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Księża naszej diecezji zainaugurowali 
13 kwietnia jubileuszowe spotkania 

w sanktuarium św. Jacka w Kamieniu 
Śląskim z racji przypadającej w bieżą-
cym roku 750. rocznicy śmierci Patrona 
metropolii górnośląskiej. Około 140 du-
chownych (w tym kilkunastu zakonników) 
uczestniczyło tego dnia w dorocznym 
Emaus Kapłańskim. Szczególnym gościem 
był biskup ostrawsko-opawski Franciszek 
Lobkowicz, który przewodniczył Euchary-
stii, a podczas spotkania w kaplicy 
Sebastianeum Silesiacum podzielił się 
swoimi doświadczeniami posługi kapłań-
skiej w komunistycznej Czechosłowacji 
oraz problemami współczesnego Kościoła 
czeskiego. W kazaniu podkreślił, że ce-
lebracja Eucharystii jest siłą kapłanów 

i zaapelował o prawdzi-
wość kapłańskiej wiary i 
posługi. 

ZA TYDZIEŃ
 Parafia św. JANA CHRZCICIELA 
W OBROWCU

Od samego początku sta-
rałem się poznać ten 

język, nauczyć się go i za-
pisać w alfabecie między-
narodowym, aby stał się 
dokumentem uznanym i 
przeznaczonym do nauki w 
tym plemieniu – opowiada 
o. Władysław Kozioł OMI,  
który na przestrzeni wielu 
lat przetłumaczył na język gi-
darski teksty liturgiczne, wy-
dał lekcjonarze z czytaniami 
na niedziele i modlitewniki. 
Wkrótce ukaże się druko-
wany w Warszawie Nowy 
Testament. Nakład tego wy-
dawnictwa uzależniony jest 
od ofiar składanych na ten 
cel, a płyną one głównie z 
opolskiej diecezji. O pracy 
misyjnej o. Władysława prze-
czytamy na stronach IV–V.  

KAPŁANI U ŚW. JACKA

TERESA
SIENKIEWICZ-MIŚ

re dak tor wy da nia
Kaplica Miłosierdzia Bożego 
w Zakładzie Opiekuńczo-
-Leczniczym w Opolu 
Szczepanowicach, prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr 
Szpitalnych św. Franciszka, jest 
miejscem, w którym każdego dnia 
o godzinie 15.00 odmawiana jest 
wspólnie przez pensjonariuszy 
i ich opiekunów Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 

I jest jedynym miejscem w 
Opolu, gdzie można uklęknąć 
przed relikwiami św. Fausty-
ny, których  uroczyste wpro-
wadzenie odbyło się rok temu, 
w Niedzielę Miłosierdzia Boże-
go, podczas pierwszego odpu-
stu obchodzonego w nowej ka-
plicy, poświeconej przed dwo-
ma laty razem z całym zakła-
dem opiekuńczo-leczniczym. – 
To wielka radość, że możemy 
każdego dnia być na Mszy św., 
modlić się do Miłosierdzia Bo-
żego i odmawiać modlitwę ró-

żańcową w tej pięknej 
kaplicy, naszej kaplicy 
– często powtarzają 
pensjonariusze Zakła-
du Opiekuńczo-Lecz-
niczego, którego dy-
rektorem jest siostra 
Serafina Bogdon.

Sumę odpustową w niedzie-
lę 15 kwietnia odprawił i prze-
wodniczył popołudniowej mod-
litwie do Miłosierdzia Boże-
go ks. kapelan Marian Klucz-
ny, który każdego dnia jest z 
mieszkańcami domu, wspiera 

ich i modli się z ni-
mi. W Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego relik-
wie św. Faustyny prze-
niesione zostały na kil-
ka godzin do kościoła  
parafialnego św. Józefa 

Robotnika w Opolu Szczepano-
wicach, gdzie przez cały dzień 
wierni czcili św. Faustynę i mod-
lili się do Miłosierdzia Bożego;  
licznie uczestniczyli w Euchary-
stii a w godzinach popołudnio-
wych obejrzeli spektakl „Ostat-
nia Wieczerza”.  S

W kaplicy 
Miłosierdzia 
Bożego ZO-L 
w Opolu 
Szczepanowicach

W Niedzielę  Miłosierdzia Bożego

Przed relikwiami św. Faustyny

KS
. Z

BI
G

N
IE

W
 Z

AL
EW

SK
I

JE
RZ

Y 
ST

EM
PL

EW
SK

Bp Franciszek 
Lobkowicz



G O Ś Ć  O P O L S K I 
G

O
ŚĆ

 N
IE

D
Z

IE
LN

Y
22

 k
w

ie
tn

ia 
20

07

II

BRZEŹNICA. 150. rocznicę 
śmierci poety Josepha von 
Eichendorffa postanowiono 
uczcić ogłoszeniem roku 2007 w 
województwie opolskim rokiem 
tego wybitnego poety, urodzone-
go w podraciborskich Łubowicach 
i pochowanego na cmentarzu 
Jerozolimskim w Nysie. 8 marca 
br. odbyła się inauguracja Roku 
Einchendorffa, zorganizowana z 
inicjatywy Departamentu Kultury 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili abp Alfons Nossol i 
marszałek województwa Józef 
Szebesta,  a wykłady na temat 
życia, twórczości i współczesne-
go odbioru twórczości poety wy-
głosiło kilkunastu znawców te-
matu. Od lat prezentowane są 
archiwalia i pamiątki związane 
z Josephem von Eichendorffem, 
między innymi w znanym i ce-
nionym muzeum, noszącym imię 
poety, przy parafii Narodzenia 
NMP w Łubowicach i od niedaw-
na w siedzibie Górnośląskiego 
Centrum Kultury im. Josepha 
von Eichendorffa w Łubowicach. 
Także coraz więcej miejsc, po-
za znanymi Łubowicami i Nysą, 

