmistrzem Ot-
muchowa został ponownie Jan 
Woźniak (zdobył 65 proc. po-
parcia), a Paczkowa Bogdan Wy-
czałkowski. Z kolei Alina Baran 
będzie przez kolejne cztery lata 
rządziła Skoroszycami (63 proc. 
poparcia). S
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Uroczyście i radośnie otwierano budo-
waną przez dwa lata halę sportowo-wi-

dowiskową przy ZS w Dobrzeniu Wielkim. 
Ten nowoczesny obiekt sportowy, z które-
go korzystać będzie ponad 850 uczniów i 
wielu dorosłych mieszkańców okolicznych 
miejscowości, kosztował 6 mln złotych, z 
czego 5,2 mln dała gmina Dobrzeń Wielki, 
a 800 tys. Urząd Marszałkowski w Opolu. W 
ogromnej hali sportowej mogą równolegle 
rozgrywać się trzy mecze koszykówki, siat-
kówki, piłki ręcznej lub halowej piłki noż-

nej. A na widowni może ob-
serwować rozgrywki spor-
towe ponad 600 widzów, 
jest wydzielone miejsce dla 
mediów, są pomieszczenia 
dla sędziów, trenerów, są 
funkcjonalne szatnie, sa-
nitariaty i windy dla osób 
niepełnosprawnych.  

ZA TYDZIEŃ
  PARAFIA pw. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła
w Dolnej

Uczniowie 
Zespołu Szkół 
mają duże 
osiągnięcia 
w gimnastyce 
artystycznej, 
karate, judo, 
siatkówce
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Tuż przed oddaniem do 
druku naszych opol-

skich stron otrzymaliśmy 
zaproszenie do udzia-
łu w IV Opolskiej Jesieni 
Literackiej, organizowanej 
przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną i Wydział Kul-
tury Miasta Opola. Nie ma-
my już miejsca na zamiesz-
czenie programu. Więc
krótko: impreza trwa od 
14 listopada do 8 grudnia,
jej bohaterami będą: Adam 
Zagajewski, Kazimierz 
Orłoś, Ewa Berberyusz, 
Dawid Jung, Rafał Habielski 
i jeszcze kilka interesują-
cych osób, które będą roz-
mawiać z literatami i czy-
telnikami. Myślę, że warto 
dołączyć do tego grona. 

HALA SPORTOWA JUŻ GOTOWA

W opolskim 
lokalu 
wyborczym

TERESA
SIENKIEWICZ-MIŚ

re dak tor wy da nia

Wybory samorządowe 2006

Wybierali dobrych 
gospodarzy
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BORKI WIELKIE. Tegoroczny 
konkurs, rozpisany przez tutej-
sze DFK dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej, przebiegał pod ty-
tułem „Św. Jadwiga – budowni-
czyni mostów”. Uczestnicy kon-
kursu odnajdywali i eksponowa-
li ciekawe wiadomości na temat 
życia św. Jadwigi, legendy, opo-
wieści, obrazki. Opisywali figury 
oraz miejsca i kościoły poświę-
cone Świętej. Podsumowanie 
konkursu, rozdanie dyplomów 
i nagród rzeczowych, z udzia-

łem o. Cherubina, probosz-
cza parafii św. Franciszka z 
Asyżu w Borkach Wielkich, od-
było się w miejscowej szkole 
podstawowej. Dodatkowo ko-
ło DFK zorganizowało parafia-
nom pielgrzymkę autokarową 
do Trzebnicy, gdzie po zwie-
dzeniu sanktuarium św. Jadwigi 
wszyscy, wraz z orkiestrą dę-
tą z Borek Wielkich, uczestni-
czyli we Mszy św. i w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej w lesie 
bukowym.

Ku czci św. Jadwigi 

Uczestnicy pielgrzymki przed sanktuarium w Trzebnicy 
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ŁAMBINOWICE. Centralne 
Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach–Opolu zorga-
nizowało w kościele parafial-
nym św. Marii Magdaleny kon-
cert  „Panichida – Requiem 
Prawosławne” w wykona-
niu Chóru Prawosławnego 
Ordynariatu Wojska Polskiego 
Śląskiego Okręgu Wojskowego 
pod dyrekcją ks. protodiako-
na Grzegorza Cebulskiego, 
który jest dwukrotnym lau-
reatem nagrody dyrygen-
ckiej Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej 
w Hajnówce (1987, 1994). 
W 1993 r., decyzją Soboru 
Biskupów, za działalność mu-
zyczną został nagrodzony 
Orderem św. Marii Magdaleny. 
W 1997 r. został uhonorowa-
ny przez Ministra Kultury i 
Sztuki medalem „Zasłużonego 
Działacza Kultury”, a w 2006 

roku orderem „Gloria Artis”.  
Chór męski „Oktoich” obcho-
dzi w tym roku 15-lecie swo-
jego istnienia. Nagrał 10 po-
zycji fonograficznych, wyko-
nał 500 koncertów w kraju i 
za granicą. Został uhonorowa-
ny m.in. ogólnopolską nagrodą 
im. św. Brata Alberta, odzna-
czony przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
medalami „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” i odznacze-
niami Ministerstwa Obrony 
Narodowej. Po koncercie na 
Starym Cmentarzu Jenieckim, 
pochodzącym z lat I wojny 
światowej, na którym spoczy-
wają żołnierze różnych naro-
dowości z obozu jenieckiego 
Lamsdorf (Łambinowice), od-
prawiona została przed pomni-
kiem jeńców serbskich ekume-
niczna modlitwa duchownych 
kapelanów.

Requiem prawosławne 

DIECEZJA OPOLSKA. Sze-
reg szkół już skorzystało z za-
proszenia na lekcję bibliotecz-
ną do caritasowego bibliobu-
su. Uczniom prezentowane są 
ciekawe książki, następnie szu-
kają oni „skarbu”,  czyli książ-
ki, która im się najbardziej po-
doba, i którą chcą wypożyczyć. 
Ci, którzy ją przeczytają i na-
piszą o niej wypracowanie al-

bo namalują jakąś rozgrywa-
jącą się w niej scenę, otrzy-
mują wartościową nagrodę 
książkową. Projekt  – wsparty 
przez VDG, Konsulat Generalny 
Niemiec i Ministerstwo Edukacji 
– realizowany jest przez 
Centralną Bibliotekę Polsko-
-Niemiecką Caritas w Opolu, 
przy ul. Szpitalnej 7 a., tel.077/
4539793.

