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ZA TYDZIEŃ
  PANORAMA PARAFII 

pw. św. Jerzego w Podlesiu

ANDRZEJ KERNER
re dak tor wy da nia

Ach, stare, dobre cza-
sy. Nie bez nostalgii 

czytałem tekst o szkol-
nych kołach Caritas (str. 
IV–V). Jedno z nich działa 
w Długomiłowicach. Tam 
zaczynałem swoją – nie 
ukrywam ani się nie pysznię 
– dość bogatą karierę zawo-
dową. To były te czasy, kiedy 
nie było jeszcze kościelnej 
Caritas. Wielu zresztą rzeczy 
nie było albo nie było moż-
na. Na przykład o to, dla-
czego na lekcji opowiadam 
dzieciom z Długomiłowic o 
Katyniu raczył mnie wów-
czas pytać na komendzie 
milicji pewien smutny pan 
w buro-szarej marynarce. 
Dziś mamy Caritas nawet 
w szkołach, a „Katyniem” 
interesuje się amerykańska 
Akademia Filmowa. 

Podczas weekendowej imprezy dla naj-
młodszych mieszkańców Opola i oko-

licznych miejscowości pod hasłem „Ferie 
z Plusem” rozegrano cztery konkurencje 
łyżwiarskie: slalom, jazda z jajkiem, strzał 
do bramki i sztafetę rodzinną. Na opolski 
Toropol ściągnęły całe rodziny, a gościem ho-
norowym imprezy i ekspertem była mistrzyni 
Polski w short-tracku Aida Popiołek. Imprezę 
na półmetku tegorocznych ferii zimowych 
zorganizowały wspólnie Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Radio PLUS Opole. – 
Jest to nasza pierwsza wspólna impreza orga-
nizowana na lodowisku i mamy nadzieję, że 

nie będzie ostatnią. W przy-
szłości chcemy organizować 
podobne imprezy o charak-
terze sportowo-rekreacyj-
nym – mówi ks. Krzysztof 
Faber, wicedyrektor Radia 
PLUS Opole. 

Najmłodszym 
uczestnikiem 
rywalizacji był 
czteroletni 
Olek Krupiński 
z Opola

FERIE NA PLUS
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Wielki odpust w Grodzisku

Czczą Walentego od wieków
Siedem Mszy św. odprawiono w kościele w Grodzisku 
k. Strzelec Opolskich w czasie odpustu św. Walentego. 

Grodzisko liczy sześciuset mieszkańców, 
ale aż siedem Mszy św. było potrzebnych, by 
wszyscy, którzy przybywają tu 14 lutego – w 
dzień św. Walentego – mogli się jako tako po-
mieścić w kościele. Choć kościół nosi wezwa-
nie św. Katarzyny, to św. Walenty jest czczony 
tutaj już od XVII wieku. Dziś na odpust ku czci 
tego patrona zakochanych i chorych na epilep-
sję do Grodziska przybywają pielgrzymi z wie-
lu parafii z okolicy bliższej i dalszej. – Przyjeż-
dżają nawet spod Tarnowskich Gór – informuje 
ks. proboszcz Edward Zygadło. 

Ołtarz św. Walentego  w Grodzisku miał już 
istnieć w XVII wieku. Kult świętego męczennika 
rozwinął się mocno po epidemii cholery w dru-
giej połowie XIX wieku. W 1873 r. śmiertelnych 
ofiar choroby w pobliskim Kadłubie było już 21, 
kiedy zdesperowani mieszkańcy postanowili pro-
sić św. Walentego o obronę przed zarazą. Pew-
nie znali i ufali w siłę jego wstawienni-
ctwa, wówczas Kadłub należał bowiem 
do kościoła w Grodzisku. Choroba ustą-
piła, a mieszkańcy Kadłuba przyrzekli co 
rok w dzień świętego Walentego przyby-
wać do Grodziska,  by dziękować za po-
moc w tragicznej sytuacji. 

W tym roku nową grupą pielgrzymującą do 
św. Walentego w Grodzisku byli mieszkańcy Na-

kła ze swoim proboszczem ks. Józe-
fem Mrocheniem. Koncelebrowanej Su-
mie odpustowej przewodniczył ks. pro-
boszcz Stanisław Skolarus ze Staniszcz 
Małych, uczestniczyli w niej księża de-
kanatu strzeleckiego. Ostatnia, siódma 

Msza św. w Grodzisku w dzień św. Walentego 
była poświęcona zakochanym. AK
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Po Mszy wierni 
długo modlili się 
i składali ofiary 
przed obrazem 
św. Walentego
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PRUDNIK–ZLATE HORY. 
Sanktuaria św. Józefa w Prud-
niku Lesie i  Matki Bożej Wspo-
możenia Wiernych – Mariahilf 
w czeskich Zlatych Horach na-
wiązały ściślejsze więzi. Porozu-
mienie o współpracy podpisa-
li ojciec gwardian Antoni Dudek 
i rektor czeskiego sanktuarium 

ks. Stanislav Lekavy. – Skoro nie 
ma już granic, skoro wszyst-
ko wróciło do normy i jest tak 
jak było przed wiekami, chcieli-
byśmy, żeby pielgrzymi stąd je-
chali tam, a tamtejsi przybywali 
tutaj – powiedział o. Antoni Du-
dek, kustosz sanktuarium św. 
Józefa w Prudniku Lesie.

AN
D

RZ
EJ

 K
ER

N
ER

OPOLE.  Prokurator Józef Nie-
krawiec został mianowany na 
stanowisko szefa prokuratury 
okręgowej w Opolu przez mi-
nistra sprawiedliwości Zbignie-
wa Ćwiąkalskiego. To jest po-
wrót na stanowisko, z które-
go został odwołany przez po-
przedniego ministra sprawied-
liwości Zbigniewa Ziobrę. Wiel-
ką zasługą prokuratora Niekraw-
ca było m.in. doprowadzenie do 
oskarżenia w sprawach korupcji 
w opolskim ratuszu oraz przy 

ubezpieczaniu Elektrowni Opo-
le. W procesach zostali wówczas 
skazani prominentni działacze 
SLD, m.in. posłanka Aleksandra 
Jakubowska. Były minister Zio-
bro odwołał Niekrawca w kilka 
dni po tym, jak opolska prokura-
tura wezwała na przesłuchania 
działaczy opolskiego PiS. Nie-
krawiec nie chciał także ulegać 
naciskom swoich poprzednich 
zwierzchników w sprawach 
zmian personalnych i urządza-
nia pokazowych aresztowań.