związanych z poetą, udostęp-
nianych i prezentowanych jest 
osobom zainteresowanym, ucz-
niom, turystom. Jednym z nich 
jest podraciborska Brzeźnica, a 
konkretnie młyn wodny, w cie-
niu którego poeta lubił odpoczy-
wać i tworzyć. To tutaj miedzy in-
nymi powstał wiersz (pieśń)  „In 
einem kühlen” („W chłodnej do-
linie”), który na stałe wszedł do 
repertuaru wielu chórów i zespo-
łów śpiewaczych. Przez dziesiątki 
lat młyn był zapomnianym obiek-
tem, do czasu, gdy wspólnie by-
ły mieszkaniec ziemi raciborskiej 
Gerhard Simon i Fundacja im.  
J. Eichendorffa przy Górnośląskim 
Centrum Kultury postanowili go 
odnowić. Uroczyście uruchomio-
no młyn 27 sierpnia 2006 roku.  
A przed tygodniem jego pięk-
nem zachwycała się niemiecka 
delegacja z pełnomocnikiem rzą-
du federalnego ds. przesiedleń-
ców i mniejszości narodowych, 
posłem Christophem Bergnerem, 
który odwiedził Śląsk i rozma-
wiał z władzami samorządowy-
mi i przedstawicielami Związku 
Niemieckich Stowarzyszeń Spo- 
łeczno-Kulturalnych.

Na szlaku Josepha von Eichendorffa 

Minister Christoph Bergner przy młynie wodnym w Brzeźnicy
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W hołdzie 
Janowi Pawłowi II
RACIBÓRZ. Starostwo Powia- 
towe w Raciborzu zorganizo-
wało koncert wielkanocny pt. 
„W hołdzie Janowi Pawłowi II”, 
wykonawcami byli: Joanna 
Wojnowska – sopran, Grażyna 
Marek – mezzosopran, Michał 
Borkowski – tenor, Dawid 
Biwo – bas, chór mieszany 
Państwowej Szkoły Muzycznej I 
i II stopnia w Gliwicach pod dy-
rekcją Joanny Pudlik i Gliwicka 
Orkiestra Symfoniczna pod dy-
rekcją Andrzeja Rosoła. Słowo 
o muzyce wygłosiła Dorota 
Zawada. Wykonano „Mszę gó-
ralską” Tadeusza Matlakiewicza 
i Mszę C-dur KV 317 (korona-
cyjną) W. A. Mozarta. Miejscem 
koncertu był kościół pw. św. 
Mikołaja w Raciborzu. W roku 
ubiegłym na pierwszym koncer-
cie w hołdzie Janowi Pawłowi II 
organizowanym przez Sta- 
rostwo Raciborskie wykonane zo-
stało „Requiem” W. A. Mozarta.

Spotkanie z heraldykiem
OPOLE. Przy Zakładzie Badań 
Historycznych i Niemcoznawczych 
PIN Instytutu Śląskiego od 2005 
roku pracuje Gabinet Książki i 
Prasy Polskiej w Niemczech, który 
gromadzi, opracowuje, udostęp-
nia oraz popularyzuje dorobek li-
teracki i publicystyczny osób i in-
stytucji związanych z szeroko po-
jętym środowiskiem polskojęzycz-
nym w Niemczech oraz materiały 
dotyczące kontaktów polsko-nie-
mieckich. W zbiorach Gabinetu 
znajduje się m.in. prasa polonijna 
i emigracyjna, ok. 100 tytułów z 
lat 1945–2005, także multimedia 

i dokumenty życia społecznego 
(korespondencje, plakaty, fotogra-
fie, druki ulotne, autografy, wycin-
ki prasowe itp.) związane z dzia-
łalnością organizacji polonijnych, 
emigracyjnych, instytucji polono-
filskich oraz osób prywatnych, 
obrazujące ich życie i pracę. W ra-
mach „Salonu pod Pegazem” or-
ganizowane są spotkania, wysta-
wy, dyskusje i promocje wydaw-
nictw. W połowie kwietnia br. od-
było się spotkanie z pasjonatem 
heraldyki Janem Lechem Skowerą, 
prowadzącym badania heraldycz-
ne w Polsce i Niemczech.

Jan Lech Skowera w „Salonie pod Pegazem”
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ŁAMBINOWICE–OPOLE. Do 
połowy czerwca bieżącego 
roku eksponowana będzie w 
Opolu przy ul. Minorytów 3, 
otwarta 11 kwietnia 2007 ro-
ku wystawa pt. „Książka w 
obozach polskich jeńców wo-
jennych na terenie III Rzeszy i 
krajów okupowanych (1939–
1945)”, przygotowana przez 
Centralne Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach-
Opolu. Można na niej obej-
rzeć oryginalne książki ocalałe 
z obozów jenieckich,  pamiąt-
ki z obozowych bibliotek, do-
kumenty i notatki obozowych 
bibliotekarzy. Książka była 
czymś upragnionym, dającym 
chwile zapomnienia o ciężkiej 
sytuacji, była źródłem wiedzy 
i dawała możliwości dokształ-
cania się, a nawet zdobywania 
nowych kwalifikacji.

Książka 
w obozach 
jenieckich

Jeden procent Twojego podatku
DIECEZJA OPOLSKA. Jesz- 
cze można przekazać jeden 
procent swojego podatku do-
chodowego za rok 2006 na 
program pomocy matkom sa-
motnie wychowującym dzie-
ci, na  dzieło adopcji oraz ro-

dzicielstwo zastępcze pro-
wadzone przez placówki 
Diecezjalnej Fundacji Obrony 
Życia w Opolu, 45-032 Opole, 
ul. Książąt Opolskich 19, BZ 
WBK I Oddział Opole 67 1090 
2138 0000 0005 5600 0551. 
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Czwarta rano

ŚCIĄGANIE  
TO WIEŚNIACTWO

Sam się kilka razy ostat-
nio przyznawałem do 

wieśniactwa. Nie żebym za-
raz zaczął hodować rzepak 
– już bujnie się rozwijający 
na pięknych opolskich po-
lach – ale w sensie chęci 
życia z dala od tych wszyst-
kich spraw i dążeń, które 
ludziom w miastach się 
wydają takie ważne. Jestem 
wieśniakiem, w sensie men-
talnym, jak by powiedział 
redaktor Szaranowicz, i to 
ustalmy na początku. 