Bibliobusy na szkolnym placu

CARITAS Diecezji Opolskiej 
realizuje projekt Caritas Pol-
skiej i Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych pn. „Indywi-
dualne ścieżki kariery zawo-
dowej szansą dla osób nie-
pełnosprawnych”. Celem pro-
jektu jest wsparcie osób nie-
pełnosprawnych przez okre-
ślenie ich predyspozycji, aspi-
racji zawodowych oraz moż-

liwości, zwiększenie motywa-
cji, doskonalenie umiejętno-
ści społecznych i zawodowych. 
Organizowane są 10-dnio-
we warsztaty, które odbywa-
ją się w systemie dziennym 
lub całodobowym w ośrod-
ku Caritas Diecezji Opolskiej 
„Skowronek” w Głuchołazach. 
Zajęcia prowadzone są przez 
doradcę zawodowego, psycho-
loga oraz pedagoga. 

Warsztaty w „Skowronku”

OPOLE. W katedrze Podwyż-
szenia Krzyża Świętego za-
kończono renowację boczne-
go ołtarza św. Józefa z figu-
rami, wykonanymi na prze-
łomie wieków XIX i XX w 
Monachium: św. Józefa, św. 
Antoniego i św. Franciszka. 
Prace renowacyjne wykonał 
Lesław Niziński z Głogówka. 
Po usunięciu starych wernik-
sów i zabrudzeń figury po-
krył nowymi płatkami złota. 
Koszt renowacji,  38 tys. zło-
tych, sfinansowano  z ofiar 
parafian i częściowo z dota-
cji wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków. Przed parafią 
katedralną stoją kolejne zada-
nia. Najpilniejszym jest bar-
dzo kosztowna modernizacja 
instalacji grzewczej, następ-

nie planowana jest renowacja 
części ołtarza głównego z ta-
bernakulum oraz malowanie 
wnętrza.

Ołtarz jak nowy 

Ołtarz św. Józefa po renowacji
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PRZYWORY. W kościele Matki 
Bożej Anielskiej abp Alfons 
Nossol konsekrował nowy ołtarz. 
Kościół  w Przyworach został w 
ostatnich czasach odremontowa-
ny na zewnątrz i wewnątrz, mię-
dzy innymi wymieniono instala-

cję elektryczną,  położono nową 
posadzkę i wykonano z marmu-
ru ołtarz oraz ambonę. Materiał 
na posadzkę i ołtarz ofiarowała 
rodzina Kreuzów. Remont wyko-
nano staraniem parafian i ks. pro-
boszcza Józefa Kaczmarczyka.

Odnowiono kościół MB Anielskiej
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Czwarta rano

CZARNA 
CZAPECZKA

Wraz z nadejściem jesien-
no-zimowych chłodów 

należało wreszcie pomyśleć 
o oszczędnościowej polityce 
energetycznej organizmu, co 
też i sumiennie uczyniłem. 
Ilekroć przychodzi mi opusz-
czać domowe pielesze, za-
kładam na głowę czarną cza-
peczkę. Bardzo mi się ona po-
doba, także i z tego powodu, 
iż nabyłem ją drogą kupna na 
Końcu Świata. Koniec Świata 
to taki przylądek na pół-
nocnym zachodzie Bretanii, 
gdzie można kupować czarne 
czapeczki, które doskonale 
wpływają na oszczędnościo-
wą politykę energetyczną or-
ganizmu, bo mają od wieków 
wypróbowany przez słynnych 
bretońskich łowców krewetek  
kształt i zrobione są z dobrze 
dobranego materiału. Łowcy 
krewetek i żeglarze mórz pół-
nocnych, po których hulają 
wiatry, wiedzą, jak chronić 
głowy przed zimnem, a du-
sze przed smutkiem pustych 
przestrzeni. Słowem, już w 
lipcu w Bretanii przewidując 
listopadowe polskie chłody, 
nie wahałem się wysupłać z 
kiesy 4 euro celem zakupu 
czapki. 

Paraduję teraz w czapecz-
ce bretońskich łowców 

krewetek i żeglarzy mórz 
ulicami naszych miast i wsi, 
ciesząc się dość sporym 
zainteresowaniem prze-
chodniów. Podobno czarna 
bretońska czapeczka jest łu-
dząco podobna do żydow-
skiej jarmułki, co zauważyło 
już kilka osób z tzw. moje-
go otoczenia. Nie wiem czy 
jest łudząco podobna, czy 
nie, cieszę się tylko, że moja 
bretońska czapeczka zakła-
dana celem kształtowania 
racjonalnej polityki energe-
tycznej organizmu wzbudza 
zainteresowanie moją osobą. 
Nawet gdyby chodziło tylko 
o czapkę, zawsze miło jest 
być zauważonym. 

PIOTR ZABRZAŃSKI
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W Diecezjalnym Ośrodku 
Wypoczynkowym „Skowro-
nek” w Głuchołazach odbyła 
się 7 listopada międzynarodo-
wa konferencja pt. „Turystyczne 
tradycje pogranicza nysko-jese-
nickiego”.

Wzięli w niej udział wo-
jewoda opolski, starosta ny-
ski, przedstawiciele parlamen-
tu i władz samorządowych. 
Podczas konferencji odbyła 
się promocja albumu pt. „Tu-
rystyczne tradycje pogranicza 
nysko-jesenickiego”, który zo-
stał wydany drukiem w ra-
mach, współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go, Programu „Interreg IIIA”. 
Autorami tekstu historyczne-
go, tłumaczonego na języki 
czeski i niemiecki są dr Pa-
weł Szymkowicz i Kwetoslaw 
Growka. Niewątpliwym walo-
rem albumu są liczne stare po-
cztówki pochodzące ze zbio-
rów prywatnych kilku kolek-
cjonerów oraz zbiorów Pań-

stwowego Archiwum Powiato-
wego w Jeseniku. Nim książ-
ka została wręczona uczestni-
kom konferencji, ci wysłuchali 
trzech bardzo ciekawych pre-
lekcji dotyczących rozwoju tu-
rystyki w Górach Opawskich i 
Jesenikach.