Prokurator Niekrawiec powraca

DZIEŃ CHOREGO. W przed-
dzień Światowego Dnia Chorego 
Klub Honorowych Dawców Krwi 
PCK, działający przy parafii pw. 
Ducha Świętego i NMP Matki  
Kościoła w Kędzierzynie-Koź-
lu, po raz kolejny zorganizował 
akcję poboru krwi.  – Akcje po-
boru krwi organizujemy w pa-

rafii pięć razy w roku, ta była 
pierwszą w roku bieżącym, na-
stępna odbędzie się 20 kwiet-
nia – poinformował Mieczysław 
Ferdzyn, prezes klubu HDK. W 
niedzielę 10 lutego bank krwi 
wzbogacił się o 18,5 litra krwi, 
którą oddało 41 osób z kędzie-
rzyńskiej parafii.

Systematycznie oddają krew

KĘDZIERZYN-KOŹLE. W 
kozielskiej parafii pw. śś. Zyg-
munta i Jadwigi Śląskiej 9 i 10 lu-
tego gościł biskup pomocniczy 
archidiecezji kolońskiej bp Hei-
ner Koch. Biskup Koch (ur. 1954) 
w dawnej parafii swoich rodzi-
ców odprawił dwie Msze św. Je-
go ojciec Fritz Koch, urodzony 
we Wrocławiu, pracował w ko-
zielskim sądzie, matka Maria z 
d. Brosig była rodowitą miesz-
kanką Koźla. Po II wojnie świa-

towej rodzina Kochów opuści-
ła Koźle. Bp Heiner Koch został 
biskupem pomocniczym archi-
diecezji kolońskiej w roku 2006, 
rok wcześniej pełnił ważną ro-
lę podczas XX Światowego Dnia 
Młodzieży – był sekretarzem ge-
neralnym ŚDM. Jako biskup po-
mocniczy odpowiedzialny jest 
za duszpasterstwo mniejszości 
narodowych w archidiecezji ko-
lońskiej. Do Koźla po raz pierw-
szy przyjechał w 1997 r. 

Gość z Kolonii

SPORT. Stanisław Szozda, zna-
komity kolarz z Prudnika, wielo-
krotny medalista olimpiad, mi-
strzostw świata i mistrzostw 
Polski zwyciężył w plebiscycie 
NTO na najlepszego sportowca 
40-lecia. Drugie miejsce zajął żu- 
żlowiec Jerzy Szczakiel, mistrz 
świata, trzeci był kulomiot Hel-
mut Krieger. Za najlepszego tre-
nera uznano Ryszarda Szewczy-

ka (podnoszenie ciężarów), któ-
ry wyprzedził Antoniego Piech-
niczka (piłka nożna) i Waldema-
ra Wspaniałego (siatkówka). W 
plebiscycie na najlepszego spor-
towca roku 2007 zwycięstwo 
odniósł Bartosz Kurek, siatkarz  
ZAK SA Kędzierzyn-Koźle i repre-
zentant Polski, najlepszym trene-
rem uznano opiekuna opolskich 
dżudoków Edwarda Faciejewa.

Szozda sportowcem 40-lecia

Gala finałowa odbyła się w filharmonii opolskiej
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Sanktuarium w Zlatych Horach

Współpraca sanktuariów

CARITAS. Caritas Diecezji 
Opolskiej w czasie ferii zimo-
wych zorganizowała wypoczy-
nek dla 124 dzieci i młodzie-
ży szkolnej z okolic Klucz-
borka, Kędzierzyna-Koźla, Ny-
sy, Opola i Raciborza. Dzie-
ci wypoczywały w ośrodku 
rehabilitacyjno-wypoczynko-
wym Caritas w Głuchołazach 
i w domu formacyjnym w Głę-

binowie k. Nysy. Dzieci w ra-
mach zimowisk  Caritas uda-
ły się na wycieczkę do Nysy 
i „szlakiem górników złota”, 
chodziły także na pływalnię. 
Pieniądze na wypoczynek po-
chodziły z Wigilijnego Dzie-
ła Pomocy Dzieciom, dotacji 
opolskiego kuratorium oświa-
ty oraz wpłat parafialnych ze-
społów Caritas.

Ferie z Caritas

NYSA. Na brak szczęścia w 
nieszczęściu nie może narze-
kać 40-letni mieszkaniec Nysy, 
który zbierając butelki i złom 
w nyskich fortach, wpadł do kil-
kunastometrowej studni. Prze-
siedział tam 4 dni i noce, zanim 

przechodzień zareagował na je-
go rozpaczliwe wołanie o po-
moc. Jedynym skutkiem wypad-
ku jest złamana noga i ogólne 
wyczerpanie. Pechowiec apelo-
wał po wypadku o zabezpiecze-
nie wlotów do studni.

Cztery doby w studni
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Drodzy Współwyznawcy 
Jezusa Chrystusa 
– Który za nas cierpiał 
rany! 

(…)Należycie zrozumiany 
post oznacza „modlenie się cia-
łem i duszą”. Jako taki docho-
dzi on do głosu także w innych 
religiach. Poszczenie nie jest ni-
gdy zwrócone przeciwko cze-
muś lub komuś (jak strajk głodo-
wy), lecz zawsze jest wysiłkiem 
„dla” kogoś lub czegoś – przykła-
dowo dla wewnętrznego oczysz-
czenia lub naprawy konkretnych 
relacji.(…)

I. zewnętrzne znaki na-
szej wielkopostnej postawy: 
jałmużna, modlitwa i post
1.(…) Nawet za pobożnymi 
uczynkami może kryć się uspo-
sobienie uwydatnienia własne-
go „ja”, choćby nawet z niewin-
nej próżności, lub też świado-
mego pokazania się i zwrócenia 
na siebie uwagi. Pan Jezus żąda 
od dawcy jałmużny postawy cał-
kowitej bezinteresowności, któ-
rą obrazują słowa: „niech lewa 
ręka nie wie o tym, co czyni pra-
wa”, a równocześnie patrzenia 
z szacunkiem i miłością na po-
trzebujących. (…)

2. (…) Może istnieć modli-
twa służąca wyłącznie podkre-
śleniu własnej chwały, „by inni 
ją widzieli”, której przykładem 
jest postawa ewangelicznych fa-
ryzeuszy. Tej obłudnej praktyce 
przeciwstawia Jezus modlitwę w 
izdebce za zamkniętymi drzwia-
mi. Nie chodzi tu bynajmniej o 
krytykę publicznej modlitwy we 
wspólnocie, ale o podkreślenie 
istoty modlitwy – najintymniej-
szego dialogu z Bogiem(…)

3. Trzecim znakiem naszej 
wielkopostnej postawy wobec 
Boga jest post. (…)Ale i tutaj 
przestrzega Jezus, by nie być ob-
łudnikiem, to znaczy nie pokazy-
wać tego ludziom, lecz wyłącz-
nie Ojcu naszemu, „który jest w 
ukryciu”. (…) Jezus ukazuje nam 
obraz Boga, miłosiernego Ojca, 

który patrzy na ludzkie serce i 
w przyszłości wynagrodzi każ-
de dobro motywowane szczerą i 
głęboką religijnością.

