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Siódme Dni Paschalne, święto opolskie-
go Duszpasterstwa Akademickiego 

„Resurrexit” wciąż trwa, imprezy kulturalne 
odbywają się w każdą wielkanocną środę. 
Na deskach „Resurrexit” wystąpił już znany 
Kabaret „Łowcy.B”, a 25 kwietnia Teatr ITP z 
Lublina. Grupa, mająca swoje początki w roku 
2001 na polonistyce KUL, dziś skupiająca stu-
dentów także innych lubelskich uczelni, ma 
za sobą występy na profesjonalnych scenach 
teatralnych. Twórcą ITP jest salezjanin, ks. 
Mariusz Lach. W Opolu ITP pokazał „Józefa” 
– biblijną historię o Józefie sprzedanym przez 
własnych braci do Egiptu, przedstawioną 
w konwencji komedii muzycznej. Następne 
spotkania w ramach Dni Paschalnych: 9 maja 
– koncert chóru akademickiego pod dyr. E. 

Trylnik, 16 maja – koncert 
gitarowy „Mała kraina ła-
godności”, 23 maja – Bal 
Paschalny.  

ZA TYDZIEŃ
  Panorama parafii ŚW. JÓZEFA 

W RACIBORZU OCICACH

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Jest to bardzo muzycz-
ny numer opolskiego 
„Gościa”. Od musicali, 

festiwali, instrumentów i 
koncertów aż roi się na 
naszych stronach. Taki to 
był muzyczny tydzień! Nic 
w tym zresztą dziwnego, 
czas wielkanocny aż się do-
maga, by radość była pro-
wokowana i wyrażana. A 
przecież nie ma na świecie 
szlachetniejszego środka 
wyrazu radości nad muzy-
kę. I mało co budzi taką ra-
dość jak ona. Rzecz jasna, 
nie o każdej muzyce moż-
na to powiedzieć. Jednak 
tej klasycznej, wielkiej, 
sprawdzonej już przez pró-
bę czasu, nic i nikt nie jest 
w stanie dorównać. Kto ma 
uszy do słuchania, niechaj 
słucha. 

BIBLIJNY MUSICAL KOMEDIOWY W „RESURREXIT”

W czwartek 26 kwietnia
w Wyższym Seminarium 
Duchownym odbył się finał 
Konkursu Poezji Karola Wojtyły 
dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych Opola.

W eliminacjach szkolnych, 
które zakończyły się 14 kwiet-
nia, uczestniczyło prawie dwustu 
uczniów. Do finału zakwalifiko-
wały się 64 osoby z 23 opolskich 
szkół. Konkurs przeprowadzono 
w dwóch kategoriach: słowa mó-
wionego i poezji śpiewanej. W 
jury zasiedli m.in. prof. Irena Jo-
kiel, dziekan Wydziału Filologicz-
nego UO, Beata Wnęk-Malec, ak-
torka Teatru im. Jana Kochanow-
skiego w Opolu, ks. prof. Tade-
usz Dola, dziekan Wydziału Te-
ologicznego UO, i ks. dr Joachim 
Waloszek, rektor WSD.

Jury pod przewodnictwem 
prof. Jokiel przyznało pierwsze 
miejsca w kategorii słowa mó-
wionego Jonaszowi Kuszewiczo-
wi (Publiczne Gimnazjum nr 5 w 
Opolu) i Marcie Czech (Liceum 

Ogólnokształcące nr 3 
w Opolu). Wśród sześ-
ciu wykonawców poe-
zji śpiewanej pierw-
sze miejsca przyzna-
no zespołowi uczennic 
z Publicznego Gimna-
zjum nr 7 w Opolu i ze-
społowi uczniów z Li-
ceum Ogólnokształcącego nr 5 
w Opolu.

Organizatorem konkur-
su jest „Grupa pamięci o Janie 
Pawle II” działająca przy WSD 

w Opolu, której ce-
lem jest zgłębianie my-
śli polskiego Papieża. 
Opolskiej publiczności 
laureaci zaprezentują 
się podczas otwartego 
Wieczoru Poezji Karo-
la Wojtyły, który od-
będzie się 18 maja o 

godz. 19.00 w auli Wydziału Te-
ologicznego przy ul. Drzymały 
1a, w dniu 87. rocznicy urodzin 
Jana Pawła II. Wtedy też zosta-
ną im wręczone nagrody. Z

Laureaci
w kategorii 
poezji śpiewanej: 
Tomasz 
Łozowicki, 
Tomasz Czerner
i Tomasz Wicher

Poezja w WSD

Recytowali i śpiewali
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Musical „Józef” 
na scenie
DA „Resurrexit”
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DNI OPOLA. Najdroższe Dni 
Opola cieszyły się wielką po- 
pularnością, urząd miasta oce- 
nia ilość uczestniczących na 
25 tysięcy. W programie tego- 
rocznych Dni przeważały kon- 
certy muzyczne, ale były też sym- 
pozja, konferencje naukowe, licz- 
ne atrakcje średniowiecznego 

grodu oraz spotkania dla dzieci. 
W niedzielę 22 kwietnia w ka- 
tedrze Mszę św. w intencji władz 
i mieszkańców Opola odpra- 
wił bp Paweł Stobrawa. W po- 
niedziałek w kościele „na górce” 
koncelebrowana Eucharystią od- 
pustową uczczono patrona mia- 
sta i kościoła – św. Wojciecha.

Msza za miasto Opole

Wystąpił m.in. zespół cymbałowy z czeskiego Krnova
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BĘDZIN. 20 i 21 kwietnia po 
raz trzeci rozegrano Mistrzostwa 
Polski Księży w Piłce Nożnej 
Halowej. W turnieju, który odbył 
się w Będzinie, wzięło udział 
14  reprezentacji diecezjalnych. 
Doskonale spisali się nasi księża, 
którzy zdobyli wicemistrzostwo 
Polski. Przegrali tylko w 

finale 1:3 z zespołem diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej. Nasza 
srebrna drużyna to: ks. Józef 
Krawiec, ks. Roman Dyjur, ks. 
Wojciech Włoch, ks. Krzysztof 
Rusinek, ks. Reneusz Krawczyk, 
ks. Rafał Kiełek, ks. Sławomir 
Kwiatkowski i ks. Mariusz 
Pełechaty. Gratulujemy! 