Oinnego typu  wieśniac-
two poszło ostatnio w  

hali Mostostalu po meczu 
fazy play-off z Jastrzębskim 
Węglem. Zawodnik Jastrzę-
bia i reprezentant Polski 
Grzegorz Szymański spro-
wokował burdy, podchodząc 
do kędzierzyńskiego klu-
bu kibica, rozbierając się i 
rzucając swoją koszulkę w 
tłum. Zacząć jednak trzeba 
od tego, że kilka lat temu w 
Kędzierzynie powiedział, że 
na wsi nie udziela wywiadów. 
Do dziś nie przeprosił za sło-
wa, którymi chciał obrazić na-
szą „wieś”. Kibice Mostostalu 
reagują na to w kibicowski 
sposób. Gwizdy, okrzyki, 
transparenty. Szymański źle 
to znosi, pokazuje paluszek 
etc. W końcu po meczu pod-
chodzi, by pokazać gdzie ma 
kibiców Kędzierzyna, a ci 
reagują gniewem. Zawodnik 
za prowokowanie słusznie 
został ukarany przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej. 

J ednak na miejscu kibi-
ców obecnych w hali 

zachowałbym się inaczej, 
choć w tłumie takie reakcje 
są trudne. Śmiałbym się z 
Szymańskiego w głos, stu-
kałbym się w głowę, za-
śpiewałbym wiejską przy-
śpiewkę, słowem: olałbym 
faceta, który nie ma klasy 
i stać go tylko na ściąganie 
koszulki, a nie na proste 
przepraszam.

PIOTR ZABRZAŃSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I

6 kwietnia, w Wielki Piątek, 
zmarł w wieku 87 lat zasłużony 
raciborzanin Zygmunt Szkoc.

 Tego samego dnia w  witry-
nie siedziby Śląskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, którego 
pan Zygmunt był współtwórcą, 
najstarszym studentem i wykła-
dowcą, zorganizowaliśmy wysta-
wę pokazującą jego życie i dzia-
łalność. Rzadko się zdarza, żeby 
tak czcić pamięć Odchodzącego. 
Ale razem z żoną, a także Mał-
gorzatą Kominek, Teresą Szczy-
puło i Marią Koboz uznaliśmy, 
że będzie to w naszej społeczno-
ści nowy sposób przedstawiania 
zasług ludzi szanowanych, wzo-
rów postępowania. Kimś takim 
był dla nas pan Zygmunt. Urodził 
się 11 kwietnia 1920 w Czeladzi. 
Po wojnie, odpowiadając na apel 
wojewody śląsko-dąbrowskiego 

wyjechał z pierwszą grupą admi-
nistracyjną na Ziemie Zachodnie. 
Rozpoczął pracę w starostwie po-
wiatowym w Raciborzu. Całe ży-
cie poświęcił kształtowaniu no-
wego wizerunku miasta. Działał 
w rozlicznych stowarzyszeniach. 
Dzięki jego inicjatywie rodzice ze 

szkół przy Kozielskiej zbudowa-
li społecznie stadion. Dało to po-
czątek Szkole Mistrzostwa Spor-
towego. Wiele lat był sekreta-
rzem Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Raciborskiej. Przychodzi-
li do niego na rozmowy piszący 
prace o mieście. W 2002 towa-
rzystwo wydało tomik Jego wier-
szy „Echo dawnych lat”. Aktyw-
nie uczestniczył w spotkaniach 
Stowarzyszenia Paneuropa „Sile-
sia”. Nazywano go „pierwszym 
Europejczykiem” Raciborza. Ko-
chał Mickiewicza i Eichendorffa. 
Wspierał inicjatywę budowy po-
mnika bp. Gawliny, ale też da-
rzył uznaniem ks. prałata Ulitzkę 
– Niemca. Mimo że przyszedł na 
świat na początku zeszłego wie-
ku był człowiekiem nowej epoki. 

PIOTR KLIMA
wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Raciborza

Wspomnienie o śp. Zygmuncie Szkocu

Pierwszy Europejczyk

11 kwietnia abp Alfons Nossol 
poświęcił nowe pomieszczenia 
Drukarni i Wydawnictwa Świętego 
Krzyża w Opolu.

W uroczystości uczestniczy-
li opolski biskup pomocniczy Pa-
weł Stobrawa, duchowni wśród 
których znaleźli się m.in. ks. in-
fułat Helmut J. Sobeczko i ks. 
prałat Ernest Nozinski, były dy-
rektor WŚK, projektanci i wy-
konawcy nowego obiektu oraz 
emerytowani i obecni pracow-
nicy wydawnictwa. Abp Alfons 
Nossol przypomniał zebranym o 
reaktywacji drukarni w czasach 
realnego socjalizmu i przepra-
wach, jakie wydawnictwo mia-
ło z cenzorami. W swej refleksji 
wspomniał również postać dr. 
Bruno Hecka, prezydenta Fun-
dacji Konrada Adenauera, który 
nowej drukarni przekazał fundu-
sze na zakup pierwszej maszyny 
drukarskiej firmy Müller. Biskup 
opolski podziękował też wszyst-
kim pracownikom wydawnictwa 
za ich wierną pracę i wkład w 

rozwój kultury na Śląsku Opol-
skim. Aktualnie w wydawnictwie 
zatrudnionych jest 35 pracow-
ników.