II. Wewnętrzna przemia-
na przez nawrócenie i po-
jednanie
(…) I tak za postem stoi poko-
ra, za modlitwą – nadzieja, a za 
jałmużną – miłość. (...) Jeżeli ze-
wnętrzne czyny pokutne są rea-
lizowane bez szukania poklasku 
i w cichości, wtedy, wsparte ła-
ską, prowadzą do prawdziwego 
nawrócenia. Jest ono szczegól-
nie owocne, gdy wiąże się ści-
śle z sakramentem pokuty. W 
ten sposób urzeczywistnia się 
w nas zbawienne dzieło pojed-
nania z Bogiem, z samym sobą, 
z innymi i całym stworzeniem. 
(…) Dar pojednania z Bogiem 
pozwala na zagojenie ran, które 
człowiekowi zadaje grzech. Po-
woduje on bowiem zawsze roz-
łam w sercu, wyobcowuje czło-
wieka i niejednokrot-
nie wpędza go w zgub-
ne osamotnienie. Ego-
izm, zasklepienie w so-
bie i nienawiść do dru-
gich sprzeciwiają się sa-
mej naturze człowieka, 

który jest istotą rodzinną, spo-
łeczną, pragnącą żyć dla innych.  
Pojednanie polega więc na wy-
zwalaniu nas przez Boga ze 
zgubnych skutków grzechu. 
Ono przywraca nam pierwot-
ną harmonię i otwiera nas na 
owoce ducha, którymi są: „mi-
łość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie” (Ga 
5,22). Tak obdarowani, odzy-
skujemy utraconą przez grzech 
zdrową wiarę w siebie, we włas-
ną godność, która pozwala nam 
budować życie na mocnym fun-
damencie. Człowiek pojednany 
ze sobą powinien się stawać 
człowiekiem radosnym, czyli 
w pełni tego słowa znaczeniu 
„wielkanocnym”. Nie bez racji 
stawia się często nam, chrześci-
janom, zarzut, iż „nie wygląda-
my na zbyt odkupionych”. (…).

Chrystus Pan przestrzega 
nas, że na nic się zda nasze, 

nawet najpobożniejsze 
wołanie „Panie, Panie”, 
jeżeli wpierw nie po-
jednamy się z naszymi 
braćmi. (...) Od chwili 
kiedy odwieczne Sło-
wo Boże stało się cia-

łem i zamieszkało między na-
mi, najkonkretniejszym miej-
scem Boga na ziemi (locus the-
ologicus) jest właśnie człowiek. 
Stąd też „nowość” Chrystuso-
wego przykazania polega osta-
tecznie na miłości Boga w dru-
gim człowieku (por. J 13,34). 
Nie zapominajmy jednak, iż do 
pełnego dzieła pojednania nale-
ży także właściwe ustosunkowa-
nie się człowieka do naturalnego 
środowiska. Dotychczasowe, w 
dużej mierze „rabunkowe” me-
tody gospodarki doprowadziły 
bowiem środowisko ludzkie do 
stanu groźnej i często nieodwra-
calnej dewastacji. Dla chrześci-
janina „kryzys ekologiczny” jest 
problemem moralnym, który ja-
ko taki potrzebuje pilnie „owej 
solidarności międzyludzkiej” i 
„powszechnej odpowiedzialno-
ści za ekologię”. Zaangażowanie 
„na rzecz zdrowego środowi-
ska wypływa wprost z jego wia-
ry w Boga Stwórcę, ze świado-
mości skutków grzechu pierwo-
rodnego i grzechów osobistych 
oraz z przekonania o tym, że zo-
stał odkupiony przez Chrystusa” 
– nauczał papież Jan Paweł II. 
Podkreślmy zatem, że człowiek 
odkupiony to właśnie człowiek 
pojednany w zakresie wszyst-
kich wymienionych czterech wy-
miarów – z Bogiem, z sobą sa-
mym, z drugim człowiekiem i 
ze światem. I chociaż czwarty, 
ekologiczny wymiar pojednania 
staje się dziś szczególnie palą-
cą potrzebą chwili, nie wolno 
nam, chrześcijanom, zapomnieć 
o podstawowych uprzednich 
trzech wymiarach, z których ten 
ostatni konsekwentnie wypływa. 
(…) Pozdrawiając Was wszyst-
kich serdecznie, życzę Wam bło-
gosławionego okresu wielka-
nocnej pokuty.

Wasz Biskup 

†ALFONS NOSSOL

Cały tekst listu: www.diecezja.opole.pl

Dla 
chrześcijanina 
„kryzys 
ekologiczny” 
jest problemem 
moralnym

Fragmenty listu pasterskiego arcybiskupa Alfonsa Nossola na Wielki Post

Pojednanie przywraca nam 
pierwotną harmonię
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Od września ubiegłego 
roku koordynatorem 
parafialnych zespołów 
Caritas i szkolnych kół 

Caritas diecezji opolskiej jest ks. 
Jarosław Staniszewski, który roz-
począł kampanię informacyj-
ną dotyczącą wolontariatu w ra-
mach działalności Caritas wśród 
młodzieży szkolnej.

Co to jest SKC?
Szkolne Koło Caritas jest 

„młodzieżową, kościelną orga-
nizacją charytatywną powoływa-
ną przez dyrektora Caritas Diece-
zji Opolskiej za zgodą dyrektora 
szkoły”. Celem koła jest „prowa-
dzenie działalności charytatywnej 
rozumianej jako służba potrzebu-
jącym w duchu Jezusa Chrystu-
sa, niezależnie od ich narodowo-
ści, wyznania, pochodzenia, ko-
loru skóry czy statusu społeczne-
go” oraz „działalność humanitar-
na i społecznie użyteczna, respek-
tująca nienaruszalną godność każ-
dego człowieka stworzonego na 

obraz i podobieństwo Boga”. Tyle 
można by rzec, cytując regulamin 
szkolnych kół Caritas. Ale prze-
cież nie o definicje tu chodzi, ale 
o konkrety.