O pierwszym w 
dziejach Kopy Bisku-
piej schronisku „Ru-
dolfsheim” barwnie 
opowiadał dr Paweł 
Szymkowicz, nato-

miast bogatą działalność Mo-
rawsko-Śląskiego Sudeckiego 
Towarzystwa Górskiego w re-
jonie nysko-jesenickim przed-
stawił dr Marcin Dziedzic z 
Wałbrzycha. Szef głuchołaskie-
go oddziału PTTK Jerzy Chmiel 

opowiadał o historii 
znakowania szlaków 
turystycznych na tu-
tejszym pograniczu i 
pokazał niewielką wy-
stawę poświęconą tej 
problematyce. WI

A tym marzeniem jest posiadanie 
kochających rodziców
i doświadczanie na co dzień ciepła 
rodzinnego, opiekuńczego domu. 

Niestety, 80 tys. dzieci w 
Polsce przebywa w różnego 
rodzaju placówkach opiekuń-
czych i wychowawczych, a na-
stępnych 12 tys. czeka na wol-
ne miejsca. Wiele osób zasta-
nawia się, czy ta zła sytuacja 
musi trwać, czy rzeczywiście 
nic nie można zmienić w ży-
ciu tych skrzywdzonych dzie-
ci? I nie tylko zadają pytania, 
ale też podejmują działania na 
rzecz dobra dziecka. Do gro-
na tych osób należą pracowni-
cy placówek Fundacji Obrony 
Życia Diecezji Opolskiej, Kato-
lickiej Poradni Rodzinnej i Ka-

tolickiego Ośrodka 
Adopcyjno-Opie-
kuńczego.  

Kolejnym zai-
nicjowanym w tym 
roku  jest program 
„Potrzebuję rodzi-
ców – samotne 
dziecko”, które-
go głównym zało-
żeniem jest propa-
gowanie rodziciel-
stwa adopcyjnego. 
Zaplanowano spot-
kania informacyj-
ne: pierwsze od-
było się 7 listopa-
da br., następne będzie 11 stycz-
nia 2007 roku, o godz. 16.00, w 
auli seminaryjnej w Opolu, przy 
ul. Drzymały 1 a. W programie 
spotkań: „Jak można zostać ro-
dziną adopcyjną; Jakie warunki 

muszą spełniać kan-
dydaci na rodziców 
adopcyjnych; Wszyst-
ko o prawach i obo-
wiązkach rodziny ad-
opcyjnej. Także: Jak 
można zostać rodzi-
ną zastępczą”. Spot-
kania poprowadzą 
pracownicy katolickie-
go ośrodka adopcyj-
nego, z którymi moż-
na się kontaktować w 
placówce przy ul. kard. 
Kominka 1 w Opolu i 
tel.: 077 44 11 500, 077 
44 19 905. 

Program finansowany jest z 
dotacji Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej na podstawie 
Rządowego Programu Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich.

TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ 

Kolejny program ośrodka adopcyjnego

Spełnij dziecięce marzenia

Schronisko 
Rudolfsheim 
i wieża 
widokowa 
na Kopie 
Biskupiej

Na nysko-jesenickim pograniczu

Konferencja z albumem w tle

tolickiego Ośrodka 

opcyjnej. Także: Jak 
można zostać rodzi-
ną zastępczą”. Spot-
kania poprowadzą 
pracownicy katolickie-
go ośrodka adopcyj-
nego, z którymi moż-
na się kontaktować w 
placówce przy ul. kard. 
Kominka 1 w Opolu i 
tel.: 077 44 11 500, 077 
44 19 905. 
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J ubileuszowe świętowa-
nie rozpoczęło się 3 ma-
ja Eucharystią, której prze-
wodniczył gliwicki biskup 
pomocniczy Gerard Kusz, 

który dokładnie 20 lat wcześniej 
poświęcił plac pod budowę no-
wego kościoła. Tuż przed uro-
czystością poświęcenia świątyni, 
która miała miejsce 21 paździer-
nika br., przeprowadzono tygo-
dniowe misje święte.

– Na naszej świątyni koń-
czy się epoka budowy dużych 
kościołów. Na przełomie lat sie-
demdziesiątych i osiemdziesią-
tych zapadały decyzje o budo-
wie dużych kościołów, aby ogar-
nąć wielkie osiedla. Gdy poja-
wiały się odpowiednie zezwo-
lenia władz, to przystępowano 
do budowy dużych kościołów z 
równie dużym zapleczem kate-
chetycznym. Takie były kościo-
ły w Opolu na osiedlach ZWM 
czy Kolonii Gosławickiej, w Kę-
dzierzynie na Pogorzelcu i w 
Blachowni czy też w Kluczbor-
ku. Budowę tamtych kościołów 
rozpoczęto jednak wcześniej. 
My pozwolenie dostaliśmy w ro-
ku 1982, duszpasterstwo rozpo-
częliśmy w 1986, a fundamenty 
dopiero w 1989 r., jako ostatni. 
Było to już po rozmowach przy 
Okrągłym Stole. Jest to zatem 

ostatni z tych dużych kościo-
łów. Olbrzymim plusem tej bu-
dowy był fakt, że z chwilą rozpo-
częcia prac budowlanych zaczę-
ło się też regularne duszpaster-
stwo. Ludzie zaczęli się koncen-
trować wokół budowy i dusz-
pasterstwa. W tym roku obcho-
dzimy jubileusz dwudziestole-
cia naszej wspólnoty parafialnej 
i dlatego z tej okazji chcieliśmy 
nasz kościół poświęcić – wyzna-
je ks. Edward Bogaczewicz.