Wicemistrzowie w hali

OPOLE. Katedra Katechetyki, 
Pedagogiki i Psychologii Religii 
Wydziału Teologicznego UO oraz 
Wydział Katechetyczny opol-
skiej kurii zorganizowały nie-
zwykle interesujące sympozjum 
nt.  „Antyklerykalizm a współ-
czesna katecheza”. Wśród tema-
tów były m.in.: „Antyklerykalizm 

czy antykościelność?” (ks. prof. 
Andrzeja Czaja), „Księża a pie-
niądze” (ks. dr Albert Glaeser), 
„Księża a polityka” (ks. dr Antoni 
Kaltbach), „Księża a seksual-
ność” (ks. prof. Piotr Morciniec), 
„Antyklerykalizm jako zagad-
nienie psychologiczne” (ks. dr 
Dariusz Krok). 

Teologowie o antyklerykalizmie

Obrady umilił występ romskiego zespołu z Kędzierzyna-Koźla
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OPOLE. Jedenasta edycja eta- 
pu diecezjalnego Ogólnopol- 
skiego Konkursu Wiedzy 
Biblijnej organizowana przez 
Katolickie Stowarzyszenie „Civi- 
tas Christiana” pod patronatem 
Prymasa Polski kard. Józefa 
Glempa oraz Rektora UKSW 
odbyła się 20 kwietnia na 
Wydziale Teologicznym UO. 
W eliminacjach do finału 
diecezjalnego wzięły udział 22 
szkoły średnie, łącznie – 459 
uczniów. W finale diecezjalnym 
uczestniczyło 41 uczniów z 
19 szkół. Zwycięzcą etapu 
diecezjalnego został Arkadiusz 
Kiepura z ZS im. M. Skłodowskiej-

-Curie w Kluczborku. Drugie 
miejsce zdobył Mateusz Gałeczka 
z ZSE im. T. Kościuszki w Opolu. 
Trzeci był Andrzej Pieckielun z 
tej samej szkoły co zwycięzca. 
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze 
trzy miejsca wezmą udział w 
finale ogólnopolskim. Diecezjalna 
komisja konkursowa, której 
przewodniczył ks. dr Leonard 
Makiola – asystent kościelny 
Opolskiego Oddziału „Civitas 
Christiana”, wyróżniła jeszcze 
czterech uczniów: Leszka Stasika 
i Agnieszkę Kałamarz z I LO w 
Opolu, Szymona Fuchsa z ZSE w 
Opolu oraz Maję Matuszek z I LO 
w Kędzierzynie-Koźlu.

Konkurs Wiedzy Biblijnej 

 JÓ
Z

EF
 P

IX
A

Ks. dr Leonard Makiola wręcza nagrody

OPOLE. Zakład Muzyki Koś- 
cielnej i Wychowania Muzycz- 
nego Wydziału Teologicznego 
UO oraz Studium Muzyki 
Kościelnej przy WT UO zor- 
ganizowały konferencję pt. „Ślą- 
skie organy”, która odbyła się 25 
kwietnia. W jej toku kilkunastu 
prelegentów zaprezentowało 
wystąpienia na temat systemów  
budowy i konserwacji organów, 
historii niektórych instrumentów 
oraz wybitnych organmistrzów. 
Wśród uczestników konferencji 

byli m.in. prof.. Julian Gembal- 
ski (wykład: Systemy powietrz- 
ne dawnych organów śląskich),  
ks. dr Franciszek Koenig z 
gliwickiego Studium Muzyki 
Kościelnej (wykład: Ogólny po- 
gląd na rozwój budownictwa 
organowego i muzyki organo- 
wej na Śląsku w XVII i XVIII w.), 
dr Władysław Szymański z AM 
w Katowicach (wykład: Możli- 
wości XIX-wiecznych organów 
górnośląskich w odniesieniu do 
repertuaru z epoki).

Organy śląskie

MNIEJSZOŚCI.  Województwo 
opolskie jest w czołówce re- 
gionów, które wprowadzają 
programy na rzecz społeczności 
romskiej. Podczas posiedzenia 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego, w której uczest- 
niczyli przedstawiciele stowa- 
rzyszeń romskich oraz urzędnicy 
realizujący programy na ich rzecz 
poinformowano, że wojewoda 

Bogdan Tomaszek zaopiniował 
80 projektów „romskich” zgło- 
szonych do realizacji w roku 
2007, zaś Ministerstwo SWiA 
zakwalifikowało do sfinan- 
sowania 60 wniosków na łączną 
kwotę 597 953 złotych. W latach 
ubiegłych były to znacznie 
mniejsze sumy: 2004 – 33 380 
zł, 2005 – 227 352 zł, 2006  
– 295 164 zł. 

Więcej dla Romów 
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Czwarta rano

PAN MŁODY 
JAKO WKŁAD

Naszym własnym, opol-
skim wkładem w dzieło 

budowy IV RP jest wicemini-
ster skarbu, uprzednio wice-
wojewoda opolski. Jeszcze 
jako wojewoda zasłynął kil-
koma oryginalnymi ideami, 
które nawet miałem zaszczyt 
tu komentować. Na przykład 
omawiałem tu tę jego myśl, 
że w urzędzie wojewódzkim 
lepsi są młodsi, bo młodsi są 
„multimedialni”, umieją ob-
sługiwać i laptopa, i komór-
kę. Ale to już było, teraz pan 
młody wicewojewoda został 
młodym wiceministrem skar-
bu i coś mi się zdaje, że nie 
porzucił swych radykalnie 
młodzieńczych poglądów 
wraz z pozyskaniem mini-
sterialnego stołka. Co mu 
się bardzo chwali, iluż to 
bowiem ledwo zasiądzie za 
blatem upragnionego biurka, 
a już się wyrzeka swych po-
glądów. Ale nie nasz opolski 
wiceminister!

Teraz lustruje on wszyst-
kie spółki skarbu pań-

stwa i chwała mu kolejna za 
to. Przy okazji znowu zdra-
dza swą (a może nie zdradza, 
może on jest jej niezłomnie 
wierny) predylekcję do mło-
dości! Oto w rozmowie na 
temat, czy ma moralne pra-
wo oceniać czasy, w których 
nie żył, konkluduje dość nie-
spodziewanie: „W tej chwili 
inicjatywę w gospodarce po-
winni przejąć ludzie urodze-
ni w latach 70.” .