Aby nie być gołosłownym, do-
noszę, że w naszej diecezji dzia-
łają bardzo prężnie trzy takie ko-
ła: w Publicznym Gimnazjum im. 
M. Reja w Kluczborku, Zespole 
Szkół Miejskich nr 1 w Kędzierzy-
nie-Koźlu i Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Długomiłowicach.

Kluczbork
Pierwsze koło powstało na 

terenie parafii NSPJ w Kluczbor-
ku w Państwowym Gimnazjum 
im. M. Reja. Było to 16 paździer-
nika 2001 r. Aktualnie liczy około 
150 członków na blisko 450 ucz-
niów gimnazjum, którzy garną się 
do pomocy. Trudno znaleźć ini-
cjatywy i akcje parafialne, w któ-
rych nie ma młodych wolontariu-
szy Caritas. Tylko na czas wakacji 
SKC zawiesza swoją działalność. 
Odwiedzają chorych i starszych 

G O Ś Ć  O P O L S K I

tekst i zdjęcia 
KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Nasza diecezja szczyci się 
bodaj najlepszą 

w Polsce siecią 
Stacji Opieki Caritas 

i gabinetówrehabilitacyjnych. 
Jest u nas wiele innych 
placówek, których nam 

zazdroszczą. Ale pozostało 
jeszcze sporo do zrobienia, 
np. mamy tylko 3 szkolne 

koła Caritas, gdy w diecezji 
toruńskiej jest ich 189!

O SZKOLNYCH KOŁACH 
CARITAS MÓWIĄ:

KS. JAROSŁAW STANISZEWSKI, 
KOORDYNATOR WOLONTARIUSZY 
PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS 
I SZKOLNYCH KÓŁ CARITAS DIECEZJI 
OPOLSKIEJ

– Na razie pro-
wadzę akcję in-
formacyjną. Przy- 
gotowywana jest 
strona interneto- 
wa dotycząca 

szkolnych kół Caritas i ogól-
nych informacji, jak zało-
żyć takie koło, kto może być 
członkiem, jakie są zadania 
i możliwości pracy. Chodzi 
bowiem o umożliwienie 
młodym ludziom stworze-
nia okazji dzielenia się so-
bą w duchu chrześcijańskiej 
miłości, czyli uzewnętrznie-
nia tej naturalnej potrzeby 
serca, którą jest obdarowy-
wanie bliźniego. To również 
uwrażliwienie kolegi na ko-
legę, bo w dzisiejszych cza-
sach często brakuje wrażli-
wości i solidarności z oso-
bami słabszymi, gorzej sytu-
owanymi, niepełnosprawny-
mi. Obecnie istniejące koła 
w Kluczborku, Kędzierzynie-
Koźlu i Długomiłowicach te 
zadania bardzo dobrze re-
alizują, dając jednocześ-
nie świadectwo, czym jest 
Ewangelia.

BARBARA WOŁOWSKA, DYREKTOR 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W DŁUGOMIŁOWICACH I SZEFOWA 
PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS

– Od 15 lat w na-
szej parafii ist-
nieje Parafialny 
Zespół Caritas, 
a dzieci i mło-
dzież zawsze an-

gażowały się we wszystkie 
inicjatywy przez nas organi-
zowane. Dwa lata temu po-
wołaliśmy prawnie do ist-
nienia Szkolne Koło Caritas 
przy Publicznej Szkole Pod- 
stawowej, do którego należą 
uczniowie szkoły podstawo-
wej, gimnazjum i szkół po-
nadgimnazjalnych. Uczniowie 
wspierają nas i w ten sposób 
przygotowujemy sobie na-
stępców. Mam taką nadzieję.

Katolicki wolontariat

Pomagając ubogacają się
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parafian, pomagają dzie-
ciom w świetlicy para-
fialnej, pracują w maga-
zynie odzieżowym, wy-
piekają pierniki bożona-
rodzeniowe, rozprowa-
dzają świece Wigilijne-
go Dzieła Pomocy Dzie-
ciom, przygotowują pal-
my wielkanocne. To tylko nie-
które akcje, w których udziela-
ją się kluczborscy gimnazjaliści. 
– Nasze koło spotyka się z wielką 
życzliwością dyrekcji gimnazjum, 
nauczycieli i parafian. Rodzice są 
bardzo zadowoleni z tego, że ich 
dzieci w taki sposób działają na 
rzecz innych – mówi Joanna Ko-
zioł, katechetka i opiekunka SKC 
w Kluczborku.

Długomiłowice
Szkolne Koło Caritas w Dłu-

gomiłowicach powstało formal-
nie 10 kwietnia 2006 r., choć tak 
naprawdę dzieci i młodzież były 
włączane do różnych akcji i dzieł 
organizowanych przez miejsco-

wy Parafialny Zespół Ca-
ritas. Młodych wolonta-
riuszy, którymi opieku-
je się katechetka s. Syl-
wana, można tam spot-
kać przy wielu oka-
zjach. Tutejsze SKC li-
czy 35 członków – ucz-
niów szkoły podstawo-

wej, gimnazjum i szkół ponad-
gimnazjalnych. Pomagają zorga-
nizować wigilię dla starszych i sa-
motnych parafian oraz prezen-
ty od św. Mikołaja, uczestniczą w 
akcji rozdzielania żywności. Or-
ganizują dzień św. Marcina i ja-
sełka, prowadzą kwesty. – Ostat-
nio robiliśmy kartki świąteczne 
na zajęciach z plastyki i zbierali-
śmy pieniądze – wyjaśnia Andże-
lika Urbiczek. Przy okazji Rorat w 
czasie Adwentu uczniowie z pod-
stawówki i gimnazjum, podobnie 
jak pozostali parafianie, zbierali 
żywność dla Domu Matki i Dzie-
cka w Zopowach. Ponadto w za-
leżności od wieku przygotowują 
zaproszenia na rozmaite impre-
zy charytatywne, w ramach du-

chowej adopcji serca opiekują się 
Jeanem z Ugandy, pomagają ucz-
niom sprawnym inaczej, uczestni-
czą w pielgrzymkach Caritas. Jak 
zauważa dyrektor szkoły podsta-
wowej Barbara Wołowska, w tym 
wszystkim najważniejsze jest, aby 
młodzi pomagając innym, sami 
się ubogacali.