Początki

Kędzierzyn do połowy lat 
osiemdziesiątych posiadał tyl-
ko jeden kościół (św. Mikoła-
ja), a należał obok Opola i Ny-
sy do największych miast Opol-
szczyzny. Duszpasterską troskę 
w całym mieście sprawowali oj-
cowie oblaci. Na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych zezwolono wybudować 
im pierwszy nowy kościół na 
osiedlu Pogorzelec. Jednak to 
wciąż było za mało dla miasta, 
które w tamtym czasie stopnio-
wo rozwijało się. W 1982 r. zo-
stał podpisany przez wojewodę 
i biskupa opolskiego dokument 
w sprawie budownictwa sakral-
nego i kościelnego na lata 1982–
1985. Poruszono w nim rów-
nież sprawę rozpoczęcia budo-
wy kościoła na osiedlu Piasty w 
Kędzierzynie-Koźlu. Jednak obla-
ci zajęci budową jednej świątyni 
nie byli w stanie prowadzić dru-
giej inwestycji. Parafię św. Miko-
łaja przejęli zatem księża diece-
zjalni, natomiast pierwszym ad-
ministratorem budowy kościo-
ła na Piastach został mianowany 
ks. Alfons Schubert, który będąc 

proboszczem w Mechnicy, peł-
nił misję reprezentowania parafii 
św. Mikołaja w sprawach formal-
nych i prowadzenia budowy koś-
cioła. Misja ks. Alfonsa Schuber-
ta nie była łatwa. Urząd 
Miejski nie wyrażał zgo-
dy na proponowane ko-
lejne lokalizacje nowe-
go kościoła, aż wresz-
cie – po interwencjach 
bpa Jana Wieczorka – 
w styczniu 1986 r. mia-
sto oddało w wieczy-
ste użytkowanie teren 
działki budowlanej po-
łożonej u zbie-
gu ulic Krzywo-
ustego i alei Li-
sa. W tym cza-
sie ks. Schu-
bert uzgadniał 
szereg innych niezwy-
kle ważnych szczegó-
łów związanych z roz-
poczęciem budowy, jak 
m.in. podjęcie prac nad 
projektem architekto-
nicznym, dostaw ga-
zy, wody, energii elek-
trycznej itd.

Wiosną 1986 r. rozpoczęły się 
pierwsze prace związane z adap-
tacją terenu i budową baraku dla 
celów duszpasterskich. 4 maja 
1986 r. opolski biskup pomocni-
czy Gerard Kusz poświęcił plac 
budowy, a w sierpniu ks. Schu-
berta na stanowisku administra-
tora budowy kościoła zastąpił 
ks. Edward Bogaczewicz. W ba-
raku mieściła się kaplica i zaple-
cze katechetyczne. Ks. Bogacze-
wiczowi do pomocy duszpaster-
skiej przydzielono dotychczaso-
wego wikariusza parafii św. Mi-
kołaja ks. Piotra Klemensa, któ-

ry niewątpliwie ożywił szczegól-
nie poziom śpiewu. Dzięki temu 
wprowadzono do porządku nie-
dzielnych nabożeństw kolejne 
Msze św. i nieszpory. Od wrześ-

nia katechizacją obję-
to uczniów klas dru-
gich i trzecich. Zaczę-
ły się wtedy też two-
rzyć pierwsze grupy 
parafialne: ministranci, 
róże różańcowe… Do 
pomocy w duszpaster-
stwie przybywali kolej-
ni księża wikariusze z 
parafii św. Mikołaja: Je-

rzy Trinczek, Eu-
geniusz Magie-
rowski, Karol 
Złoty, Andrzej 
Plaskowski. 1 
październ ika 

1993 r. bp Alfons Nos-
sol erygował nową para-
fię pw. Ducha Świętego i 
NMP Matki Kościoła!

20 lat wspólnoty parafialnej na osiedlu Piasty
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Płaskorzeźba 
Zmartwych-
wstałego 
Chrystusa 
wykonana
przez prof. 
Mariana Molendę

W parafii Ducha Świętego
i NMP Matki Kościoła

na osiedlu Piasty
w Kędzierzynie-Koźlu 

obchodzono w tym roku 
jubileusz dwudziestolecia 

początków wspólnoty 
parafialnej. Obchody 

zostały zwieńczone 
uroczystością 

poświęcenia 
kościoła.

tekst i zdjęcia
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI
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Kościół rósł

Pierwsze wykopy pod naj-
głębszą część kościoła, gdzie 
mieści się dolna kaplica i wie-
ża, wykonano w sierpniu 1988 r. 
Rok później położono funda-
menty pod pozostałe części 
świątyni. Mury rosły. W 1995 r.  
zamontowano stalową kon-
strukcję dachu, a rok później 
pokryto ją dachówką podarowa-
ną przez niemiecką firmę Hei-
steholtz, której właściciele, po-
chodzący z okolic Strzelec Opol-
skich, chcieli przekazać mate-
riał na pokrycie jednego z koś-
ciołów w okolicach Góry Świę-

tej Anny. Sześć lat póź-
niej wybudowano wieżę 
kościoła. Właściwie ca-
ły czas trwały prace we-
wnątrz świątyni i wokół 
niej. Budynki pierwotnie 
mające służyć do celów 
katechetycznych zaadap-
towano na potrzeby Ca-
ritas i grup parafialnych. 
To wszystko wymagało wielkiej 
pracy i determinacji. Ale właśnie 
dzięki temu powstała okazała 
piękna świątynia według projek-
tu arch. Weroniki Sznyrowskiej. 
Projekt konstrukcyjny wykonał 
inż. Stanisław Dąbrowski, na-
tomiast wnętrza zaprojektował 

arch. Zdzisław Budziń-
ski. Warto też nadmie-
nić, że ołtarz, ambonę 
chrzcielnicę, krzyż z po-
stacią zmartwychwstałe-
go Chrystusa oraz taber-
nakulum wykonał arty-
sta rzeźbiarz Marian Mo-
lenda, profesor Uniwer-
sytetu Opolskiego. Na 

ogromne słowa pochwały zasłu-
gują całe zastępy parafian, któ-
rzy ochoczo trwali na budowie 
jako wolontariusze. Niektórym 
z nich nie dane było dożyć pięk-
nych jubileuszowych uroczysto-
ści związanych z poświęceniem 
kościoła, ale – jak powiada ks. 
Bogaczewicz – „wierzymy, że te-
raz z nieba nam pomagają”.