I  niech ktoś jeszcze powie, 
że na Opolszczyźnie lu-

dzie nie są szczerzy! Tylko 
stąd przecież mógł wyjść ta-
ki człowiek, który wali pro-
sto w oczy. Który nie mami, 
nie mamrocze nie wiadomo 
czego, ale po prostu, po 
robotniczemu chciałoby się 
powiedzieć – i by się powie-
działo, gdyby to dla pana 
wiceministra nie brzmiało 
obraźliwie – mówi po co na-
prawdę jest ta cała lustracja.
  PIOTR ZABRZAŃSKI

G O Ś Ć  O P O L S K I

Studium Muzyki Kościelnej 
w Opolu ogłasza zapisy na 
rok szkolny 2007/2008 na 
dwóch kierunkach: organista i 
dyrygentura.

Kształcenie przyszłych orga-
nistów trwa pięć lat. Kandyda-
ci powinni na egzaminie wstęp-
nym wykazać się elementarną 
techniką pianistyczną. Rozpatry-
wane będą również zgłoszenia 
uczniów po szkołach keyboardo-
wych. Należy przygotować gamy, 
etiudę, sonatinę, utwór dowolny 

lub program skrócony, wykazać 
się słuchem muzycznym, znajo-
mością zasad muzyki oraz gło-
sem możliwym do kształcenia, 
dlatego trzeba będzie z pamięci 
zaśpiewać 2–3 pieśni kościelne.

Studium dyrygentury trwa 
dwa lata, a jego absolwenci na-
będą uprawnienia do prowa-
dzenia zespołów śpiewaczych. 
Studium Muzyki Kościelnej za-
pewnia szeroki profil kształ-
cenia: dyrygowanie, zbioro-
wa i indywidualna emisja gło-
su, kształcenie słuchu. Kierunek 

ten przeznaczony jest dla absol-
wentów SMK i średnich szkół 
muzycznych, a egzamin wstęp-
ny to rozmowa kwalifikacyjna.

Egzaminy wstępne na oba 
kierunki odbędą się w dwóch 
terminach: 23 czerwca o godz. 
9.00 oraz 1 września o godz. 
9.00. Kandydaci powinni przed-
stawić następujące dokumenty: 
świadectwo moralności, kwe-
stionariusz i dwa zdjęcia. Wię-
cej informacji pod  numerem 
tel. 077 44 11 505 i na: www.
diecezja.opole.pl/SMK. W.I.

Capella Zamku Rydzyńskiego, 
kwintet instrumentów dętych, 
zainaugurowała IV Festiwal 
„Gaude Mater Polonia”.

Inauguracja festiwalu – nie 
mogło być inaczej – odbyła się 
w kościele św. Bartłomieja w 
Kielczy, rodzinnej miejscowo-
ści Wincentego, twórcy sław-
nego hymnu „Gaude Mater Po-
lonia”. Capella Zamku Rydzyń-
skiego w składzie: dwie trąb-
ki, puzon, róg i tuba wykona-
ła koncert rozpoczęty oczywi-
ście samym hymnem Wincen-
tego, który w takiej instrumen-
tacji brzmi wyjątkowo majesta-
tycznie. Zespół – mający już 22 
lata – złożony z muzyków po-
znańskich orkiestr symfonicz-
nych, a kierowany przez trę-
bacza Mieczysława Leśnicza-
ka, zaprezentował muzykę od 
średniowiecza przez renesans 
i barok aż do współczesno-
ści. Capella Zamku Rydzyńskie-
go w ramach Festiwalu „Gau-
de Mater Polonia – Wincenty z 
Kielczy in memoriam” wystąpi-
ła nie tylko w Kielczy, ale także 
w kościele św. Floriana w Kę-
dzierzynie-Koźlu i św. Stanisła-
wa w Ligocie Bialskiej. Koncert 
w najmniejszym kędzierzyń-
skim kościele wzbudził wręcz 
entuzjazm słuchaczy i księdza 

proboszcza Aleksan-
dra Kawy. Trzeba przy-
znać, że muzyka nider-
landzkiego renesansu 
czy angielskiego baro-
ku w wykonaniu  Ca-
pelli rzeczywiście brzmiała w 
kościele św. Floriana świeżo 
i porywająco. A ponieważ ze-
spół jest również specjalistą 
w wykonywaniu muzyki my-
śliwskiej (jest zespołem repre-
zentacyjnym Polskiego Związ-
ku Łowieckiego) nie brakło i 
takich wątków w tym koncer-
cie. Wielki aplauz wzbudził ka-
pelmistrz zespołu Mieczysław 

Leśniczak wykonując 
na najmniejszym ro-
gu myśliwskim świata 
utwór własny, skompo-
nowany i wykonywa-
ny na światowym kon-

gresie łowieckim. Koncert, roz-
poczęty od akcentów uroczy-
stych, prowadził uczucia słu-
chaczy zmiennymi torami, aż 
po Gershwinowski klasyk „Sum-
mertime” z opery „Porgy and 
Bess”. Słuchacze – których nie-
stety nie było w nadmiarze – z 
pewnością zaliczą to popołu-
dnie do niezwykle miłych i uda-
nych. AK

IV Festiwal Wincentego z Kielczy

Gaude Mater à la capella
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W Studium Muzyki Kościelnej w Opolu

Dla przyszłych organistów

Capella Zamku 
Rydzyńskiego 
w kościele 
św. Floriana



Obecny kształt  świą-
tyni sięga wieku XV. 
Zniszczony przez 
pożar w 1415 roku 

kościół odbudowano do koń-
ca XV wieku w stylu gotyckim. 
Wzniesiono prezbiterium, halo-
wy korpus główny i dolne par-
tie wież oraz trzy kaplice: Trójcy 
Świętej, św. Jadwigi i św. Anny. 

W 1899 r. nadbudowano wieże 
w stylu neogotyckim  o wysoko-
ści 73 metrów. 

Z okazji jubileuszu 700-le-
cia katedralna parafia, stara-
niem ks. proboszcza prałata 
Stefana Baldego, rozbudowa-
ła i odrestaurowała organy. By-
ło to kosztowne przedsięwzię-
cie, ale teraz instrument brzmi 
wspaniale, dźwięk cieszy para-
fian i słuchaczy koncertów or-
ganowych. Drugą jubileuszo-
wą pamiątką są spiżowe drzwi 
głównego wejścia, na których 
utrwalone zostały dzieje zba-
wienia, historia tej ziemi, po-
staci, wydarzenia, życie lokal-
nego Kościoła.