Kędzierzyn-Koźle
Jako trzecie w diecezji, 1 paź-

dziernika 2001 r., dzięki przychyl-
ności dyrekcji i ks. Edwarda Bo-
gaczewicza, proboszcza parafii 
Ducha Świętego, powstało koło 
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 
w Kędzierzynie-Koźlu. Opiekunką 
kędzierzyńskiego koła liczącego 
56 członków jest katechetka Ane-
ta Knapik-Król. Gimnazjaliści po-
magają w parafialnej świetlicy so-
cjoterapeutycznej „Arka” i młod-
szym uczniom w świetlicy szkol-
nej odrabiać zadania, organizu-
ją zbiórki książek, podręczników, 
zabawek i odzieży i przekazu-
ją je rodzinom w trudnej sytuacji 
materialnej. Prowadzą też kwe-
sty, z których dochód przezna-
czany jest na dofinansowywanie 
rozmaitych dobrych dzieł. Przede 
wszystkim jednak SKC współpra-
cuje z Parafialnym Zespołem Ca-
ritas na osiedlu Piasty i jego roz-
wijająca się działalność jest doce-
niana w parafii. W tym roku szkol-
nym wytyczyli sobie bardzo am-
bitny plan pracy, który z niezwy-

kłą konsekwencją realizują. Kto 
chce ich bardziej poznać, może 
zajrzeć do Internetu. Jak przystało 
na najmłodsze koło, ma ono swo-
ją świetną stronę w sieci: www.
skcaritas.yoyo.pl

Jak założyć SKC?
– Uczniowie chcący działać 

w SKC powinni zwrócić się do dy-
rektora szkoły, aby wystąpił do 
Caritas Diecezji Opolskiej o po-
wołanie koła – wyjaśnia ks. Jaro-
sław Staniszewski. Gdy zostanie 
uczyniony ten pierwszy krok, po 
nim nastąpią kolejne. Dyrektor 
szkoły ustali termin zebrania za-
łożycielskiego, na którym zosta-
nie wybrany zarząd koła: prze-
wodniczący, sekretarz i skarb-
nik, następnie zostaną wybrani 
opiekun koła i asystent kościelny, 
a gdy to już nastąpi, wówczas dy-
rektor Caritas Diecezji Opolskiej 
powoła koło i nada mu regula-
min. Uroczyste powołanie koła 
połączone z rozdaniem legityma-
cji członkowskich nastąpi w ter-
minie ustalonym z dyrektorem 
Caritas. I tak wyposażeni młodzi 
wolontariusze będą mogli ruszyć 
do pracy na wielu płaszczyznach.

Wszystkim zainteresowanym 
bliższych informacji udziela wspo-
mniany na początku ks. Jarosław 
Staniszewski. Jego biuro znajdu-
je się w Nysie przy ul. Głuchoła-
skiej 8, w siedzibie Caritas rejonu 
nyskiego, gdzie prowadzi dyżury 
w poniedziałki, wtorki, czwartki 
i piątki od godz. 9.00 do 14.00. 
Można do niego telefonować pod 
numer 077 433 25 44 (fax 077 
433 56 27) i mailować: koordy-
nator_nysa@op.pl – Jestem do 
dyspozycji również pod telefo-
nem komórkowym: 600 478 393. 
Mam możliwość dojazdu do każ-
dej waszej placówki, jeśli będzie 
taka potrzeba i jeśli mnie zapro-
sicie – mówi ks. Jarosław. Na za-
kończenie nie pozostaje nic inne-
go, jak tylko skierować słowo za-
chęty do dyrektorów, nauczycie-
li, wychowawców i duszpasterzy, 
bo dzisiaj nie brakuje młodzieży 
chętnie angażującej się na rzecz 
osób potrzebujących. Oprócz ko-
rzyści duchowych młodzi mają 
jeszcze jedną wymierną korzyść. 
– Za pracę w wolontariacie przy-
znawane są dodatkowe punkty 
przy ubieganiu się młodzieży do 
innych szkół – mówi ks. Jarosław 
Staniszewski. 

G O Ś Ć  O P O L S K I

Członkowie 
Szkolnego 
Koła Caritas 
w Długomiło- 
wicach razem 
ze współzałoży- 
cielką Barbarą 
Wołowską

Katolicki wolontariat

Pomagając ubogacają się
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Perełki Słowa

USPRAWIEDLIWIONY
Jest to sprawiedliwość 
Boża przez wiarę w Jezusa 
Chrystusa dla wszystkich, 
którzy wierzą. Bo nie ma tu 
różnicy: Wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i pozbawieni są 
chwały Bożej, a dostępują 
usprawiedliwienia darmo, z 
Jego łaski, przez odkupie-
nie, które jest w Chrystusie 
Jezusie (Rz 3,22–24).

List do Rzymian 
jest wielkim, 
trudnym i waż-
nym traktatem 
teologicznym. 
Wciąż wraca w 

nim temat ludzkiego grze-
chu i usprawiedliwienia. To 
szczególny termin i poję-
cie: usprawiedliwienie. Czym 
jest? Odpuszczeniem grze-
chów? Ich przebaczeniem? 
Wymazaniem? Owszem, ale 
usprawiedliwienie to jed-
nak coś więcej. Nie można w 
krótkim szkicu wyjaśnić całej 
głębi myśli apostoła. Najtężsi 
teologowie mieli z tym kło-
pot, a i spory na ten temat 
były i są zacięte. Zwrócę uwa-
gę na to, co istotne. „Wszyscy 
zgrzeszyli” – powszechność 
grzechu jest niekwestiono-
wana. Grzech w tym rozumie-
niu to nie tylko zły czyn, ale 
i niepokonalna słabość czło-
wieka, która powoduje, że 
rozmija się on z celem życia. 
W konsekwencji życie staje 
się porażką. „Chwała Boża” 
oddala się, to znaczy grzesz-
ny człowiek wychodzi poza 
życiodajny krąg Bożej obec-
ności. Zostaje sam ze swo-
ją słabością, grzesznością, z 
zagrożeniami i pokusami. To 
już nie tylko trudna teologia 
– to także wnikliwa, boles-
na własnym doświadczeniem 
apostoła obserwacja ludzkie-
go świata. Czy można wró-
cić? O własnych siłach nie. 
Jezus jednak wychodzi czło-
wiekowi – każdemu! – na 
spotkanie. Tego Paweł także 
doświadczył – w drodze do 
Damaszku. Usprawiedliwiony 
mocą Zmartwychwstałego.