Na przełomie roku 2006 i 
2007 przeprowadzony został 
gruntowny remont 
budynku, w którym 
wcześniej mieściła się 
drukarnia, hotel para-
fii katedralnej oraz po-
mieszczenia Cepelii. 
Administracja i niektó-

re działy produkcji, które do-
tąd znajdowały się w innym 
budynku, przeniesiono do no-
wo pozyskanych pomieszczeń. 
Wydawnictwo Świętego Krzy-
ża mieści się obecnie w jed-

nym budynku. – Dzięki 
przeprowadzonej in-
westycji wydawnictwo 
i drukarnia uzyskały 
nową jakość – uważa 
ks. Waldemar Klinger, 
dyrektor WŚK. WI
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 Wydawnictwo Świętego Krzyża

Nowa jakość

Zygmunt Szkoc
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Abp Alfons Nossol 
i ks. dyr. 
Waldemar 
Klinger podczas 
uroczystości 
poświęcenia



Ojciec Władysław 
Kozioł święcenia ka-
płańskie przyjął w 
1977 r. Przez pierw-

sze cztery lata kapłaństwa pra-
cował jako wikariusz w para-
fii św. Mikołaja w Kędzierzynie-
Koźlu, a następnie wyjechał do 
pracy misyjnej w Kamerunie. 
Minęło ćwierć wieku jego pracy 
misyjnej na kameruńskiej zie-
mi. Latem ubiegłego roku zje-
chał do Polski na urlop. Nie 
wie jeszcze, jak długo tu posie-
dzi, ale ma do załatwie-
nia historyczną misję, a 
przy okazji zbada swo-
je zdrowie, bo – jak 
twierdzi z uśmiechem – 
od 25 lat nie był w szpi-
talu. Na czas pobytu w 
Polsce osiadł w klasz-
torze w Bodzanowie, 

skąd wyrusza głosić rekolekcje 
i okolicznościowe kazania.

Do Jezusa przez piłkę

Polscy oblaci pracują na pół-
nocy Kamerunu. W 1970 r. fran-
cuski biskup powierzył im pracę 
wśród Gidarów, plemienia liczą-
cego od 350 do 400 tysięcy człon-
ków. – Dosyć szybko przekonali-
śmy się, że jest to lud otwarty na 
Ewangelię, bo zachowuje pew-
ną filozofię i tradycje podobne do 

Ewangelii. Dobra Nowi-
na w zasadzie dopełnia 
ich pragnienia i zwycza-
je, zarówno te dotyczące 
świata widzialnego, jak i 
niewidzialnego – wyjaś-
nia o. Władysław.

O. Władysław w Ka-
merunie pracuje od 
1981 r. i od samego po-

czątku jednym z elementów dzia-
łalności misyjnej były rozgryw-
ki sportowe. Praktycznie każda 
stacja misyjna miała swoją repre-
zentację. – Organizowaliśmy gru-
powe rozgrywki sportowe mię-
dzy wsiami, które były odrębnymi 
wspólnotami katolickimi – mówi 
o. Władysław. Mecze miały kon-
kretne cele. Przy tej okazji odby-
wały się m.in. tańce tradycyjne w 
miejscach, gdzie miała powstać 
szkoła. Wszystko po to, aby lu-
dzi zachęcić do wysyłania dzie-
ci i młodzieży do szkół i budo-
wy trwalszych już obiektów z pu-
staków i gliny, a nie jak dotąd ze 
słomy. – Żeby szkoły były trwal-
sze – dodaje o. Kozioł. Z czasem 
do szkół zaczęło przychodzić co-
raz więcej chłopców, później tak-
że dziewczęta.

– Młodzież gromadząca się 
przy kaplicach zaczęła organizo-
wać coś dla reszty, nieochrzczo-
nych. W ten sposób pokazywa-
li, kim są. Czasem było tylko kil-
ku katolików, więcej katechume-
nów, i tak to się szerzyło. Te ini-
cjatywy podejmowali od razu ci, 
którzy stawali się chrześcijana-

mi. Ewangelia im pokazywała, że 
muszą się organizować – mówi o. 
Władysław Kozioł. Z grona spor-
towców, którzy zaczynali u obla-
tów, wyrośli piłkarze pierwszej i 
drugiej ligi kameruńskiej. Warto 
dodać, że duża pomoc szła z Pol-
ski na zakup piłek i strojów spor-
towych, nie tylko piłkarskich, ale 
również do piłki ręcznej, siatko-
wej i koszykówki.

Oprócz sportowej działalności 
trzeba też było zadbać o tradycję i 
jej piękno, ale też o sprawy kształ-
cenia i rozwoju. Oblaci uczyli za-
tem rolników, jak uprawiać rolę,  
a dziewczęta, jak można organi-
zować życie rodzinne w rzeczy-
wistości chrześcijańskiej. – O rol-
nictwie uczono w szkole, a o ży-
ciu rodzinnym w kaplicach. Pierw-
szym i najważniejszym zadaniem 
było, aby poznali Ewangelię. Mu-
siałem im odpowiedzieć na pyta-
nie, dlaczego wśród nich zamiesz-
kałem i kto mnie posłał. Sport po-
magał w ewangelizacji. Gdy jecha-
łem do wsi, gdzie nie było chrześ-
cijan, brałem piłkę, choć oni nie 
umieli jeszcze grać. Tak tworzy-
ły się ekipy wioskowe pierwszych 
chrześcijan – wyjaśnia o. Włady-
sław. Ze sportu przechodzono w 
spotkania formacyjne i tak to się 
rozwijało. Pomógł w tym świa-
towy ruch dziecięcy Cop’ Monde 
(Przyjaciel Świata). Grupka dzie-
ci organizowała spotkania z me-
czami i zabawami, na które przy-
chodzili wszyscy mieszkańcy wsi. 
– Wielu dawnych członków tego 
ruchu jest kapłanami i ważnymi 
urzędnikami. Dzisiaj dalej organi-
zują z Kościołem i władzami ruch 
dziecięcy. Nie jest to już sprawa 
misjonarzy, ale ich samych – pod-
kreśla o. Władysław.

Woda dla życia

Wraz z powstawaniem pierw-
szych wspólnot misjonarze sta-
wiali za cel wprowadzanie wyż-
szego poziomu życia. Zauważono 
szybko, że najwięcej chorób ro-