W ostatnich latach odre-
staurowano ołtarz Matki Bo-
żej Opolskiej, barokowy ołtarz 
Świętej Trójcy z 1652 r., dwa  
boczne ołtarze św. Urbana i św. 
Józefa. Z renowacją zabytko-
wych obiektów wiąże się ko-
nieczność uzyskiwania eksper-
tyz, ocen konserwatorskich i 
zezwoleń,  a przede wszystkim 
zlecanie prac dobrym i spraw-
dzonym firmom konserwator-
skim. Przy tak dużym nagro-
madzeniu prac restauracyjnych 
i konserwatorskich, jakim ka-
tedra  musi być poddana, pa-
rafia sama nie jest w stanie sfi-
nansować wszystkiego. Dlate-

go ks. prałat Edmund Podzielny  
wspólnie z duszpasterską radą 
parafialną  musi  z wielką roz-
wagą planować prace, wybie-
rać najrozsądniejsze rozwiąza-
nia, prosić o pomoc znawców 
w rozwiązywaniu problemów. 
Zanim przystąpiono do zmia-
ny systemu grzewczego kate-
dry, zasięgano rady i proszono 
o ekspertyzę naukowców Po-
litechniki Opolskiej, zrobiono 
rozeznanie w kilku miejscach 
w Polsce, skorzystano z facho-
wych rad ekologów i ekonomi-
stów, którzy skalkulowali kosz-
ty z pożytkami dobrego, eko-
logicznego ogrzewania. Zdecy-
dowano się na ogrzewanie ga-
zowe i już wiadomo, że było 
to najlepsze rozwiązanie. Cho-
ciaż parafia jeszcze spłaca kosz-
ta tej zmiany, to już widać po-
zytywy: brak zanieczyszczeń ze 
spalanego koksu i węgla popra-
wił jakość powietrza, co chwa-

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu   

W remoncie,  renowacji  i konserwacji 
Początki katedry 

opolskiej wiążą 
się z rokiem 1024. 

Wtedy biskup wrocławski 
przekazał nowemu 
kościołowi relikwie 

Świętego Krzyża otrzymane 
od św. Emeryka, 

syna Stefana,  
króla węgierskiego.
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Wieże liczące 73 metry wysokości 
na jakiś czas znikną pod 
rusztowaniami

Poniżej: Jeszcze tego lata środkową 
część ołtarza odnawiać będzie 
zespół konserwatorski Marka 
Barskiego z Nysy

tekst 
TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ



lą sobie okoliczni mieszkańcy, 
zyskują na tym również zabyt-
ki, a zwłaszcza odrestaurowane 
organy atakowane dotąd przez 
smolisty nalot. 

Wsparcie z budżetu 
państwa
Ks. proboszcz Edmund Po-

dzielny zabiega o przyjaciół ka-
tedry. Z jego inicjatywy utwo-
rzone zostało Stowarzyszenie 
Przyjaciół Katedry „Crux”, któ-
re zadeklarowało  pomoc w 
zdobywaniu środków finanso-
wych na odnowienie i konser-
wację katedralnych zabytków i 
już ją realizuje. Z pomocą przy-
szedł też poseł Marek Kawa, 
który po konsultacji z  ks. pra-
łatem Edmundem Podzielnym i 
zapoznaniem z potrzebami pa-
rafii katedralnej w zakresie re-
montu zabytkowej katedry wy-
stąpił z wnioskiem o ujęcie 

w budżecie państwa na 2007 
rok środków na remont pokry-
cia dachowego.  W ustawie bu-
dżetowej na rok 2007, uchwa-
lonej 25 stycznia i podpisa-
nej przez Prezydenta RP (Dz.
U. 2007, nr 15, poz. 90), w wy-
niku przegłosowanej popraw-
ki 62. Senatu RP zaproponowa-
na na ten cel kwota – 500 tys. 
zł – znalazła się w części 85/
16 wspomnianego budżetu. W 
wyniku tej senackiej popraw-
ki, zaakceptowanej przez Sejm 
przy wsparciu jej przez wszyst-
kich opolskich parlamentarzy-
stów, wskazana dotacja znala-
zła się w budżecie wojewódz-
twa opolskiego, cz. 85/16, to 
jest w dyspozycji wojewody z 
przeznaczeniem na ochronę i 
opiekę zabytków.  Sumą 500 
tysięcy złotych dysponuje ak-
tualnie Wojewódzki Konserwa-
tor Zabytków, przekaże ją pa-
rafii katedralnej po dopełnie-

niu przez nią wszystkich nie-
odzownych procedur.  

Ks. prałat Edmund Podziel-
ny przekazał już Wojewódz-
kiemu Konserwatorowi  wyma-
gane dokumenty, w tym pełną 
ekspertyzę stanu budowlane-
go wież katedry, zrealizowaną 
przez rzeczoznawcę budowla-
nego  w specjalizacji konstruk-
cji budowlanej dr. inż. Wiesła-
wa Barana z Politechniki Opol-
skiej i przez Adama Heryka, wi-
ceprezesa Oddziału Śląskiego 
Polskiego Stowarzyszenia De-
karzy. – Czekamy teraz  na wy-
tyczne konserwatora, na pod-
stawie których będziemy pro-
jektować prace i dobierać spe-
cjalistyczne firmy. Stan tech-
niczny obu wież jest bardzo 
zły, ekspertyzy wskazują na ko-
nieczność szybkiego remon-
tu, to jest wymienienia znisz-
czonej drewnianej konstruk-
cji, odeskowania i wymienie-
nia pokrycia wież. Już zdarzył 
się wypadek, że jedna z blach 
miedzianych spadła z wieży i  
uszkodziła stojący na parkingu 
samochód. Na szczęście tylko 
samochód... Także stan murów 
ceglanych wież jest zły i wy-
maga niezwłocznych robót bu-
dowlanych, konserwatorskich 
i restauratorskich – mówi ks. 
prałat Edmund Podzielny. Eks-
pertyza rzeczoznawców  wska-
zująca na stan zagrożenia de-
wastacją zabytkowej budow-
li i konieczność podjęcia na-
tychmiastowego  remontu mo-
że zwolnić parafię przed wyka-
zaniem się środkami własny-
mi przeznaczonymi na pokry-
cie połowy kosztów remontu 
i być może cała suma bez do-
datkowych obwarowań zosta-
nie przekazana parafii. 