KS. TOMASZ HORAK

W ramach praktyk pastoralnych, 
tuż przed rozpoczęciem posługi 
duszpasterskiej w wybranych 
parafiach naszej diecezji, 
diakoni z Wyższego Seminarium 
Duchownego w Opolu odwiedzili 
naszą redakcję.

Każdego roku dwudniowa 
praktyka diakonów ma miejsce 
na początku Wielkiego Postu. 
W tym czasie przyszli prezbi-
terzy poznają funkcjonowanie 
poszczególnych instytucji diece-
zjalnych i referatów kurialnych. 
Jest to też okazja do spotkania 
z pasterzami Kościoła lokalnego. 
Terminy spotkań były bardzo na-
pięte, ale też ilość spotkań nie-
zwykle duża. Dość powiedzieć, 
że tylko pierwszego dnia zostali 
przyjęci przez abp. Alfonsa Nos-
sola i odpowiedzialnego za spra-
wy personalne księży bp. Jana 
Bagińskiego, kanclerza opolskiej 
kurii ks. Joachima Kobienię, dy-
rektora wydziału katechetyczne-
go ks. Krzysztofa Matyska i dy-
rektora wydziału pastoralnego 
ks. Józefa Mikołajca. Spotkali się 
również z kapłanami seniorami 
w Domu Księży Emerytów, a w 

godzinach popołudnio-
wych poznali funkcjo-
nowanie centrali Caritas 
Diecezji Opolskiej i wy-
brali się z wizytą do ho-
spicjum w Siołkowicach 
Starych, gdzie oprowa-
dzał ich ks. Arnold Drechsler. 
Drugi dzień praktyk obfitował 
w spotkania z dyrektorem wy-
działu finansowo-gospodarcze-
go kurii ks. Albertem Glaese-
rem oraz diecezjalnymi duszpa-
sterzami Dzieci Maryi, młodzie-
ży i Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Odwiedzili również Poradnię Ży-
cia Rodzinnego i Studium Muzy-
ki Kościelnej.

Spotkanie w naszej redakcji 
odbyło się w bardzo radosnej i 
miłej atmosferze. Diakonów in-
teresowały m.in. sprawy przy-
gotowania do druku materia-
łów do kolejnych wydań nasze-
go tygodnika, sposoby dociera-
nia do informacji, obróbka gra-
ficzna poszczególnych stron. 
My natomiast ciągnęliśmy ich 
za języki, aby się dowiedzieć, 
co myślą o naszych stronach, 
i roztropnie zachęcaliśmy do 
podjęcia współpracy z nami w 
niedalekiej przyszłości. Niektó-
rymi szczegółami podzielimy 

się z naszymi czytel-
nikami już niebawem, 
przed święceniami ka-
płańskimi, a teraz ży-
czymy im, aby prakty-
ka duszpasterska, któ-
rą podjęli, była radoś-

cią dla nich i tych wszystkich, 
do których zostali posłani.

Możecie ich spotkać w nastę-
pujących miejscach naszej diece-
zji: Marcin Dobrzański w para-
fii Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Kluczborku, Grze-
gorz Dominik w parafii Świę-
tej Rodziny w Zawadzkiem, Łu-
kasz Gniła w parafii Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Opo-
lu, Tomasz Jałowy w parafii Mat-
ki Boskiej Anielskiej w Przy-
worach, Łukasz Knieć w para-
fii Przemienienia Pańskiego w 
Opolu, Krzysztof Kozimor w pa-
rafii św. Antoniego w Zdzieszo-
wicach, Piotr Kutynia w parafii 
Wniebowzięcia NMP w Gościę-
cinie, Leszek Machulak w parafii 
św. Józefa w Opolu Szczepano-
wicach, Jacek Olewicz w parafii 
św. Mikołaja w Otmuchowie, Ro-
bert Sadlak w parafii NSPJ w Ra-
ciborzu i Łukasz Szablicki w pa-
rafii NSPJ w Kluczborku.

KS. ZBIGNIEW ZALEWSKI

Nasi goście

Wyruszyli na praktykę
Diakoni
wraz z opolskim 
zespołem 
redakcyjnym 
„Gościa”
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  NA „WYKŁAD  
OTWARTY”

1 MARCA godz. 17, aula Muzeum 
Diecezjalnego, ul. kard. Kominka 
1a – Zapomniana praca nad nadzie-
ją bliźniego. Dwugłos filozofów 
– dr hab. Iwona Alechnowicz, 
prof. UO; ks. dr hab. Joachim 
Piecuch, prof. UO.  
  NA CZUWANIE  

WIELKOPOSTNE
14 MARCA (piątek) w sanktua-
rium MB Trzykroć Przedziwnej 
w Winowie odbędzie się czuwa-
nie wielkopostne. W programie: 
misterium Męki Pańskiej, kon-
ferencja, Gorzkie Żale, adora-
cja Najświętszego Sakramentu, 
okazja do spowiedzi, Msza św. 
Początek o godz. 19.
  NA REJONOWE  

SPOTKANIA MISYJNE
Na wiosenne spotkania misyj-
ne zaprasza diecezjalny dusz-
pasterz spraw misyjnych ks. dr 
Stanisław Klein.  Zaproszeni są 
członkowie Papieskich Dzieł 
Misyjnych i wszyscy w jakikol-
wiek sposób związani z misja-
mi w swoich parafiach (kapła-
ni, siostry zakonne, alumni, ani-
matorzy misyjni, katecheci i ci, 
którym sprawy misji leżą na ser-
cu). Najbliższe spotkanie od-
będzie się w sobotę 1 MARCA 
w Opolu, w parafii śś. Piotra i 
Pawła. Początek spotkań o godz. 
10, zakończenie ok. 13.30. 
  NA REKOLEKCJE  
Wspólnota „Emmanuel” zapra-
sza małżeństwa na cykl trzech 
weekendowych rekolekcji pt. 
„Miłość i prawda”, które odbę-
dą się w Domu Pielgrzyma na 
Górze Świętej Anny. W progra-
mie m.in.: konferencje, Msza 
św., adoracja Najświętszego 
Sakramentu, spotkania w małych 
grupach, czas indywidualny dla 
małżeństw. Terminy weekendów 
rekolekcyjnych: 1–2 MARCA – Bóg 
kocha każde małżeństwo i poma-
ga w jego odnowie, 5–6 KWIETNIA 
– Relacje i porozumienie mię-
dzy małżonkami, 24–25 MAJA 