Uroczystość poświęcenia 
kościoła była wielkim wydarze-
niem wieńczącym obchody ju-
bileuszowe. Poświęcenia świą-
tyni dokonał abp Alfons Nos-
sol. Wraz z nim koncelebrowa-
li kapłani pochodzący z tej pa-
rafii i pracujący w niej w mi-
nionym czasie. Obok parafian 
uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele władz samorządowych. Li-
turgię uświetnił zespół wokal-
ny „La Musica Corale” z Często-
chowy pod kierownictwem Be-
aty Ciemny. Biskup opolski po-
dziękował parafianom i duszpa-
sterzom za ich wkład włożony 
w utworzenie nowej jednostki 

parafialnej i wspaniałej świątyni 
wraz z całym zapleczem. Wyra-
zem wdzięczności i uznania dla 
wspólnoty parafialnej za włożo-
ny dwudziestoletni trud było na-
danie ks. Edwardowi Bogaczewi-
czowi tytułu radcy duchownego. 
Ponadto rajcy Kędzierzyna-Koźla 
przyznali mu medal „Za zasługi 
dla Miasta”.

Dobrym ludziom dzięki

Dzieło budowy stało się 
możliwe dzięki niezwykłej ofiar-
ności wiernych. Na szczególne 
podziękowania zasługują pa-
rafie dekanatów patronackich: 
siołkowickiego, kędzierzyńskie-
go, kozielskiego, krapkowickie-
go, głubczyckiego, pietrowi-
ckiego, kluczborskiego, gościę-
cińskiego, leśnickiego i oleskie-
go. – Ofiary z patronackich de-
kanatów pozwalały kontynuo-
wać budowę. W całości kosz-
tów budowy kościoła było ich 
około 30 procent. Były składa-
ne w najważniejszych latach bu-
dowy, gdy zachodziła koniecz-
ność podjęcia kilkunastu nawet 
frontów prac – uważa ks. rad-
ca Edward Bogaczewicz. Wie-
le ofiar pieniężnych napłynęło 
również od parafii-matki, czy-
li od parafian z kościoła św. Mi-
kołaja, oraz z parafii Narodzenia 
NMP w Głubczycach. 

20 lat wspólnoty parafialnej na osiedlu Piasty

Wyrósł 
kościół i parafia

Kościół 
od strony 
wejścia 
głównego

Poniżej: 
Kościół 
od strony 
alei Lisa
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Perełki Słowa 

PODWÓJNY CUD

Jakiś niewidomy siedział przy 
drodze i żebrał... I zaczął 
wołać: Jezusie, Synu Dawida, 
ulituj się nade mną! Ci, co 
szli na przedzie, nastawali 
na niego, żeby umilkł. Lecz 
on jeszcze głośniej wołał: 
Jezusie, Synu Dawida, ulituj 
się nade mną! (Łk 18,35nn).

„Jakiś niewido-
my”. Marek, pi-
sząc o tym sa-
mym, notuje,
że był to „syn 
T y m e u s z a ” . 

Bezimienny czło-wiek. Po 
cóż niewidomemu imię? 
Siedzi przy drodze i czeka 
na datki ludzi o dobrym ser-
cu. To była ówczesna renta 
inwalidzka. Nie było ZUS-u, 
ale byli ludzie obok. Mizerny 
był los tych przy drodze. Ale 
również los zdrowych był 
nie do pozazdroszczenia. 
Też bywali bezimiennymi 
w świecie ogromnych kon-
trastów – niewyobrażalne-
go bogactwa i wygody, a z 
drugiej strony paraliżującej 
biedy i poniżenia. Ale i oni 
rzadko krzyczeli. Zresztą, 
inni ich uciszali, jak ślepe-
go syna Tymeusza. A krzyk 
nie pomagał. Krzyk prze-
szkadzał, bo przypominał o 
bólach i problemach. Krzyk 
zakłócał spokój. Krzyk mógł 
wreszcie zniecierpliwić bo-
gatych, sytych, zadowolo-
nych z siebie i życia. Po co 
więc krzyczeć? Bezimienny 
syn Tymeusza jednak krzy-
czał. I stał się pierwszy cud: 
„Jezus przystanął i kazał 
przyprowadzić go do sie-
bie”. Czyż nie było cudem, 
że ktoś zauważył w nim 
człowieka i po ludzku doń 
zagadał? I zaraz drugi cud 
– syn Tymeusza przejrzał! 
Gdy o tym myślę, nie po-
trafię dociec, co ważniej-
sze. Bo straszną rzeczą nie 
widzieć. Ale czy nie strasz-
niejszą, gdy nie widzą cie-
bie? Jakbyś więc, Panie, kie-
dyś tędy przechodził... Ja 
już nie mam siły krzyczeć. 
  KS. TOMASZ HORAK

Kaplica Oppersdorffów w Głogówku

W pełnym blasku
6 listopada 2006 roku dokonano przy udziale 
przedstawicieli Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu 
odbioru prac renowacyjnych kaplicy Oppersdorffów 
w Głogówku. Tydzień wcześniej odbyła się uroczystość 
poświęcenia odnowionych malowideł. 

Raduje się dusza, widząc, iż spadkobier-
stwo przodków traktowane jest przez potom-
nych jak serdeczny historyczny na kaz. Kapli-
ca przylegająca do prezbiterium kościoła św. 
Bartłomieja, nazwana od 1604 roku imieniem 
Oppersdorffów, uzyskała dzięki staraniom ks. 
proboszcza Ryszarda Kindera swój dawny hi-
storyczny wystrój. Zespół konserwatorski Le-
sława Nizińskiego dokonał restauracji piękne-
go retabulum autorstwa Sebastiniego, przed-
stawiającego ukrzyżowanego Chrystusa z klę-
czącą Marią Magdaleną. Konserwatorom uda-
ło się też odkryć zamalowane w XIX stule-
ciu sylwetki Matki Boskiej i św. Jana Ewange-
listy. Głęboko przemyślanym krokiem okaza-
ły się domalowane współczesną techniką am-
fory, tak często spotykane w zabiegach deko-
ratorskich malarza. Po renowacji gotyckiego 
sklepienia i odświeżeniu ścian nowego blasku 
nabrało też piękne epitafium Jana Jerzego III, 
zaliczane słusznie do pereł barokowej rzeźby 
nagrobnej. Na właściwym miejscu znalazła się 
zabytkowa płyta wieńcząca otwór krypty gro-
bowej mieszczącej się w podziemiach. To tu 
od wieków wpuszczano trumny z ciałami Op-
persdorffów. Rodu, który swą pracowitością i 
religijnością sprawił, że miasto nasze określa 
się mianem Śląskiego Rzymu. 