Z dalekiego Kamerunu do Bodzanowa

Gidarski Cyryl i Metody

O. Władysław 
Kozioł
z egzemplarzem 
Nowego 
Testamentu
w języku 
gidarskim

Kibice zachwycają się 
piłkarzami z Afryki,

wśród których
jest wielu

Kameruńczyków.
 Mało kto wie,

że pierwszymi, 
którzy uczyli ich

kopać piłkę,
byli polscy 

misjonarze oblaci. 
Jednym z nich jest

o. Władysław Kozioł OMI.
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IV

tekst i zdjęcia
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI



dziło się z braku czystej wody. – 
Wywoływało to choroby brzusz-
ne i anemię, a to z kolei mala-
rię – tłumaczy o. Władysław. Była 
też duża śmiertelność, zwłaszcza 
wśród dzieci. Uświadomiono so-
bie, że nie wystarczą same lekar-
stwa, ale trzeba stworzyć warunki 
do życia. To wiązało się z zapew-
nieniem dostaw czystej wody. – 
Wiedziałem, że mogę określić 
miejsca przepływu podziemnych 
źródeł, ale ciężko było kopać ze 
względu na miejscowe zwyczaje 
– dodaje o. Władysław. W ziemi 
można kopać tylko dla celów po-
chówku zmarłych. W żadnym in-
nym przypadku nie wolno było! 
Jednak po czasie dyskusji z sze-
fami wiosek i tymi, którzy czuwa-
ją nad tradycją, osiągnięto poro-
zumienie. – Gdy zobaczyli czystą 
wodę, zrozumieli, że pod ziemią 
jest skarb – mówi o. Władysław. 
Dlatego przed wykopaniem każ-
dej studni składano u szefa ofia-
ry z koguta bądź kozy i ich krwią 
oblewano miejsca, w których po-
wstanie studnia. Teraz powstają 
już bez tych ofiar i każda wieś ma 
swoją studnię. Powstały nawet 
organizacje zajmujące się zakła-
daniem studni głębinowych, ale 
montowane przez nie instalacje 
nie sprawdzają się, bo często się 
psują. – My budujemy studnie na 
kręgi do głębokości 16 metrów, 

bo poziom wód obniżył się znacz-
nie w skalnym gruncie – wyjaśnia 
o. Władysław, który wciąż chodzi 
z różdżką i wskazuje miejsca do 
kopania kolejnych studni.

Za wskazanie źródła o. Wła-
dysław otrzymuje ofiary: jedne-
go lub dwa kogutki. – Zależy, ile 
się tam namęczę, bo to trzeba się 
nachodzić w potwornym upale, a 
taki kogucik trafia potem na stół 
i mam czym ugościć moich kole-
gów misjonarzy – mówi z uśmie-
chem. Budowa studni to też ele-
ment ewangelizacji. Młodzi nie-
jednokrotnie przychodzą do o. 
Władysława, aby wskazał im miej-
sce źródła, bo chcą tam zało-
żyć wioskę. Gdy wykopią stud-
nię, co czasem trwa nawet kilka 
lat, otrzymują zgodę od szefa re-
jonu na osiedlenie i tam budują 
swoje domy, aby zakładać rodzi-
ny i uprawiać ziemię. Pierwszym 
jednak budynkiem, który we wsi 
powstaje, jest kaplica.

Zapisana mowa

Język, którym posługują się 
Gidarzy, nie był dotąd 
zapisany. – Dopiero na-
si misjonarze zaczęli go 
spisywać. Od samego 
początku zaczęliśmy ro-
bić tłumaczenia tekstów 
biblijnych na każdą nie-

dzielę i święta. Braliśmy do po-
mocy chłopców z naszych szkół, 
znających język francuski, i tak 
zaczęły powstawać pierwsze ka-
techizmy i śpiewniki – mówi o. 
Władysław. Jednak aby ten zapis 
został zatwierdzony przez Mi-
nisterstwo Edukacji, trzeba by-
ło go opracować według uzna-
nych reguł, stwarzając alfabet, 
który odpowiada międzynarodo-
wym wskaźnikom dla tych grup 
językowych. – Od samego po-
czątku starałem się poznać ten 
język, nauczyć się go i zapisać 
w alfabecie międzynarodowym, 
aby stał się dokumentem uzna-
nym i przeznaczonym do nauki 
w tym plemieniu – wyjaśnia o. 
Władysław, który w ciągu wielu 
lat zebrał wszystkie tłumaczenia 
tekstów biblijnych i liturgicznych, 
uzupełnił je i wydał. – Wydaliśmy 
lekcjonarze z czytaniami na nie-
dziele i modlitewniki, ale to by-
ło jeszcze niedoskonałe – doda-
je. Obecnie został opracowany 
i przetłumaczony tekst Nowego 
Testamentu. Aktualnie jest dru-
kowany w Warszawie. Pierwsze 

wydanie Nowego Testa-
mentu w języku gidar-
skim będzie miało oko-
ło 4 tysięcy egzempla-
rzy nakładu. Zależy to 
od możliwości finanso-
wych. O. Władysław za 

naszym pośrednictwem dzięku-
je Siostrom Służebniczkom leś-
nickim i wielu Parafianom diece-
zji opolskiej, którzy swoimi ofia-
rami wsparli dzieło wydania tak 
potrzebnej księgi.

O. Władysław myśli jeszcze 
o wydaniu gramatyki i liczące-
go około 8 tysięcy słów słowni-
ka języka gidarskiego. A o tym, że 
jest to dzieło bardzo potrzebne, 
niech świadczą słowa o. Włady-
sława,  wypowiedziane w 1995 r.,
gdy  wydano księgi liturgiczne. 
– Ogłosiłem, że każdy, kto chce 
czytać słowo Boże we własnym 
języku, może się zapisać na na-
ukę czytania. Najwięcej zgłosi-
ło się babć oraz młodzieży, która 
nie chodziła do żadnej szkoły – 
mówi o. Władysław, dzięki które-
mu tylko mówiony do niedawna 
język Gidarów staje się językiem 
oficjalnym, i tym samym wchodzi 
w skład języków danego narodu, 
a lud nim posługujący się nie bę-
dzie wymazany z mapy, choć nie-
jednokrotnie chciano to uczynić.

Przed wiekami na ziemiach 
słowiańskich było dwóch braci, 
którzy zapisali mowę Słowian. 
Dzięki ich posłudze rozwinęła 
się nasza kultura. Dzisiaj coś po-
dobnego czynią w Kamerunie o. 
Władysław Kozioł i jego współ-
bracia. Dlatego kultura Gidarów 
przetrwa. 