– Relacje z dziećmi, wychowa-
nie i kształtowanie w rodzinie. 
Rozpoczęcie w sobotę o godz. 
10, zakończenie w niedzielę 
ok. godz. 15. Koszt z wyżywie-
niem od 60 do 74 zł od oso-
by, w zależności od standardu 
pokoju. Zgłoszenia i informa-
cje: Anna i Piotr Ludwigowie, 
tel. 0-600-313-819, e-mail: 
pludwig@op.pl.
  NA CYKL FILMOWY 
Wielkopostny cykl filmowy za-
tytułowany: „Być człowiekiem 
znaczy zmieniać się” proponuje 
jezuickie DA „Xaverianum” (ul. 
Czaplaka 1a) w Opolu: 25 LUTE-
GO, 20.00 – „Wiosna, lato, jesień, 
zima, wiosna”, reż. Ki-duk Kim, 
czas: 102 min; 3 MARCA, 20.00 – 
„Cienista dolina”, reż. Richard 
Attenborough, czas: 131 min; 17 
MARCA, 20.00 – „About Schmidt”, 
USA, reż. Alexander Payne, czas: 
125 min.
  NA WIELKOPOSTNE  

REKOLEKCJE  
AKADEMICKIE

DA „Resurrexit” w Opolu ( ul. 
Drzymały 1a) zaprasza na rekolek-
cje wielkopostne, które wygłosi o. 
Wojciech Prus OP, zastępca redak-
tora naczelnego dominikańskiego 
miesięcznika „W drodze”. Temat 
rekolekcji: Błogosławione kryzysy. 
Termin: 25–27 LUTEGO. 
  NA REKOLEKCJE  

Z BISKUPEM  
ANTONIM DŁUGOSZEM

Misjonarze oblaci z Kędzierzyna- 
-Koźla zapraszają na rekolekcje, 
które w kościele św. Eugeniusza 
przeprowadzi biskup Antoni 
Długosz z Częstochowy (znany 
m.in. z telewizyjnego „Ziarna”). 
Rekolekcje dla dorosłych: 28 
lutego–2 marca. W sobotę o 
godz. 11 spotkanie dla nauczy-
cieli, katechetów i wychowaw-
ców nt. „Jak dzieciom i młodzie-
ży mówić dzisiaj o Biblii?” i dysku-
sja o współczenych problemach 
wychowawczych.  Szczegóły w 
Internecie: www.eugeniusz.ob-
laci.pl/rekolekcje_plan.html.  

Zapraszamy

Od kilku lat istnieje Stowa- 
rzyszenie Odnowienia Kościoła 
w Łopatynie z siedzibą w Wój- 
cicach koło Otmuchowa. 

Jest ono jednym z wielu sto-
warzyszeń działających w Polsce, 
których celem jest ratowanie za-
bytków kultury, pozostawionych 
na dawnych ziemiach polskich. 
Wiadomo, że przez lata były one 
pozbawione opieki, a nawet ce-
lowo niszczone. Zwłaszcza do-
tkliwie ucierpiały zabytki sakral-
ne, kościoły, kaplice, zabudowa-
nia zakonne. Członkowie Stowa-
rzyszenia Odnowienia Kościoła 
w Łopatynie, z jego prezesem Ja-

nem Cichewiczem,  postanowili 
przywrócić pierwotny kształt za-
bytkowemu kościołowi, a także 
odrestaurować inne zabytki te-
go miasteczka w województwie 
tarnopolskim. Od dwóch lat od-
nawiane są w kościele malowidła 
ścienne Stanisława Stroińskiego 
z XVII w. przy współpracy z Wyż-
szą Szkołą Zawodową w Nysie, 
zakończono już prace konserwa-
torskie  kopuły prezbiterium. 

Stowarzyszenie można wes-
przeć jednym procentem podat-
ku, wpisując nazwę: Stowarzysze-
nie Odnowienia Kościoła w Łopa-
tynie – KRS 0000 25 56 18.

 

Można ich wesprzeć

Odnawiają zabytki Łopatyna

Rektor Uniwersytetu Opolskiego 
prof. Stanisław Sławomir Nicieja 
ma dwie fascynacje. Pierwszą 
jest cmentarz na lwowskim 
Łyczakowie, a drugą wzgórze uni-
wersyteckie w Opolu.

– Historia tych dwóch fa-
scynacji, a właściwie przedsię-
wzięć, jest podobna. Na począt-
ku, gdy przyszedł pomysł, byłem 
osamotniony, otaczała mnie at-
mosfera sceptycyzmu i niewia-
ry, że może coś z tego wyjść. 
Obie sprawy dotyczyły w swoim 
sednie ratowania zniszczonych, 
ważnych dla kultury polskiej i 
europejskiej, zabytków – czyta-
my we wstępie do pięknego al-
bumu */, który ukazał się pod ko-
niec ubiegłego roku.

Album przedstawia dziesięć 
wieków historii opolskiej „Gór-
ki”, na której, według dawnej 
tradycji, św. Wojciech miał gło-
sić Ewangelię, chrzcić tutejszych 
mieszkańców i wreszcie polecić 
budowę drewnianego kościoła, 
który stał się siedzibą pierwszej 
parafii w Opolu. Później przez 
500 lat działa-
li tu dominika-
nie, a po ka-
sacie zakonu 
przez kolejne 
150 lat mieścił 

się tam szpital. W trzecim tysiąc-
leciu wzgórze zaczęło tętnić ży-
ciem akademickim i dzięki nie-
zwykłym pomysłom i determina-
cji rektora Stanisława Niciei miej-
sce to wciąż nabiera nowej jako-
ści, stając się wizytówką miasta.

Wszystkie te sprawy zosta-
ły opowiedziane potoczystym, 
barwnym językiem i ubogacone 
wspaniałym materiałem ikono-
graficznym – starymi pocztówka-
mi i fotografiami oraz zdjęciami 
najlepszych opolskich fotografi-
ków. Album wydany z wielką sta-
rannością przez Wydawnictwo 
MS można nabyć na uniwersyte-
cie i w księgarniach Opola. WI

*/ Stanisław Sławomir Nicieja, Wzgórze 
Uniwersyteckie w Opolu. Ludzie i zabytki, 
fakty i legendy, Opole 2007

Wśród książek

Fascynacje rektora

Na wzgórzu 
uniwersyteckim 

można podumać 
z Agnieszką 

Osiecką KS
. Z

BI
G

N
IE

W
 Z

AL
EW

SK
I

Sprostowanie

W artykule „Procent pomocy” (OGN nr 7) podaliśmy mylną 
informację nt. Stowarzyszenia Społecznego Hospicjum im. 