Ucztą dla uszu okazał się pięk-
ny koncert dwu umuzykalnionych par 
małżeńskich Anny i Czesława Płacz-
ków oraz Anety i Andrzeja Skibów. 
Wykonali oni cykl pieśni religijnych, 
których głębokie brzmienie harmoni-
zowało z pięknem wnętrza. Szczegól-
nie urzekająco zabrzmiał sopran Anny 
Płaczek, byłej solistki zespołu „Śląsk”. 
Gorące oklaski, którymi nagradzano 
śpiewaków, dowiodły, iż zapotrzebo-
wanie na żywą muzykę jest w Głogów-
ku wyjątkowo duże. Walory akustycz-
ne kaplicy stwarzają możliwość uczynienia z 
niej jeszcze jednego pomieszczenia koncerto-
wego, tak bardzo pożądanego w okresie festi-
walu Beethovenowskiego. 

Przygotowania do renowacji kaplicy trwały 
od października minionego roku, a prace roz-
poczęły się w maju bieżącego roku. Całkowity 
koszt wyniósł 58 tys. złotych. Połowę kosztów 
pokrył departament kultury Urzędu Marszał-
kowskiego w Opolu, pozostałą część wyasyg-
nowała Fundacja Glogovia oraz życzliwi para-
fianie.  Parafia przygotowuje się do odrestau-

rowania polichromii całej świątyni. To 
ambitne i wielkie dzieło wymaga spo-
rządzenia kosztownej dokumentacji. 
Po tym etapie możliwe już będzie po-
szukiwanie środków finansowych u 
poważnych podmiotów. Będą nimi za-
pewne Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz fundusze Unii 
Europejskiej. 

Uroczystość poświęcenia fresków 
stała się okazją do wręczenia statuet-
ki św. Bartłomieja Waldemarowi Kurs-
piotowi, który nie szczędził sił i środ-

ków przy pracach renowacyjnych murów i 
ścieżek cmentarza oraz obejścia kościoła pa-
rafialnego. Efekty tego działania skonstato-
wać może każdy, kto przypomni sobie daw-
ny stan naszej nekropolii. Wyboiste dróżki, 
drzewa rozsadzające pomniki nagrobne, jed-
no ujęcie wody, brak oświetlenia, to już prze-
szłość. Obecny wygląd cmentarza cieszy i sa-
tysfakcjonuje. To kolejne dzieło naszego pro-
boszcza i współpracujących z nim ludzi. Wpie-
ramy ich dobrym słowem i trzosem. 
 BARBARA GRZEGORCZYK
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To książka niezbędna dla tych, którzy 
zajmują się historią Góry Świętej 
Anny. A także radość dla tych, którzy 
świętą Annę po prostu kochają.

Zwieńczeniem roku jubileu-
szu 350-lecia przybycia francisz-
kanów na Górę Świętej Anny jest 
polskie tłumaczenie i redakcyjne 
opracowanie klasycznego dzieła 
na temat historii świętej góry Ślą-
ska. „Historia Góry Św. 
Anny na Górnym Ślą-
sku” autorstwa o. Chry-
zogona Reischa z roku 
1910 jest w tej dzie-
dzinie dziełem funda-
mentalnym. – „Wiele 
z dokumentów, któ-
rymi dysponował 
jeszcze Ch. Reisch, 
dziś już albo nie ist-
nieje, albo uległo 
rozproszeniu. Na 
tym polega nieprzemijająca war-
tość tej publikacji sprzed stu lat. 
Właściwie każda następna pró-
ba opisania dziejów sanktuarium 
do początku XX w. najczęściej 
tylko streszcza niniejsze dzieło” 
– napisał o dziele o. Reischa bp 
Jan Kopiec. – Często zgłaszali się 
do mnie studenci, historycy, któ-
rzy chcieli pisać o historii nasze-
go sanktuarium – mówi o. Joza-
fat Gohly, do niedawna gwardian 
klasztoru annogórskiego, który 
książkę opracował redakcyjnie. 
Korzystanie z pierwszej, niemie-

ckiej, edycji 
książki Ch. Rei-
scha było do-
tychczas utrud-
nione z powo-
du niewielkiej 
jej dostępno-

ści (kilka egzemplarzy w Archi-
wum Państwowym w Opolu, dwa 
na Górze Świętej Anny), a także 
z faktu, iż – nie dość, że po nie-
miecku, chciałoby się powiedzieć 
– to drukowana była w dodatku 
gotykiem. 

W każdym razie, mamy ją po 
polsku. 357 stron tekstu (plus do-
datki) pisanego barwnym, obra-
zowym językiem. Z wielką iloś-
cią informacji, także tych intrygu-
jących, czy wręcz pachnących ta-

jemnicą, by nie rzec 
sensacją. A mówiąc 
poważniej: bogata 
i interesująca histo-
ria, obfitująca w wy-
darzenia zarówno ra-
dosne, jak i drama-
tyczne pisana ręką wy-
bitnego znawcy prob-
lemu. Wydana na do-
brym papierze, w twar-
dej okładce, graficznie 
niemal identycznej z 

okładką dzieła oryginalnego, w 
tłumaczeniu Macieja Mischkego 
z Krakowa. W polskiej edycji sta-
rano się dochować wierności ory-
ginałowi, nie obciążając go nad-
mierną ilością przypisów odre-
dakcyjnych, dodano za to aneks 
ze słownikiem biograficznym i 
znacznie, w porównaniu do ory-
ginału, poszerzono indeks miej-
scowości i osób. 

Miłośników Góry Świętej An-
ny do tej lektury zachęcać nie 
potrzeba. 