Z dalekiego Kamerunu do Bodzanowa

Gidarski Cyryl i Metody
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W tle: Początek 
Ewangelii
św. Marka

w tłumaczeniu 
na język gidarski

O. Władysław
z różdżkami
(na zdjęciu w środku) 
poszukuje 
podziemnego 
źródła wody
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Perełki Słowa 

ŚWIAT SIĘ BURZY
Nastały już ciemności, a 
Jezus jeszcze do nich nie 
przyszedł; jezioro burzyło 
się od silnego wiatru. Gdy 
upłynęli około trzydziestu 
stadiów, ujrzeli Jezusa 
kroczącego po jeziorze i 
zbliżającego się do łodzi. 
I przestraszyli się. On zaś 
rzekł do nich: To Ja jestem, 
nie bójcie się! (J 6,17–20).

Ewangelia Jano-
wa nie jest kro-
nikarską rela-
cją, ale można 
śledzić w niej 
wątki i powią-

zania wydarzeń, ich czasu 
i miejsca, w jakich się do-
konują. Dostrzegamy wte-
dy wielką dynamikę poczy-
nań Jezusa. Dopiero co był 
w Jerozolimie, znowu jest 
w odległej o kilka dni dro-
gi Galilei – tu też ciągle jest 
w ruchu. Zatrzymuje się no-
cą na jakiś czas – godzinę, 
dwie modlitwy. W ciszy, sam 
na sam ze swoim Ojcem. Te 
godziny są dla Niego takie 
ważne, są potrzebne, by... 
By co? By nie zatracić się w 
pędzie? By człowieczeństwo 
nie przesłoniło bóstwa? By 
sił – tych duchowych, nad-
ludzkich – nie roztrwonić? 
Nie wiem, jak to najlepiej 
określić, ale godziny nocnej 
modlitwy były Jezusowi po-
trzebne. I owocowały okaza-
niem Jego mocy przerastają-
cej siły natury. Tak właśnie 
było i tym razem. Jakby wy-
czerpał swoją cudotwórczą 
energię, rozmnażając chleb 
i ryby, a teraz ją na modli-
twie zregenerował. Wraca 
do swoich, używając tej nad-
naturalnej energii. Jego nie-
zwykłość budziła lęk. Gdy 
zmartwychwstał – już się 
nie przestraszyli. Dojrzała 
w nich siła wiary. Poszli, by 
światu nieść nowinę o zwy-
cięstwie życia nad śmier-
cią. A świat, jak jezioro, bu-
rzy się, bo nie może pojąć 
Zmartwychwstania i czeka 
na drugorzędne cudy.

KS. TOMASZ HORAK 

Wyższe Seminarium Duchowne 
w Opolu będzie można zwiedzać 
w następną sobotę przez ponad 
6 godzin. 

Wyższe Seminarium Du-
chowne  zaprasza 28 kwiet-
nia już od godz. 9.00. Msza 
dla zwiedzających zostanie 
odprawiona o godz. 11.00; o 
14.00 przewidziane są spotka-
nia w grupach, które zakończy 
nabożeństwo o godz. 15.00. 
Seminarium znajduje się przy 
ul. Drzymały 1 w Opolu. Wir-

tualny spacer po gmachu moż-
na odbyć na stronach interne-
towych: www.wsd.opole.pl – 
lecz z pewnością atrakcyjniej-
szy będzie realny spacer po 
budynku seminaryjnym, po je-
go salach wykładowych, ko-
rytarzach ozdobionych obra-
zami i pamiątkowymi tablica-
mi kolejnych roczników ab-
solwentów, bibliotece, kawia-
rence, sali sportowej.  W wie-
lu zajęciach dydaktycznych 
uczestniczą klerycy razem ze 
studentami Wydziału Teolo-

gicznego UO. Sale wydziałowe 
również będą udostępnione 
zwiedzającym. Będzie moż-
na zobaczyć  reprezentacyjną 
aulę Wydziału Teologicznego, 
gdzie mają miejsce  inaugura-
cje roku akademickiego, waż-
ne sympozja, uroczyste aka-
demie i koncerty. Kolejnymi 
miejscami wartymi obejrzenia 
są:  seminaryjna kaplica, w 
której dwa razy dziennie kle-
rycy gromadzą się na wspól-
nej modlitwie, i  kościół św. 
Jadwigi Śląskiej. S

Opolskie seminarium zaprasza

Dzień Otwartych Drzwi

Na pierwszy zjazd Józefin
i Józefów zapraszają prudniccy 
franciszkanie.

1 maja w sanktuarium św. 
Józefa w Prudniku Lesie od-
będzie się zjazd Józefin i Jó-
zefów. – Zapraszamy wszyst-
kich, którzy to imię otrzymali 
na chrzcie jako pierwsze albo 
drugie, albo obrali je sobie na 
bierzmowaniu, wszystkie Ziut-
ki i wszystkich Ziutków – wy-
jaśnia  o. Antoni Dudek, 
gwardian prudnickie-
go klasztoru. Spot-
kanie rozpocznie 
się o 14.00 wpi-
sem do księ-
gi przyjaciół 
św. Józefa. – 
Każdy, kto 
się zapisze 
do księgi,
a musi oka-
zać doku-
ment albo 
oświadczyć, 
że imię Jó-
zef dostał na 
bierzmowaniu, 
ten w dodatku do-
stanie prezent, jesz-
cze nie zdradzamy ja-
ki, ale o charakterze ciesiel-
sko-stolarskim – mówi tajem-

niczo o. Dudek. O 15.00  od-
mówiona będzie Koronka do 
Miłosierdzia Bożego. Po mod-
litwie „konkurencja ciesiel-
sko-stolarska dla pań”, potem 
dwa wykłady na temat: „Świę-
ty Józef w Biblii” i „Święty Jó-
zef w kulturze polskiej”. Na-
stępnie medytacja pn. „Dro-
ga wiary św. Józefa”. Po niej 
w szranki konkurencji stolar-
skich staną 

panowie. Ostatnim punktem 
spotkania (o 18.00) będą Msza 
św. i nabożeństwo majowe. – 
Chcemy zwrócić uwagę na to, 
że św. Józef to jest ktoś odpo-
wiedzialny.  Dzisiaj po świecie 
lata za dużo fircyków, takich 
nieodpowiedzialnych chłop-
tasiów. A poza tym ważne, 
żeby się spotkać – tłumaczy 
ideę spotkania gwardian prud-
nickiego klasztoru franciszka-

nów.  