Z remontem tak wysokich 
wież wiąże się wiele przygoto-
wań zabezpieczających, mon-
towanie kosztownego ruszto-
wania, dobór sprawdzonej eki-
py wykonawców dachu, któ-

rych niełatwo jest znaleźć, i to 
w tak krótkim terminie. Tylko 
szybkie decyzje ks. probosz-
cza sprawiły, że taka firma mo-
że być osiągalna. 

Potrzebna pomoc 
nas wszystkich
Wiele pracy i wydatków 

czeka parafię w najbliższym 
czasie. Koniecznej  renowacji 
wymaga kolejna część ołtarza 
głównego. Za czasów ks. pra-
łata Stefana Baldego odrestau-
rowana została górna część oł-
tarza, aktualnie do restaura-
cji przygotowana jest głów-
na część ołtarzowa  łącznie z 
tabernakulum. Ks. proboszcz 
otrzymał już stosowne opinie 
i zezwolenia diecezjalnego i 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na przeprowadzenie 
renowacji barokowego zabyt-
ku. – W tym przypadku liczy-
my na pomoc finansową Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za-
bytków i Urzędu Marszałkow-
skiego, bo parafianie sami nie 
zdołają uratować zabytkowej 
świątyni wymagającej solidnej 
renowacji i konserwacji.

Wymiany wymaga zawiesze-
nie pięciu katedralnych dzwo-
nów. Prace te są już zaplano-
wane i wraz z nowym zawie-
szeniem dzwony otrzymają no-
wy, elektroniczny napęd. Mu-
si być wymieniona sieć nagłoś-
nienia katedry. W planach uję-
ta jest także wymiana bardzo 
starej instalacji elektrycznej.
Następnym, już nieco później-
szym krokiem będzie  malowa-
nie wnętrza świątyni i przebu-
dowa placu wokół katedry. Ale 
to jeszcze nie wszystko, co na-
leży  się opolskiemu zabytkowi, 
żeby mógł nadal służyć wier-
nym, obywatelom miasta i tu-
rystom. Czekają  okna, witraże, 
obrazy, zewnętrzne mury. Bez 
pomocy nas wszystkich mogą 
czekać za długo.  

Katedra Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu   

W remoncie,  renowacji  i konserwacji 
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Perełki Słowa 

ŚWIATŁO
W CIEMNOŚCI

Jezus tak wołał: Ten, kto we 
Mnie wierzy, wierzy nie we 
Mnie, lecz w Tego, który 
Mnie posłał. A kto Mnie widzi, 
widzi Tego, który Mnie posłał. 
Ja przyszedłem na świat jako 
światło, aby każdy, kto we 
Mnie wierzy, nie pozostawał 
w ciemności (J 12,44–46).

Dla Jana 
Ewangelisty mo-
tyw światła i 
przeciwstawie-
nie go ciemnoś-
ci jest szczegól-

nie bliski. Już w Prologu na-
pisał: „Życie było światłoś-
cią ludzi, a światłość w ciem-
ności świeci i ciemność jej 
nie ogarnęła” (1,4n). Życiem 
i światłem jest Słowo, które 
jest Bogiem. Jest nim Jezus, 
którego ojciec Chrzciciela na-
zwał Wschodzącym Słońcem 
(Łk 1,78). Po latach sam Jezus 
o sobie będzie mówił, wo-
łając w świątyni: „Ja jestem 
światłością świata. Kto idzie 
za Mną, nie będzie chodził w 
ciemności, lecz będzie miał 
światło życia” (8,12). Motyw 
światła w nauce Jezusa nie 
jest ani czymś nowym, ani 
niezwykłym. W wielu reli-
giach światło odgrywa waż-
ną rolę w obrzędach, jest 
też znaczącym tematem te-
ologicznych rozważań. W 
nauczaniu Jezusa ten mo-
tyw nabiera jednak nowe-
go wyrazu i szczególnej si-
ły. Jezus z wielką determi-
nacją wskazuje na siebie: Ja 
jestem światłością – woła. 
Nie Bóg mieszkający gdzieś 
w zaświatach, w „niedostęp-
nej światłości”, ale On, po-
strzegany jako człowiek, jest 
w stanie rozświetlić życie 
wszystkich, którzy Mu uwie-
rzą i zaufają. Sam dokonuje 
niezwykłych znaków, ale od 
tych, którzy mu uwierzą, wy-
maga niewiele – tylko praw-
dy i miłości. A jednak „ludzie 
bardziej umiłowali ciemność 
aniżeli światło: bo złe były 
ich uczynki” (3,19).

KS. TOMASZ HORAK 

21 kwietnia br. Dom Formacyjny
w Miedoni gościł osoby 
odpowiedzialne za ruchy,
nowe wspólnoty i stowarzyszenia, 
działające na terenie dekanatu 
raciborskiego. 

Inicjatywa spotkania zrodziła 
się w czasie wizytacji, którą w ra-
ciborskich parafiach prowadził w 
tym roku ks. bp Paweł Stobrawa. 
Spotkanie to nie tylko zapropo-
nował, ale wziął osobiście w nim 
udział, rozpoczynając modlitwą 
i słowem wprowadzającym. Po-
tem zaprezentowały się poszcze-
gólne grupy. 

Przedstawicielki Szkoły No-
wej Ewangelizacji pokazały spo-
soby głoszenia Dobrej Nowiny we 
współczesnym świecie. Są to róż-
nego rodzaju kursy prowadzone 
przez członków wspólnoty, np. 
Kurs Filipa, Kurs dla bierzmowa-
nych. Sami formują się na coty-
godniowych spotkaniach i pracy 
osobistej, właściwej dla SNE.

Reprezentanci Grupy Mod-
litewnej, działający przy parafii 
NSPJ w Raciborzu, dali świade-
ctwo intensywnej cotygodniowej 
formacji modlitewnej. Wśród wie-
lości działań tej grupy na szcze-
gólną uwagę zasługuje prowa-
dzony jej siłami kurs Alfa, będą-
cy konkretną propozycją dotarcia 
z Ewangelią do ludzi dalekich od 
Boga i Kościoła, innych wyznań, 
a nawet do zdeklarowanych atei-
stów. Osoby działające w Grupie 
Biblijnej, istniejącej od lat w pa-
rafii Matki Bożej, opowiedziały o 
swojej wspólnej drodze do bliż-
szego odkrywania Boga w sło-
wie Bożym.