ANDRZEJ KERNER

O. Chryzogon Reisch OFM, Historia 
Góry Św. Anny na Górnym Śląsku. 
Wydawnictwo św. Antoniego, Wrocław 
1910–2006, s. 425; ilustr., tłum. 
Maciej Mischke. Oprac. redakcyjne: 
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Zapraszamy
  DO KOMPRACHCIC
Na niedzielę kiermaszową 19 
LISTOPADA br. , w 70. roczni-
cę poświęcenia parafialnego  
kościoła pw. św. Franciszka z 
Asyżu, w którym o godz. 11.00 
odprawiona zostanie Msza św. 
w intencji parafian,  budowni-
czych kościoła, za tych, którzy 
się o niego troszczą i za śp. pa-
rafian. W kościele eksponowa-
na będzie wystawa misyjna pt. 
Indie – Matka Teresa z Kalkuty 
i o. Marian Żelazek SVD.

  NA NOCNE CZUWANIE
Zgromadzenie Sióstr św. 
Elżbiety (48-300 Nysa, ul. 
Sobieskiego 7 ) zaprasza 25 
LISTOPADA 2006 r. dziewczęta 
w wieku od 14 lat na czu-
wanie nocne, podczas które-
go będzie czas na modlitwę,  
rozważania, śpiew, udział w 
Eucharystii oraz na spotkanie 
przy herbacie. Początek czu-
wania o godz. 20.00, zakoń-
czenie następnego dnia oko-
ło godz. 6.00.  Siostry proszą 
o przywiezienie ze sobą Pisma 
Świętego, notatnika, czegoś 
do zjedzenia oraz zmiennego 
obuwia. Zapewniona jest her-
bata i śniadanie. Kontakt w tej 
sprawie pod numerami tel. 077 
433 68 12, kom. 668291699 
lub adresem internetowym: 
elzbietankanysa@interia.pl.

  KURS DLA SZAFARZY
Pierwszy Synod Diecezji 
Opolskiej postanowił, że w 
każdej parafii mają pełnić po-
sługę świeccy szafarze rozdzie-
lania Komunii św. w kościołach 
oraz w zanoszeniu jej chorym. 
Ustanowienie szafarzy musi 
poprzedzić odpowiedni kurs 
przygotowawczy. Szkolenie ta-
kie odbywa się w Diecezjalnym 
Ośrodku Formacyjnym (ul. 
kard. Kominka 1a). Pierwsze 
spotkanie odbyło się 12 LISTO-
PADA br., kolejne, w następują-
cych dniach: 18 LISTOPADA (so-
bota), godz. 9.45 – Msza św. i 
wykłady , 25 LISTOPADA (sobota), 
godz. 9.45 – Msza św. i wykła-
dy, 2 grudnia (sobota), godz. 
9.45 – Msza św., wykłady i eg-
zamin. 10 GRUDNIA (niedziela), 
godz. 14.00 w katedrze opol-
skiej uroczyste upoważnienie 
biskupie.

  DO DUSZPASTERSTWA 
NAUCZYCIELI  
AKADEMICKICH

W sali przy kościele seminaryj-
nym pw. św. Jadwigi Śląskiej w 
Opolu 24 LISTOPADA godz. 19.00 
– Ewangelia śmierci i życia po-
śmiertnego – abp prof. dr hab. 
Alfons Nossol.

  NA KONCERT  
SYMFONICZNY

W Opolskiej Filharmonii 24 LI-
STOPADA (piątek) o godz.19.00 
odbędzie się koncert pn. 
„Wielcy soliści”;  wystąpią filhar-
monicy opolscy pod kierunkiem 
angielskiego dyrygenta Johna 
Landora; solista – Jewgienij 
Michajłow z Rosji – fortepian. W 
programie: Johannes Brahms – I 
Koncert fortepianowy d-moll i 
IV Symfonia e-moll. John Landor 
– wybitny dyrygent angielski, 
gościł w Filharmonii Opolskiej 
w 2004 r. Doświadczony en-
tuzjasta zarówno repertuaru 
symfonicznego, jak i wczesno-
barokowej muzyki instrumen-
talnej, operowej i chóralnej. 
Kompozytor i aranżer. 

  DO KLUBU  
INTELIGENCJI  
KATOLICKIEJ

Opole: 19 LISTOPADA – niedzie-
la, godz. 17.00,  Zbigniew 
Bereszyński – „Opolska droga 
do niepodległości”; 22 LISTOPADA 
– środa, godz. 16.00 – zebranie 
zarządu; 26 LISTOPADA – niedzie-
la, godz. 17.00,  ks. dr Zygmunt 
Nabzdyk – Rozważania na tle 
encykliki papieża Benedykta 
XVI Deus caritas est.

  DO KAMIENIA  
ŚLĄSKIEGO

„Sebastianeum Silesiacum” w 
Kamieniu Śląskim jest nowo-
czesnym ośrodkiem rehabili-
tacyjno-wypoczynkowym, po-
łożonym w pobliżu zamku i 
sanktuarium św. Jacka, prowa-
dzonym przez Caritas Diecezji 
Opolskiej. Kuracjuszom propo-
nowany jest bogaty wybór za-
biegów wodoleczniczych, opar-
tych głównie na metodach lecz-
niczych ks. Sebastiana Kneippa, 
oraz pełny zakres konwencjonal-
nej fizykoterapii. Kontakt tel. 77  
467 11 04, 77 467 11 17; e-mail: 
santorium@kamienslaski. pl   RE
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Polska edycja

Historia 
Góry Świętej Anny

Wnętrze kościoła 
św. Anny 
na zdjęciu 
z pierwszego 
wydania książki 
z 1910 roku



 Dwa kościoły,  parafialny 
w Naczęsławicach  
i filialny św. Michała 
Archanioła we Wróblinie, 
przydrożne kapliczki, 
zabytkowe zabudowania 
i nowe, zadbane domy 
świadczą o gospodarności 
mieszkańców parafii  
św. Stanisława Biskupa.