1 maja w sanktuarium w Prudniku Lesie

Zjazd Józefin i Józefów


drugie, albo obrali je sobie na 
bierzmowaniu, wszystkie Ziut-
ki i wszystkich Ziutków – wy-
jaśnia  o. Antoni Dudek, 
gwardian prudnickie-
go klasztoru. Spot-
kanie rozpocznie 
się o 14.00 wpi-
sem do księ-
gi przyjaciół 
św. Józefa. – 
Każdy, kto 

ment albo 
oświadczyć, 
że imię Jó-
zef dostał na 
bierzmowaniu, 
ten w dodatku do-
stanie prezent, jesz-
cze nie zdradzamy ja-
ki, ale o charakterze ciesiel-
sko-stolarskim – mówi tajem-

skich staną nickiego klasztoru franciszka-
nów.  bierzmowaniu, wszystkie Ziut-

ki i wszystkich Ziutków – wy-
jaśnia  o. Antoni Dudek, 
gwardian prudnickie-
go klasztoru. Spot-
kanie rozpocznie 
się o 14.00 wpi-
sem do księ-
gi przyjaciół 

że imię Jó-
zef dostał na 
bierzmowaniu, 
ten w dodatku do-
stanie prezent, jesz-
cze nie zdradzamy ja-
ki, ale o charakterze ciesiel-
sko-stolarskim – mówi tajem-

nów.  

Klasztor
w Prudniku 

Lesie, 1870 r.
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Zapraszamy
   „ŚLĄSKIE ORGANY”
25 kwietnia br. Studium Muzyki 
Kościelnej oraz Zakład Muzyki 
Kościelnej i Wychowania Muzycz-
nego Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Opolskiego za-
praszają na konferencję nauko-
wą „Śląskie organy”, organizowa-
ną w Opolu, przy ul. Drzymały 
1a, sala 25. Początek godz. 9.00. 
Wykłady wygłoszą m.in. prof. 
Julian Gembalski (AM Katowice) – 
„Systemy powietrzne dawnych or-
ganów śląskich”; ks. dr Franciszek 
Koenig (SMK Gliwice) – „Ogólny 
pogląd na rozwój budownictwa 
organowego i muzyki organowej 
na Śląsku w XVII i XVIII wieku”;
mgr Józef Chudalla (SMK Opole) 
– „Remonty organów w die-
cezji opolskiej”. „Działalność 
Referatu ds. Muzyki Kościelnej 
Kurii Diecezjalnej w Opolu w la-
tach 2002–2007”; dr Władysław 
Szymański (AM Katowice) – 
„Możliwości XIX-wiecznych orga-
nów górnośląskich w odniesieniu 

do repertuaru z epoki”; ks. mgr 
Piotr Dębski (Legnica, AM Wro-
cław) – „Organy Michała Englera w 
bazylice pw. Wniebowzięcia NMP 
w Krzeszowie. Problematyka kon-
serwatorska instrumentu”.

 DNI PASCHALNE 2007
Duszpasterstwo Akademickie 
„Ressurexit” zaprasza na Dni 
Paschalne 2007. Spotkania odby-
wają się w każdą środę okre-
su wielkanocnego o godz. 20.00. 
Program: 25 KWIETNIA – musical 
„Józef” – Teatr ITP z Lublina; 9 MA-
JA – koncert chóru akademickie-
go pod batutą Elżbiety Trylnik; 16 
MAJA – „Mała Kraina Łagodności” 
– koncert gitarowy: Zbyszek 
Hoffman, Marta Ociepska i gość 
specjalny: „Małżeństwo z rozsąd-
ku”; 23 MAJA – Bal Paschalny

 NA JASNĄ GÓRĘ
Duszpasterstwo Nauczycieli 
Akademickich zaprasza na 71. 
pielgrzymkę akademicką na 

Jasną Górę, która odbędzie się 
5 maja br. Udział w pielgrzym-
ce należy zgłosić do 25 kwiet-
nia br. tel.077 – 44 12 805

  NA PIELGRZYMKĘ 
Członkowie Ruchu Szensztackie-
go Diecezji Opolskiej zaprasza-
ją 1 maja br. na XII pieszą piel-
grzymkę z katedry opolskiej do 
sanktuarium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Winowie. Program: 
12.00 – Msza św. w katedrze, po 
niej wyjście pielgrzymki. 14.30 – 
konferencja w kościele św. Józefa 
w Opolu Szczepanowicach, 16.00 
– powitanie Matki Bożej w sank-
tuarium, akt zawierzenia, nabo-
żeństwo majowe.
 
  PRZED SAKRAMENTEM 

MAŁŻEŃSTWA 
W Opolu przygotowujący się do 
sakramentu małżeństwa mogą 
skorzystać ze spotkań w do-
mu katechetycznym przy para-
fii śś. Apostołów Piotra i Pawła 

(pl. Mickiewicza 1), organizowa-
nych w cyklach comiesięcznych, 
we wtorki o godz. 19.00 (sala na 
1 piętrze). Kurs ten rozpoczy-
na się w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca (5 spotkań). Mogą rów-
nież skorzystać z nauk odbywa-
jących się w domu katechetycz-
nym przy katedrze w Opolu, w 
każdy czwartek o godz. 19.00. 
Kurs można zacząć w dowolny 
czwartek i uczestniczyć kolejno 
przez cztery tygodnie

  BOŻE POWOŁANIE? 
Siostry elżbietanki zapraszają 
młodzież żeńską na rekolekcje 
dla rozeznających drogę swoje-
go powołania, które odbędą się 
od 29 kwietna do 2 MAJA 2007 R. 
w Domu Prowincjalnym w Nysie. 
Kontakt: Zgromadzenie Sióstr 
św. Elżbiety, ul. Sobieskiego 7, 
48-300 Nysa, tel.077/433-68-12. 
Zgłoszenia do 24 kwietnia 2007. 
Rozpoczęcie o 16.30, zakończe-
nie o 13.00. 
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Pietrowice Wielkie słyną 
z konnych procesji i starego 
kościoła pątniczego

Pietrowice Wielkie 
to stara, założona nie-
mal 750 lat temu para-
fia, z interesującymi tra-
dycjami i dziedzictwem, 
które jak w soczewce 
skupia to, czym tak się 
szczycimy: trójkulturo-
wość polsko-czesko-nie-
miecką.  – Jesteśmy na 
terenie Moraw – podkre-
śla ks. Damian Rangosz, 
proboszcz pietrowi-
ckiej parafii. Przez pra-
wie siedemset lat, do ro-
ku 1945, Pietrowice na-
leżały do archidiecezji 
ołomunieckiej¸ a grani-
cę z archidiecezją wroc-
ławską wyznaczała rzeka 
Psina, która dzieliła wieś 
na części przynależne do 
dwóch diecezji. Teraz do 
parafii, która jest siedzi-
bą dekanatu, należą całe 
Pietrowice, a także Kor-
nica i Gródczanki. 