Przedstawiciel Ruchu Szen-
sztackiego przekazał uczestni-
kom, czym jest i jak się urzeczy-
wistnia obecnie w dekanacie Raci-
bórz charyzmat ojca Kentenicha.

Członkowie grupy Odnowy w 
Duchu Świętym Magnificat, dzia-
łającej przy par. WNMP, opowie-
dzieli o różnych sposobach for-
macji duchowej, z której wynika 
potrzeba ewangelizacji (corocz-
ny kurs Seminarium Odnowy w 
Duchu Świętym), modlitwy wsta-

wienniczej i zaangażowania w ży-
cie lokalnego Kościoła: poradni-
ctwo rodzinne, bractwo więzien-
ne, wolontariat posługujący dzie-
ciom z rodzin patologicznych.

Małżonkowie reprezentujący 
Ruch Spotkania Małżeńskie opo-
wiedzieli o swojej wspólnej dro-
dze, na której rekolekcje propo-
nowane przez ten ruch mogą sta-
nowić ważny element umacniają-
cy rodziny. Był też czas, aby po-
słuchać, jak na gruncie politycz-
nym i społecznym realizuje swoją 
misję w Raciborzu Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich.

Spotkanie pokazało, że rze-
czywistość tzw. nowych wspólnot 
to wiosna w Kościele, która tchnie 
świeżością, pełnią nowych i od-
ważnych inicjatyw. Budzi Kościół, 
nie pozwała pozostać w stagna-
cji, wyznacza coraz to nowe kie-
runki. Uczestnicy spotkania mie-
li sposobność opowiedzieć o tym 
wszystkim, dzieląc się z zebrany-
mi doświadczeniem oraz inspiru-
jąc się wzajemnie.

Ta wiosna nie jest 
pozbawiona problemów. 
Jak to na wiosnę bywa, 
zdarzają się przymroz-
ki, które powstrzymują 
wzrost, a nawet czasem 

trwale uniemożliwiają owocowa-
nie niektórych inicjatyw. W cza-
sie spotkania podniesiono ważną 
kwestię obecności duszpasterzy, 
która dawałaby gwarancję trwa-
nia w zdrowej nauce Kościoła ka-
tolickiego.

Warto przypomnieć, iż mą-
drze towarzyszący ruchom i 
wspólnotom duszpasterz otrzy-
ma w zamian pięknie działającą i 
wdzięczną grupę ludzi, na którą 
będzie mógł w przyszłości liczyć, 
a nawet sam w niej duchowo 
wzrastać. Zainwestowanie czasu, 
szczególnie w początkach kształ-
towania się grupy, przyniesie w 
przyszłości nieocenione korzy-
ści. Natomiast brak tego towa-
rzyszenia, czy wręcz pozostawie-
nie grupy samopas, prędzej czy 
później doprowadzi do defor-
macji i zamknięcia się jej w so-
bie, co na późniejszych etapach 
rozwoju będzie niezwykle trud-
ne do sprostowania. Zaryzyko-
wać można stwierdzenie, iż nie-
chęć niektórych duchownych do 

ruchów i nowych wspól-
not jest efektem prob-
lemów, które takie po-
zostawione sobie grupy 
stwarzają.

KS. PIOTR ADAMÓW
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W dekanacie raciborskim

Ruch na wiosnę

Modlitwa 
jest źródłem 
ożywiającym 
nowe wspólnoty
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Zapraszamy
  NA REKOLEKCJE 

DZIECI MARYI
Podajemy terminy i miejsca  te-
gorocznych rekolekcji Dzieci 
Maryi
  Zakopane 1–11 lipca – 400 

zł  (dla dziewcząt w wieku  
gimnazjalnym i starszych)

  Sidzina 25 czerwca–4 lip-
ca  –  250 zł (wiek – od 4 kl. 
SP wzwyż)

  Leśnica 4–13 lipca – 250 zł 
(dla dziewcząt ze szkół pod-
stawowych od 3 kl. wzwyż)

   Ołdrzychowice Kłodzkie 
16–23 lipca – 180 zł (gim-
nazjalistki i starsze)

 Kudowa Zdrój13–23 lipca – 
250 zł (gimnazjalistki i starsze)
Zgłoszenia przyjmowane będą 
do 20 czerwca. Na rekolekcje 
w Leśnicy należy je kierować 
pod adres:
Siostry Służebniczki, 
ul. Klasztorna 2, 47-150 
Leśnica, tel: 077-4048330; 
e-mail: betania@sluzebniczki.pl
Do Zakopanego, Sidziny, 
Ołdrzychowic Kłodzkich i 
Kudowy Zdroju zgłosze-
nia do ks. Tadeusza Muca, 
ul. Grota Roweckiego 3, 45-
256 Opole, tel.: 601591695, 
e-mail: tadmuc@wp.pl. Do 
Zakopanego zawożą i przywo-
żą busy (60 zł tam i z powro-
tem). Do pozostałych ośrod-
ków dojazd indywidualny. 
Miejscem rekolekcji w Leśnicy, 
Ołdrzychowicach i Kudowie 
będą domy i klasztory sióstr 
zakonnych, w Sidzinie dom re-
kolekcyjny, w Zakopanem kwa-
tery prywatne. 

  DO MEDJUGORIE 
NA FESTIWAL  
MŁODYCH

Po raz kolejny parafia w 
Długomiłowicach organizu-
je wyjazd do Medjugorie na 
Festiwal Młodych. Ks. Hubert 
Bulig zaprasza do udziału mło-
dych ludzi szukających prze-
żyć religijnych, ale przyjmo-
wane są także osoby doro-
słe. Pielgrzymka odbędzie się 
od 31 lipca do 9 sierpnia br. 
W programie 7 dni pobytu 
w Medjugorie, m.in.: uczest-
nictwo w XVIII Modlitewnym 
Spotkaniu Młodzieży,  wejście 
na Górę Objawień – Podbrdo, 
wspólna Droga Krzyżowa na 

Kriżevacu, codzienne uczestni-
ctwo w wieczornym programie 
modlitewnym w kościele św. 
Jakuba, spotkanie ze Wspólnotą 
s. Elwiry – Campo della Vita 
lub Wspólnotą  Mariańską Oasi 
della Pace, a  także zwiedza-
nie malowniczych okolic (m.in. 
Mostaru i Dubrownika). Cena 
pielgrzymki: 450 zł + 100 eu-
ro. Zgłoszenia (wpłata do koń-
ca czerwca) i informacje: para-
fia Długomiłowice, tel. 077 482 
06 11.