Do parafii należą Na-
częsławice, Wróblin i 
Grodzisko, wsie o wie-
lowiekowych tradycjach, 
piękne w swojej zabudo-
wie i w życiu mieszkań-
ców, religijnych, rodzin-
nych i kochających sztu-
kę, a szczególnie muzy-
kę. Tutaj  zdolności mu-
zyczne przechodzą z po-
kolenia na pokolenie, tu-
taj na próby chóru chodzi 
matka i córka, a w orkie-
strze symfonicznej grają 
całe rodziny, dzieci,  mło-
dzież i dorośli. Nie ma w 
Polsce drugiej tak dobrej 
wiejskiej orkiestry sym-
fonicznej, z którą śpiewa-
ją soliści Opery Śląskiej, 
profesorowie i studenci 
Akademii Muzycznej w 
Katowicach, a przed la-
ty –  Bernard Ładysz. Za 
muzyczną ewangeliza-
cję,  za wspaniałe kon-
certy wykonywane przez 
chór mieszany i orkiestrę 
symfoniczną „Symphonia 
Rusticana” z Naczęsławic 
– pod kierunkiem swoje-
go proboszcza ks. Jerze-
go Kowolika, dyrygenta, 
nauczyciela i kompozy-
tora, odkrywcę i znawcę 
śląskich kompozytorów 
–  są honorowani nagro-
dami środowisk muzycz-
nych, ministerialnych, i 

samorządowych, a jedną 
z ostatnich jest presti-
żowa nagroda europej-
ska European Kid’s Tro-
phy 2005 .

Muzyka  ubogaca du-
chowo i  uwrażliwia pa-
rafian na piękno, w tym 
z pewnością na pięk-
no sztuki sakralnej, bo-
wiem ich świątynie ce-
chuje harmonijny wy-
strój, nieprzeładowany, 
zarówno w neogotyc-
kim kościele we Wróbli-
nie, jak i w parafialnym 
z cechami późnego ba-
roku, do którego świet-
nie dopasowano witra-
że ilustrujące modlitwę 
„Ojcze nasz”, wykona-
ne przez nestora gło-
góweckiego rodu Cube-
rów. Dobrze prezentują 
się też rzeźby z pracow-
ni Masorza i Grossa w 
otoczeniu zabytkowych 
detali świątyni. Wiel-
kiej klasy zabytek, kie-
lich pochodzący z 1415 
roku,  przekazany został 
do Muzeum Diecezjal-
nego w Opolu. 

Prezbiterium para-
fialnej świątyni pocho-
dzi z XV wieku, chociaż  
była przebudowana w 
XVIII wieku. Przed dwo-

ma laty wnętrze świą-
tyni zostało wymalowa-
ne, a rok temu odnowio-
no elewację zewnętrzną, 
w tym roku przełożony 
został dach kościoła. – 
To były kosztowne pra-
ce i tylko dzięki wiel-
kiej ofiarności parafian 
można było tego doko-
nać. Teraz jesteśmy w 
połowie wyłożenia dro-
gi na cmentarzu granito-
wą kostką,  która lepiej 
harmonizuje z otocze-
niem zabytkowego koś-
cioła i rozciągającego się 
wokół niego cmentarza 
– mówi ks. Jerzy Kowo-
lik i przypomina o ubie-
głorocznej uroczystości 
we Wróblinie, gdzie ob-
chodzono 150-lecie  koś-
cioła św. Michała Archa-
nioła. Opowiada też o 
wspaniałych instrumen-
tach, zabytkowych or-
ganach, o ich pięknym 
brzmieniu i o koncertach 
odbywających się w koś-
ciele z udziałem własnej 
orkiestry symfonicznej i 
chóru. Muzyka jest mod-
litwą, ona ewangelizuje, 
wydobywa głębię słów – 
mówi ks. Jerzy Kowolik. 

TERESA 
SIENKIEWICZ-MIŚ

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45-051 Opole
tel./faks 077 454 64 72
Redagują: ks. Zbigniew Zalewski – dyrektor oddziału, 
Andrzej Kerner, Teresa Sienkiewicz-Miśopole@goscniedzielny.pl

OPOLSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
19

 li
st

op
ad

a 
20

06

VIII

ZDANIEM PROBOSZCZA 
Dedykacja kościoła, poświęcona św. Stanisławowi 
Biskupowi i Męczennikowi, zobowiązała nas 
do poznania życia i posłannictwa wielkiego 
Świętego, a pomógł nam w tym w ostatnich 
latach Jan Kurek,  profesor z Wrocławia, au-
tor książki o biskupie Stanisławie i niestrudzo-
ny prelegent. To on pomógł nam zdobyć wie-
dzę o Świętym i ożywić kult św. Stanisława w 
naszej parafii. W roku 2000 jako wotum mile-
nijne wybudowaliśmy w Naczęsławicach kapli-
cę św. Stanisława według projektu artysty plasty-
ka Pawła Bagińskiego. Wznieśli ją miejscowi bu-
dowlani. Wkrótce zapragnęliśmy jeszcze bardziej 
zbliżyć się do naszego patrona. Zwróciliśmy się 
do kard. Macharskiego z prośbą o przekazanie 
naszemu kościołowi relikwii Świętego. Po dwu 
latach starań  dwa autokary wiernych udały się 
do Krakowa po relikwie św. Stanisława Biskupa i 
Męczennika. 4 listopada 2002 roku bp Jan Kopiec  
dokonał uroczystego wprowadzenia relikwii do 
naszego parafialnego kościoła. Od tego czasu 
czujemy siłę modlitwy kierowanej do Boga za 
wstawiennictwem naszego patrona i wiemy, że 
coś dobrego, wielkiego, dzieje się dzięki niemu. 
Mamy szereg własnych pieśni i modlitw do św. 
Stanisława, pragniemy przygotować oratorium o 
Świętym, muzyka jest już  prawie gotowa, jednak 
mimo składanych ofert nie możemy doczekać się 
tekstu o wielkiej postaci Świętego. 

PANORAMA PARAFII 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Naczęsławicach

Muzyka jest modlitwą

Po lewej:  
Św. Stanisław Biskup 

wita i żegna gości. 
Kaplica stoi 

przy wjeździe do wsi

Po prawej: 
Kościół parafialny 

KS. JERZY 
KOWOLIK 

święcenia kapłańskie przy-
jął 21 czerwca 1959 roku 
w Opolu. Był wikariuszem 
w parafiach: św. Mikołaja 
w Raciborzu, św. Anny w 
Zabrzu, Wniebowzięcia 
NMP w Bytomiu i w pa-
rafii Naczęsławice, w któ-
rej od roku 1974 jest pro-
boszczem.   
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