Morawski 
przetrwał 
w modlitwie
W codziennej  mo-

wie przetrwały wyraże-
nia pochodzenia cze-
sko-morawskiego (np. 
tytułowa cesta – droga), 
ale po morawsku już się 
w Pietrowicach nie mó-
wi. Ten język przetrwał 
w modlitwie. Modlą się 
nim pietrowiczanie pod-
czas czuwań przy zmar-
łych, po morawsku od-
mawiany jest Różaniec w 
czasie wielkanocnej pro-
cesji konnej. Starsi lu-
dzie, 80-latkowie, wspo-
minają, że ich rodzice 

mówili po morawsku, 
oni sami chodzili już do 
szkół niemieckich. – Na 
tym terenie wychodzi-
ły gazety w trzech ję-
zykach, wielokulturo-
wośc jest historią tych 
stron – mówi pietrowi-
cki proboszcz. Najwięk-
szym skarbem wiernych 
jest drewniany pątniczy 
kościół pw. Krzyża Świę-
tego, położony w dolin-
ce za wsią. Wybudowany 
w 1667, po tym jak zna-
leziono w pobliskim źró-
dełku rulon z obrazem 
Ukrzyżowanego Chry-
stusa. W legendzie zna-
lezieniu obrazu towarzy-
szyły zjawiska cudow-
ne. Obraz do dziś jest 
otaczany wielką czcią, i 
to nie tylko przez para-
fian. Przybywają tu piel-
grzymki z okolicy. – Lu-
dzie mocno wierzą w cu-
downość tego miejsca. 
Ten kościół jest dla nich  
nawet ważniejszy niż pa-
rafialny – mówi ks. Da-
mian Rangosz. Na dwa 
doroczne odpusty do 
kościoła Świętego Krzy-
ża (maj i wrzesień) przy-
bywa kilka tysięcy osób. 
Teren wokół kościoła w 
ostatnich latach został 
dodatkowo zagospoda-
rowany. Wybudowano 
duży parking, powstały 
arboretum i plac rekre-
acyjny, gdzie przybywa-
jący mogą bezpiecznie 
rozpalić grill, a dzieci po-
bawić się. 

Widać, 
że im zależy
Przez 40 lat probosz-

czem w Pietrowicach 
Wielkich był ks. prałat 
Ludwik Dziech, który po 

przejściu na emeryturę 
zamieszkał na terenie pa-
rafii i nadal wspomaga 
duszpastersko swojego 
następcę. Ks. D. Rangosz 
cieszy się z dobrej współ-
pracy z wikariuszem ks. 
Tomaszem Malickim, ra-
dą parafialną i grupą go-
spodarczą. – Są bardzo 
aktywni, pomocni, odpo-
wiedzialni, potrafią po-
wiedzieć, że coś jest nie 
tak. Widać, że im bar-
dzo zależy na dobru pa-
rafii – opowiada pietro-
wicki proboszcz. W para-
fii jest także grupa mło-
dzieżowa, Caritas, mini-
stranci i Dzieci Maryi, or-
kiestra dęta, bardzo ak-
tywny ruch szensztacki. 

ANDRZEJ KERNER
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KS. DAMIAN 
RANGOSZ

Święcenia kapłańskie przyjął 
19 czerwca 1993 roku. Był 
wikariuszem w parafiach: 
św. Józefa w Opolu Szcze- 
panowicach (1993–99), św. 
Rocha w Starych Budkowi- 
cach (1999–2003). W  2003 r. 
ostał wikariuszem parafii 
śś. Wita, Modesta i Krescencji 
w Pietrowicach Wielkich, 
a w roku następnym pro-
boszczem tej parafii. 

PANORAMA PARAFII 
Pw. śś. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich

Cesta do krzyża

Kościół Świętego Krzyża
ZDANIEM PROBOSZCZA

Dla mnie ważna jest współpraca z parafianami. 
Z moich doświadczeń wynika, że w każdej pa-
rafii są ludzie, którzy chcą działać, trzeba tylko 
dać im pole do tego działania i wesprzeć, kie-
dy potrzeba. Współpraca parafian i duszpaste-
rzy jest warunkiem wykorzystania możliwości 
i sił, jakie tkwią we wspólnocie parafialnej – w 
prowadzeniu grup religijnych czy w sprawach 
gospodarczych. Tylko wtedy, gdy relacje mię-
dzy duszpasterzem a wiernymi są dobre, moż-
na zrobić dużo dla chwały Bożej, a także w dzie-
dzinie gospodarczej. Sam przecież nic nie zro-
bię. Nie jestem tu dla siebie, ale dla ludzi. Tylko 
we współpracy, we wspólnocie możemy coś po-
żytecznego zrobić i pomagać sobie dojść do 
zbawienia. 
Wielką radością dla mnie jest, że we Mszy 
świętej w dzień powszedni uczestniczy w 
Pietrowicach tak liczna grupa parafian. Dodam 
do tego, że codziennie o 15.00 w kościele para-
fialnym grupa kilkunastu osób, niekiedy liczniej-
sza, odmawia Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy do kościoła
  Kościół parafialny – niedziela: 7.00, 8.15, 9.30
  Kościół pątniczy Krzyża Świętego – niedziela 11.00, 

piątek – 18.00
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