  NA ODPUST 
DO WINOWA

W święto Najświętszej Maryi 
Panny Matki Kościoła dorocz-
ny odpust przeżywa sanktu-
arium Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej w Coenaculum 
w Winowie. Uroczysta Suma 
odpustowa rozpocznie się o 
godz. 18.00. Przed Mszą św. 
(o 17.30) nabożeństwo eucha-
rystyczne. Po Mszy gospoda-
rze sanktuarium i winowskiej 
parafii zapraszają na biesiadę 
śląską. 

  DO OPOLSKIEJ 
WSZECHNICY 
KRAJOZNAWCZEJ

7 maja o godz. 16.30 w ka-
tedralnym domu katechetycz-
nym odbędzie się spotkanie 
klubowe Opolskiego Klubu 
Krajoznawców, w ramach któ-
rego z prelekcją nt. „Historia 
znakowania szlaków tury-
stycznych na pograniczu ny-
sko-jesenickim” wystąpi Jerzy 
Chmiel, prezes oddziału PTTK 
w Głuchołazach. 

  NA PARAFIALNE 
BIEGI PRZEŁAJOWE

Parafia pw. św. Elżbiety przy 
współpracy MKS Ekonomik 
Nysa organizuje parafial-
ne biegi przełajowe o Puchar 
Proboszcza z okazji 800-le-
cia narodzin św. Elżbiety, pa-
tronki parafii. Zawody odbę-
dą się 12 maja w ogrodzie 
przy klasztorze franciszka-
nów w Nysie. Początek bie-
gów o 15.00. Zapisy e-mailem: 
parafia@nysaofm.pl  lub na go-
dzinę przed startem. Prawo 
startu mają wszyscy, nie wolno 
biegać w obuwiu z kolcami.
  

Książka zaskakuje szczerością
i budzi podziw dla ciężkiego życia 
misjonarzy.

Bardzo ciekawą książ-
kę* wydał wraz z o. Sta-
nisławem Turbańskim 
SVD znany dobrze je-
go zakonny współbrat 
o. Henryk Kałuża. Za-
sadnicza jej część jest 
dziełem o. Turbańskie-
go, wieloletniego pro-
fesora historii Kościoła w semi-
narium werbistów w Pieniężnie. 
Książka jest historią początków 
pracy ewangelizacyjnej werbi-
stów w dorzeczu Parany, a ściślej 
– w rejonie Foz do Iguaçú, miej-
scu słynnym z przepięknych wo-
dospadów, a także z tzw. redukcji 
jezuickich, których historię opo-
wiada film „Misja”. Trzysta lat po 
zlikwidowaniu misji jezuickich na 
te tereny przyszli werbiści, wśród 
których pionierami byli Ślązacy, a 
ich przełożonym – pochodzący 

z Siemianowic o. prałat Wilhelm 
Tyłeczek. Przynajmniej wymień-
my tych naszych pionierów, któ-
rzy w warunkach – dziś niemal 
nie do wyobrażenia – poświęcali 

się służbie Bożej: o. Jan 
Gwalbert Pogrzeba z 
Dobrzenia Małego, o. 
Paweł Dziwisz-Schnei-
der z Ligoty Samboro-
wej (koło Strzelec Op.), 
o. Piotr Halama z Popie-
lowa, o. Stanisław Cebu-
la z Zimnic Wielkich.

Książka opisuje po-
czątki tej misji z wieloma szcze-
gółami, nieraz mrożącymi krew 
w żyłach, nie stroni od relacjono-
wania spraw trudnych, konflikto-
wych, jest po prostu lekturą cie-
kawą i pożyteczną. Aż podziw 
bierze, że jej główny autor prze-
kroczył już 90 lat swego życia! 
  AK

O. Stanisław Turbański SVD, o. Henryk 
Kałuża SVD, Pionierzy z Foz do Iguaçú, 
Centrum Duchowości, Nysa 2006. s. 233.

Uczniowie PSM II stopnia w 
Opolu zagrali dla światowej sławy 
dyrygenta Kurta Masura.

Kurt Masur, pochodzący z 
Brzegu, w swej bogatej karie-
rze był m.in. dyrektorem muzycz-
nym lipskiego Gewandhausu, fil-
harmonii nowojorskiej, londyń-
skiej, opery berlińskiej czy fran-
cuskiej narodowej orkiestry. Po 
raz pierwszy od czasów wojny 
zagościł w Opolu. Koncert, na 
który przybył, odbył się z po-
trójnej okazji: Dni Opola, Festi-
walu Eurosilesia i 60-lecia PSM 
w Opolu. Z wielkimi muzykami 
grała orkiestra symfoniczna ucz-
niów opolskiej szkoły muzycznej. 
Dyrygował nimi syn Kurta Masu-
ra – Ken David, a solistami byli: 
Konstanty Andrzej Kulka i Melina 

Lee-Masur – synowa mistrza. W 
drugiej części koncertu orkiestra 
młodych muzyków wystąpiła pod 
batutą swego dyrygenta Huberta 
Prochoty,  towarzyszyły jej nasze 
znakomite chóry LO z Głubczyc i 
z Głuchołaz.  

Wśród książek

Pionierzy
znad wodospadów

Bardzo ciekawą książ-
kę* wydał wraz z o. Sta-
nisławem Turbańskim 

fesora historii Kościoła w semi-

się służbie Bożej: o. Jan 

Paweł Dziwisz-Schnei-
der z Ligoty Samboro-
wej (koło Strzelec Op.), 
o. Piotr Halama z Popie-
lowa, o. Stanisław Cebu-
la z Zimnic Wielkich.
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Młodymi opolskimi muzykami 
dyryguje Ken David Masur

W Filharmonii Opolskiej

Koncert dla Masura



W północnej części 
dekanatu otmuchowskiego 
leżą parafie Kamiennik 
i Goworowice. Łączy je 
osoba jednego proboszcza.