św. Józefa w Raciborzu. To Stowarzyszenie nie ma statusu orga-
nizacji pożytku publicznego i nie można przekazać na jego rzecz 
jednego procentu podatku. 
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ZDANIEM PROBOSZCZA
 Dla mnie bardzo ważnym momentem w pozna-
waniu parafian i nawiązywaniu z nimi kontaktu 
jest kolęda. Staram się twórczo ją wykorzystać, 
dlatego robię notatki z każdego pobytu, zapisuję 
takie dane, które ułatwią mi zapamiętanie rodzi-
ny, małżeństwa. Staram się zapisać przekazywane 
mi wiadomości o dzieciach, o ich zawodach, miej-
scu zamieszkania. I potem – kojarząc te dane – ła-
twiej jest mi zapamiętać poznane osoby. Staram 
się też łowić talenty, ludzi o ciekawych zaintere-
sowaniach, chętnych do współpracy. To jest jedna 
z form poznawania parafian tworzących wspólno-
tę liczącą 12 500 osób.  Zawsze  przed kolędą pro-
simy o przygotowanie uwag, zastrzeżeń, nowych 
pomysłów. Ludzie generalnie dzielą się swoimi 
spostrzeżeniami, mówią, co by chcieli ulepszyć, 
wnieść coś nowego. To wszystko notuję, to samo 
robią księża wikariusze, i w efekcie mamy materiał 
do pracy na cały rok. Jeżeli  ktoś ma sprawy wy-
magające dłuższej rozmowy, to zapraszamy go do 
siebie, bo każdy z księży jest do dyspozycji para-
fian, ma ustalone stałe dyżury i czas dla parafian.

KS. PROBOSZCZ 
JANUSZ 

DWORZAK 
święcenia  kapłańskie przy-
jął 16 maja 1982 roku w 
Opolu. Był wikariuszem w pa-
rafiach: św. Jana Chrzciciela 
w Raciborzu, św. Michała 
Archanioła w Gliwicach, 
Wniebowzięcia NMP w 
Krapkowicach-Otmęcie. W 
1990 roku został probosz-
czem nowo utworzonej pa-
rafii w Kędzierzynie-Koźlu 
(Azoty). Od 16 sierpnia 2006 
r. jest proboszczem para-
fii Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Kluczborku.

Mam wielki szacunek i uznanie 
dla poprzednich duszpasterzy parafii, 
dla proboszczów i wikarych, którzy 
wielką pracą sprawili, że zastałem parafię 
rozmodloną, z dużą  ilością prężnie 
działających wspólnot – mówi ks. Janusz 
Dworzak.

Bardzo dużo wiernych przystępuje 
do sakramentu pokuty, a spowiedź w 
wielu przypadkach jest  bardzo dojrza-
ła. W każdy pierwszy piątek jest dużo lu-
dzi w kościele, konfesjonały oblężone są 
przed świętami, a wielu spowiadających 
się domaga się, by księża  poświęcili im 
więcej czasu. Stąd też księża są w konfe-
sjonale przed każdą Mszą św. w dni po-
wszednie i świąteczne. – Chcę kontynu-
ować to, co zastałem, i wspólnie z księż-
mi wikarymi, którzy bardzo są zaanga-
żowani w pracy duszpasterskiej, rozwi-
jać zastane i nowe formy duszpasterstwa 
– mówi ks. proboszcz. W parafii pracu-
ją wikariusze: ks. Daniel Leśniak, ks. Ma-
riusz Wajman i ks. Jan Golba.   

Współczesny kapłan, jeśli chce do-
brze wykonać swoje powołanie, ma peł-
ne ręce roboty, uważa ks. Dworzak. W 
jego parafii dzień pracy księży zaczyna 
się przed szóstą i kończy późnym wie-
czorem. I trudno w to wątpić, gdy czy-
ta się spis wspólnot, jest ich blisko trzy-
dzieści – znanych i mniej znanych. Wśród 
nich Szensztacka Rodzina Rodzin, Apo-
stolat Maryjny, Koło Misyjne dorosłych 
i dziecięce, Apostolstwo Dobrej Śmier-
ci, Wspólnota Krwi Chrystusa,  Wspól-
nota NSPJ i Miłosierdzia Bożego. Każdej 
wspólnocie przewodniczy kapłan i oso-
ba świecka dobrze przygotowana do tej 
roli. W  parafii apostołują siostry józefit-
ki – pracują w zakrystii, prowadzą wspól-
noty, ostatnio, na Dzień Chorego, przygo-
towały przedstawienie i koncert dedyko-
wany chorym. 

Kontynuowana jest z powodzeniem 
inicjatywa poprzedniego proboszcza, ks. 
Piotra Bekierza – spotkanie modlitewne 
wiernych, każdego drugiego dnia mie-
siąca, na Apelu Jasnogórskim ze sługą 
Bożym Janem Pawłem II. Do organizacji 
Apelu włączają się różne wspólnoty, pro-

wadzą rozważania lub procesję światła, 
ale zawsze spotkanie rozpoczyna się od-
śpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Wier-
ni modlą się o dar beatyfikacji Jana Pa-
wła II i budują pomnik Papieża, składa-
jąc ofiary na fundusz pomocy uczącej się 
młodzieży. – Jest to budowanie żywego 
pomnika Papieżowi, dzięki temu stypen-
dialnemu wsparciu wielu młodych z nie-
zamożnych rodzin może się uczyć – pod-
kreśla ks. Dworzak  

Parafianie proszeni są przez kapła-
nów o codzienną modlitwę w intencjach 
parafii, o spełnienie próśb składanych 
przez wiernych,  bo – jak mówi ks. Janusz 
Dworzak –  tam, gdzie człowiek sobie nie 
daje rady, może pomóc modlitwa potęż-
nej grupy ludzi; to jest duży kapitał, który 
przynosi efekty. Dlatego do tej modlitwy 
włącza się Wspólnota Żywego Różańca, 
składająca się z 14 róż i 4 wspólnot Mę-
ki Pańskiej, rozważających poszczególne 
Stacje Drogi Krzyżowej.

TERESA SIENKIEWICZ-MIŚ

Strona internetowa parafii www.mbww.kluczbork.pl.
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PANORAMA PARAFII 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku

Współczesny kapłan ma pełne ręce roboty

Kościół 
Matki Bożej 

Wspomożenia 
Wiernych 

zbudowany 
w latach 1911–1913

Po lewej:
Ołtarz główny