Obie wspólnoty ist-
nieją od średniowiecza. 
Kościół w Kamienniku 
wzmiankowany jest po 
raz pierwszy około 1305 
r., natomiast parafia w 
1335 r. Równie stary ro-
dowód ma parafia w Go-
worowicach, która jednak 
z czasem stała się filią po-
bliskich Lipnik, a w 1902 
r. była ponownie erygo-
wana. Od czasów powo-
jennych obsługiwana jest 
przez kolejnych probosz-
czów z Kamiennika. Do 
parafii w Kamienniku na-
leżą wsie Cieszanowice 
i Wilamowice, co stano-
wi około 860 miesz-
kańców, natomiast 
do Goworowic nale-
żą przysiółki: Biało-
wieża, Siemionka i 
Tarnawa, czyli około 
360 mieszkańców.

W połowie ubie-
głego roku nowym 
proboszczem został 
tu ks. Bogdan Zien-
tara. Z jego inspira-
cji w kościele para-
fialnym zainstalo-
wano nowe na-
głośnienie, częś-
ciowo odnowio-
no instalację oświetlenio-
wą i zakupiono nowe or-
naty. W najbliższym cza-
sie będą montowane no-
we żyrandole i zostanie 
odnowiony przedsionek 
kościoła. Parafianie z Go-
worowic też nie próżnu-
ją i przygotowują się do 
odwodnienia swojej świą-

tyni oraz wyłożenia kost-
ką brukową jej obejścia. 
Godna podkreślenia jest 
autonomia goworowickiej 
wspólnoty. – Sami trosz-
czą się o kościół, jego wy-
strój i uroczystości, sa-
mi przygotowują odpust. 
Proboszcz odpowiada tyl-
ko za stronę liturgiczną 
– mówi ks. Zientara i z 
wdzięcznością podkre-
śla ogromne zatroskanie 
mieszkańców obu wspól-
not o sprawy parafialne.

W parafii działają gru-
py ministrantów i róż ró-
żańcowych. Kilka miesięcy 
temu proboszcz przystą-
pił do tworzenia scholi. W 
sprawach ekonomicznych 
swoim doświadczeniem 
i fachowością służy para-
fialna rada duszpasterska, 
a sprawami charytatywny-
mi zajmuje się parafialny 
zespół Caritas, niosąc po-
moc osobom najbardziej 

potrzebującym.
Świetnie ukła-

da się współpra-
ca parafii z orga-

nizacjami i insty-
tucjami działający-
mi w Kamienniku. 
Mocno zaangażo-
wane są panie z 
Koła Gospodyń 
Wiejskich, które 
w minionym okre-

sie kolędowym 
wyruszyły na 
wieś ze śpie-
wem kolęd, a 

zebrane ofiary przezna-
czyły na zakup żyrando-
li do kościoła. Proboszcz 
może też zawsze liczyć 
na pomoc strażaków 
miejscowej OSP. Bardzo 
harmonijnie układa się 
współpraca z miejsco-
wym zespołem szkół, w 
którym ostatnio zorgani-

zowano dekanalne zawo-
dy w tenisie stołowym.

Księdza proboszcza 
bardzo cieszy zaangażo-
wanie najmłodszych pa-
rafian. – Młodzież jest 
bardzo otwarta na róż-
ne spotkania. Ludzie sa-
mi dziwią się, że tyle u nas 
dzieci i młodzieży. 90 pro-
cent młodzieży gimnazjal-
nej uczestniczy w Mszach 
szkolnych i innych nabo-
żeństwach, a gdy minął 
październik i nabożeństwa 
różańcowe, dzieci pytały, 
kiedy znowu będzie Róża-
niec – mówi z nieukrywa-
ną radością ks. proboszcz, 
który planuje utworzyć w 
dawnej sali katechetycznej 
klub młodzieżowy. – Będą 
w niej  odbywać się spot-
kania formacyjne i rozryw-
kowe. Chodzi o to, aby ich 
ściągnąć z przystanku do 
kościoła – dodaje.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Adres redakcji: ul. Sikorskiego 7/1, 45-051 Opole
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KS. BOGDAN 
ZIENTARA

święcenia kapłańskie przy-
jął 19 czerwca 1993 r. w 
Opolu. Był wikariuszem w 
parafiach: św. Wawrzyńca 
w Strzelcach Opolskich 
(1993–2000), św. Michała 
w Prudniku (2000–2002) 
i Otmuchowie (2002–
2006). Od 2006 r. jest 
proboszczem w parafiach 
Kamiennik i Goworowice.

ZDANIEM PROBOSZCZA
Mam szczęście, że na swojej kapłańskiej drodze 
zawsze spotykam dobrych ludzi. Tak jest również 
w Kamienniku i Goworowicach. Ludzie tu przyję-
li mnie bardzo serdecznie. Na początku myślałem 
z przerażeniem: taka wielka plebania, ja tu sam – 
a teraz to tak się rozkręciło, że czuję się, jakbym 
był w jednej wielkiej rodzinie. „Proboszczu poma-
łu, będzie dobrze” – często słyszę od moich para-
fian te słowa, i to ich powiedzenie wprowadza we 
mnie spokój ducha. Ostatnio po raz pierwszy po-
dejmowaliśmy księży na dekanalnym konwencie 
wielkanocnym oraz młodzież dekanatu na czuwa-
niu modlitewnym. Zastanawiałem się, jak to wszyst-
ko opanować. Ale zaraz znalazła się grupa para-
fian, którzy mnie właściwie wyręczyli w wielu spra-
wach, przygotowując zarówno kościół, jak i pleba-
nię. Parafianie bezinteresownie troszczą się o obej-
ście kościoła i plebanii, które dzięki ich trudowi jest 
uporządkowane i zachwyca pięknymi kwiatami. 
Pojawiają się też z ich strony konkretne propozycje 
odnośnie do przystąpienia do kolejnych prac, jak 
np. malowanie wnętrza kościoła parafialnego czy 
montaż ogrodzenia na cmentarzu. Na każdym nie-
mal kroku doświadczam od moich parafian bardzo 
dużo dobroci, życzliwości i troski.

PANORAMA PARAFII
pw. św. Andrzeja Apostoła w Kamienniku

Zatroskani i życzliwi

Kościół parafialny
św. Andrzeja Apostoła

w Kamienniku
Po lewej: Figura Matki Bożej

z Dzieciątkiem z 1879 r.
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